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 مقدمه

لمًا مسنق عموم مردم از این روبرای ایجاد رونق در تولید ملی و سودمندی 

 های مختلفی وجود دارد، اما با توجه به تجربیات و رخدادهایرهیافت

تغیرهای مثباتی در فضای اقتصاد کالن و ی اخیر، بیاقتصاد ایران طی سه دهه

های بدست آمده در عرصه تمامی موفقیتتواند کلیدی مربوط به آن می

 دهد.  زدنی به باد را در یک چشم بر هم از آن تولید و سودمندی عموم مردم

ترین این متغیرهای کلیدی نرخ ارز است. نرخ ارز از این منظر از مهم

وابسته به واردات  های تولیداز عرصه برخی اهمیت دارد که اقتصاد ملی در

است و تصمیم تولیدکننده در انتخاب بین بازار صادراتی و بازار داخلی 

ایش نرخ ارز به سرعت در تر اینکه، افزوابسته به نرخ ارز است. مهم

شود ها، کاالها و خدمات بازارهای کشور منعکس مینهاده یهای کلیهقیمت
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کشد درآمد نیروی کار طول میآنکه  اما کاهش نرخ ارز چنین نیست. حال

ی این امر کاهش قدرت خرید با تغییرات نرخ ارز خود را تعدیل کند. نتیجه

نرخ ارز  هایثباتیبیانی ندارند. جامعه است بویژه کسانی که ثروت چند

است و در این فضای غبارآلود، راه چندساله طی چند بازی ساز سفتهزمینه

گذاری شود. در چنین فضایی انگیزه سرمایهروز برای کسب ثروت طی می

های مالی ریز و درشت به سمت بازار ارز بازد، سرمایهدر امر تولید رنگ می

پول ملی در تعیین نرخ قراردادها و معامالت و  شود. آرام آرامروانه می

گیرد. در این حالت شود و ارز خارجی مبنای آن قرار میرنگ میمبادالت کم

دهد. دیگر نظام بانکی ابزار خود برای حمایت از تولید ملی را از دست می

های ملی ترجیح خواهند داد درآمد ارزی داشته باشند نیروی کار و سرمایه

شود و حتی اگر ریالی. لذا سلطه ارز خارجی در کشور حاکم می تا درآمد

شود، نیروی کار و صاحبان سرمایه راه  مانع از این کار به صورت قهری

گیرند. در کشورهای خارج کسب درآمد خواهند کرد خارج را در پیش می

ثباتی بیآنکه  و در داخل هزینه ریالی خواهند پرداخت. خالصه

گذراد و نه ابزار حمایتی در ارز نه تولید ملی باقی میافسارگسیخته نرخ 

دست مقامات سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی برای ایجاد رونق در آن. بدلیل 

برانگیزترین وجود چنین پیامدهایی است که تعیین نرخ ارز همواره از چالش

 مباحث نزد سیاستگذران و صاحبنظران اقتصادی است. 
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 ؟!ان یک سیاست مؤثرافزایش نرخ ارز به عنو

ن به افزایش نرخ ارز به عنوا و پژوهشگران اقتصادی بسیاری صاحبنظران

 را و پایین نگه داشتن نرخ ارز توسط دولت نگرندمی موثریک سیاست 

شرح  به مقوله 5 های این صاحبنظران عمدتاً شامل. استداللکنندنکوهش می

 زیر است:

ین ابر مبنای  :ر تعیین نرخ ارزاعتقاد بر نظریه قدرت برابری خرید د .1

ها در اقتصاد داخل )همچنین نظریه با افزایش سطح عمومی قیمت

ها در بازارهای جهانی(، افزایش نرخ ارز کاهش سطح عمومی قیمت

اسمی ضرورت دارد تا نرخ ارز حقیقی ثابت بماند. در این حالت، 

 ،رخ ارزافزایش نشود؛ چراکه با ی سود صادرکنندگان حفظ میحاشیه

 کند.به ارز خارجی )مثال دالر( کاهش پیدا می تمام شده صادرات بهای

 شود. می لذا افزایش صادرات با افزایش نرخ ارز امری حتمی شمرده

ن با پایین بودپایین نگه داشتن نرخ ارز عامل تضعیف اقتصاد داخل:  .2

 ی سود واردات افزایش پیدا کرده و اقتصاد داخلنرخ ارز، حاشیه

 ی واردات بر تولید داخل یابه عبارت بهتر سلطه شود.عیف میتض

 شود. وابستگی اقتصاد به واردات مطرح می

با پایین نگه داشتن نرخ ارز با هدف  افزایش تصنعی ارزش پول ملی .3

دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز سعی در کنترل تورم کنترل تورم: 

های ارزی به جهش این خود منجر و افزایش رفاه عمومی دارد.
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های ها هزینهشود و این جهشچندسال یکبار در اقتصاد ایران می

 کند.گزافی را بر اقتصاد تحمیل می

 حمایت از تولید افزایش نرخ ارز به مثابه حمایت از تولید داخل: .4

شود و در داخل توسط دولت منجر به تولید رقابتی و با کیفیت می

 .شودمیقتصاد از این منظر پیشنهاد نهایت توسعه صادرات و تقویت ا

های نگاه دولتی چندوجهی و غیرخطی است: تعیین نرخ ارز پدیده .5

ای پدیده تعیین نرخ ارز خطی است در حالی که پدیده ه به در ایران

ی اقتصادی و اجتماعی به صورت حلقه وار برای خود چرخه تاثیرگذار

جاب این روابط ای ند.نیز کنش و واکنش دارها دارند و با سایر حلقه

  کند که نرخ ارز در ایران افزایش یابد.می

  



 11| گذاری صحیح ارزی نق تولید ملی با سیاسترو

  :اول باب مقولهدر الف( 

آیا با افزایش تورم باید نرخ ارز افزایش یابد؟ و آیا این افزایش نرخ 

 ارز متضمن رشد صادرات است؟

رنر. بر ل ـ صلی وجود دارد به نام اصل مارشالا ،بین الملل مالیهدر ادبیات 

کند که می با افزایش نرخ ارز زمانی تراز تجاری بهبود پیدا ،اصلین اساس ا

مجموع کشش های صادرات و واردات به تغییر نرخ ارز بزرگتر از واحد 

نکند  خ ارز افزایش چندانی پیداربدلیل افزایش ن کشورباشد. یعنی واردات 

شد ررشد صادرات بیشتر از  ،به عبارت بهتر ؛اما صادرات سریعتر رشد کند

  واردات باشد.

یه. کاالی مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای و اول :واردات سه قسم است

شود را شامل میکل کشور ایران درصد واردات  20کاالی مصرفی حداکثر 

نها نیز آای بالتبع تقاض و یابدنها نیز افزایش میآمت یکه با افزایش نرخ ارز ق

الی کا کشور ایران مربوطه به تدرصد واردا 80شود. اما بیش از می تحدید

شوند. می در تولید بکار گرفته سرمایه و اولیه و واسطه ای است که عمدتاً

قدر و چ شده صادر وابسته به واردات حال باید دید چند درصد این تولیدات

دهد می ن برای بازار داخل است. متاسفانه ترکیب صادرات ایران نشانآ

ش شود. حال نرخ ارز افزایمی کشور عرضهعمده تولیدات مذکور در داخل 

ننده کند چون قیمت تمام شده تولیدکمی در داخل رشدها مسلما قیمت ،یابد

 افزایش یافته است؟!



 گذاری صحیح ارزیرونق تولید ملی با سیاست | 12

شود اما چون می از سمت دیگر صادرات با افزایش نرخ ارز جذاب

ها در داخل بخاطر افزایش قیمت واردات افزایش یافته است )قیمتها قیمت

نده د زنجیر وار به هم وصل هستند(، دیگر جذابیتی برای صادرکندر اقتصا

با فاصله  هاو قیمت کردهوجود نخواهد داشت مگر اینکه نرخ ارز جهش 

 را با سطح جدید نرخ ارز تعدیل کنند. لذا در اقتصادی که زمانی خود

رز اافزایش نرخ  ،از وزن بیشتری برخوردار باشد صادرات نسبت به اتدوار

ه البت ع میان مدت و بلندمدتی به حال بهبود تراز تجاری ندارد.هیچ نف

مچون هصادرات کاالهایی که تولید آنها به واردات وابستگی چندانی ندارند 

محصوالت کشاورزی و یا محصوالت تبدیلی کشاورزی با افزایش نرخ ارز 

تصاد افزایش خواهد یافت و البته بدلیل اینکه عرضه محصوالت مذکور در اق

محدود و تقاضای آنها تقریباً ثابت است، سطح قیمت این محصوالت با 

ی کند و در نهایت حاشیه سود بازارهاصادرات آنها شروع به افزایش می

ات شود و به همین دلیل صادرداخلی و خارجی برای تولیدکننده برابر می

 گردد.آنها بعد از مدتی به وضعیت قبل از افزایش نرخ ارز بر می

لذا در بلندمدت  اصل مارشال لرنر برای بلندمدت است.مهم: نکته 

هیچ  ارزش پول ملیافزایش نرخ ارز یا به عبارت بهتر کاهش 

مزیتی برای اقتصاد ایران در پی ندارد به غیر از اینکه به صورت 
تصنعی، برای چند صباحی حاشیه سود برای صادرکننده ایجاد 

توزیع ثروت و درآمد  کردیم اما به چه قیمتی؟! )طی این مدت
با افزایش نرخ ارز همواره صادرات . اگر کند؟(چه تغییری می
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های مختلف به دفعات و با شدت ، همه کشورهاشدتقویت می
زدند اما چرا اینکار را هر روز دست به کاهش ارزش پولی می

گذاری محتاط هستند؟! یادمان باشد قیمت کنند و به شدتنمی
یعنی محروم کردن کشور از سرمایه گذاری  بیش از حد نرخ ارز

های ، خروج سرمایهنیروی کار ، مهاجرتخارجی، فرار مغزها

و ... . چرا؟ چون با یکروز کار کردن با دستمزد دالری معادل  مالی

آورد. کشور را انباره یک ماه دستمزد داخل کشور را بدست می
نرخ تصادی که ارزان نفروشیم. در اق ، این انباره راسازددانش می

های هایی که هزینهیابد بسیاری از بنگاهمی افزایشآن دائما  ارز
  شوند.تعطیل میاست آنها دالری اما درآمد آنها ریالی 

، که برای sو  Jبین الملل دو منحنی وجود دارد بنام منحنی  مالیهدر 

نحنی رود. ممی کوتاه مدت افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری بکاراثرات تحلیل 

J لذا با افزایش  کند صادرات زمانبر است و واردات در دسترس تر.می بیان

آنکه  یابد. حالمی ن افزایشآشود و ارزش می نرخ ارز واردات سریع گران

شود. می اثرات نرخ ارز بر صادرات بعد از فروش در بازارهای جهانی حاصل

شش ماه یا در عرض لذا انتظار بر این است که در خیلی کوتاه مدت، مثال 

بلکه این تراز منفی نیز  بهبودی در تراز تجاری مشاهده نشود یکسال نه تنها

، تراز تجاری مثبت در گذشته منجر به کاهش نرخ  sاساس منحنی بر  .شود

شود و کاهش نرخ ارز امروز منجر به کاهش تراز تجاری فردا می ارز امروز

لذا یکی از عوامل مهم در تعیین شود می شود. این سیکل همواره تکرارمی
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جاری است. وقتی تراز تجاری کشوری مثبت است تتراز خود نرخ ارز 

ن خواهد آلزومی به افزایش نرخ ارز نیست چون عرضه ارز بیشتر از تقاضای 

 بود. 

کند نرخ ارز در بلندمدت می اما اصل برابری قدرت برابری خرید بیان

و خارج رشد کند. دقت کنیم که این  باید متناسب با اختالف تورم داخل

یک نظریه است، و فقط رشد بهای تمام شده کاال و خدمات دو شریک 

مازاد ) تجاری را مبنا قرار داده است و هیچ نقشی به ذخایر ارزی کشورها

تراز تجاری انباشت شده( نمی دهد. در واقع سیاستگذاری ارزی مبتنی بر 

مند ناقص است و نقش بانک قاعدهنظریه قدرت برابری خرید یک سیاست 

بهتر است بدانیم تورم را عمدتا بانک  مرکزی کشور شبیه به چوب خشک.

 ؛کندمرکزی و عملکرد شبکه بانکی و تعامل دولت با نظام بانکی تولید می

 ؛مهیرز را افزایش ددر نتیجه آن نیز نرخ ا ،بدداخلی افزایش یا تورم اگرحال 

قیمت واردات کاالی سرمایه ای و مواد اولیه و  دوباره نرخ ارزبا افزایش 

 بازیا آگیرد. می در جامعه شکلتورم . حال دوباره یابدمی واسطه افزایش 

شود می نتیجهرز را افزایش دهیم چون تورم جدید شکل گرفته؟ باید نرخ ا

فکری به حال تورم  ؛تورم. چه باید کرد؟ پاسخ ساده است ـمارپیچ نرخ ارز

دقت کنیم اقتصاد ایران در کجای بهتر است  شود.می ه منحلبکنیم مسال

کند دولت برای نرخ این مهم تعیین می. دارد قرار هانیزنجیره خلق ارزش ج

اقتصاد  ؛یادمان باشد اقتصاد صفر و یک نیست چگونه تصمیم بگیرد.ارز 
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هیچ آنکه  بین تصمیمات و اهداف است. ضمن( Trade Offعلم مصالحه )

 .ی در علم اقتصاد وجود نداردصد در صد

کند و میتر تر و غنی را غنیفقیر را فقیر ،نرخ ارزـ  دور باطل تورم

دیل بدتر از آن اینکه چنین اقتصادی به بهشت سفته بازان و سوداگران تب

ین شود و تولید محکوم به نابودی است. مسلماً نه مردم ما دنبال چنمی

 میت و دولت.اقتصادی هستند و نه حاک

 : در باب مقوله دوم ب(

اقتصاد داخلی  و تضعیف آیا پایین بودن نرخ ارز باعث سلطه واردات

 شود؟می

افزایش هایی همچون واردات سودمندبلکه واردات وابستگی نیست، همه 

و  زایی، افزایش تولید ملیبهره وری، انتقال تکنولوژی، انتقال دانش، اشتغال

ایران در  ؛صنعت مرغداری کشور :. مثالدنبال داشته باشدتواند به ... نیز می

منطقه خاورمیانه در تولید مرغ و محصوالت مربوط جایگاه بی نظیری دارد. 

شود و می این صنعت در کشور تعطیل ،اما بدون واردات خوراک مرغ

شویم. خودمان نیز ظرفیت تولید خوراک مرغ واردکننده مرغ و تخم مرغ می

 مثال نداریم. کفافحد  های موجود در عرصه کشت بهحدودیتدلیل م را به

 CNGدرصد از منظر تجهیزات مخازن  70حدود  CNG صنعت :دیگر

ر واردات نمی کردیم و خودروها خودروها وابسته به چین و هند است. اما اگ

هم مصرف بنزین خیلی قابل توجه بود و هم اینکه ، شدندنمی سوز گانهدو
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ای از آن استفادهآنکه  سوزاندیم بدونای میادین نفتی میهگاز را در مشعل

 هایی از این دست کم نیستند.کنیم. مثال

جه اختیار با ماست که چه واردات کنیم و چگونه و با چه هدف؟! نتی

ه کم و کیف تصمیم ماست. بهتر است از ظرفیت واردات استفاد وابسته به

 نجیره خلق ارزش جهانیر زکنیم اما در طول زمان جایگاه خودمان را د

 دهیم.تعمیق 

زار کنند اما با رشد صنعت از ابمی در دنیا از صنایع نوزاد حمایت

گر تولیدکننده اکنند. می واردات برای رقابت پذیر کردن صنعت استفاده

 نتواند در زمین خود بر رقیب خارجی پیروز شود مطمئن باشیم در زمین

ته است هر چند با حمایت نتیجه رقیب و رقبای جهانی بازی را باخ

 یمروبار نیاپیربچه صنعتی را در اقتصاد  تصنعی درست کنیم. یاد بگیریم

 باید با تلسکوپ هابل دنبال نواوری دولت، که بعد از نیم قرن حمایت

  باشیم.ها در تشکیالت این پیربچه

 قیمت پایین بودن نرخ ارز عامل تضعیف تولید داخل نیست، افزایش

ها و عوامل تولید که ناشی از تورم است عامل اصلی تضعیف تولید نهاده

داخل است. باال بودن نرخ سود بانکی فرصت خلق ایده و توسعه را از تولید 

گرفته است. بهره وری پایین فرصت رشد تولید را گرفته است. بهره وری 

بگذارید  باید دست بگیرد. را به حرف نیست به عمل است. دولت اینجا

لی بزنیم. وظیفه اصلی وزارت اقتصاد ترکیه بازاریابی بین المللی، جذب مثا

شود تسخیر بازار قطر، منابع مالی و تسهیل امور تجارت است. نتیجه اش می
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های ما در تسهیل این امور برای حال رد پای وزارتخانهعراق و قفقاز و ... . 

 بخش خصوصی اقتصاد کشورمان کجاست؟! 

ندارد  بخش تولید با تورم انتظاری مشکل چندانیآنکه  تراما نکته مهم

است  کند. مساله اصلی تورم غیرانتظاریچون بر مبنای آن برنامه ریزی می

ی پولی، های مصلحتی دولت و بانک مرکزی در عرصهکه حاصل سیاست

ست ی رفتاری مقامات سیاستگذاری اثباتی در رویهمالی و ارزی است. بی

شود. ن میریزی مولد بلندمدتی در اقتصاد ایرامیم و برنامهکه مانع از هر تص

ریک انداز عامالن اقتصادی را تیره و تاثباتی است که چشمیعنی این بی

فته بجای تولید و سبه واردات دهد سوق میکند و عامالن اقتصادی را می

 گذاری مالی مولد.بازی بجای سرمایه

  :سوممقوله در باب ج( 

با پایین نگه داشتن نرخ ارز در پی باال نگه داشتن ارزش ها آیا دولت

 پولی و کنترل تورم هستند؟

ول گزاره چندان صحیح نیست. تعیین کننده ارزش پول ملی عملکرد بازار پ

 قیقیحن است. ارزش پول ملی را با مانده آو بانک و کیفیت تعامل دولت با 

سبت فقط پیامد است. ن سنجند نه با نرخ ارز. نرخ ارزمی (نقدینگی) پول

ن دهد پول شما در داخل کشورتامی نشانها نقدینگی به سطح عمومی قیمت

گه ننقدینگی را اصالح کرد. پایین کم و کیف چقدر قادر است بخرد. باید 

شود. در این می داشتن نرخ ارز مانع از افزایش تورم با منشا قیمت واردات

  .وجود دارد بین الملل ددر اقتصا «گذر نرخ ارز»ارتباط نظریه 
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 بر مبنای نظریه گذر نرخ ارز، این بنگاه وارداتی است که تصمیم

منعکس کند. ها گیرد چند درصد از تغییرات افزایش نرخ ارز را در قیمتمی

یه بجای ان حاش و تواند قیمت داخلی واردات را افزایش ندهدمی چون وی

رز ادهد گذر نرخ می بی نشانسود خود را کم کند. متاسفانه مطالعات تجر

زایش در ایران بزرگتر از واحد است. یعنی واردکننده بیش از صد در صد اف

کند. دلیل اصلی می نرخ ارز را در قیمت محصوالت وارداتی منعکس

دلیل این امر  چیست؟ فضای انحصار در واردات بسیاری از محصوالت

ر دا تعداد واردکننده . اگر واردات به سمت رقابتی شدن پیش برود یاست

در ) پذیر باشدتک تک محصوالت افزایش یابد یا واردکننده از دولت قیمت

ت . در این صور(نقش نظارت و تعزیرات تعیین کننده استپذیر بودن قیمت

ی لزومی ندارد با افزایش نرخ ارز قیمت تولیدات محصوالتی که فقط بخش

ن افزایش آش نرخ ارز یا بیشتر از از انها از محل واردات است به میزان افزای

دم کم نشود توان نرخ ارز را افزایش داد اما رفاه مرمی، یابد. به عبارت بهتر

نکه آ نتیجه تدبیر و همت الزم است. وافزایش نیابد. فقط یک جها یا قیمت

 ،ندپذیر باششود یا حداقل واردکنندگان قیمترقابتی  هااگر واردات کاال

یت ناشی از واردات موضوع نرخ ارز با هدف کنترل تورمپایین نگه داشتن 

 نخواهد داشت.
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  :چهارم مقوله در بابد( 

آیا افزایش نرخ ارز منجر به تقویت تولید داخل و ارتقاء کیفیت تولید 

  شود؟می

 عری با افزایش نرخ ارز کل اقتصاد منتفآاگر ظرفیت تولید خالی باشد 

ایش نرخ کند افزی نیاز داخل را تامین میما به سخت اقتصادشود اما وقتی می

 ارز ممکن است مخرب باشد بخصوص در مورد محصوالت کشاورزی.

. با افزایش نرخ ارز 1397در سال  مثال افزایش صادرات رب گوجه فرنگی

شود افزایش می از مصرف مردم زده شده و به خارج صادر شود، نتیجه

ود خوباره صادرات توجیه مالی قیمت در داخل. با افزایش قیمت در داخل د

 .دهدمی را از دست

ی اشیهایجاد حتوان تولید داخل را تقویت کرد. با افزایش نرخ ارز نمی

نجر مپذیری پایدار اقتصاد سود تصنعی برای صادرکننده نه تنها به رقابت

و  شود صادرکننده هیچ ضرورتی به افزایش نوآوریشود بلکه منجر مینمی

حتی واردات نیز وقتی وری در بنگاه خود احساس نکند. بهبود بهره

 گذاری باالیی دارد )چون ساختار بازار وارداتواردکننده قدرت قیمت

مواجه  انحصار کامل یا انحصار چندجانبه است(، با افزایش نرخ ارز با کاهش

ریق پذیری اقتصاد از طافزایش رقابت ،شود. چاره تقویت تولید داخلنمی

 وری است. ها و بهبود بهرهاری در نوآوریگذسرمایه

بهبود فضای  اخل یعنی بهبود فضای کسب و کار.حمایت از تولید د

اگر کسب و کار نیز به ثبات متغیرهای اقتصاد کالن گره خورده است. 
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مقامات سیاستگذاری اقتصادی در گام اول ساختار مالی و تصمیم گیری 

نشوند ها و نابسمانیها ری از شوکخودشان را اصالح بکنند تا منشا بسیا

بزرگترین حمایت از تولید ملی است. در گام دوم ریسک های اقتصاد کالن 

تالطم ، یارزتالطم های  را مدیریت کنند. اگر این دو اصالح شود تورم،

 شود. مسیر توسعه هر کشوری از کاهشمی طال و سفته بازی و ... حلقیمت 

 گذرد. بزرگترین گناهت به آینده مطلوب میاعتمادی و نااطمینانی نسببی

اقتصاد  در یک کالم، .است میدی در جامعهاتزریق ناسیاستگذار در اقتصاد 

ثباتی متغیرهای اقتصاد کالن )با و این امید را بی سازدمی را امید به آینده

 برد.ایجاد تشنج در فضای کسب و کار( از بین می

  :پنجم مقوله ( در بابـه

 ی نرخ ارز خطی است؟ار دولت در ارتباط با پدیدهآیا رفت

 هابه خوبی از روابط حاکم بر کنشدولت  و رفتار دولت خطی نیست

 مند نیست ومساله این است که رفتار دولت قاعده ،آگاه است هاواکنش

ی دلیل رفتار مصلحتی دولت به شیوهشود. ها مصلحتی اعمال میسیاست

ز اشود و این خود نیز ناشی ر ارز مربوط میناصحیح مداخله وی در بازا

گیرد یمهای اثرگذاری بر بازار ارز نشات محدودیت ابزاری، نظارتی و کانال

ثر های موو البته موضوع تضاد منافع دلیل دیگری است که مانع از سیاست

 شود. ارزی مقام سیاستگذاری می
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 بندیجمع
یرد این مدنظر قرار گ کشورارز  رکن اساسی که باید در ارتباط با تعیین نرخ

که یک متغیر سیاسی مالی نیست بل-تنها یک متغیر اقتصادی ارز است که نرخ

مطلوب است که  نرخ ارزی برای اقتصادنیز است. آنچه مسلم است سطح 

 های مترتب بر این عوامل بنیادیو ریسکبر مبنای عوامل بنیادین آن 

های داخل و خارج، سطح قیمت به عنوان مثال؛ تفاوت ارزشگذاری شود.

ذخایر خارجی کشور، تفاوت بازدهی اقتصاد داخل و خارج، تفاوت رشد 

ظ بشوند درامدهای داخلی و خارجی و ... نه تنها باید در تعیین نرخ ارز لحا

عیین شوند در تبلکه نوسانات این متغیرها نیز که به عنوان ریسک تلقی می

ر از تثباتی گاهاً خود مهموسانات و بیاین ننرخ ارز دخالت داده شوند. 

سطح متغیرهای بنیادین هستند. دلیل نیز مشخص است. هر چقدر فضای 

داز انثبات و نوسان متغیرهای اقتصادی قابل توجه باشد، چشماقتصادی بی

نده تولید در چنین فضایی بسیار تاریک است و عوامل اقتصادی نسبت به آی

در  ی خود رادهند سرمایهلذا آنها ترجیح میبه شدت نااطمینانی دارند، 

ود سهای مولد بکار نگیرند و برای حفظ ارزش سرمایه مالی و کسب فعالیت

ضای فآورند و خواسته و ناخواسته به خرید ارز، طال، مسکن و ... روی می

 شود.بازی در بازارهای مالی مذکور حاکم میسفته

رخ ارز نسبت به نرخ ارز ن ارزشگذاری بیش از حد یا کمتر از حد

ها اصرار ، هر دو به حال اقتصاد مضر است. بالفرض مثال اگر دولتتعادلی

بر یک نرخ ارز پایین تر از سطح تعادلی داشته باشند، این موضوع منجر به 
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، تعهدات دولتی را شودارز، طال و ...( کشورها می) تخلیه ذخایر خارجی

 دهد، تورمرسمی و غیررسمی افزایش میالتفاوت نرخ ارز بازار بابت مابه

خود منجر به افزایش  پیامدهااین است.  سیاستنیز پیامد دیگر این  در آینده

-ریسک حاکمیت شده و نرخ ارز در بازار آزاد حالت افزایشی به خود می

منجر به خروج عوامل تولید  نیز گذاری بیش از حد نرخ ارزگیرد. ارزش

شود، چراکه درآمد و ... می ، مالیانسانی، فیزیکی اعم از نیروی کار، سرمایه

این عوامل در خارج از کشور نسبت به فعالیت در داخل کشور بر حسب 

از  ارزش ریالی به مراتب بیشتر و بهتر خواهد بود. خروج عوامل تولید

کند و واردات را بر اقتصاد بیشتر ، اقتصاد داخلی را بیشتر تضعیف میکشور

چنین خروجی خود باعث افزایش تقاضای ارز آنکه  منکند. ضمسلط می

  سازد.در بازار شده و بیشتر نرخ ارز را با افزایش مواجه می

اگر بدنبال بهبود صادرات و کاهش واردات و همچنین افزایش اندازه 

وری در کسب و کارها کیک اقتصاد هستیم، راهکار افزایش نوآوری و بهره

کالن مالی همچون نرخ ارز، سطح عمومی است. ثبات متغیرهای اقتصاد 

ها، تورم، نرخ بازده بدون ریسک اقتصاد، ارزش پول ملی و ... الزمه قیمت

بهبود فضای کسب و کار است. بهتر است از مقامات سیاستگذاری اقتصاد 

ها و های اقتصادی به همراه تسهیل رویهکالن، ثبات مالی و ثبات فعالیت

و  البه شود تا تغییر و نوسان متغیرهای کلیدیفرآیند و بهبود نظارت مط

  اقتصاد کالن. پیشرو
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ها در ارتباط با افزایش نرخ ارز و آنچه عمدتاً منجر به تفاوت نگرش

یا پایین نگه داشتن آن شده است، مقوله تورم داخلی است. موافقان افزایش 

بد و کنند که با افزایش تورم باید نرخ ارز افزایش یانرخ ارز مطرح می

کنند که افزایش نرخ ارز خود منجر به افزایش مخالفان این رویه نیز مطرح می

این مساله را نادیده  گروه اما هر دو استشود. هر دو تحلیل صحیح تورم می

بخش پولی و بانکی کشور  عملکرد گیرند که تورم داخلی عمدتاً ریشه درمی

ساختاری و بنیادین در و تعامل دولت با این بخش دارد. لذا اگر اصالح 

ها با منشا مزبور ها و نرخثباتی قیمتمقوله مذکور صورت گیرد، تورم و بی

بین دو گروه نیز موضوعیت خود را از دست  تنازع و کندکاهش پیدا می

 دهد. می

   



 


