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انجمن

اقتصاددان میهمان انجمن پسته ایران تشریح کرد:

آینده قیمت دالر

تیرمــاه  اواخــر  در  ارزی  التهابــات 
ــه  ــد ك ــه راه بودن ــاری در میان ــال ج س
ــی  ــع عموم ــه مجم ــزاری جلس ــا برگ ب
ــران مصــادف شــدند.  انجمــن پســته ای
ــتانی  ــا بوس ــر رض ــه دكت ــن جلس در ای
اقتصــاددان برجســته كشــور بــه عنــوان 
ــتانی  ــده بود. بوس ــوت ش ــخنران دع س
در ایــن نشســت ضمــن مــرور تالطمــات 
ــر واقعــی  ــالش نمــود تصوی ــازار ارز ت ب
اقتصــاد ایــران را ارائــه نمایــد. در ادامــه 
ــام  ــه انضم ــخنرانی وی ب ــات س جزئی
پرســش و پاســخ های مطــرح شــده 

شــده اند. آورده 
اگــر یادتــان باشــد پارســال همیــن موقــع در 
ــت  ــرخ ارز صحب ــورد ن ــودم و در م ــان ب خدمت ت
شــد. در آن زمــان نــرخ دالر حــدود 3400 تومــان 
ــه  ــم ک ــت کردی ــن صحب ــاره ای ــد درب ــود و بع ب
ــور  ــان عب ــرخ ارز از 4000 توم ــال ن ــر س در آخ
می کنــد. االن نــرخ دالر حــدود 8000 تومــان 
ــم  ــت می کن ــورد صحب ــن م ــدا در ای اســت. در ابت
ــد و از  ــق ش ــال محق ــی پارس ــرا پیش بین ــه چ ک
ــه  ــد اینک ــه بع ــد؟ و نکت ــتر ش ــان بیش 4000 توم
ــم  ــا بفهمی ــر م ــد؟ اگ ــتر ش ــدر بیش ــن ق ــرا ای چ
ــع  ــت، آن موق ــاال رف ــرخ دالر ب ــدر ن ــن ق ــرا ای چ
ــد  ــه بع ــن ب ــه از ای ــم ک ــل کنی ــم تحلی می توانی

ــد؟ ــی می افت ــه اتفاق چ
پــس بخــش عمــده بحــث امــروز مــن در مــورد 
ایــن اســت کــه چــرا نــرخ ارز 8000 تومــان 
شــد و بعــد در مــورد ایــن صحبــت می کنــم 
ــد  ــه بع ــن ب ــرخ ارز را از ای ــم ن ــر بخواهی ــه اگ ک
پیش بینــی کنیــم چگونــه بایــد فکــر کنیــم و بعــد 
ــد  ــورم و رش ــرخ ت ــورد ن ــری در م ــک نتیجه گی ی

ــت. ــم داش ــادی خواهی اقتص
ــد  ــگاه کنی ــودار را ن ــن نم ــمت اول ای ــر قس  اگ
کــه حــدود ســال 91 تــا 92 اســت، یــک جهــش 
ــودار  ــن نم ــای ای ــد و در انته ــودار می بینی در نم
دوبــاره یــک جهــش دیگــر می بینیــد. ایــن 
ــرخ دالر اســت. آن خــط  ــه ن ــوط ب ــا مرب جهش ه
پاییــن کــه تیره تــر اســت، نــرخ دالر رســمی 
اســت، یعنــی آن نرخــی کــه دولــت دوســت دارد 
در بــازار ببینــد. خــط روشــن، نــرخ دالر آزاد اســت، 
ــا  ــه آن رسیده اســت. ب ــازار ب ــه ب ــی نرخــی ک یعن
ــت همیشــه دوســت  ــن نمــودار، دول ــه ای توجــه ب

بــازار  در  تمایلــی  امــا  باشــد،  ارزان  دالر  دارد 
وجــود دارد کــه دالر گران تــر باشــد. جالــب اســت 
ــی  ــت خیل ــود دارد، دول ــه جهــش وج ــی ک جاهای
ــرخ  ــل، کــف ن ــد حداق ــه بتوان ــد ک ــاش می کن ت
را حفــظ کنــد، ولــی بعــد از مدتــی بــه مرحلــه ای 
ــور می شــود  ــدارد و مجب ــده ای ن می رســد کــه فای

ــد. ــازار حرکــت کن ــرخ ب ــه ســمت ن ب
ــر  ــته نظ ــت توانس ــا دول ــی دوره ه ــط در بعض فق
خــودش را بــه بــازار تحمیــل کنــد. امــروز در ایــن 
ــی  ــه مواقع ــه در چ ــم ک ــت می کنی ــورد صحب م
دولــت توانســته نظراتــش را تحمیــل کنــد؟ و آیــا 
ــن کار را  ــد ای ــروز می توان ــرایط ام ــت در ش دول

ــا خیــر؟ بکنــد ی
ــت  ــد دالر تح ــم رون ــل کنی ــم تحلی ــر بخواهی اگ
تأثیــر چــه متغیــری اســت، خــط کــم رنــگ نــرخ 
ــت و  ــق شده اس ــازار محق ــه در ب ــت ک دالری اس
خــط پررنگ تــر نــرخ دالر در شــرایطی اســت کــه 
اگــر نــرخ دالر در ســال 1368 را 600، 700 تومان 
در نظــر بگیریــم و بــر اســاس تــورم و بــدون توجه 
بــه هیــچ متغیــر دیگــری رشــدش بدهیــم و بیایــم 
جلــو؛ البتــه نــرخ تــورم آمریــکا را از آن کــم کنیــم. 
ــوان  ــر می ت ــک متغی ــا ی ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
رونــد کلــی نــرخ دالر را توضیــح داد؛ یعنــی وقتــی 
ــاال  ــورم وجــود دارد، قیمــت کاالهــا ب ــران ت در ای
مــی رود؛ پــس قیمــت دالر هــم بــه عنــوان یــک 
کاال بایــد بــاال بــرود. ایــن یــک رونــد کلــی اســت 

و هیــچ خدشــه ای در آن وارد نیســت. 
چــرا در ایــران چنیــن اتفاقــی می افتــد؟ چــرا 
ــی  ــن باشــد، ول ــرخ ارز پایی ــت دوســت دارد ن دول

بــازار همیشــه نــرخ باالتــری را عرضــه می کنــد؟ 
کــه  بر می گــردد  واقعیتــی  بــه  مســئله  ایــن 
دوســت  خیلــی  را  آن  مــا  سیاســت مدارهای 
ــه  ــم س ــه آن می گویی ــم اقتصــاد ب ــد؛ در عل ندارن
گانــه غیــر ممکــن؛ بعضــی چیزهــا بــا هــم جمــع 
نمی شــوند، ولــی دولــت مــا دوســت دارد اینهــا را 
ــه غیرممکــن  ــن ســه گان ــا هــم داشته باشــد. ای ب
ــن  ــه ای ســه عنصــر دارد: 1- تحــرک ســرمایه، ب
ــال  ــاد فع ــه در اقتص ــرادی ک ــا اف ــه آی ــا ک معن
ــا  ــد ی ــی بخرن ــی خارج ــد دارای ــتند، می توانن هس
خیــر؟ کاالی خارجــی ماننــد دالر. 2- اینکــه 
ــد؟  ــه اجــرا می کن ــی را چگون ــت سیاســت پول دول
ــاد  ــه زی ــول همیش ــه پ ــت دارد عرض ــا دوس آی
باشــد و دوســت دارد خــرج کنــد و کســری بودجــه 

تحوالت نرخ ارز
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بیــاورد و بــرود از بانــک مرکــزی قــرض بگیــرد؟ 
3- دولــت چــه تمایلــی نســبت بــه نــرخ ارز دارد؟ 
اینکــه می خواهــد نــرخ ارز تثبیــت شــده باشــد یــا 

ــد؟  ــر کن تغیی
ایــن ســه مقولــه بــا هــم جمــع نمی شــوند. هیــچ 
کشــوری نمی توانــد همزمــان  هــم ورود و خــروج 
ــول  ــری پ ــرخ براب ســرمایه را آزاد بگــذارد ، هــم ن
ــم  ــه دارد و ه ــت نگ ــًا ثاب ــا تقریب ــت ی ــود را ثاب خ
سیاســت پولــی مســتقلی را دنبــال کنــد. کشــورها 
ــوق را  ــت ف ــه سیاس ــت از س ــد دو سیاس می توانن
ــا  ــه آنه ــر س ــرای ه ــا اج ــد؛ ام ــرا درآورن ــه اج ب

غیرممکــن اســت. 
ــن  ــار چنی ــه اختص ــوان ب ــه گانه را می ت ــن س ای
ــرخ  ــل اســت ن ــر کشــوری مای ــرد؛ اگ تشــریح ک
برابــری پــول خــود را کــم و بیــش ثابــت نگــه دارد 
) مثــًا بــرای تشــویق صــادرات و مهــار واردات از 
ــال  ــن ح ــد( و در عی ــری کن ــش آن جلوگی افزای
)بــه منظــور جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ( 
نمی خواهــد از ورود و خــروج آزادانــه ســرمایه 
جلوگیــری کنــد ، ایــن کشــور دیگــر نمی توانــد در 
ــتقل  ــًا آزاد و مس ــود کام ــی خ ــت های پول سیاس
عمــل کنــد و مثــًا ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره 
را بــه نحــوی موثــر کنتــرل کنــد ؛ زیــرا هنگامــی  
ــتکاری«   ــه »دس ــرخ ارز ب ــت ن ــرای تثبی ــه ب ک
عرضــه و تقاضــای پــول مبــادرت مــی ورزد ، 
ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره ناگزیــر از آن 
ــل  ــور مای ــن کش ــه ای ــد. چنانچ ــر می پذیرن تأثی
ــد  ــت کن ــی را تثبی ــول مل ــری پ ــرخ براب ــد ن باش
ــا اعمــال سیاســت های  ــد ب و در عیــن حــال بتوان
پولــی مناســب ، ســطح قیمت هــا و نــرخ بهــره در 
کشــور را نیــز در حــد مــورد نظــر خــود نگــه دارد ، 
ناچــار اســت کــه حرکــت ســرمایه را کنتــرل کنــد؛ 
زیــرا در غیــر ایــن صــورت ، ورود و خــروج آزادانــه 
ســرمایه ، بــا تغییــر در تقاضــا و عرضــه پــول ملــی ، 

ــود. ــر می ش ــری منج ــرخ براب ــر در ن ــه تغیی ب
ــر از  ــرخ ارز آزاد باالت ــات ن ــی اوق ــرا برخ ــا چ ام
نرخــی اســت کــه بــه کمــک تــورم را پیش بینــی 
ــازار  ــرخ ب ــال 1384 ن ــل از س ــا قب ــم؟ ت می کنی
ــال  ــت و در س ــی شده اس ــرخ پیش بین ــر از ن باالت
ــد االن  ــت و بع ــر اس ــازار پایین ت ــرخ ب 89-88 ن
ــازار  ــاره در شــرایطی قــرار داریــم کــه نــرخ ب دوب
ــی  ــورم پیش بین ــه ت ــت ک ــی اس ــر از نرخ باالت
ــم  ــل کنی ــوب تحلی ــم خ ــر بخواهی ــد. اگ می  کن

ــیم. ــر داشته باش ــد نظ ــد م ــرایط را بای ــن ش ای
رابطــه بیــن نوســانات نــرخ ارز نســبت بــه 
پیش بینــی می کنــد،  تئــوری  نرخــی کــه  آن 
ــا در بخــش نفــت و گاز  ــه صــادرات م بســتگی ب
دارد. بــه عبــارت دیگــر، هــر ســالی کــه صــادرات 

ــازار  ــت ارز در ب ــت، قیم ــم بوده اس ــا ک ــت م نف
ــان  ــۀ70 نش ــال های ده ــت و س ــر بوده اس باالت
ــا  ــال های 1387 ت ــت. س ــال ها اس ــده آن س دهن
ــت،  ــاد بوده اس ــی زی ــت خیل ــادرات نف 1389 ص
بنابرایــن نــرخ ارز نســبت بــه تــورم خیلــی 
ــم  ــم ببینی ــر بخواهی ــس اگ ــر بوده اســت. پ پایین ت
چــه اتفاقــی در  آینــده می افتــد بایــد بدانیــم 
صــادرات نفــت و گاز در آینــده چطــور خواهــد بــود 
ــروز  ــه چــه بســتگی دارد. ام و صــادرات بیشــتر ب
ــرای  ــه ب ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــا بس ــادرات م ص
ــال  ــا پارس ــر م ــد. اگ ــی می افت ــه اتفاق ــام چ برج
ــرخ ارز  نتوانســتیم خــوب پیش بینــی کنیــم کــه ن
چقــدر می شــود شــاید بــه خاطــر ایــن بــوده کــه 
ــرون  ــام بی ــکا از برج ــرد آمری ــر نمی ک ــی فک کس
ــا  ــاید م ــام نباشــد، ش ــکا در برج ــر آمری ــرود. اگ ب
ــم و  ــادر کنی ــت ص ــل نف ــدازه قب ــه ان ــم ب نتوانی
ــًا  عرضــه ارز در اقتصــاد مــا کــم می شــود، متعاقب
هــر کاالیــی کــه کــم بشــود حتمــًا قیمتــش بــاال 

ــی رود. م
ــد  ــه بع ــم از االن ب ــم بدانی ــر بخواهی ــس اگ  پ
ــر  ــورد فک ــن م ــد در ای ــد، بای ــی می افت ــه اتفاق چ
کنیــم چــه اتفاقــی بــرای برجــام می افتــد. از 

ــا نیســت،  ــد دیگــر کار اقتصاددان ه ــه بع اینجــا ب
ــیون را  ــار سیاس ــد رفت ــت. بای ــیون اس کار سیاس
ــا  ــا ب ــد م ــر می کنی ــر فک ــرد. اگ ــی ک پیش بین
اروپــا بــه نتیجــه ای می رســیم کــه صــادرات 
ــت  ــااًل قیم ــس احتم ــود، پ ــم نمی ش ــان ک نفت م
دالر یــک مقــدار پایین تــر مــی رود. اگــر بــا اروپــا 
ــار  ــد انتظ ــًا بای ــیم، حتم ــم برس ــه تفاه ــم ب نتوانی
ــرود.  ــر ب ــم باالت ــن ه ــرخ ارز از ای ــیم ن داشته باش
در اینجــا یــک نکتــه وجــود دارد، مــا وقتــی داریــم 
ــاره  ــم، درب ــت می کنی ــادرات صحب ــورد ص در م
ــات  ــی بی ثب ــه خیل ــم ک ــت می کنی بخشــی صحب
ــن نمــودار نشــان می دهــد کــه بخــش  اســت. ای
خارجــی مــا کــه صــادرات هــم آنجــا دارد اتفــاق 
ــت.  ــات اس ــی بی ثب ــر قانون ــدر از نظ ــد چق می افت
ــط و  ــک خ ــا ی ــی ب ــن منحن ــی در ای ــر بی ثبات ه
حاشــیه نشــان داده شده اســت. قســمت اول را 
ــت؛  ــای ارز اس ــدد نرخ ه ــم، تع ــگاه می کنی ــه ن ک
ــرخ ارز  ــناور و ن ــرخ ارز ش ــی، ن ــرخ ارز صادرات ن
ــر  ــودار جلوت ــه روی نم ــدار ک ــک مق ــمی. ی رس
ــیم  ــه می رس ــای چندگان ــد از نرخ ه ــم، بع می آیی
بــه آن هاشــور پررنــگ کــه نماگــر تحریــم اســت. 
ــال  ــاد اعم ــی اقتص ــش خارج ــم روی بخ تحری

نرخ ارز و تورم

الر وابستگی روند نرخ د•
به تفاوت تورم داخل و

خارج 

نرخ ارز برابری

نرخ ارز آزاد

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

ثباتی نظام ارزیبی
ثباتی نظام ارزی مانع بی•

صادرات غیرنفتی

طه چین صادرات غیرنفتی با خط تیره، مناطق نقرشد 
نظام  ارزی چند نرخی، منطقه تیره دوران تحریم 

، شکاف نرخ ارز(اجرای تحریم های مالی تا برجام)
رز با خط چین و شکاف نرخ ا( با نرخ آزاد)صادراتی 

ده شده با خط چین تیره نشان دا( با نرخ آزاد)رقابتی 
در این دوره نرخ ارز رسمی نیز وجود داشته. است
.  است
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انجمن

انداز رشد اقتصادی و تورمچشم

تورم

رشد 
اقتصادی

نظام بانکی

نفتبرجام

ارز

دولت

ینقدینگ

نرخ 
سود

ــاد  ــی اقتص ــش داخل ــی روی بخ ــود و کس می ش
ــر  ــفانه ه ــا متأس ــذارد، ام ــم بگ ــد تحری نمی توان
ــت شــروع  ــی رود دول ــاال م ــرخ ارز ب ــه ن ــت ک وق
ــی اقتصــاد و  ــه بهــم زدن بخــش  داخل ــد ب می کن
دوبــاره می رســیم بــه ارزهــای چندگانــه. طــی 2، 
3 مــاه گذشــته یــک آشــفتگی در بحــث صــادرات 
و واردات احســاس شــد؛ هــر روز یــک بخشــنامه 
ــا  ــی واردات ی ــک کاالی ــر روز ی ــده، ه ــادر ش ص
صادراتــش ممنــوع شــده و هــر روز یــک نرخــی 
ــادرات  ــود ص ــور می ش ــت. چه ط ــام شده اس اع
کــرد وقتــی محیــط ایــن بخــش ایــن قــدر 
ــه االن  ــدی اســت ک ــن تهدی ــات اســت؟ ای بی ثب
نســبت بــه بخــش صــادرات وجــود دارد. درســت 
ــم  ــت ک ــادرات نف ــت ص ــن اس ــه ممک ــت ک اس
بشــود و نــرخ ارز افزایــش پیــدا کنــد، یعنــی 
ــی  ــای صادرات ــیم درآمده ــار داشته باش ــا انتظ م
ــکل  ــت مش ــی دول ــود، ول ــتر بش ــی بیش غیرنفت
اصلــی اســت کــه بــا بی ثبــات کــردن ایــن 
ــودش در  ــت خ ــش دخال ــق افزای ــش از طری بخ
ایــن بخــش باعــث می شــود کســی نتوانــد 
ــر  ــم اگ ــن نمی دان ــًا م ــرد. االن واقع ــم بگی تصمی
کســی پســته صــادر کنــد و بخواهــد عوایــدش را 
ــد  ــی می توان ــه نرخ ــا چ ــاورد ب ــور بی ــل کش داخ
بفروشــد؟ آن نــرخ آخــری کــه بــه دســتش 

ــت؟ ــدر اس ــد چق می رس
امــروز بزرگتریــن تهدیــدی کــه وجــود دارد بیشــتر 
ــش  ــن بخ ــت در ای ــت گذاری دول ــب سیاس از جان

ــک قســمت از  ــط ی ــد فق ــه کنی ــر توج اســت. اگ
ــمت  ــت و آن قس ــگ اس ــفید رن ــودار س ــن نم ای
ســفید کــه تــک نرخــی اســت، آنجایــی اســت کــه 
دولــت نفــت زیــادی صــادر کــرده و  می توانــد ارز 
زیــادی عرضــه کنــد و قیمــت دالر را پاییــن نگــه 

دارد. 
اقتصــاد مــا  بقیــه  اثــری روی  ارز چــه  امــا 
ــذارد  ــر می گ ــه ارز اث ــی ک ــن جای ــذارد؟ اولی می گ
تــورم اســت، ولــی همــۀ تــورم بــه ارز ربــط نــدارد. 
تــورم را می شــود دو قســمت کــرد؛ یــک قســمت 
کاالهــا و دیگــری خدمــات. اگــر افزایــش نــرخ ارز 
ــت  ــده اس ــق ش ــادی از آن محق ــمت زی ــه قس ک
ادامــه پیــدا کنــد، مــا بایــد انتظــار داشــته باشــیم 
کــه قیمــت کاالهــا هــم زیــاد بشــود؛ پــس حتمــًا 
یــک تــورم بیشــتری بــه واســطه افزایــش نــرخ ارز 
داریــم، امــا بــا افزایــش نقدینگــی حتمــًا خدمــات 

ــود.  ــران می ش ــم گ ه
قســمت بعــدی کــه اثــر می پذیــرد شــبکه بانکــی 
اســت. طــی چنــد ســال اخیــر نــرخ بهــره بانکــی 
همیشــه بیشــتر از نــرخ تــورم بــوده و ایــن یــک 
ــب و  ــر کس ــرای ه ــزرگ ب ــی ب ــت خیل محدودی
کاری اســت. چطــور می شــود در یــک اقتصــاد 10 
درصــد ســود واقعــی داشــت؟! یعنــی وقتــی تــورم 
و هزینــه دســتمزدها را کنــار گذاشــت، 10 درصــد 
ــن  ــی از بزرگ تری ــن یک ــد؟ ای ــی بمان ــود واقع س
ــال 91  ــه از س ــت ک ــا اس ــاد م ــای اقتص چالش ه
ــاش  ــی ت ــم خیل ــت ه ــت و دول ــروع شده اس ش

کــرده بــرای اینکــه ایــن فاصلــه را کــم کنــد.
بــا ایــن توضیحــات اگــر بخواهیــم تحلیلــی بــرای 
ــن نمــوداری  ــد چنی ــده داشته باشــیم بای ســال آین
را در ذهنمــان تصــور کنیــم. برجــام کــه بــه نظــر 
می رســد بــه آخــر خــط خــود رسیده اســت و 
باعــث می شــود صــادرات نفــت مــا کــم بشــود و 
ــت ارز کمتــری خواهــد داشــت و هزینه هــای  دول
ــس تقاضــا در  ــد، پ ــد انجــام ده ــری می توان کمت
اقتصــاد و تولیــد کــم می شــود؛ یعنــی از دو محــل 
ــت  ــد. دول ــادی رخ می ده ــد اقتص ــش رش کاه
هــر وقــت وضعــش خــراب بشــود، مــی رود 
ــن االن  ــه همی ــی ک ــا. بانک های ــراغ بانک ه س
ســود  نرخ هــای  و  اســت  خــراب  وضع شــان 
ــادی  ــار زی ــت فش ــر دول ــد، اگ ــی می دهن باالی
بیــاورد، حتمــًا نــرخ ســود باالتــر مــی رود. وقتــی 
ــرخ ســود 20 درصــد دارد کار  ــا ن یــک اقتصــاد ب
می کنــد و وضعــش ایــن اســت، اگــر نــرخ ســود 
ــک  ــود. بان ــر می ش ــش بدت ــرود وضع ــر ب باالت
ــاژ  ــول پمپ ــا پ ــه بانک ه ــب دارد ب ــزی مرت مرک
ــر  ــت و ه ــراب اس ــان خ ــون وضع ش ــد، چ می کن
ــتر  ــورم بیش ــود ت ــاژ ش ــتری پمپ ــول بیش ــدر پ ق
ــود،  ــاژ ش ــاد پمپ ــه اقتص ــه ب ــول ک ــود. پ می ش
ــک  ــا ی ــا ب ــت زود ی ــن اس ــد؛ ممک ــورم می آی ت
تأخیــر بیایــد. باید توجه داشــت، االن در شــرایطی 
نیســتیم کــه اگــر پولــی بــه اقتصــاد تزریــق شــود 

ــذارد.  ــر بگ ــا اث ــر روی قیمت ه ــا تأخی ب


