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 هاي نظام ارزي شناور با نگاهی به نظام ارزي ایران ویژگی

  
  
  
   مقدمه- 1

 بازار در طرف عرضه و يروهایق نین نرخ ارز از طریی به سازوکار تعيه متعارف اقتصادی در چارچوب نظرينظام ارز
 یعنیمترادف است  ارز یق و رقابتی اساساً با وجود بازار عميگر نظام ارزیبه عبارت د. شود ی آن اطالق ميتقاضا
 در طرف عرضۀ ارز با صادرات کاالها و خدمات متعدد و يادیار زی است که عوامل بسيک نظام ارزی ي دارايکشور

ت بازار را تحت یکنندة ارز وضع ا چند عرضهیک یر رفتار یی است که تغيا کنند و تعداد آنها به اندازه یمتنوع، ارز عرضه م
 ي ارز به خاطر کاالهاين تقاضایکنند و ا ی ارز تقاضا م،ادی زيا در طرف تقاضا، عوامل ذرهن یهمچن. دهند یر قرار نمیتأث

  .  متفاوت استي متنوع و با کشش تقاضایخارج
 اقتصاد کشور متنوع باشد و ي براي باشد که در آن منشأ ارزآوريک نظام ارزی يتواند دارا ی مين کشوریبنابرا  

 يها وان با کششا از کاالها را شامل شود و در طرف تقاضا هم عوامل فريا ف قابل مالحظهیصادرات آن کشور ط
 يک نظام ارزی يریگ  به شکلين بازار ارزی عرضه و تقاضا در چنيروهایمسلماً تعامل ن. معقول ارز تقاضا کنند

 يها  نرخیبطور کل. ستدار این شده با ثبات و پاییشود و نرخ تع ین مییزا تع مت ارز بطور درونیانجامد که در آن ق یم
 بازار مذکور از عمق يمند  ارز و بهرهي فراوان در طرف عرضه و تقاضايا دار ارز در صورت وجود و حضور عوامل ذرهیپا

  :اند دو نوع  در کل بري ارزيها نظام. الزم امکان تحقق و تداوم دارند
  شناور؛ينظام ارز .1

 . ثابتينظام ارز .2

خکوب یل شده، میت شده، شناور تعدیریت هم وجود دارد مثل نظام شناور مدیضعن وی ايها بی از ترکیفیالبته ط
  .ر آنینظا و 1یالت جزئیخکوب با تعدیخزنده، م

  

                                                             

 بزرگ يها دهد و شوك یر قرار نمیت آنها را تحت تأثی و خاص وضعي مورديها شود که شوك ی اطالق میی به بازارهای سطحي مقابل بازارهاق دری عمي بازارها-1
  .کند یثبات نم یز چندان آنها را بین
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  هاي آن  نظام نرخ ارز شناور و ویژگی- 2
 عرضه و تقاضا و بدون مداخله مقامات يروهایشود که در آن نرخ ارز توسط ن ی اطالق مينظام شناور ارز به سازوکار

ام نظ.  ارزيط عرضه و تقاضایرات شرایی است از تغیرات نرخ ارز تابعیی تغين نظام ارزیدر ا. شود ین میی و دولت تعیولپ
  :باشد که عبارتند از ی ميا  عمدهيای مزاي شناور دارايارز
 در بازار ارز شود نقش دولت ین میی تعی نرخ ارز بدون مداخله دولت و مقامات پولين نظام ارزی از آنجا که در ا- 1

را ی متمرکز شود، زی اهداف اقتصاد داخليها رو  تراز پرداختيتوجه به دغدغه کسر یتواند ب یشود و دولت م یمنتفی م
 آن یکند و در پ یها از ابزار نرخ ارز استفاده م  با تراز پرداختي مناسبات تراز تجاريدر نظام نرخ ارز ثابت دولت برا

 .ها شود د که موجب ارتقاء صادرات و بهبود تراز پرداخت را وضع کنياست که نرخ ارز

زه ی دولت انگي مداخلۀ ارزلذا.  نفت وابسته استي ارزيبودجه دولت به درآمدها، رانی است که در این در حالیا
را به ا تورم، نرخ ارز ی ید داخلیات تولیا مقتضی يریپذ ات رقابتیتوجه به مقتض یز دارد و ممکن است دولت بی نيدرآمد

ها بخش عمده  شود براي تمامی سال مشاهده می) 1 (نمودارهمانطور که در . ر دهدیی خود تغيخاطر اهداف درآمد
 درآمدهاي نفتی تأمین گردیده است به طوري که متوسط سهم درآمدهاي نفتی از بودجه دولت بودجه دولت از محل

  .باشد  درصد می50باالي 
  

  )درصد( فتی از بودجه دولت سهم درآمدهاي ن روند:1 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها،  متی نرخ ارز است نه سطح قيالملل رو نی در حوزة عمل تجارت بيرات اقتصادییل و تغی در نظام شناور بار تعد -2
ش ی افزا کشور رای نسبيابد و قدرت اقتصادی یش میابد نرخ ارز در بازار افزای کشور مثالً کاهش يریپذ را اگر رقابتیز
 بطور یابد پول داخلیش ی صادرات کشور نسبت به واردات افزا، اقتصاديریپذ ش رقابتیدهد و اگر به خاطر افزا یم

 .کند یر مییت و نرخ ارز تغیخودکار تقو
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د یآ ی به وجود مي تراز جاريابد، کسری کشور کاهش يریپذ این در حالی است که در نظام نرخ ارز ثابت اگر رقابت
 ثابت نگهداشتن نرخ ارز ي براي مرکزيها دا کند و بنابراین بانکیش پیل به افزایشود نرخ ارز تما یاعث من بیو ا

ان و کاهش ین موجب کاهش حجم پول در جریافت کنند که ایمجبورند ارز به بازار عرضه کنند و در مقابل آن پول در
ل به کاهش ی تمای خارجيت شود و ارزهای تقویل ملابد و پویش ی کشور افزايریپذ همچنین اگر رقابت. شود یتورم م

کنند و  یق میکنند و در ازاء آن پول به جامعه تزر ی ميداری در بازار، ارز خري مرکزيها مت داشته باشند، بانکیق
لذا در نظام نرخ ارز ثابت . کنند یها را فراهم م متی قیش حجم پول و سطح عمومیق موجبات افزاین از این طریبنابرا

  . نرخ ارز استيالت رویهاست اما در نظام نرخ ارز شناور بار تعد متی قی حجم پول و سطح عموميالت رویبار تعد
شود و دولت و مقامات  ین میی نرخ ارز در بازار تعیرا وقتی زست،یاد وابسته نی زير ارزیجود ذخا به وين نظام ارزیا  -3

مت یش قی موقع افزا در به عرضه ارز در بازاريازی ن،دانند ین نمی معک نرخ ارزی خود را ملزم به ثابت نگهداشتن یپول
لذا در  .ت نداردی موضوع،ک نرخ هدفیت یم ارز و تثبی تنظي قابل مالحظه براير ارزین ذخای بنابرا.ستیآن ن

ن ی چنر محدود آنها اجازهی است و ذخایار مشکلیک نرخ ارز کار بسی دارند حفظ مستمر ي تجاري که کسرییکشورها
  .دهد ی نمي مرکزيها  به بانکيکار

 را تحت ي بانک مرکزير ارزی ذخا،ی بودجه دولت به درآمد نفتی وابستگرانیاین در حالی است که در اقتصاد ا
 را به يره ارزی از صندوق ذخارز برداشت شدها یبودجه مصوب  ارز ،یالین بودجه ری تأميدولت برا. دهد یر قرار میتأث

 از ارزها که یفروشد و بخش ی میکننده رسم  از آن ارزها را به وارداتی بخشي بانک مرکزفروشد و یز م اريبانک مرکز
شود که طی سالیان  مشاهده می) 1( در جدول .شود یان می و حجم پول در جریه پولیش پایرود موجب افزا یفروش نم

هاي خارجی  لی از ناحیه رشد خالص داراییمختلف و به خصوص طی ده ساله اخیر همواره بخش عمده از رشد پایه پو
  .باشد بانک مرکزي می

  
  

 هاي خارجی بانک مرکزي از رشد پایه پولی سهم خالص دارایی: 1جدول 

 پایه پولی سال
هاي  خالص دارایی

 خارجی بانک مرکزي
 رشد پایه پولی

هاي  سهم خالص دارایی
بانک مرکزي از رشد پایه 

 پولی
1371 14466,7 1459,5 17,4 2,6 
1372 18007,4 4310,8 24,5 19,7 
1373 23935,2 6127,7 32,9 10,1 
1374 34401,2 10951,5 43,7 20,2 
1375 47343,1 15260,4 37,6 12,5 
1376 52513,5 5941,9 10,9 19,7- 
1377 61964,6 2465,4 18 6,6- 
1378 71822,6 4449,8 15,9 3,2 
1379 84398,1 7576,8 17,5 4,4 
1380 97184,8 11740,8 15,2 4,9 
1381 119615,9 81387,5 23,1 71,7 
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1382 128710,9 118042,6 7,6 30,6 
1383 151200 183279,4 17,5 50,7 
1384 220541,4 257567 45,9 49,1 
1385 279975,1 371195,4 26,9 51,5 
1386 365499 438630,2 3,5 24,1 
1387 540846,7 564037,9 48 34,3 

 بانک مرکزي: منبع

  
 نرخ ارز ثابت، يها که در نظامیکنند در حال ی را به داخل کشور منتقل نمی خارجی تورميها  ارز شناور شوكيها نرخ  -4

 يریپذ ن امر موجب کاهش رقابتی آنها گران شود اي رخ دهد و کاالهای شوك تورمي طرف تجارياگر در کشورها
کند و بانک  ی را فراهم می ارز خارجيها  و کاهش نرخیتر شدن پول مل ا ارزشنه بیت زمین وضعیشود و ا یآنها م
ق ید ارز نموده و در مقابل پول به جامعه تزری در جامعه اقدام به خری ثابت نگهداشتن نرخ اسعار خارجي برايمرکز

ن شوك یبنابرا.  خواهد شدش تورمی و به دنبال آن، افزاینگی و نقدیه پولیش پایق پول موجب افزاین تزریکند که ا یم
اما در نظام نرخ ارز شناور چون دولت و . ابدی ی سازوکار نظام نرخ ارز ثابت به داخل کشور انتقال مي از مجرایتورم

 و تورم ینگی به رشد نقدی خارجی و تورمی ثابت نگهداشتن نرخ ارز ندارند لذا شوك پول بهيچ تعهدی هیمقامات پول
 ی خارجيها  عمل کند و شوكی کامالً رقابتیینکه در مورد همه کشورها نرخ ارز در فضایبته اال .شود ی منجر نمیداخل

  . تأمل وجود دارديرا به طول کامل دفع کند، جا
حداقل کوتاه  (ی اهداف داخلیاست پولی با ابزار ستوان یشود و م یتر م  مستقلیاست پولی در نظام نرخ ارز شناور، س -5

ش تورم و یشود موجب افزا ی اعمال می انبساطیاست پولی سیرا در نظام نرخ ارز ثابت وقتیز را دنبال کرد،) مدت
ه هم ی اگر حساب سرماکهشود  یق میواردات تشوو به دنبال آن صادرات محدودتر شده و شود  یکاهش نرخ بهره م

 فشار بر بازار یتین وضعیجه چنی نت.شود یه در کشور آغاز می خروج سرما،ه آسان باشدی و انتقال سرما فعال باشد و نقل
 یخارجارز  ،ش نرخ ارزی از افزايری جلوگي براي مرکزيها ها و بانک  دولت.ش خواهد بودیل نرخ ارز به افزایارز و تما
گر در نظام یاز طرف د. کند ی میه آنها را خنثی اولیاست پولین خود سیکنند که ا ی ميآور کنند و پول جمع یعرضه م

ه یکه پایدر حال. شود یزا م ن پول درونی و بنابرایه پولی و پایر ارز خارجیزاست اما اندازه ذخا  نرخ ارز برون،بتنرخ ارز ثا
تر و مؤثرتر خواهد   مطمئنیاست پولی سيرگذاریزا و قابل کنترل است و تأث  برون، و پول در نظام نرخ ارز شناوریپول
  .بود
دهد، نسبت به نظام   را نشان مییت تعادلی که انحراف از وضعيا مازاد تجاری ي در نظام نرخ ارز شناور مقدار کسر -6

ق و ی کشورها عمي ارزيها نکه نظامیتر است؛ با فرض ا ل نیز کوتاهینرخ ارز ثابت کمتر است ضمن اینکه زمان تعد
نشان داده و به عنوان العمل  ع عکسی، نرخ ارز بطور نسبتاً سريط مازاد و کسریالعمل به شرا  باشند در عکسیرقابت

 ين سازوکار خودکاری اما در نظام نرخ ارز ثابت چون چن.کند ی را مرتفع مي تجاريا کسری مازاد ،کنندة خودکار تیتثب
 قابل مالحظه يا مازادهایها  ي با مشاهده کسرين خود ثابت است، مقامات اقتصادیوجود ندارد و نرخ ارز در مقدار مع

ص و اقدام و ین تشخیر دهند و چون ایی تغي کاهش عدم تعادل تراز تجاريارز را برارند که نرخ یگ یم میتصم
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تر  تر و عمیق ها در نظام نرخ ارز ثابت، طوالنی  قابل مالحظه همراه است عدم تعادليها  بعد از آن با وقفهيرگذاریتأث
  . خواهد بود

 ي مازاد و کسري هر دو کشور دارابراينرخ ارز شناور  در نظام ،برخالف نظام نرخ ارز ثابت و نظام استاندارد طال  -7
ل به کاهش دارد و ی که مازاد دارد نرخ ارز در آن تماي کشوریعنی. شود ی ارز آنها وارد ميها  بر نرخیکسانیفشار 
 کشور دو نرخ ارز هر لذاش دارد و یل به افزاین اندازه تمای به هم دارد، نرخ ارزشي که در مقابل معادل آن کسريکشور
  .کشند یدوش مه  نرخ ارز ب تغییرقیبه سمت تعادل را از طرو حرکت ل یبار تعد

 نرخ ارز در مواجهه یعنی ،شود ی و محدود انجام میجیش نرخ ارز بصورت تدریا افزایدر نظام نرخ ارز شناور کاهش   -8
ر ییعدم تعادل بوجود آمده را با تغو دهد  یالعمل نشان م عکس) ها ا تراز پرداختی (يهرگونه عدم تعادل در تراز تجاربا 

 و یجیرات نرخ ارز تدرییشود تغ یرسد و عدم تعادل انباشت نم ی لذا چون اقتصاد زود به تعادل م.سازد یخود مرتفع م
 يها  به وجود آمده در حسابيها تواند نسبت به عدم تعادل یاما در نظام نرخ ارز ثابت چون نرخ ارز نم. محدود است

 و دولت یدا کردند مقامات پولی شدت پیشوند و وقت یها انباشت م يا کسری مازادها ،العمل نشان دهد عکس یخارج
ر نرخ ارز قابل یی لذا مقدار تغ ون ببردیجاد شده را از بی ايها ر دهند که عدم تعادلیی تغيطوررا شوند نرخ ارز  یمجبور م

  .مالحظه و باالست
  
   دارد؟ی واقعيران نظام ارزیا اقتصاد ایآ - 3

ن سازوکار بازار ارز است که ی ایعنیشود؛  ین مییت شده تعیریران نرخ ارز به روش شناور مدیشود در اقتصاد ا یگفته م
اما . کند ی ميری آن جلوگیثبات ی و از بکند یت میری آن را مدي کشور هم تا حديکند و بانک مرکز ین میینرخ ارز را تع

د یین ادعا را تأی سال گذشته بطور کامل ا10 در ي بانک مرکزير ارزیش ذخایه افزایاحه پولی از نیرشد پاالن و یس
شود اعداد و ارقام  یهمان طور که مالحظه م. خوبی تأییدکننده این مطلب خواهد بودبه ) 1( جدول اطالعات. کند ینم
ک نظام شناور ی کرده است تا از تی تبعیتی تثبيک الگویشتر از یرات نرخ ارز بیین است که تغیانگر این جدول بیا

 يادی زيها ا نه بحثیم ی هستي نظام ارزيران داراینکه ما در اقتصاد ایالبته بطور کلی در خصوص ا. ت شدهیریمد
  .وجود دارد

 برخوردار یق، کارا و رقابتید از بازار ارز عمین است که کشور اوالً بایوجود دارد انجا ی که در ایار مهمینکته بس  
ق و کارا باشد و عرضه صادرات و ید عمیگر بازار ارز بایبه عبارت د. د باال باشدی تولی فنيها يریپذ اً انعطافیو ثانباشد 
  . واردات نیز با کشش باشنديتقاضا
 ارز است که در آن یق و رقابتی بازار عمی به معنينظام ارز. ستیق نیران بازار ارز عمیرسد در اقتصاد ا یبه نظر م  

ن ی، چندیر نفتی با تنوع و گسترش صادرات غیعنیت دارند ی و جزء فعاليا  طرف عرضه و تقاضا عوامل ذرهدر هر دو
 يتواند همۀ آنها را محدود کند و معموالً رکود چند کاال ی نمي مورديها  در اقتصاد وجود دارد که شوكيمنشأ ارزآور

نکه عوامل ی اي برایبطور کل. گر همراه استی دیدرات صايا حداقل عدم رکود چند کاالی احتماالً با رونق یصادرات
 آنها به ی صادراتيد تعداد آنها و تنوع کاالیدا کنند بای پيا ت ذرهیق صادرات در اقتصاد کشور ماهیکننده ارز از طر عرضه
 آنها يبرا) رکود با هم و رونق با هم (يا  چرخهيها ی و احتمال همبستگی، هماهنگی باشد که امکان تبانيا گونه
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 که بتوان ي است، بطوريور ت و بهرهیفی و ارتقاء کیفی کينه کردن استانداردهاین کار نهادیالزمه ا. ر نباشدیپذ امکان
اما در . دی را شتاب بخشیر نفتیر شد و صادرات غیپذ  گسترده، رقابتیالملل نی بازار بي پرتقاضا و داراين کاالیدر چند

 جدول . داشتیق و رقابتیتوان بازار ارز عم یه فروش نفت است نمی ما از ناحيرز که سهم عمده درآمد ایط فعلیشرا
  .دهد به خوبی این امر را نشان می) 2(

  
 1367-86هاي  نرخ ارز رسمی طی سال: 2جدول 

 )ریال(نرخ ارز  سال )ریال(نرخ ارز  سال

1367 69 1377 1753 

1368  72 1378 1753 

1369  67 1379  1753 

1370  68 1380 1753 

1371 66 1381 7958 

1372 1646 1382 8282 

1373 1749 1383 8719 

1374 1748 1384 9026 

1375 1748 1385 9196,9 

1376 1752 1386 9285,1 
  بانک مرکزي:منبع

  
 مت ارز به بازار بهیابد بطور حتم احاله قیمت نفت کاهش ی قیست اما وقتی نی است مشکلی نفتي وفور ارزهایوقت

 و سوداگرانه يباز  سفتهي در اقتصاد ما وارد مدارهايط کمبود و کسریشود و اساساً ارز در شرا ی منجر نمیت باثباتیوضع
ش انتظارات ین خود موجب افزاید دارد و ایش شدیل به افزایدر مواقع کمبود ارز در اقتصاد کشور، نرخ ارز تما. شود یم

 نرخ ارز ی دارند و وقتي ارزی کشور وابستگیدات داخلی از توليارین بسی بر اعالوه. شود ی اقتصاد میثبات ی و بیتورم
در نمودار .  را هم کاهش دهدی صادراتي کاالهايریپذ ابد و چه بسا رقابتی یش مید افزای توليها نهیثبات باشد، هز یب
د دارد به عبارتی دیگر تجربه کشور شود که ارتباط مثبتی بین تغییرات نرخ ارز با تغییرات نرخ تورم وجو مالحظه می) 2(

  .ایم  نشان داده که به همراه افزایش نرخ ارز شاهد افزایش نرخ تورم بوده
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 تأثیرپذیري نرخ تورم از تغییرات نرخ ارز: 2مودار ن

  

  
  

مشاهده ) 2(و نمودار ل  توان از جدویز میج آن را نی برنامه اول و دوم و نتايها مت ارز در بازار در سالیاقدام به احاله ق
شود و  ین میق صادرات نفت تأمی عمدتاً از طرست و طرف عرضۀ ارزیق نین امر آن است که بازار ارز ما عمیل ایدل. کرد

  .دهد یر قرار می وارد بر بازار نفت به شدت بازار ارز را تحت تأثيها شوك
شود تا  ی تورمی موجب ميها  ارز در زمانت نرخین است که تثبید توجه شود اینجا بای که در ايگرینکته د  

ط صادرات یاما شرا. کند یپذیر متضرر شود لذا تعدیل نرخ متناسب با تورم صادرکننده را جبران م صادرکننده قیمت
ط یالعمل به شرا توانند در عکس ی ارز در کشور ما نميها ن دارد که نرخیت از ای گذشته حکايها  ما در سالیرنفتیغ

  .ها شدند يل آن به سمت رفع کسری باعث شتاب صادرات و تعدي تجاريها يخصوصاً کسرعدم تعادل 
 و قابل مالحظه ی واردات منطقي تقاضايها  حضور داشته باشند و کششيا د عوامل ذرهیز بایدر طرف تقاضا ن  
که بتوان بار ست ی ني واردات هم طوري تقاضايریپذ د در حوزة صادرات و کششی توليها يریپذ انعطاف. باشند

 يازهاین. العمل و هوشمندانه نرخ ارز گذاشت ل عکسی را تنها به دوش تعدي تراز تجاري برايساز الت تعادلیتعد
د کشور قابل مالحظه و باالست که معموالً ی تولي ضروريازهایآالت به عنوان ن نیه و ماشی، قطعات و مواد اوليا نهاده

را ی آنها کاست زيتوان از تعداد تقاضا ی نمي ارزيو هنگام کاهش درآمدهان است یی آنها در کشور پايکشش تقاضا
  .شود یبا مشکل مواجه م) که ارزبر است( صادرات ی و حتیداخلد یتول

ران ما نظام ی معتقدند که در ای برخیحت.  وجود داردی مطلوبيران نظام ارزیتوان گفت که در ا ین نمیبنابرا  
 عالمت يالعمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصاد ات صادرات عکسی به مقتضم که به موقع نسبتی نداريارز

ن ی در چني و کم عمق است و لذا ثبات ارزیار سطحی بودن طرف عرضۀ آن بسيخاطر انحصاره ران بیبازار ارز ا. بدهد
 مربوط  اقتصاد صادرات کشورشود که سهم اندکی از ارزآوري مشاهده می) 3(در نمودار . ابدی ی تحقق نمی به آسانيبازار
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به صادرات غیر نفتی است و در حقیقت بخش عمده درآمدهاي ارزي کشور از ناحیه صادرات نفت و گاز و یا 
دهد و بنابراین برقراري  باشد که این درآمدهاي ارزي کشور را به شدت در معرض ریسک قرار می هاي آنها می فرآورده

  .ی تأمل برانگیز استنظام نرخ ارز شناور در چنین شرایط
  )میلیون دالر(سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور : 3 نمودار

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

العمل   عکسی خارجيها  حسابيها دهد و خوب نسبت به عدم تعادل ی نرخ ارز، خوب عالمت نمين بازاریدر چن  
د ی توليها يریپذ ق حرکت کرد و انعطافیعم و ی و بازار رقابتيجاد نظام ارزیست به سمت ای بایلذا م.  دهدینشان نم

ن نرخ ارز را یی مناسب، تعيجاد نظام ارزی و کم کشش بودن آن کاست تا بتوان با ای وارداتيها یرا باال برد و از وابستگ
  .به آن سپرد

  
   در حوزة ارزيموانع شناور کردن نرخ ارز و بازارساز - 4

 يریپذ  و رقابتيات تراز تجاریشور شناور باشد نرخ ارز متناسب با مقتض کي صاحبنظران معتقدند که اگر نظام ارزیبرخ
 مداخالت یاز طرف. تواند به صادرات کشور کمک کند ین امر میکند و ا یر مییالملل تغ نیاقتصاد در مواجهه با اقتصاد ب

ن چه یک نرخ معی براساس ت نرخ ارزی سازگار نباشد و تثبیصی تخصیی چه بسا با کارای توسط دولت و مقامات پوليارز
  . انجام شودیر فنی و غيراقتصادیبسا براساس مالحظات غ

د ین بایبنابرا.  استیق و رقابتی و بازار عمينبود نظام ارز،  شناورين امر و استقرار نظام ارزی تحقق ایمانع اصل  
 تا  ثبات برخوردار شودیژگید و از ودا کنی عمق پرد،ی شکل گی خارجيبازار در حوزة ارزها فراهم کرد تا نهاد يا نهیزم

مت آن یم شناور کردن ارز چه بسا قی باشي وفور ارزوضعیت اگر در یط کنونی در شرا.ن نرخ ارز را به آن سپردییبتوان تع
 صادرکنندگان یالیافت رید آن متناسب با تورم رشد کرده اما دری توليها نهی را که هزیر نفتیو صادرات غرا کاهش دهد 

ر قرار یداً تحت تأثیافزایش نیافته، شد) ط وفوریدر شرا (يساز ا کاهش آن در مورد آزادیطر ثابت بودن نرخ ارز به خا
که از حاصل ضرب مقدار ارز و نرخ  (يه درآمد ارزی دولت را از ناحيدرآمدهااینکه این امر شاید  از همه مهمتر. دهد یم

  .محدود کند) دیآ یارز بودجه بدست م
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ر ی و غیرگذار روانی آن شده و فعال شدن عوامل تأثیثبات ی نرخ ارز موجب بيکمبود ارز هم آزادسازمواقع در   
کند و اقتصاد را  ید را گران می توليها کند، نهاده یور م  را شعلهی، انتظارات تورمي در کنار عوامل اقتصادياقتصاد

  .کند یثبات م یب
ط یدر شرا.  نرخ ارز استيز مانع شناورسازیان آنها نین موجود م و عدم توازي کالن اقتصاديها  بخشيناسازگار  
 در يش نرخ ارز سازگار است اما مازاد ارزی با افزایرنفتیات صادرات غیم مقتضی همان طور که متذکر شدیکنون

م یالبته همان طور که قبالً هم خاطرنشان کرد.  کاهش نرخ ارز استیها مقتض  و بانکي بانک مرکزيها حساب
دا کند و تنها پس از آن، افزایش ید ارتقاء پیت و نوع بایفی، کيریپذ  رقابتی ما به لحاظ منحنیرنفتیت صادرات غیعوض

  . مذکور شودع و ارتقاء صادراتیتواند موجب تسر نرخ ارز می
  
  يجاد نظام ارزیانداز و ا سند چشم - 5

د یمحور تأک دات دانشی و رفتن به سمت تولينولوژ، ارتقاء تکيریپذ  رقابتي ساله کشور رو20انداز  ما در سند چشم
تر   ما متنوع و گستردهیرنفتیم صادرات غین سند را محقق سازید شده در ایم اهداف تأکینه بتوانین زمیاگر در ا. میا کرده

 ين منشأ ارزآورین صورت با داشتن چندیابد در ای دولت به نفت هم کاهش یشده و شتاب خواهد گرفت و اگر وابستگ
 ارز یق و رقابتیک بازار عمی و يک نظام ارزیجاد ی اينه را برای، زمید صادراتی توليریپذ  و رقابتيریپذ عمده و انعطاف

د یست، از تولیانداز برخوردار ن  از رشد متناظر با الزامات سند چشمیرنفتیم، اما در حال حاضر صادرات غیا فراهم کرده
ن ین با ایبنابرا. ش استیروز در حال افزا ز روزبهی نی دولت به ارز نفتی و وابستگازهایست و نی نيمحور هنوز خبر دانش

  .دوار بودیران امی باثبات در اقتصاد ايک نظام ارزی يریگ جاد و شکلیتوان به ا یعملکرد نم
  
   ارزيانداز و شناورساز سند چشم - 6

ک نظام یاگر بتوان . شود یاز محسوب میک امتیاد  اقتصي برایق و رقابتی عميها در بازارها متی قیده مسلماً عالمت
 در آن صورت حتماً صادرات را ارتقاء ،شود ین مییمت ارز در عمق بازار ارز تعیجاد کرد که در آن قی باثبات ايارز

شناور   بادر آن صورت. میا ن کردهیالملل را تأم نی اقتصاد در سطح بيریپذ م و رقابتیا اد کردهی تنوع آن را ز،میا داده
ها و  رد و به موقع در مقابل اختاللیگ یکنندة خودکار به خود م حیکننده و تصح تیکردن نرخ ارز، نرخ مذکور حالت تثب

ما اگر . کند ی مکمکمنابع صحیح ص یدهندة کارا به تخص تعالم به عنواندهد و  یالعمل نشان م ها عکس عدم تعادل
ن یمسلماً در چن. می نظام ارز شناور هم استفاده کنيایم از مزایتوان یم میکنجاد یق و باثبات ای عميم نظام ارزیموفق شو

ن به صادرات عالمت صحیح یدهد و همچن یالعمل نشان م ط صادرات عکسیالعمل به شرا عکس نرخ ارز در یتیوضع
 يجاد نظام ارزیا مناسب و يجاد نظام ارزیانداز منوط و مشروط به ا  ارز در سند چشمين شناورسازیبنابرا. دهد یم

رسد که  ی به نظر میاما با روند فعل.  داردیالذکر بستگ  فوقي و اقتصادي، نهادی، اجتماعیط فنیمناسن خود به شرا
  .ک نباشدیافتن نزدیت ینی به تحقق و عین مهمیچن
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   نرخ ارزیده  در اقتصاد کشور با عالمتیالملل نی بيریپذ ن رقابتیتأم - 7
 یده  عالمت.شود یدهندة کارا منجر نم  عالمتیمتی به نظام قیطیمت در هر شرایا کردن قد توجه داشت که رهیبا
مت و یان قی میح و منطقید و وجود تعامل صحی تولي و اقتصادیط فنیمت مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایق

، دی را بهبود بخشید صادراتیول تی فنطیشراد ی بایعنی ست،ن طور ایت همیدر مورد نرخ ارز وضع. دی تولیقیط حقیشرا
 یده ان عالمتی مینه تعامل منطقی، زميجاد نظام ارزیت آن را ارتقاء داد و با ایفی ک را متنوع کرد،ی صادراتيکاالها

 را فراهم یر نفتی نرخ ارز و رشد و شتاب صادرات غیده ان عالمتیا تعامل می اقتصاد کشور يریپذ نرخ ارز و رقابت
ت مطلوب است و اثر و یک وضعیکنند  یت صادرات با هم تعامل میت و کمیفی در آن نرخ ارز و ک کهیتی وضع.نمود

  .د و صادرات در اقتصاد استی تولي و اقتصادي، نهادی، فنيط مادینشان تحقق شرا
  
   جمع بندي و نتیجه گیري-8

ـ  ن هـا  ه طیفی از ترکیب   البت.  ثابت ينظام ارزي شناور و نظام ارز     : اند هاي ارزي در کل بر دو نوع       نظام وجـود دارد مثـل   ز  ی
 شناور تعدیل شده که این دو نظام ارزي در میان اقتـصاددانان ایـران هـم طرفـداران خـود را       ونظام شناور مدیریت شده  

پذیري اقتـصاد در مواجهـه    ات تراز تجاري و رقابتیطرفداران نظام ارزي شناور معتقدند که اگر ارز متناسب با مقتض       . دارد
  .صادرات کشور خواهد داشت قتصاد بین الملل تغییر کند تاثیر بسیار مثبتی بربا ا

لعمـل  ا تواند به موقع نسبت به مقتضیات صادرات عکس       منتقدان نظام ارز شناور بر این باورند که نظام ارزي ما نمی           
به سازوکار بازار چـه بـسا بـه    احاله تعیین نرخ ارز  ط  ین شرا یدر ا  .نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادي عالمت بدهد         

  .مل برانگیز استنظام ارز شناور در چنین شرایطی تأبنابراین برقراري .  منجر شودی ثباتهاي ارز نوسانی و ب نرخ
. دهد که نرخ ارز در ایران به روش شناور مـدیریت شـده تعیـین نگردیـده اسـت        تغییرات نرخ ارز در ایران نشان می      

ز نبوده است که نرخ ارز را تعیین کرده باشد و بانک مرکزي هم آن را تا حدي مـدیریت کـرده                یعنی این سازوکار بازار ار    
 . تبعیت کرده استیتیباشد و از بی ثباتی آن جلوگیري کند بلکه تغییرات نرخ ارز در ایران بیشتر از یک الگوي تثب

  :دهد که چنین تحقیقات نشان میهم
  .غییرات تورم در ایران وجود داردارتباط مثبتی بین تغییرات نرخ ارز با ت -1
هـاي بانـک    اما مازاد ارزي در حـساب  . در شرایط کنونی مقتضیات صادرات غیر نفتی با افزایش نرخ ارز سازگار است             -2

 .ها مقتضی کاهش نرخ ارز است  مرکزي و بانک
 .ان امیدوار بودگیري یک نظام ارزي با ثبات در اقتصاد ایر توان به ایجاد و شکل باروند فعلی اقتصاد نمی -3
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  منابع و مآخذ

 . مجلسي کالن، مرکز پژوهشهايرهای کردن ارز بر متغی، اثر تک نرخ)1381(، عباس يشاکر -1
 .، جلد اولاقتصاد کالن، )1387(شاکري، عباس  -2
 .دی، فصلنامه مف"رانیت بازار ارز در اقتصاد ایوضع"، )1377(، عباس يشاکر -3

  تیسا
  يت بانک مرکزی سا-1
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  یز صادراتیص جوای نرخ ارز و تخصیاست ثبات نسبینقاط قوت و ضعف س
  
  
  
   مقدمه- 1

ره یها و صندوق ذخ ، بانکيدر بانک مرکز( کشور ير ارزیش گذاشته و ذخای افزابه رو ی نفتيکه درآمدهادر دهه اخیر 
ر ی اخيها سالدر . باً ثابت بوده استیا تقریر کرده ییار کند تغیافته است نرخ ارز در اقتصاد کشور بسیش یافزا) يارز

 یاز طرف. دا کرده استیالن پی سیه پولین خاطر پای بودجه را بفروشد و به همينتوانسته همه ارزها يبانک مرکز
  . ابدی نرخ آن کاهش نيزاد ارز نفت باعث شده است که با وجود ماي دولت به درآمد ارزي درآمدیوابستگ
 ن است که نرخ ارزی توقع صادرکنندگان ا،شود یت می تثبی به نوعينرخ ارز از طرف مقامات بانک مرکز ی وقتاما،  

 تا یابدش یدار صادرات ما، افزای خري و متوسط تورم کشورهایا به اندازه تفاوت تورم داخلی به اندازه تورم ساالنه
شود و  ین میی تعی جهاني ما در بازارهای صادراتيا کاالهقیمترا عمدتاً ی ز، گذشته خود را حفظ کنديصادرات سودآور

دات ی تورم در اقتصاد کشور قابل مالحظه باشد عای مسلماً وقتشود؛ یزا محسوب م کنندگان ما برون صادريبرا
  . ابدی یصادرکنندگان در صورت ثابت بودن نرخ ارز کاهش م

ک یابد اما یش ی تفاوت تورم داخل و خارج افزاکند که نرخ ارز متناسب با ی م صادرکنندگان اقتضاءيحفظ سودآور
 شوند ی فروخته نمی به آساننیز موجود يها  در نرخیرنفتی و غی نفتی صادراتين است که ارزهایمانع وجود دارد و آن ا

 نرخ ارز و ید نقاط قوت و ضعف ثبات نسبینجا باین در ایبنابرا. شده استره ی ذخي از آنها در بانک مرکزی بخشو
  . می قرار دهیسن مورد برریگزیاست جایک سی را به عنوان یزه صادراتیص جایتخص

  
    نرخ ارز ثابت نظام- 2

 نرخ ثابت هدف حفظ ، ارزيل عرضه و تقاضای است و با تعدی مبتني بازاريق بر سازوکارهاینظام نرخ ارز ثابت بطور دق
مت آن ثابت بماند و اگر یکند تا ق ی عرضه میرز خارج ايش دارد بانک مرکزیل به افزای نرخ ارز تمای وقتیعنی ،شود یم

. کند یت نرخ ارز مورد نظر خود مید ارز از بازار اقدام به تثبی با خريل به کاهش داشته باشد بانک مرکزینرخ ارز تما
خ ارز نظام نرخ ارز ثابت همانند نظام نر. شود ی نظام نرخ ارز ثابت محسوب نم،نیک نرخ معی ين حفظ دستوریبنابرا

   . باشدي نظام ارزيق دارد که اقتصاد کشور دارای امکان تحقیشناور در صورت
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   نظام نرخ ارز ثابتيای مزا-1- 2

 :به طور کلی مزایاي نظام نرخ ارز ثابت عبارت است از

  
  وسانات نرخ ارز و کاهش ریسک قراردادها و انتقال سرمایه کاهش نااطمینانی ن - 1-1- 2

که (سک قراردادها ینه رین هزیدهد و بنابرا یرات و نوسانات نرخ ارز را کاهش میی مربوط به تغینانیطم ناا،نرخ ارز ثابت
ه را کاهش یسک انتقال سرماینه ریو هز)  وجود دارديادیا بالعکس فاصله زیل کاال و پرداخت ین زمان تحویدر آنها ب

 صادرکنندة کاال است،د اما نرخ ارز نامشخص  کاال از االن مشخص شوقیمت قرار است ی وقتبراي مثال. دهد یم
سک نوسان نرخ ارز و ی لذا با ر. را محاسبه کندی خود برحسب پول ملیدات فروش صادراتیق عایتواند بطور دق ینم

 باشد با یثبات و نوسان ی نرخ ارز بی در خارج وقتیدار اوراق قرضه ملی خرهمچنین. شود ینوسان درآمد فروش مواجه م
افت سود و بهره یا تنها در ازاء دریاجتناب نموده  اوراق قرضه کشور  از خریدنی بنابرا وشود یسک مواجه مینه ریهز

  . کند یاع میتبباالتر اوراق ما را ا
 آن با مشکل یثبات ی بودن نرخ ارز و بیز در صورت نوسانی نیالملل نی در سطح بی داخليها انتشار سهام بنگاه  

 ما نسبت یرا وقتی ز، همراه است که متوجه کشور فروشندة سهام استییسک باالی با ر کارنیا. شود یعمده مواجه م
ه نده نرخ ارز ما بیدر آ، اگر میفروش یها م یي خود را به خارجها سهام بنگاهم و یستیه ثبات نرخ ارز خود مطمئن نب

 شده از ما يداری و سود سهام خريدیاکنند که ع ی آنها احساس م،ثبات شود یش گذاشته و بیصورت مستمر رو به افزا
 فروش ي برایالملل نی بيرا در بازارها)  ما   اوراق قرضهیا حتی(کنند سهام ما  ی می لذا سع ورض کاهش استعدر م

 را سهاممت یقک سو یاز ) ار داشته باشندی در اختيادی سهم زیداران خارجیخصوصاً اگر خر( عرضه سهام .عرضه کنند
شود  یتر م  گرانی خارجيدهد و به دنبال آن ارزها یش می را افزای خارجيها  پوليتقاضاگر ی ديسواز  داده وکاهش 

ش یچ افزایدهد و اقتصاد ما را در مارپ یش میشتر سهام کشور افزای عرضه بي برارا یداران خارج زه سهامین انگی اکه
گونه  نیقاً ای دق1997 در سال ی جنوب شرقيای آسي کشورهایبحران مال. دهد قرار میمت سهام ینرخ ارز و کاهش ق

  . بود
  راها سکینه ریدهد و هز یالذکر را کاهش م  فوقهاي ینانی، نااطمي بازاريت نرخ ارز با سازوکارهاین تثبیبنابرا  
ق سهام و اوراق قرضه و ی طرزه ایدادها و نقل و انتقال سرماو در نتیجه، عقد قراردهد  ی کاهش ميادیتا حد ز

کند   این در حالی است که کشور هر سال تورم دو رقمی را تجربه می.کند یل میرا تسهن خصوص یدر اها  يریگ میتصم
 .زاست که براي صادرات ما بسیار مشکل

 

  تر هاي پایین  نظام نرخ ارز ثابت و تورم- 1-2- 2
ک ید یشا.  همراه استيتر نیی پايها شناور با تورمنرخ ارز سه با نظام ینرخ ارز ثابت در مقانظام گفته شده است که 

 یاست پولی سي کشوریرا وقتیز. اندازد ی را از کار می پوليها استی س،نرخ ارز ثابتن باشد که نظام یل آن ایدل
ل به ی تمای خارجي نرخ ارزها بنابراین و تجاري مواجه شده  ي با کسر،کند به دلیل افزایش نرخ تورم ی اعمال میانبساط
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 به بازار ی خارجيشود ارزها ی ارز مجبور ميها داشتن نرخ نگهابت  ثي آن کشور براي بانک مرکز وکنند یدا میش پیافزا
 از ،یاست پولیافته در قالب سی انتشاريها شود پول ین خود موجب می کند که ايآور عرضه کند و در ازاء آن پول جمع

ه  ک1960مه اول دهه ی و ن1950 لذا در دهه .د باز گردي به بانک مرکزيت ارزیم و تثبیق فروش ارز جهت تنظیطر
 همانطور که در .ار آرام و باثبات بودیشرفته بسی پيها در کشورها متی بود سطح ق نظام برتن وودزيمقارن با اجرا

 که نظام نرخ ارز کشورهاي صنعتی ثابت بوده است نسبت به بعد از سال 1973  شود قبل از سال مالحظه می) 1(نمودار 
  .اند تري قرار داشته ضمن آنکه نوسانات کمتري نیز داشته هاي تورم در سطح پایین نرخ 1973

  
  )درصد(نرخ تورم کشورهاي صنعتی : 1نمودار 

 
  

 در ي ارزي در مواقع تنگنایکنند و ارز خارج ی که تورم قابل مالحظه را تجربه مییگر در کشورهای ديسواز   
 در اقتصاد محسوب ی محرکه انتظارات تورميرویرات نرخ ارز نیی تغ،شود یتار مداً سوداگرانه گرفی شديها تیدام فعال

 یین اقتصادهایلذا در چن. شود ی اقتصاد میثبات ی بیها و حت متی قیثبات ی موجب بي ارزيها یثبات ین بیشود و بنابرا یم
  .شود ی میمتی ثابت موجب مهار شتاب تورم و نوسانات ق نرخ ارزنظام

 بخاطر ها در این سال. میه کردن رابطه را تجربی اول تا سوم ايها  برنامهي اجرايها  ما در سالنیزران یدر اقتصاد ا
 هم ی خارجيها ی بازپرداخت بده.ار محدود بودی کشور بسي ارزي درآمدها،مت نفتی و قیرنفتین بودن صادرات غییپا

کرد و  ی میی در اقتصاد خودنمای خارجيمبود ارزهان کیبنابرا. داد ی را به خود اختصاص می صادراتي از ارزهایبخش
ش یک کرده و تورم را افزای را تحریش خود انتظارات تورمیو با افزا ش شتابان داشتندیل به افزای ارز تمايها نرخ

 داًی که نرخ ارز شد1374 سال يبه عنوان مثال در ابتدا. کاست ی از شتاب تورم مي قدري ارزيها تیلذا تثب. دادند یم
 درصد 36 حدود ینگیشود و نرخ رشد نقد یت مین سال نرخ ارز تثبی که در تابستان هميبا وجودو کند  ی مجهش
 که 1375 اما در سال .کند ی را تجربه مي درصد60 یفروش  درصد و تورم عمده6/49 یفروش کشور تورم خردهاست، 

رند با وجود یگ یکنندة انتظارات را از آن م کی اثر تحر،ت آنید بر تداوم تثبیت شده است و مسئوالن با تأکینرخ ارز تثب
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آمار مربوط به نقدینگی، نرخ ارز و نرخ تورم را ) 1( جدول .ابدی ی کاهش م٪20 درصد تورم 37 حدود ینگینرخ رشد نقد
  .دهد  نشان می1378 تا 1369هاي  براي سال

 1369 - 78هاي  نقدینگی، نرخ ارز و تورم طی سال: 1جدول 

 دینگینق سال
  رشد نقدینگی 

 )درصد(
نرخ ارز 

 )ریال(
تغییرات نرخ ارز 

 )درصد(
  تورم 

 )درصد(
1369 22969,5 22,5 1412 17,0 8,8 

1370 28628,4 24,6 1420 0,6 20,4 

1371 35866,0 25,3 1498 5,5 24,6 

1372 48135,0 34,2 1806 20,6 22,9 

1373 61843,9 28,5 2667 47,7 35,0 

1374 85072,2 37,6 4036 51,3 49,5 

1375 116552,6 37,0 4446 10,2 23,1 

1376 134286,3 15,2 4782 7,6 17,4 

1377 160401,5 19,4 6468 35,3 18,1 

1378 192689,2 20,1 8658 33,9 20,1 

 بانک مرکزي: منبع
  

. دهد  را نشان می1369-78هاي  به خوبی رابطه مثبت بین تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم طی سال) 2(نمودار 
  . ها افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر انتظارات تورمی یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است طی این سال

  

  1369-78هاي  رابطه تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم طی سال: 2نمودار 
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   ارز ثابت نرخب نظامیمعا -2- 2
  :ن آنها عبارتند ازیهمتر هم دارد که میبی معاين نظام ارزیاما ا
 

   درونزا نمودن عرضه پول - 2-1- 2
 را ی پوليها استی س،نکه نظام نرخ ارز ثابتی ضمن اسازد ی و منفعل مزا  از عرضه پول را درونیبخشنرخ ارز ثابت، 

مت یا کاهش قیش یافزال به یبا تما در مواجهه يرا بانک مرکزی ز،شود یها م متیسازد و موجب ثبات ق یم میعق
ا بدهد که این از طریق تغییر طرف یرد یکند و در ازاء پول بگ يداریا خری عرضه کند ید ارز خارجی با،ی خارجيارزها

بنابراین در نظام نرخ ارز ثابت، به خاطر جلوگیري از نوسانات . گردد هاي بانک مرکزي موجب تغییر پایه پولی می دارایی
در اقتصاد ایران ما به مفهوم دقیق کلمه نظام ارزي نداریم، چه ثابت و . رددگ زا می نرخ ارز بخشی از عرضه پول درون

 به بعد پایه پولی و نقدینگی از محل ارزهاي فروش 1378چه شناور، اما تثبیت نرخ ارز موجب شده است که از سال 
  .نرفته بانک مرکزي به شدت افزایش یابد

 

 ي بانک مرکزير ارزینمودن ذخا از  درون - 2-2- 2

ر یذخا) در نرخ ارز هدف مورد نظر(د در مواقع مازاد تقاضا یت کند بای حماینی از نرخ ارز معي قرار است بانک مرکزیقتو
که این امر باعث درونزایی ذخایر ارزي بانک مرکزي  کند يداری عرضه کند و در موقع مازاد عرضه ارز، ارزها را خريارز
ر ندارند که ی قرار دارند آنقدر ذخايریپذ رض افت رقابتع که در مییرها اساساً کشو بایستی توجه داشت که.گردد می

دهد که در  تجربه کشور ما نیز نشان می.  کننديریش نرخ ارز جلوگیل به افزایر از تمایبتوانند با عرضه مستمر ذخا
در . شود ل مییابد و حفظ نرخ موجود بسیار مشک مواقع تنگناي ارزي ذخایر ارزي بانک مرکزي به شدت کاهش می

  .سازد ثبات می شود و پایه پولی و نقدینگی را بی مواقع وفور ارز نیز ذخایر مذکور انباشت می
  
  ها  انباشت انحراف تعادل - 2-3- 2

تواند تبعات  ین خود میرد و ایگ ی صورت ميشتریرات نرخ ارز به دفعات کمتر اما به مقدار بییدر نظام نرخ ارز ثابت تغ
شتر انباشت ی بی خارجيها انحراف در تعادل حساببه دلیل ثبات نرخ ارز  ين نظام ارزیدر ا. ه باشد داشتی در پیمنف

دهد  البته این مشکل بیشتر در مورد اقتصادهاي رقابتی و پیشرفته خود را نشان می. شود تا در نظام نرخ ارز شناور یم
هاي دیگر را هم  زا دارند، سایر بخش امل درونها با هم تع زیرا تثبیت یک قیمت کلیدي در اقتصادي که همه بخش

 .شود کند و موجب بروز عدم تعادل می دچار اختالل می

  
   به داخل کشوری خارجيها  انتقال شوك - 2-4- 2

در داخل و  آن کشور ی ارزش پول مل،شود ی مواجه ميریپذ  با تورم و کاهش رقابتي کشوریدر نظام نرخ ارز ثابت وقت
ن ی اي مرکزيها  بانک.مت خواهد داشتیف و کاهش قیل به تضعی تمایک ارز خارجیه عنوان بگر ی ديدر کشورها
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ن امر یاکه دهند  یخرند و به آنها پول م ی را از مردم می خارجي ارزها،ثبات یت نرخ ارز آن کشور بی تثبيکشورها برا
  . کشور مذکور خواهد شدي طرف تجاري و تورم در کشورهاینگیش نقدیموجب افزا

  
  اد مقامات پولیی مداخله ز - 2-5- 2

 و بانک دولتن ی بنابرا.م نرخ ارز مبذول داردی خود را در جهت تنظید همه سعی بايدر نظام نرخ ارز ثابت بانک مرکز
 ي دولت برایاستی سي ابزارهات آنیم نرخ ارز و تثبیساساً تنظا ایمانند و  ی باز می ملاقتصاد يها استی از سيمرکز

براي مثال زمانی که بانک مرکزي در راستاي اهداف اقتصاد ملی اقدام به . کند یر میتأث ی را بیاقتصاد ملگر یاهداف د
پذیري کشور را کاهش داده و نرخ ارز  کند، نرخ تورم افزایش یافته که این رقابت اعمال سیاست پولی انبساطی می

آوري پول  ین افزایش اقدام به عرضه ارز و جمعتمایل به افزایش پیدا نموده و بانک مرکزي براي جلوگیري از ا
  .نماید نماید که این سیاست پولی انبساطی را عمالً خنثی می می

  
  رانیب نرخ ارز ثابت در اقتصاد ایها و معا تیمز - 3

 وجود ا نه اختالف نظری وجود دارد يران نظام ارزینکه اساساً در اقتصاد ایم در مورد ایهمان طور که در ابتدا متذکر شد
 ما شناور ي گذشته معتقدند نظام ارزيها  کشور در سالیان پولیم و متصدی داري معتقدند ما نظام ارزيا دارد عده

ق است و از ی و عمی منوط به وجود بازار ارز رقابتي معتقدند که داشتن نظام ارزيا ت شده است اما در مقابل عدهیریمد
 یالملل نیمت نفت و مسائل بیکند و اندازة آن تابع ق ی را عرضه می نفتيهاآنجا که در طرف عرضۀ ارز عمدتاً دولت ارز

   .میق ارز نداری و عمیاست ما بازار رقابت
ن است که یت نرخ ارز ثابت نسبت به شناور ایتوان گفت که مز یم می داريم که ما نظام ارزیریاگر با مسامحه بپذ
نه مشود و از دا ی ميری نرخ ارز و تورم جلوگیثبات یاز ب) ت نفيها متیدر مواقع کاهش ق(در مواقع کمبود ارز 

 یط تورمیست ممکن است در شرایت نرخ ارز چون هوشمند نیدر مقابل تثب .کاهد ی مي سوداگرانه ارزيها تیفعال
شکل  یق و رقابتی نشود و بازار ارز عمی اقتصاد رقابتید توجه داشت که تا وقتیاما با.  را محدود کندیرنفتیصادرات غ

 اگر بازار ارز رقابتی بود و اقتصاد کشور . کندیده تواند خوب عالمت ی نميدیمت کلیک قی نرخ ارز به عنوان نگیرد،
ها نسبت به تغییر نرخ ارز در یک جهت و در یک اندازه بود اما وقتی وضعیت اینگونه  رقابتی بود مقتضیات همه بخش

 .کند سازد اما تولید را با مشکل مواجه می کند و واردات را ارزان می ینباشد تثبیت آن صادرات را با مشکل مواجه م

 در يگذار هیمثل سرما (يدی توليها ت همۀ آن صرف ضرورتیم اگر با تثبیار داری ما ارز محدود در اختزمانی که
ت ی تثبیمتیرز را در ق است اما اگر ایشود امر مطلوب) ، قطعاتيا  واسطهيها، کاالها ه باال، نهاديمحصوالت با تکنولوژ

 بر يادیار زی بسيها انی ز،)یط کنونیمثل شرا(شود به صرفه شود  ید می که در داخل تولییم که واردات همۀ کاالهایکن
 .ب خواهد شدآن مترت
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   قرار داد؟یرنفتیارتقاء صادرات غن نرخ ارز را صرفاً یی تعيتوان مبنا یا میآ - 4
ک یت یک واقعی موجود ما به عنوان یصادرات نفت. می را مشخص کنیرنفتیدرات غد مفهوم و حوزه عمل صایاوالً با

صادرات از مقوله دوم . گری ديا  رشد شتابان اقتصاد کشور الزم است مقولهي که برایرنفتیمقوله است و صادرات غ
 اول تا کنون  برنامهيدادهد از ابت یطور که تجارب گذشته ما نشان م همان. شود یرات نرخ ارز محقق نمییصرفاً با تغ
 .افته استی ن، که به شتاب آن منجر شوديا ر قابل مالحظهیی تغیرنفتی کرده است اما صادرات غرییار تغینرخ ارز بس

ها بخش عمده  شود که براي تمامی سال مالحظه می. دهد آمار مربوط به صادرات و نرخ ارز را نشان می) 2(جدول 
 گاز بوده است و ضمن افزایش قابل توجه نرخ ارز صادرات غیرنفتی افزایش قابل صادارت مربوط به صادرات نفت و

البته بایستی توجه داشت بخش عمده از رشد صادرات غیرنفتی نیز به واسطه رشد . مالحظه و پرشتابی نداشته است
  .باشد صنایع مرتبط با نفت و گاز از جمله پتروشیمی می

  

 1368- 84هاي  نرخ ارز و صادارت طی سال: 2جدول 

 سال
  نرخ ارز 

 )ریال(
  صادرات

 )میلیون دالر(
  صادرات نفت و گاز

 )میلیون دالر(
  صادرات غیر نفتی

 )میلیون دالر(
1368 1207 13081 12037 1044 
1369 1412 19305 17993 1312 
1370 1420 18661 16012 2649 
1371 1498 19868 16880 2988 
1372 1806 18080 14333 3747 
1373 2667 19434 14603 4831 
1374 4036 18360 15103 3257 
1375 4446 22391 19271 3120 
1376 4782 18381 15471 2910 
1377 6468 13118 9933 3185 
1378 8658 21030 17089 3941 
1379 8188 28461 24280 4181 
1380 8008 23904 19339 4565 
1381 8019 28237 22966 5271 
1382 8323 33991 27355 6636 
1383 8747 43852 36315 7537 
1384 9042 64366 53820 10546 

  بانک مرکزي: منبع
  

 ید، انضباط مالیت کارآمد تولیری، مدیفی کيمحور، اهتمام به تحقق استانداردها د دانشی با تولیگاه صادراتین جایا
 حساس یین و مقررات مناسب، دستگاه قضایقوان (ی اجتماعيها هی و سرماي نهاديها و وجود بسترها  بنگاهییو کارا

ر نرخ ارز به یی البته تغ.یابد ر نرخ ارز ارتقاء میییو نه صرفاً با تغ در درون اقتصاد مولد یکلو بطور ...) نسبت به اقتصاد و 
مت یالذکر محقق شود اما عامل ق  فوقیقی که اگر عوامل حقي بطور،ت خود را داردیرگذار اهمی از عوامل تأثیکیعنوان 

  . محدود خواهد شدایشود  ی نممحققا ی نکند مسلماً شتاب صادرات یهمراه) نرخ ارز(
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ت ین وضعیهم) ابدیاگر تحقق ( پرش صادرات شتابان ي سکوگاه خاص خود را دارد ویموجود نیز جااما صادرات 
ا ینکه آی اما ا،کند ید میت نرخ ارز با وجود تورم همه ساله در اقتصاد صادرات موجود را هم تهدیمسلماً تثب. موجود است

مت ارز یق. ل شودیتر تحل قید عمی است که بایا نه موضوعیم یط آن قرار دهیو شراات صادرات ی نرخ ارز را مقتضيمبنا
ها و  هه مصرف نهادین صادرات از ناحی هميست اما برای مناسب نیرنفتی فروش صادرات غي برایط کنونیدر شرا

  .  هم باشد مولد گرانيها يگذار هی و سرمادکنندگاندکننی توليبرا و چه بسا د بد نباشدی آنها شايارزبر
  

 ترکیب واردات و ارزبري تولید: 3جدول 

 واردات سال
 يه و کاالهایمواد اول

  )M1 (يا واسطه
 يا هی سرمايکاالها

)M2(  
)M1+M2 (

 به کل واردات
)M1+M2 (

  GDPبه 
1357 10372 5350 2908 79,6 17,5 
1358 9695 5301 1835 73,6 11,1 
1359 10844 6207 1738 73,3 20,3 
1360 13515 8225 2149 76,8 20,2 
1361 11845 6861 2308 77,4 15,4 
1362 18103 10840 4352 83,9 20,0 
1363 14494 8310 3867 84,0 13,8 
1364 11408 7411 2421 86,2 12,1 
1365 9355 5461 2199 81,9 8,4 
1366 9369 5498 2209 82,3 7,0 
1367 8177 4829 1869 81,9 11,4 
1368 12807 7548 2915 81,7 14,6 
1369 18722 11854 4363 86,6 20,5 
1370 29677 16325 9911 88,4 26,9 
1371 29870 18195 8212 88,4 24,3 
1372 20037 12567 5085 88,1 17,5 
1373 11795 7485 2771 87,0 11,2 
1374 12313 8524 1860 84,3 10,9 
1375 15117 9115 3807 85,5 12,8 
1376 14196 7524 4661 85,8 13,2 
1377 14323 6310 6002 86,0 13,5 
1378 12683 6225 4510 84,6 12,7 
1379 14347 7402 4834 85,3 15,0 
1380 17626 8228 7127 87,1 16,5 
1381 22275 9766 9668 87,2 20,0 
1382 26598 12187 11226 88,0 22,9 
1383 35389 16898 12105 82,0 21,6 
1384 39248 25423 9221 88,3 22,2 

  بانک مرکزي: منبع
  

اي  اي و سرمایه شود بخش عمده واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کاالهاي واسطه مالحظه می) 3(در جدول 
 که در  ،GDPاي به تولید ناخالص داخلی،  اي و سرمایه باشد و از طرفی نسبت واردات مواد اولیه، کاالهاي واسطه می

. باشد که این نشان از وابستگی تولید کشور به واردات دارد  مقدار قابل توجهی میدهد، حقیقت ارزبري تولید را نشان می
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 1372دهد بیانگر این است که از سال  هاي مختلف را نشان می که در حقیقت ارزبري تولید کشور طی سال) 3(نمودار 
  .همواره ارزبري تولید کشور افزایش یافته است

  
  ي مختلفها ارزبري تولید طی سال) 3(نمودار 

  
  

تواند براي تولیدکنندگان ناخوشایند بوده و چه بسا صادرات غیرنفتی  بنابراین نرخ ارز فعلی و یا افزایش نرخ ارز می  
ار ی بسی خارجی مصرفي واردات کاالهاي براولی نرخ ارز موجود. کشور را به دلیل افزایش هزینه تمام شده تهدید نماید

 .کند ی هستند را محدود میدات داخلیب تولی مذکور که رقيمت ارز واردات کاالهایش قی که افزاي بطور،مناسب است
ت نرخ ارز یک وضعید و صادرات و مصرف با یات و مناسبات تولی وجود داشت مقتضی رقابتيالبته اگر در کشور بازارها

  .قدر مشکل نبود نیل نرخ ارز این تعدیسازگار بوده و بنابرا
  
  یرنفتی مورد رابطۀ نرخ ارز و صادرات غ مختلف دريها دگاهید - 5

مت با یرابطۀ ق.  استیقیر حقیمت و مقادیق موضوع مهم رابطه قی از مصادیکی یر نفتیرابطه نرخ ارز و صادرات غ
 يها دگاهیالبته د. دار، مؤثر و مورد قبول است ی معنيا ق رابطهی عمي با بازارهای رقابتي در اقتصادهایقیر حقیمقاد
 ي بحث اقتصادهایاما وقت. می نداري کاریدگاهین دیست که ما با چنین نیها ا متی در مورد نقش قیستیالیسوس

ن رابطه ظهور و بروز یت ای ماهی و حتيدار ینظرها در مورد معن د اختالفیآ یان می به می سطحي با بازارهایررقابتیغ
  .ابدی یم

 یابیط اقتصادها ارزی و مستقل از شرایک رابطه قطعیا ان نرخ ارز و صادرات ریدار و مؤثر م ی رابطه معنيا عده
نرخ ارز به ) مثل اقتصاد ما (یررقابتیافته و غین  توسعهين معتقدند در همه اقتصادها از جمله اقتصادهای بنابرا.کنند یم

ن در هر ینابراب. دهد یر قرار میر را تحت تأثیاست که مقاد) نرخ ارز(مت ین قیدهد و ا ی م  عالمتيصادرات به طور قو
 يگر اعتقاد دارند که در ساختارهای ديا در مقابل عده . و شتاب صادرات استيکننده کند نیی نرخ ارز تعیطیشرا
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 صادرات مستمر و شتابان وجود يت الزم برایری و مد  و دانشیه اجتماعی و سرماي نهادي ساختارهای وقتیررقابتیغ
 1990 و 1980، 1970 يها  در دههیتواند مثل کره جنوب ی نمییرخ ارز به تنها کنند و ن تواند معجزه یها نم متیندارد ق

 نقش یفی کي و ارتقاء استانداردهايریپذ ن رقابتی، تأميور تواند در کنار رشد بهره ینرخ ارز م. صادرات را شتاب دهد
 هم وجود دارد که مورد ی نظرات افراطدگاه،ی البته در مورد هر دو د.کند یجاد نمی همه اثرات را اییفا کند اما به تنهایا

  .ستینظران ن قبول صاحب
رگذار بر یران برآورد کرده است که در آن عوامل عمدة تأثیا یرنفتیصادرات غ ي را برای، مدلی بررسی طيشاکر
 مالحظه  اما قابل،دار است ی معننیزر نرخ ارز ی تأث ضمن اینکه ذکر شده استيریپذ  و رقابتيور  بهرهیرنفتیصادرات غ

 ندارد نشانۀ  ر قابل مالحظهی تأثیرنفتینکه اثر نرخ ارز بر صادرات غی ا؛کند ید مین مقاله تأکی در ايشاکر. ستین
ر ی تأثاند هستند که باعث شده یقی حقي، نهادی موانع فنو این نرخ ارز اثر خود را دارد ، بلکهستیت بودن آن نیاهم یب

  2 .نرخ ارز کند شود
  
   کالنيرهایتغم آن بر اثراساس تورم و  ل نرخ ارز بریات در مقابل تعدزة صادریجا - 6

 است و یرنفتی ارتقاء صادرات غين روش برایل نرخ ارز مؤثرتری معتقدند تعديا م عدهیهمان طور که قبالً متذکر شد
ن یت وجود دارد ایف و عدم شفاي که فساد اداريزه صادرات را ندارد و خصوصاً در مواردی جایاتی و عمليمشکالت ادار

نکه بطور یا ایافت شود یها در زهین جای ا، انجام شودینکه صادرات واقعیکار ممکن است موجب فساد شود و بدون ا
 دولت يها نهیش هزی مستلزم افزایز صادراتیگر جوایاز طرف د. زه داده شودی به آنها جایشتر از صادرات واقعیمتناسب ب

میزان اعتبارات مصوب و ) 4(جدول .  منجر شودینگیشتر نقدی کسر بودجه و رشد بتواند به ین میخواهد بود که ا
  .دهد  نشان می1381-87هاي  عملکرد جوایز صادراتی را براي سال

  

 )الیر اردیلیم( 1381- 87  سالی طیز صادراتی جواياعتبارات مصوب و عملکرد: 4جدول 
 1387 1386 1385 1384 1383 1382  1381  شرح

 1304 1408 1500 850 1000 1000 1000  مصوببودجه  1

 80 99 97/3 95 100 67 35/2 )درصد(صیدرصد تخص  2
 1043 1394 1459 5/807 1000 670 352 افتهیص یمبلغ تخص  3
 -8 -53/6 76/5 -15 - - - )درصد (نرخ رشد مصوب نسبت به سال قبل  4

 -5/12 7/2 80/7 -19/2 49/2 90/3 - )درصد (ص نسبت به سال قبلینرخ رشد تخص  4

 سازمان توسعه تجارت: منبع

د و  هستنک گروهین است که در کشور ما صادرکنندگان یکنند ا ین گروه به آن اشاره می که ايگرینکتۀ د
دکنندگان ی تولي صادرکنندگان برایزه صادراتی جاي اعطا.يگری دي مجزای گروهی صادراتيدکنندگان کاالهایتول

 آن ين افراد روی که ايگرینکتۀ د.  نداردیافته است نفعیش یشان افزایها نهی که متناسب با تورم هزی صادراتيکاالها
کند که در آن  یجاد می ايت ممتازیموقع) مت و مقداریق( رابطه نرخ ارز و صادرات ين است که برقراریکنند ا ید میتأک

                                                             

  .23، شماره ي اقتصاديها فصلنامۀ پژوهش ،رانی اي برایرنفتی صادرات غيک الگویارائه  ).1383(، عباس يشاکر.  2
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 ي موردیقی و تشويا قهی سليها استیشور از ست صادرات کی و وضعشدهزا  العمل صادرات به نرخ ارز درون کسع
  .شود میقل مست

ه تا یرو ی کاهش واردات بي اگرچه برا،ل متناسب با تورم آنیتعدو ر نرخ ارز یی معتقدند که تغيا در نقطۀ مقابل عده
 و تورم یش انتظارات تورمیموجب افزا) مت نفتین بودن قییپا (ير ارزیط کمبود ذخایساز است اما در شرا  چارهيحد

 از یا استفاده مطلوبید متضرر شوند، ی توليها نهیش هزیه افزایکنندگان هم از ناح  و چه بسا صادرات)2نمودار ( شود یم
  .دشان نشودیش نرخ ارز عایافزا

 يان ارز برای متقاض،فروشد ی مي را به بانک مرکزی نفتي دولت ارزها وشود ی ارز گران میگر وقتیاز طرف د
 ینگی و حجم نقدیه پولیش پای و افزاي بانک مرکزير ارزیش ذخاین موجب افزایابد و ای ی کاهش میواردات رسم

کند  ید را محدود میط تولیش نرخ ارز شرایگر افزایاز طرف د .دهد به خوبی این موضوع را نشان می) 5(جدول . شود یم
  ).3جدول ( ارزبر هستند يا دات ما بطور قابل مالحظهیرا تولیز

  

  

 يها يگذار هیسرماو د یط تولیش نرخ ارز را دارد و شرایافزاه اقتضاي یرو یط صادرات و مصرف بیشرا یلذا وقت
 بهتر آن است که ،شود ید می تهدير ارزیکمبود ذخا نیز در موارد یمتی قيرهای ندارد و ثبات متغیین اقتضایمولد چن

 يها انی جبران زيبرا و ات بخش مولد شودی باال و مقتضيد با تکنولوژی تول،ییربنایارزها عمدتاً صرف امور ز
 ي اعطا کرده تا استعدادهایزه صادراتی جاایل و ین بخش تعدی اي نرخ ارز را برا)در اثر تورم مستمر(صادرکنندگان 

جه ی انباشت نشود و در نتيکز بانک مرير ارزیه عدم فروش ارز، ذخای از ناح، بارور نشودیکنندة تورم ثبات یانتظارات ب
  . محدود نشود،شتر از آنچه که اآلن مشکل داردید و اشتغال بیابد و تولیش نی و تورم افزاینگینقد

  
  
  

 هاي خارجی بانک مرکزي از رشد پایه پولی نرخ ارز و سهم خالص دارایی: 5 جدول

 نرخ ارز سال
هاي  خالص دارایی

 خارجی بانک مرکزي
 رشد پایه پولی پایه پولی

هاي بانک  سهم خالص دارایی
 مرکزي از رشد پایه پولی

1377 1753  2465,4 61964,6 18 6,6- 
1378 1753  4449,8 71822,6 15,9 3,2 
1379 1753  7576,8 84398,1 17,5 4,4 
1380 1753  11740,8 97184,8 15,2 4,9 
1381 7958  81387,5 119615,9 23,1 71,7 
1382 8282  118042,6 128710,9 7,6 30,6 
1383 8719  183279,4 151200 17,5 50,7 
1384 9026  257567 220541,4 45,9 49,1 
1385 9196,9  371195,4 279975,1 26,9 51,5 
1386 9285,1  438630,2 365499 3,5 24,1 
1387 9573,8  564037,9 540846,7 48 34,3 

    بانک مرکزي: منبع
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  یرنفتی صادرات غيتنگناها - 7
ک کشور ینکه صادرات ی اياساساً برا. ستی نیران مستثنی حاکم بر اقتصاد ایط کلیران از شرای ایرنفتیصادرات غ

  :دیدا کند بای پیالملل نیگاه بیجا
 ؛ را شامل شودی جهاني باالي با تقاضايکاالها -1

 ؛ منطبق باشدیالملل نی بیفی کيبا استانداردها -2

قابل رقابت ر کشورها ی سايمت کاالهاید شود که با قی تولیمتید کاال با قینه بای بنگاه و هزیاز نظر انضباط مال -3
 باشد؛

 .ن باشدی مرتبط تأمي نهادهان و مقررات مناسب حقوق تجارت ویقوان -4

  ماي باال کاالهايها ي و تکنولوژیاز نظر فن. ها صادرات ما با چالش مواجه است نهیدر همه زمدر حال حاضر 
ست که ی نیتی در وضعیفی کيق و توسعه و اهتمام به استانداردهای، تحقيمحور ، دانشيابداع، نوآور. ستیر نیپذ رقابت

، یفی و کی فني کمبودهاهمینخاطر  به. ر سازدیپذ  رقابت ده و بطور قابل مالحظهیصادرات کشور را شتاب بخش
 تمام يها متی باالست و قید صادراتینه عوامل در تولین سهم هزین است و بنابرایین بخش پاید در ای توليور بهره

 فناوري پیشرفته را براي سهم صادارت کاالهاي با) 6( جدول . نیز باالستیمت جهانی مذکور نسبت به قيشده کاالها
شود که این رقم براي ایران اگرچه روند افزایشی داشته ولی رقم کوچکی است  مالحظه می. دهد ایران و کره نشان می

الزم به ذکر است که این رقم براي کره در سال . و این در حالی است که این رقم براي کره مقدار قابل توجهی است
  . درصد رسیده است32 سال این سهم به 20براي کمتر از  درصد بوده و 16 تنها 1988

  

 )درصد( سهم صادرات کاالهاي با فناوري پیشرفته از کل صادرات ایران: 6جدول
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  سال
 17/6 54/2 70/2 75/1 61/2 05/1 89/1 50/0 13/0 09/0  ایران
 32 32 33 32 31 30 35 32 27 26  کره

 world bank: منبع
  

د آنها ی توليها نهیاند و هز  با تورم قابل مالحظه مستمر مواجهیدکنندگان صادراتی تولنیز یمتیدر حوزة عوامل ق
  . ارز ثابت مانده است نرخیعنیال ی به ری خارجيها ل پولیابد اما نرخ تبدی یش میش از تورم ساالنه افزای بیحت

 ، مشکالت از مشکالت صادراتيا ن است که بخش قابل مالحظهی گرفت امباحثن یان از اتو ی که ميا جهینت
مت فروش و نرخ ارز یها، ق نهیها، هز متی عدم تناسب قنیز به از مشکالت آن ییها  است و جنبهيادی و بني، نهادیفن

 .شود یمربوط م
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  بندي  جمع- 8

  :ردبندي ک توان در سطور زیر جمع مطالب فوق را می
کند، البته افزایش آن هم معلوم نیست به شتاب صادراتی منجر  ثبات نرخ ارز صادرات غیرنفتی را دچار مشکل می -1

 .دهد رویه را تداوم و شتاب می از طرفی ثبات نرخ ارز واردات مصرفی بی. شود

ی بود این امکان وجود داشت که اگر اقتصاد رقابت. ثبات نشود نیاز تولید به ارز اقتضاي این دارد که نرخ ارز چندان بی -2
پذیر نیست و باید با لحاظ مشکالت  ها را رفع کرد ولی در شرایط کنونی چنین امري امکان با ابزار نرخ ارز عدم تعادل

 .رویه و تنگناهاي تولید، ارز را مدیریت کرد صادرات، واردات بی

  
  منابع و مآخذ

ـ  اي اقتصاديفصلنامه پژوهشها، "رانی اي برایرنفتیک مدل صادرات غی ارائه   "،  )1383(، عباس   يشاکر -4  ،رانی
  .21شماره 

 . مجلسي کالن، مرکز پژوهشهايرهای کردن ارز بر متغی، اثر تک نرخ)1381(، عباس يشاکر -5
 .دی، فصلنامه مف"رانیت بازار ارز در اقتصاد ایوضع"، )1377(، عباس يشاکر -6

  ها تیسا
  يت بانک مرکزیسا -1
 یت بانک جهانیسا -2
 زمان توسعه تجارتسایت سا -3
 IFSت یسا -4
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   متناسب با تورم ی کاهش ارزش پول مليامدهایپ
 ران و جهانیدر ا

  

  مقدمه - 1
 و یقی حقيرهای متغیگاه نسبی ارز انعکاسی از جايها ت نرخیق وضعی عمي و با بازارهای رقابتيمعموالً در اقتصادها

ک قاعده یاصوالً .  استی و فني ماديریپذ ، رقابتینگید، تورم، نقدیمثل تول) گری دينسبت به کشورها( اقتصاد يادیبن
، چه در حوزه خرد کاال و ي از عوامل و عناصر اقتصادیها انعکاس متین است که تمامی قی ایین کشورهای در چنیکل

ها انعکاس  متیباشند، ق  می ی نبوده و سطحی که بازارها کامالً رقابتییاما در کشورها. چه در حوزه کالن آن هستند
  .  نقش دارنديدی کليها متین قییگر نیز در تعیرگذار دیستند و عوامل تأثی نيق صِرف عوامل اقتصادیح و دقیصح

 نظریه هاي تعیین نرخ ارز - 2
   نظریه برابري قدرت خرید-1- 2
رخ ارز هر کشور ن است که نیانگر ایه بین نظریا.  است3دی قدرت خرين نرخ ارز نظریه برابریی تعيها هی از نظریکی

  :ی خارجيها متی قی به سطح عمومی داخليها متی قیبرابر است با نسبت سطح عموم
)1                           (                                                                                          *P

Pe   
 يها متی قی سطح عمومP) ی از پول داخلیی بر حسب واحدهای قیمت هر واحد پول خارجیعنی( نرخ ارز که در آن 

ن است که مثالً اگر سبد معینی از کاالها در یانگر ایه بین نظریا.  استی خارجيها متی قی سطح عموم و یداخل
ال برابر یمت دارد نرخ دالر بر حسب ری دالر ق2کا یدر اقتصاد امر شده و مثالً يگذار متیال قی ر20000ران یکشور ا
  است با

100002
20000

e  
  . کند ی عمل مهاها در کشور متیه نرخ ارز در جهت برابر کردن قین نظریدر واقع براساس ا

طح مبادالت  و در سی داخليه برابري قدرت خرید وجود رقابت کامل در سطح اقتصادهای نظرییه مبنایفرض  
 که بطور يا هیرند اما نظریپذ یمت ارز مین قیین نرخ ارز نقش تورم را در تعییات تعیالبته همه نظر.  استیالملل نیب

 ید توجه داشت تا وقتیاما با. د استی قدرت خريۀ برابریداند نظر یمت میرات قییرات نرخ ارز را معلول تغییمطلق تغ
ن یز نباشد، ای کم و  ناچیالملل نینه مبادالت در سطح بیمند نباشد و هز  بهرهیابتق رقی عمياقتصاد کشور از بازارها

ست اما تحقق کامل آن هم به ندرت در ین نرخ ارز قابل انکار نییه در تعین نظری ا اصلیتم. ه امکان تحقق نداردینظر
  . افتد یاقتصادها اتفاق م

ن است که تورم هر کشور همان نرخ رشد ید وارد است اه برابري قدرت خریی که به نظریرادات اصلی از ایکی  
ت ی قابل مبادله و هم وضعيمت کاالهایت قیشود که هم وضع ها در آن کشور در نظر گرفته می متی قیسطح عموم

                                                             

3 . Purchasing Power Parity 
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مت همه یرات قییها در هر کشور متوسط تغ متی قیر سطح عمومییلذا تغ. کند یرقابل مبادله را منعکس می غيکاالها
 قابل مبادله يد در مورد کاالهاید بای قدرت خريه برابریرد و این در حالی است که اساساً نظریگ ی در بر مکاالها را

ن و مسکن و خدمات مستغالت یرقابل مبادله مثل زمی غيمت کاالهایران قی مثل ايصادق باشد؛ ممکن است در کشور
 قابل مبادله يمت کاالهایش باشد اما قی در حال افزاادیبطور مستمر و به مقدار ز... ونقل و   و خدمات حملیو سرقفل

 کشورها در حوزة يریپذ تواند رقابت ین نرخ ارز نمیی تعیه تورمین صورت نظریر کنند که در ایی تغيتر بطور آهسته
  ویق رقابتی عمي بازارهاي دارايد در کشورهایالبته بطور معمول با. ن کندی قابل مبادله را تضميمبادالت کاالها

 ير کند اما در اقتصادهاییکسان تغیرقابل مبادله بطور ی قابل مبادله و غيمت در بخش کاالهای باثبات قياقتصادها
 گروه ي در کشورهایمتیها و رقابت ق  منابع و نهادهيریپذ را وجود انتقالی این گونه نیست، زیررقابتیافته و غیتوسعه ن

ها در دو بخش   نوع دوم موجب عدم تناسب تغییر قیمتيها در کشورهاها در آنها و نبود آن متی قیکسانیاول موجب 
  .شود یمذکور م
سالی که همه اعتقاد دارند در آن سال نرخ ارز در د، نرخ ارز ی قدرت خري بر برابری محاسبه نرخ ارز مبتنيبرا  

 است، به عنوان نرخ يریپذ بت و رقاي اقتصاديادی از عوامل بنیحیمت ارز انعکاس صحی دارد و قی و تعادلیمقدار واقع
  :کنند یشود و هر سال براساس تفاوت تورم کشورها رشد نرخ ارز را مشخص م  در نظر گرفته مییه تعادلیپا
)2                                       (                                                                         *PPe    

 1979نرخ ارز سال ) 1(ما در جدول . است نرخ تورم خارجی P* نرخ تورم داخلی و P نرخ رشد نرخ ارز، eکه در آن 
 )1(همان طور که از جدول و نمودار . ایم  نظریه برابري قدرت خرید را محاسبه نمودهرا مبنا قرار داده و نرخ ارز مبتنی بر

 ارز بازار آزاد در اقتصاد يها اي از نرخ د به مقدار قابل مالحظهیۀ برابري خری بر نظری ارز مبتنيها شود نرخ یمالحظه م
  . ران متفاوت بوده استیا

  

 نی بر نظریه برابري قدرت خریدنرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبت: 1جدول 

  بازار آزاد ارزنرخ سال
 مبتنی بر  ارزنرخ

نظریه برابري 
 4قدرت خرید

  بازار آزاد ارزنرخ سال
 مبتنی بر  ارزنرخ

نظریه برابري 
 قدرت خرید

1979 141 141 1993 1806 827 
1980 200 152 1994 2635 1068 
1981 270 172 1995 4036 1572 
1982 350 190 1996 4446 1992 
1983 450 217 1997 4782 2297 
1984 580 233 1998 6468 2675 
1985 614 232 1999 8634 3174 
1986 742 268 2000 8131 3558 
1987 991 336 2001 7925 3881 
1988 966 420 2002 7991 4381 
1989 1207 494 2003 8178 5019 
1990 1412 505 2004 8747 5659 
1991 1420 569 2005 8919 6287 
1992 1498 698 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 9226 6890 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: نرخ ارز بازار آزاد: منبع

  محاسبات پژوهشگر:        نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید
                                                             

 ایم ممکن نرخ ارز محاسبه شده با نرخ محاسبه  نظریه برابري قدرت خرید از نرخ تورم کشورهاي صنعتی استفاده نمودهمبتنی براز آنجا که براي محاسبه نرخ ارز  -1
 . توسط سایر مطالعات متفاوت باشد، لیکن نحوه تغییر مشابه خواهد بودشده
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  نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید: 1نمودار 

  

  

ار حساس است؛ یه بسی پاینسبت به نرخ ارز تعادلد ی قدرت خر برابريهی بر نظری توجه نمود که نرخ ارز مبتنباید  
ت کامالً متفاوت شده و مسلماً نرخ ارز یم وضعی را مبنا قرار ده1999ن نرخ ارز، نرخ ارز سال یمثالً اگر ما در محاسبه ا
  .ستی نيرش همه صاحب نظران اقتصادی مورد پذیدر سال مذکور نرخ تعادل

 يۀ برابری بر نظرینکه نرخ ارز مبتنین است که صرف نظر از ایشود ا ی مطرح میآنچه در مورد نرخ ارز صادرات  
 و ید براساس تفاوت نرخ تورم داخلیابد نرخ ارز سال بعد بای یک سال تحقق می نرخ ارز در ید چقدر باشد وقتیقدرت خر

  . شودتعدیل یخارج
 

  ن نرخ ارز یی تعيها هی و نظرینگینقد -2- 2
 از ینکه بخشی است با فرض اید مبتنی قدرت خريۀ برابریز بر نظری نینگی نقدتین نرخ ارز براساس وضعییه تعینظر

توان  ی مابدی یها و تورم انعکاس م متید قه آن در رشی شده و بقید ملی صرف پوشش معامالت و رشد تولینگیرشد نقد
  :ر ارائه کردی را به صورت زینگیت نقدین نرخ ارز بر اساس وضعییۀ تعینظر

)4           (                                                                                                     *
t

t
t P

Pe   

)5                                                                                                            (ttt lmP   
)6                                                                                                          (***

ttt lmP   

ر ین است که متغیانگر ایرها بی متغي است و عالمت ستاره روی پول داخلي تقاضاtl و ی عرضه پول داخلmکه در آن 
  :شود یر ارائه میه صورت معادالت ز پول در دو کشور هم بيتقاضا.  مربوط استیبه کشور خارج

)7                                  (                                                                              tt kyl   

)8                                                                                                               (
***
tt ykl  
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اگر معادالت .  پول توسط مردم استي عکس سرعت گردش پول و شاخص نگهدارk و ید ناخالص ملی تولyکه در آن 
  :میم داری کنيگزای جا6 و 5 را در معادالت 8 و 7
)9                                                                                                         (ttt kymP  

)10                                                                                                    (
****
ttt ykmP   

  :م داشتیم خواهین کنیگزیجا) 4(را در معادله ) 10(و ) 9(اگر معادالت 

)11                (                                                                                     ykm
kyme

t

tt
t ** 




  
تر شده و نرخ   کم ارزشیاد شود پول ملی در کشور زینگیشود هر چه نرخ رشد نقد یهمان طور که مالحظه م 
. ابدی یت شده و نرخ ارز کاهش می تقویابد پول ملیش ید ناخالص افزایچه تولکند، اما هر  یدا میش پیل به افزایارز تما

ب یشتر باشد به ترتی آنها بید ناخالص ملیشتر باشد و هر چه تولی بی خارجي کشورهاینگیمتقابالً هر چه نرخ رشد نقد
 که ين است که در اقتصادیانگر این نرخ ارز بییۀ تعین نظری ایبطور کل. شود یش نرخ ارز ما میموجب کاهش و افزا

بایستی توجه نمود که این نظریه در اقتصاد ما نیز تا . شود یثبات م یثبات باشد نرخ ارز هم در آن اقتصاد ب ی بینگینقد
به خوبی نشان می دهد که در طول زمان به همراه افزایش نقدینگی نرخ ارز افزایش و به ) 2(نمودار . حدي برقرار است

  .ملی کاهش یافته استعبارتی ارزش پول 
  

 رابطه نرخ ارز و نقدینگی:2نمودار 

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١۴٠٠٠

١۶٠٠٠

٠

٢٠
٠

۴٠
٠

۶٠
٠

٨٠
٠

١٠
٠٠

١٢
٠٠

١۴
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٠٠

١٨
٠٠

نرخ ارز

نقدینگی

  بانک مرکزي :منبع
.  استي مثبت و قوینگی نرخ ارز و نقدی و همبستگیشود همراه یطور که از جدول و نمودار مالحظه م همان  

 يدر موارد.  اکتفا کردین همبستگیتوان به ا یر علل رشد هر کدام تنها نمین دو و اساساً سایان ایت میالبته در مورد عل
 شده است، اما در ینگیش نقدیش نرخ ارز موجب افزای هم افزايش نرخ ارز و در مواردی موجب افزاینگیش نقدیافزا

  . به سمت نرخ ارز استینگیت بطور عمده و غالب از نقدیشرفته جهت علی پيکشورها
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 ر کند؟یید متناسب با تورم تغی نرخ ارز با،یا در هر ساختار تورمیآ - 3
ت و یباً موضوعی تقریشرفته، باثبات و رقابتی پيرات متناسب آنها در اقتصادهایی و تغی پوليرهایتغان میتناسب م - 4

زا  شتر بصورت درونیها ب متی دلخواه محدود است، قيگذار متیشرفته قدرت قی پيرا در اقتصادهایمصداق دارد، ز
ن یبنابرا.  وجود داردي اقتصاديرهایها و متغ ان بخشیزا م درون یزا و اساساً روابط منطق شوند تا برون ین مییتع

البته اگر . ابدی ی ارز انعکاس ميها ها هم در نرخ متیشود و رشد ق یها منجر م متیباً به رشد قی تقرینگیرشد نقد
نکته . دکن ی کشور را کم ميریپذ شود و رقابت یابد موجب اختالل در صادرات میش ینرخ ارز کمتر از تورم افزا

 ي مربوط به آن، ارتقاء تکنولوژيت و استانداردهایفی بحث کیین اقتصادهاین است که در چنینجا ایقابل ذکر در ا
 که از ساختار مناسب و ثبات ییافته است اما در اقتصادهای مسلم و تحقق يد، امری مربوط به امر توليو نهادها

  .شود ی، تورم و نرخ ارز مالحظه نمینگیرات نقدییان تغی مین تناسبیستند چنیبرخوردار ن
نرخ ارز مبتنی بر نظریه  مالحظه کردیم تفاوت قابل توجهی بین نرخ ارز بازار آزاد و) 1(همانطور که در جدول   

ن است که ی بر تفاوت تورم داخل و خارج بخاطر ایتفاوت نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز مبتن. برابري قدرت وجود دارد
  . اند ر خود قرار دادهیز نرخ ارز را تحت تأثیگر نی دي و اقتصادياقتصادر یعوامل غ

ر ی آن را تحت تأثيباشد و هر چه که عرضه و تقاضا  عرضه و تقاضا میيدر هر صورت ارز مثل کاال است و دارا  
 ي و تجاريطه اقتصاد باشد و رابیشود اما اگر بازار همه کاالها از جمله ارز رقابت یمت آن میر قییقرار دهد موجب تغ

 یر چندانی تأثي و عوامل مرتبط اقتصادير اقتصادی و متوازن باشد، عوامل غیک رابطه رقابتیگر ی ديکشور با کشورها
  .بر نرخ ارز نخواهد داشت

م در سال ی قرار ده1999 نرخ ارز سال ه را مثالًی پاین است که اگر نرخ ارز تعادلید متذکر شد ای که بايگرینکتۀ د  
 این موضوع .ن دوره استیافته در ایشتر از نرخ ارز تحقق ید بی قدرت خريۀ برابری بر نظری نرخ ارز مبتن2006 تا 2000

  .به خوبی نشان داده شده است) 2(در جدول 
  

 نظریه برابري مبتنی برنرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز : 2جدول 
  )1999نرخ سال  :مبنا(قدرت خرید 

نرخ ارز بر اساس نظریه برابري قدرت   )ریال(آزاد نرخ ارز بازار   سال
  )ریال(خرید 

1999 8634 8634 

2000 8131 9679 
2001 7925 10559 

2002 7991 11917 

2003 8178 13655 

2004 8747 15395 

2005 8919 17103 

2006 9226 18744 
 بانک مرکزي: منبع

  

د پول در ی قدرت خرينیز اشاره شد این است که نظریه برابرگر، همانطور که پیش از این یار مهم دینکته بس  
 که تورم عبارت است از رشد یت دارد، در حالی قابل مبادله و قابل تجارت موضوعيکشورها تنها در قلمرو کاالها

مت یقک اقتصاد ین اگر در یبنابرا. رقابل مبادله استیمت همه کاالها اعم از قابل مبادله و غی نسبت قین وزنیانگیم
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. ت داشته باشدی تواند موضوعید نمی قدرت خريۀ برابریر نکند نظرییرقابل مبادله متناسب تغی قابل مبادله و غيکاالها
شود که  ی که محقق میرات نرخ ارز براساس تورم در صورتیییه تغی کرد که نظريبند گونه جمع نی ا ران بحثیتوان ا یم
 و يراقتصادیکسان داشته باشند و عوامل غیباً یرات تقرییر قابل مبادله تغی غي قابل مبادله و کاالهاي کاالهايها متیق

  . نکنندیی چندان خودنماي ارزيها رگذار نباشند و حبابی تأثیلی خي و نهادي ساختاريها اصطکاك
  
 ر کشورهای رابطه نرخ ارز با تورم در سایچگونگ - 5

طور  بعضی کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه نیز تورم بهبیانگر این است که در ) 3( ارایه شده در جدول آمارهاي
کامل در رفتار و تغییرات نرخ ارز اعکاس نیافته است، مثالً در مورد کشور ژاپن که اقتصادش بر استراتژي رهبري 

ه است و صادرات مبتنی است نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید تفاوت قابل مالحظه داشت
این وضعیت بیانگر این نکته مهم . البته تورم ژاپن هم بسیار معتدل است. نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نکرده است

هاي دولت  پذیري کیفی کاالها و بسترسازي کننده دارد مسأله رقابت است که آنچه که در صادرات این کشور نقش تعیین
توان از این تجارب آموخت این است که نرخ ارز تا حدي   دیگري که مینکته. این کشور براي ارتقاء صادرات است

دهنده نیروهاي بنیادي اقتصادي است و از یک جنبه هم یک کاالي مستقل است و تابع شرایط بازار خود ارز و  انعکاس
داردهاي کیفی و عوامل غیر اقتصادي دیگر نیز هست اما در کشوري که نهادهاي فنی پویا و قوي نیست و ارتقاء استان

  .پذیري در گرو تغییر متناسب تورم و نرخ ارز است شود رقابت طور کند انجام می وري به بهره
  

  

 )1985نرخ ارز : مبنا (*نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید: 3جدول 

 ترکیه سنگاپور کره هند کانادا انگلیس ژاپن 

 سال
بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

بازار 
 PPP آزاد

1985 200,5 200,5 1,4 1,4 1,4 1,4 12,2 12,2 890,2 890,2 2,1 2,1   
1986 159,1 195,9 1,5 1,4 1,4 1,4 13,1 12,9 861,4 891,2 2,2 2,0   
1987 123,5 189,4 1,9 1,4 1,3 1,4 12,9 13,6 792,3 892,2 2,0 2,0   
1988 125,9 183,8 1,8 1,4 1,2 1,4 15,0 14,4 684,1 893,2 2,0 1,9   
1989 143,5 179,2 1,6 1,5 1,2 1,4 17,0 14,6 679,6 894,2 1,9 1,9   
1990 134,4 175,1 1,9 1,5 1,2 1,4 18,1 15,1 716,4 895,3 1,7 1,8   
1991 125,2 172,9 1,9 1,6 1,2 1,4 25,8 16,5 760,8 896,3 1,6 1,8   
1992 124,8 170,5 1,5 1,6 1,3 1,4 26,2 18,0 788,4 897,4 1,6 1,8   
1993 111,9 168,1 1,5 1,6 1,3 1,4 31,4 18,6 808,1 898,4 1,6 1,8   
1994 99,7 165,3 1,6 1,6 1,4 1,4 31,4 20,1 788,7 899,4 1,5 1,8   
1995 102,8 161,1 1,6 1,6 1,4 1,4 35,2 21,6 774,7 900,4 1,4 1,8 0,1 0,1 
1996 116,0 157,7 1,7 1,6 1,4 1,4 35,9 23,1 844,2 901,5 1,4 1,8 0,1 0,2 
1997 130,0 157,2 1,7 1,6 1,4 1,4 39,3 24,3 1695,0 902,5 1,7 1,8 0,2 0,3 
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1998 115,6 156,0 1,7 1,6 1,5 1,4 42,5 27,2 1204,0 903,5 1,7 1,7 0,3 0,6 
1999 102,2 153,3 1,6 1,6 1,4 1,4 43,5 28,0 1138,0 904,5 1,7 1,7 0,5 1,0 
2000 114,9 148,6 1,5 1,6 1,5 1,4 46,8 28,5 1264,5 905,5 1,7 1,7 0,7 1,5 
2001 131,8 144,3 1,5 1,6 1,6 1,4 48,2 28,9 1313,5 906,6 1,9 1,7 1,5 2,3 
2002 119,9 140,8 1,6 1,6 1,6 1,4 48,0 29,8 1186,2 907,6 1,7 1,6 1,6 3,3 
2003 107,1 137,8 1,8 1,6 1,3 1,4 45,6 30,3 1192,6 908,6 1,7 1,6 1,4 4,0 
2004 104,1 135,0 1,9 1,7 1,2 1,4 43,6 30,9 1035,1 909,6 1,6 1,6 1,3 4,3 

  محاسبات پژوهشگر: رت خرید نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابر قد-IFS :نرخ بازار آزاد: منبع
 در نظر گرفته شده است ممکن است 1985 از آنجا که در محاسبه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید از تورم کشورهاي صنعتی استفاده شده است و از طرفی سال پایه  *

  .اعداد بدست آمده با نتایج سایر مطالعات متفاوت باشد
  

  کند؟ ی عمل می خنثا تورم بطور متناسب ویآ - 6
ص منابع ندارد ی بر تخصيرین تأثیکند و بنابرا ین است که تورم متناسب عمل میانگر ایک اقتصاد بیه و کالسیه پاینظر

مت ی و قییمت محصوالت نهایق. رات همه آنها متناسب استییکسان و تغیها  متی رشد همه قیعنی است؛ یو خنث
ع درآمد و ی در توزيرییچ تغین است که هی ایتین وضعیجۀ چنیعتاً نتیطب. کنند یر مییها و خدمات همه متناسب تغ نهاده
  . دهد یص منابع رخ نمیتخص
ده در ین ای ايادیشود، ولی تا حد ز یشرفته و باثبات بطور کامل محقق نمی پي در اقتصادهایدگاه فوق حتیالبته د  

ل ین قبیدر ا. ت متفاوت استیستند وضعیافته نی  که توسعهییاما در کشورها. ت داردی موضوعیین اقتصادهایچن
ر ییها تغ متی قیران ثابت معموالً هماهنگ با سطح عمومیبگ  حقوقيمستمر. کند یکشورها تورم متناسب عمل نم

. دهند یر میی خود را بصورت نامتناسب و دلخواه تغيها متی دارند قيگذار متی که در اقتصاد قدرت قیکند و کسان ینم
ن تورم در یبنابرا. ابدی یش می آنها افزايدی توليها مت نهادهیها کمتر از ق دکنندهی تولییمت نهای از موارد قیلیا در خی

  . دهد یص مجدد منابع انجام میدهد هم تخص یع مجدد درآمد انجام می هم توزیین اقتصادهایچن
 مربوط به مواد ی اقتصادسنجيردهاران در بخش برآوی ای اسالميدر جلد پنجم مستند برنامه سوم توسعه جمهور  

 4ت یبخشد و وضع ی را بهبود مي درآمدي دهک باال4 یت رفاهیران وضعیبرنامه آورده شده است که تورم در اقتصاد ا
 یاز طرف. دهد یع مجدد درآمد انجام میران توزین گواه آن است که تورم در اقتصاد ایسازد و ا ی را بدتر مینییدهک پا

کنند و  یمت و بدون انجام کار مولد ارتزاق میش قیق افزایها در اقتصاد حضور دارند که تنها از طر  از گروهياریبس
ع یتوز نامولد سوق داده و يها توان گفت که تورم در اقتصاد کشور منابع را از بخش مولد به سمت بخش ین میبنابرا

  .دهد یمجدد درآمد انجام م
  
  .کند تناسب عمل میرابطه نرخ ارز و تورم وقتی تورم نام - 7

 يراقتصادی که عوامل غی در صورتیم مسلماً اگر تورم نامتناسب عمل کند حتی متذکر شدیهمان طور که در بخش قبل
 یوقت. شود یده میچی خارج شده و پی هم وجود نداشته باشد رابطۀ ارز با تورم از حالت ساده و تناسبي ارزیثبات یو ب

مت یها ق متی قیرات سطح عمومیین باشد که در روند تغیکند ممکن است منظور ا یم تورم نامتناسب عمل مییگو یم
ن ممکن است منظور یهمچن. ستی آنها کامل نیکنند و همبستگ یر نمییرقابل مبادله با هم تغی قابل مبادله و غيکاالها
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 ير کاالی با سای صادراتيمت کاالهایا قیکند  یر نمیی بین خودشان متناسب تغی صادراتيمت کاالهاین باشد که قیا
د داخل که واردات هم دارند ی تولي متناسب با شاخص کاالهای صادراتي ممکن است شاخص کاالهایا حتی. یداخل

مت خدمات یان رشد قیها، عدم تناسب م متیو باالخره ممکن است منظور از عدم تناسب رشد ق. ر نکندییمتناسب تغ
تر  دهیچیها رابطۀ نرخ ارز با تورم پ ن عدم تناسبی بسته به گسترش و دامنۀ ادر هر صورت. مولد و خدمات نامولد باشد

  .شود یم
 يان نرخ ارز و تورم را در چارچوب صرف تعامل عوامل اقتصادی است که رابطه میتمامی موارد فوق در صورت  

هاي موردي   و حبابياقتصادر ی و باثبات نباشد چه بسا عوامل غي کشور قوي که نظام ارزیم اما در صورتی کنیابیارز
 تورم یالبته وقت. شود یتر م دهیچیار پین صورت رابطه نرخ ارز و تورم بسیدر ا. کنند یفا مین نرخ ارز نقش اییهم در تع

 يروهای نیثابت یرا عدم تناسب و بیشوند ز یتر م ها هم فعال  و حبابير اقتصادیشود عوامل غ یدچار عدم تناسب م
رد ید قرار گید مورد تأکینجا بای که در ايا نکته. کنند یت میگر را تقویها با هم تعامل دارند و همد  و حبابيراقتصادیغ
ها و فعال بودن عوامل نامرتبط در بازار ارز به  متیر قیی رابطۀ تورم و نرخ ارز بخاطر عدم تناسب تغین است وقتیا

ان نرخ ارز و ین همه وجود رابطه مثبت میبا ا. شود یل مار مشکی نرخ ارز هم بسینیب شیل شود پیده تبدیچی پيا رابطه
  . داردیالذکر بستگ  به عوامل فوقیط مورد توافق همه است و اندازه همبستگیتورم در همه اقتصادها و در همه شرا

  
   همراهی نرخ ارز با تورم در اقتصاد ایرانياقدامات الزم برا - 8

ک یجاد ید در فکر ایر کند اوالً بایینکه نرخ ارز متناسب با تورم تغی ايم برایهمان طور که قبالً بطور مستدل بحث کرد
اد کرد ی زیرنفتی را از طرق متنوع و ارتقاء صادرات غي ارزآوريد منشأهایز بای نيجاد نظام ارزی ايبرا. می باشينظام ارز

ان ی میجاد ارتباط منطقینه ایقتصاد زمت ای کردن همه بازارها و کلید با رقابتید و بعد از آن بایو به بازار ارز عمق بخش
  . ن دو بخش را فراهم نمودیان ایش توازن میدایرقابل مبادله و قابل مبادله و پی غيها بخش
 ی و شبه دولتی را گسترش داد، از انحصارات دولتی واقعيساز ید خصوصیشود و با ی محقق نمین مهم به آسانیا  

رقابل مبادله را ی قابل مبادله و غيها ها بخش متی قیده  شود و عالمتها فراهم متی قیده نۀ عالمتیکاست تا زم
ن ی دورة گذار به اي الزم دارد که برايا  مطلوب زمان قابل مالحظهيها تین وضعیافتن به ایالبته دست . همگرا کند

  . ناپذیر است  اجتنابیده و مناسبیز اقدامات سنجیمرحله مطلوب ن
د ید ارز تولیافته و ثبات و رقابت در آن مستقر نشده است بایتصاد به توسعه الزم دست ن اقیبه نظر نگارنده تا وقت  

 و ی واردات مصرفيد کاالها و خدمات قرار داد، برایار تولیرا بصورت کامالً ارزان و نظارت شده و شفاف در اخت
د ینکتۀ قابل تأک. ا در نرخ ارز منظور کردز تورم ری صادرکننده نيش داد و برایرضروري نرخ ارز را متناسب با تورم افزایغ
  فاسدیتوالت و نظارت هوشمند همراه نباشد یدورة گذار است و اگر با شفافبه ط صرفاً مربوط ین شراین است که ایا
مت با یض قین تبعی مطلوب نباشد ايها تی ما و عمل ما در جهت آن وضعياگر اقدامات اقتصاد.  خواهد داشتيادیز

 يها تی آن وضعيد برایبا.  نخواهیم بردیی گسترده همراه خواهد بود و راه به جاير و فسادهایناپذ ران جبيها نهیهز
م و یت کنید داخل حمایم و در دورة گذار از تولیم و به سمت آن حرکت کنین کنییکار تع  نموده، راهيزیر مطلوب برنامه

  .میببرورم باال رضروري و صادرات نرخ ارز را متناسب با تی غيها  مصرفيبرا
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 گیري نتیجه - 9

بندي کرد که اساساً اگر اقتصاد، رقابتی و باثبات باشد نرخ ارز به طور  توان این طور جمع مباحث مطرح شده را می
اما در اقتصادهایی که . شود هاي نرخ ارز ثابت هم تقریباً این تناسب رعایت می کند و در نظام متناسب با تورم تغییر می

هاي مختلف اقتصادي حاکم  زا بر بخش کنند و رقابت قوي نیست و روابط درون  بازار ضعیف عمل میدر آن نیروهاي
ها تغییر متناسب نرخ ارز با  لذا با وجودیکه مناسبات و مقتضیات برخی بخش. شود نیست اساساً این تناسب رعایت نمی

د با ارزیابی و سنجش همه این مالحظات بنابراین بای. هاي دیگر وضعیت اینگونه نیست  تورم است در برخی بخش
  .  گذاري کرد گیري و سیاست تصمیم

  
  منابع و مآخذ -10

 . مجلسي کالن، مرکز پژوهشهايرهای کردن ارز بر متغی، اثر تک نرخ)1381(، عباس يشاکر -7
 .21، جلد دوم، فصل اقتصاد کالن، )1387(شاکري، عباس  -8

  ها تیسا
  يت بانک مرکزیسا -5
 IFSت یسا -6
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   بودن نرخ ارز در اقتصاد ایرانیواقع
  

  

  مقدمه  -1
 کاال، نرخ یر قانونیت ورود و خروج غیاي موجود و واقع ط تعرفهین است که در شرای بودن نرخ ارز ایاگر منظور از واقع

است، ن شکل گرفته یک نرخ معی حفظ ي برایط مصنوعیجاد شرای و بدون ایارز موجود بدون اصرار مقامات پول
 ما ي ارزيم و درآمدهای قرار داريط وفور ارزین سال است که در شرایرا چندی دانست؛ زیتوان نرخ ارز موجود را واقع یم

 بخاطر ي موارد دولت و بانک مرکزیالبته در بعض. افته استیش ی نفت افزای جهانيها متیش قیاز محل افزا
 1378 از سال ي در ترازنامه بانک مرکزير ارزیانباشت ذخا. اند  کردهيریز جلوگی از کاهش نرخ ارز نيمالحظات درآمد

  .ن مدعاستیبه بعد گواه ا
 در طرف يریپذ ن رقابتی اقتصاد مثل تأميات محوری آن با مقتضي بودن نرخ ارز سازگاریاما اگر منظور ما از واقع  

ا منظور یق ارز مورد نظر باشد ی از طرینگی باال و ثبات نقديبر ي با ارزيدی توليها صادرات و واردات و مناسبات بخش
ن سئوال که نرخ ارز موجود ی اقتصاد است، پاسخ به ای اصليروهای همه ن دهندة  انعکاسین باشد که نرخ ارز به خوبیا

 بودن نرخ ارز ینجا از واقعیالزم به ذکر است که منظور ما در ا.  مواجه استيادی زيها با اما و اگرواقعی است یا نه،
  .اه دوم استنگ

  
  هاي اقتصادي کشور  سازگاري نرخ ارز موجود با واقعیت-2

 ی گذشته با نرخ ارز مبتنيها م که نرخ ارز تجربه شده در اقتصاد کشور در دههی بطور مفصل نشان دادیدر مباحث قبل
اي که نرخ  د، یعنی دوره میالدي به بع1993 دوره يگر براینجا بار دیدر ا.  ندارديد سازگاری قدرت خريۀ برابریبر نظر

 قدرت يۀ برابری بر نظریهاي شدید مواجه گردید، نرخ ارز مبتن ارز بعد از یک دوره طوالنی تقریباً با ثبات با افزایش
در نظر گرفته و در   را تورم کشورهاي صنعتیینجا تورم خارجیدر ا. میکن یکا را محاسبه مید را در خصوص دالر آمریخر

  .م تا محاسبه از دقت الزم برخوردار باشدیکن یتنی بر نظریه برابري قدرت خرید منظور ممحاسبه نرخ ارز مب
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید: 1جدول 
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  بازار آزاد ارزنرخ سال
 مبتنی بر  ارزنرخ

نظریه برابري 
 5قدرت خرید

  آزاد بازار ارزنرخ سال
 مبتنی بر  ارزنرخ

نظریه برابري 
 قدرت خرید

1979 141 141 1993 1806 827 
1980 200 152 1994 2635 1068 
1981 270 172 1995 4036 1572 
1982 350 190 1996 4446 1992 
1983 450 217 1997 4782 2297 
1984 580 233 1998 6468 2675 
1985 614 232 1999 8634 3174 
1986 742 268 2000 8131 3558 
1987 991 336 2001 7925 3881 
1988 966 420 2002 7991 4381 
1989 1207 494 2003 8178 5019 
1990 1412 505 2004 8747 5659 
1991 1420 569 2005 8919 6287 
1992 1498 698 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 9226 6890 
  ي اسالمی ایرانبانک مرکزي جمهور: نرخ ارز بازار آزاد: منبع

  محاسبات پژوهشگر:        نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید
  

  

  نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابري قدرت خرید: 1نمودار 

  
  

ر  بیران با نرخ ارز مبتنیشود نرخ ارز تجربه شده در اقتصاد ا یمالحظه م) 1 ( و نمودارهمان طور که از جدول  
هاي پس از انقالب نرخ ارز بازار آزاد فراتر از نرخ ارز مبتنی  ست و براي تمامی سالید سازگار نی قدرت خريۀ برابرینظر

  .استبر نظریه برابري قدرت خرید 

                                                             

 ایم ممکن نرخ ارز محاسبه شده با نرخ محاسبه  نظریه برابري قدرت خرید از نرخ تورم کشورهاي صنعتی استفاده نمودهمبتنی برجا که براي محاسبه نرخ ارز از آن -1
  . توسط سایر مطالعات متفاوت باشد، لیکن نحوه تغییر مشابه خواهد بودشده
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 يرا درجه ارزبرین و باثبات سازگار است زیی ارز پايها د با نرخی توليگذار هیات سرمای مقتضباید توجه داشت که  
 ارز در يها ش نرخی باال است، به طوري که افزايا  واسطهيه و کاالهایه مواد اولی از ناحی و صادراتیداخلدات یتول

نجا ی که در اینکته مهم. ش دادندی افزايا  را به طور قابل مالحظهید داخلی توليها نهی اول، دوم و سوم هزيها برنامه
  . نیز هستیکنندة انتظارات تورم کی عامل تحریثبات یبط ین است که نرخ ارز خصوصاً در شراید تذکر داد ایبا
  پذیري کاالها  نرخ ارز موجود و رقابت-3

تواند نقش  یمت نیز میرات قیین شود و پس از آن تغی  تأمیفی و کیت و ارتقاء فنیفید در حوزة کی بايریپذ اساساً رقابت
. دار و باشتاب استی صادرات پاين مبنای نويها يآور ن و فیفی کياستانداردها.  داشته باشديا رگذار قابل مالحظهیتأث

. ف استی در کشور ما ضعی و فنیفی کيریپذ دهد که رقابت یتجربه کشور ما در مورد صادرات و واردات کاالها نشان م
چ وقت اقتصاد ی در کشور شتاب نگرفته است و هیرنفتیچ وقت صادرات غین است و لذا هیید پای عوامل توليور بهره

  . نیز در امان نبوده است) تیفیک ی بي واردات کاالهایحت(شور از شتاب واردات ک
ط وجود یش نرخ ارز در شرایتوان گفت که عدم افزا ی میدات صادراتی توليریپذ رات نرخ ارز و رقابتییدر مورد تغ  

 موجب يور  و ضعف بهرهی فنيریپذ ش نرخ ارز بخاطر نبود رقابتیشود اما افزا ی ميریپذ تورم باال موجب کاهش رقابت
تر از صادرات  ر نرخ ارز در حوزة واردات متناسبیید بتوان گفت که تغیشا.  شودیش متناسب و شتابان صادرات نمیافزا

ش یا ثبات آن در صورت وجود تورم موجب افزایش آن موجب کاهش واردات و کاهش آن ی افزایعنیکند  یعمل م
خیر موجب شتاب واردات هاي ا دهد که افزایش نامتناسب نرخ ارز با تورم در سال نشان می) 2(جدول . شود یواردات م

  گردیده است
 نرخ ارز و واردات در اقتصاد ایران: 2جدول

 سال
  نرخ ارز

 )ریال(
  واردات

 )میلیون دالر(
  رشد واردات

 )درصد(
 سال

  نرخ ارز
 )ریال(

  واردات
 )میلیون دالر(

  رشد واردات
 )درصد(

1352 68 4788 - 1370 1420 25190 37,4 

1353 68 9299 94,2 1371 1498 23274 7,6- 

1354 68 15362 65,2 1372 1806 19287 17,1- 

1355 71 16346 6,4 1373 2635 12617 34,6- 

1356 71 18394 12,5 1374 4036 12774 1,2 

1357 100 13872 24,6- 1375 4446 14989 17,3 

1358 141 10020 27,8- 1376 4782 14123 5,8- 

1359 200 13441 34,1 1377 6468 14286 1,2 

1360 270 15515 15,4 1378 8634 13433 6,0- 

1361 350 14345 7,5- 1379 8131 15085,62 12,3 

1362 450 20603 43,6 1380 7925 18128,84 20,2 

1363 580 14494 29,7- 1381 7991 22036,22 21,6 

1364 614 13721 5,3- 1382 8178 29560,91 34,1 

1365 742 11827 13,8- 1383 8747 38199 29,2 

1366 991 13236 11,9 1384 8919 43085,48 12,8 

1367 966 10608 19,9- 1385 9226 50020 16,1 

1368 1207 13448 26,8 1386 9357 58240,13 16,4 

1369 1412 18330 36,3 

 

1387 9667 68533 17,7 

  بانک مرکزي: منبع



٣٧  

  

م و یکن ین نمی در حوزه صادرات را تأمی فنيها يریپذ ن است که ما رقابتینکته مهم در خصوص نرخ ارز کشور ا
. دهد ی مذکور را به شدت کاهش ميریپذ م که رقابتی باال و مستمر مواجهيها ز با تورمی نیمتی قيریپذ در حوزة رقابت

د نرخ ارز را ی جبران تورم باي و برايا  نهی و هزی فنيریپذ  و جبران نبود رقابتیمتی قيریپذ ن رقابتی تأميلذا برا
  .ابدیش داد تا صادرات کاهش نیافزا
  
  رهای سازگاري نرخ ارز با مالحظات سایر بخش و متغ-4

ت یفی با کی صادراتيدن به کاالهای بخش ق تنوعی از طريجاد نظام ارزیم اگر با ایهمان طور که قبالً هم استدالل کرد
ات یباً با مقتضیشود تقر ین میین بازار تعیق ای که از طریرد، نرخیق ارز در اقتصاد کشور شکل بگی و عمیباال، بازار رقابت

  .  دارديرها سازگاریها و متغ شتر بخشیب
دا یکننده پ حیکننده و تصح لیها نقش تعد متین است که در آنها قی ای رقابتيجاد بازارهای اامتیاز یبطور کل

ن یاز دارد و تنها در صورت تحقق ای خاص نیطی بسترساز و محيد توجه داشت که بازار رقابت به نهادهایکنند، اما با یم
 یط کنونیبه نظر نگارنده در شرا. شود ین بازار محقق میکنندة و تقاضاکننده چن  عرضهيشمارینهادها و وجود تعداد ب

 از محل يا  دولت بطور قابل مالحظهياز طرفی از آنجا که درآمدها. ستی برخوردار نیبتق و رقایکشور از بازار ارز عم
  . دولت در مورد نرخ ارز اقتضاي خاص خود دارديشود جنبه درآمد ین می تأمی نفتيدرآمدها

اال  بيها ست و هر سال تورمین نی در حوزة صادرات تأميور  و ارتقاء بهرهی فنيریپذ  رقابتیگر وقتیاز طرف د
جاد شتاب در ی ايش نرخ ارز نه برایش نرخ ارز دارد؛ افزای اقتضاي افزایرنفتیشود مالحظات صادرات غ یتجربه م

ه و واردات یرو ی از واردات بيریجلوگ. يور ن بهرهیی و رشد پاین فنیی پايریپذ  جبران تورم و رقابتيصادرات بلکه برا
ط ی نرخ ارز در شرایتر سازد و مالحظات پول دات را در داخل کشور گرانش نرخ ارز را دارد تا واریقاچاق اقتضاي افزا

 ي در ترازنامه بانک مرکزير ارزی باشد که موجب انباشت ذخايا د به گونهین است که نرخ ارز بای ايوفور درآمد ارز
 ارزبر به يدر کاالهاع ید صناید خصوصاً تولیات تولیمقتض.  شودینگیالن نقدیش و سیق موجب افزاین طرینشود تا از ا

  . ل استیت نرخ ارز متمایا تثبیکاهش 
 يها ج باشد نرخی رای ماليح اعمال شود و اگر تقوایم اگر نظارت صحیشو یالذکر است که متوجه م ط فوقیدر شرا
و ه یزات مواد اولی مربوط به واردات تجهيها د باالتر در نظر گرفته شود و نرخی بای و واردات مصرفیارز صادرات

 متعدد در يها  نبود وجود نرخی ماليدر اقتصاد ایران چون نظارت و تقوا. تر لحاظ شود نیید پای بايا  واسطهيکاالها
ست، با یر نبود و نیپذ  امکانی مالين نظارت و تقوایاد منجر شد و چون تأمی زيها هاي پیشین به بروز مفسده سال
البته با اجراي سیاست .  کردن ارز اقدام شدیرفته بود به تک نرخ در کشور شکل نگی که هنوز نظام ارز رقابتيوجود
  . شديریالذکر جلوگ  فوقيها نرخی حداقل از مفسده تک
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  ؟يت شده و دستوریریهاي مد  ارز رقابتی یا نرخيها  نرخ-5
 و بازار يظام ارزشوند که ما ن ین میی بازار تعيروهای نرخ ارز توسط نیبر اساس مباحث گذشته باید گفت که تنها وقت

 ی واقعي مواجه باشد و مازاد تقاضايد ارزی مثالً اگر اقتصاد با کمبود شدیدر نگاه کل. میق ارز داشته باشی و عمیرقابت
 داشته باشد نرخ يادیکنندة بازار فاصله ز هیمت تسوین کند که با قییک سقف تعی نرخ ارز يارز باال باشد و دولت برا

  . شوند یز میه توسط بازار بطور واضح و آشکار از هم متمان شدیی و نرخ تعيدستور
 ارز يها شود که نرخ ین وفور تداوم داشته باشد، فوراً ادعا می خصوصاً اگر اي ارزياما در مواقع وفور درآمدها

حداقل ادعا نکه یا ایاند  ن کردهیی آن را تعي رقابت بازاريروهاین شده است و نیی است که در بازار تعيموجود، نرخ ارز
ن است که ی نشانگر اي بانک مرکزی اعداد و ارقام رسمیاساساً وقت. ت شده استیری ما شناور مديشود که نظام ارز یم

 مواجه بوده یکنندگان رسم  وارداتي با مشکل تقاضاي شده توسط بانک مرکزيداری خرير همه ارزهای اخيها در سال
 يکننده بازار و برابرکننده عرضه و تقاضا هیمت تسویم که در آن قی نداريز آن است که ما بازار ارياین خود گویاست ا

به ) 3(جدول . افتی یش نمین طور افزای اي در بانک مرکزير ارزیه انباشت ذخای کشور از ناحینگیارز است وگرنه نقد
توجهی مواجه  بل به بعد با افزایش قا1377هاي  هاي بانک مرکزي طی سال دهد که خالص دارایی وضوح نشان می

شده خود با مشکل مواجه  هاي خریداري مرکزي در فروش ارز گردیده است که این بیانگر این موضوع است که بانک
  .توان نرخ ارز موجود را نرخ ارز تعیین شده توسط نیروهاي بازار دانست بوده و در چنین شرایطی نمی

  
  
  

 هاي خارجی بانک مرکزي  خالص دارایی: 3جدول 
 )درصد (نرخ رشد )میلیارد ریال( ی خارجي هاییخالص دارا سال

1377 2465,4 - 

1378 4449,8 80,5 

1379 7576,8 70,3 

1380 11740,8 55,0 

1381 81387,5 593,2 

1382 118042,6 45,0 

1383 183279,4 55,3 

1384 257567 40,5 

1385 371195,4 44,1 

1386 438630,2 18,2 

1387 564038,1 28,6 
 بانک مرکزي: منبع
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ها را چنان کاهش داد تا  متیتوان ق ی ميط وفور ارزی در شرایعنی بازار در همه جا صادق است، یالبته قاعده کل
ه را شتاب بخشد و در یرو ید وارد کند و واردات بین ممکن است به صادرات صدمه شدی شود که ایمازاد عرضه ارز منتف

کند، اما بایستی  یدا میش پرشتاب پید به افزایل شدیمت ارز تمایق) مت نفتیر مثالً کاهش قبخاط(مواقع کمبود ارز 
ق اطالق ی عمی بازار رقابتیتین وضعی به چنینجا نیز صادق است ولی کسی بازار در ایگفت درست است که قاعده کل

د یرات شدییدهند نه تغ یننده از خود نشان مک حیم و تصحیرات مالییها باثبات هستند و تغ متی قیدر بازار رقابت. کند ینم
م و نرخ یکه ما بازار ارز دار) ستیکه تعدادشان هم کم ن( معتقدند يا م عدهیالبته همان طور که متذکر شد. زا و اختالل
  .دهد یت خود را از دست میم نزاع موضوعی قضاوت کنی و فنی علميارهایشود که اگر با مع ین مییق بازار تعیارز از طر

  
   یرنفتیران و ارتقاء صادرات غیرات نرخ ارز در اقتصاد ایی تجربۀ تغ-6

ش بوده ید در حال افزای بطور مستمر و بطور شد1370رات نرخ ارز که در دهه ییپیداست تغ) 4(همان طور که از جدول 
 و انضباط یکی تکنولوژ وی فنيریپذ ه به نبود رقابتین قضی ایل فنیدل. ده استی را شتاب نبخشیرنفتیاست صادرات غ

ن ی را تأميور   و رشد بهرهی فنيریپذ  رقابتی تا وقتیعنی. شود ی مربوط ميور ن بودن رشد بهرهییها و پا  بنگاهیمال
  . رممکن خواهد بودی غیمتی قيق ابزارهایم شتاب صادرات از طرینکن

 ی نسبيها متیبه خاطر اصالح قرا ز گردد که نرخ ار ین برمیبه اشتاب نگرفتن صادارت غیرنفتی گر یل دیک دلی
ش ی نرخ ارز را افزایل وقتی تعديها ح برنامهی صحي و عدم اجرای مقدماتي اما به خاطر نبود بسترهادادیم میش یافزا
 ي ارزيها نهی هز.افتی یش میشتر از حد تناسب افزای بیا حتی بطور متناسب نیز صادرکننده یالی ريها نهی هزیافت، می
ش نرخ ارز را ی افزا،ن نوع کاالها داشتید ای توليها نهی که در کل هزیتیبسته به وزن و اهمنیز  ی صادراتيهاد کاالیتول

  . کرد یر میتأث یب
مت ین است که نسبت قی اورمانم منظیبر یص منابع در اقتصاد باال می اصالح تخصي را براxمت ی قیاساساً وقت

xمت ی به قyمت ید قین بای بنابرا.ن استیی پاxص منابع یح شود و تخصین دو کاال تصحیمت ای را باال برد تا نسبت ق
را باال  xمت ی قیاگر وقت.  مطلقيها متی است نه قی مبتنی نسبيها متیص منابع بر قیرا تخصی ز،دیرا بهبود بخش

ص منابع بهتر ی تخص وی نسبيها متی ق یا حتی بیشتر افزایش یابد،x هم به هر دلیلی به اندازه قیمت yبریم قیمت  می
  . رش اندك بوده استیر نبوده است اما تأثیتأث ی بیرنفتی صادرات غبر نرخ ارز يها شیدر هر صورت افزاولی . شود ینم
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 نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران: 4جدول

 سال
  نرخ ارز

 )ریال(
  یر نفتیصادرات غ

 )میلیون دالر(
  نرخ رشد

 )درصد(
 سال

   ارزنرخ
 )ریال(

  یر نفتیصادرات غ
 )میلیون دالر(

  نرخ رشد
 )درصد(

1352 68 635  1370 1420 2649 101,9 
1353 68 582 8,3- 1371 1498 2988 12,8 
1354 68 592 1,7 1372 1806 3747 25,4 
1355 71 540 8,8- 1373 2635 4831 28,9 
1356 71 523 3,1- 1374 4036 3257 32,6- 
1357 100 543 3,8 1375 4446 3120 4,2- 
1358 141 812 49,5 1376 4782 2910 6,7- 
1359 200 645 20,6- 1377 6468 3185 9,5 
1360 270 340 47,3- 1378 8634 3941 23,7 
1361 350 284 16,5- 1379 8131 4181 6,1 
1362 450 357 25,7 1380 7925 4565 9,2 
1363 580 361 1,1 1381 7991 5271 15,5 
1364 614 465 28,8 1382 8178 6636 25,9 
1365 742 916 97,0 1383 8747 7537 13,6 
1366 991 1161 26,7 1384 8919 10546 39,9 
1367 966 1036 10,8- 1385 9226 14044 33,2 
1368 1207 1044 0,8 1386 9357 16101 14,7 
1369 1412 1312 25,7 

 

1387 9667 18717 16,2 
  بانک مرکزي: منبع

  

  
  ا تورم؟یشتر به نرخ ارز مربوط است ی بيریپذ  رقابتي تنگناها-7

. ابدی ی تحقق میکی تکنولوژي و ابداع و نوآوريور  و ارتقاء بهرهیفی کين استانداردهای با تأمی واقعيریپذ رقابت
 ی فنيریپذ  رقابتياه یتواند کاست یمت میر حال ق اما در ه، استمطرح ی واقعيریپذ  بعد از رقابتیمتی قيریپذ رقابت

  :دارندر نقش ی سه متغیمتی قيریپذ در مورد رقابت.  و برعکسرا جبران کند
 یتورم داخل -1
 یتورم خارج -2
 نرخ ارز -3

 موجب کاهش آن یش تورم داخلی کشور و افزایمتی قيریپذ ش رقابتی و نرخ ارز موجب افزایش تورم خارجیافزا
اما تورم در کشور  ن هستندییار پای بسيها  تورميتوان گفت که آنها دارا ی ما م ي طرف تجاريکشورهادر مورد . شود یم

 جبران افت يلذا برا. شود ی می صادراتي کاالهايریپذ وجود و تداوم تورم موجب کاهش رقابت. ما مستمر و باالست
اما .  فوق جبران شوديریپذ ش داد تا کاهش رقابتیاد نرخ ارز را بطور متناسب افزی از تورم بای ناشیمتی قيریپذ رقابت

 يریپذ رقابت يروهایسط نا اگر تویر نکند، ییشود ممکن است متناسب با تورم تغ ن یی بازار تعيروهاینرخ ارز اگر توسط ن
ک یا موجب تحریش دهد ی را افزای ارزبر و صادراتيد کاالهای توليها نهیش آن هزین نشود ممکن است افزاییتع
  .  شودینتظارات تورما
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 در کاهش دادن ید سعینه نباشد بایا انجام آن بدون هزیر نباشد یپذ  امکانیرات نرخ ارز به آسانیین اگر تغیبنابرا
لذا در چارچوب . کند یل می بر اقتصاد تحميادی زيها نهیک شاخص عدم تعادل در اقتصاد است که هزیتورم . تورم نمود

 20د یم بای درصد دار20م چون تورم ییم و بعد بگویت بشناسیکه تورم مستمر را به رسمنی ايبرنامه بلندمدت به جا
د ین طور گفت که حتماً باید ای با،اضافه کرد تا تورم را جبران کندنیز  درصد به نرخ ارز 20درصد نرخ بهره اضافه کرد و 

، کند ینان را محدود و مکدر می کارآفريریگ میتورم افق تصم. ش نرخ ارز نباشدی به افزايازیتورم را کاهش داد تا ن
 کاهش يرسد تورم برا ی به نظر مبنابراین. کند ی را محدود ميگذار هیزه سرمای انگدهد و ی را کاهش ميور بهره

  .تر است تا ثبات نرخ ارز تیار با اهمی بسيریپذ رقابت
  

   يت حساب جاریران و وضعی ارز تجربه شده در اقتصاد ايها  نرخ-8
را ی زم،یری و گاز را در نظر نگد صادرات نفتیم بای کنی را بررس يخ ارز بر حساب جارر نریی تغ واقعیم اثراتی بخواهاگر
د تنها صادرات ین بای بنابراا است وز  کامالً برونيا ش درآمد حاصل از صادرات نفت مسئلهیمت نفت و افزایش قیافزا

رغم افزایش نرخ ارز وضعیت  شود علی مالحظه می) 2(و نمودار ) 5(همانطور که از جدول .  را منظور نمودیرنفتیغ
حساب جاري در شرایط عدم احتساب صادرات نفت و گاز همواره منفی بوده ضمن اینکه کسري موجود روندي افزایشی 

   .نیز داشته است
  )میلیون دالر(دون احتساب صادرات نفت و گاز تراز حساب جاري ب: 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نرخ ارز و تراز حساب جاري با و بدون احتساب صادارت نفت و گاز: 5جدول 

  نرخ ارز  سال
  )ریال(

تراز حساب 
   يجار

  )میلیون دالر(

تراز حساب جاري 
  بدون نفت

  )میلیون دالر(
  نرخ ارز  سال

  )ریال(
تراز حساب 

  يجار
  )میلیون دالر(

تراز حساب جاري 
  بدون نفت

  )میلیون دالر(
1352 68 3555 4763-  1370 1420 9448- 25460-  
1353 68 11793 9221-  1371 1498 6504- 23384-  
1354 68 4360 15674-  1372 1806 4215- 18548-  
1355 71 7233 16946-  1373 2635 4956 9647-  
1356 71 3037 20414-  1374 4036 3358 11745-  
1357 100 1353- 17013-  1375 4446 5232 14039-  
1358 141 12784 11374-  1376 4782 2213 13258-  
1359 200 2740- 14388-  1377 6468 2140- 12073-  
1360 270 4815- 15434-  1378 8634 6589 10500-  
1361 350 7368 14430-  1379 8131 12500 11779-  
1362 450 358 20792-  1380 7925 5984 13354-  
1363 580 1924 14802-  1381 7991 3585 19381-  
1364 614 476- 14186-  1382 8178 816 26539-  
1365 742 5155- 11410-  1383 8747 1442 34873-  
1366 991 2090- 12845-  1384 8919 16637 37183-  
1367 966 1869- 11542-  1385 9226 20402 41609-  
1368 1207 191- 12228-  1386 9357 32571 48996-  
1369 1412 327 17666-  

 

1387 9667 23987 57868-  
  بانک مرکزي: منبع
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 واردات در ين است که کشش عرضه صادرات و کشش تقاضای اکسري مداوم و افزایشی حساب جاريل یدل
ار باال است و یران بسی و کشش واردات آنها از ای خارجي اما کشش عرضه صادرات کشورهان است،ییپاار یکشور ما بس

 صادرات مستمر و پرشتاب و متنوع آماده ي را برایقی و حقي نهاد،ی فنين است که تا ما بسترهای اياین خود گویا
مشکل عمدتاً مشکل .  خواهد ماندین صورت باقیها به هم ت کششیم وضعی توجه نکنیفی کيم و به استانداردهاینکن

 نرخ ارز و کسري تجاري به جاي اینکه شود که رابطه بین مشاهده می) 3(در نمودار .  استی فن ویقی، حقينهاد
اي منفی باشد رابطه مثبت به دست آمده که این بیانگر این مطلب است که مشکل صادارت ایران مشکلی نهادي،  رابطه

  .حقیقی و فنی است که با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد
کند اگر  ی تجربه م رایر تورم باال و دو رقم که به طور مستميرا در کشوری زر باشد،یتأث یتواند ب ینرخ ارز نمالبته 
اما آمار . شود یتر م  به صرفهی مصرفيشود و واردات کاالها ی صادرات محدود میت شده باشد پس از مدتینرخ ارز تثب

 کشور ین دارد که وابستگیت از ایحکااز کل واردات  يا  و واسطهيا هی سرما،يا  نهادهيمربوط به نسبت و سهم کاالها
 ین وابستگی کشور نقش داشته است و اساساً هميت موجود حساب جاریز در وضعی نيا  واسطهيه و کاالهایمواد اولبه 

  .کند یه میت نرخ ارز در اقتصاد کشور را توجی ثبات و تثبيادی حد زکه تااست 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۴٣  

  زرابطه نرخ ارز و تراز حساب جاري در شرایط عدم احتساب صادرات نفت و گا: 3نمودار

  
  

 یی مبنايرهایت متغی از وضعیتواند انعکاس یرات نرخ ارز مییران تغیا در اقتصاد ای آ-9
  اقتصاد باشد؟

رات نرخ ارز است که یین تغیدهد اما ا ی را نشان می واحد پولدو خود رابطه يک رابطۀ مبادله است و به خودینرخ ارز 
ال ی ر70مت هر دالر از ی قیمثالً وقت. ک کشور استی ی اجتماعیاسی سی و حتي اقتصاديها تیدهندة وضع انعکاس

 يک سریو  ي اقتصاديها تی واقعيک سریت از ین حکایابد ای یش می افزا10000کند و تا  یش میشروع به افزا
 مثل ي اقتصاديها تیر واقعیی تغ؛دارد الملل نی روابط ب وی در چارچوب قلمرو ملی اجتماع-یاسی سيها تیواقع

 آهنگ ي، کندیاتیرمالی غي بودجه به درآمدهایگ باال در کشور، وابستيها ، تداوم تورمی و مالی پولياه یانضباط یب
 يها ت در بودجه دولت و شرکتی عدم شفافپردردسر و واردات آسان و فراوان، صادرات محدود و د و اشتغال،یرشد تول

 يها ی اعمال شوك درمان،ز مثل جنگی نیالملل نی و بی در سطح ملی، اجتماعیاسی سيها تیواقع. ر آنی و نظایدولت
 ارز يها رات نرخیین تغیبنابرا. غیره  کشور با خارج و یالملل نی فراوان در روابط بيها  در اقتصاد، وجود تنشیاپیپ

  .اش باشد ی خارجي اقتصاد کشور نسبت به شرکایگاه نسبیدهندة جا تواند انعکاس ی در کشور میخارج
 نرخ ارز یعنی. گردد ی ارز بر ميها  در نرخي اقتصاديروهایت نیافتن وضعیانعکاس به  يدارگر معنایک جنبه دی

به نظر نگارنده چون ما نظام . ...  را انعکاس دهد و ینگیت تورم و نقدی وضع عالمت دهد؛يواند به عوامل اقتصادبت
در .  اقتصاد عاجزندي محوريها تیدن واقع ارز موجود از انعکاس دايها م نرخیق نداری و عمی و بازار ارز رقابتيارز

هاي اخیر و همچنین نرخ رشد باالي  رغم وجود تورم دو رقمی در کشور طی سال شود که علی مالحظه می) 6(جدول 
هاي اقتصاد کشور  نقدینگی، نرخ ارز افزایش متناسبی نداشته است و این بیانگر این خواهد بود که نرخ ارز موجود واقعیت

  .دهد  نمیرا انعکاس
 ي و جاری آتي بازارهايشود و دارا ی جداگانه محسوب ميک کاالیشرفته هم چون ارز ی پيالبته در اقتصادها

ق آنها را منعکس کند ی آنها باشد و بطور دقي اقتصاديها تی واقعينه تمام نماییست که نرخ ارز آنها آین طور نیاست ا
ن یدر کشور ما ا. دهد یر قرار میداً تحت تأثیز نرخ ارز آنها را شدی نیلمللا نیط بی و شراي وفور ارز وط کمبودیرا شرایز
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ابد و وفور ارز ی یش می ما افزاير ارزیابد ذخای یش میمت نفت افزای قیرا وقتیکند ز ی مییشتر خودنمایمسئله با شدت ب
 به قطع ينبود نظام ارز. استر نکرده ییچ تغی اقتصاد هيادی بنيروهای که نیدر حال. شود یمت آن میت قیموجب تثب
 يآور  فن وتیفی با ک، متنوعياگر صادرات ما از کاالها. کند ی اقتصاد کمک ميادی بنيروهایط بازار ارز با نیارتباط شرا
شود و به  یر می اقتصاد درگيها تیل شود در آن صورت است که نرخ ارز با واقعیاد تشکی زی جهاني تقاضايباال و دارا

  .  اقتصاد باشديادی بنيها تیدهندة واقع تواند انعکاس یراتش مییازد و تغپرد یتعامل م
  

 وضعیت نرخ ارز، نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران: 6جدول 
 ینگینقد نرخ ارز ینگینقد نرخ ارز

 سال
 رشد مقدار رشد مقدار

 سال تورم
 رشد مقدار رشد مقدار

 تورم

1352 68  517,5  8,3 1370 1420 0,6 28628,4 24,6 20,6 

1353 68 0,0 813,7 57,2 15,4 1371 1498 5,5 35866 25,3 24,4 

1354 68 0,0 1149,5 41,3 6,7 1372 1806 20,6 48135 34,2 22,5 

1355 71 4,4 1625,7 41,4 18,8 1373 2635 45,9 61843,9 28,5 35,2 

1356 71 0,0 2139,4 31,6 26,3 1374 4036 53,2 85072,2 37,6 49,1 

1357 100 40,8 2578,6 20,5 8,3 1375 4446 10,2 116552,6 37,0 23,0 

1358 141 41,0 3628,3 40,7 11,5 1376 4782 7,6 134286,3 15,2 17,4 

1359 200 41,8 4508,1 24,2 24,1 1377 6468 35,3 160401,5 19,4 18,1 

1360 270 35,0 5236,1 16,1 22,2 1378 8634 33,5 192689,2 20,1 20,0 

1361 350 29,6 6430,7 22,8 20,5 1379 8131 -5,8 249110,7 29,3 12,8 

1362 450 28,6 7514,4 16,9 13,2 1380 7925 -2,5 320957,3 28,8 11,3 

1363 580 28,9 7966,9 6,0 11,7 1381 7991 0,8 417524 30,1 15,7 

1364 614 5,9 9002,1 13,0 6,0 1382 8178 2,3 526596,4 26,1 15,6 

1365 742 20,8 10722,6 19,1 23,9 1383 8747 7,0 685697,5 30,2 15,3 

1366 991 33,6 12668,2 18,1 28,4 1384 8919 2,0 921019,4 34,3 10,4 

1367 966 2,5- 15687,6 23,8 28,3 1385 9226 3,4 1284199,4 39,4 11,9 

1368 1207 24,9 18753,3 19,5 17,9 1386 9357 1,4 1640293 27,7 18,4 

1369 1412 17,0 22969,5 22,5 8,8 

 

1387 9667 3,3 1901366 15,9 25,4 

  بانک مرکزي: منبع
  

  گیري نتیجه -10

ها  توان این نتیجه را گرفت که اگر قرار باشد تغییرات نرخ ارز با مقتضیات و شرایط همه بخش از مباحث مطرح شده می

ومتناسب باشد باید به تقویت نیروهاي بازار همت گماشت و به سمت ایجاد نظام ارزي و بازار رقابتی و عمیق ارز سازگار 

ها براي نرخ ارز متفاوت خواهد  تا زمانی که اقتصاد به طور عمیق رقابتی و بازارمحور نباشد مقتضیات بخش. حرکت کرد

لذا براي دوره گذار تا . ه وضعیت نیروهاي بنیانی اقتصاد نخواهد بوددهند بود و اساساً در چنین وضعیتی نرخ ارز انعکاس

ها و اولویت آنها  رسیدن به نظام ارزي رقابتی باید مالحظات هر بخش را مد نظر داشت و با لحاظ شرایط همه بخش

  .گذاري کرد سیاست
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  منابع و مآخذ -11
 . مجلسيالن، مرکز پژوهشها کيرهای کردن ارز بر متغی، اثر تک نرخ)1381(، عباس يشاکر -9

 .، جلد اولاقتصاد کالن، )1387(شاکري، عباس  -10

  ها تیسا
 يت بانک مرکزیسا -7
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  صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
  
 مقدمه - 1

ور پذیري اقتصاد کش نشانه وجود و تداوم رقابتصادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدي است زیرا رونق آن 
عملکرد صادرات غیرنفتی و روند آن در ایران . پذیري اقتصاد است است و هم خود علت براي رشد مستمر و رقابت

اگرچه انبوه واردات کاالها و خدمات به کشور طی سالیان گذشته به طور مستمر از طریق . وضعیت مطلوبی نداشته است
وري و هم تأمین   کندي صادرات غیرنفتی هم رشد بهرهدرآمدهاي ناشی از صادرات نفت تأمین مالی شده است اما

بنابراین در این بررسی وضعیت این متغیر کلیدي را در دهه گذشته در . کند نیازهاي ارزي در آینده رابا مشکل مواجه می
ا آن ادامه اقتصاد ایران بررسی نموده و علل کندي رشد آن را توضیح داده و در پایان راهکارهاي پیشنهادي را براي ارتق

  .دهیم می
  
   دهه گذشته 4 در یرنفتیت صادرات غی وضع- 2

دبخش یچندان نو گذشته  دهه 4رات صادرات در طول ییشود روند تغ ی مالحظه م)1( از جدول و نمودار طور که همان
 وقت چیشود ه یه مشاهده می ترکیل کره، ژاپن و حتی قب ازییست و صادرات کشور آن طور که از تجربه کشورهاین

 ی و قانوني، نهادی فني از ساختارهای حداقلینکه تا وقتی ما در مورد ايت مدعایدر کلامر ن ی ا.شتاب نگرفته است
  . کند ید مییر داشته باشند را تأیدار بر مقاد ی و معن        توانند اثرات قابل مالحظه ی مرتبط نميها متین نشود قیتأم

 ی نه تنها رشد نداشته است بلکه اندک1357 تا 1353در دورة کشور  یرنفتی غ صادرات)1(بر اساس جدول و نمودار   
ش یبه افزا افته است اما پس از آن روی صادرات مذکور در کشور کاهش یلی جنگ تحميدر ابتدا. افته استیکاهش هم 

به   کشور رویرنفتی پس از جنگ صادرات غي در دوران بازساز. برخوردار شده استیگذارده است و از رشد مناسب
 نشان داده يریش چشمگی افزایرنفتیر رقم مربوط به صادرات غی اخيها در سال. ش گذارده اما شتاب نگرفته استیافزا

 گاز تحت عنوان صادرات یمیها به خاطر لحاظ کردن صادرات مواد پتروش شین افزاید توجه داشت که ایاست اما با
 است که در طول چهار دهۀ گذشته نرخ یافته ادامه ی در حال غیرنفتیرات صاد افزایشی مالیمن روندیا.  استیرنفتیغ

 در دورة جنگ اگر چه نرخ ارز بازار کنواخت داشته،یباً حالت ی تقر1350در دهۀ ی داشته،  روند کاهش1340ارز در دهه 
 اول، دوم و سوم بعد از يها  برنامهي در طول اجراش نداشته وی افزایخ ارز صادراتش گذارده است اما نریبه افزا آزاد رو

  . ت شده استیباً تثبیافته است و از برنامه چهارم توسعه نرخ ارز تقریش یانقالب نرخ ارز به شدت افزا
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  )میلیون دالر(صادرات غیرنفتی ایران ): 1(نمودار 

 
 
  
 

  )میلیون دالر( وضعیت صادرات غیرنفتی ایران: 1جدول 
 سال

ر یصادرات غ
 ینفت

صادرات رشد 
 غیرنفتی

 سال
ر یصادرات غ

 ینفت
رشد صادرات 

 غیرنفتی

1352 635 - 1370 2649 101,9 

1353 582 3,8- 1371 2988 12,8 

1354 592 1,7 1372 3747 25,4 

1355 540 8,8- 1373 4831 28,9 

1356 523 3,1- 1374 3257 32,6- 

1357 543 3,8 1375 3120 4,2- 

1358 812 49,5 1376 2910 6,7- 

1359 645 20,6- 1377 3185 9,5 

1360 340 47,3- 1378 3941 23,7 

1361 284 16,5- 1379 4180,99 6,1 

1362 357 25,7 1380 4565,43 9,2 

1363 361 1,1 1381 5271 15,5 

1364 465 28,8 1382 6635,98 25,9 

1365 916 97,0 1383 7537 13,6 

1366 1161 26,7 1384 10546 39,9 

1367 1036 10,8- 1385 14043,51 33,2 

1368 1044 0,8 1386 16101,34 14,7 

1369 1312 25,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1387 18717 16,2 
 بانک مرکزي: منبع

  

  ران ی در ایرنفتی عوامل مؤثر بر صادرات غ- 2
 اثر ین مطالعات تجربیشتر ایران انجام شده است بی ایرنفتین صادرات غیی در مورد عوامل تعيادی زی تجربيکارها

 .  انجام شده ارائه شده استی از مطالعات تجربيا خالصه) 2(در جدول . اند  بر صادرات را برآورد کردهیمتی قيرهایمتغ
 در مطالعات انجام شده یرنفتیدهندة صادرات غ حی توضيرهایشتر متغیشود ب ین جدول مالحظه میطور که از ا همان
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ها، درآمد  ی، نرخ تورم، درآمد خارجی خارجيمت کاالهای، قی داخليمت کاالهای هستند مثل نرخ ارز، قیمتی قيرهایمتغ
  .رهی و غینگیکشور، حجم نقد

 برآورد کرده است که در آن عوامل یرنفتیف صادرات غی توصيک معادله برای يا در مطالعه) 1383( يشاکر
  : رتند از عبایرنفتیرگذار بر صادرات غیتأث
 نرخ ارز -1
  يور بهره -2
  يریپذ رقابت -3
 نرخ تورم کشور -4
 

ران ی ایرنفتی بر صادرات غيریپذ  و رقابتيور  آن است که نرخ ارز، بهرهياین معادله گویب برآورد شده ایضرا
رشد ن ین مدل در وهلۀ اول ایج ایطبق نتا.  داشته استیر مثبت دارند اما نرخ تورم بر صادرات مذکور اثر منفیتأث

ک یر نرخ ارز هم ی البته تأث،دهد یش و شتاب قرار می را در روند افزایرنفتی است که صادرات غيریپذ  و رقابتيور بهره
 و تحقق يریپذ  ن رقابتین است که تنها بعد از تأمی ايای گوین بررسیجۀ اینت. ستیکننده ن نییت است اما تعیواقع
 و ردیگ یافته و شتاب میش یافزاش آن صادرات یدهد و با افزا یت عالمت مدار است که نرخ ارز به صادرای پايور بهره

 از اصالحات ینیدهند که حد مع یح میعالئم صحوقتی ها  متی است که قیک قاعدة کلی از ین خود مصداقیا
  .ن شده باشدی تأميساختار
  

  اي از مطالعات تجربی انجام شده خالصه: 2جدول 

روش    پژوهشگر  
  دهنده صادرات غیرنفتی اي توضیحمتغیره  پژوهش

  محسن خان  1
ارزش صادرات، قیمت جهانی، درآمد واقعی کشورهاي جهان، قیمت داخلی،   اقتصاد سنجی  )1974(

  درآمد داخلی

  آلن دردورف  2
سطح قیمت کاالها در کشور صادرکننده، سطح قیمت صادرات کاالها، سطح   اقتصاد سنجی  )1979(

  صنعتیدستمزدها، موجودي سرمایه 

  هاشم پسران  3
  قیمت داخلی کاالهاي تولیدشده، قیمت جهانی کاالها، نرخ ارز  اقتصاد سنجی  )1984(

  ماریان باند  4
  اقتصاد سنجی  )1987(

قیمت کاالهاي صادراتی، قیمت متوسط کاالهاي صادراتی در بازارهاي 
هاي داخلی، نرخ ارز،  المللی، درآمد کشورهاي واردکننده، سطح قیمت بین

  شاخص ظرفیت تولیدي، متغیر موهومی

  بهمنی اسکویی  5
  موازنه تجاري واقعی، عرضه پول، نرخ ارز، تولید واقعی  اقتصاد سنجی  )1372(

  احمد شهشهانی  6
  اي، رابطه مبادله اي و سرمایه واردات کاالهاي واسطه  اقتصاد سنجی  )1357(

  مجید اسماعیلی  7
  اقتصاد سنجی  )1369(

خص کل قیمت کاالها در خارج، شاخص قیمت داخلی درآمد خارجیان، شا
کاالهاي صادراتی، شاخص قیمت جهانی کاالهاي صادراتی، نرخ ارز، متغیر 
موهومی صادراتی، ارزش افزوده بخش کشاورزي، تولید ناخالص داخلی 

  کشورهاي پیشرفته
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  ابراهیم هادیان  8
فروشی و  ف تجاري، شاخص قیمت خردهنرخ واقعی ارز، میزان واردات کشور طر  اقتصاد سنجی  )1377(

  فروشی، نسبت تجارت کشور در جهان عمده

9  
نوفرستی و 

  مازار عرب
)1373(  

  تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز آزاد، مصرف واقعی  اقتصاد سنجی

  محمدرضا مقیمی  10
  هاي پولی و مالی ارزش پول ملی، نرخ ارز، سیاست  اقتصاد سنجی  )1375(

  رستم نادري  11
  اقتصاد سنجی  )1377(

نسبت قیمت کاالهاي صادراتی به داخلی، تولید ناخالص داخلی، مصرف داخلی، 
هاي جهانی، متغیر موهومی، نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ ارز واقعی،  قیمت
  وري نیروي کار، ارزش ذخایر نفت، ارزش صادرات نفت بهره

  رضا پاکدامن  12
  اقتصاد سنجی  )1377(

تکنولوژي، (، عوامل فنی )توزیع درآمد، نرخ ارز، نرخ تورمرشد، (عوامل اقتصادي 
الگوي مصرف، (، عوامل اجتماعی و فرهنگی )نیروي کار ماهر، مدیریت

ثبات سیاسی، نظام (، عوامل حقوقی وسیاسی )هاي فرهنگی، رشد جمعیت ارزش
  )حقوقی، قوانین و مقررات

  
  ؟یمتیامل غیر ق از عوامل قیمتی یا عویرنفتی تأثیرپذیري صادرات غ- 3

 یده  عالمتیها در آن به خوب متی قمنظومه باشد  و کارامدیشرفته، رقابتی پياقتصادن است که اگر ی ایقاعده کل
 که توان ییگر در کشورهایبه عبارت د. ت شده و پارامتر دارندی حالت تثبیمتیرقی و غي ساختاريرهایکنند و متغ یم

 کشش عرضۀ کاالها ،ن شده استی در آنها تأمیفی کي و استانداردهای فنيریپذ  است و رقابتيطرف عرضه اقتصاد قو
 اما دهد؛ یالعمل نشان م  عکسی به آسانها متین عرضه صادرات نسبت به قی باالست و بنابرای صادراتياز جمله کاالها

ار کم ینور عرضه بسستف قدرت ماین نی تأمیفی کي و استانداردهايآور  و فني ساختاريریپذ  که رقابتییدر کشورها
 ،نرخ ارز( مرتبط يها متیرات قییلذا صادرات به نسبت تغ.  کم کشش استی صادراتين عرضۀ کاالهایبنابرااست و 

 در یرنفتیت روند صادرات غیوضع. دهد یالعمل نشان م ار کند و محدود عکسیبس...)  و ی صادراتي کاالییمت نهایق
ن ی گواه ای اول، دوم و سوم توسعه بعد از انقالب به خوبيها  برنامهيها ز در سالرات مداوم نرخ ارییکشور ما با وجود تغ

   .مدعاست
ها صادرات غیرنفتی کاهش پیدا  پیداست علی رغم افزایش نرخ ارز در برخی سال) 3(طور که از جدول  همان  

گیري  ت غرنفتی افزایش چشمها صادرا کرده است و همچنین در مواجهه با افزایش قابل توجه نرخ ارز در برخی سال
نداشته و یا به عبارتی شتاب نگرفته است که اینها به خوبی گواه این مدعا خواهند بود که عوامل غیر قیمتی بر روي 

  .صادرات کشورهایی که از ساختارهاي الزم برخوردار نیستند تأثیرگذار است
  
  
  
  
  
  
  

  



۵٠  

 نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران: 3جدول
 سال

  نرخ ارز
 )ریال(

  یر نفتیصادرات غ
 )میلیون دالر(

  نرخ رشد
 )درصد(

 سال
  نرخ ارز

 )ریال(
  یر نفتیصادرات غ

 )میلیون دالر(
  نرخ رشد

 )درصد(
1352 68 635  1370 1420 2649 101,9 
1353 68 582 8,3- 1371 1498 2988 12,8 
1354 68 592 1,7 1372 1806 3747 25,4 
1355 71 540 8,8- 1373 2635 4831 28,9 
1356 71 523 3,1- 1374 4036 3257 32,6- 
1357 100 543 3,8 1375 4446 3120 4,2- 
1358 141 812 49,5 1376 4782 2910 6,7- 
1359 200 645 20,6- 1377 6468 3185 9,5 
1360 270 340 47,3- 1378 8634 3941 23,7 
1361 350 284 16,5- 1379 8131 4181 6,1 
1362 450 357 25,7 1380 7925 4565 9,2 
1363 580 361 1,1 1381 7991 5271 15,5 
1364 614 465 28,8 1382 8178 6636 25,9 
1365 742 916 97,0 1383 8747 7537 13,6 
1366 991 1161 26,7 1384 8919 10546 39,9 
1367 966 1036 10,8- 1385 9226 14044 33,2 
1368 1207 1044 0,8 1386 9357 16101 14,7 
1369 1412 1312 25,7 

 

1387 9667 18717 16,2 
  بانک مرکزي: منبع

 

    
شود که رابطه نرخ رشد قیمت ارز با نرخ رشد صادرات غیرنفتی بسیار ضعیف است ؛  مالحظه می) 2(با توجه به نمودار 

ي رشد نموده است و این بدان معنا است که تنها وقتی افزایش یعنی با رشد شتابان نرخ ارز صادرات غیرنفتی به کند
  .شود که عوامل زیربنایی و حقیقی غیرقیمتی تأمین شده باشد نرخ ارز موجب افزایش صادرات غیرنفتی می

  
  

  رابطه تغییرات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی: 2نمودار 
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شود روند  مالحظه می) 3نمودار (ري نمایش داده شود چنانچه رابطه نرخ ارز و صادارت براي کره جنوبی در نمودا
جهت بوده است و با افزایش نرخ ارز صادرات این  جنوبی کامالً هماهنگ و هم تغییرات نرخ ارز و صادرات در کشور کره

ی اما در این کشور هم نرخ ارز عامل اصلی اثرگذار نیست و حتی در بعض. کشور بطور قابل مالحظه افزایش یافته است
  .اي نکرده است ها که نرخ ارز کاهش یافته است روند صادرات تغییر قابل مالحظه سال

   و صادرات کره جنوبی ارزرابطه نرخ: 3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یک برنامه جزمیاز دارد نه ی نيا ا و مرحلهی پویک برنامه زمانی به یرنفتی حمایت از صادرات غ- 4
  ستایا

 مناسب و یمتی و قی و مالی پوليجاد فضای ا،نی نويها يآور  ن فنی و تأميریپذ بت رقارونق صادرات مستلزم رونق
 است هر یعیطب. ابدیند به رونق صادرات دست یک فرآی ید طیلذا اقتصاد کشور با.  استیفی کيتحقق استانداردها

ت از صادرات به یر نحوة حماگیبه عبارت د.  خاص همراه باشديکارها ها و راه تید با حمایند باین فرآی از ايا مرحله
  .  و صادرات در آن قرار دارندید ملی تول، دارد که اقتصادی بستگيا مرحله

ن ی و اجاد شودی در اقتصاد ايا  نهیو هز یمتی باثبات قي، فضاي فراهم شود که ارتقاء تکنولوژيا نهید زمیابتدا با
 را یقاتی و تحقی علميا ارتقاء داد و نهاده راکار کسب و يد فضاین مهم بای انجام اي برا.استیر پویک مسیخود 

 را یدات صادراتی توليها نهیش تورم هزید متناسب با افزایبا.  هم الزم استی جانبيها تیحمات کرد ضمن اینکه یتقو
  . یارانه صادراتی دولت و ی ماليها ق کمکیا از طریش نرخ ارز یق افزایا از طری ؛جبران کرد

ش نرخ ارز در سطح کل اقتصاد ید و تورم با افزایات تولید باالست و مقتضی توليبر ي ارز،ستی نیگر بازار ارز رقابتا
البته هر . ارانه دادید به آنها یست بایر نیپذ ن هم امکانیمت ارز صادرکنندگان را باال برد و اگر اید قیست بایسازگار ن

مالحظه ) 4( طبق جدول .ط باشدی به زمان و شراد مشروط و محدودیشود با ی که به صادرکنندگان اعطا میتیحما
هاي تولیدي به  شود که ارزبري تولید کشور رقم قابل توجهی است که این لزوم توجه به بخش تولید و هزینه می

هاي اخیر روندي  نکته قابل توجه این است که ارزبري تولید در طی سال. نماید خصوص تولید صادراتی را گوشزد می
  .ه استافزایشی داشت

 IFS: عمنب

  صادرات
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 )میلیون دالر( ترکیب واردات و ارزبري تولید: 4جدول 

 واردات سال
  ه و یمواد اول

  يا  واسطهيکاالها
 يکاالها

   يا هیسرما
اي  مواد اولیه، کاالهاي واسطه

  به کل وارداتاي و سرمایه
 )درصد(

اي  مواد اولیه، کاالهاي واسطه
  GDP به اي و سرمایه
  )درصد(

1357 10372 5350 2908 79,6 17,5 
1358 9695 5301 1835 73,6 11,1 
1359 10844 6207 1738 73,3 20,3 
1360 13515 8225 2149 76,8 20,2 
1361 11845 6861 2308 77,4 15,4 
1362 18103 10840 4352 83,9 20,0 
1363 14494 8310 3867 84,0 13,8 
1364 11408 7411 2421 86,2 12,1 
1365 9355 5461 2199 81,9 8,4 
1366 9369 5498 2209 82,3 7,0 
1367 8177 4829 1869 81,9 11,4 
1368 12807 7548 2915 81,7 14,6 
1369 18722 11854 4363 86,6 20,5 
1370 29677 16325 9911 88,4 26,9 
1371 29870 18195 8212 88,4 24,3 
1372 20037 12567 5085 88,1 17,5 
1373 11795 7485 2771 87,0 11,2 
1374 12313 8524 1860 84,3 10,9 
1375 15117 9115 3807 85,5 12,8 
1376 14196 7524 4661 85,8 13,2 
1377 14323 6310 6002 86,0 13,5 
1378 12683 6225 4510 84,6 12,7 
1379 14347 7402 4834 85,3 15,0 
1380 17626 8228 7127 87,1 16,5 
1381 22275 9766 9668 87,2 20,0 
1382 26598 12187 11226 88,0 22,9 
1383 35389 16898 12105 82,0 21,6 
1384 39248 25423 9221 88,3 22,2 

  بانک مرکزي: منبع
  

   و موانع پیش روي آن ارتقاء صادرات کشور- 5
 مانع عمده تحقق آن را  کنیم و سپس در اینجا ابتدا راهکارهاي مناسب براي بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی ارائه می

  . نماییم معرفی می
   ارتقاء صادرات کشوري الزم برايکارها   راه- 5-1
 ینگید ثبات نقدیلذا با. میجاد کنی مناسب ايط اقتصادید محی آن بايدارین پایجاد رشد شتابان در صادرات و تأمی ايبرا

 دولت، اصالح يا ن مهم مستلزم انضباط بودجهیدن به ایرس. می دنبال کنیک هدف اساسیو کاهش تورم را به عنوان 
 منابع یده ع، جهتی در سطح وسیول مطالبات بانکدة عدم وصی اعتبارات، رفع پدياعطاق بر ی، نظارت دقینظام بانک
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 جهت يبند  باال، ارتقاء صنعت پردازش و بستهيمحور با تکنولوژ دات دانشید، اهتمام به تولی به سمت تولي و ارزیپول
   .ل استین قبی از ای و اقداماتی و سنتي کشاورزي کاالهايشتر رویارزش افزوده بجاد یا

 ي کند. اقتصاد استی کل و حقیقیی اصالح ساختار پوليکارها  ارتقاء صادرات عمدتاً همان راهيکارها در واقع، راه
 اقتصاد است که یاختار کلن سی ا؛ کردیتوان صرفاً در محدودة بخش صادرات بررس ی در کشور را نمیرنفتیصادرات غ

 یرد و اقتصاد را در رقابت جهانیا و شتابان به خود بگیالبته اگر صادرات حالت پو. کند یت صادرات را مشخص میوضع
ارد تومان یلی هزار م50 که یطیدر شرا. دهد یر قرار داده و جهت می و رشد کل اقتصاد را هم تحت تأثییایر کند پویدرگ

ا و یبرند و تورم حالت پو یت وجوه رنج میدکنندگان و صادرکنندگان از محدودیاد وجود دارد و تول در اقتصیمعوقه بانک
  . د به شتاب صادرات داشتیتوان ام یمستمر دارد نم

د تورم را کنترل کرد، و ی را ثبات بخشینگی نقدرد؛ط مناسب فراهم کید در حوزة پول، ارز و تورم شراین بایبنابرا
به د ین اقدامات بایزمان با ا هم.  جبران تورم اعطا کرديارانه معادل برایا حداقل ی اي اندیشید چارهرات  نرخ ارز صاديبرا

اد عوامل نامولد یار زیط جوالن بسی، در شرای تورميدر فضا. دیت اهتمام ورزیفید و کی توليآور  و فني ساختاريها جنبه
ن یبنابرا.  استیمعن ی بیفی کيت و استانداردهایفی ک، و قاچاقینیرزمی اقتصاد زيط وجود حجم باالیدر اقتصاد، در شرا

 گسترش ي مناسب برايد دنبال کرد تا فضای و قاچاق ارز و کاال را باینیرزمیمحدود کردن بخش نامولد، اقتصاد ز
  . صادرات فراهم شود

  
   از صادرات کشور ي ارزيای پويها تیمراحل حما - 1-1- 5

مت ارز طبق یق و کارا بود قی عمي با بازارهای کامالً رقابتيم اگر اقتصاد ما اقتصادیر شدطور که قبالً هم متذک همان
ن یت اقتصاد ای وضعی اما وقت،ات بخش صادرات سازگار بودی با مقتضيادیشد و تا حد ز ین میی بازار تعيروهایند نیبرآ

 ید ما مقتضیط تولی شرا،ک نرخ ارز استی یط صادرات ما مقتضی شرا،میا و کارا نداری پويست و ما نظام ارزیگونه ن
ن یدر چن. باشد یگر میک نرخ متفاوت دی یز مقتضی ارز ني برای رسمي و تقاضاهايط منابع ارزیگر و شرایک نرخ دی

د یرخ ارز تولن شوند و نیی باالتر تعير ضروری غی نامولد و مصرفي و واردات کاالهاید نرخ ارز صادراتی بایطیشرا
  . تر نییپا

مت یتوان با ق ی م وجود نداردي اقتصاد و توازن ساختارین است که وقتی وجود دارد و آن ایک قاعده کلیاصوالً 
اد یاستفاده ز افته و سوءی فساد گسترش یطین شرایشود در چن یگفته م.  اختالل و عدم توازن را کاهش دادیحیترج

توان اصالح ساختار کرد و  یست نمید دارد و نظارت ن که فساد وجويشود که در اقتصاد ی در پاسخ گفته م.شود یم
ها و کل   بخشیات واقعی بدون توجه به مقتضيا قهی سليمت دستورین قییالبته تع.  داشتيتوان انتظار بهبود ینم

اما تا . شود یت میکند و در اکثر موارد موجب بدتر شدن وضع یچ کس از آن دفاع نمی است که هيگریاقتصاد مسئله د
د ارز ارزان ید باالست بای کل تولي که ارزبریق و کارا و تا وقتی عمي به نظام ارزیابی و دستیت رقابتین به وضعدیرس

 کردن ارز گفته شد چون یان تک ترقیبه هر حال در جر. تر باشد رد و ارز صادرات و واردات گرانید قرار گیار تولیدر اخت
د یبازهم تأک. ام شود و شدد انجیک ضرورت باین کار به عنوان ی انیز است بنابرای چندگانه فسادآميها وجود نرخ

  .  انجام دادیچ اقدام اصالحیتوان ه یمنست و فساد رواج دارد یت حاکم نی که نظارت و شفافيکه در اقتصادشود  یم
  
  ز در صادرات و رشدی فسادآم هاي تی و فعالنامولد نقش بخش -2- 5

 ی بعضي برايدی کليها متیم که قیکن یم مالحظه میده ی قرار مید بررست اقتصاد کشور را موری وضعیما وقت
ن و ییه با نرخ بهره پای و مواد اولی به وجوه ملید بخاطر وابستگیها ارز مثالً تول  بخشی بعضيها گران است و برا بخش
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اضر به استقراض هستند و در  بهره باال هم حيها  در اقتصاد هستند که با نرخییها نرخ ارز ارزان سازگار است اما بخش
کند و  ید می دوم را تولیاز و اساسی است که تحوالت مورد نیبخش مولد بخش. بردارنده دو بخش مولد و نامولد است

 است که اگر از صحنه یکند اما بخش نامولد بخش یب وارد میت آن به روند رشد و توسعه اقتصاد آسیحذف و محدود
 رشد و يکند بلکه موجب اعتال ی وارد نمی نه تنها به روند رشد و توسعه اقتصاد فعلا محدود شودیاقتصاد حذف شود 

 یژگیو. شود یثمر را شامل م ی بی و قانونیرقانونی قاچاق، غيها تی از فعالیفی نامولد طيها تیشود فعال یتوسعه هم م
ار اندك است ی آن هم بسیاتی و مالی قانونيها تی همراه است از محدودیی باالين است که با درآمدهایبخش نامولد ا

د یک تولید از کیکنند مسلماً آنها با ی کسب میی بااليت نامولد دارند و درآمدهای فعاليا  که عدهیطین شرایدر چن
 ین امر موجب کاهش بازدهیا. دهند یرا کاهش م) عوامل مولد(ک ین کیدآورندگان ایکند و سهم پد ی ؟  میناخالص مل

ن ین چنیشود و بنابرا ی منجر ميریپذ ت و رقابتیفی و کیی و کارايور ن خود به افت بهرهیشود که ا ی مولد ميها بخش
 یثبات ین جوالن عوامل نامولد در اقتصاد به گسترش بی ندارد گذشته از ایتی با ارتقاء و شتاب صادرات سنخیتیوضع

ن ی محدودکننده رشد و توسعه اقتصاد و بنابرانها هم عواملیشود و ا ی میت منتهی فساد، عدم شفافینگی و نقدیپول
  .صادرات هستند

  
 گیري نتیجه -6

گیري کرد که صادرات غیرنفتی ما عالوه بر موانع قیمتی با  توان مباحث مطرح شده در این مقاله را این طور نتیجه می
وري تولید  رشد و شتاب بهرهموانع غیرقیمتی و ساختاري نیز مواجه است بنابراین باید براي شتاب بخشیدن به صادرات، 

هاي تولید صادراتی یا نرخ ارز صادرات را باال برد یا اگر این کار مستلزم   را مورد تأکید قرار داد و براي جبران تورم هزینه
اي برسد که در آن عالئم قیمتی به طور کارا  هاي بیشتر است به آنها یارانه داد تا وضعیت صادرات ما به نقطه هزینه

  .دهی کنند عالمت
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