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مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعالم کرد
۶۰۰۰واحدمسکنمهربالتکلیفماندهاند

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران از راکد 
بودن حدود ۶۰۰۰ مسکن مهر پایتخت خبر داد.

ن��ادر محمدزاده با بیان اینک��ه مهم ترین پروژه ها 
در حوزه س��اخت و توس��عه راه ها پروژه هایی با باالی 
5۰ درصد پیش��رفت فیزیکی هستند، تصریح کرد: در 
این راستا احداث باند دوم محور قدیم قم به طول 3۰ 
کیلومتر با 75 درصد پیش��رفت فیزیکی، احداث باند 
دوم محور فیروزکوه- س��منان به طول 12کیلومتر با 
۶5 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث کمربندی غربی 
دماوند به ط��ول ۶.5کیلومتر با 55 درصد پیش��رفت 
فیزیکی مهم ترین پروژه ها هس��تند که در سال 97به 

بهره برداری می رسند.
وی با بیان اینک��ه ۶ طرح تفصیلی، 3 طرح بافت 
فرس��وده، 1۰ طرح هادی روستایی و یک طرح هادی 
ش��هری در معاونت معماری و شهرس��ازی به تصویب 
رس��ید، اف��زود: همچنی��ن 8 واحد صنفی و ش��هرک 
صنعت��ی، ۶7 واحد تولی��دی کش��اورزی و 31 واحد 
خدماتی در راس��تای اقتصاد مقاومتی و اش��تغال در 

استان تهران مجوز دریافت کردند.
محمدزاده یادآور ش��د: اداره کل راه و شهرسازی 
استان تهران متعهد به ساخت 1۰۰ هزار و 149 واحد 
مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر بوده که تا 
پایان بهار امس��ال، 94 هزار و 52۶واحد )94 درصد( 
کل مس��اکن مهر بهره برداری و ب��ه متقاضیان تحویل 
داده شده است. پروژه های باقیمانده عمدتاً راکد و در 

مرحله تعیین تکلیف هستند.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران با بیان 
اینک��ه حوزه ام��اک و حقوقی نی��ز 5 قطعه زمین با 
واحدپذیری س��ه هزار و 134 فقره مس��کن به اقشار 
ویژه واگذار ش��ده، تصریح ک��رد: 93 هکتار از اراضی 
داخل محدوده ش��هری و 32۶4 هکت��ار از اراضی در 

حریم شهرهای استان تهران رفع تصرف شده است.

خونه به خونه

بانکآیندهرتبهنخستبانکهایخصوصی
دراجرایطرحرونقتولیدکشور

براس��اس ارزیاب��ی و گ��زارش منتش��ر ش��ده از 
س��وی وزارت کشور؛ از ابتدای س��ال 139۶ تا تاریخ 
2۰ فروردین م��اه س��ال 1397، بانک آین��ده، در بین 
بانک ه��ای خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تس��هیات 

پرداختی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
بانک آینده، در راس��تای اولویت های تعیین  ش��ده 
مبنی ب��ر حمایت از بخش های واقع��ی اقتصاد، افزایش 
تولی��د داخل��ی و توجه ب��ه مقوله اش��تغال؛ برنامه های 
هدف من��دی در جهت تأمین نیازه��ای مالی واحدهای 
تولیدی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط )SME( را 
در دستور کار خود، قرار داده است. بر همین اساس، این 
بانک در ارتباط با تأمین منابع مالی و پاسخگویی به نیاز 
فعاالن اقتصادی، تاکنون، توانسته است؛ عاوه بر تعامل 
پویا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این عرصه، خود 
نیز رأساً و با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط را 

شناسایی و پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها باشد.

بازدیدمدیرعاملبانکصنعتومعدناز
شرکتزمزمکرمانشاه

علی اش��رف افخم��ی مدیرعامل بان��ک صنعت و 
معدن در سفر به استان کرمانشاه از شرکت زمزم این 

استان بازدید کرد.
این طرح صنعتی با تس��هیات ۶۰ میلیون یورویی 
 )Can( این بانک، به تولید قوطی فلزی انواع نوشیدنی ها
به ظرفیت 384 هزار عدد در س��ال خواهد پرداخت و با 
بهره برداری از آن برای 1۶4 نفر اش��تغال مستقیم ایجاد 
خواهد شد. براساس این گزارش، آخرین وضعیت نصب 
نهایی ماشین آالت با حضور استاندار کرمانشاه و مدیرعامل 

بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفت.

روابطبانکتوسعهصادرات
باشرکایراهبردیدرسطحبسیارمطلوب
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعام کرد: روابط 
این بانک با ش��رکای راهبردی درسطح بسیارمطلوب 

خود قرار دارد و رضایت بخش است.
علی صالح آبادی درجریان سفر به استانه ای گیان 
و اردبیل با اعام این مطلب افزود: عملکرد بانک مورد 
رضایت نهادهای باالدستی اعم از بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی 
اس��ت. وی با اعام این مطلب ک��ه تعامل اگزیم بانک 
ایران با بانک مرکزی در بهترین س��طح ممکن اس��ت، 
گفت: صورت های مالی بانک طی سنوات متمادی فاقد 
بند حسابرسی بوده و همواره مورد تایید بانک مرکزی 
قرار گرفته است. وی تصریح کرد: تعامل بسیار نزدیکی 
با صندوق ضمانت صادرات داریم و تمام پرونده های باز 

با این صندوق تعیین تکلیف شده است.

تبریکبانکپاسارگادبهمناسبت
قهرمانیتیمملیکشتیفرنگینوجوانان

بانک  پاس��ارگاد به عنوان تنها حامی تیم های ملی 
کشتی ایران، کسب مقام قهرمانی توسط تیم ملی کشتی 
فرنگی نوجوانان ایران، در رقابت های جهانی کرواسی را 
به اعضای این تیم و ملت شریف ایران صمیمانه تبریک 
می گوید و از خداوند منان، سامتی و موفقیت های بیش 

از پیش را برای جامعه ورزشی کشور خواستار است.

اخبار

زینب عابد

یزی سیستم  های اقتصادی کارشناس ارشد برنامه ر

در ب��ازار س��که و ارز نی��ز مثل  همه ی بازارها آنچه تعیین کننده جنب استانبول
است، میزان عرضه و تقاضا و عواملی است که می تواند 
روی عرض��ه و تقاضا اثرگذار باش��د و مجموعه ی این 
عوامل تعیین کننده ی نرخ ارز است. شرایط عرضه ی 
ارز و ص��ادرات نفت و ص��ادرات کاالهای غیرنفتی در 
میزان درآمدهای ارزی نسبت به گذشته مؤثر می باشد 
و هر نوع کاهش در عرضه ی ارز باعث می شود قیمت 

ارزهای خارجی باال برود و پول ملی ما تضعیف شود.
رابط��ه ی نرخ ارز ب��ا واردات، رابطه ی معکوس 
و منفی اس��ت؛ یعنی ب��ا افزایش ن��رخ ارز، قیمت 
کاالهای وارداتی باال می رود. این موضوع به صورت 
مستقیم بر هزینه های آن دسته از کاالهای وارداتی 
که به عنوان نهاده ی تولید استفاده می شوند، تأثیر 
می گذارد یعنی هزینه ی تمام��ی کاالهای وارداتی 
از جمله مواد اولیه، کاالهای س��رمایه ای و کاالهای 
واس��طه ای افزایش یافته و در نتیجه هزینه ی تولید 
ب��اال رفته و قیم��ت کاالها افزای��ش می یابد. برخی 
مطالعات انجام شده در کشور گویای آن هستند که 
صنایع مختلف کشور از حداقل 1۰ تا 7۰ درصد به 
مواد اولیه ی خارجی وابس��تگی دارند و از این منظر 
افزای��ش نرخ ارز به معنای افزایش س��طح عمومی 

قیمت ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
اگر در ش��رایط تورمی، دولت نرخ اس��می ارز 
)معادل ریالی به��ای ارز، در زمان های مختلف( را 
به صورت دس��توری تثبیت نماید، در این صورت 
نرخ واقعی ارز )نرخی اس��ت که کاهش ارزش پول 
و ق��درت خرید آن یا به عبارتی اثرات تورم، در آن 
لحاظ ش��ده باشد( کاهش یافته و این کاهش نرخ 
واقع��ی ارز در کوتاه مدت ت��ا زمانی که تداوم یابد، 
اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت؛ اما روشن 
اس��ت که این تثبیت ن��رخ ارز، به دلی��ل افزایش 
روزاف��زون تقاض��ا برای ارز و کمب��ود منابع ارزی، 
بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد 

که به افزایش یک باره ی نرخ ارز اقدام کند.
در نتیج��ه ای��ن تعدی��ل ناگهانی، ت��ورم در 
کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به 
نح��وی که اثر کاهش تورم در دوره ی قبل از آن را 
خنثی خواهد کرد. در صورتی که تعیین دستوری 
ن��رخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از 
راه تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ 

تورم را افزایش خواهد داد.
افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی 
قیمت ها به نحوی که ن��رخ واقعی ارز ثابت بماند، 
عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین، 
سیاس��ت گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند 
که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناس��ب برای 
کنت��رل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیس��ت. 
واقعیت های تجربی اقتصاد ایران در دهه ی 8۰ که 
ط��ی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم 
در سطح باالیی باقی ماند، این امر را تأیید می کند 
که کاهش نرخ واقعی ارز نمی تواند در بلندمدت اثر 

قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.
در نظام ش��ناور بدون مداخله )توس��ط عرضه 
و تقاضای ارز در بازار آزاد تعیین می ش��ود( بیشتر 
ب��ودن نرخ ت��ورم داخل در مقایس��ه با ت��ورم در 
کشورهای شریک تجاری )براساس نظریه ی برابری 
قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت 
داخ��ل به خارج یا نس��بت تورم داخ��ل به خارج 
است(، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش 
پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و 
کاهش واردات می شود و تراز جاری پرداخت های 
خارجی را بهبود می بخشد. افزایش صادرات تولید 
داخل را باال می برد و اش��تغال در داخل را افزایش 
می دهد. کاه��ش واردات نیز باعث افزایش مصرف 
کاالهای داخلی ش��ده و همین اثر مثبت را بر نرخ 

رشد، تولید ملی و اشتغال می گذارد.
در نظام نرخ ارز شناور، با مداخله )که همان نرخ 
ثابت ارز می  باشد توسط بانک مرکزی یا دولت اعام 
می گردد( که ش��ناور کثیف خوانده می شود. دولت 
به خاطر برخی ماحظه ه��ای اقتصادی در بازار ارز 
مداخله می کند. به عنوان مثال ارزش پول داخلی را 
با وجود  اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل 
از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می دارد. ارزش 
بی��ش از حد پول داخل باعث می گردد که به خاطر 
کاه��ش نیافتن ارزش پول داخل��ی واردات ارزان و 
صادرات گران شود. اثر مداخله ی دولت در بازار ارز 
بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات 
را کاه��ش و به دلیل افزایش نیافتن قیمت واردات، 

تقاضا برای واردات را افزایش می دهد.
بدین ترتی��ب، خالص صادرات ک��ه تفاوت بین 
ص��ادرات و واردات می باش��د، کاه��ش یافته و باعث 
کاهش درآم��د ملی می ش��ود. در س��ال های اخیر، 
مداخله ی دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و 
مصنوعی ریال در برابر سایر پول ها شده است. قاچاق 
کاال و واردات کااله��ای رقیب تولید داخلی نیز باعث 
ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری 
از واحدهای تولیدی شده است. ارز باید براساس نظام 
شناور مدیریت ش��ده ی ارزی تعیین شود. زمانی که 
نرخ ارز افزایش می یابد، در بخش هایی تقاضا برای آن 
کاهش یافت��ه و در نهایت منحنی عرضه و تقاضا در 
یک نقطه به یک دیگر می رسند که آن نقطه ی بهینه 
است. در این میان نقش بانک مرکزی هم قابل اهمیت 
اس��ت. هیچ دوره ای نداشتیم که نوسان قیمت ارز تا 
ای�ن ان�دازه ش�دید شده ب�اشد و قیم�ت ها به ص�ورت 
مدام باال و پای�ین بروند همی�شه براساس نیاز بودجه 
و اینکه نفت مهم ترین منبع دولت و کل نظام است، 
دستوری ن�رخ ارز را تعیین می کنند. پس هیچ دیدگاه 

اقتصادی مشخصی روی این تعیین نرخ نیست.
مهم ترین متغیری که به لحاظ نظری از تغییر 
ارزش پ��ول ملی متأثر می ش��ود، تراز پرداخت های 
خارجی اقتصاد اس��ت. در ارزیابی اثر کاهش ارزش 
پول ملی بر تراز پرداخت ها 4 نگرش شامل نظریه ی 

کش��ش ها، نظریه ی جذب، نظریه ی پولی و رویکرد 
هزینه مطرح شده است. هر کدام از نظریه های یاد 
شده بر مبنای فروض و پیش شرط هایی بنا شده اند 
ک��ه وجود و یا ع��دم وجود آن ها از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار اس��ت، چراکه اگر پیش فرض های 
ی��ک نظریه در اقتصادی برقرار نباش��د، نتایج مورد 

انتظار نیز تحقق نخواهند یافت.
از جمل��ه ی این ف��روض - اس��تقال صادرات 
از واردات - ثب��ات س��طح قیمت ها، تولید و ظرفت 
تولیدی - ثبات ش��رایط پولی )ن��رخ بهره( - وجود 
براب��ری قدرت خرید - تح��رک کامل کاال و دارایی 
)آزادی حس��اب س��رمایه و تج��ارت( و عدم وجود 
اش��تغال کامل هستند که ش��رایط اقتصاد ایران با 
فرضیات یاد شده سازگاری ندارد؛ بنابراین استدالل 
که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و 
در نهای��ت بهبود تراز پرداخت ها می ش��ود حتی به 
لحاظ نظری نیز از پشتوانه ی الزم برخوردار نیست.

)اتخ��اذ  درون��ی  عوام��ل  از  مجموع��ه ای 
سیاس��ت های پول��ی و بانک��ی( و بیرون��ی )مانند 
تحریم های خارجی( در تعیین نرخ ارز تأثیرگذارند 
که هر کدام از این عوامل به نوبه ی خود بر بخشی 
از متغیره��ای بازار تأثیر می گذارند. برای بررس��ی 
س��ازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتص��اد ایران، ابتدا 
باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز 
بررسی ش��ود. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به 
عن��وان مهم ترین بخش صادرات ایران، اصلی ترین 

منبع کسب درآمدهای ارزی است.
البته باید توجه داش��ت ک��ه درآمدهای ارزی 
حاصل از ص��ادرات نفت به طور مس��تقیم به بازار 
ارز عرضه نمی ش��ود، بلکه عرضه آن ب��ه بازار ارز از 
مسیر اعمال سیاست ارزی می باشد. سیاست ارزی 
نی��ز از راه مدیری��ت عرضه ی ارز توس��ط 2 مرجع 
اصلی شامل مقام های دولت و بانک مرکزی اعمال 
می شود؛ البته باید توجه داشت که در مجموع بانک 
مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای 
مدیریت عرضه ی ارز برخوردار است. در واقع اهداف 
اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی و بهبود وضعیت 
تولید و اش��تغال است. بنابر سازوکار موجود، مسیر 
اصلی تغییر سیاس��ت ارزی ایران در شرایط فعلی، 
بیش و پیش از آنکه به سیاست های بانک مرکزی در 
مدیریت ذخایر ارزی وابس��ته باشد، به سیاست های 
دولت در مدیریت حس��اب ذخیره ی ارزی وابس��ته 
اس��ت. جهت افزایش نرخ واقع��ی ارز، دولت باید از 
گس��ترش هزینه های خ��ود جلوگیری ک��رده و با 
انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ی ارزی، 
از تزریق بیش از حد آن به اقتصاد خودداری نماید.

در ای��ن صورت، اگ��ر بانک مرک��زی به روند 
فعلی افزایش ذخایر ارزی خ��ود ادامه دهد، آنگاه 
ب��ا کاهش عرضه ی ارز در ب��ازار، نرخ واقعی ارز در 
مس��یر صعودی ق��رار خواهد گرف��ت. .در غیر این 
ص��ورت، اگر دولت ب��ه روند فعل��ی هزینه کردن 
درآمده��ای نفت��ی ادامه ده��د و درآمدهای نفتی 
همچنان در س��طوح باالیی باقی بماند، نرخ واقعی 
ارز با کاهش مواجه خواهد شد که این امر می تواند 
هزینه های بزرگی را برای عملکرد اقتصاد ایران، به 

خصوص تولید و اشتغال در بر داشته باشد.
بیشترین علت این نابسامانی ها در سیاست های 
پولی و بانکی نهفته اس��ت. سیاس��ت های پولی که 
این روزه��ا بانک مرکزی درپیش گرفته و مرتباً اعام 
می کند، ظاهراً مبارزه با تورم و کاهش نقدینگی است 
و آنچه بخش های تولیدی مطرح کرده اند و از نامساعد 
بودن وضع خود گزارش می دهند، کمبود منابع مالی 
و نیاز به نقدینگی است. در این میان مجلس نگران 
تشدید رکود اس��ت و از سوی دیگر بانک مرکزی با 

مهار نقدینگی به دنبال مبارزه با تورم است.
به نظر می رسد دو سیاست غیرهمسو در مبارزه با 
مشکات فعلی اقتصادی توسط قوه ی مجریه و قوه ی 
مقننه مطرح است و هر کدام از منظر مسئولیت های 
خود به دنبال حل مشکل هستند، پاره ای تصمیم های 
دولت نظیر قصد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
یا برخی سیاس��ت های مالی و بودج��ه ای در جهت 
افزایش نقدینگی اس��ت و اینجاست که کار مشکل 
ش��ده و بانک مرکزی نمی داند چه کاری انجام دهد؛ 
چراکه این بانک از یک طرف می خواهد با تورم مبارزه 

کرده ت��ا ارزش پول مل��ی را حفظ کند و 
سیاست کاهش نقدینگی را دنبال می کند 
و از سوی دیگر تس��لیم نظرهای دولت در 

رش��د نقدینگی اس��ت و نقدینگی هم با رش��دی 
پیوسته حال آهسته یا شتابان در حال افزایش است.

در شرایط حاضر سیاس��ت های بانک مرکزی 
ضم��ن آنکه باید ناظر بر تمامی احوال اقتصاد ملی 
باش��د در عین حال باید به روند س��اختار اقتصاد 
ه��م کمک کند، مش��روط ب��ر آنکه دول��ت هم از 
مس��یر اصاح سیاس��ت ها و کمک به تأمین مالی 
از راه امکانات خود یک جهت گیری همسو با بانک 
مرکزی داشته باشد، نه آنکه دولت به دنبال اجرای 
سیاست های مالی خود به طور تمام و کمال باشد 

و بانک مرکزی هم درگیر مبارزه با تورم یا رکود.
اگر این سیاس��ت ها متناسب با شرایط اقتصادی 
و واقع گرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد 
می تواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند. آرامش 
بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی 

بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، 
نب��ود کس��ری بودجه، کوچک س��ازی 

کاه��ش  و  دول��ت 
هزینه های این بخش، 
پس اندازهای  ص��رف 

بانک ه��ا ب��رای 
سرمایه گذاری 
حف��ظ  و 
اشتغال موجود، 
شدن  رقابتی 
ب��ازار و واقعی 

ش��دن قیمت ها 
دارد. تنها نرخ ارز نیست 

که بازار را به آرامش برمی گرداند.
دولت در جریان کامل مشکات بازار ارز قرار دارد 
که از جمله ی این مشکات نبود ارتباط بانک های دنیا 
با بانک های ایرانی است همچنین اعتبارات اسنادی و 
واردات کاال از روش معم��ول در درون بانک ها انجام 
نمی ش��ود و به عبارت��ی ورود کاال ب��دون انتقال ارز 
افزایش یافته است به همین دلیل تقاضا برای افزایش 

ارز به صورت فیزیکی زیاد شده است.
از س��وی دیگر به دلیل مش��کات بانک های 
ایرانی با بانک های خارجی امکان انجام حواله های 
ارزی وجود ندارد و این موارد مشکات ارزی بازار 
را تشدید می کند؛ بنابراین وقتی دولت می بیند از 
راه سیس��تم بانکی، ارز بازرگانی مبادله نمی شود و 
این امر در صرافی ها صورت می گیرد باید صرافی ها 
را تقویت کند اما دولت به جای این کار با محدود 
و طبقه بندی ک��ردن صرافی ها برخ��ی از آن ها را 
ضمن محرومیت از خدم��ات ارزی درخصوص ارز 

مسافرتی نیز محدود می کند.

در حال��ت ع��ادی تغییر ناگهان��ی قیمت های 
کلی��دی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر اس��ت. 
اقتصاد زمانی می تواند با قطعیت در مس��یر رش��د 
قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر 
نکن��د. اس��تفاده از هر روش اصاحی در ش��رایط 
تغییر مس��تمر قیمت ها و وجود بی ثباتی هیچ گاه 
موفق نخواهد بود. تنها توجیه این اقدام این است 
که دولت با افزایش نرخ مرجع می تواند درآمدهایی 
کسب کند تا کسری بودجه ی خود را کاهش دهد. 
این دیدگاه، رویکرد خوبی نیس��ت. به خاطر اینکه 
اگ��ر بی��کاری یا تورم گس��ترش پیدا کن��د، آنگاه 
درآمدهای حاصل��ه ی دولت نیز بای��د صرف امور 

دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغال زایی شود.
بخش تولیدی م��ا رقابت پذیری قیمتی، فنی، 
مدیریت��ی و نهادی الزم را ن��دارد. اگر هزینه های 
تولی��د ما از ناحیه ای باال برود، بنگاه ها باید بتوانند 
خ��ود را تعدیل کنند در صورت��ی که این ظرفیت 
در بخ��ش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه های 
ما نس��بت به افزای��ش هزینه های تولید حس��اس 
هس��تند. اگر ش��رایط رقابت س��الم وجود داشته 
باش��د؛ در صورت افزایش هزینه های انرژی یا نرخ 
ارز، تولیدکنن��دگان و بنگاه های کش��ور می توانند 
س��اختار فنی خ��ود را تعدیل کنن��د ولی صنعت 

داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد.
در شرایط بی ثباتی هزینه ها بسیاری از بنگاه ها 
برعک��س عم��ل می کنند یعن��ی به ج��ای تعدیل 
هزینه ها، بیش��تر یا قیمت را باال می برند و به تورم 
دامن می زنند یا تعطیل می کنند. این اتفاق به دلیل 
آن اس��ت که درصد باالیی از واردات کشور به مواد 
اولیه، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد. 
از طرف دیگر ما نمی توانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، 
ش��کاف بین نرخ رس��می و نرخ بازار آزاد را کاهش 
دهیم به خصوص اگر در ش��رایط تحریم صادرات و 
درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ 
ارز افزای��ش پیدا می کند و در چنین ش��رایطی اگر 
بخواهی��م نرخ ارز مرجع باالی��ی را انتخاب کنیم تا 
این ش��کاف را از بین ببرد طبیعتاً این نرخ باید نرخ 
باالیی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم 

و انتظارهای تورمی خواهد آورد.
بعد از مرحله ی جدید تشدید تحریم ها، ایران 
وارد »ش��رایط ویژه« ش��ده و در چنین وضعیتی، 
»تک نرخی س��ازی بازار ارز« نباید مهم ترین هدف 
پی��ش روی م��ا در این ب��ازار قرار گی��رد؛ بلکه در 
ش��رایط تش��دید تحریم ها، مهم تری��ن هدف باید 
تأمین ارز خارجی کافی برای واردات کاالهای پایه 

و ضروری و کنترل تورم باشد.
به بیان دیگر، تک نرخی کردن بازار ارز، زمانی 
معن��ا دارد که دیگر بازارها هم ب��ه خوبی فعالیت 
خ��ود را ادامه دهند. هدف کلی��دی بانک مرکزی 
در شرایط تحریمی، باید اطمینان از این امر باشد 
ک��ه ارز خارجی کافی برای کش��ور جه��ت ادامه 
یافت��ن واردات کاالهای پایه و اس��تراتژیک وجود 
دارد، آن هم با قیمتی مناسب، به نحوی که خطر 
بروز »تورم مارپیچی« به حداقل برسد. در شرایط 
ویژه ی موج��ود، اتخاذ سیاس��ت تک نرخی کردن 
ارز، یعن��ی فروش همه ی ارزه��ای بانک مرکزی با 
نرخ بازار آزاد، به ص��ورت بالقوه می تواند بار تأثیر 
تحریم ها را تش��دید کرده و حتی ممکن است فرار 
س��رمایه از کش��ور را افزایش ده��د؛ وضعیتی که 

می تواند تورم را بیشتر تشدید کند.
واقعیت این اس��ت که وقوع تحریم ها نخستین 
تأثیری که به دنبال داشت این بود که فروض اولیه و 
ابتدایی و روشن بازار را دستخوش تغییرات اساسی 
کرد اس��ت و رابطه ی منطق��ی را که میان عرضه و 
تقاضا باید وجود داش��ته باشد، دچار اعوجاج نمود. 
تراز تج��اری، وصول مطالب��ات ارزی از خریداران 
بین المللی و... از جمله مواردی بوده و هس��تند که 
تحت تأثیر بحران اقتصادی بین المللی س��ال های 
پایانی دهه ی 9۰ و نقش آفرینی میهمان ناخوانده و 

بدشگون تحریم، دچار مشکاتی شده اند.
واقعیت این اس��ت که تغییر در یکی از عوامل 
تأثیرگ��ذار در بازار، روابط بین  س��ایر عوامل را نیز 
تح��ت تأثیر ق��رار می دهد. به عب��ارت دیگر بنا بر 
قوانی��ن علم��ی و مطالع��ات مربوط به آش��فتگی 
CHAOS THEORY و قان��ون حرک��ت ب��ال 
پروان��ه، تغییر در سیاس��ت های اقتصادی ارزی بر 
سایر متغیرها که ممکن است در ظاهر ارتباطی هم 
با نرخ ارز ندارند، تأثیرات فراوانی بگذارد. بنابراین 
تحریم ها به عنوان عامل بیرونی تا حدودی بر سایر 
عوامل درونی اقتصاد ما تأثیر گذاشته و روابط آن ها 

را دست خوش تغییراتی کرده است.
آنچ��ه بیش از پیش و حت��ی از نرخ برابری ارز 
مهم تر است، جلوگیری از نوسان شدید در نرخ ها و 
بازگرداندن ثبات به این نرخ است چراکه متقاضیان 
خ��رد ارز در واکنش��ی ناخودآگاه به نوس��انات پی 
درپ��ی به بازار هجوم می آورند. تجار و بازرگانان نیز 
از ناحیه ی این نوس��انات دچ��ار ضررهای هنگفتی 
می شوند، بنابراین هدف اصلی باید بازگرداندن ثبات 

به بازار ارزها و جلوگیری از نوسان شدید باشد.
عوام��ل دیگری غیر از ص��ادرات و واردات که 

باعث نوسان نرخ ارز می شود:
1- افزایش قیمت ها نسبت به قیمت های خارجی؛

اگر ب��ه علت ت��ورم، قیمت کااله��ای داخلی 
بیشتر از قیمت کش��ورهای دیگر افزایش یابد، در 

نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد.
2- تغییرات در درآمدها؛

افزای��ش در درآم��د باعث می ش��ود تقاضای 
واردات زیاد گردد و برعکس.

3- تغییرات در نرخ بهره؛
اگر نرخ بهره در کشور افزایش یابد، خارجیان 
تمای��ل دارن��د که پول خ��ود را ن��زد بانک های ما 
بس��پارند در نتیجه عرضه ی ارز افزایش می یابد و 

نرخ آن کاهش می یابد.
4- تغییرات در دیدگاه کشورهای دیگر نسبت 

به سرمایه گذاری در کشور ما؛
 احتم��ال وق��وع بحران و یا عوام��ل دیگر که 
س��رمایه گذاری را تهدی��د می کن��د باعث کاهش 

عرضه ی ارز می شود.
 نوس��ان های ناش��ی از عوامل یاد شده باعث 
مداخله ی دولت می گردد که در کوتاه مدت می  تواند 
از سیاست های پولی و در بلندمدت از سیاست های 

مالی استفاده کند.
سیاست های پولی

1- اس��تفاده از ذخیره: اگ��ر تقاضای ارز باال 
رود دول��ت ارز مورد نی��از را از ذخیره ی خود به 

بازار تزریق می کند و برعکس؛
2- استقراض از خارج یا صندوق بین المللی پول؛

3- افزایش نرخ بهره: خارجیان را به س��پردن 
پول خود نزد بانک های کش��ور یا خرید پول رایج 

مملکت تشویق می کند؛
4- کاهش در حجم نقدینگی: دولت با کاهش 

نقدینگی از تقاضای ارز می تواند بکاهد.
سیاست مالی

1- اس��تفاده از سیاس��ت ضدتورمی: افزایش 
مالیات یا کاهش هزینه ی دولت؛

2- استفاده از سیاست حمایت از عرضه کننده  کاال؛
3- ایجاد محدودیت در واردات.

 به طور کلی می توان از مباحث یاد ش��ده این 
طور نتیجه گیری کرد:

 
دالیلافزایشنرخارز

بانک مرکزی بنا ب��ه دالیلی قابل قبول 
و گاه غیرقاب��ل قبول به ب��ازار ارز تزریق 
نمی کند که ای��ن اقدام بانک 
مرکزی به عن��وان یکی از 
عوام��ل افزایش ن��رخ ارز 
در بازار قلمداد می ش��ود. 
افزایش  دیگر  ریشه ی 
ن��رخ ارز در بازار 
ب��ه  مرب��وط 
مسائل سیاسی 
اس��ت،  امنیتی  و 
جّو روانی حاکم بر 
ب��ازار ارز را از دیگر 

ریش��ه های افزایش ن��رخ ارز در ب��ازار می دانند. در 
بخ��ش تقاضا برای ارز هم عواملی که می تواند مؤثر 
باشد بخشی به انتظارات تقاضاکنندگان برمی گردد.

اگر تولیدکننده ی ما انتظار داش��ته باش��د در 
آینده قیمت ارز بیشتر از امروز باشد طبیعی است 
تقاضای فردای خ��ود را به امروز موکول می کند و 
ام��روز بر میزان تقاضا افزوده می ش��ود. با توجه به 
افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی، بخش��ی 
از مردمی که می خواهند قدرت خریدش��ان حفظ 
ش��ود به جای اینکه در بانک ها سپرده گذاری کنند 
و در بازار بورس س��هام خریداری کنند، به س��مت 

خرید ارز می روند.
سیاس��ت های دولت این اطمینان را به مردم و 
تولیدکنندگان نمی دهد که در آینده ارز مورد نیاز 
آن ه��ا را تأمین کند و چون ای��ن نگرانی و دغدغه 
وجود دارد، تقاضا برای ارز مرتب افزایش می یابد و 
از سویی عرضه ی ارز کم می شود، طبیعی است در 
این شرایط قیمت ها باال خواهد رفت. تورم مضراتی 
دارد ولی این مضرات از س��ویی به دلیل تأخیر در 
رش��د دس��ت مزدها متناس��ب با قیمت هاست و از 
س��وی دیگر به ش��کل کاهش ارزش پس اندازهای 
آحاد مردم و تمایل نداشتن به سرمایه  گذاری بروز 
می کند. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده درپی 
اجرای طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها بدون اصاح 
نرخ ارز به ش��یوه ی مناس��ب، موج��ب ایجاد موج 
بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به دنبال آن 
موج بزرگی از بیکاری خواهد ش��د که ممکن است 
موجب نارضایتی عموم��ی و ناآرامی های اجتماعی 

شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.
گفتنی ا س��ت همواره نوس��انات نرخ ارز و نرخ 
تورم هم جهت هس��تند. به عبارت دیگر با افزایش 
نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می یابد که این امر به 
عنوان یک محدودیت جّدی در مورد رشد صادرات 
مطرح می  باشد و می تواند تمام آثار مثبت افزایش 
نرخ برابری ارز بر صادرات را زایل نماید؛ همچنین 
بین نرخ ارز و س��طح عمومی قیمت ها رابطه ی دو 
طرفه وجود دارد، یعنی با افزایش نرخ ارز، س��طح 
عمومی قیمت ها افزایش می یابد و با افزایش سطح 

عمومی قیمت ها، نرخ ارز باال می رود.
از طرف��ی افزایش ن��رخ براب��ری ارز منجر به 
کاهش تولید ناخالص داخلی می ش��ود. برای مثال 
1۰ درص��د افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش 
تولی��د ناخال��ص داخلی ب��ه می��زان ۰.45 درصد 
می شود. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ 
ارز، ص��ادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی 
نیز کاهش یابد، ایجاد فرصت های ش��غلی جدید و 

ارتقای سطح اشتغال امکان پذیر نخواهد بود.
گروه��ی به هر دلی��ل بر این باورن��د که نرخ 
برابری ریال با انواع ارز را باید در حد ممکن کاهش 
داد، زیرا این کار به س��ود اقتصاد کش��ور است. در 
مقاب��ل گروه دیگری بر این باورند که چنانچه نرخ 
براب��ری ریال با ان��واع ارز کاهش یاب��د صادرات و 
صادرکنندگان کشور با مشکل روبه رو خواهند شد 
و همچنین مختصر درآمد ارزی حاصل از صادرات 

غیرنفتی نیز از دست خواهد رفت.
براس��اس مباحث تئوریک، در صورتی کاهش 
ارزش پ��ول مل��ی می تواند به افزای��ش صادرات و 
کاهش واردات منجر گردد که کشش های تقاضای 
خارجیان ب��رای صادرات و تقاض��ای داخلی برای 
واردات بزرگ تر از یک باش��د. ب��ه عبارت دیگر از 
دیدگاه  صادرات با حساس و پر کشش بودن کاالی 
صادراتی و به لحاظ واردات با حساس بودن مصرف 
کنندگان داخلی با افزایش قیمت کاالهای وارداتی 
مواجه باشیم. بر این اساس کاالیی پرکشش است 
که از دیدگاه مص��رف کننده دارای کیفیت برتر و 

قابلیت رقابت با سایر کاالهای جانشین باشد.
در حال��ی که پایه های تولید و صنعت کش��ور 
رقابت��ی نباش��د و بازاریابی های مطل��وب و پایدار 
صورت نگیرد، کاالهای صادراتی کش��ور کشش و 
حساس��یت الزم در بازار تقاض��ای مصرفی جهان 
را نخواه��د داش��تدر نقط��ه ی مقاب��ل، واردات از 
حساسیت تقاضای پایینی در داخل برخوردار بوده 
اس��ت، یعنی مصرف کنندگان نسبت به باال رفتن 
قیمت کاالهای وارداتی چندان حس��اس نیستند؛ 
بنابراین در اثر سیاس��ت کاه��ش ارزش پول ملی، 
اگر چ��ه به قیمت کاالهای وارداتی افزوده ش��ده، 
ولی جامعه به نس��بت ای��ن افزایش قیمت چندان 
به کاهش می��زان واردات روی نیاورده اس��ت. در 
واقع بیشترین اس��تفاده کنندگان از این سیاست، 
قاچاقچی��ان ب��رون م��رزی بوده  اند ک��ه کاالهای 

کمتری ولی به قیمت بیشتر وارد نموده اند.
 دلیل دیگر رشد نیافتن ارزش صادرات علی رغم 
کاه��ش ارزش پول ملی به وابس��ته بودن کاالهای 
صادرات��ی ب��ه تجهی��زات و ماش��ین ها و کاالهای 
واسطه ای وارداتی مربوط است به طوری که هر چه 
سهم این تجهیزات و ماشین های وارداتی در کاالهای 
صادراتی بیشتر باشد به دلیل افزایش قیمت وارداتی 
این قبیل کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای، قیمت 
کاالهای صادراتی نیز افزایش یافته و سیاست کاهش 

ارزش پول ملی را با شکست مواجه می نماید.
در ش��رایط کنون��ی بی��ش از نیم��ی از منابع 
درآم��دی دول��ت به ن��رخ ارز و درآمده��ای نفتی 
وابسته اس��ت. براین اس��اس گروهی معتقدند که 
چنانچه نرخ ارز از یک حدی پایین تر تعیین شود، 
منجر به بروز کسری بودجه می شود؛ اما از آنجایی 
ک��ه افزای��ش ن��رخ ارز دارای آثار منف��ی بر دیگر 
متغیرهای کان اقتصاد است. تنظیم سیاست های 

ارزی با نگرش بودجه ای منطقی نیست.
در عین حال شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان 
می دهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی 
رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه ای 
می انجامد و مش��کل کسری بودجه را رفع نمی کند. 
چراکه سیاست افزایش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت 
باعث کاهش کسری بودجه ی دولت می گردد، ولی به 
تدریج و در بلند مدت کس��ر بودجه حتی از وضعیت 

نخستین نیز بیشتر خواهد شد.  برهان

پیشنهادهایی برای خروج از بحران ارزی؛

چرا دولت تاکنون نتوانسته قیمت دالر را کاهش دهد؟

صعودقیمتدالرادامهدارد؛
مشخصنیستکهاینک
چراقیمتدالردراقتصاد
ایرانسراسیمهبهسمتباال
میرود؟آیااینروندعادی
است؟چرادولتنمیتواند
روندصعودیونوسانی

قیمتدالرراکنترلکند؟
چراهیچیکازابزارهای

دولتکارانیست؟


