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 خالصه مدیریتي

 :عبارتند از دهدمحورهای موضوعي که این گزارش پوشش مي

 معرفي رویکردهای اساسي تعیین نرخ ارز  (1

 های ارزی های ارزی و عوامل موثر بر انتخاب هر یک از نظامنظام (2

 عوامل موثر بر نرخ ارز با  محوریت اقتصاد ایران  (3

 آثار نرخ ارز در اقتصاد  (4

 ری و تجربي محاسبه نرخ ارز تعادليرویکردهای نظ (5

 احصای حقایق آشکار شده اقتصاد ایران با محوریت نرخ ارز  (6

 تجربه مدیریت ارز در چین (7

 های سیاستيتوصیه (8

 پیشنهاد برای تحقیقات علمي (9

 .ارائه مي شودبشرح زیر این گزارش در ادامه خالصه 

 رويكردهاي اساسي تعيين نرخ ارز

یین نرخ ارز وجود دارد. مهمترین آنها عبارتند از رویکرد برابری قدرت خرید، رویکردهای مختلفي برای تع

( تبیین و ارائه شده، 918که توسط کسل ) رویکرد پولیون و رویکرد بنیادی. رویکرد برابری قدرت خرید

شود. نرخ ارز تعادلي یر اساس برابری قدرت های نسبي داخلي و خارجي تعریف مينرخ ارز بر حسب قیمت

گیرد. زیرا، کشورهای فقیر در ( برای تعیین سطح نرخ ارز مورد استفاده قرار نمي2009خرید از نظر انگل )

طور بهکنند و لذا ارزش پول ملي آنها ی از قیمت را تجربه ميباالترمقایسه با کشورهای پیشرفته، سطح 

 امریکا صادق است.  . این موضوع برای ایران نیز در مقابل ارزش دالر شودمي ضعیفپیوسته 

رویکرد پولي بر تابع تقاضای پول در دو کشور استوار است. با حل همزمان این دو تابع تقاضای پول 

داخلي و خارجي که تابعي از محصول و نرخ بهره اسمي هستند، نرخ ارز اسمي تابعي از مازاد عرضه پول 

جي و مازاد نرخ بهره اسمي داخلي داخلي به عرضه پول خارجي، مازاد محصول داخلي به محصول خار

 نسبت به نرخ بهره اسمي خارجي است. 

رویکرد بنیادی بر اساس عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلي با دو رویکرد فوق متفاوت است. این نظریه 

( ارائه شد. محور اصلي این نظریه بر این اساس است که مسیر نرخ ارز حقیقي با 1983سون )توسط ویلیام

اخلي و خارجي اقتصادکالن یک کشور سازگار است. یعني نرخ ارز تعادلي بنیادی به نرخي اطالق تعادل د

کند. تعادل داخلي شود که طي آن نرخ ارز موثر حقیقي، تعادل همزمان داخلي و خارجي را بر قرار ميمي
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طور مثال در صورتي که هشود که اقتصاد در اشتغال کامل همراه با نرخ تورم پایین باشد. بزماني بر قرار مي

گذاری وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن نرخ بهره، جریان سرمایه انداز و سرمایهتفاوتي بین میزان پس

 شود. ها ميباعث عدم تعادل درتراز پرداخت

 نظام ارزي

بخش  الملل است. در اینهای اقتصادی در مالیه بیننظام ارزی یکي از موضوعات مهم در سیاستگذاری

های ارزی، ارتباط نظام ارزی با نماگرهای بندی نظامدیدگاه مکاتب فکری در خصوص نظام ارزی، طبقه

 اقتصادکالن و معیارهای انتخاب نظام ارزی مناسب تبیین شده است. 

های ها و دریافتيدر ادبیات موضوع رویکردهای مختلفي برای سازوکار تعیین نرخ ارز و نظام پرداختي

ود دارد. یکي از رویکردها این است که نرخ ارز بر اساس سازوکار بازار تعیین شود و از انعطاف ارزی وج

های جدید مورد انتقاد قرار گرفت و صحت فروض آن مورد کامل برخوردار باشد. این رویکرد توسط کینزین

ر اختالل ایجاد ها، در بازاکنند به دلیل چسبندگي سطح قیمتشک و تردید واقع شد. آنها تصریح مي

گیرد که عدم تعادل خارجي را از شود. در این رویکرد، نرخ ارز به صورت خودکار در سطحي قرار نميمي

 بین ببرد. بنابراین، در این رویکرد دخالت دولت در بازار برای رسیدن به تعادل یک ضرورت است.

شوند. نظام ارز شناور تقسیم مي های ارزی در حالت کلي به دو نظام نرخ ارز ثابت و نظام نرخنظام

دهد. آنچه در مورد دو نظام حدی حائز اهمیت است، شفافیت میانه حد فاصل این دو نظام را پوشش مي

گیران اقتصادی از نوع نظام ارزی در کشورشان آگاه هستند و آنها است. یعني احاد مختلف جامعه و تصمیم

پذیری و اعتبار نوع نظام ارزی ارتباط تنگاتنگي با انعطاف کنند.این موضوع را در تصمیماتشان لحاظ مي

ها بر اساس نوع نظام ارزِی اتخاذ پذیری و اعتبار سیاستها دارد. یعني رابطه معکوسي بین انعطافسیاست

 :شودحاصل ميهای گذشته بررسي نظام ارزی کشورهای جهان در طول دهه زیر از نتایجشده، وجود دارد. 

  اند. با ن سهم کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، روند کاهشي را تجربه کردهدر طول زما

 خود گرفته است. وجود این، در یکي دو دهه گذشته، این سهم روند ثابتي را به

   بندی نظام ارزی در نظر گرفته شود، کماکان کشورهایي که صرف نظر از اینکه کدام معیار طبقه

بت هستند، حدود نیمي از کشورهای جهان کماکان دارای نظام ارزی ثابت دارای نظام ارزی ثا

 هستند.

   4طور متوسط در هر روز در بازار بالغ بر به 2010میزان ارز مبادله شده در جهان در ماه اوریل 

تریلیون بوده است. حجم این مبادالت رابطه تنگاتنگي با نوع نظام ارزی کشورها دارد. بر اساس 

درصد از مبادالت فوق، بین کشورهایي  97است، بالغ بر  2007ارها که متعلق به سال آخرین آم

اند. مفهومي ضمني آن این است کشورهایي صورت گرفته است که دارای نظام ارزی شناور بوده

که دارای نظام ارزی ثابت هستند در مبادالت ارزی اعم از مبادالت ارزی در سطح ملي و یا 

 و نقش چنداني ندارند.المللي، سهم بین
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  طي سه دهه گذشته سهمGDP  کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، در مقایسه با

 های ارزی دیگر بسیار پایین بوده است.نظام

  سهمGDP  در باالترین سطح خود  1970کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، در سال

و همکاران که این سهم در  یویه است )بجز معیار لبه شدت کاهش یافت 1970بوده اما در دهه 

 طول دوره مورد مطالعه ثابت بوده است(. 

  نکته مهم دیگر در این خصوص این است که شواهد آماری رابطه بین میزان درآمد و نوع نظام ارزی

 کند. یک کشور را چندان تایید نمي

 عوامل موثر بر نرخ ارز 

گذارند. در این گزارش عواملي مورد بحث قرار بر نرخ ارز تاثیر ميعوامل مختلفي موضوع در ادبیات 

وری گیرد که با شرایط اقتصاد ایران مرتبط باشد. یکي از عوامل کلیدی موثر بر نرخ ارز، تفاوت بهرهمي

وری اقتصاد خارجي است که در ادبیات برای اولین بار توسط باالسا و ساموئلسون اقتصاد کشور با بهره

هایي است که این وری و نرخ ارز، شناسایي کانالبحث ارتباط بهرهنکته اصلي در ( مطرح شده است. 1964)

و  مدیریت بنگاه، پویایي صنعت، هزینه فناوری و نوآوری ها عبارتند ازکند. این کانالارتباط را تبیین مي

 .تحقیق و توسعه

تفاوت ذخایر داخلي با ذخایر کشور خارجي بر عامل موثر دیگر بر نرخ ارز، ذخایر ارزی است. تغییر در 

گذارد. در این چارچوب، با افزایش ذخایر خارجي، قدرت خرید پول ملي افزایش و با نرخ ارز تاثیر مي

کند تا کنترل مقامات پولي بر بازار ارز بیشتر یابد. ذخایر بیشتر کمک ميکاهش آن نرخ ارز افزایش مي

گیرد و بازی صورت مياضای کینز برای مقاصد معامالتي، احتیاطي و سفتهشود. تقاضای ارز در چارچوب تق

بازی بازی است. تقاضای سفتهمعموالً بیشترین نوسانات تقاضای ارز ناشي از تغییر در میزان تقاضای سفته

 وابستگي بیشتری به ذخایر ارزی بانک مرکزی دارد و با افزایش موجودی ذخایر خارجي، رابطه عکس دارد.

. در مطالعات تجربي اغلب بجای رابطه تاثیر داردبر نرخ ارز یکي از متغیرهایي است که رابطه مبادله 

متغیر تاثیرگذار  شود. باز بودن اقتصادمبادله از قیمت حقیقي نفت به عنوان متغیر جانشین استفاده مي

های بودن اقتصاد یکي از کانالدهد. باز کم و کیف ارتباط یک اقتصاد با جهان را نشان مي دیگری است که

 دهد. المللي را بر اقتصاد یک کشور انتقال ميمهمي است که اثر  تغییر عوامل و متغیرهای بین

-فلمینگ-ماندلسنتي در خصوص تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز اجماع نظر وجود ندارد. رویکرد 

یابد، به تبع آن تقاضا در اقتصاد مي دورنبوش بر این منطق استوار است که وقتي مخارج دولت افزایش

یابد. در صورتي که محصوالت تقاضا شده برای تولید داخل باشد، باعث افزایش نرخ ارز حقیقي افزایش مي

که مبتني بر فرض کامل بودن بازارها است، سازوکار دیگری  شود. در رویکرد مدل تعادل عمومي پویامي

نجایي که افزایش مخارج دولت در نهایت باید از طریق مالیات معرفي شده است. در این چارچوب، از آ

 شود. تامین مالي شود، درآمد دائمي خانوارها را کاهش داده و باعث کاهش نرخ ارز حقیقي مي
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تفاوت نرخ بهره حقیقي داخلي با خارجي در بازار پول از طریق تاثیر بر جریان سرمایه بر نرخ ارز تاثیر 

توان از نرخ تورم انتظاری و یا نرخ تورم حقیقي استفاده کرد. به نرخ بهره حقیقي، ميگذارد. برای محاسمي

ها تبیین کردند. با ( رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز را در بازار دارایي1979( و فرانکل )1976درونبوش )

 یابد.   کاهش نرخ بهره و با ثابت بودن سایر شرایط، ارزش پول ملي کاهش مي

 والت نرخ ارزآثار تح

کامال  1960ادبیات موضوع در خصوص تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری در چهار دهه اخیر در مقایسه با دهه 

موید این است کاهش ارزش پول ملي باعث افزایش صادرات و کاهش  1960متفاوت است. ادبیات دهه 

شود. این ها ایجاد ميتراز پرداختشود و در نهایت کسری تراز تجاری از بین رفته و تعادل در واردات مي

ها توانند در قیمتگیری تحت فروض خاص )با ثابت بودن سایر شرایط( در کشورهای بزرگ که مينتیجه

تواند صادق باشد. اما در کشورهای کوچک، سازوکار تاثیر بگذارند و زماني که کشش واردات باال است مي

کند تجربي در کشورهای کوچک به دالیل مختلف تایید نمي دستیابي به تراز تجاری متفاوت است. شواهد

بشرح زیر رود. تاثیر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمي و آزاد بر کارایي که کسری تراز تجاری از بین مي

 است. 

 بندی وارد کشور شود و در شود کاالها وارداتي کمتر از حالت غیرسهمیهبندی ارز باعث ميسهمیه

 یابد. اال افزایش مينتیجه قاچاق ک

 یابد. عرضه ارز در بازار آزاد افزایش مي 

 بازی، باعث های دوگانه به ویژه به دلیل افزایش تقاضای سفتهافزایش تقاضای ارز در حالت بازار

 شود ارز خارجي بجای پول رایج کشور، جایگزین شود. مي

 بندی نرخ ارز اثر منفي بر اشتغال و تولید دارد. سهمیه 

 ها و كاربرد آن در ايران اسبه نرخ ارز تعادلي: نظريهمح

در این بخش ابتدا رویکردهای نظری محاسبه نرخ ارز تعادلي به اختصار مرور شده و کم و کیف محاسبه 

نرخ ارز تعادلي در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موضوع سه نوع نگاه متفاوت زیر در 

 ود دارد: محاسبه نرخ ارز وج

 کند و سطح نرخ ارز منعکس گروه اول اعتقاد دارند از آنجایي که نرخ ارز، بازار ارز را تسویه مي

 کننده وضعیت جاری و انتظاری اقتصادکالن است، نرخ ارز همیشه در تعادل است. 

 دهند و يمدت و یا بلندمدت را مورد تایید قرار مگروه دوم انحراف نرخ ارز از نرخ ارز تعادلي میان

ها در اقتصاد است. با وجود این، آنها کنند وجود این انحراف پایدار، موید عدم تعادلتصریح مي

 اذعام دارند، کمي کردن این انحراف در عمل در دنیای واقعي ممکن نیست. 

 کنند. با وجود این، آنها گروه سوم بر دیدگاه کساني استوار است که نرخ ارز تعادلي را برآورد مي

و یا مدت اعتقاد دارند هر گونه فاصله بین سطح نرخ ارز محقق شده در بازار با نرخ ارز تعادلي میان
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توان منحصراً به مفهوم تفاوت نرخ ارز از نرخ ارز تعادلي تلقي کرد. زیرا، عواملي بلندمدت را نمي

نرخ ارز از نرخ ارز  شودالمللي وجود دارند که باعث ميمانند عوامل سیکلي در اقتصاد ملي یا بین

 تعادلي انحراف پیدا کند.   

نظران در ایران برای محاسبه نرخ ارز مطرح و مورد استفاده قرار هایي که سیاستگزاران و صاحبروش

  دهند، بشرح زیر است.مي

 الف. سبد ارزي

کند و بر آن يبانک مرکزی برای محاسبه نرخ ارز مرجع از تغییرات نرخ ارز در یک سبد ارزی استفاده م

دهد. یکي از متغیرهای کلیدی که برای محاسبه اساس، بانک مرکزی عالمت الزم را به فعاالن اقتصادی مي

گیرد، تغییرات نرخ ارز سبدی از ارزهای خارجي است که در آن نرخ در بانک مرکزی مورد استناد قرار مي

تورم متغیر دیگری است که در محاسبه نرخ ارز یورو و دالر امریکا تعیین کننده هستند. عالوه بر آن نرخ 

 گیرد. مرجع مطمح نظر قرار مي

 ب. نرخ ارز حقيقي 

گیرد، ثابت نگهداشتن نرخ ارز حقیقي معیار دیگری که برای محاسبه نرخ ارز تعادلي مورد استفاده قرار مي

داخلي با تورم خارجي افزایش  التفاوت نرخ تورماست. یعني نرخ ارز اسمي در هر دوره باید به اندازه مابه

قانون برنامه پنجم توسعه در معرفي نظام ارزی مورد توجه قرار گرفته  81یابد. این رویکرد در بند ج ماده 

 است. 

 هاج. سطح قيمت

گیرد. رویکرد دیگری است که به صورت تجربي، مبنای محاسبه نرخ ارز قرار ميها تغییرات سطح قیمت

ها در یک در این رویکرد اگر سطح قیمتکرد بر قدرت برابری خرید استوار است. چارچوب نظری این روی

اقتصاد دو برابر افزایش یابد، با این استدالل که هزینه زندگي و هزینه تولید دو برابر شده است، نرخ ارز 

 اسمي نیز باید دو برابر شود. 

 اقتصادكالن يحقايق آشكار شده اقتصاد ايران: با تاكيد بر تحوالت نماگرها

های با عنایت به اهمیت شناخت حقایق آشکار شده کشور در تحلیل اقتصاد ارز، ابتدا لیستي از ویژگي

کلیدی اقتصاد ایران با محوریت ارز احصاء شده و در ادامه نماگرهای ایران بررسي و با نماگرهای امریکا 

شده اقتصاد ایران با تاکید بر نرخ ارز بشرح  مورد مقایسه قرار گرفته است. مهمترین حقایق موجود و آشکار

 زیر است:
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  اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک است و تغییرات نرخ ارز هم از تغییر و تحوالت فضای جهاني

پذیرد. لذا، برونزا بودن تاثیر بخشي از عوامل در مدیریت نرخ ارز در تحوالت و هم ملي تاثیر مي

 نرخ ارز حائز اهمیت است

  دلیل سهم باالی درآمد ارزیِ ناشي از صادرات نفت، سمت عرضه بازار ارز با محوریت دولت و به

 گیرد.بانک مرکزی شکل مي

 وری کلي و جزئي نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلي سرانه کشور و همچنین نرخ رشد بهره

د پولي ملي نمایان عوامل تولید پایین است. به همین دلیل تاثیر منفي آن بر کاهش ارزش واح

 شود. مي

  درآمدهای نفتي باال بوده و  1980نرخ تورم کشور باال و دو رقمي است. با عنایت به اینکه در دهه

این خود باعث افزایش حجم نقدینگي شده است، منجر به افزایش نرخ تورم شده و باعث کاهش 

 نرخ ارز حقیقي شده است. 

 ن باعث شده است متغیرهای کالن نوسانات باالیي را تجربه نااطمیناني باال در حوزه  اقتصادکال

المللي باعث افزایش بیشتر نااطمیناني شده های امریکا و نهادهای بینکنند. افزایش شدت تحریم

است. افزایش و نوسانات باالی نرخ تورم و رشد اقتصادی نازل و به تبع آنها نرخ ارز، بخشي از آثار 

 دهد.آن را تشکیل مي

 های مالي نقش های پولي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. سیاستهای مالي و سیاستسیاست بین

های پولي نقش انفعالي در عرضه پول دارند. لذا، نرخ ارز با محوریت اتخاذ سیاست فعال و سیاست

 یابد. مالي انبساطي و به تبع آن سیاست پولي، کاهش مي

  مندی بین ایران به نفت، از یک طرف رابطه نظامبه دلیل وابستگي تولید و تجارت اقتصاد

های پولي و مندی بین سیاستهای ارزی و تجاری وجود دارد و از طرف دیگر رابطه نظامسیاست

 مالي بر قرار است.

 وري و نرخ ارزبهره

ز وری باعث افزایش قدرت خرید پول ملي و کاهش نرخ ارهای قبلي، ارتقای بهرهبا عنایت به مباحث بخش

افزایش یافته و در واقع  306با نوساناتي به رقم  1338در سال  100وری نیروی کار از رقم شود. بهرهمي

وری برابر افزایش یافته است. این در شرایطي است که بهره 3وری نیروی کار در حدود طي این دوره بهره

ر از نصف تقلیل یافته است. یعني به کمت 1386در سال  41به رقم  1338در سال  100سرمایه از رقم 

طور متوسط و به ترتیب به 1386-1339رشد اقتصادی کل و سرانه تولید ناخالص داخلي کشور طي دوره 

درصد بوده است. علل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی سرانه را باید در عوامل بنیادی  2.67و  5.25ساالنه 

انساني  مل بنیادی موثر نظیر فناوری، دانش و سرمایهموثر بر رشد اقتصادی بلندمدت جستجو کرد. این عوا

 1 طوری که از این نمودارشوند. همانوری موجب رشد اقتصادی ميمربوط است که عمدتاً از طریق بهره
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رشدی را طي کرده در حالي وری نیروی کار امریکا روند رو بهمورد بررسي، بهره شود، طي دورهمشاهده مي

یران از روند ثابتي برخوردار بوده است. این نسبت به نفع اقتصاد امریکا در حال افزایش که این نماگر در ا

 شود.است و این خود عاملي برای کاهش ارزش پول ملي ایران تلقي مي

 بر حسب دالر PPPو  1990وري نيروي كار ايران با امريكا بر حسب قيمت ثابت بهره 1نمودار 
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 ودجه دولت و نرخ ارز ب

های تاثیرگذاری آن در ایران توجه برای ارزیابي تجربي تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز الزم است به کانال

دولت از  هدورنبوش یعني رویکرد مدل تعادل عمومي پویا، بودج-فلمینگ-های ماندلشود. بر اساس رویکرد

تاثیر بودجه دولت بر  ، ی کاالهای تولید شده داخلتاثیر بودجه دولت بر تقاضایعني  کانالسه طریق 

بودجه دولت بر حجم پول و نرخ تورم  و تاثیر درآمد قابل تصرف و مصرف و به تبع آن بر درآمدهای مالیاتي

 دارد.  ایهدر اقتصاد ایران عمومًا کانال سوم نقش تعیین کنند. گذاردتاثیر مي بر نرخ ارز

 عرضه پول و نرخ ارز

وامل موثر بر کاهش ارزش پول ملي و یا کاهش نرخ ارز، افزایش پیوسته نقدینگي کشور است. یکي از ع

درصد بوده  23.4و  24.3به ترتیب  1389-1338های عملکرد رشد نقدینگي و رشد پایه پولي طي سال

به طور  1389-1380های یعني سال 1380است. این در شرایطي است که رشد این دو متغیر طي دهه 

درصد بوده است. متوسط نرخ رشد ساالنه نقدینگي ایران و امریکا  24.2و  27.9وسط ساالنه به ترتیب مت

درصد بوده است. این در شرایطي است که نرخ رشد  7.7و  24.7به ترتیب  2009-1961های طي سال

این  2009 تا 2000های یعني در سال 2000نقدینگي در دهه گذشته در ایران تشدید شده است. در دهه 

 درصد بوده است.  6.7و  28.6نرخ برای ایران و امریکا به ترتیب 

 خارجي است. -ها داخليشود، نسبت قیمتاستفاده ميیکي از رویکردها که در خصوص تعیین نرخ ارز 

با استفاده از نسبت شاخص قیمت ایران به شاخص قیمت خارجي )که در اینجا شاخص قیمت امریکا 

 طور پیوسته نزولي بوده است.  این نسبت بهموید این است که  2نمودار است(، 
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 GDPو شاخص قيمت ضمني CPIنسبت شاخص قيمت امريكا به شاخص قيمت ايران:  2 نمودار
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 تجربه چین 

اً اواسط تا تقریب 1980های گذشته دو سیاست ارزی کامالً متفاوت اتخاذ کرده است. از سال چین طي دهه

گزاران چیني مبتني بر کاهش ارزش پول ملي بوده است. پس از آن سیاست رویکرد سیاست 1990دهه 

به بعد سیاست افزایش  2005های اخیر یعني از سال ثبات ارزش یوان اتخاذ شده است. حتي در سال

نرخ ارز را بشرح زیر  ارزش یوان به اجرا درآمده است. سیاستگزاران چیني دالیل اصلي اتخاذ سیاست ثبات

 اند:کردهاعالم 

 اتخاذ سیاست ثبات ارزی به منظور دستیابي به ثبات اقتصادی 

 کنند.آالت و مواد اولیه وارد ميجلوگیری از صدمه زدن به صنایعي که ماشین 

 شود نظام بانکي توانایي الزم را برای مقابله با تقاضای توسعه نیافته بودن نظام بانکي موجب مي

 بازی نداشته باشد.هسفت

 ثبات نرخ ارز باعث حذف ریسک و رشد و توسعه FDI شود.مي در صنایع صادراتي چین 

 شود از ایجاد بحران در صنایع صادراتي ممانعت بعمل آید.  ثبات نرخ ارز موجب مي 

 وریروند بهره 3وری )نمودار هایي که چین در سمت عرضه اقتصاد اتخاذ و  باعث افزایش بهرهسیاست

نظام نرخ ارز ثابت  به تثبیت کند( و رشد اقتصادی شده، تاجزئي نیروی کار چین و امریکا را مقایسه مي

های چین سیاستوری بوده است. های ارتقای رشد اقتصادی و بهره، با محوریت اتخاذ سیاستکمک کند

نیروهای ای سرمایه انساني و برای رشد و توسعه نوآوری عبارتند از افزایش مخارج تحقیق و توسعه، ارتق

 الملليسرریز دانش بینو انتقال دانش از طریق  فني-علمي

 وري جزئي نيروي كار چين و امريكامقايسه روند بهره 3 نمودار
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 ها گذارينكات حائز اهميت در سياست

ي در اختیار همه احاد مردم و صورت آننرخ ارز یکي از متغیری کلیدی است که اطالعات آن به

گیرد و آنها نیز معموالً در تصمیمات روزانه خود بنحوی از انحاء لحاظ گیران اقتصادی قرار ميتصمیم

رسد، بدون اینکه نهادهای کنند. نرخ ارز یکي از متغیرهایي است که از بازار ارز به دست آحاد مردم ميمي

رسي، پردازش، محاسبه و سپس به صورت رسمي در اختیار مردم آماری و یا بدنه اجرایي کشور آن را بر

گیرد. لذا، مردم در صحت و درستي آن هیچگونه تردیدی ندارند. این در شرایطي است که حتي در قرار مي

کم و کیف میزان متغیرها و نماگرهای اقتصادکالن مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی بین مسووالن کشور 

 طور پیوسته عدم اطمینان و چالش وجود دارد. س و دولت بهنظیر نمایندگان مجل

به دالیل فوق و به موازات بازار دوگانه ارز، نقش نرخ ارز بازار آزاد در تصمیمات اقتصادی مردم بیش از 

پیش اهمیت پیدا کرده است و تاثیر آن در تصمیمات روزانه مردم تاثیرگذار است و از این طریق 

توان مدیریت کارآمد بازار گیرند. بنابراین، ميدر بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار ميهای اقتصادی فعالیت

گیری دولت در مدیریت نرخ ارز جهت ارز را شرط الزم برای مدیریت سایر بازارهای اقتصادکالن دانست.

 بر سه محور زیر استوار است:

 تواند عاملي برای باثبات يبه عنوان اولویت اول که خود م سازی نوسانات نرخ ارزباثبات

 سازی سایر بازارهای اقتصادکالن تلقي شود.

 های ناشي از تفاوت نرخ ارز در دو در راستای کاهش ناکارآمدی کاهش پریمیم نرخ ارز

 بازار

  در چارچوب نظام ارزی متناسب با شرایط  سازی نرخ ارزیکسانحذف بازار دوگانه ارز و

   اقتصادی کشور

 شود.های مطرح برای دستیابي به اهداف فوق ارائه ميدر ادامه سیاست
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 مديريت اطالعات و ارتباطات در بازار ارز: با محوريت اعتماد به نظام بانكي

کنند. نرخ ارز در ایران یکي از متغیرهای کالني است که بیشترین جمعیت کشور، نوسانات آن را دنبال مي

در نوسانات نرخ ارز بسیار تعیین کننده است. نکات حائز اهمیت  بنابراین، نحوه تعامل مقامات پولي با مردم

 تواند در این خصوص به مدیریت صحیح افکار عمومي در حوزه اقتصادی کمک کند:زیر مي

  نکته کلیدی در موفقیت این ابزار در مدیریت نرخ ارز این است که اطالعات ارائه شده باید برای

یر این صورت فعاالن بازار نسبت به اطالعات داده شده دادن عالمت غلط استفاده نشود در غ

 اعتماد خواهند بود.  بي

  مدیریت اطالعات و اخبار اقتصادکالن بر بازارهای مالي در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادکالن حائز

 گیری انتظارات و تاثیر آني آن بر بازار ارز تاثیر قابل توجهي دارد. اهمیت است و در شکل

 ارهای مختلف اطالع رساني شامل سخنراني، مصاحبه و بیانیه رسمي است. به منظور ایجاد ابز

 نحوی عمل شود که هماهنگي در استفاده از ابزارهای مختلف الزم است به

 بانکي کشور( از -بانک مرکزی به عنوان نهاد متولي مدیریت مستقیم بازار ارز )طبق قانون پولي

تاثیر زیادی بر بازار ارز دارد. ارائه مباحث مربوط به ثبات  طریق مدیریت صحیح اطالعات،

انداز درست اقتصاد کشور، آینده نرخ ارز و نرخ بهره از جمله مواردی است که ها، چشمقیمت

 تواند در هدایت افکار عمومي موثر واقع گردد. مي

 ی مستقیم و غیرمستقیم هاهای گروهي، نشریات، صدا و سیما به شیوههای رسانهاستفاده از ظرفیت

تدریج مردم به اعتبار تواند در مدیریت افکار عمومي بسیار موثر عمل کند. به ویژه، زماني که بهمي

 ها ایمان داشته باشد، تاثیر آن بیشتر خواهد بود.سیاست

 سازي نوسانات نرخ ارزاهميتِ مديريت و نقش ذخاير ارزي بر باثبات

کند و نماگرهای اقتصادکالن وضع اقتصادی کشور ور روند عادی را طي ميدر حالتي که شرایط اقتصاد کش

المللي در خصوص ایران مساعد است و دهد و فضای بینرا در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی نشان مي

درآمدهای نفتي از روند باثباتي برخوردار است، اهمیت حجم ذخایر ارزی در مقایسه با شرایط حاضر اقتصاد 

کند و های شدید را تجربه ميدان حائز اهمیت نیست. اما در شرایط فعلي که اقتصاد ایران تحریمایران چن

شود، هر گونه اخبار نه چندان معتبر در طور خاص جریان وصول درآمد ارزی با اختالل مواجه ميبه

ویژه، در گذارد. به خصوص کم و کیف درآمدی ارزی، در تصمیم کارگزاران اقتصادی جامعه تاثیر مي

 اقتصادی مانند اقتصاد ایران که تولید، تجارت و مصرف کشور به خارج وابستگي شدید دارد.
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 ارزي باثبات انتخاب نظام ارزي و سياست

فضای حاکم بر بازار ارز از طریق نهادهای مختلف نظام ارزی، نه تنها بازار ارز بلکه کل بازارهای اقتصادی 

روز نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي از ارائه طرح جدید برای سه  کند. در یککشور را متزلزل مي

گویند و در همان روز رئیس محترم کل بانک مرکزی از اطمینان بخشي نرخ نرخي شدن نرخ ارز سخن مي

کنند که گوید. سایر مسووالن رسمي نیز مطالبي در خصوص بازار ارز مطرح ميارز مرجع سخن مي

گیری کارگزاران این شیوه عمل، باعث اختالل در تصمیم دو رویکرد فوق ندارد. بهرحال سازگاری چنداني با

 .  شوداقتصادی مي

شود در جریان تجارت و انتخاب نظام ارزی باثبات و به تبع آن سیاست ارزی روشن و شفاف موجب مي

ر سطح جهاني توسعه مندی کشور دسرمایه کشور ثبات و پایداری حاکم گردد و طي آن صادرات و رقابت

یابد و اقتصاد کشور از ثابت الزم برخوردار باشد. نگاه به نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاستي اقتصادی به 

دلیل اینکه  نرخ ارز یک متغیر سیاسي است، برای اقتصاد کشور مخرب خواهد بود. چرا که تخصیص ارز و 

یست. لذا، ارز چیزی بیشتر از یک موضوع آکادمیک مدیریت بازار و نرخ ارز مستقل از مالحظات سیاسي ن

ي بوده از موضوعات کلیدی در اقتصاد سیاسارز یکي  ،های گذشتهصرف است. به همین دلیل طي دهه

 است. 

 انتظارات و نرخ ارز

هایي که نرخ ارز از زوایه دیگر در واقع قیمت یک نوع دارایي است. بازیگران اقتصادی بر اساس عالمت

گیرند، آنها را در تصمیمات خود در خصوص ترکیب دارایي المللي مياز اقتصاد در سطح ملي و بینروزانه 

های آتي ارز نقش تعیین گیری انتظارات از نرخکنند. در این شرایط، کم و کیف شکلسبد مالي لحاظ مي

 ست:گیری انتظارات نکات زیر حائز اهمیت اای در بازار ارز دارد. در خصوص شکلکننده

 گیری انتظارات بازیگران و عوامل موثر بر آن در خصوص نرخ شناخت و آگاهي از نحوه شکل

 . ارز آتي در اقتصاد کشور

 بازی، احتیاطي و آگاهي از نقش بازیگران مختلف در بازار ارز کشور که در قالب تقاضای سفته

 کند.تقاضای ارز برای واردات بر اساس انتظارات شکل گرفته تجلي پیدا مي

بازیگران در تقاضای سفته بازی مهم است. به ویژه از آنجایي که  مدیریت انتظاراتدر این خصوص 

های نسبي بیشتری گذاری و تولید محصول در محیط کسب وکار ایران با چالشگزاران برای سرمایهسرمایه

اران بیش از گذشته المللي آن را تشدید کرده است، وظایف سیاستگزهای بینمواجه هستند و تحریم

گزاران و به بیان تر شده است. باید اذعان داشت پس از دوران جنگ تحمیلي برای اولین بار، سرمایهسنگین

های خارجي )و به طور خاص دالر( را به عنوان یک دارایي در سبد دارایي خود بازان، ارزتر سفتهدقیق

 گیرد. زی بیش از پیش تحت تاثیر انتظارات قرار ميباکنند. بنابراین، میزان تقاضای سفتهنگهداری مي
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 گذارياندازها به سرمايهمديريت تبديل پس

انداز در کشور شکل است که به شکل پس گذاریدر این بخش توجه اصلي به منابع داخلي برای سرمایه

معادل  1385تا  1369های انداز به تولید ناخالص داخلي طي سالگیرد. متوسط ساالنه نسبت پسمي

گذاری به تولید ناخالص داخلي در همین دوره درصد بوده است. در حالي که نسبت سرمایه 36.3

هایي که درآمد نفت افزایش داشته (. شکاف این دو نسبت در سال4درصد بوده است )نمودار  26.7معادل

طور های ثابت بهیمتگذاری به قهای اخیر نیز نرخ رشد سرمایه(، بیشتر شده است. در سال1380)دهه 

گذاری مواجه انداز و سرمایهنسبي کمتر بوده است. بنابراین، کشور با یک شکاف منابع قابل توجهي در پس

 ، این شکاف چندان نبوده است. 1380های قبل از سالاست. این در شرایطي است که در دهه

 ري به توليد ناخالص د اخلي )درصد(گذاانداز و سرمايهنسبت پس 4 نمودار
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گذاری(، بخشي از این منابع انداز و سرمایهبر اساس آمار و اطالعات موجود )افزایش شکاف پس

گذاری خارجي و یا در قالب فرار سرمایه به کشورهای دیگر انتقال یافته و بخشي دیگر در صورت سرمایهبه

گذاری تبدیل ابد. بخش قابل توجهي از وجوهي که به سرمایههای داخلي تخصیص مي یگذاریانواع سرمایه

ها، وجود فرصت در بازارهای مالي و شود. از جمله یکي از این انتخابنشده، به بازارهای دیگر سرازیر مي

بازی به اشکال مختلف دارایي با تواند با مقاصد سفتهطور خاص بازار ارز است. یعني بخشي از وجوه ميبه

تواند شود. لذا، نحوه مدیریت این منابع برای هدایت به سمت تولید ميگذاری ب سود، سرمایهمقاصد کس

 حائز اهمیت باشد. 

 وري اقتصادمديريت توليد و رشد اقتصادي و ارتقاي بهره

برای دستیابي به رشد اقتصادی باالی کشور، بایستي بکارگیری دانش و فناوری به صورت همه جانبه به 

ور رشد اقتصادی در سمت عرضه اقتصاد گسترش و توسعه یابد. اصالحات نهادی در قوانین و عنوان موت

سازی محیط اقتصادکالن، ارتقای کارایي بازارهای اقتصادکالن و ارتقای سرمایه ها، باثباتمقررات و سازمان
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همگي آنها تابع  فني هر چند در فرآیند رشد و توسعه حائز اهمیت هستند اما-های علميانساني در حوزه

مندی در قانون بازدهي نزولي هستند. نوآوری در فرآیند غلبه بر مرزهای دانش با محوریت توسعه رقابت

اقتصاد، از موضوعات کلیدی رشد و توسعه اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران 

رشد تولید نظیر ملي، محورهای  فني در سطح-بایستي برای ارتقای نوآوری و دستیابي به تحول علمي

و  واردات کاالهای سرمایهگذاری مستقیم خارجي، سرمایهانتقال دانش از طریق توسعه ، رشد نوآوری، دانش

 مطمح نظر قرار گیرد:را  انتقال دانش فني تحت لیسانس

 مديريت بودجه دولت  

ای( کشور قابل ظام مالي )بودجههای صورت گرفته، راهکارهای زیر برای اصالح نبر اساس نتایج بررسي

 طرح است:

 سازی حجم تواند از طریق بهینهای که ميکاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه

 دولت، محقق شود.

 های مالي به اصالحات و منطقي سازی حجم بودجه دولت به منظور کاهش وابستگي سیاست

 های پولي و به تبع آن به درآمدهای نفتي. سیاست

  تصویب قوانین الزم برای ممنوعیت تامین مالي کسری بودجه دولت در راستای کاهش وابستگي

 دولت به فروش ارز به بانک مرکزی در راستای تحدید افزایش پایه پولي کشور 

 های تامین مالي بودجه دولتتوسعه بازارهای مالي به منظور توسعه زمینه 

 نظام عرضه شفاف ارز در بازار 

تواند در این های عرضه ارز به بازار شفاف باشد. از جمله راهکارهایي که ميرد مسیرها و کانالضرورت دا

 زمینه مطمح نظر قرار گیرد عبارتند از:

 مدیریت کارآمد نظام وصول و انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتي 

 صيسازی نظام عرضه و توزیع ارز در بخش دولتي، عمومي و خصوسازی و کارآمدشفاف 

 تهمیدات الزم برای کاهش آثار منفي موثر بر توزیع ارز 

  مطالعه برای شناسایي تنگناهای کل زنجیره از کم و کیف صادرات تا عرضه ارز به تقاضا کننده

 نهایي

 گیری در نظام توزیع ارز دهي و رانتشناسایي سازوکار منهتي به رانت 
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 مديريت بازار پول

مالي است که نقش اساسي در مدیریت نقدینگي کشور و هدایت آن به  بازار پول یکي از بازارهای مهم

های هماهنگ برای مدیریت سمت تقاضای کل های مولد دارد. در این فرآیند اتخاذ سیاستگذاریسرمایه

 اقتصاد و سمت عرضه کل اقتصاد  حائز اهمیت است. در این خصوص نکات زیر قابل طرح است:

 پول و نرخ رشد اقتصادی کشور تنظیم ارتباط بین حجم عرضه 

 بنیان بر و دانشهای دانشگذاریهای مولد با محوریت سرمایهگذاریهدایت نقدینگي به سرمایه 

 های مبادالتي های اجرایي نظام بانکي به منظور کاهش هزینهتسهیل ضوابط و رویه 

 داری بدون ربا و در تبیین ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی با محوریت تطبیق با نظام بانک

 های پولي و مالي کشور راستای ارتقای استقالل سیاست

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیتبیین جایگاه بانک 

 هاي اقتصادكالنهماهنگي سياست

طلبد که طي آن ارتباط و نقش مدیریت نرخ ارز یک سیاست منفرد نیست بلکه یک بسته سیاستي را مي

   های مالي، پولي، تجاری و درآمدی باید با سیاست نرخ ارز هماهنگ باشد. ک از سیاستهر ی

 پيشنهادهاي تحقيقاتي و علمي 

مطالعات زیادی در خصوص نرخ ارز در کشور انجام شده است. بررسي و مطالعه این مستندات در قالب 

 بندی هستند. محورهای زیر قابل طبقه

 ها صورت گرفته عمدتاً در راستای فرضیه اصلي مقاله تدوین شده و همطالعاتي که در سطح دانشگا

 های نرخ ارز گرفته است. ای از نظریهفضای غالب مقاله را نیز مجموعه

 های اجرایي تهیه شده است عمدتاً بر مسائل اجرایي هایي که در دفاتر تخصصي دستگاهگزارش

 برخوردار نیستند.  انتظار موردتمرکز دارند و در ابعاد نظری از غنای نظری 

 های دو دسته هستند. بخشي عمدتاً با محوریت نظریهکه خود ها و نشریات ادواری تحلیل روزنامه

نرخ ارز تبیین شده است و بخشي دیگر با محوریت ارائه اطالعات و آمار و تجارب شخصي استوار 

 . هستند

باشد. با این وجود الزم است رتب است، ارزشمند ميهمه مطالعات مذکور با عنایت به اهدافي که بر آنها مت

طور مستمر انجام گیرد. مضافًا اینکه پیشنهاد ها بهگذاریکاربردی برای مقاصد سیاست مندِمطالعات نظام

مند استفاده شود. این مهم در المللي به صورت نظامهای علمي کشور و حتي بینشود از ظرفیتمي

 تواند موثر باشد.ها و جلسات تخصصي ميری نشستمدت از طریق برگزاکوتاه
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 طرح موضوع .1

های توصیه را بررسي و تحلیل نماید و طي آن صدد آن است تا بازار ارز ایران در ین نوشتارا

ها و مطالعات تجربي موضوع نظریه. برای این منظور کندبازار ارز کشور ارائه  تسیاستي برای مدیری

نهادهای  با رد مطالعه قرار گرفت و متعاقب آنمودر ابعاد گسترده  الملليدر سطح ملي و بین

مجموعه  این گزارش در ادامه. شدتعامل برقرار تحقیقاتي و ستادی این وزارتخانه و بانک مرکزی 

 گیرد.ست آمده مورد بررسي و تحلیل قرار ميدهای بیافته

ها قرار ارز تحت مدیریت دولت پذیری بازارامروزه در عمل در تمامي کشورها میزان انعطاف

اند. دارد، اعم از اینکه کشورها نظام ارزی ثابت، مدیریت شده و یا حتي نظام ارزی شناور را پذیرفته

. المللي داشته باشد، فراوان استچرا که اختالل در بازار ارز اعم از اینکه منشاء ملي و یا بین

بازار، تعادل در بازارهای اقتصادکالن و  نظامها عامل دیگری است که درون دگي سطح قیمتنچسب

و این مسائل از جمله موضوعاتي هستند که امروزه  دهدطور خاص بازار ارز را تحت تاثیر قرار ميبه

میان مکاتب فکری اقتصادکالن نظیر اقتصاددانان نئوکالسیکي و اقتصاددانان کینزی جدید، 

ظری این چالش ها کماکان ادامه دارد اما در بعد مناقشات خاص خود را دارد. هر چند در بعدی ن

طور خاص سازوکار بازار در کار بازار قادر نیست تعادل در بازارها را ایجاد کند و بهسازوتجربي، 

ازد و به ستواند برقرار ها را نميادل در تراز تجاری و تعادل در تراز پرداختعبخش خارجي یعني ت

و بر  دنرا به عهده بگیر طور خاص بازار ارزو به را مدیریت بازارها  هادارد دولتضرورت همین دلیل 

مدیریت  در راستای آن اهداف، بازارها را گیردصورت مي هر کشوردر هایي که گذاریهدف ساسا

 است. گذاشته شده و به اجرا ذیرفته شدهبه اتفاق کشورها عمالً پ در اکثریت قریب این مهم  د.نکن

گذاری دارد، به ، دولت عالوه بر وظایف حاکمیتي که در حوزه سیاستر ایراندر کشورهایي نظی

صورت خودکار حضور پررنگ دولت در بازار سهم دولت در درآمدهای ارزی باالست، به دلیل اینکه

  ارز ملحوظ است.

کشیده  گزاران را به چالشهای اخیر مشکالت اقتصادکالن در بیشتر کشورها سیاستر سالد

)ناشي از کسری  هااز جمله نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری باال و بدهي باالی دولتاست. 

کشورهای اقتصاد  ربویژه به در بیشتر کشورها تند که در حال حاضرهس هایيچالشبودجه( 

. این موضوع با گستره جهاني شدن و تداوم بحران سایه افکنده است پیشرفته اروپایي و امریکایي
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و نقش برونزایي این عوامل باعث شده است  ذهان مدیریت کشورها را بخود جلب کرده استا ،مالي

مستثني در این محیط . اقتصاد ایران نیز ملي بکاهدامور در سطح از قدرت سیاسگزاران برای کنترل 

در بعضي جوانب در مقایسه با کشورهای دیگر متفاوت اقتصاد ایران  ، مسائلنیست. با وجود این

 از جمله: است.

 ثباتي بازارها بیش بر بي الملليبحران بینآثار به موازات تداوم المللي های بینتشدید تحریم

از پیش دامن زده است. این مهم از طریق تاثیر بر حجم ذخایر و میزان تقاضای ارز غیر از 

صد سفته به ویژه تقاضا برای مقاها و خدمات، تاثیر گذاشته است. تقاضای برای واردات کاال

بازی و تقاضای احتیاطي ارز را افزایش داده و این عوامل به صورت بالقوه، هر آن به عنوان 

را تحت تاثیر طور خاص بازار ارز ثبات بازارهای اقتصاد کالن ایران و به کننده، عوامل تهدید

 .دهدقرار مي

  افزایش هاسازی یارانهاجرای قانون هدفمندبا عنایت به موازات افزایش نرخ ارز و به موازات ،

ای که حجم باالیي از ای و واسطهنرخ ارز باعث شده است هزینه واردات کاالهای سرمایه

. عالوه بر آن، به موازات بددرصد(، افزایش یا 85دهد )بالغ بر واردات رسمي را تشکیل مي

گر از عوامل افزایش نرخ ارز، نرخ سود تسهیالت بانکي، هزینه سرمایه را به عنوان یکي دی

ها، تولید، افزایش داده است. این در شرایطي است که قبالً با اجرای قانون هدفندی یارانه

تاثیر تمامي عوامل فوق از های انرژی به عنوان عامل تولید، افزایش یافته بود. قیمت حامل

است.  ها نمایان شده و به افزایش نرخ تورم دامن زدهطریق افزایش هزینه تولید، بر قیمت

خود افزایش نرخ تورم به عنوان عامل تعدیل سطح دستمزدها، باعث افزایش نسبي بیشتر 

ها شده است. از آنجایي که هزینه نیروی کار به عنوان یکي دیگر از عوامل تولید ددستمز

. همه این کرده استروند افزایشي داشته، تاثیر خود را بر افزایش قیمت تمام شده نمایان 

یق کاهش تولید و عرضه، تاثیر خود را از سمت عرضه اقتصاد بر کاهش عرضه عوامل از طر

 . شده است ها منجرو به تبع آن بر افزایش سطح قیمت

  با عنایت به نقش و سهم باالی نفت در تامین مالي کسری بودجه دولت، ایران در مقایسه با

باید تصریح  ،وجود این ها ندارد. باکشورهای پیشرفته غربي، چالشي به نام بحران بدهي

ر درآمدهای نفتي شد و تبازی باعث فروش بیشکه تقاضای سفته 1390کرد به جز سال 

 غالبدولت نیازی به فروش مازاد درآمدهای نفتي به بانک مرکزی و به تبع آن تامین م

که درآمدهای نفتي باال بوده، دولت از  1380های دهه سال اکثرریالي بودجه نشد، در 

فروش مازاد درآمدهای نفتي به بانک مرکزی پایه پولي یا پول پر قدرت را افزایش طریق 

شکل  میلیارد ریالي نقدینگي 33000000داده و از طریق افزایش حجم نقدینگي، انباره 
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بر اقتصاد  را تهدید دیگری گرفته است. این مهم در کنار تورم باال و رشد اقتصادی نازل،

ها و کاهش ارزش پول ملي افزایش سطح قیمت منفي آن از طریقزند. آثار رقم مي ایران

اقتصادکالن نمایان  سایر نماگرهایطور مستقیم و غیرمستقیم بر به ،)یا افزایش نرخ ارز(

 . شودمي

با وری عوامل تولید، در کنار چالش نازل بودن رشد اقتصادی و رشد بهرهکشور ر حال حاضر د

ثبات  مواجه است و این دو ،هستنده در واقع دو روی یک سکه بهم پیوسته ک دو چالش کلیدی

و ری مدیریت گنرخ تورم باال و پرنوسان و دیمدیریت کند. یکي بازارهای اقتصاد ایران را تهدید مي

اختصار به در ادامه بهبرای تبیین موضوع، است.  دوگانه ارز و چالش بازارِ نرخ ارز سازیباثبات

 .خواهد شد به تفصیل به موضوع دوم پرداختهای مختلف این گزارش هدر بخشموضوع اول و 

اند آن را اکثر کشورهای جهان موفق شدهاست که  از مشکالت اقتصادکالن نرخ تورم یکي

گردد که علم به این برمي دلیل این موفقیت. و در سطح یک رقمي، باثبات سازندکنترل 

گزاران نیز در بیشتر تن را شناسایي کند و سیاساست بخوبي علل و آثار آاقتصادکالن توانسته

نرخ تورم را یک رقمي و باثبات سازند. هرچند باید  اندتهتوانس ،گیری از علم اقتصادکشورها با بهره

است اما به  قرار گرفته شناسایيمورد مختلف  علمي هایوهشژاذعان داشت در ایران علل تورم در پ

بودجه تامین مالي و مرکز ثقل آن را  است نهفته ایران سیاسيدلیل مالحظاتي که در بطن اقتصاد

پیامدهای یکي از . کاهش و باثبات سازداست تورم را  ، کماکان ایران نتوانستهدهددولت تشکیل مي

سیاست پولي انبساطي است. اتخاذ تبع آن و به انبساطي اتخاذ سیاست مالي ،بلندمدتدر عمده 

و این در حالتي  دم تمایل دارند پول بیشتری در کشور خرج شودو مجلس و هم مر چون، دولت

وری پایین، نتوانسته منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شده است که عرضه کل به دلیل بهره

وری کل عوامل بنابراین، نازل بودن رشد بهره است متناسب با افزایش تقاضای کل، افزایش یابد.

نرخ تورم است  افزایشصادی پایین در بلندمدت عامل دیگری برای تولید و در نهایت نرخ رشد اقت

هر چند باید اذعان داشت به تبع افزایش درآمدهای که به عوامل سمت عرضه اقتصاد مرتبط است. 

نفتي و افزایش واردات کاالها و خدمات، بخشي از آثار منفي کاهش عرضه کل اقتصاد و تاثیر آن بر 

در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه سرمایه، افته است. شایان ذکر است افزایش نرخ تورم، تقلیل ی

های و هزینه ها علیه ایران همزمان شدهکه با شدت تحریم افزایش هزینه انرژی، افزایش نرخ ارز

 ساختهبیش از گذشته مهیا را های افزایش نرخ تورم در کشور ، زمینهاست تولید را افزایش داده

 است. 

نرخ ارز یک علم بسیار  ارز از بعد علمي با نرخ تورم متفاوت است. زیرا، علم اقتصادِ  موضوع نرخ

که طي آن نظام نرخ ارز شناور مورد تصویب  گرددبر مي 1973به سال اصوالً و عمر آن  جوان است
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از پشتوانه به همین دلیل مدیریت نرخ ارز  .و کشورها به تغییر نظام ارزی روی آوردند قرار گرفت

و علل،  برخوردار نیستدر سطح مورد انتظار  چه در بعد نظری و چه در بعد تجربي علمي قوی

بررسي و تببین بر اقتضای هر یک از کشورها وضوح مدت و بلندمدت بهعوامل و آثار آن در کوتاه

 اقتصاد کشورها از جمله اقتصاد ایران را هراز گاهي نرخ ارز شده استاین خود موجب  و نشده است

این در شرایطي است که کم و بیش بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتي . زدبا چالش مواجه سا

 هایي مواجه هستند.کشورهای پیشرفته در بازار ارز با چالش

، در المللي با دیگر کشورهادر مبادالت بینیکي از متغیرهای کلیدی است که نرخ ارز 

گیرند عمدتاً طور مستقیم تحت تاثیر قرار ميي که بهیتاثیرگذار است. متغیرها متغیرهای مختلفي

صورت غیرمستقیم، سایر که به تبع آن به گذاری، مالي و توریسم هستندشامل تجارت، سرمایه

. دالیل نظری و تجربي زیادی در خصوص تاثیر گیرندمتغیرها برحسب مورد تحت تاثیر آن قرار مي

اقتصاد بسته، زندگي مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار  در یکجهاني شدن بر نرخ ارز وجود دارد. 

گیرد و تدریج با گسترش جهاني شدن، زندگي مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار ميگیرد اما بهنمي

 شود.کنندگان به نرخ ارز مرتبط ميگزاران، نیروی کار و مصرفآینده کسب وکارها، سرمایه

های ارزی تاثیرگذار است. از بعد بر نرخ ارز و سیاستتحرك سرمایه  ،باز دقتصاااز بعد نظری در 

 نظامتجربي، تاثیر جهاني شدن بر نرخ ارز از بعد زماني و مکاني قابل مشاهده است. تجربه تحوالت 

 د.نشواستاندارد طال، نرخ ارز ثابت و شناور در کشورها مختلف جهان در همین راستا ارزیابي مي

 ارز بر سه محور زیر استوار است:نرخ گیری دولت در مدیریت جهت

 تواند عاملي برای باثبات به عنوان اولویت اول که خود مي سازی نوسانات نرخ ارزباثبات

 سازی سایر بازارهای اقتصادکالن تلقي شود.

 های ناشي از تفاوت نرخ ارز در دو در راستای کاهش ناکارآمدی کاهش پریمیم نرخ ارز

 بازار

 در چارچوب نظام ارزی متناسب با شرایط  سازی نرخ ارزیکسانو  حذف بازار دوگانه ارز

   اقتصادی کشور

 تعیین نرخ ارزرویکردهای اساسي  ساختار ادامه گزارش بدین شرح است. در بخش دوم

های ارزی های ارزی و عوامل موثر بر انتخاب هر یک از نظامنظام شود. در بخش سوممعرفي مي

شود. در با  محوریت اقتصاد ایران بررسي مي عوامل موثر بر نرخ ارزرم شود. در بخش چهابررسي مي

محاسبه نرخ  گردد. بخش ششم به رویکردهای نظری و تجربيبخش پنجم آثار نرخ ارز تبیین مي

مورد اختصاص دارد. بخش هفتم حقایق آشکار شده اقتصاد ایران را با محوریت نرخ ارز ارز تعادلي 

دهد. بخش نهم دهد. بخش هشتم تجربه چین را مورد تحلیل قرار ميبحث و بررسي قرار مي
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دهد کند. بخش دهم پیشنهادهایي برای تحقیقات بیشتر را ارائه ميهای سیاستي را ارائه ميتوصیه

   شود.بندی ارائه ميو در نهایت در بخش یازدهم جمع
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 نرخ ارزتعيين هاي رويكرد .2

ي برای تعیین نرخ ارز وجود دارد. در اینجا سه رویکرد که در ادبیات موضوع، رویکردهای مختلف

گیرد. این رویکردها ، مورد اشاره قرار ميگیردمورد استفاده قرارميغالباً در مطالعات کاربردی 

 عبارتند از:

  رویکرد برابری قدرت خرید 

  رویکرد پولیون 

   رویکرد بنیادی 

 برابري قدرت خريد رويكرد

بر قدم برای تبیین نرخ ارز تعادلي است. تهای میکي از نظریه (PPPرید )برابری قدرت خ رویکرد

های نسبي قیمتنرخ ارز بر حسب ، ه( تبیین و ارائه شد918که توسط کسل ) اساس این نظریه

و به عنوان قانون قیمت واحد نامیده  شودتعریف مي)نسبت قیمت داخلي به قیمت خارجي( 

و  ، برابره استدشو کشور وقتي برحسب یک واحد پول محاسبه ها در دیعني سطح قیمت شود.مي

. در استدر این حالت نرخ ارز حقیقي در بلندمدت همیشه ثابت و برابر واحد خواهد بود.  یکسان

 مدت در صورتي که قیمت داخلي افزایش یابد، نرخ ارز افزایش و بر عکس.کوتاه

های نسبي بر این اصل استوار است که قیمتاز نظر کاربردی  نرخ ارز تعادلي در این چارچوب

گیرد. یکي اینکه نرخ ارز با دو رویکرد مورد ارزیابي قرار مي هستند. این موضوع 1دو کشور پایا

گردد. برای این منظور پایایي آن مورد آزمون قرار در بلندمدت به سطح میانگین خود برميحقیقي 

وجود رابطه بلندمدت های نسبي در دو اقتصاد یمتگیرد. دیگر اینکه بین نرخ ارز اسمي و قمي

اشکال این روش در این است که گیرد. دارد. یعني وجود رابطه همجمعي مورد آزمون قرار مي

نرخ ارز داند و نه عوامل واقعي اقتصاد. نوسانات نرخ ارز حقیقي را فقط ناشي از عوامل پولي مي

ای و های تعرفهند ثابت باشد. از جمله وجود محدودیتتواحقیقي در این چارچوب به دالیل زیر نمي

                                                           
1 Stationary 
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گذاری و وجود های درآمدی نظیر قیمتای، وجود سیاستای، کنترل جریان سرمایهغیرتعرفه

 .کاالهای غیرتجاری

( برای تعیین سطح نرخ ارز 2009از نظر انگل ) یر اساس برابری قدرت خرید نرخ ارز تعادلي

از  باالترید. زیرا، کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای پیشرفته، سطح گیرمورد استفاده قرار نمي

. این موضوع برای شودميضعیف طور پیوسته بهو لذا ارزش پول ملي آنها  کنندقیمت را تجربه مي

  امریکا صادق است. ارزش دالر ایران نیز در مقابل 

 پوليون  رويكرد

این دو تابع تقاضای پول همزمان ور استوار است. با حل بر تابع تقاضای پول در دو کش رویکرداین 

داخلي و خارجي که تابعي از محصول و نرخ بهره اسمي هستند، نرخ ارز اسمي کشور با توسعه 

 عوامل زیر است:رابطه برابری قدرت خرید تابعي از 

  پول خارجيعرضه مازاد عرضه پول داخلي به 

 مازاد محصول داخلي به محصول خارجي 

 ي نسبت به نرخ بهره اسمي خارجي لد نرخ بهره اسمي داخمازا 

 بنيادي  رويكرد

این نظریه  متفاوت است. دو رویکرد فوق تعادلي بنیادی بر اساس عوامل موثر بر نرخ ارز رویکرد

بر این اساس است که مسیر نرخ ارز  محور اصلي این نظریه ( ارائه شد.1983سون )توسط ویلیام

است. یعني نرخ ارز تعادلي بنیادی سازگار یک کشور  کالنلي و خارجي اقتصادتعادل داخحقیقي با 

تعادل همزمان داخلي و خارجي را بر قرار  شود که طي آن نرخ ارز موثر حقیقي،به نرخي اطالق مي

 شود که اقتصاد در اشتغال کامل همراه با نرخ تورم پایینتعادل داخلي زماني بر قرار مي کند.مي

گذاری وجود داشته باشد، با انداز و سرمایهطور مثال در صورتي که تفاوتي بین میزان پسبه. باشد

تعادل خارجي به حالتي اطالق شود. ميتعادل در نظر گرفتن نرخ بهره، جریان سرمایه باعث عدم 

 ها در تعادل پایدار باشد. شود که تراز پرداختمي

ی الزم پایداراز است که خالص بدهي خارجي  به لحاظ نظری وجود تعادل خارجي مستلزم این

قادر است بدهي خودش را تادیه کند و انباشت دارایي بیش از حد  باشد. در نتیجه اقتصاد برخوردار

ها این است که حسابجاری در شرایط حداقلي برای تراز پرداختنداشته باشد. در آن کشور وجود 

   ل پایدار باشد.دتعا
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 ،شودیاد مي یک مفهوم ذهني در ادبیات از آن به عنوانکه  مدتني میاناین نظریه بر افق زما

نتایج  .گیردمدت موثر بر نوسانات نرخ ارز و عوامل فصلي را نادیده ميو عوامل کوتاه استاستوار 

 این رویکرد به بعضي متغیرها مانند کشش صادرات و واردات و به جریان سرمایه حساس است.
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 نظام ارزي .3

الملل است. اهمیت های اقتصادی در مالیه بینرزی یکي از موضوعات مهم در سیاستگذارینظام ا

این موضوع با گسترش جهاني شدن و گسترش تجارت و به تبع آن افزایش نااطمیناني، مضاعف 

های ارزی، بندی نظامشده است. در این بخش دیدگاه مکاتب فکری در خصوص نظام ارزی، طبقه

 گردد.ی با نماگرهای اقتصادکالن و معیارهای انتخاب نظام ارزی مناسب تبیین ميارتباط نظام ارز

 هاي ارزي و مكاتب فكرينظام

ها و و نظام پرداختينرخ ارز تعیین رویکردهای مختلفي برای سازوکار در ادبیات موضوع 

کار بازار تعیین . یکي از رویکردها این است که نرخ ارز بر اساس سازودارد دهای ارزی وجودریافتي

ای در بازار وجود نداشته شود و از انعطاف کامل برخوردار باشد. برای این منظور باید هیچ مداخله

نرخ ارز  ،بازارسازوکار گذاری توسط مقامات صورت نگیرد. بر این اساس باشد و یا اینکه هدف

و صحت  انتقاد قرار گرفتمورد  1های جدیدمناسب را تعیین خواهد کرد. این رویکرد توسط کینزین

ها کامال قیمتفرض بر این است که . زیرا در چارچوب فوق، فروض آن مورد شک و تردید واقع شد

 و ها نظیر هزینه نیروی کار، سطح فناوریپذیر هستند و در واقع منعکس کننده هزینهانعطاف

ای در تاثیر تعیین کننده ،نرخ ارز اسمي نظامچارچوب فوق،  و همچنین در کارآیي در تولید هستند

شود و نرخ های نسبي دو کشور تعریف ميتخصیص منابع ندارد. نرخ ارز حقیقي که برحسب قیمت

طور آزادانه تعدیل و به سطح های نسبي واردات و صادرات است، بهمبادله که بر اساس قیمت

لي وجود ندارد، منابع رسند. در حالتي که بازارها کامل هستند و هیچگونه اختالکارآمد خود مي

 یابد. صورت کارآمد تخصیص ميهای نسبي بهوسیله قیمتبه

های نسبي نرخ ارز اسمي در تعیین قیمت نظامبا عنایت به نکات فوق، اگر پذیرفته شود که 

 کنند کهتصریح مي های جدیدکینزین مانند نرخ ارز حقیقي و نرخ مبادله مهم ا ست، در این حالت

 نظر از این، صرفگیری. این نتیجهشودها، در بازار اختالل ایجاد ميسبندگي سطح قیمتبه دلیل چ

ی نشات گرفته باشد، ها و یا هر منشاء دیگرکه منشاء اختالل از چسبندگي سطح قیمتاست 

 . معتبر است

                                                           
1 New Keynesian 
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پذیر، این نظام منجر به تعادل بخش کامالً انعطاف شناور و نرخ ارز هاینظریه در چارچوب

گردد که در آن نرخ ارز شناور بر مي 1960و  1950شود. اما این رویکرد به دهه خارجي اقتصاد مي

که شواهد تجربي در  بودبرد. این در شرایطي قادر است عدم تعادل در تراز تجاری را از بین مي

زیاد  ویژه هنگامي که کسری تراز تجاریکند، بههای اخیر این موضوع را چندان تایید نميدهه

جاری دارد، عدم تعادل حساببرطرف کردن تنها تاثیر کمي در  ،باشد. نرخ ارز شناور در کوتاه مدت

نرخ ارز اسمي تنها زماني مهم  نظامشواهد تجربي چنداني وجود ندارد.  برای همین هم هر چند که

 های حقیقي تاثیر بگذارد.  ها، بر قیمتاست که در فرآیند تعدیل قیمت

 این نیست که جاری ضرورتاً مویددیگر این است که هر گونه کسری یا مازاد حساب نکته مهم

جاری نه تنها تراز تجاری و خالص بازدهي ست. زیرا حساباناشي از ناکارایي بازارهای مالي 

گذاری ملي در انداز ملي و سرمایهدهد بلکه تفاوت بین کل پسهای خارجي را نشان ميدارایي

گذاری و بعضي ای نیز است و این طبیعي است که بعضي کشورها برای سرمایههکاالهای سرمای

 . کنندميمواقع برای مصرف تامین مالي 

منابع را به صورت کارآمد تخصیص دهد،  ،با عنایت به مباحث صورت گرفته، اگر چنانچه بازار

نرخ ارز اسمي بستگي ها نبایستي بر ها هستند و رقابتمندی بنگاهها منعکس کننده هزینهقیمت

سطح رقابتمندی یک کشور در  که گیردداشته باشد. نرخ ارز زماني از روند بلندمدت خود فاصله مي

 المللي تغییر یابد.سطح بین

های جدید، نرخ ارز به موازات سایر اهداف اقتصادکالن مانند نرخ تورم و در رویکرد کینزین

گذاری شود. نرخ ارز به صورت خودکار در سطحي شکاف تولید بایستي توسط سیاستگزاران هدف

بنابراین، در این رویکرد دخالت دولت در بازار  گیرد که عدم تعادل خارجي را از بین ببرد.قرار نمي

 است. برای رسیدن به تعادل یک ضرورت

دارایي است که نه تنها تحت تاثیر شرایط جاری نوع قیمت یک در واقع  نرخ ارزنکته آخر اینکه 

بازار زماني سازوکار بنابراین، است. اقتصاد قتصادی است بلکه تحت تاثیر اخباری که ناظر بر آینده ا

تواند تعادل خارجي را تضمین کند. در نمي ،دارد دوجو هاکه اختالالتي مانند چسبندگي قیمت

 نتیجه شاید بهتر باشد در تعیین اهداف پولي، اهداف نرخ ارز نیز مطمح نظر قرار گیرد.
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 هاي ارزيبندي نظامطبقه

شوند. نظام تقسیم مي 2شناورنظام نرخ ارز و  1های ارزی در حالت کلي به دو نظام نرخ ارز ثابتنظام

شود که ارزش پولي یک کشور در مقابل ارزش پول یک کشور نرخ ارز ثابت به نظامي اطالق مي

نرخ نظام . در مقابل، باشدصفر  داشته شود و نوسانات آن خارجي بر حسب ارزش واحدی ثابت نگه

حسب سازوکار بر  ارز یک کشورو  باشدشود که نرخ ارز انعطاف پذیر ارز شناور به نظامي اطالق مي

آنچه در مورد این دو نظام حدی حائز اهمیت است، شفافیت  تواند اختیار کند.بازار هر نرخي را مي

اه نظام ارزی در کشورشان آگقتصادی از نوع گیران اتصمیماحاد مختلف جامعه و آنها است. یعني 

  کنند.هستند و این موضوع را در تصمیماتشان لحاظ مي

رابطه معکوسي ها دارد. یعني پذیری و اعتبار سیاستنوع نظام ارزی ارتباط تنگاتنگي با انعطاف

. وقتي نظام ها بر اساس نوع نظام ارزیِ اتخاذ شده، وجود داردپذیری و اعتبار سیاستبین انعطاف

یابد پذیری افزایش ميکند، انعطافارزی از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور حرکت مي

شود و بر عکس، وقتي ها به دلیل افزایش نقش بیشتر بازار، کاسته مياما از درجه اعتبار سیاست

کاهش  یذیرپکند،  انعطافکشوری از نظام ارزی شناور به سمت نظام ارزی ثابت حرکت مي

 یابد. ها افزایش ميسیاست اعتباریابد اما درجه مي

نکات فوق به لحاظ نظری حائز اهمیت هستند اما در دنیای فوق دستیابي به اصول فوق با 

طور مکرر تحت هر دو نظام ارزی در دنیای واقعي معموالً مقامات پولي بهچالش مواجه است. زیرا، 

دار ها خدشهپذیری و هم اعتبار سیاستشود که هم انعطافث ميکنند و باعدر بازار دخالت مي

 شود.

های حدی که حالتکند در دنیای واقعي، ( تصریح مي1999) 3استاکمن، در همین خصوص

در نظام نرخ ارز ثابت دامنة محدودی از نوسان ندارد. وجود هر دو نظام غیرقابل تغییر باشد، در 

تواند به هر سطحي افزایش یا کاهش پیدا نمي ، نرخ ارزخ ارز شناوروجود دارد. همچنین در نظام نر

نظام ارزی  ،بین این دو نظام قرار دارندکه های ارزی های ارزی حدی، بقیه نظامعالوه بر نظام کند.

                                                           
1 Fixed Exchange Rate Regime 

2 Floating Exchange Rate Regimes 

3 Stockman 
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مقامات مداخله طور خاص دولت و یا بهای از مداخله و در تمامي آنها درجهشود نامیده مي 1میانه

 ظر است.پولي مطمح ن

های اخیر ست. در سالبسیار کلي اکلي فوق موضوعي  سه نظامارزی به  هاینظام بندیطبقه

صندوق  های ارزی صورت گرفته است.بندی نظاممطالعات وسیعي در خصوص روش و معیار طبقه

 بندی کردههای ارزی کشورهای جهان را طبقهالمللي پول بر اساس اعالم رسمي کشورها، نظامبین

نظام ارزی که اعالم کند در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، چنانچه  کشور یعني هر 2.ستا

. این رویکرد کندميمل پذیرد و عمي ،ین اعالما اساسبر  المللي پولبین قثابت است، صندو آن

 به همین دلیل این معیار. ممکن است با عملکرد آن کشور در دنیای واقعي فاصله داشته باشد

 چندان قابل دفاع نیست.

های موجود در نظام ارزی موید این است که اعالم رسمي نتایج بدست آمده بر اساس واقعیت

کند نظام نرخ ارز آن شناور است اما طور مثال یک کشوری اعالم ميکشورها قابل اعتماد نیست. به

سازد. در مقابل کشورهای در عمل روند تحوالت نرخ ارز را از طریق مداخالت متعدد، باثبات مي

کنند نظام نرخ ارز آنها ثابت است اما به دلیل اینکه نرخ تورم باالیي را زیادی هستند که اعالم مي

 کنند، در نتیجه پول آنها باکنند و ورود و خروج سرمایه را در سطح وسیع کنترل ميتجربه مي

 شود. در بازار آزاد مبادله مي ارزش بسیار پایین

شود، بندی نظام ارزی بر اساس آنچه که عمل ميت به نکات فوق، معیار قرار دادن طبقهبا عنای

که بر اساس زیر بندی بهتر است. بنابراین، در ادامه سه نوع طبقه شود،از آنچه که اعالم رسمي مي

مطالعات به همین دلیل،  گیرد.ها استوار است، مورد بحث و بررسي قرار مينحوه عملکرد دولت

بندی قرار مبنای طبقهرا اعالم رسمي کشورها، عملکرد نوع نظام ارزی آنها پذیرش جای عدی بهب

 در سه دستهاند، استفاده کردهمحققان  بر حسب نوع تکنیکي که( آنها را 2011) 4زورو 3اند.داده

 :بندی کرده استطبقه بشرح زیر

 (2003) 5و همکاران یبندی لیوطبقه 

 (2004) 6روگاف بندی رینهارت وطبقه 

                                                           
1 Intermediate Exchange Rate Regimes 

2 De Jure 

3 De Facto 

4 Rose 

5 Levy, Yeyati and Sturzenegger 

6 Reinhart and Rogoff 
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 (2004) 1بندی شمباگطبقه 

و همکاران آمارهای  یویلهای مذکور بر اساس نرخ ارز رسمي صورت گرفته است. بندیطبقه

. در این تحلیل دو اندهای پرداختو به تحلیل خوشه هالمللي را ترکیب کردنرخ ارز و ذخایر بین

له در بازار ارز و دیگری روند تحوالت نرخ ارز . یکي میزان مداخه استموضوع مورد تاکید قرار گرفت

 . ه استبود

. آنها اندهگذارند، تمرکز کردرینهارت و روگاف بر عوامل بازار که بر تحوالت نرخ ارز تاثیر مي

به در عمل ند در اقتصادهایي که بازار موازی در کنار بازار رسمي وجود دارد، نرخ ارز اهالل کردداست

دور  اعالم شده، کنترل دارند، از نرخ ارز رسمي ا در این کشورها بر سرمایههاینکه دولت دلیل

گیرد که نرخ ارز رسمي در یک شمباگ نظام ارزی یک کشور را زماني ثابت در نظر مي د.نشومي

  ثابت بماند. دوره طوالني در یک دامنه بسیار محدود،

ها در طول ندی، از نظر نوع دادهببر اساس سه نوع طبقه کشورها های ارزیبندی نظامطبقه

 بندی دیگردو طبقهاند اما های ماهانه استفاده کردهزمان متفاوت هستند. رینهارت و روگاف از داده

های ارزی نکته مهم دیگری به انواع نظام اند.قرار دادهخودشان های ساالنه را مبنای مطالعه داده

ام ارزی معرفي شده است در حالي که در نوع نظ 15شمباگ،  بندیمربوط است. در طبقه

دو نوع نظام ارزی ثابت و غیرثابت به تنها های ارزی کشورها نظامبندی رینهارت و روگاف طبقه

  .بندی شده استطبقه

طور متوسط در یک دوره پنج و همکاران، یک کشور نظام ارزی خود را به یویبر اساس معیار ل

ساله  20بندی رینهارت و روگاف، هر کشور در یک دوره در طبقهدر حالي که  دهد.ساله تغییر مي

بندی صندوق این در شرایطي است که بر اساس طبقه دهد.بار نظام ارزی خود را تغییر ميتنها یک

نظام ارزی  1970المللي پول که بر اعالم رسمي کشورها استوار است، کشور کانادا از سال بین

ب نظام ارزی شناور حکشور کانادا هیچگاه صا ،رینهارت و روگافار معیشناور دارد اما بر اساس 

از نظر  بندی نظام ارزی وجود دارد.های زیادی بین چهار نوع طبقهبنابراین، مغایرت نبوده است.

در صورتي که نرخ ارز رسمي یک کشور کمتر از مثبت و منفي دو درصد در دو سال شمباگ، 

 ارزی آن کشور ثابت است. گذشته نوسان داشته باشد، نظام 

های گذشته ارائه بندی چهارگانه نظام ارزی کشورهای جهان در طول دههدر ادامه نتایج طبقه

صرف نظر از معیار آمده است.  1در نمودار  یارز نظامبندی کشورها بر حسب نوع تقسیمشود. مي

 توان نتیجه گرفت که:گانه، ميبندی چهارطبقه

                                                           
1 Shambaugh 
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  ًرا تجربه سهم کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، روند کاهشي  در طول زمان اوال

 .خود گرفته استبهرا در یکي دو دهه گذشته، این سهم روند ثابتي اند. با وجود این، کرده

المللي پول، سهم کشورهایي که دارای نظام ارزی بندی صندوق بینتنها بر اساس طبقه

 .اندرا تجربه کردهي فزایشاروند  1997از سال ثابت هستند، 

  کماکان در نظر گرفته شود، بندی نظام ارزی صرف نظر از اینکه کدام معیار طبقهاً ثانی

کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم باالیي از کل کشورها را تشکیل 

 .در واقع حدود نیمي از کشورهای جهان کماکان دارای نظام ارزی ثابت هستنددهند. مي

 

 بنديطبقهچهار نوع  نرخ ارز بر اساس نظامبندي كشورها بر حسب نوع تقسيم 5نمودار 

 
 

 ارتباط نوع نظام ارزي با نماگرهاي اقتصادكالن

ارتباط نظام ارزی با نماگرهای اقتصادکالن  حقایق آشکار شده کشورها در خصوصاین قسمت در 

از جمله  مقیاسحجم مبادالت ارز، تولید ناخالص داخلي و  گیرد.ه قرار ميمورد مطالع آن کشورها

 1بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، گیرند.نماگرهایي هستند که مورد بحث و بررسي قرار مي

                                                           
1 The Bank for International Settlements (BIS) 
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 4در هر روز در بازار بالغ بر طور متوسط به 2010در ماه اوریل  در جهان میزان ارز مبادله شده

تریلیون و در   1.3معادل   2001این در شرایطي است که این رقم در سال  2است.بوده  1تریلیون

حجم این مبادالت رابطه تنگاتنگي با نوع نظام ارزی  3تریلیون بوده است. 1.9معادل  2004سال 

 درصد از مبادالت 97است، بالغ بر  2007که متعلق به سال  هابر اساس آخرین آمار کشورها دارد.

مفهومي ضمني آن این . اندبودهدارای نظام ارزی شناور که ورهایي صورت گرفته است بین کش فوق،

اعم از مبادالت ارزی در سطح الت ارزی ددر مبا هستند دارای نظام ارزی ثابت که است کشورهایي

 سهم و نقش چنداني ندارند.المللي، ملي و یا بین

ورهای جهان بر حسب چهار نوع کش GDPتوزیع نماگر دیگر، تولید ناخالص داخلي است. 

  ترسیم شده است. 2در نمودار  ینرخ ارز نظامبندی طبقه
 

 نرخ ارز نظام بنديچهار نوع طبقه كشورهاي جهان بر حسب GDPبندي توزيع تقسيم 6نمودار 

 
 

                                                           

 .دریافت شده استکشورها های مرکزی انکاز ب مبادالت ارزی آمار 1 

 این ارقام شامل مبادالت درون مرزی و مبادالت فرامرزی است. 2 

 .آمده است 1پیوست در جدول اطالعاتي مبادالت برحسب نوع ابزارها  3 
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 که: طوری که از تمامي نمودارها قابل مشاهده است، نتایح موید این استهمان

  طي سه دهه گذشته سهمGDP ،در مقایسه با  کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند

 های ارزی دیگر بسیار پایین بوده است.نظام

  سهمGDP  ،در باالترین سطح  1970در سال کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند

و همکاران که  یویل به شدت کاهش یافته است )بجز معیار 1970بوده اما در دهه خود 

 این سهم در طول دوره مورد مطالعه ثابت بوده است(. 

 مد و نوع آنکته مهم دیگر در این خصوص این است که شواهد آماری رابطه بین میزان در

قطر و بروني ثروتمند  کند. کشورهایي مانندنظام ارزی یک کشور را چندان تایید نمي

ابت هستند. در مقابل کشورهایي مانند امریکا و نروژ هستند در حالي که دارای نظام ارزی ث

که ثروتمند هستند، دارای نظام ارزی شناور هستند. با وجود این، شواهد آماری موید این 

 مند بین درآمد حقیقي و نظام ارزی وجود دارد. است که قدری همبستگي نظام

انتخاب نوع نظام ارزی موثر سوالي دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا جمعیت بر 

( این موضوع را مورد ارزیابي قرار داده است. بیشتر اقتصادها که دارای نرخ ارز 2011ز )واست؟ رو

کشورهای کوچک که دارای نظام  در مقابلثابت هستند، بجز چین، کشورهای کوچک هستند. 

های وجود این، نتایج مدل چلز، تنگو، سائوتوم و پرینسیپ. باارزی ثابت نیستند عبارتند از سي

متغیر چندان مهمي در انتخاب نوع تواند نميوز موید این است که مقیاس جمعیت ورگرسیوني ر

 .مطمح نظر قرار گیردنظام ارزی  

 عوامل موثر در انتخاب نظام ارزي

اند تون سوال قرار دارند که چه نوع نظام ارزی ميدر مقابل ای کشورهاتمامي سیاستگزاران مروزه ا

کند گیری مي( با الهام از نظریه ماندل نتیجه2011رووز ) مناسب باشد؟آنها برای اقتصاد 

کنند، بهتر است نظام ارزی شناور داشته باشد. های واقعي بیشتری را تجربه ميکشورهایي که تکانه

ه های نسبي در دستیابي بپذیری قیمتهای اسمي بدین مفهوم است که انعطاف وجود چسبندگي

های مالي در آنها تکانه تر است. در مقابل کشورهایي کهتر و راحتاهداف در نظام ارزی شناور ساده

 تر است. زیاد است، نظام ارزی ثابت مناسب

کنند نظام ارز ثابت از مي کنند. آنها تصریح( نظریه دیگری را ارائه مي2009) 1هپلي و همکاران

 یافتن اعتبارزمینه  ،رزا نرخ ان لنگر عمل کند و هدفگذاریار است و به عنوبرخوردشفافیت الزم 

                                                           
1 klein and Shambaugh 
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گذاری ند، این هدفنکي که تورم باال را تجربه ميهایکند. به ویژه کشورها را فراهم ميسیاست

( دیدگاه نظری خود 2000) 1د. تورنل و ولسکونکند تا زمینه کاهش نرخ تورم را فراهم کنکمک مي

انتخاب  . زیرا،شودانضباطي مالي مينظام ارزی ثابت باعث بي هکنند کرا اینگونه ارائه مي

گیری شود. آنها نتیجهباعث نابودی نظام ارزی ميانضباطي مالي، و بيهای انبساطي سیاست

 شود. انضباط مالي دولت بیشتر مي ،کنند تحت نظام ارزی شناوریمي

ارز ثابت نیز مطرح است، هرچند دالیل دیگری نیز از جمله کاهش هزینه معامالتي در نظام 

نظام ارزی ثابت موجب برآورد میزان کاهش این هزینه، مستلزم آمار و اطالعات تجربي است. 

مضافاً اینکه کشورهای خیلي کوچک با حجم تجارت باال گرایش  شود ریسک ارزی کاهش یابد.مي

   بیشتری به انتخاب نظام ارزی ثابت دارند.

کنگ دارای نظام که بعضي کشورهای کوچکِ ثروتمند مانند هنگ نکات مهم دیگر این است

ارزی ثابت هستند. بعضي کشورهای بزرگ فقیر مانند اکراین دارای نظام ارزی شناور هستند. بعضي 

 کشورهای بزرگ ثروتمند مانند بریتانیا، کانادا، استرالیا و سوئیس دارای نظام ارزی شناور هستند. 

ح است، واحد پول که کشورها معموالً واحد پول خود را بر آن اساس موضوع دیگر که قابل طر

در حال حاضر کشورهای که دارای نظام ارزی ثابت هستند تعریف کنند، چه واحد پولي است؟ 

 192کشور از مجموع  66کنند. عمدتاً ارزش واحد پول خود را برحسب دالر یا یورو تعریف مي

 اند.دالر، ثابت در نظر گرفتهارزش واحد پول خود را برحسب  کشور

 شایان ذکر است سه ارز عمده جهان که شامل دالر امریکا و یوروی اتحادیه اروپا و ین ژاپن

دارای بازار ارز با نظام ارزی شناور هستند. بیشتر کشورهای صادر کننده نفتِ عضو اوپک  هستند که

ده عربي دارای نظام ارزی ثابت در حوزه خلیج فارس نظیر عربستان سعودی، قطر و امارات متح

 هستند.
 

    

 

                                                           
1 Tornell and Velasco 
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  عوامل موثر بر نرخ ارز .4

. در این بخش مطرح شده است ادبیات موضوععوامل مختلفي در در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز 

گیرد که اوالً از پشتوانه نظری قوی برخوردار باشد و ثانیاً با شرایط عواملي مورد بحث قرار مي

 تبط باشد.اقتصاد ایران مر

 وريبهره 

وری اقتصاد خارجي وری اقتصاد کشور با بهرهتفاوت بهره ،یکي از عوامل کلیدی موثر بر نرخ ارز

-الساامطرح و به اثر ب (1964السا و ساموئلسون )ابرای اولین بار توسط بدر ادبیات است که 

قتصاد کشور و با ثابت در وری در بخش تجاری اعني با افزایش بهرهی .شناخته شده استساموئلسون 

نسبت . به بیان دیگر، یابدميوری در بخش غیرتجاری، ارزش پول ملي افزایش نظر گرفتن بهره

ها در آن سالبا وجود این،  قیمت در بخش تجاری به بخش غیرتجاری کاهش خواهد یافت.

 معرفي شده بود. وری به عنوان متغیر برونزا بهره

در  از آنجایي کهاند. وری سکوت اختیار کردهمنشاء و علل بهره ساموئلسون در مورد-باالسا

یکي از دالیل این است که  های رشد درونزا و نرخ ارز تبیین نشده است.ادبیات رابطه بین نظریه

های پولي ماهیت کوتاه دارند. رویکرد بلندمدت دارند در حالي که سیاست اقتصادی های رشدمدل

موثر بر آن ناظر به دوره بلندمدت هستند اما نوسانات نرخ ارز بر دوره وری و عوامل یعني بهره

های های ادوار تجاری با نظریهکند که نظریهاین همان اصلي را پیروی مي مدت استوار هستند.کوتاه

های جدید مبتني بر این رویکرد هستند که هر چند باید اضافه کرد، نظریه کنند.رشد دنبال مي

حقایق آشکار شده در  وری و ارتباط آن با نوسانات نرخ ارز نادیده گرفت.انات بهرهتوان نوسنمي

 حتيوری با نوسانات شدید همراه بوده است. کند رشد بهرهکشورهایي نظیر ایرلند و ژاپن تایید مي

گیری کرد که کشوری نتیجه( در مطالعه بین1999استراتوس ) ساموئلسون،-بر خالف نظریة باالسا

به  نرخ ارز یعني رابطه علیت از  گذارد.وری بخش تجاری تاثیر ميارز حقیقي بر رشد بهره نرخ

  است.وری بهرهسمت 

های شومپیتر که نوآوری و نظریه ،A-K ،R&Dهای های زیادی نظیر مدلدر ادبیات مدل

شد درونزای بر ر طور صریح، بههستندو شکست سازماني  هامبتني بر پویایي ورود و خروج بنگاه
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اند که عوامل رشد بلندمدت را ها با این مقصود ساخته شدهبیشتر این مدلوری داللت دارند. بهره

و تنها مدل های اندکي هستند که برای تشریح علل و عوامل ادوار تجاری در بخش  تبیین کنند

صاد باز که طي آن یک از آنها در چارچوب اقتبا این وجود، هیچ .های واقعي و پولي متمرکز هستند

نکته اصلي در . شده استسازی نمتغیر نرخ ارز به عنوان متغیر کالن درونزا مطمح نظر باشد، مدل

در ادامه کند. هایي است که این ارتباط را تبیین ميوری و نرخ ارز، شناسایي کانالبحث ارتباط بهره

 :شودپرداخته مي هاکانالبه تبیین این 

 ريهزينه فناوري و نوآو

 های نوین و ای وارداتي باعث کاهش ورود فناوریافزایش هزینه تولید کاالهای سرمایه

 .شودميگذاری مرتبط با نوآوری سرمایه

 شود. نااطمیناني نرخ ارز باعث افزایش هزینه سرمایه مي 

 ها دارد. ای بر حداکثرسازی سود بنگاهدورهاثر جانشیني بین ،کاهش موقت در نرخ ارز

و در  دهدميشود را کاهش وری ميهایي که باعث تقویت بهرهبازدهي فعالیت ،راین اث

 شود.مدت در محصول ميباعث افزایش بازدهي کوتاه عوض

 پويايي صنعت

وری است )فستر، یکي از عوامل اساسي رشد بهره ها از صنعتبنگاه خروجو ها و ورود ناهمگني بنگاه

ها از طرق مختلف تحت تاثیر قرار شود ورود و خروج بنگاهمي افزایش شدید نرخ ارز موجب(. 1998

 از جمله: گیرند.

 افزایش نرخ ارز بر نرخ دهدرا کاهش مي های قدیمافزایش نرخ ارز سودآوری بنگاه .

های زیادی انجام گذاریهای قدیمي قبالً سرمایهبه دلیل اینکه بنگاه - هاخروج بنگاه

باید اذعان  هر چندشود. بالفاصله منجر به تعطیلي آنها نميو  تاثیر آني ندارد - اندداده

از طرف دیگر های کوچک و بزرگ با هم یکسان نیست. قدرت مقاومت بنگاه داشت

زیرا آنها باید از دانش و  دهد.های جدید را افزایش ميافزایش نرخ ارز، هزینه بنگاه

وری صنعت اهش نرخ رشد بهرهفناوری نوین استفاده کنند. مجموع این اثرات باعث ک

  شود. مي

  در صنایع رقابتي که هزینه ورود به صنعت پایین است و همچنین سهم محصول

وری رشد بهره، های جدیدوری پایین در صنعت باال است، ورود بنگاهها با بهرهبنگاه

 دهد. صنعت را کاهش مي
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 دهد. زیرا، درآمد آنها ان ميسرمایه انساني و کارآفریني بر افزایش نرخ ارز واکنش نش

 . دگذارمي وری تاثیریابد و این خود بر رشد بهرهحقیقي کاهش مي به قیمت

 مديريت بنگاه

  مدیریت فعال و موثر بنگاه در مقابل تغییرات شرایطي محیطي یکي دیگر از نکات کلیدی

تعداد است  که با افزایش نرخ ارز، ممکناین است سوالي که در اینجا مطرح است است. 

انگیزه و امکانات الزم برای کاهش هزینه و نوآوری نداشته باشند. در زیادی در این فرآیند 

 X( و کارایي 1999کالم )های مدیران تنبل معرفي شده توسط مکاین خصوص فرضیه

  مورد استناد قرار گرفته است.معرفي شده توسط لبشتاین 

 تحقيق و توسعه

 برندر،  گذارندها تاثیر ميارانه و مالیات بر تحقیق و توسعه بنگاهافزایش نرخ ارز همانند ی(

شود مخارج تحقیق و . کاهش ارزش پول ملي از طریق افزایش نرخ ارز باعث مي(1997

 وری تاثیر داشته باشد.توسعه داخلي کاهش یابد و از این طریق بر رشد بهره

وری نماگرهای مختلفي استفاده بهره محاسبهبرای ، بر اساس مرور ادبیاتشایان ذکر است 

وری صنعت وری نیروی کار کشور با متناظر آن در خارج، تفاوت بهرهاز جمله تفاوت بهره .شودمي

وری نسبت بخش تجاری کشور به غیرتجاری با متناظر آن کشور با متناظر آن در خارج، تفاوت بهره

 در خارج.

 ذخاير ارز خارجي

گذارد. در این چارچوب، با اخلي با ذخایر کشور خارجي بر نرخ ارز تاثیر ميتغییر در تفاوت ذخایر د

یابد. ذخایر قدرت خرید پول ملي افزایش و با کاهش آن نرخ ارز افزایش مي خارجي، افزایش ذخایر

تقاضای ارز در چارچوب تقاضای  .کند تا کنترل مقامات پولي بر بازار ارز بیشتر شودبیشتر کمک مي

گیرد و معموالً بیشترین نوسانات صورت ميبازی سفته و ی مقاصد معامالتي، احتیاطيکینز برا

بازی وابستگي بیشتری بازی است. تقاضای سفتهتقاضای ارز ناشي از تغییر در میزان تقاضای سفته

 .و با افزایش موجودی ذخایر خارجي، رابطه عکس دارد به ذخایر ارزی بانک مرکزی دارد

، اثر هر سه تقاضا بیشتر در نرخ ارز هستندپذیر ارزی انعطاف نظامي که دارای در اقتصادهای

ارزی مدیریت شده  نظامدر اقتصادهایي که دارای  . در مقابلشود تا در ذخایر ارزینمایان مي

عث اگذارد. این خود بميهستند، میزان تغییر در ذخایر ارزی بر هر سه نوع تقاضای ارز تاثیر 
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ارزی، ذخایر ارزی و نرخ ارز یک  نظام. بنابراین، بین با نرخ ارز قطع شودط تقاضای ارز ارتبا شودمي

 رابطه پویایي وجود دارد. 

  )و قيمت نفت( رابطه مبادله

آید، در ادبیات رابطه مبادله که از نسبت شاخص قیمت صادرات به قیمت واردات بدست مي

( 1982ز معرفي شده است. دیز و الیجاندوز )یکي از عوامل موثر بر نرخ اربه عنوان موضوع، 

کنند یک تکانه منفي دائمي موجب کاهش درآمد شده و متعاقب آن قیمت کاالها و استدالل مي

شود. یابد و خود این باعث کاهش ارزش واحد پول ملي یک کشور ميخدمات غیرتجاری کاهش مي

از طریق این نسبت، تاثیر  کنندتصریح مي (1996)فیلد و روگاف در همین خصوص، آبست

یابد. در مطالعات تجربي اغلب بجای رابطه مبادله از المللي انتقال ميهای اقتصادکالن بینتکانه

 شود.قیمت حقیقي نفت به عنوان متغیر جانشین استفاده مي

 باز بودن اقتصاد

یکي از  ودن اقتصاد. باز بدهدکم و کیف ارتباط یک اقتصاد با جهان را نشان ميباز بودن اقتصاد 

 انتقالالمللي را بر اقتصاد یک کشور که اثر  تغییر عوامل و متغیرهای بین های مهمي استکانال

 دهد. مي

به وسیله نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي عموماً باز بودن اقتصاد 

خوبي برای  متغیرتواند گیری نميشود، هر چند باید اذعان داشت این نحوه اندازهگیری مياندازه

مانند مقیاس و عوامل جغرافیایي در آن تاثیر گذار است. از زیرا عوامل دیگری آزادی تجاری باشد. 

 ،زماني و برای یک کشورعوامل در طول زمان ثابت هستند، لذا برای مطالعات سری نآنجایي که ای

   ده کرد.  تواند برای باز بودن اقتصاد استفااین متغیر را مي

 اندازه دولت

-فلمینگ-ماندلسنتي رویکرد  1اجماع نظر وجود ندارد.تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز در خصوص 

یابد، به تبع آن تقاضا در بر این منطق استوار است که وقتي مخارج دولت افزایش مي 1دورنبوش

                                                           

 برای اطالعات بیشتر به مآخذ زیر مراجعه شود: 1 
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د داخل باشد، باعث افزایش تولی برای یابد. در صورتي که محصوالت تقاضا شدهمي شاقتصاد افزای

شود. چرا که قیمت این محصوالت در مقایسه با قیمت محصوالت خارجي نرخ ارز حقیقي مي

 شود. های نسبي ميافزایش و در نهایت منجر به افزایش قیمت

، سازوکار که مبتني بر فرض کامل بودن بازارها است 2در رویکرد مدل تعادل عمومي پویا

نجایي که افزایش مخارج دولت در نهایت باید از آ. در این چارچوب، از تدیگری معرفي شده اس

نرخ ارز حقیقي کاهش طریق مالیات تامین مالي شود، درآمد دائمي خانوارها را کاهش داده و باعث 

 شود. مي

( تاثیر سیاست مالي را در کنار سایر متغیرهای بخش واقعي اقتصاد در مدل نرخ 1993فیلد )آبست

تغییر دائمي در اندازه دولت بر نرخ ارز تاثیرگذار است. با افزایش  کنده و تصریح مياظ کردارز لح

 یابد.مي افزایشمخارج دولت و با ثابت بودن سایر شرایط، ارزش پول ملي کاهش یعني نرخ ارز 

تاثیر بودجه دولت از زوایه کسری بودجه نیز مورد بررسي قرار گرفته است که به صورت    

کسری بودجه از طریق تامین مالي بر نرخ سود و افزایش گذارد. ستقیم بر نرخ ارز تاثیر ميغیرم

  شود.حجم پول باعث افزایش نرخ تورم شده و در نهایت تاثیر آن بر نرخ ارز نمایان مي

در مطالعات تجربي نماگرهای مختلفي برای ارزیابي تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز استفاده   

مخارج دولت ماگرهای مورد استفاده برای ارزیابي تاثیر اندازه دولت بر نرخ ارز عبارتند از: نشود. مي

اندازه دولت بر حسب نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلي  ،های حقیقيبر حسب قیمت

 . شودگیری مياندازه یا نسبت تعادل بودجه به تولید ناخالص داخلي تعریف و

 نرخ بهره 

از طریق تاثیر بر جریان سرمایه بر نرخ ارز در بازار پول داخلي با خارجي  بهره حقیقي نرختفاوت 

توان از نرخ تورم انتظاری و یا نرخ تورم حقیقي برای محاسبه نرخ بهره حقیقي، مي گذارد.تاثیر مي

ها ر دارایي( رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز را در بازا1979( و فرانکل )1976استفاده کرد. درونبوش )

بودن این دو متغیر تصریح کردند. هر چند آنها وجود  ( بر ناپایا1988ند. مس و روگاف )تبیین کرد

ی هااما مطالعات سال ،ارزیابي کردند ضعیف ،بین این دو متغیر به صورت تجربي رابطه همجمعي را

                                                                                                                                                                      
Corsetti and Müller )2006(, Kim and Roubini )2008(, Müller  ) 2008(, Monacelli and Perotti )2010(, 

Enders, Müller and Scholl (2011), Ravn, Schmitt-Grohé and Uribe (2011) and Bouakez, Chihi and 

Normandin (2011) 

1 Traditional Mundell-Fleming-Dornbusch Framework 

2 Dynamic General-Equilibrium Models 
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 ،ایطا ثابت بودن سایر شرببا کاهش نرخ بهره  و دو تصریح کردند.  مدت آنبعد بر وجود رابطه بلند

 یابد و بر عکس.ارزش پول ملي کاهش مي
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 نرخ ارز تحوالت آثار .5

 تاثير نرخ ارز بر نماگرهاي اقتصادكالن

 1960ادبیات موضوع در خصوص تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری در چهار دهه اخیر در مقایسه با دهه 

کاهش ارزش پول ملي باعث افزایش صادرات  موید این است 1960کامال متفاوت است. ادبیات دهه 

ها شود و در نهایت کسری تراز تجاری از بین رفته و تعادل در تراز پرداختو کاهش واردات مي

گیری تحت فروض خاص )با ثابت بودن سایر شرایط( در کشورهای بزرگ شود. این نتیجهایجاد مي

تواند صادق باشد. اما کشش واردات باال است مي ها تاثیر بگذارند و زماني کهتوانند در قیمتکه مي

در کشورهای کوچک، سازوکار دستیابي به تراز تجاری متفاوت است. زیرا در کشورهای کوچک با 

کاهش ارزش واحد پول ملي،  قیمت کاالهای تجاری در مقایسه با قیمت کاالهای غیرتجاری در آن 

یابد. االهای غیرتجاری در داخل آن کشور افزایش ميتقاضا برای کدر نتیجه یابد و کشور افزایش مي

یابد و بدون کاهش انتقال مي آن کشور واردات کاهش، منابع به صنایع صادراتي به تبع آن

شود. اما شواهد یابد و در نهایت تراز تجاری حاصل ميهای صادراتي، صادرات افزایش ميقیمت

رود. کند که کسری تراز تجاری از بین مينمي تلف تاییدجربي در کشورهای کوچک به دالیل مخت

 امل زیر قابل طرح است:ودر این خصوص ع

 توان بسادگي تاثیر نرخ ارز را بر تراز تجاری و با ثابت بودن نکته اصلي در این است که نمي

سایر شریط سنجید و ممکن است از دید اقتصادسنجي، علیت از طرف تراز تجاری بر نرخ 

 ارز باشد. 

 دوم اینکه مطالعات تجربي موید این است که تجارت بر تغییرات نرخ ارز خیلي کمتر  نکته

کسری  ،دهد. حتي در کشورهایي که نظام ارز شناور دارند، کاهش نرخ ارزواکنش نشان مي

تواند از بین ببرد. یکي رفتار اقتصادی کارگزاران است لف نميتتراز تجاری را به دالیل مخ

 :شود که عبارتند ازهای نميوکار باعث بهبود در تراز پرداختکه از طریق سه ساز

 مدتکشش پایین واردات در کوتاه -

 هاواردات به دلیل چسبندگي قیمت پایین بودن اثر انتقالي نرخ ارز بر قیمت -

 ای. ای و سرمایهوابستگي تولید کاالهای صادراتي به واردات کاالهای واسطه -
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طالعه کشورهای آسیایي به این نتیجه رسیدند که کاهش ( در م2007دیورکس و گنبرگ )

ها ارزش پول ملي در این کشورها تاثیر ناچیزی در هدایت اقتصاد به سمت تعادل در تراز پرداخت

( تاثیر کاهش ارز ین در اقتصاد ژاپن را مورد 2007( و ناگایاسو )2004(، فوجي )2003میائو ). دارد

ین بر بخش واقعي اقتصاد این کشور تاثیر  شاند که کاهش ارزکرده گیریمطالعه قرار داده و نتیجه

و چهار دهه اخیر و بررسي شواهد  1960های ( با بررسي ادبیات موضوع در دهه2009انگل )ندارد. 

گیری کرد که شواهد آماری و منطق اقتصادی قوی وجود ندارد نتیجه ،تجربي در کشورهای مختلف

 جاری و یا تراز تجاری ایجاد شود. دل در حسابکه با افزایش نرخ ارز تعا

 تاثير تفاوت نرخ ارز در بازارهاي رسمي و آزاد بر كارايي

 بندی وارد کشور شود کاالها وارداتي کمتر از حالت غیر سهمیهبندی ارز باعث ميسهمیه

اشد، هزینه نبدرونزا ویژه اینکه فناوری تولید یابد. بهمي شود و در نتیجه قاچاق کاال افزایش

 تولید در مقایسه با رقبای خارجي باالتر است.

  در  نکه بخشي از ارزهای دریافت شدهبه دلیل ای یابد. یکيمي افزایشعرضه ارز در بازار آزاد

 غیردولتي مچنین ارزهای دریافت شده از صادراتشود. هبه این بازار عرضه مينرخ رسمي 

تدریج به شود ذخایر خارجي بانک مرکزیاعث ميشود. این خود ببه این بازار سرازیر مي

 .کاهش یابد

 بازی، ی سفتهاهای دوگانه به ویژه به دلیل افزایش تقاضافزایش تقاضای ارز در حالت بازار

شود ارز خارجي بجای پول رایج کشور، جایگزین شود. این جانشیني بر میزان باعث مي

 .دهدميکاهش ثیر منفي گذاشته و آن را تادرآمد دولت که ناشي از مالیات تورمي است، 

 بندی نرخ ارز اثر منفي بر اشتغال و تولید دارد. به ویژه اینکه صنعت ایران از نظر سهمیه

ای به خارج از ای و مواد اولیه و همچنین واردات کاالهای واسطهمصرف کاالهای واسطه

گذاری، باعث کاهش ایهاست و از طریق ایجاد محدودیت در واردات و سرم هتسبکشور وا

 شود.  اشتغال و تولید مي
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 ها و كاربرد آن در ايران: نظريهمحاسبه نرخ ارز تعادلي .6

شود و در ادامه کم در این بخش ابتدا رویکردهای نظری محاسبه نرخ ارز تعادلي به اختصار مرور مي

 گیرد.و کیف محاسبه نرخ ارز تعادلي در ایران مورد بحث قرار مي

 هاي محاسبه نرخ ارز تعادلينظريه

یکي از موضوعات مهم در ارتباط با اقتصاد ارز، نحوه تعیین و مدیریت نرخ ارز است. بر اساس 

( به نقل از ایسارد 2005سه نوع نگاه متفاوت در محاسبه نرخ ارز وجود دارد. کاستا ) ادبیات موضوع

 ت:ها را در سه گروه بشرح زیر تقسیم کرده اسو فاروگ نظریه

 کند و سطح نرخ بازار ارز را تسویه مي ،گروه اول اعتقاد دارند از آنجایي که نرخ ارز

همیشه در تعادل ارز منعکس کننده وضعیت جاری و انتظاری اقتصادکالن است، نرخ ارز 

 است. 

 مدت و یا بلندمدت را مورد تایید گروه دوم انحراف نرخ ارز از نرخ ارز تعادلي میان

ها در اقتصاد کنند وجود این انحراف پایدار، موید عدم تعادلو تصریح ميدهند قرار مي

است. با وجود این، آنها اذعام دارند، کمي کردن این انحراف در عمل در دنیای واقعي 

 ممکن نیست. 

 کنند. با گروه سوم بر دیدگاه کساني استوار است که نرخ ارز تعادلي را برآورد مي

دارند هر گونه فاصله بین سطح نرخ ارز محقق شده در بازار با نرخ وجود این، آنها اعتقاد 

توان منحصراً به مفهوم تفاوت نرخ ارز از نرخ ارز مدت و یا بلندمدت را نميارز تعادلي میان

المللي وجود تعادلي تلقي کرد. زیرا، عواملي مانند عوامل سیکلي در اقتصاد ملي یا بین

 ز از نرخ ارز تعادلي انحراف پیدا کند.   شود نرخ اردارند که باعث مي

ها فوق است. های عملي موجود در ایران برای محاسبه نرخ ارز تعادلي، فارغ از رویکردنگرش

نظران در ایران برای محاسبه نرخ ارز مطرح و مورد استفاده هایي که سیاستگزاران و صاحبروش

  بندی است.دهند، بشرح زیر قابل تقسیمقرار مي
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 سبد ارزي

کند و بر بانک مرکزی برای محاسبه نرخ ارز مرجع از تغییرات نرخ ارز در یک سبد ارزی استفاده مي

دهد. یکي از متغیرهای کلیدی که مرکزی عالمت الزم را به فعاالن اقتصادی مي کآن اساس، بان

سبدی از ارزهای گیرد، تغییرات نرخ ارز برای محاسبه نرخ در بانک مرکزی مورد استناد قرار مي

عالوه بر آن نرخ تورم متغیر  1ورو و دالر امریکا تعیین کننده هستند.یخارجي است که در آن 

 . گیردقرار مي دیگری است که در محاسبه نرخ ارز مرجع مطمح نظر

ها شود و آمار شاخص قیمتبا این وجود، باید اذعان داشت نرخ ارز مرجع روزانه محاسبه مي

اکتفا  Ex-Postالقاعده باید به اطالعات ماهانه و عمدتاً ر در دسترس نیست و عليبرای این منظو

نحوه محاسبه نرخ ارز در این  باید اذعان داشت عنایت به فروض حاکم بر این محاسبهبا . شود

هستند و در واقع در کنترل  ارویکرد به تغییرات عواملي وابسته است که برای اقتصاد ایران برونز

 ار نیست.سیاستگذ

 نرخ ارز حقيقي 

گیرد، ثابت نگهداشتن نرخ ارز معیار دیگری که برای محاسبه نرخ ارز تعادلي مورد استفاده قرار مي

التفاوت نرخ تورم داخلي با تورم حقیقي است. یعني نرخ ارز اسمي در هر دوره باید به اندازه مابه

ون برنامه پنجم توسعه در معرفي نظام ارزی قان 81خارجي افزایش یابد. این رویکرد در بند ج ماده 

« شده مدیریت شناور»مورد توجه قرار گرفته است. در این بند تصریح شده است نظام ارزی کشور 

 و داخلي تورم مالحظه با و تجارت خارجي در پذیری رقابت دامنه حفظ به توجه با ارز است و نرخ

 خواهد تعیین ذخایر خارجي از مطلوبي حد ینتعی جمله از کالن اقتصاد شرایط همچنین و جهاني

رویکرد مشابه رویکرد فوق در برنامه چهارم توسعه نیز حاکم بود و مورد تصویب قرار گرفته  .شد

 :بود. این در شرایطي است که

 در عمل به کم وکیف تغییرات عوامل مذکور در مدیریت و تعیین نرخ ارز  یاوالً بانک مرکز

 توجه چنداني ندارد. 

 انیاً این رویکرد به دلیل وجود تورم باال در ایران، کاهش ارز ریال را در سطحي باالتر از روند ث

 .کندگذشته توصیه مي

                                                           

 گیرد.در آن بانک مورد استفاده قرار مي ،نک مرکزیاهای معاون ارزی سابق باین روش به استناد گفته 1 
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  ثالثاً ثابت بودن نرخ ارز حقیقي معیار منطقي برای مدیریت نرخ ارز نیست. اگر این چنین

و به صورت از قبل گذاری ارز باید فارغ از حقایق آشکار شده اقتصاد ایران باشد، سیاست

المللي نیز آن را مورد تایید قرار تعیین شده باشد و این موضوعي است که تجارب بین

 د.  ندهنمي

 هاسطح قيمت

رویکرد دیگری است که به صورت تجربي، مبنای محاسبه نرخ ارز قرار ها تغییرات سطح قیمت

در این رویکرد اگر سطح ار است. چارچوب نظری این رویکرد بر قدرت برابری خرید استوگیرد. مي

ها در یک اقتصاد دو برابر افزایش یابد، با این استدالل که هزینه زندگي و هزینه تولید دو قیمت

  برابر شده است، نرخ ارز اسمي نیز باید دو برابر شود.

های پیشین بحث شد، از آنجایي که کشورهای در حال توسعه در طوری که در بخشهمان

طور پیوسته باید ارزش پول ملي کنند، بهکشورهای پیشرفته، تورم باالتری را تجربه مي مقایسه با

گیری نهایي این است که نرخ این کشور کاهش پیدا کند تا نرخ ارز حقیقي آنها ثابت بماند. نتیجه

 د:تورم هر چند با ارزش پول ملي رابطه معکوس دارد اما باید به نکات زیر این این خصوص توجه کر

 اوالً رابطه یک به یک در دنیای واقعي بین این دو متغیر وجود ندارد. -

تاثیرگذار نیز مطمح نظر قرار گیرد و از  یثانیاً در نرخ ارز تعادلي بایستي تاثیر سایر متغیرها -

 . دنرخ تورم به عنوان متغیر مسلط استفاده نشو

شاخص  2010-2005دوره  طيطور مثال، دکتر صالحي اصفهاني استدالل کرده است که به

کننده دو برابر شده است. لذا، نرخ ارز اسمي طي این دوره باید دو برابر شود و توصیه قیمت مصرف

 ریال افزایش یابد. 16000 – 15000کرده است که باید هر دالر به سطح 
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 تحوالت نماگرهايحقايق آشكار شده اقتصاد ايران: با تاكيد بر  .7

 اقتصادكالن

ابتدا لیستي از ، در تحلیل اقتصاد ارز به اهمیت شناخت حقایق آشکار شده کشوربا عنایت 

و در ادامه نماگرهای ایران بررسي و  گرددمياحصاء  با محوریت ارز های کلیدی اقتصاد ایرانویژگي

. مهمترین حقایق موجود و آشکار شده اقتصاد ایران با گیردبا نماگرهای امریکا مورد مقایسه قرار مي

 بشرح زیر است: نرخ ارزتاکید بر 

  از تغییر و تحوالت  ارز هماقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک است و تغییرات نرخ

بخشي از عوامل در تاثیر لذا، برونزا بودن . پذیرديم و هم ملي تاثیرفضای جهاني 

 مدیریت نرخ ارز در تحوالت نرخ ارز حائز اهمیت است

  ناشي از صادرات نفت، سمت عرضه بازار ارز با  ارزیِ به دلیل سهم باالی درآمد

 گیرد.محوریت دولت و بانک مرکزی شکل مي

 وری نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلي سرانه کشور و همچنین نرخ رشد بهره

به همین دلیل تاثیر منفي آن بر کاهش ارزش  کلي و جزئي عوامل تولید پایین است.

  شود.واحد پولي ملي نمایان مي

  درآمدهای نفتي  1980است. با عنایت به اینکه در دهه دو رقمي باال و نرخ تورم کشور

باال بوده و این خود باعث افزایش حجم نقدینگي شده است، منجر به افزایش نرخ تورم 

 شده و باعث کاهش نرخ ارز حقیقي شده است. 

 ای کالن نوسانات باالیي نااطمیناني باال در حوزه  اقتصادکالن باعث شده است متغیره

المللي باعث افزایش امریکا و نهادهای بین هایرا تجربه کنند. افزایش شدت تحریم

و  نازل نوسانات باالی نرخ تورم و رشد اقتصادی افزایش و بیشتر نااطمیناني شده است.

 دهد.بخشي از آثار آن را تشکیل مي به تبع آنها نرخ ارز،

  های سیاست ي وجود دارد.گارتباط تنگاتن های پوليستهای مالي و سیاسیاستبین

لذا، نرخ ارز با . در عرضه پول دارند نقش انفعالي های پوليمالي نقش فعال و سیاست

 یابد. محوریت اتخاذ سیاست مالي انبساطي و به تبع آن سیاست پولي، کاهش مي
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 مندی رف رابطه نظامبه دلیل وابستگي تولید و تجارت اقتصاد ایران به نفت، از یک ط

مندی بین و تجاری وجود دارد و از طرف دیگر رابطه نظامهای ارزی سیاستبین 

 بر قرار است. های پولي و ماليسیاست

 سه بازار مالي ا برسیاستگذاری ر یتوولبانکي کشور، بانک مرکزی مس-پولي بر اساس قانون

است که مسوولیت ، بانک مرکزی نهادی نبنابرای. به عهده داردو طال  ولیعني بازارهای ارز، پ

. از آنجایي که بخش قابل را دارد ارز بازار در تعادلو ایجاد سازی ثباتمدیریت، با مستقیم برای

آید و درصد کمي از محل صادرات کاالها توجهي از درآمدهای ارزی از محل فروش نفت بدست مي

تبع آن نقش بانک مرکزی درآمد و به و خدمات است، نقش انحصاری دولت به عنوان صاحب این 

 است.  و منحصر به فرد حائز اهمیتدر سمت عرضه ارز 

های مطرح درخصوص نظام ارزی ایران، نظام شناور مدیریت شده است که در از جمله سیاست

کمیته تخصصي بازار پول، ارز و سرمایه نیز به تصویب رسیده است. در چارچوب این نظام، نرخ ارز 

شود، بطوریکه اگر برای نوسانات در نظر گرفته مي ة قابل قبوليبه شرایط بازار تعیین و دامن با توجه

 کند. نرخ ارز خارج از دامنه مذکور نوسان نماید، بانک مرکزی در بازار مداخله مي

صرفا  حقیقيآیا نرخ ارز یکي از سواالت کلیدی برای تغییر و تحوالت نرخ ارز این است که 

است؟  تاثیرگذارگیرد یا اینکه نقش عوامل واقعي در روند آن متغیرهای اسمي قرار ميتحت تاثیر 

دهد متغیرهای واقعي اقتصاد در روند تغییرات نرخ ارز واقعي تاثیر و نقش مطالعات تجربي نشان مي

سرمایه گذاری عواملي  و مخارج دولت ،وری عوامل تولید، رشد اقتصادیمهمي دارند. از جمله بهره

های ارزی و نرخ ارز گذارند. لذا، تنظیم سیاستهستند که در بلندمدت بر نرخ ارز واقعي تاثیر مي

 صرفا مبتني بر تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي محل تامل و بازنگری است.

این در شرایطي است که باید به آثار مختلف اقتصادی افزایش نرخ ارز در اقتصاد توجه داشت. 

ت افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کالن کشور با تاکید بر صادرات غیرنفتي، سطح آثار اجرای سیاس

  ها، بودجه دولت، سطح تولید و اشتغال قابل بحث و بررسي است.عمومي قیمت

های مختلف قابل بحث و بررسي است. از دیدگاه است که از رویکرد دولت به ارز ازنکته دیگر 

 جمله:

  کند. این های بودجه را از محل درآمدی نفت تامین مالي ميدرصد درآمد 60دولت بالغ بر

 به مفهوم واقعي یعني دولت به طور پیوسته با کسری بودجه باالیي مواجه است.

  ویژه نماید. بهمدیریت نرخ ارز به عنوان سیاستي برای کاهش نرخ تورم استفاده مي بادولت

ای تعلق ای و واسطهاالهای سرمایهدرصد کاالهای وارداتي کشور به ک 85اینکه بالغ بر 
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دارد و در صورت افزایش نرخ ارز، هزینه تولید کاالها و خدمات از این طریق افزایش یافته 

 و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

دولت در جهت عکس هم هستند، در عمل یکي از مذکور با عنایت به اینکه این دو رویکردِ 

شود. یکي از دالیلي که دولت نتوانسته است نر خ تورم را کاهش دهد، دیگر مي اهداف قرباني هدف

به  1380ویژه در دهه همین عامل است. از آنجایي که بازار ارز به تبع افزایش درآمدهای نفتي به

در نرخ ارز موجود در بازار قادر به فروش دالری  دولتطور پیوسته با مازاد عرضه ارز مواجه بوده، 

نفتي نبوده است. به همین دلیل دولت تمایلي به افزایش نرخ ارز نداشته است. راهکار دوم این بوده 

موجب  فروشد وبه بانک مرکزی دالر که در بازار ارز به فروش نرسیده به از طریق فروش مازاد که

و بهای آن پذیرش نرخ  شودناحیه کسری بودجه دولت تامین  و از این ودتشدید رشد پایه پولي ش

 . بوده استاز طریق افزایش نقدینگي تورم باالتر 

های مالي با در نظر گرفتن مکانیزم ارتباط بودجه دولت با بازار و نرخ ارز، هماهنگي سیاست

مجموعه  با عنایت به است. ارزو ارزی از الزامات مدیریت برای کنترل نرخ  ، تجاریای(، پولي)بودجه

بر نرخ ارز متغیرهای کلیدی تاثیرگذار ابتدا روند تحوالت نرخ ارز بررسي و سپس  مباحث فوق،

 :گیردبشرح زیر مورد بحث و بررسي قرار مي

 وریبهره  

 بودجه دولت 

 رضه پولع 

 نرخ ارزروند تحوالت 

طوری که سیم شده است. همانتر 4نمودار  و 3نمودار  روند نرخ ارز اسمي و حقیقي به ترتیب در 

طور پیوسته در حال افزایش و به 1980های ارز اسمي در دهه از نمودارها قابل مشاهده است نرخ

  طور پیوسته در حال کاهش بوده است.های ارز حقیقي بهنرخ

 4های نسبي استفاده شود، نمودار صرف نظر از اینکه چه شاخص قیمتي برای محاسبه قیمت

نرخ ارز حقیقي روند کاهشي را  ،کند که به تبع افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتيتایید مي

که افزایش قیمت  1380دهه سراسر و  1350تجربه کرده است. این پدیده در برای نیمه اول دهه 

های مالي و پولي که منجر سازوکار آن از طریق اتخاذ سیاست کند.، تایید مياندنفت را تجربه کرده

 شود، قابل تبیین و توجیه است.زایش نرخ تورم ميبه اف
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 نرخ ارز: نرخ ارز رسمي و نرخ ارز بازار آزادروند تحوالت  7 نمودار
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 هايهاي نسبي شاخصنرخ ارز حقيقي: بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و قيمت 8 نمودار

 ضمني ايران و امريكا GDPو  CPIقيمت 
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 توجه:

  برای محاسبه نرخ ارز حقیقي بر اساسCPI نرخ ارز اسمي بازار آزاد ضربدر شاخص قیمت ،CPI  ایران

  .امریکا تقسیم شده استCPI  شده و سپس بر شاخص قیمت
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  شاخص قیمت ضمني  برای محاسبه نرخ ارز حقیقي بر اساسGDPبازار آزاد ضربدر  ، نرخ ارز اسمي

امریکا تقسیم  GDPضمني شده و سپس بر شاخص قیمت ایران  GDPضمني  قیمت ضمني شاخص

 .شده است

 وري و نرخ ارزبهره

وری باعث افزایش قدرت خرید پول ملي و کاهش های قبلي، ارتقای بهرهبا عنایت به مباحث بخش

های لاطي سرا یران وری نیروی کار و موجودی سرمایه در اعملکرد  بهره 5نمودار شود. نرخ ارز مي

با نوساناتي به رقم  1338در سال  100وری نیروی کار از رقم دهد. بهرهنشان مي 1338-1386

 افزایش یافته است.برابر  3در حدود  وری نیروی کارطي این دوره بهره عدر واق افزایش یافته و 306

 1386در سال  41ه رقم ب 1338در سال  100وری سرمایه از رقم این در شرایطي است که بهره

 تقلیل یافته است.یعني به کمتر از نصف 

 
 1386-1338وري نيروي كار و موجودي سرمايه: عملكرد بهره 9نمودار 
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شده بود یک سوم نرخ رشد اقتصادی از  يبینتوسعه پیشو پنجم چهارم های هر چند در برنامه

های وری بر سیاستتامین شود اما با عنایت به اینکه عوامل موثر بر بهره وری عوامل تولیدمحل بهره

ه نتوانستعمالً ، کشور و در این راستا تاکنون تدابیر اساسي اتخاذ نشده است بلندمدت استوار است

 محقق کند. شد، تامین ميوری بهرهرشد که از محل  اهدافآن بخش از  است

توسعه کماکان برنامه پنجم های طول سالدر ند موجود، در صورت ادامه رورسد نظر ميبه

بخشي از این اهداف محقق نخواهد شد. بنابراین، دولت بایستي برای عوامل موثر بر ارتقای 
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د و این وری موفق باشبتواند در تحقق اهداف بهرهاجرا نماید تا  برنامه موثری تدوین و ،وریبهره

  افزایش ارزش پول ملي خواهد شد.خود با ثابت بودن سایر شرایط باعث 

 یرشد اقتصادگیرد. روند تحوالت رشد اقتصادی مورد بررسي و تحلیل قرار ميدر ادامه 

ب ساالنه تیطور متوسط و به تربه 1386-1339طي دوره  تولید ناخالص داخلي کشورکل و سرانه 

را باید در عوامل بنیادی  درصد بوده است. علل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی سرانه 2.67و  5.25

 عوامل بنیادی موثر نظیر فناوری، دانش و سرمایهجستجو کرد. این بلندمدت موثر بر رشد اقتصادی 

 شوند. وری موجب رشد اقتصادی ميانساني مربوط است که عمدتاً از طریق بهره

شد اقتصادی بر ردر مقاطع زماني مشخص وجود دارد که عوامل دیگری  ،عوامل مذکورعالوه بر 

که عمدتاً از  پنجم توسعههای قبل از برنامه موثر هستند. تشدید کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال

، متعاقب آنها هک گرددبیماری هلندی و متعاقب آن از بحران مالي جهان و رکود ناشي از آن بر مي

های برنامه در سالشود تاثیر این کاهش بیني ميرشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت و پیش

بر کند شدن رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. با عنایت به اهداف رشد توسعه نیز با درجاتي پنجم 

درصد در نظر گرفته  8 طور متوسط ساالنهبه که چهارم و پنجم توسعه های برنامهاقتصادی سال

اب تولید در کشور وری و رشد که موجب شترود به عوامل موثر بر بهرهشده است، انتظار مي

با امریکا که  وری نیروی کار ایراندر ادامه روند بهرهمورد عنایت قرار گیرد. بیش از پیش شود، مي

  .(6)نمودار  گیردقرار ميمقایسه دارد، مورد  ای بر ارزش پول ملي هر کشوراثر تعیین کننده

 
بر حسب  PPPو  1990ر ايران با امريكا بر حسب قيمت ثابت وري نيروي كاعملكرد بهره 10نمودار 
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وری نیروی کار مورد بررسي، بهره طي دوره، شودمشاهده مينمودار  از اینطوری که همان

رشدی را طي کرده در حالي که این نماگر در ایران از روند ثابتي برخوردار بوده امریکا روند رو به

وری نیروی کار ایران، این نسبت نیروی کار امریکا و ثابت بودن بهره وریهرهبا افزایش یعني باست. 

ایران تلقي  ارزش پول ملي به نفع اقتصاد امریکا در حال افزایش است و این خود عاملي برای کاهش

 .شودمي

 بودجه دولت و نرخ ارز 

های تاثیرگذاری آن در ایران به کانال الزم استتاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز برای ارزیابي تجربي 

، رویکرد مدل تعادل عمومي پویا یعني دورنبوش-فلمینگ-ماندلهای رویکردتوجه شود. بر اساس 

 :گذاردبر نرخ ارز تاثیر ميهای زیر کانالدولت از طریق  هبودج

  یش تاثیر افزایش بودجه دولت بر تقاضای کاالهای تولید شده داخل: در صورتي که افزا

داخل شود، نرخ ارز حقیقي  در تقاضای کاالهای تولید شده شبودجه دولت باعث افزای

 یابد.افزایش مي

  را کاهش داده  تاثیر افزایش بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتي، درآمد قابل تصرف و مصرف

 .شوددر نهایت باعث کاهش نرخ ارز ميو 

  به کاهش نرخ ارز حقیقي گذارد و ثیر ميتا افزایش بودجه دولت بر حجم پول و نرخ تورم

 شود.ميمنجر 

ای دارد. چرا که افزایش مخارج دولت عموماً کانال سوم نقش تعیین کنندهدر اقتصاد ایران 

از طریق  1980های قبل از دهه معموالً با کسری بودجه همراه است و برای تامین مالي آن در دهه

( غالباً از طریق 1390به بعد )بجز سال  1380اما از دهه شد استقراض از نظام بانکي تامین مي

 شده است. فروش مازاد درآمدهای نفتي به بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت، تامین مالي مي

رشد پایه پولي و  منفيها با وجود آگاهي از آثار سوال اصلي در اقتصاد این است که دولت

ورزند؟ پاسخ به این سوال ریشه در اجرای مبادرت مي نقدینگي در اقتصاد، چرا به افزایش حجم پول

های پولي عمدتاً بر ای( انبساطي دارد. با عنایت به اینکه در ایران، سیاستهای مالي )بودجهسیاست

شوند، لذا سیاست پولي در قبال سیاست مالي، نقش های مالي )بودجه( تنظیم مياساس سیاست

( تصریح کردند در اقتصادهای با تورم باال، آنچه رایج 1995) 1رانکند. هیمن و همکاانفعالي پیدا مي

                                                           
1 Heymann et al.  
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است، افزایش عرضه پول به دلیل نیازهای کسری بودجه دولت است و خود کسری بودجه را 

توان یک متغیر درونزا در نظر گرفت. آنها تصریح کردند بر اساس ادبیات، رابطه علي از عوامل مي

رسد. در این فرآیند ها ميجه و عرضه پول به سطح قیمتسیاسي شروع و از طریق کسری بود

گیری ایران به است. کاربرد آن در نظام تصمیم تورم و کاهش ارزش پول مليعوامل سیاسي منشاء 

 مبادی زیر قابل تفکیک است:

 ها پیوسته برای رفاه آنها هزینه مند هستند که دولتمردم ایران به لحاظ تاریخي عالقه

 فرآیند نقش نفت به عنوان ثروت ملي حائز اهمیت بوده است. ند. در ایننک

 مند ها برای برجسته شدن عملکرد و کسب رضایت مردم، ذاتاً به خرج کردن عالقهدولت

 هستند و حتي ممکن است در بعضي موارد با یکدیگر مسابقه دهند.

  کنار مالحظات و نمایندگان مجلس به عنوان کساني که باید با رای مردم انتخاب شوند، در

ای که در شهرستان دهند. نمایندهای را نیز مطمح نظر قرار ميمنافع ملي، منافع منطقه

. استنتواند طرح عمراني جدید احداث نماید، عمدتاً برای انتخاب بار دوم با چالش مواجه 

نمایندگان شهرهایي )باستثنای  نماینده مجلس شورای اسالمي از هر یک لذا، چنانچه

درصدد این باشد که چند طرح جدید در حوزه انتخابي خود کلنگ بزند، ( ند تهرانمان

. در این حالت دولت عمالً راهبرد زیر یستمنابع بودجه دولت برای تامین مالي آنها مکفي ن

 کند:را برای پاسخ به این رویکرد نمایندگان اتخاذ مي

به چاپ پول و افزایش پایه تامین مالي از طریق استفاده از منابع بانکي که منجر  -

 و کاهش ارزش پول ملي پولي در جامعه شده و در نهایت بر افزایش نرخ تورم

 شود. منجر مي

ها که عمدتاً به دلیل کمبود  منابع مالي طوالني کردن دوره ساخت و تکمیل طرح -

ریزی و نظارت راهبردی گیرد. نتایج تحقیقات و محاسبات معاونت برنامهصورت مي

 1370طور متوسط در دهه های ملي بهکند که طول مدت تکمیل طرحید ميتای

علت عمده طوالني  1سال بوده است. 11بالغ بر  1380سال و در دهه  14بالغ بر 

 ها، کمبود اعتبار گزارش شده است.شدن طرح

 اینها موضوعاتي هستند که باعث افزایش مخارج بودجه به سطحي بیشتر از منابع بودجه دولت

به ها . با این وجود، باید تصریح کرد دولتکندشده و کسری بودجه را به طور پیوسته ایجاد مي

بودجه در شکل حسابداری آن مواجه نیستند اما در تمامي کسری با دلیل نحوه تامین مالي، 

                                                           

  ی و نظارت راهبردیزیرمعاونت برنامه يمل يعمران یهاو کتاب نظارت بر طرح يلیران نیکتاب اقتصاد ا 1 
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تمامي مباحث مربوط به های دولت با کسری بودجه در مفهوم اقتصادی مواجه بوده است. بودجه

های دولت متناسب با طلبد ساختار هزینهآن ميمنفي مترتب بر دولت و آثار  بودجه مداومِ  کسری

تعادل بین های زمینهسازی دولت، کوچکسازی و چابکو از طریق  قرار گیردجراحي مورد درآمدها 

که  ارتباط سیاست پولي و مالي در مدل هیمن و همکارانگردد.  فراهممنابع و مصارف بودجه 

 ترسیم شده است.  1در شکل  التي در آن صورت گرفته،تعدی

 
 ارتباط سياست پولي و مالي در يک اقتصاد با تورم باال 1 شكل

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 طور همزمان مطمح نظر های زیر بهدر این الگو برای مدیریت نرخ تورم بایستي سیاست

 

 :تگذاری مندرج در شکل فوق بشرح زیر استلیت مدیریت متغیرهای سیاسومسو

 ریزی و نظارت راهبردی بازار پول و اعتبار با محوریت بانک مرکزی و معاونت برنامه

 مدیریت شود.

  ریزی و معاونت برنامه ی و دارایياقتصادامور بازار مالي )تامین مالي( با محوریت وزارت

 و نظارت راهبردی مدیریت شود.

 طور خاص با نهادی سیاسي نظام و به-محوریت نهادهای اقتصادی مدیریت انتظارات با

 اقتصادی

 

 ياتینظام مال

 ناکارآمد

نظام 

 یزیرهبودج

 مندرنظامیغ

بودجه  یکسر

 باال

 داریانتظارات ناپا

 

 تورم باال

بازار اوراق 

 نیافتهتوسعه

 تقاضای پول

 پایین
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  سازمان امور مالیاتي مدیریت  -ی و دارایياقتصادامور نظام مالیاتي با محوریت وزارت

 شود.

 ریزی و نظارت راهبردی و همکاری های دولت با محوریت معاونت برنامهمدیریت هزینه

 .دولت نهادهای اجرایي

 نرخ ارز و عرضه پول

نرخ ارز، افزایش پیوسته نقدینگي کشور کاهش ارزش پول ملي و یا کاهش یکي از عوامل موثر بر 

موید این است که  1پنجم توسعهبرنامه تفصیلي بیني شده در جداول های کمي پیششاخصاست. 

رد. درصد رشد پیدا خواهد ک 22ساالنه بالغ بر  پنجم توسعههای برنامه حجم نقدینگي طي سال

 بیني شده است. درصد پیش 17.5طور مشخص رشد پایه پولي به

 23.4و  24.3به ترتیب  1389-1338های عملکرد رشد نقدینگي و رشد پایه پولي طي سال

های سال یعني 1380دهه  درصد بوده است. این در شرایطي است که رشد این دو متغیر طي

 . (7نمودار ) درصد بوده است 24.2و  27.9به طور متوسط ساالنه به ترتیب  1380-1389

 
 هاي برنامه پنجم توسعهروند رشد نقدينگي: عملكرد و پيش بيني سال 11 نمودار
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 برنامه حذف شد.الیحه از  نهایيدر مراحل  ولااین جد 1 
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بیني کمتر از بیني برنامه موید این است که مقادیر پیشمقایسه عملکرد بلندمدت و پیش

به چشم  تفاوت قابل توجهي 1380د دهه را عملکعملکرد بلندمدت است. به ویژه در مقایسه ب

 رسد:. به نظر ميخوردمي

 های گذشته بیني شده با توجه به موجود نقدینگي که دردهههای رشد پیشاوالً نرخ

های رشد انباشته شده است، با رقم باالیي هدفگذاری شده است و در صورت تحقق این نرخ

را تجربه خواهد و به تبع آن کاهش ارزش پول ملي  نقدینگي و پایه پولي، کشور تورم باال

 کرد.

 موید این  اخیر طور مشخص تجربه چهار برنامه توسعههای گذشته و بهثانیاً تجربه دهه

بیني شده در های پیشهای رشد نقدینگي بیشتر از نرخاست که عمالً عملکرد نرخ

تداوم این سیاست، بحث شد،  طوری که قبالًهمانهای توسعه تحقق پیدا کرده است. برنامه

ها با ساختار فعلي بودجه ریشه در کسری بودجه مزمن دولت دارد و به همین دلیل دولت

)حتي با استفاده از سازوکارهای مختلف و  قادر نیستند وابستگي بودجه را به چاپ پول

لي رغم منع قانوني برای تامین ماکاهش دهند. لذا، علي های قانوني(وجود ممنوعیت

ها ضمن از ابتدای برنامه سوم توسعه، تمامي دولت ،کسری بودجه از طریق استقراض

رعایت این قانون، از طریق فروش مازاد درآمدهای نفتي به بانک مرکزی، ساالنه رقم قابل 

. این موضوعي است که در اندکردهتوجهي از کسری بودجه را از این محل تامین مالي 

 های آیند نیز تداوم خواهد داشت.  ، در سالای آنصورت عدم حل ریشه

گذاری، های پولي انبساطي برای تحقق اهداف سرمایههر چند اتخاذ سیاستشایان ذکر است، 

تحقق  ،تواند مثبت ارزیابي شود اما اثرات تورمي آنمدت مياشتغال، تولید و رشد اقتصادی در کوتاه

های توسعه عملکرد نقدینگي در برنامه چرا کهدهد. ر ميتر نرخ تورم را مورد تردید قرااهداف پایین

های توسعه است و این از اعتبار بیني شده نقدینگي در برنامهغالباً بیشتر از اهداف پیش

های پولي زیرا آثار تورمي اجرای سیاست. کاهدمردم مي ی دولت و بانک مرکزی در بینهاسیاست

 مثبتجامعه تاثیر  تورمي انتظاراتگیری شکلبر  ده ومنجر به نرخ تورم باالتر ش ،انبساطي

های مختلف عملکرد نقدینگي، تولید و شاخص قیمت مصرف کننده را در دوره 1جدول گذارد. مي

ند کدهد. هر چند حقایق آشکار شده کشور تناظر یک به یک بین پول و قیمت را رد مينشان مي
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و حقایق آشکار  1برآورد شده هایرم بر اساس نتایج مدلواما تاثیر مثبت افزایش حجم پول بر نرخ ت

 .   دهدقرار ميمورد تایید  ،شده
 نسبت نقدينگي، توليد و سطح قيمت )آخر دوره به اول دوره( 1 جدول

دی
ر

 ف

 1388-1338 1388-1368 1367-1357 1356-1338 نماگرها

 45656.8 125.6 6.1 40.6 نقدینگي 1

2 CPI 2.9 5.6 32.6 684.5 

تولید ناخالص  3

 داخلي

5.3 0.8 2.6 10.9 

 3.4 1.3 1.4 1.6 جمعیت 4

 50 20 10 18 تعداد سال 5

 

نرخ سود یکي دیگر از ابزارهای پولي است که در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا، بانک 

کند. این نرخ معموالً تعیین ميهای تجاری مرکزی نرخ بازده انتظاری سقف و کف را برای بانک

 االجرا است. کنندگان تسهیالت الزمگذاران و هم برای دریافتصورت ساالنه هم برای سپردهبه

و باعث  تاثیر منفي دارد های تولید، بر تورمپایین بودن نرخ سود )بهره( از طریق کاهش هزینه

رایط، نرخ سود پایین باعث کاهش همچنین با ثابت بودن سایر ش. شودتقویت ارزش پول ملي مي

افزایش نرخ سود اثرات معکوس فوق را بر نماگرهای اقتصادکالن  شود.ورود سرمایه به کشور مي

به  2009-1961های متوسط نرخ رشد ساالنه نقدینگي ایران و امریکا طي سال خواهد داشت.

  .(8)نمودار  است بوده درصد 7.7و  24.7ترتیب 

 

                                                           

 مراجعه شود. (1390طور مثال به مرادی )به 1 
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 2010-1961روند رشد نقدينگي در ايران و در امريكا:  12 نمودار
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در دهه  شده است. دنرخ رشد نقدینگي در دهه گذشته در ایران تشدی این در شرایطي است که

درصد  6.7و  28.6این نرخ برای ایران و امریکا به ترتیب  2009تا  2000های یعني در سال 2000

 بوده است.

شد نقدینگي در کنار سایر متغیرها منجر به کاهش ارزش پول ملي شده است. نرخ تورم نرخ ر

که با استفاده از دو شاخص قیمت  برای اقتصاد ایران 9از جمله یکي از آثار آن است که در نمودار 

 قابل مشاهده است.  محاسبه شده است،

  
 GDPو شاخص قيمت ضمني  CPIمحاسبه شده بر اساس روند نرخ تورم ايران  13 نمودار
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نرخ تورم ایران با امریکا مقایسه شده است که تفاوت معنادار این دو نرخ از نمودار  10در نمودار 

گیری قابل مشاهده است )محور سمت نرخ تورم امریکا و سمت چپ نرخ تورم ایران را اندازه

 کند(. مي

عیین نرخ ارز در این گزارش مورد بحث قرار گرفت، رویکرد در خصوص ت یکي از رویکردها که

برابری قدرت خرید است. این برابری، با استفاده از نسبت شاخص قیمت ایران به شاخص قیمت 

ها با استفاده از آید. این نسبت قیمتخارجي )که در اینجا شاخص قیمت امریکا است(، بدست مي

ده و دیگری شاخص قیمت ضمني تولید ناخالص دو شاخص قیمت یکي شاخص قیمت مصرف کنن

ترسیم شده است. با عنایت به اینکه ایران بجز چند سال اول  11داخلي محاسبه شده و در نمودار 

طور پیوسته دوره مطالعه، نسبت به امریکا نرخ تورم باالیي را تجربه کرده است، روند این نسبت به

  نزولي بوده است. 
 

 2009-1961روند نرخ تورم ايران و امريكا:  14 نمودار
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و شاخص قيمت ضمني  CPIبر اساس  مريكابه شاخص قيمت اايران نسبت شاخص قيمت  15 نمودار
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 تجربه چين .8

تا تقریباً  1980های گذشته دو سیاست ارزی کامالً متفاوت اتخاذ کرده است. از سال چین طي دهه

کاهش گزاران چیني مبتني بر کاهش ارزش پول ملي یعني رویکرد سیاست 1990اواسط دهه 

(. حتي در 12ارزش یوان بوده است. پس از آن سیاست ثبات ارزش یوان اتخاذ شده است )نمودار 

ران به بعد سیاست افزایش ارزش یوان نیز مطمح نظر سیاستگزا 2005های اخیر یعني از سال سال

 چیني بوده و در واقع این سیاست به اجرا گذاشته شده است.
 

 نرخ ارز چين )يوان به دالر امريكا( روند 16 نمودار
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        Source: http://wikiposit.org/ 

 علل انتخاب نظام ارز ثابت

 :اندرح زیر اعالم داشتهثبات نرخ ارز را بش اتخاذ سیاست اصليدالیل سیاستگزاران چیني 

  ثبات اقتصادیدستیابي به سیاست ثبات ارزی به منظور اتخاذ 

 کنند.آالت و مواد اولیه وارد ميجلوگیری از صدمه زدن به صنایعي که ماشین 
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 برای مقابله با  الزم را توانایيشود نظام بانکي موجب مي توسعه نیافته بودن نظام بانکي

 باشد. نداشته بازیتقاضای سفته

  ثبات نرخ ارز باعث حذف ریسک و رشد و توسعهFDI شود.مي در صنایع صادراتي چین 

 ممانعت بعمل آید.  در صنایع صادراتياز ایجاد بحران  شودموجب مي ثبات نرخ ارز  

 وريو بهره رشد اقتصادي هاي: سياستهاي سمت عرضهسياست

اقتصادکالن حائز اهمیت است، اتخاذ  هایگذاریریزی و هدفدر برنامهکه یکي از نکاتي 

بیني شده است. سیاستگذاران در دستیابي به اهدف پیش اثربخشو  ، سازگارهای مناسبسیاست

وری اقتصاد چین یکي از اهداف کلیدی برای دستیابي به رشد اقتصادی باال را از طریق ارتقای بهره

ی را از طریق تربیت نیروی انساني ماهر و های موثراند و سیاستگذاری کردهکل عوامل تولید هدف

اند. این دو از عوامل کلیدی گذاری در تحقیق اتخاذ کردهمتخصص و همچنین از طریق سرمایه

 شوند. نوآوری تلقي مي

و  TFPهای مختلف موید این است که باالترین سهم رشد اقتصاد چین به برآوردها طي دوره

های مختلف این محاسبات را برای دوره 2جدول دارد.  پس از آن به موجودی سرمایه اختصاص

 و کاهش سهم عوامل تولید است. TFPدهد. روندها عموماً موید افزایش سهم چین نشان مي
 

 منشاء رشد اقتصادي چين: عوامل سمت عرضه 2 جدول

 
 

 های چین برای رشد و توسعه نوآوری عبارتند از:سیاست
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 هاي تحقيق و توسعهسياست (1

  میلیارد  87بالغ بر 2006مخارج تحقیق و توسعه چین )خصوصي و دولتي( در سال

میلیارد دالر امریکا  139ژاپن  بوده است. میزان این نماگر برای کشورهایدالر امریکا 

 بوده است. دالر امریکا 243اتحادیه اروپا  برای و

  ،2001عه چین طي سال های مخارج تحقیق و توسبر حسب آمارهای دردسترس-

 درصد رشد داشته است. 19ساالنه  2006

  1.4معادل  2006نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلي در سال 

برسد. درصد  2به رقم  2010در سال  شده بود که  درصد بوده است. هدفگذاری

ر بیش از های مقدماتي موید این است که عملکرد این نماگر در این کشوگزارش

های تحقیق سهم هزینه بیني شده بوده است. این در شرایطي است کهاهداف پیش

 درصد است که رقم بسیار پاییني است.  0.47رقم  2007در سال   GDPتوسعه ایران از

 
 فني-نيروهاي علميهاي ارتقاي سرمايه انساني: سياست (2

  التحصیالن این  فارغ درصد کل 40فارغ التحصیالن در رشته مهندسي و علوم

درصد  15درصد و در امریکا  20اروپا این شاخص در دهد. ا تشکیل ميکشور ر

 است.

 الملليسرريز دانش بينهاي انتقال دانش: سياست (3

  بخش قابل توجهي ازFDI  و برای نوآوری هدفگذاری شده استدر این کشور 

 د.کننمي تاسیسمراکز تحقیقي در این کشور  ،کارهای خارجيوکسب

 

بوده و رتبه متناسب با  10از  5.39معادل  2008-2004های شاخص نوآوری چین برای سال

های بیني شده است شاخص نوآوری این کشور طي سالکشور است. پیش 82از  میان  54آن 

برسد. شایان ذکر است  46کشور به  82ارتقاء یابد و رتبه آن در میان  5.98به  2009-2013

است. این در شرایطي است  6.28کشور طي این دو دوره  82ری جهان یعني متوسط شاخص نوآو

  82در میان  2013-2009بیني و پیش 2008-2004های ایران در شاخص نوآوری طي سال

شاخص نوآوری طي این دو دوره در بیني شده است پیشرا کسب کرده است و  75کشور، رتبه 

  1ثابت خواهد ماند. 3.65سطح 

                                                           

ای دارد. با این حال باید تصریح وری توجه ویژهنکته حائز اهمیت در اینجا این است که چین به عوامل بهره 1 

اند، اما این ر بر نوآوری بر داشتهگزاران چیني در رشد و توسعه عوامل موثهای موثری که سیاسترغم گامکرد علي
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طور نسبي پایین ست. با این وجود، کماکان کار در رشد اقتصادی این کشور بهسهم نیروی 

وری جزئي وری جزئي نیروی کار از روند افزایشي برخوردار است و به موازات افزایش بهرهبهره

با عنایت به  .(13)نمودار  وری جزئي نیروی کار چین نیز روند افزایش داردنیروی کار امریکا، ، بهره

نرخ ارز وجود دارد،  وری ولحاظ نظری و هم به لحاظ تجربي رابطه معکوس بین بهرههم بهاینکه 

وری در تعیین ارزش پول نسبي دو کشور از این توان نتیجه گرفت فشار ناشي از ارتقای بهرهمي

   ناحیه متعادل بوده است.

 
 چين و امريكا روي كارنيجزئي وري بهرهمقايسه روند  17 نمودار
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 عرضه پول و نرخ تورم

های گذشته چین طي دهه ها است. کشورارتباط عرضه پول و سطح قیمت مهم دیگری موضوع

تر چین و تورم نسبتاً پایین 1990اتخاذ کرده است. تجربه تورم باالتر دهه انبساطي سیاست پولي 

 ست پولي انبساطي این کشور همخواني داردمتناسب با درجه و شدت اتخاذ سیا 2000در دهه اول 

 (.14)نمودار 
 

                                                                                                                                                                      

تری برخوردار است. ثانیاً این کشور در ، از  رتبه پایین54کشور اوالً در مقایسه با کشورهای پیشرفته با اخذ رتبه 

 حمایت از مالکیت معنوی، عملکرد ضعیفي داشته است.
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 مقايسه رشد نقدينگي و نرخ تورم  چين )درصد( 18 نمودار
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آنچه در این نمودار حائز اهمیت است، عدم افزایش نرخ تورم متناسب با شدت افزایش نقدینگي 

درصد  22.14رخ رشد نقدینگي ساالنه چین میانگین ن 2009-1987طي دوره این کشور است. 

دالیل این  .است درصد بوده 6.13میانگین نرخ تورم ساالنه چین در حالي که طي همین دوره بوده 

های عرضه کل اقتصاد این کشور جستجو کرد که مباحث مرتبط با مهم را باید در سمت سیاست

نرخ تورم چین با امریکا مورد مقایسه  در ادامه آن در قسمت قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 دهد. روند نرخ تورم چین و امریکا را نشان مي 15گیرد. نمودار قرار مي



65 

 

 مقايسه روند نرخ تورم چين و امريكا 19 نمودار
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ین که چین نظام نرخ ارز ثابت را انتخاب کرده است، میزان نرخ تورم ا 1990از اواسط دهه 

کند. به بیان دیگر، دلیل اینکه چین توانسته است نرخ ارز کشور با روند نرخ تورم امریکا همراهي مي

دارد، عدم وجود شکاف نرخ تورم این خود را برای یک دوره نسبتاً طوالني در مقابل دالر ثابت نگه

 کشور با امریکا بوده است. 

 نرخ ارز و تجارت

 16چین در نمودار صادرات و واردات  قابل دالر امریکا( با روند)یوان در م ارزی چین روند نرخ

رشد بطئي را تجربه  1990و اوایل دهه  1980مقایسه شده است. صادرات و واردات چین طي دهه 

صادرات و واردات این کشور صعودی شده است و همزماني  روند رشد 1994کرده است. اما از سال 

 کامالً محرز است.    16رات و واردات از نمودار صاد تثبیت نرخ ارز و رشد همزمان
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 و تحوالت صادرات و واردات سياست ارزي چينمقایسه  20 نمودار
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       Sources: http://wikiposit.org/ & http://unctadstat.unctad.org 
 

 گذاري مستقيم خارجيسرمايه

وکارهای خارجي چندان مساعد نیست اما این ری چین برای کسبگذارغم اینکه فضای سرمایهعلي

گذاری مستقیم خارجي قابل سرمایه 2000و دهه اول  1990کشور موفق شده است طي دهه

گذاری خارجي درصد انباشت سرمایه 40(. بالغ بر 16توجهي را به این کشور جذب کند )نمودار 

درصد( و تایوان  8درصد(، ژاپن )حدود  9حدود کنگ است. کشورهای امریکا )چین متعلق به هنگ

گذاری خارجي یکي از های بعدی قرار دارند. باید اذعان داشت سرمایهدرصد( در رتبه 7)حدود 

 دهد.صادرات کشور چین را تشکیل ميعوامل کلیدی رشد و توسعه تجارت و به طور خاص 
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 دالر امريكا( -ي مستقيم خارجي به/از چين )ميليون گذارسرمايه روند 21 نمودار
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Source: http://unctadstat.unctad.org 

 



68 

 

  

 هاگذارينكات حائز اهميت در سياست .9

 عالمت نرخ ارز در اقتصاد ايران

 دار رنرخ ارز در میان متغیرهای اقتصادکالن ایران از چند ویژگي مهم و منحصر بفردی برخو

 است. ازجمله:

 صورت آني در اختیار همه ز یکي از متغیری کلیدی است که اطالعات آن بهنرخ ار

گیرد و آنها نیز معموالً در تصمیمات گیران اقتصادی قرار مياحاد مردم و تصمیم

کاالها و  در صورتي که قیمت ویژه،به کنند.نه خود بنحوی از انحاء لحاظ مياروز

م انعطاف بیشتری در تصمیمات خود مرد ،باشندخدمات از ثبات الزم برخوردار ن

طور مثال فروشندگان تمایل برای لحاظ کردن اثر افزایش نرخ ارز را دارند. به

بر را تاثیر اطالعات جاری و روزانه افزایش نرخ ارز  دهند تابیشتری را نشان مي

  .تعدیل کنندبه سمت باال  کاالها سطح قیمت

 رسد، بدون زار ارز به دست آحاد مردم مينرخ ارز یکي از متغیرهایي است که از با

محاسبه و  ،اینکه نهادهای آماری و یا بدنه اجرایي کشور آن را بررسي، پردازش

گیرد. لذا، مردم در صحت و سپس به صورت رسمي در اختیار مردم قرار مي

درستي آن هیچگونه تردیدی ندارند. این در شرایطي است که حتي در کم و 

ا و نماگرهای اقتصادکالن مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی بین کیف میزان متغیره

عدم اطمینان و طور پیوسته مسووالن کشور نظیر نمایندگان مجلس و دولت به

 چالش وجود دارد. 

در تصمیمات اقتصادی مردم  بازار آزاد به دالیل فوق و به موازات بازار دوگانه ارز، نقش نرخ ارز

از این  تاثیرگذار است و ده است و تاثیر آن در تصمیمات روزانه مردمپیدا کر اهمیتبیش از پیش 

توان گیرند. بنابراین، ميهای اقتصادی در بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار ميطریق فعالیت

 شرط الزم برای مدیریت سایر بازارهای اقتصادکالن دانست.مدیریت کارآمد بازار ارز را 
 



69 

 

 در بازار ارز: با محوريت اعتماد به نظام بانكيمديريت اطالعات و ارتباطات 

نرخ ارز در ایران یکي از متغیرهای کالني است که بیشترین جمعیت کشور، نوسانات آن را دنبال 

کنند. بنابراین، نحوه تعامل مقامات پولي با مردم در نوسانات نرخ ارز بسیار تعیین کننده است. مي

 بر نقش مثبت اطالعات و ارتباطاتِ  (2004( و برنانکي )2001(، سارنو و تیلور )1998بالیندر )

ها تاکید دارند. نتایج مطالعات به لحاظ تجربي تاثیر موفق مقامات پولي بر اثر بخشي سیاست

کند )برای مثال به گوتری و ها تایید مياطالعات و ارتباطات را در ارتقای اثربخشي سیاست

 در امریکا مراجعه شود(.  2003، در نیوزلند و کان و سک 2000،رایت

( در بازار ارز امریکا، اروپا و ژاپن موید این است که  نه تنها 2004نتایج مطالعات فرتزشر )

اثربخشي برقراری ارتباط شفاهي در مقایسه با مداخله مستقیم )مانند خرید و فروش ارز در بازار( 

مقایسه با مداخله مستقیم، نااطمیناني و  در بازار ارز بیشتر است بلکه برقراری ارتباط شفاهي در

دهد. به بیان دیگر ارتقای اثربخشي موجب شده است نرخ ارز نوسانات نرخ ارز را بیشتر کاهش مي

نوسان داشته باشد که مطلوب سیاستگزار است. حتي حتي در جهتي به سمتي حرکت کند و 

( تصریح 2008شود. فرتزشر )مي عث افزایش نوساناتااعتقاد بر این است که مداخله مستقیم ب

کند امریکا و اروپا اصوالً مداخله مستقیم در بازار ارز را رها و کامالً به برقراری ارتباط یا مداخله مي

تواند در این خصوص به مدیریت صحیح افکار نکات حائز اهمیت زیر مياند. شفاهي روی آورده

 عمومي در حوزه اقتصادی کمک کند:

 موفقیت این ابزار در مدیریت نرخ ارز این است که اطالعات ارائه شده باید  نکته کلیدی در

برای دادن عالمت غلط استفاده نشود در غیر این صورت فعاالن بازار نسبت به اطالعات 

 اعتماد خواهند بود.  داده شده بي

 ای مدیریت اطالعات و اخبار اقتصادکالن بر بازارهای مالي در مقایسه با سایر بازاره

گیری انتظارات و تاثیر آني آن بر بازار ارز تاثیر اقتصادکالن حائز اهمیت است و در شکل

 کاهد.ویژه تاثیر آن بر بازار ارز بیشتر است و از نوسانات نرخ ارز ميقابل توجهي دارد. به

  به منظور ایجاد  شامل سخنراني، مصاحبه و بیانیه رسمي است.اطالع رساني مختلف ابزارهای

 که  عمل شود نحویبه ماهنگي در استفاده از ابزارهای مختلف الزم استه

از تفسیر و  گیرد وو شفاف در اختیار جامعه قرار ميروشن مطالب به صورت  -

  .شودها جلوگیری برداشت نامناسب آن توسط رسانه

در  متولي این مهم باشد. ضرورت دارد واحد تخصصي نهاد واحد و مشخصي -

با بررسي، مطالعه و در نظر گرفتن تاثیرات موضوع  متولي زیرمجموعه نهاد
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ابعاد اقتصادی،  و المللي آگاهي الزم پیدا کندرساني در سطح ملي و بیناطالع

طور اجتماعي و فرهنگي و حتي ابعاد سیاسي آن مورد مطالعه قرار گیرد و به

هدایت افکار تا  شودآثار آن را بر متغیرها و نماگرهای اقتصادکالن بررسي  خاص

 .صورت گیردعمومي به شکل سازمان یافته و اثربخش 

ها به عنوان مولفه اثربخش مطمح نظر قرار در این فرآیند الزم است اعتبار سیاست -

گیرد در غیر این صورت جامعه نسبت به اطالعات رسمي ارائه شده باور و ایمان 

های غیررسمي نالنخواهد داشت و رفتار خود را بر اساس اطالعاتي که از کا

 رساني در قبل و بعد از جلساتنحوه اطالعگیرد، تنظیم خواهد کرد. مي

ها گیری یکي از موضوعات مهمي است که بر بازخواني اعتبار سیاستتصمیم

 تواند کمک شایاني داشته باشد.مي

 1کشور(بانکي -به عنوان نهاد متولي مدیریت مستقیم بازار ارز )طبق قانون پولي بانک مرکزی 

تاثیر زیادی بر بازار ارز دارد. ارائه مباحث  ،اطالعاتصحیح از طریق مدیریت  1کشور(

از جمله  ، آینده نرخ ارز و نرخ بهرهکشور اقتصاددرست انداز ها، چشممربوط به ثبات قیمت

ارائه اطالعات فوق . تواند در هدایت افکار عمومي موثر واقع گرددمواردی است که مي

تاثیر بیشتری در مقایسه با دخالت مستقیم و خرید و فروش ارز به شکل  م،هنگاصورت بهبه

 مستقیم و عالمت دادن از این طریق دارد.

  کم و کیف زمان انتشار اطالعات جدید نماگرهای اقتصاد کالن نظیر شاخص قیمت تولید

ازارهای های بهره در بها، تفاوت در نرخکننده و مصرف کننده، رشد اقتصادی، تراز پرداخت

 .بر تصمیم و رفتار جامعه تاثیر بسزایي دارد مختلف

 های مستقیم و شیوههای گروهي، نشریات، صدا و سیما به های رسانهاستفاده از ظرفیت

به ویژه، زماني که تواند در مدیریت افکار عمومي بسیار موثر عمل کند. غیرمستقیم مي

 ه باشد، تاثیر آن بیشتر خواهد بود.ها ایمان داشتتدریج مردم به اعتبار سیاستبه

 سازي نوسانات نرخ ارزاهميتِ مديريت و نقش ذخاير ارزي بر باثبات 

کند و نماگرهای اقتصادکالن وضع در حالتي که شرایط اقتصاد کشور روند عادی را طي مي

ص المللي در خصودهد و فضای بیننشان مي یاقتصاداوضاع اقتصادی کشور را در مسیر بهبود 

در  ایران مساعد است و درآمدهای نفتي از روند باثباتي برخوردار است، اهمیت حجم ذخایر ارزی
                                                           

 عهده دارد.ا بهرهای ارز، پول و طال بازارمدیریت  بانک مرکزی ،بر اساس این قانون 1 
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شرایط فعلي که اقتصاد  اما درنیست. حائز اهمیت مقایسه با شرایط حاضر اقتصاد ایران چندان 

واجه طور خاص جریان وصول درآمد ارزی با اختالل مکند و بههای شدید را تجربه ميایران تحریم

، هر گونه اخبار نه چندان معتبر در خصوص کم و کیف درآمدی ارزی، در تصمیم کارگزاران شودمي

مصرف تجارت و  ،گذارد. به ویژه، در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که تولیدتاثیر مي جامعه اقتصادی

 به خارج وابستگي شدید دارد.کشور 

ارزهای خارجي اعم از تقاضای معامالتي، تقاضای  شودشرایط اقتصادی نامطمئن باعث مي

گیرد و از طریق افزایش تقاضای ارز، بازی تحت تاثیر قرار خصوص تقاضای سفتهاحتیاطي و به

 . ثباتي نرخ ارز را در کشور موجب شودبي

شود و نقش نکته دیگر در این خصوص این است که درآمدهای ارزی ایران درونزا ایجاد نمي

سازی بازار ارز د است. در این فرآیند، موجودی ذخایر ارزی در باثباتامیزان آن زی عواملي برونزا در

ای مدیریت کنند که اعتماد مردم گونهذخایر ارزی را به ،نقش حیاتي دارد و الزم است مقامات پولي

ا رمواجه شده و این بازار  جدی را به خود جلب کنند در غیر این صورت مدیریت بازار ارز با چالش

 د.کرغیرقابل کنترل خواهد 

 باثبات ارزي و سياست ارزي نظامانتخاب 

فضای حاکم بر بازار ارز از طریق نهادهای مختلف نظام ارزی، نه تنها بازار ارز بلکه کل بازارهای 

مجلس شورای اسالمي از ارائه  محترم اقتصادی کشور را متزلزل ساخته است. در یک روز نمایندگان

کل بانک محترم گویند و در همان روز رئیس سه نرخي شدن نرخ ارز سخن مي طرح جدید برای

گوید. سایر مسووالن رسمي نیز مطالبي در مرکزی از اطمینان بخشي نرخ ارز مرجع سخن مي

این شیوه  بهرحالکنند که سازگاری چنداني با دو رویکرد فوق ندارد. خصوص بازار ارز مطرح مي

   . شودگیری کارگزاران اقتصادی ميیمعمل، باعث اختالل در تصم
شود در جریان موجب ميو به تبع آن سیاست ارزی روشن و شفاف  باثبات رزینظام اانتخاب 

مندی کشور در تجارت و سرمایه کشور ثبات و پایداری حاکم گردد و طي آن صادرات و رقابت

اشد. در عوض، ممکن است سطح جهاني توسعه یابد و اقتصاد کشور از ثابت الزم برخوردار ب

گذاری، اشتغال و تولید و رشد اقتصادی سیاستگزاران با اتخاذ سیاست ارزی نامناسب ، بر سرمایه

سختي قادر خواهند هثبات است، کارگزاران اقتصادی بتاثیر منفي بگذارد. زیرا، وقتي بازار نرخ ارز بي

 گذاری کمتری صورت خواهد گرفت. بیني نمایند. در این حالت سرمایهد، آینده را پیشنبو

نگاه به نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاستي اقتصادی به دلیل اینکه  نرخ ارز یک متغیر 

سیاسي است، برای اقتصاد کشور مخرب خواهد بود. چرا که تخصیص ارز و مدیریت بازار و نرخ ارز 
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ع آکادمیک صرف است. به مستقل از مالحظات سیاسي نیست. لذا، ارز چیزی بیشتر از یک موضو

های گذشته ارز یکي از موضوعات کلیدی در اقتصاد سیاستي بوده است. همین دلیل طي دهه

کند تحلیل درست رویدادهایي نظیر اتحادیه پول اروپا، ( در این خصوص تصریح مي2002دن )فری

وسیه، برزیل، های ارز در کشورهای مکزیک، آسیای شرقي، ردالری شدن امریکای التین، بحران

ران برای اهای فشار و ترجیحات سیاستمدترکیه و آرژانتین غیرممکن است مگر اینکه نقش گروه

اینکه در سیستم استاندارد طال در اواخر قرن نوزدهم و اوایل  انتخاب مجدد در آن لحاظ شود. کما

ب و رایج وجود . در انتخاب سیاست ارزی، دو رویکرد غاله استقرن بیستم همین امر صادق بود

 دارد:

 ( بر مي1961معیار نرخ ارز بهینه که به مطالعه ماندل ) گردد و طي آن اتحادیه پولي

بین دو کشور، زماني که ساختار مشابهي دارند و عوامل تولید متحرك هستند، باعث 

ارزی ثابت است، چرا که  نظامشوند. خروجي این استدالل اتخاذ ارتقای رفاه آنها مي

دارد ( اذعان مي2002دن )ارزی ثابت است. فری نظامپولي یک حالت حدی  اتحادیه

 .  را در پي نداشته استرفاهي  هایحمایت تجربي تایید چنداني برای رویکرد

  لنگر بودن نرخ ارز برای مدیریت انتظارات قیمتي است که بر استفاده نرخ ارز به عنوان

ني بر التزام مقامات پولي برای اجرای راهي برای فائق آمدن به ناسازگاری زماني مب

های ضد تورمي داللت دارد. یعني هر چه دولت اعتقاد بیشتری بر اجرای سیاست

تر خواهد بود. های ضد تورمي داشته باشد، در ثابت نگه داشتن نرخ ارز جدیسیاست

را های دولت با ثابت بودن نرخ ارز همراهي نکند، این سیستم قابل اجاگر سایر سیاست

های اصلي در بکارگیری این رویکرد اهتمام به ثبات نخواهد بود. یکي از انگیزه

 اقتصادی و جلوگیری از دالریزه شدن اقتصاد است. 

 انتظارات و نرخ ارز 

هایي در واقع قیمت یک نوع دارایي است. بازیگران اقتصادی بر اساس عالمت زوایه دیگرنرخ ارز از 

در تصمیمات خود در خصوص آنها را گیرند، المللي ميطح ملي و بینکه روزانه از اقتصاد در س

های گیری انتظارات از نرخکنند. در این شرایط، کم و کیف شکلترکیب دارایي سبد مالي لحاظ مي

گیری انتظارات نکات زیر حائز ای در بازار ارز دارد. در خصوص شکلآتي ارز نقش تعیین کننده

 اهمیت است:

 در و عوامل موثر بر آن گیری انتظارات بازیگران اهي از نحوه شکلشناخت و آگ

 خصوص نرخ ارز آتي در اقتصاد کشور
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 بازی، آگاهي از نقش بازیگران مختلف در بازار ارز کشور که در قالب تقاضای سفته

 کند.احتیاطي و تقاضای ارز برای واردات بر اساس انتظارات شکل گرفته تجلي پیدا مي

به ویژه از آنجایي که م است. ص نقش بازیگران در تقاضای سفته بازی مهدر این خصو

های نسبي با چالشایران محیط کسب وکار در تولید محصول  گذاری وزاران برای سرمایهگسرمایه

آن را تشدید کرده است، وظایف سیاستگزاران بیش المللي های بینو تحریم هستند بیشتری مواجه

، تحمیلي برای اولین بار س از دوران جنگده است. باید اذعان داشت پتر شاز گذشته سنگین

را به عنوان یک  های خارجي )و به طور خاص دالر(ارز بازان،تر سفتهو به بیان دقیق گزارانسرمایه

بازی بیش از پیش ، میزان تقاضای سفته. بنابراینکنندميی ردارایي در سبد دارایي خود نگهدا

 . گیردقرار ميارات تحت تاثیر انتظ

های غلطي است که بازیگران این بازار بر اساس مهمتر آنکه بیشتر این رفتار بر اساس عالمت

گیری از اطالعات ناقص و غلط، کنند. یعني در واقع بهرهحدس و گمان در تصمیمات خود لحاظ مي

ونه است که کارگزاران شود. مکانیزم این تصمیمات بدین گمنجر به اتخاذ تصمیمات غیرعقالیي مي

کنند. این نرخ با داری نرخ ارز تلقي ميبه عنوان بازدهي دارایي ناشي از نگهرا تغییرات نرخ ارز 

ها و یا نرخ بازدهي انتظاری سهام مورد مقایسه قرار ها مانند نرخ بازدهي سپردهبازدهي سایر دارایي

ها باشد، از بازدهي انتظاری سایر دارایي گیرد. در صورتي که بازدهي انتظاری نرخ ارز بیشترمي

از طریق افزایش یابد و این خود با ثابت بودن سایر شرایط، تقاضای سفته بازی برای ارز افزایش مي

 شود. منجر به افزایش نرخ ارز ميتقاضا 

انتظارات ممکن است بر اساس اخبار و اطالعاتي که در ابعاد مختلف در خصوص اقتصاد ایران و 

، شکل گیرد. از جمله تغییرات سطح قیمت، نرخ تورم، تقاضای شودالن دریافت ميکگرهای نما

 ،کلیدی گیری انتظارات بازیگرانواردات و صادرات، عرضه حجم پول نماگرهایي هستند که در شکل

تاثیر قابل توجهي دارد. بدیهي است در این فرآیند اطالعات مربوط به رفتار سیاستگزاران از جمله 

تواند نقش اساسي در ولت و مقامات بانک مرکزی در خصوص کاهش یا افزایش نرخ ارز ميد

تر از رفتار بازیگران در بازار ارز، باید توجه خاص گیری انتظارات داشته باشد. برای آگاهي دقیقشکل

 رار گیرد.های مختلف بازیگر در این بازار بر اساس نوع تقاضایي که دارند، مطمح نظر قبه رفتار گروه

 گذاريسرمايهبه انداز پستبديل مديريت 

انداز در کشور که به شکل پس است گذاریداخلي برای سرمایهدر این بخش توجه اصلي به منابع 

تا  1369های انداز به تولید ناخالص داخلي طي سالنسبت پسمتوسط ساالنه . گیردشکل مي
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 گذاری به تولید ناخالص داخلينسبت سرمایه در حالي که 1بوده است. درصد 36.3 معادل 1385

هایي که شکاف این دو نسبت در سال. (18)نمودار  درصد بوده است 26.7در همین دوره معادل

های اخیر نیز نرخ رشد ده است. در سالش، بیشتر (1380)دهه  درآمد نفت افزایش داشته

 بنابراین، کشور با یک شکاف منابع .کمتر بوده استطور نسبي ثابت بههای گذاری به قیمتسرمایه

های قبل از . این در شرایطي است که در دههمواجه است گذاریانداز و سرمایهدر پس يقابل توجه

 . نبوده است چنداناین شکاف  ،1380سال
 

 )درصد( گذاري به توليد ناخالص د اخليانداز و سرمايهپس تنسب 22 نمودار
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گذاری تبدیل شود. سرمایهبه المللي به اشکال مختلف تواند در سطح ملي و یا بیناین منابع مي

ورتي که این شود. در صميگذاری آالت و ساختمان سرمایهدر سطح ملي این منابع در قالب ماشین

مسیر گذاری در اشکال فوق تبدیل نشود، منابع مازاد در بازارهای مختلف مالي وجوه به سرمایه

سرازیر شود و منجر به   بازار سرمایهصورتي که این وجوه به در کند. گذاری را طي ميسرمایه

رود این وجوه در قالب تامین مالي بلندمدت به شود، کماکان انتظار مي سهام افزایش تقاضای

 گردد. گذاری ظاهر ميآالت و ساختمان تبدیل شود که آثار آن در افزایش نرخ رشد سرمایهماشین

از این منابع  بخشي گذاری(،انداز و سرمایه)افزایش شکاف پس بر اساس آمار و اطالعات موجود

و بخشي  یافتهگذاری خارجي و یا در قالب فرار سرمایه به کشورهای دیگر انتقال صورت سرمایهبه

                                                           

 ده است.کرگزارش  1385تا سال را انداز آمار رسمي پسبانک مرکزی  1 
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که به  بخش قابل توجهي از وجوهي تخصیص مي یابد.های داخلي گذاریدیگر در انواع سرمایه

وجود  ها،انتخاباین از جمله یکي از شود. گذاری تبدیل نشده، به بازارهای دیگر سرازیر ميسرمایه

با مقاصد  توانداز وجوه مي بخشيطور خاص بازار ارز است. یعني فرصت در بازارهای مالي و به

نحوه مدیریت این  ا،لذ شود.گذاری سرمایه ،بازی به اشکال مختلف دارایي با مقاصد کسب سودسفته

 حائز اهمیت باشد. تواند منابع برای هدایت به سمت تولید مي

مواجه است، این منابع  جدی هایبه دلیل اینکه محیط کسب وکار با چالشباید اذعان داشت، 

سیاستگزاران بر اساس نتایج رصدهای صورت شود. بنابراین، گذاری ميهای دیگر سرمایهدر دارایي

هایي در بازارهای مالي نظیر بازار ارز یا هر بازار دیگر قبل از اینکه چالشر خواهند بود گرفته، قاد

و  کنند روز، در خصوص هدایت این منابع مدیریتی بهایجاد شود، با در دسترس داشتن آمارها

 ایند.های مناسبي اتخاذ نمسیاست

 اقتصاد وريتوليد و رشد اقتصادي و ارتقاي بهره مديريت

دیگری از محل عوامل  و عوامل تولید با بکارگیریشود. یکي قتصادی از دو محل تامین ميرشد ا

کشور، بایستي بکارگیری دانش و  باالی برای دستیابي به رشد اقتصادی. است وریموثر بر بهره

سمت عرضه اقتصاد گسترش و  موتور رشد اقتصادی درفناوری به صورت همه جانبه به عنوان 

سازی محیط اقتصادکالن، ها، باثباتاصالحات نهادی در قوانین و مقررات و سازمانتوسعه یابد. 

فني هر چند در -های علميارتقای کارایي بازارهای اقتصادکالن و ارتقای سرمایه انساني در حوزه

فرآیند رشد و توسعه حائز اهمیت هستند اما همگي آنها تابع قانون بازدهي نزولي هستند. نوآوری 

مندی در اقتصاد، از موضوعات کلیدی آیند غلبه بر مرزهای دانش با محوریت توسعه رقابتدر فر

رشد و توسعه اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بایستي برای ارتقای 

 فني در سطح ملي، محورهای زیر مطمح نظر قرار گیرد:-نوآوری و دستیابي به تحول علمي

 :توسط دولت با رویکرد  تولید دانش به عنوان کاالی عمومي رشد تولید دانش

ن در سطح آگذاری برای گسترش تفکر علمي، تولید علم و کاربرد نهادسازی و سرمایه

این مهم  شود.با محوریت توسعه نوآوری است که از وظایف دولت محسوب ميگسترده 

در  شنسرمایه دا از طریق تامین سرمایه انساني )نیروهای علمي، فني و تخصصي(،

تحقیق و  ، سرمایه فیزیکي و سرمایه ماليقالب بکارگیری مخارج تحقیق و توسعه

و کاربرد آنها به عنوان زیرساخت  ITو ICTشود. همچنین توسعه توسعه محقق مي

 شود.کلیدی در تمامي مراحل زنجیره تامین یک الزام تلقي مي
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 ابعاد مختلف است. ارتقای توانمندی  : نوآوری به مفهوم کاربرد دانش دررشد نوآوری

وکارها برای ایجاد نوآوری به موازات فراهم کردن محیط مناسب برای رشد و کسب

 توسعه نوآوری در این خصوص حائز اهمیت هستند.

 :المللي و تطبیق آن با  فرآیندهای تولید انتقال دانش و فناوری بین انتقال دانش

های مختلفي استوار است و دهد. این خود بر کانالداخلي محور اصلي آن را تشکیل مي

مدت مدت و میانموضوعي است که در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کوتاه

 های انتقال دانش عبارتند از:. از جمله روشویژه شودبایستي به آن عنایت 

 گذاری مستقیم خارجيسرمایهتوسعه  -

 واردات کاالهای سرمایه -

  حت لیسانسانتقال دانش فني ت -

تحقیق و  از جمله عنایت به مخارج است ط آنایشر مجموعه ستلزم توجه بهانتقال دانش م

. انتقال دانش و فناوری در ابعاد مختلف استسازی دانش و فناوری برای بوميتوسعه مکمل داخلي 

ت گذاری مستقیم خارجي به عهده وزارسرمایهرشد و توسعه قابل طرح و بررسي است. مسوولیت 

 های اقتصادی و فني ایرانو کمک گذاریامور اقتصادی و دارایي و به طور خاص سازمان سرمایه

دهد. کشورهای در حال المللي را تشکیل مياست و در واقع گلوگاه انتقال دانش و فناوری بین

 گذاری خارجي با چالش مواجهتوسعه عموماً در تدوین برنامه موثر برای جذب و مدیریت سرمایه

اند. حتي نداشته FDIهستند. به همین دلیل این کشورها عمدتاً عملکرد چندان موفقي در جذب 

 سازی دانش موفق شوند. اند در انتقال و بومياند، نتوانستهکشورهایي که موفق به جذب آن شده

گیرد. مسوولیت کانال دیگر، واردات کاالهای سرمایه است که طي آن انتقال دانش صورت مي

تقال دانش و فناوری تجلي یافته در ماشین آالت و تجهیزات از بعد مدیریت واردات به عهده ان

وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این وجود، این دانش و فناوری بایستي هزینه تحقیق  و 

ریزی و نظارت توسعه مکمل داخلي را برای بومي سازی داشته باشد. در این راستا، معاونت برنامه

هبردی مسوولیت اصلي را به عهده دارد و از طرف دیگر نهادهای آموزشي و به طور خاص وزارت را

فني مسوولیت دارد. در این رابطه همکاری  -تحقیقات و فناوری برای آموزش نیروهای علمي  ،علوم

تواند نقش موثری داشته باشد. بعد دیگر موضوع، توسعه نوآوری است که دانشگاه و صنعت مي

ها مطمح نظر قرار ریزیوکارها شکل گیرد و این مهم بایستي در برنامهتي با محوریت کسببایس

وکار را گیرد. بهرحال در این فرآیند حمایت مالي دولت برای توسعه مخارج تحقیق و توسعه کسب

 نباید نادیده گرفت.
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درصد در  8نه که طي آن ساال پنجم توسعه های برنامهبا عنایت به اهداف رشد اقتصادی سال

وری و رشد که موجب شتاب تولید در کشور رود به عوامل موثر بر بهرهنظر گرفته شده، انتظار مي

شود، مورد عنایت قرار گیرد. در این صورت تحقق این میزان رشد اقتصادی، منجر به کاهش نرخ مي

های هد کرد. سیاستهای برنامه فراهم خواتر را طي سالهای تورم پایینتورم شده و تحقق نرخ

 موثر بر افزایش تولید عبارتند از:

 های بیکاری تولیدی کشور است. هراجرای راهکاری مناسب برای استفاده از ظرفیت 

های بیکار تولیدی کشور وجود ندارد اما آمارهای غیررسمي چند آمار رسمي از ظرفیت

 استفاده است. های تولیدی کشور بالدرصد ظرفیت 50موید این است که قریب به 

 تواند برهایي است که از بعد ميگذاری خارجي یکي دیگر از سیاستتوسعه سرمایه 

تولید و رشد اقتصادی موثر باشد. یکي اینکه از طریق تولیدات جدید بر افزایش عرضه 

تاثیرگذار خواهد بود و دیگر اینکه از طریق توسعه دانش و فناوری آثار غیرمستقیم بر 

ای تولید خواهد گذاشت. تاثیر مکانیزم دوم منوط به داشتن برنامه موثر هبهبود روش

 سازی دانش و فناوری وارداتي است.برای بومي

 های تولید است که وری از طریق بکارگیری دانش، فناوری و تحول در روشارتقای بهر

 دهد.  از اهداف کلیدی برنامه پنجم توسعه را تشکیل مي

وری کل عوامل های خوبي از جمله ارتقای شاخص بهره، هدفگذاریدر برنامه پنجم توسعه

گذاری،  برای ارتقای تولید، توسعه دانش و فناوری، توسعه بازارهای مالي و به تبع آن توسعه سرمایه

رشد اقتصادی صورت گرفته است. با این وجود باید اذعان داشت، بخش قابل توجهي از این عوامل 

قیق و زمان بیشتری است تا آثار مثبت آنها در تولید و رشد اقتصادی نمایان ریزی دمستلزم برنامه

 شود.  

از مسیر باید رشد اقتصادی روند درصدی برنامه یعني مسیر  8تحقق نرخ رشد اقتصادی 

تواند محقق شود مگر نمياین مهم  یابد. تغییر -تر از این سطح استکه پایین – خود بلندمدت

گزاران قرار گیرد. وجود چالش بیماری هلندی و وری مورد توجه سیاستر بهرهاینکه عوامل موثر ب

درصدی را به  8المللي از جمله چالش هایي هستند که تحقق رشد اقتصادی آثار بحران بین

 اندازد.مخاطره مي

  ارتقای محیط کسب وکار برای رشد و توسعه تولید و رشد اقتصادی با محوریت اصالح

 محیط کالن کشور

 گذاری در تحقیق و توسعه ارتقای توان رقابتي کشور از طریق سرمایه 

 اتخاذ برنامه موثر و عملیاتي برای رشد تولید دانش و توسعه بکارگیری دانش 
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  حمایت ازSEMs  به منظور رشد نوآوری و خالقیت 

 حمایت از مالکیت معنوی 

 افزایش نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلي 

 زایش تعامل و توسعه همکاری بین دانشگاه و صنعتاف 

 اصالح نظام آموزش عالي به منظور تربیت نیروی انساني متناسب با تقاضای بازار کار 

  گذاری مستقیم خارجي با محوریت انتقال دانش و فناوری بین الملليسرمایهتوسعه 

  یافته در ماشین با محوریت انتقال دانش فني تجلي  واردات کاالهای سرمایهمدیریت

 آالت و تجهیزات سرمایه ای

 اتخاذ سیاست های درآمدی منطقي به منظور ارتقای تخصیص بهینه منابع 

 وری باال وکارهای دارای بهرهاجرای راهکارهای موثر برای تشویق سازمانها و کسب 

 وریهای بهرهتعیین و ابالغ شاخص 

 عرضه کاالها و خدمات در راستای ها و طرحهای بهبود مدیریت و کیفیت تهیه برنامه

 ارتقای توان رقابتي کشور در تولید

 وکارها و برداری و بسته شدن کسبانداز، بهرهاصالح قوانین و مقررات تاسیس، راه

 غیرضرور برای کاهش هزینه تولید. نحذف قوانی

 مديريت بودجه دولت  

ای( کشور اصالح نظام مالي )بودجههای صورت گرفته، راهکارهای زیر برای بر اساس نتایج بررسي

 قابل طرح است:

 سازی بهینه از طریق تواندای که ميکاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه

 .محقق شود ،حجم دولت

  ماليهای وابستگي سیاست منظور کاهشاصالحات و منطقي سازی حجم بودجه دولت به 

  نفتي. پولي و به تبع آن به درآمدهایهای به سیاست

  تصویب قوانین الزم برای ممنوعیت تامین مالي کسری بودجه دولت در راستای کاهش

 وابستگي دولت به فروش ارز به بانک مرکزی در راستای تحدید افزایش پایه پولي کشور 

 های تامین مالي بودجه دولتتوسعه بازارهای مالي به منظور توسعه زمینه 
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 نظام عرضه شفاف ارز در بازار 

تواند در های عرضه ارز به بازار شفاف باشد. از جمله راهکارهایي که ميرورت دارد مسیرها و کانالض

 این زمینه مطمح نظر قرار گیرد عبارتند از:

 درآمدهای نفتيحاصل از انتقال ارز وصول و  مدیریت کارآمد نظام 

 ي و در بخش دولتي، عموم نظام عرضه و توزیع ارزسازی سازی و کارآمدشفاف

 خصوصي

 تهمیدات الزم برای کاهش آثار منفي موثر بر توزیع ارز 

  مطالعه برای شناسایي تنگناهای کل زنجیره از کم و کیف صادرات تا عرضه ارز به

 تقاضا کننده نهایي

 گیری در نظام توزیع ارزدهي و رانتشناسایي سازوکار منهتي به رانت  

 بازار پولمديريت 

های مهم مالي است که نقش اساسي در مدیریت نقدینگي کشور و هدایت آن بازار پول یکي از بازار

برای مدیریت سمت های هماهنگ . در این فرآیند اتخاذ سیاستهای مولد داردگذاریبه سرمایه

تقاضای کل اقتصاد و سمت عرضه کل اقتصاد حائز اهمیت است. در این خصوص نکات زیر قابل 

 طرح است:

 م عرضه پول و نرخ رشد اقتصادی کشورتنظیم ارتباط بین حج 

  بر و های دانشگذاریهای مولد با محوریت سرمایهگذاریسرمایههدایت نقدینگي به

  بنیاندانش

 های مبادالتي های اجرایي نظام بانکي به منظور کاهش هزینهتسهیل ضوابط و رویه 

 م بانکداری بدون ربا تبیین ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی با محوریت تطبیق با نظا

 های پولي و مالي کشور و در راستای ارتقای استقالل سیاست

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیتبیین جایگاه بانک 

 هاي اقتصادكالنهماهنگي سياست

 که طي  طلبدمدیریت نرخ ارز یک سیاست منفرد نیست بلکه یک بسته سیاستي را مي

های مالي، پولي، تجاری و درآمدی باید با سیاست ش هر یک از سیاستآن ارتباط و نق

 .  نرخ ارز هماهنگ باشد
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  هاي تحقيقاتي و علميپيشنهاد .10

مطالعات زیادی در خصوص نرخ ارز در کشور انجام شده است. این مطالعات در اشکال مختلف 

ای و نشریات ادواری و ههای روزنامهبه صورت مقاله، تحلیل نگارش و منتشر شده است. آنها

بررسي . های سیاستگذاری و اجرایي تهیه و منتشر شده استهای تحلیلي در سطح دستگاهگزارش

 بندی هستند. در قالب محورهای زیر قابل طبقه تاین مستنداو مطالعه 

 ها صورت گرفته عمدتاً در راستای فرضیه اصلي مقاله تدوین مطالعاتي که در سطح دانشگاه

 های نرخ ارز گرفته است. ای از نظریهضای غالب مقاله را نیز مجموعهشده و ف

 های اجرایي تهیه شده است عمدتاً بر مسائل تر تخصصي دستگاهاهایي که در دفگزارش

 برخوردار نیستند. غنای نظری الزم در ابعاد نظری از اجرایي تمرکز دارند و 

 محوریت عمدتاً با هستند. بخشي  دو دستهها و نشریات ادواری های روزنامهتحلیل

ارائه اطالعات و آمار و  محوریتهای نرخ ارز تبیین شده است و بخشي دیگر با نظریه

  تجارب شخصي استوار است.

باشد. با این اهدافي که بر آنها مترتب است، ارزشمند ميهمه مطالعات مذکور با عنایت به 

طور بهبشرح زیر ها گذاریی مقاصد سیاستکاربردی برا مندوجود الزم است مطالعات نظام

 گیرد: مستمر انجام

  ها و نرخ ارز ثابت، روند و مدیریت انتظارات و نرخ اعتبار سیاستدر مطالعات ارزی باید

گذاری نرخ ارز و ارتباط آن با ارز، جهاني شدن و نرخ ارز، نااطمیناني و نرخ ارز، هدف

تبیین و کم و  رم و رشد اقتصادی یا اشتغالهای پولي نظیر نرخ توگذاری سیاستهدف

  پذیری آنها بر نرخ ارز مشخص شود.کیف تعامل آنها با یکدیگر و تاثیرگذاری و تاثیر

  و همچنین  و سنجش میزان اثر هر یک از آنها بر نرخ ارزموثر  عوامل موثرشناسایي

 کالنو نماگرهای اقتصاد نرخ ارز بر متغیرهاکمي آثار ناسایي ش

 های زماني برای دورهو متغیرهای مرتبط با آن در اقتصاد  نرخ ارزمند نظامبیني پیش

 روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه
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 های ارزی کشور در گذشته و شناسایي و تبیین نظام های ارزی ممکن و ارزیابي نظام

 روی بر اساس اقتضائیات پیش مناسب برای کشور

   های سیاستي سمت آیا  اثر تکانهاز جمله  بر نرخ ارز هاتکانهتاثیر شناسایي کم و کیف

های آیا  اثر تکانه عرضه و یا سمت تقاضا بر نرخ ارز اسمي و حقیقي بیشتر است ؟

های تاثیر بلندمدت و کدامیک تاثیر یک از تکانهکدام موقتي هستند؟دائمي و یا گذرا و 

، مالي، تجاری بر تغییرات های پوليسیاستهر یک از نقش و سهم  کوتاه مدت دارند؟

های اسمي و واقعي در تاثیر تکانه مدت و بلندمدت به چه میزان است؟نرخ ارز در کوتاه

 است؟مدت و بلندمدت چگونهکوتاه

نظر انجام مطالعات مذکور به طور پیوسته برای مقاصد سیاستگذاری یک ضرورت است. به

های مطالعاتي و پژوهشي در دفاتر رفیتمستلزم باز تعریف ظرسد انجام این مطالعات مي

طور عام و وزارت امور اقتصادی و دارایي به طور خاص ستادی و واحدهای پژوهشي کشور به

 است. 

المللي به صورت های علمي کشور و حتي بینشود از ظرفیتمي پیشنهادمضافاً اینکه 

حوزه اقتصاد ارز تخصص دارند. این  نظراني که درمند استفاده شود. از جمله استفاده از صاحبنظام

 .تواند موثر باشدمدت ميدر کوتاهتخصصي جلسات ها و نشستبرگزاری مهم از طریق 
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 گيريو نتيجه بنديجمع .11

های سیاستي برای طي آن توصیه قرار گرفتبررسي و تحلیل مورد بازار ارز ایران  گزارشاین در 

ها و مطالعات تجربي موضوع در سطح ملي نظریهین منظور . برای اشدمدیریت بازار ارز کشور ارائه 

نهادهای تحقیقاتي و ستادی  با مورد مطالعه قرار گرفت و متعاقب آندر ابعاد گسترده المللي و بین

در داد و محورهای موضوعي که این گزارش پوشش . شدتعامل برقرار این وزارتخانه و بانک مرکزی 

 عبارتند از:، شوداختصار ارائه ميهبادامه 

 معرفي رویکردهای اساسي تعیین نرخ ارز  (10

 های ارزی های ارزی و عوامل موثر بر انتخاب هر یک از نظامنظام (11

 عوامل موثر بر نرخ ارز با  محوریت اقتصاد ایران  (12

 آثار نرخ ارز در اقتصاد  (13

 رویکردهای نظری و تجربي محاسبه نرخ ارز تعادلي (14

 ایران با محوریت نرخ ارز  احصای حقایق آشکار شده اقتصاد (15

 تجربه مدیریت ارز در چین (16

 های سیاستيتوصیه (17

 پیشنهاد برای تحقیقات علمي (18

 

رویکردهای مختلفي برای تعیین نرخ ارز وجود دارد. مهمترین آنها عبارتند از رویکرد برابری 

( 918) که توسط کسل قدرت خرید، رویکرد پولیون و رویکرد بنیادی. رویکرد برابری قدرت خرید

شود. نرخ ارز های نسبي داخلي و خارجي تعریف ميتبیین و ارائه شده، نرخ ارز بر حسب قیمت

( برای تعیین سطح نرخ ارز مورد استفاده 2009تعادلي یر اساس برابری قدرت خرید از نظر انگل )

قیمت را  از باالتریگیرد. زیرا، کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای پیشرفته، سطح قرار نمي

. این موضوع برای ایران نیز شودميضعیف طور پیوسته بهکنند و لذا ارزش پول ملي آنها تجربه مي

 در مقابل ارزش دالر امریکا صادق است.  

رویکرد پولي بر تابع تقاضای پول در دو کشور استوار است. با حل همزمان این دو تابع تقاضای 

ول و نرخ بهره اسمي هستند، نرخ ارز اسمي تابعي از مازاد پول داخلي و خارجي که تابعي از محص
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عرضه پول داخلي به عرضه پول خارجي، مازاد محصول داخلي به محصول خارجي و مازاد نرخ بهره 

 اسمي داخلي نسبت به نرخ بهره اسمي خارجي است. 

ت است. این رویکرد بنیادی بر اساس عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلي با دو رویکرد فوق متفاو

( ارائه شد. محور اصلي این نظریه بر این اساس است که مسیر نرخ 1983سون )نظریه توسط ویلیام

ارز حقیقي با تعادل داخلي و خارجي اقتصادکالن یک کشور سازگار است. یعني نرخ ارز تعادلي 

ي و خارجي را شود که طي آن نرخ ارز موثر حقیقي، تعادل همزمان داخلبنیادی به نرخي اطالق مي

شود که اقتصاد در اشتغال کامل همراه با نرخ تورم کند. تعادل داخلي زماني بر قرار ميبر قرار مي

گذاری وجود داشته انداز و سرمایهطور مثال در صورتي که تفاوتي بین میزان پسپایین باشد. به

 شود. ها ميراز پرداختباشد، با در نظر گرفتن نرخ بهره، جریان سرمایه باعث عدم تعادل درت

الملل است. در های اقتصادی در مالیه بیننظام ارزی یکي از موضوعات مهم در سیاستگذاری

های ارزی، ارتباط نظام بندی نظاماین بخش دیدگاه مکاتب فکری در خصوص نظام ارزی، طبقه

 ده است. ارزی با نماگرهای اقتصادکالن و معیارهای انتخاب نظام ارزی مناسب تبیین ش

ها و در ادبیات موضوع رویکردهای مختلفي برای سازوکار تعیین نرخ ارز و نظام پرداختي

های ارزی وجود دارد. یکي از رویکردها این است که نرخ ارز بر اساس سازوکار بازار تعیین دریافتي

قاد قرار گرفت های جدید مورد انتشود و از انعطاف کامل برخوردار باشد. این رویکرد توسط کینزین

کنند به دلیل چسبندگي سطح و صحت فروض آن مورد شک و تردید واقع شد. آنها تصریح مي

شود. در این رویکرد، نرخ ارز به صورت خودکار در سطحي قرار ها، در بازار اختالل ایجاد ميقیمت

دولت در بازار برای گیرد که عدم تعادل خارجي را از بین ببرد. بنابراین، در این رویکرد دخالت نمي

 رسیدن به تعادل یک ضرورت است.

شوند. های ارزی در حالت کلي به دو نظام نرخ ارز ثابت و نظام نرخ ارز شناور تقسیم مينظام

دهد. آنچه در مورد دو نظام حدی حائز اهمیت نظام میانه حد فاصل این دو نظام را پوشش مي

گیران اقتصادی از نوع نظام ارزی در امعه و تصمیماست، شفافیت آنها است. یعني احاد مختلف ج

نوع نظام ارزی ارتباط کنند. کشورشان آگاه هستند و این موضوع را در تصمیماتشان لحاظ مي

پذیری و اعتبار ها دارد. یعني رابطه معکوسي بین انعطافپذیری و اعتبار سیاستتنگاتنگي با انعطاف

نتایج زیر از بررسي نظام ارزی کشورهای تخاذ شده، وجود دارد. ها بر اساس نوع نظام ارزیِ اسیاست

 شود:مي لهای گذشته حاصجهان در طول دهه

  در طول زمان سهم کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، روند کاهشي را تجربه

  خود گرفته است.اند. با وجود این، در یکي دو دهه گذشته، این سهم روند ثابتي را بهکرده
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 بندی نظام ارزی در نظر گرفته شود، کماکان صرف نظر از اینکه کدام معیار طبقه

کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، حدود نیمي از کشورهای جهان کماکان 

 دارای نظام ارزی ثابت هستند.

  الغ طور متوسط در هر روز در بازار ببه 2010میزان ارز مبادله شده در جهان در ماه اوریل

تریلیون بوده است. حجم این مبادالت رابطه تنگاتنگي با نوع نظام ارزی کشورها دارد.  4بر 

درصد از مبادالت فوق،  97است، بالغ بر  2007بر اساس آخرین آمارها که متعلق به سال 

اند. مفهومي ضمني آن بین کشورهایي صورت گرفته است که دارای نظام ارزی شناور بوده

رهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند در مبادالت ارزی اعم از مبادالت این است کشو

 المللي، سهم و نقش چنداني ندارند.ارزی در سطح ملي و یا بین

  طي سه دهه گذشته سهمGDP  کشورهایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، در مقایسه

 های ارزی دیگر بسیار پایین بوده است.با نظام

  سهمGDP در باالترین سطح  1970ایي که دارای نظام ارزی ثابت هستند، در سال کشوره

و همکاران که  یویبه شدت کاهش یافته است )بجز معیار ل 1970خود بوده اما در دهه 

 این سهم در طول دوره مورد مطالعه ثابت بوده است(. 

 مد و نوع نکته مهم دیگر در این خصوص این است که شواهد آماری رابطه بین میزان درآ

 کند. نظام ارزی یک کشور را چندان تایید نمي

گذارند. در این گزارش عواملي مورد بحث در ادبیات موضوع عوامل مختلفي بر نرخ ارز تاثیر مي

گیرد که با شرایط اقتصاد ایران مرتبط باشد. یکي از عوامل کلیدی موثر بر نرخ ارز، تفاوت قرار مي

وری اقتصاد خارجي است که در ادبیات برای اولین بار توسط باالسا و رهوری اقتصاد کشور با بهبهره

وری و نرخ ارز، شناسایي بحث ارتباط بهرهنکته اصلي در ( مطرح شده است. 1964ساموئلسون )

ها عبارتند از هزینه فناوری و نوآوری، کند. این کانالهایي است که این ارتباط را تبیین ميکانال

 دیریت بنگاه و تحقیق و توسعه.پویایي صنعت، م

عامل موثر دیگر بر نرخ ارز، ذخایر ارزی است. تغییر در تفاوت ذخایر داخلي با ذخایر کشور 

گذارد. در این چارچوب، با افزایش ذخایر خارجي، قدرت خرید پول ملي خارجي بر نرخ ارز تاثیر مي

کند تا کنترل مقامات پولي بر ر کمک ميیابد. ذخایر بیشتافزایش و با کاهش آن نرخ ارز افزایش مي

بازار ارز بیشتر شود. تقاضای ارز در چارچوب تقاضای کینز برای مقاصد معامالتي، احتیاطي و 

گیرد و معموالً بیشترین نوسانات تقاضای ارز ناشي از تغییر در میزان تقاضای بازی صورت ميسفته

ری به ذخایر ارزی بانک مرکزی دارد و با افزایش بازی وابستگي بیشتبازی است. تقاضای سفتهسفته

 موجودی ذخایر خارجي، رابطه عکس دارد.
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رابطه مبادله یکي از متغیرهایي است که بر نرخ ارز تاثیر دارد. در مطالعات تجربي اغلب بجای 

یر شود. باز بودن اقتصاد متغرابطه مبادله از قیمت حقیقي نفت به عنوان متغیر جانشین استفاده مي

دهد. باز بودن اقتصاد تاثیرگذار دیگری است که کم و کیف ارتباط یک اقتصاد با جهان را نشان مي

المللي را بر اقتصاد یک کشور های مهمي است که اثر  تغییر عوامل و متغیرهای بینیکي از کانال

 دهد. انتقال مي

-ماندلسنتي ویکرد در خصوص تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز اجماع نظر وجود ندارد. ر

یابد، به تبع آن دورنبوش بر این منطق استوار است که وقتي مخارج دولت افزایش مي-فلمینگ

یابد. در صورتي که محصوالت تقاضا شده برای تولید داخل باشد، باعث تقاضا در اقتصاد افزایش مي

ي بر فرض کامل بودن که مبتن شود. در رویکرد مدل تعادل عمومي پویاافزایش نرخ ارز حقیقي مي

بازارها است، سازوکار دیگری معرفي شده است. در این چارچوب، از آنجایي که افزایش مخارج 

دولت در نهایت باید از طریق مالیات تامین مالي شود، درآمد دائمي خانوارها را کاهش داده و باعث 

 شود. کاهش نرخ ارز حقیقي مي

در بازار پول از طریق تاثیر بر جریان سرمایه بر نرخ  تفاوت نرخ بهره حقیقي داخلي با خارجي

توان از نرخ تورم انتظاری و یا نرخ تورم گذارد. برای محاسبه نرخ بهره حقیقي، ميارز تاثیر مي

( رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز را در بازار 1979( و فرانکل )1976حقیقي استفاده کرد. درونبوش )

ا کاهش نرخ بهره و با ثابت بودن سایر شرایط، ارزش پول ملي کاهش ها تبیین کردند. بدارایي

 یابد.   مي

ادبیات موضوع در خصوص تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری در چهار دهه اخیر در مقایسه با دهه 

موید این است کاهش ارزش پول ملي باعث افزایش  1960کامال متفاوت است. ادبیات دهه  1960

شود و در نهایت کسری تراز تجاری از بین رفته و تعادل در تراز ات ميصادرات و کاهش وارد

گیری تحت فروض خاص )با ثابت بودن سایر شرایط( در شود. این نتیجهها ایجاد ميپرداخت

تواند ها تاثیر بگذارند و زماني که کشش واردات باال است ميتوانند در قیمتکشورهای بزرگ که مي

شورهای کوچک، سازوکار دستیابي به تراز تجاری متفاوت است. شواهد تجربي صادق باشد. اما در ک

رود. تاثیر کند که کسری تراز تجاری از بین ميدر کشورهای کوچک به دالیل مختلف تایید نمي

 تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمي و آزاد بر کارایي بشرح زیر است. 

 بندی وارد کمتر از حالت غیرسهمیه شود کاالها وارداتيبندی ارز باعث ميسهمیه

 یابد. کشور شود و در نتیجه قاچاق کاال افزایش مي

 یابد. عرضه ارز در بازار آزاد افزایش مي 
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 های دوگانه به ویژه به دلیل افزایش تقاضای افزایش تقاضای ارز در حالت بازار

 ود. شود ارز خارجي بجای پول رایج کشور، جایگزین شبازی، باعث ميسفته

 بندی نرخ ارز اثر منفي بر اشتغال و تولید دارد. سهمیه 

بتدا رویکردهای نظری محاسبه نرخ ارز تعادلي به اختصار ا محاسبه نرخ ارز تعادليدر خصوص 

مرور شده و کم و کیف محاسبه نرخ ارز تعادلي در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس 

 زیر در محاسبه نرخ ارز وجود دارد:  ادبیات موضوع سه نوع نگاه متفاوت

 کند و سطح نرخ ارز گروه اول اعتقاد دارند از آنجایي که نرخ ارز، بازار ارز را تسویه مي

منعکس کننده وضعیت جاری و انتظاری اقتصادکالن است، نرخ ارز همیشه در تعادل 

 است. 

 دمدت را مورد تایید قرار مدت و یا بلنگروه دوم انحراف نرخ ارز از نرخ ارز تعادلي میان

ها در اقتصاد کنند وجود این انحراف پایدار، موید عدم تعادلدهند و تصریح ميمي

است. با وجود این، آنها اذعام دارند، کمي کردن این انحراف در عمل در دنیای واقعي 

 ممکن نیست. 

 کنند. با وجود گروه سوم بر دیدگاه کساني استوار است که نرخ ارز تعادلي را برآورد مي

این، آنها اعتقاد دارند هر گونه فاصله بین سطح نرخ ارز محقق شده در بازار با نرخ ارز 

توان منحصراً به مفهوم تفاوت نرخ ارز از نرخ ارز و یا بلندمدت را نميمدت تعادلي میان

وجود المللي تعادلي تلقي کرد. زیرا، عواملي مانند عوامل سیکلي در اقتصاد ملي یا بین

 شود نرخ ارز از نرخ ارز تعادلي انحراف پیدا کند.   دارند که باعث مي

نظران در ایران برای محاسبه نرخ ارز مطرح و مورد هایي که سیاستگزاران و صاحبروش

  دهند، بشرح زیر است.استفاده قرار مي

 ی استفاده بانک مرکزی برای محاسبه نرخ ارز مرجع از تغییرات نرخ ارز در یک سبد ارز

دهد. یکي از کند و بر آن اساس، بانک مرکزی عالمت الزم را به فعاالن اقتصادی ميمي

گیرد، متغیرهای کلیدی که برای محاسبه نرخ در بانک مرکزی مورد استناد قرار مي

تغییرات نرخ ارز سبدی از ارزهای خارجي است که در آن یورو و دالر امریکا تعیین کننده 

بر آن نرخ تورم متغیر دیگری است که در محاسبه نرخ ارز مرجع مطمح نظر  هستند. عالوه

 گیرد. قرار مي

 گیرد، ثابت نگهداشتن معیار دیگری که برای محاسبه نرخ ارز تعادلي مورد استفاده قرار مي

التفاوت نرخ تورم نرخ ارز حقیقي است. یعني نرخ ارز اسمي در هر دوره باید به اندازه مابه
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قانون برنامه پنجم  81با تورم خارجي افزایش یابد. این رویکرد در بند ج ماده داخلي 

 توسعه در معرفي نظام ارزی مورد توجه قرار گرفته است. 

 رویکرد دیگری است که به صورت تجربي، مبنای محاسبه نرخ ارز ها تغییرات سطح قیمت

در این د استوار است. چارچوب نظری این رویکرد بر قدرت برابری خریگیرد. قرار مي

ها در یک اقتصاد دو برابر افزایش یابد، با این استدالل که هزینه رویکرد اگر سطح قیمت

 زندگي و هزینه تولید دو برابر شده است، نرخ ارز اسمي نیز باید دو برابر شود. 

از با عنایت به اهمیت شناخت حقایق آشکار شده کشور در تحلیل اقتصاد ارز، ابتدا لیستي 

های کلیدی اقتصاد ایران با محوریت ارز احصاء شده و در ادامه نماگرهای ایران بررسي و با ویژگي

نماگرهای امریکا مورد مقایسه قرار گرفته است. مهمترین حقایق موجود و آشکار شده اقتصاد ایران 

 با تاکید بر نرخ ارز بشرح زیر است:

  تغییرات نرخ ارز هم از تغییر و تحوالت فضای اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک است و

پذیرد. لذا، برونزا بودن تاثیر بخشي از عوامل در مدیریت نرخ ارز جهاني و هم ملي تاثیر مي

 در تحوالت نرخ ارز حائز اهمیت است

  به دلیل سهم باالی درآمد ارزیِ ناشي از صادرات نفت، سمت عرضه بازار ارز با محوریت

 گیرد.ی شکل ميدولت و بانک مرکز

 وری کلي و نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلي سرانه کشور و همچنین نرخ رشد بهره

جزئي عوامل تولید پایین است. به همین دلیل تاثیر منفي آن بر کاهش ارزش واحد پولي 

 شود. ملي نمایان مي

  رآمدهای نفتي باال د 1980نرخ تورم کشور باال و دو رقمي است. با عنایت به اینکه در دهه

بوده و این خود باعث افزایش حجم نقدینگي شده است، منجر به افزایش نرخ تورم شده و 

 باعث کاهش نرخ ارز حقیقي شده است. 

  نااطمیناني باال در حوزه  اقتصادکالن باعث شده است متغیرهای کالن نوسانات باالیي را

المللي باعث افزایش بیشتر دهای بینهای امریکا و نهاتجربه کنند. افزایش شدت تحریم

نااطمیناني شده است. افزایش و نوسانات باالی نرخ تورم و رشد اقتصادی نازل و به تبع آنها 

 دهد.نرخ ارز، بخشي از آثار آن را تشکیل مي

 های مالي های پولي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. سیاستهای مالي و سیاستبین سیاست

های پولي نقش انفعالي در عرضه پول دارند. لذا، نرخ ارز با محوریت نقش فعال و سیاست

 یابد. اتخاذ سیاست مالي انبساطي و به تبع آن سیاست پولي، کاهش مي
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 مندی بین به دلیل وابستگي تولید و تجارت اقتصاد ایران به نفت، از یک طرف رابطه نظام

های مندی بین سیاستابطه نظامهای ارزی و تجاری وجود دارد و از طرف دیگر رسیاست

 پولي و مالي بر قرار است.

وری باعث افزایش قدرت خرید پول ملي و های قبلي، ارتقای بهرهبا عنایت به مباحث بخش

 306با نوساناتي به رقم  1338در سال  100وری نیروی کار از رقم شود. بهرهکاهش نرخ ارز مي

برابر افزایش یافته است. این  3وری نیروی کار در حدود هرهافزایش یافته و در واقع طي این دوره ب

یعني  1386در سال  41به رقم  1338در سال  100وری سرمایه از رقم در شرایطي است که بهره

به کمتر از نصف تقلیل یافته است. رشد اقتصادی کل و سرانه تولید ناخالص داخلي کشور طي دوره 

درصد بوده است. علل پایین بودن  2.67و  5.25تیب ساالنه طور متوسط و به تربه 1339-1386

نرخ رشد اقتصادی سرانه را باید در عوامل بنیادی موثر بر رشد اقتصادی بلندمدت جستجو کرد. این 

وری انساني مربوط است که عمدتاً از طریق بهره عوامل بنیادی موثر نظیر فناوری، دانش و سرمایه

رشدی وری نیروی کار امریکا روند رو بهمورد بررسي، بهره . طي دورهشوندموجب رشد اقتصادی مي

را طي کرده در حالي که این نماگر در ایران از روند ثابتي برخوردار بوده است. این نسبت به نفع 

اقتصاد امریکا در حال افزایش است و این خود عاملي برای کاهش ارزش پول ملي ایران تلقي 

 شود.مي

های تاثیرگذاری آن در ي تجربي تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز الزم است به کانالبرای ارزیاب

دورنبوش یعني رویکرد مدل تعادل عمومي -فلمینگ-های ماندلایران توجه شود. بر اساس رویکرد

یعني تاثیر بودجه دولت بر تقاضای کاالهای تولید شده داخل،   پویا، بودجه دولت از طریق سه کانال

بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتي و به تبع آن بر درآمد قابل تصرف و مصرف و تاثیر بودجه  تاثیر

گذارد. در اقتصاد ایران عموماً کانال سوم نقش دولت بر حجم پول و نرخ تورم بر نرخ ارز تاثیر مي

 ای دارد. تعیین کننده

فزایش پیوسته نقدینگي یکي از عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملي و یا کاهش نرخ ارز، ا

و  24.3به ترتیب  1389-1338های کشور است. عملکرد رشد نقدینگي و رشد پایه پولي طي سال

های یعني سال 1380درصد بوده است. این در شرایطي است که رشد این دو متغیر طي دهه  23.4

ط نرخ رشد درصد بوده است. متوس 24.2و  27.9به طور متوسط ساالنه به ترتیب  1380-1389

درصد بوده است.  7.7و  24.7به ترتیب  2009-1961های ساالنه نقدینگي ایران و امریکا طي سال

این در شرایطي است که نرخ رشد نقدینگي در دهه گذشته در ایران تشدید شده است. در دهه 

درصد  6.7و  28.6این نرخ برای ایران و امریکا به ترتیب  2009تا  2000های یعني در سال 2000

 بوده است. 
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-ها داخليشود، نسبت قیمتیکي از رویکردها که در خصوص تعیین نرخ ارز استفاده مي

خارجي است. نسبت شاخص قیمت ایران به شاخص قیمت خارجي )که در اینجا شاخص قیمت 

 طور پیوسته نزولي بوده است.  امریکا است(، موید این است که این نسبت به

تا  1980شته دو سیاست ارزی کامالً متفاوت اتخاذ کرده است. از سال های گذچین طي دهه

گزاران چیني مبتني بر کاهش ارزش پول ملي بوده است. رویکرد سیاست 1990تقریباً اواسط دهه 

 2005های اخیر یعني از سال پس از آن سیاست ثبات ارزش یوان اتخاذ شده است. حتي در سال

وان به اجرا درآمده است. سیاستگزاران چیني دالیل اصلي اتخاذ به بعد سیاست افزایش ارزش ی

 اند:سیاست ثبات نرخ ارز را بشرح زیر اعالم کرده

 اتخاذ سیاست ثبات ارزی به منظور دستیابي به ثبات اقتصادی 

 کنند.آالت و مواد اولیه وارد ميجلوگیری از صدمه زدن به صنایعي که ماشین 

 شود نظام بانکي توانایي الزم را برای مقابله با نکي موجب ميتوسعه نیافته بودن نظام با

 بازی نداشته باشد.تقاضای سفته

 ثبات نرخ ارز باعث حذف ریسک و رشد و توسعه FDI شود.مي در صنایع صادراتي چین 

 شود از ایجاد بحران در صنایع صادراتي ممانعت بعمل آید.  ثبات نرخ ارز موجب مي 

وری و رشد اقتصادی در سمت عرضه اقتصاد اتخاذ و  باعث افزایش بهرههایي که چین سیاست

های ارتقای رشد شده، تا به تثبیت نظام نرخ ارز ثابت کمک کند، با محوریت اتخاذ سیاست

های چین برای رشد و توسعه نوآوری عبارتند از افزایش سیاستوری بوده است. اقتصادی و بهره

و انتقال دانش از طریق  فني-نیروهای علميسرمایه انساني و  مخارج تحقیق و توسعه، ارتقای

 الملليسرریز دانش بین
 ها گذارينكات حائز اهميت در سياست

صورت آني در اختیار همه احاد مردم و نرخ ارز یکي از متغیری کلیدی است که اطالعات آن به

مات روزانه خود بنحوی از انحاء گیرد و آنها نیز معموالً در تصمیگیران اقتصادی قرار ميتصمیم

رسد، بدون کنند. نرخ ارز یکي از متغیرهایي است که از بازار ارز به دست آحاد مردم ميلحاظ مي

اینکه نهادهای آماری و یا بدنه اجرایي کشور آن را بررسي، پردازش، محاسبه و سپس به صورت 

درستي آن هیچگونه تردیدی ندارند. این گیرد. لذا، مردم در صحت و رسمي در اختیار مردم قرار مي

در شرایطي است که حتي در کم و کیف میزان متغیرها و نماگرهای اقتصادکالن مانند نرخ تورم و 

طور پیوسته عدم اطمینان و رشد اقتصادی بین مسووالن کشور نظیر نمایندگان مجلس و دولت به

 چالش وجود دارد. 
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گانه ارز، نقش نرخ ارز بازار آزاد در تصمیمات اقتصادی مردم به دالیل فوق و به موازات بازار دو

بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و تاثیر آن در تصمیمات روزانه مردم تاثیرگذار است و از این 

توان گیرند. بنابراین، ميهای اقتصادی در بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار ميطریق فعالیت

گیری جهت شرط الزم برای مدیریت سایر بازارهای اقتصادکالن دانست. مدیریت کارآمد بازار ارز را

 دولت در مدیریت نرخ ارز بر سه محور زیر استوار است:

 تواند عاملي برای باثبات به عنوان اولویت اول که خود مي سازی نوسانات نرخ ارزباثبات

 سازی سایر بازارهای اقتصادکالن تلقي شود.

 های ناشي از تفاوت نرخ ارز در دو ر راستای کاهش ناکارآمدید کاهش پریمیم نرخ ارز

 بازار

  در چارچوب نظام ارزی متناسب با شرایط  سازی نرخ ارزیکسانحذف بازار دوگانه ارز و

   اقتصادی کشور

 شود.های مطرح برای دستیابي به اهداف فوق ارائه ميدر ادامه سیاست
 ز: با محوريت اعتماد به نظام بانكيمديريت اطالعات و ارتباطات در بازار ار

نرخ ارز در ایران یکي از متغیرهای کالني است که بیشترین جمعیت کشور، نوسانات آن را دنبال 

کنند. بنابراین، نحوه تعامل مقامات پولي با مردم در نوسانات نرخ ارز بسیار تعیین کننده است. مي

مدیریت صحیح افکار عمومي در حوزه اقتصادی تواند در این خصوص به نکات حائز اهمیت زیر مي

 کمک کند:

  نکته کلیدی در موفقیت این ابزار در مدیریت نرخ ارز این است که اطالعات ارائه شده باید

برای دادن عالمت غلط استفاده نشود در غیر این صورت فعاالن بازار نسبت به اطالعات 

 اعتماد خواهند بود.  داده شده بي

 ت و اخبار اقتصادکالن بر بازارهای مالي در مقایسه با سایر بازارهای مدیریت اطالعا

گیری انتظارات و تاثیر آني آن بر بازار ارز تاثیر اقتصادکالن حائز اهمیت است و در شکل

 قابل توجهي دارد. 

  ابزارهای مختلف اطالع رساني شامل سخنراني، مصاحبه و بیانیه رسمي است. به منظور

 نحوی عمل شود که در استفاده از ابزارهای مختلف الزم است بهایجاد هماهنگي 

 بانکي -بانک مرکزی به عنوان نهاد متولي مدیریت مستقیم بازار ارز )طبق قانون پولي

کشور( از طریق مدیریت صحیح اطالعات، تاثیر زیادی بر بازار ارز دارد. ارائه مباحث مربوط 

د کشور، آینده نرخ ارز و نرخ بهره از جمله انداز درست اقتصاها، چشمبه ثبات قیمت

 تواند در هدایت افکار عمومي موثر واقع گردد. مواردی است که مي
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 های مستقیم و های گروهي، نشریات، صدا و سیما به شیوههای رسانهاستفاده از ظرفیت

که تواند در مدیریت افکار عمومي بسیار موثر عمل کند. به ویژه، زماني غیرمستقیم مي

 ها ایمان داشته باشد، تاثیر آن بیشتر خواهد بود.تدریج مردم به اعتبار سیاستبه

 سازي نوسانات نرخ ارزاهميتِ مديريت و نقش ذخاير ارزي بر باثبات

کند و نماگرهای اقتصادکالن وضع در حالتي که شرایط اقتصاد کشور روند عادی را طي مي

المللي در خصوص دهد و فضای بیناقتصادی نشان مي اقتصادی کشور را در مسیر بهبود اوضاع

ایران مساعد است و درآمدهای نفتي از روند باثباتي برخوردار است، اهمیت حجم ذخایر ارزی در 

مقایسه با شرایط حاضر اقتصاد ایران چندان حائز اهمیت نیست. اما در شرایط فعلي که اقتصاد 

طور خاص جریان وصول درآمد ارزی با اختالل مواجه به کند وهای شدید را تجربه ميایران تحریم

شود، هر گونه اخبار نه چندان معتبر در خصوص کم و کیف درآمدی ارزی، در تصمیم کارگزاران مي

گذارد. به ویژه، در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که تولید، تجارت و مصرف اقتصادی جامعه تاثیر مي

 رد.کشور به خارج وابستگي شدید دا
 ارزي باثبات انتخاب نظام ارزي و سياست

فضای حاکم بر بازار ارز از طریق نهادهای مختلف نظام ارزی، نه تنها بازار ارز بلکه کل بازارهای 

کند. در یک روز نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي از ارائه اقتصادی کشور را متزلزل مي

گویند و در همان روز رئیس محترم کل بانک يطرح جدید برای سه نرخي شدن نرخ ارز سخن م

گوید. سایر مسووالن رسمي نیز مطالبي در مرکزی از اطمینان بخشي نرخ ارز مرجع سخن مي

کنند که سازگاری چنداني با دو رویکرد فوق ندارد. بهرحال این شیوه خصوص بازار ارز مطرح مي

 شود.  ميگیری کارگزاران اقتصادی عمل، باعث اختالل در تصمیم

شود در جریان انتخاب نظام ارزی باثبات و به تبع آن سیاست ارزی روشن و شفاف موجب مي

مندی کشور در تجارت و سرمایه کشور ثبات و پایداری حاکم گردد و طي آن صادرات و رقابت

ان یک سطح جهاني توسعه یابد و اقتصاد کشور از ثابت الزم برخوردار باشد. نگاه به نرخ ارز به عنو

متغیر سیاستي اقتصادی به دلیل اینکه  نرخ ارز یک متغیر سیاسي است، برای اقتصاد کشور مخرب 

خواهد بود. چرا که تخصیص ارز و مدیریت بازار و نرخ ارز مستقل از مالحظات سیاسي نیست. لذا، 

یکي  های گذشته ارزارز چیزی بیشتر از یک موضوع آکادمیک صرف است. به همین دلیل طي دهه

 ي بوده است. صاد سیاساز موضوعات کلیدی در اقت

 انتظارات و نرخ ارز

هایي نرخ ارز از زوایه دیگر در واقع قیمت یک نوع دارایي است. بازیگران اقتصادی بر اساس عالمت

گیرند، آنها را در تصمیمات خود در خصوص المللي ميکه روزانه از اقتصاد در سطح ملي و بین
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های گیری انتظارات از نرخکنند. در این شرایط، کم و کیف شکلسبد مالي لحاظ ميترکیب دارایي 

گیری انتظارات نکات زیر حائز ای در بازار ارز دارد. در خصوص شکلآتي ارز نقش تعیین کننده

 اهمیت است:

 گیری انتظارات بازیگران و عوامل موثر بر آن در خصوص شناخت و آگاهي از نحوه شکل

 آتي در اقتصاد کشور. نرخ ارز 

 بازی، احتیاطي آگاهي از نقش بازیگران مختلف در بازار ارز کشور که در قالب تقاضای سفته

 کند.و تقاضای ارز برای واردات بر اساس انتظارات شکل گرفته تجلي پیدا مي

ي در این خصوص مدیریت انتظارات بازیگران در تقاضای سفته بازی مهم است. به ویژه از آنجای

های گذاری و تولید محصول در محیط کسب وکار ایران با چالشگزاران برای سرمایهکه سرمایه

المللي آن را تشدید کرده است، وظایف سیاستگزاران های بیننسبي بیشتری مواجه هستند و تحریم

ر، تر شده است. باید اذعان داشت پس از دوران جنگ تحمیلي برای اولین بابیش از گذشته سنگین

های خارجي )و به طور خاص دالر( را به عنوان یک بازان، ارزتر سفتهگزاران و به بیان دقیقسرمایه

بازی بیش از پیش کنند. بنابراین، میزان تقاضای سفتهدارایي در سبد دارایي خود نگهداری مي

 گیرد. تحت تاثیر انتظارات قرار مي
 گذارياندازها به سرمايهمديريت تبديل پس

انداز در کشور است که به شکل پس گذاریدر این بخش توجه اصلي به منابع داخلي برای سرمایه

تا  1369های انداز به تولید ناخالص داخلي طي سالگیرد. متوسط ساالنه نسبت پسشکل مي

گذاری به تولید ناخالص داخلي در درصد بوده است. در حالي که نسبت سرمایه 36.3معادل  1385

هایي که درآمد نفت افزایش درصد بوده است. شکاف این دو نسبت در سال 26.7دوره معادلهمین 

های گذاری به قیمتهای اخیر نیز نرخ رشد سرمایه(، بیشتر شده است. در سال1380داشته )دهه 

انداز و طور نسبي کمتر بوده است. بنابراین، کشور با یک شکاف منابع قابل توجهي در پسثابت به

، این شکاف 1380های قبل از سالگذاری مواجه است. این در شرایطي است که در دههمایهسر

 چندان نبوده است. 

گذاری(، بخشي از این منابع انداز و سرمایهبر اساس آمار و اطالعات موجود )افزایش شکاف پس

ل یافته و بخشي گذاری خارجي و یا در قالب فرار سرمایه به کشورهای دیگر انتقاصورت سرمایهبه

های داخلي تخصیص مي یابد. بخش قابل توجهي از وجوهي که به گذاریدیگر در انواع سرمایه

ها، وجود شود. از جمله یکي از این انتخابگذاری تبدیل نشده، به بازارهای دیگر سرازیر ميسرمایه

تواند با مقاصد مي طور خاص بازار ارز است. یعني بخشي از وجوهفرصت در بازارهای مالي و به
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شود. لذا، نحوه مدیریت این گذاری بازی به اشکال مختلف دارایي با مقاصد کسب سود، سرمایهسفته

 تواند حائز اهمیت باشد. منابع برای هدایت به سمت تولید مي
 وري اقتصادمديريت توليد و رشد اقتصادي و ارتقاي بهره

، بایستي بکارگیری دانش و فناوری به صورت همه برای دستیابي به رشد اقتصادی باالی کشور

جانبه به عنوان موتور رشد اقتصادی در سمت عرضه اقتصاد گسترش و توسعه یابد. اصالحات نهادی 

سازی محیط اقتصادکالن، ارتقای کارایي بازارهای ها، باثباتدر قوانین و مقررات و سازمان

فني هر چند در فرآیند رشد و توسعه حائز -های علمياقتصادکالن و ارتقای سرمایه انساني در حوزه

اهمیت هستند اما همگي آنها تابع قانون بازدهي نزولي هستند. نوآوری در فرآیند غلبه بر مرزهای 

مندی در اقتصاد، از موضوعات کلیدی رشد و توسعه اقتصادی است. دانش با محوریت توسعه رقابت

-ان بایستي برای ارتقای نوآوری و دستیابي به تحول علميدر کشورهای در حال توسعه از جمله ایر

فني در سطح ملي، محورهای نظیر رشد تولید دانش، رشد نوآوری، انتقال دانش از طریق توسعه 

و انتقال دانش فني تحت لیسانس را مطمح  واردات کاالهای سرمایهگذاری مستقیم خارجي، سرمایه

 نظر قرار گیرد:

 مديريت بودجه دولت  
ای( کشور های صورت گرفته، راهکارهای زیر برای اصالح نظام مالي )بودجهبر اساس نتایج بررسي

 قابل طرح است:

 سازی تواند از طریق بهینهای که ميکاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه

 حجم دولت، محقق شود.

 های مالي یاستاصالحات و منطقي سازی حجم بودجه دولت به منظور کاهش وابستگي س

 های پولي و به تبع آن به درآمدهای نفتي. به سیاست

  تصویب قوانین الزم برای ممنوعیت تامین مالي کسری بودجه دولت در راستای کاهش

 وابستگي دولت به فروش ارز به بانک مرکزی در راستای تحدید افزایش پایه پولي کشور 

 ای تامین مالي بودجه دولتهتوسعه بازارهای مالي به منظور توسعه زمینه 
 نظام عرضه شفاف ارز در بازار 

تواند در های عرضه ارز به بازار شفاف باشد. از جمله راهکارهایي که ميضرورت دارد مسیرها و کانال

 این زمینه مطمح نظر قرار گیرد عبارتند از:

 مدیریت کارآمد نظام وصول و انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتي 

 سازی نظام عرضه و توزیع ارز در بخش دولتي، عمومي و خصوصيو کارآمد سازیشفاف 

 تهمیدات الزم برای کاهش آثار منفي موثر بر توزیع ارز 
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  مطالعه برای شناسایي تنگناهای کل زنجیره از کم و کیف صادرات تا عرضه ارز به تقاضا

 کننده نهایي

 نظام توزیع ارز گیری در دهي و رانتشناسایي سازوکار منهتي به رانت 
 مديريت بازار پول

بازار پول یکي از بازارهای مهم مالي است که نقش اساسي در مدیریت نقدینگي کشور و هدایت آن 

های هماهنگ برای مدیریت سمت های مولد دارد. در این فرآیند اتخاذ سیاستگذاریبه سرمایه

. در این خصوص نکات زیر قابل تقاضای کل اقتصاد و سمت عرضه کل اقتصاد  حائز اهمیت است

 طرح است:

 تنظیم ارتباط بین حجم عرضه پول و نرخ رشد اقتصادی کشور 

 بر و های دانشگذاریهای مولد با محوریت سرمایهگذاریهدایت نقدینگي به سرمایه

 بنیان دانش

 های مبادالتي های اجرایي نظام بانکي به منظور کاهش هزینهتسهیل ضوابط و رویه 

 ین ابعاد مختلف استقالل بانک مرکزی با محوریت تطبیق با نظام بانکداری بدون ربا و تبی

 های پولي و مالي کشور در راستای ارتقای استقالل سیاست

 های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیتبیین جایگاه بانک 
 هاي اقتصادكالنهماهنگي سياست

طلبد که طي آن ارتباط و نیست بلکه یک بسته سیاستي را ميمدیریت نرخ ارز یک سیاست منفرد 

 های مالي، پولي، تجاری و درآمدی باید با سیاست نرخ ارز هماهنگ باشد.   نقش هر یک از سیاست

 پيشنهادهاي تحقيقاتي و علمي 

مطالعات زیادی در خصوص نرخ ارز در کشور انجام شده است. بررسي و مطالعه این مستندات در 

 بندی هستند. ب محورهای زیر قابل طبقهقال

 ها صورت گرفته عمدتاً در راستای فرضیه اصلي مقاله تدوین مطالعاتي که در سطح دانشگاه

 های نرخ ارز گرفته است. ای از نظریهشده و فضای غالب مقاله را نیز مجموعه

 بر مسائل  های اجرایي تهیه شده است عمدتاًهایي که در دفاتر تخصصي دستگاهگزارش

 اجرایي تمرکز دارند و در ابعاد نظری از غنای نظری مورد انتظار برخوردار نیستند. 

 ها و نشریات ادواری که خود دو دسته هستند. بخشي عمدتاً با محوریت تحلیل روزنامه

های نرخ ارز تبیین شده است و بخشي دیگر با محوریت ارائه اطالعات و آمار و نظریه

 وار هستند. تجارب شخصي است
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باشد. با این وجود همه مطالعات مذکور با عنایت به اهدافي که بر آنها مترتب است، ارزشمند مي

طور مستمر انجام گیرد. ها بهگذاریمند کاربردی برای مقاصد سیاستالزم است مطالعات نظام

مند صورت نظامالمللي به های علمي کشور و حتي بینشود از ظرفیتمضافاً اینکه پیشنهاد مي

تواند موثر ها و جلسات تخصصي ميمدت از طریق برگزاری نشستاستفاده شود. این مهم در کوتاه

 باشد.
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1پيوست   

 

Global foreign exchange market turnover by instrument1 

Average daily turnover in April, in billions of US dollars 

Instrument 1998 2001 2004 2007 2010 

Foreign exchange instruments  1,527 1,239 1,934 3,324 3,981 

Spot transactions² 568 386 631 1,005 1,490 

Outright forwards² 128 130 209 362 475 

Foreign exchange swaps² 734 656 954 1,714 1,765 

Currency swaps 10 7 21 31 43 

Options and other products³ 87 60 119 212 207 
Memo:           
Turnover at April 2010 exchange rates4 1,705 1,505 2,040 3,370 3,981 
Exchange-traded derivatives5 11 12 26 80 168 

1 Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie “net-net” basis). 2 Previously classified as part of the 
so-called "Traditional FX market". 3 The category "other FX products" covers highly leveraged transactions and/or trades 
whose notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or 
impossible. 4 Non-US dollar legs of foreign currency transactions were converted into original currency amounts at 
average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at average April 2010 
exchange rates. 5 Sources: FOW TRADEdata; Futures Industry Association; various futures and options exchanges. 
Reported monthly data were converted into daily averages of 20.5 days in 1998, 19.5 days in 2001, 20.5 in 2004, 20 in 
2007 and 20 in 2010. 

 

 


