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تحليل تحوالت اخير اقتصاد ايران

چكيده
بازار ارزهاي خارجی ،طال و سكه ،خودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار ازجمله مهمترين بازارهايی
هستند كه در ماههاي اخير دچار التهاب شده و قيمتها در اين بازارها با شيب زيادي رو به افزايش
بودهاند .عالوهبر اين بازارها ،اخيراً قيمت برخی كاالها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند،
گوشت مرغ ،برنج ،چاي ،دارو و  ...افزايش يافته است .ب ا اين حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شده
توسط بانك مركزي و مركز آمار نشان میدهد اين نرخ در خردادماه بهترتيب  9/4و  8/2درصد بوده است
كه با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است .در توجيه اين موضوع بايد بيان كرد نرخ تورم ،متوسط
افزايش قيمت كاالها و خدمات سبد خانوار در  12ماه اخير است و حتی با وجود بروز شوك قيمتی در
تمام كاالهاي سبد خانوار ،تنها يكدوازدهم از اثر اين شوك قيمتی در تورم ماه جاري منعكس میشود،
در اين مواقع نرخ تورم نقطهبهنقطه میتواند تطابق بيشتري با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد اين نرخ كه در فروردينماه  1397برابر  7/9درصد بوده در
خردادماه به  13/7درصد افزايش يافته است .اين افزايش بهخصوص در برخی زيربخشها كه اتفاقاً تأثير
زيادي بر تل قی عمومی از تورم دارند بسيار قابل توجه است .براي مثال شاخص قيمت خوراكیها و
آشاميدنیها تنها در خردادماه (يك ماه) نسبت به ماه قبل  8/8درصد رشد داشته است .بررسی شاخص
قيمت توليدكننده نيز نشان از رشد قابل توجه اين شاخص دارد .اين موارد نشان میدهد هرچند نرخ
تورم همچنان در كانال تكرقمی قرار دارد ،اما نگاهی به زيرشاخصهاي شاخص قيمت توليدكننده و
مصرفكننده ،نشان از روند فزآينده تورم و خروج از كانال تكرقمی براي برخی گروههاي كااليی و در
نهايت براي شاخص كل در آينده نزديك دارد.
شوك عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام در كنار عوامل زمينهاي مثل حجم باالي نقدينگی ،عدم
تناسب رشد نقدينگی و نرخ تورم ،مشكالت و شكنندگی سيستم بانكی و نرخهاي باالي سود بانكی ،رشد
باالي بدهیهاي عمومی ،وابستگی به نفت ،وابستگی توليد به واردات واسطهاي و سرمايهاي ،عدم تناسب
روابط اقتصادي بين المللی و سياست خارجی كشور ،فساد ،ضعف حاكميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعی
مهمترين داليل تحوالت اخير در بازارهاي مختلف هستند.
درواقع موارد فوق از كانالهاي انتظار افزايش تحريمها و تكرار تجربه قبلی و تالش براي حفظ ارزش
دارايیها ازسوي فعاالن اقتصادي ،افزايش خروج سرمايه از كشور ،افزايش تقاضاي سفتهبازي ارز و كاهش
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همكاري بانك هاي خارجی با ايران موجب افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش التهاب در ساير بازارهاي
دارايی شدهاند.
نرخ ارز از كانالهاي مختلفی میتواند بر تورم اثرگذار باشد كه مهمترين آنها افزايش قيمت كاالهاي
وارداتی مصرفی خانوار و افزايش قيمت كاالهاي واسطهاي و در نتيجه افزايش هزينههاي توليد است.
برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان میدهد بهازاي هر  10درصد افزايش نرخ ارز نرخ تورم
دو درصد رشد خواهد داشت.
تحريمهاي اقتصادي از كانالهاي كاهش صادرات نفت ،كاهش صادرات غيرنفتي و
محدوديت واردات بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود .برآوردهاي مركز
پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد در صورت كاهش  500هزار بشكهاي صادرات نفت ،رشد
اقتصادي سال  1397برابر  0/5درصد و درصورت كاهش يك ميليون بشكهاي صادرات نفت
اين رقم به منفي دو درصد خواهد رسيد .البته اين شرايطی است كه دولت هيچگونه سياست فعالی
را در مقابل شوكهاي فوق نداشته باشد.
بررسیهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان میدهد بخشهايی كه بيشترين آسيبپذيري را در
شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند عبارتند از« :ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر»،
«ساخت ساير تجهيزات حملونقل»« ،ساخت مواد شيميايی و محصوالت شيميايی»« ،ساخت محصوالت
از الستيك و پالستيك» و «ساخت منسوجات».
بخشهايی كه وابستگی بااليی به واردات دارند ،با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان
توليد بيشتري در اقتصاد مواجه میشوند .در اين خصوص آنچه اهميت مييابد اين است كه بخشهايي
در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه عالوهبر وابستگي كمتر به واردات ،از پيوندهاي قويتر
با ساير بخشهاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند .در
صورتیكه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد ،بايد بخشهايی در اولويت
سياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی مهم داشته باشند :نخست آنكه وابستگی كمتري به واردات داشته
باشند .دوم آنكه از پيوندهاي قوي و توانايی باال در ايجاد تحرك در كل اقتصاد برخوردار باشند.
بررسیهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان میدهد بخشهايی كه داراي دو مؤلفه فوق هستند
بهترتيب عبارتند از :ساخت محصوالت غذايی ،كشاورزي ،ساختمان ،ساخت مبلمان ،دباغی و پرداخت
چرم ،فلزات اساسی ،ساخت محصوالت چوبی و ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي.
بديهی است اگر دولت سياستهاي مناسبی را بر فعال ساختن بخشهاي مزبور بهويژه بخش مسكن
در پيش بگيرد ،اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور میتواند آثار تحريم
را خنثی كند.
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مقدمه
از انتهاي سال  1396نشانه التهاب در برخی از بازارها مانند بازار خودرو مشاهده شد و در ماههاي ابتدايی
سال  1397و بهخصوص خردادماه ،بازارها با التهاب مواجه شدهاند .بازار ارزهاي خارجی ،طال و سكه،
خودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار ازجمله مهمترين بازارهايی هستند كه دچار التهاب شده و
قيمتها در اين بازارها با شيب زيادي رو به افزايش بودهاند.
نرخ ارز :متوسط نرخ يورو در خردادماه  77090( 1397ريال) نسبت به خردادماه 42410( 1396
ريال) حدود  82درصد رشد داشته است .عالوهبر اين نرخ يورو در بازار در ابتداي تيرماه به رقم بیسابقه
 102هزار ريال رسيده است .ساير ارزهاي خارجی نيز تقريباً به همين نسبت در بازار رشد داشتهاند.
طال :متوسط قيمت سكه بهار آزادي در خردادماه  1397نسبت به خردادماه  1396حدود 80/5
درصد رشد داشته است و از رقم  1176هزار تومان به  2127هزار تومان رسيد .اين رقم در ابتداي تيرماه
به رقم بیسابقه  3ميليون تومان نزديك شده است.
قيمت مسكن :براساس اعالم بانك مركزي متوسط قيمت يك متر زيربناي مسكونی در شهر تهران
در خردادماه  1397نسبت به خردادماه  1396حدود  45/8درصد رشد داشته است .بررسیها نشان
میدهد بخش عمده اين رشد در ماههاي انتهاي سال  1396و ابتداي سال  1397رخ داده است .بهطوري
كه اين متغير تنها در دو ماه منتهی به خردادماه  1397حدود  15/5درصد رشد داشته است.
شاخص بورس :شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ابتداي تيرماه  1397به رقم  111.324واحد
رسيد كه نسبت به خرداد سال  1396حدود  40درصد رشد نشان میدهد.
نمودار  .1متوسط رشد قيمت در بازارهاي مختلف
در خردادماه  1397نسبت به خردادماه 1396

تورم
نقطه

نقطه

به

نرخ تورم

شاخص بورس

قيمت مسكن

ق ي م ت ط ال

(درصد)

نرخ ارز
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همچنين عالوهبر اين بازارها كه در ايران بهعنوان بديلهاي سرمايهگذاري شناخته میشوند ،شاخص
قيمت برخی كاالها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند ،گوشت مرغ ،برنج ،چاي ،دارو و  ...افزايش
قابل توجهی را تجربه كرده است .با اين حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي نشان
میدهد اين نرخ در فروردينماه  1397برابر  9/2درصد بوده كه در خردادماه به  9/4درصد افزايش يافت.
تورم اعالم شده توسط مركز آمار ايران نيز از اين رقم پايينتر است و براي خانوارهاي شهري و روستايی
بهترتيب برابر  8/2و  7/9درصد بوده است .ارقام به نسبت پايين تورم اعالم شده توسط نهادهاي رسمی و
اوضاع به نسبت متشنج قيمت كاالها و خدمات در باور عمومی نوعی بیاعتمادي نسبت به آمار اعالمی را
ايجاد كرده است .با وجود اين بايد توجه داشت نرخ تورم ،متوسط افزايش قيمت كاالها و خدمات سبد
خانوار در  12ماه اخير است و حتی با وجود بروز شوك قيمتی در تمام كاالهاي سبد خانوار ،تنها
يكدوازدهم از اثر اين شوك قيمتی در تورم ماه جاري منعكس میشود ،در اين مواقع نرخ تورم نقطهبهنقطه
میتواند تطابق بيشتري با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد .بررسی نرخ تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد
اين نرخ كه در فروردينماه  1397برابر  7/9درصد بوده در خردادماه به  13/7درصد افزايش يافته است.
اين افزايش بهخصوص در زيربخشها بسيار قابل توجه است .براي مثال شاخص قيمت خوراكیها و
آشاميدنیها تنها در خردادماه (يكماه) نسبت به ماه قبل  8/8درصد رشد داشته است.
بررسی شاخص قيمت توليدكننده كه میتواند بهعنوان شاخصی پيشنگر براي نرخ تورم
مصرفكننده نيز استفاده شود ،نشان میدهد اين شاخص در ماههاي اخير رشد قابل توجهی داشته و
نرخ تورم نقطهبهنقطه توليدكننده در خردادماه  1397به رقم  16/9درصد رسيده است.
موارد فوق نشان میدهد هرچند نرخ تورم همچنان در كانال تكرقمی قرار دارد ،اما نگاهی به
زيرشاخصهاي شاخص قيمت توليدكننده و مصرفكننده ،نشان از روند فزآينده تورم و خروج از كانال
تكرقمی براي برخی گروههاي كااليی و در نهايت براي شاخص كل در آينده نزديك دارد.
 .1تحليل داليل و عوامل مؤثر بر تحوالت اخير اقتصاد ايران
يكی از مهمترين وجوه تحوالت اخير اقتصاد ايران كه برخی نگرانیها از كاهش قدرت خريد و افزايش
فشار اقتصادي به طبقات متوسط و ضعيف را موجب شده است ،افزايش قيمت در بازار انواع كاالها و
خدمات و دارايیهاست .نمودار ذيل بهصورت تصويري داليل و عوامل مؤثر بر وضعيت بازارها و ارتباط
آنها با يكديگر را نشان میدهد.
نكته مهم در اين زمينه آن است كه با وجود آنكه تصميم اخير آمريكا در خروج از برجام بهعنوان
يك شوك در تحوالت اخير بازارها بهخصوص بازار ارز مؤثر بوده است ،نمیتوان و نبايد نقش و اهميت
عوامل زمينهاي كه اقتصاد ما را در برابر اينگونه شوكها آسيبپذير كرده است ناديده گرفت .در ادامه به
نقش هركدام بهطور جداگانه پرداخته خواهد شد.
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نمودار  .2بيان تصويري عوامل مؤثر بر تحوالت اخير در بازارهاي مختلف

 حجم نقدينگي شكاف رشد نقدينگي و نرخ تورم مشكالت و شكنندگي نظام بانكي و نرخ سود باال-وابستگي اقتصاد به نفت

عوامل زمينهاي

وابستگي به واردات كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي عدم تناسب روابط اقتصادي بينالمللي و سياست خارجي كشور فساد ،ضعف حاكميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعي -و...

عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام

شوك

انتتظار بازگشت تحريمها و

افزايش خروج

افزايش تقاضاي سفتهبازي

كاهش همكاري بانكهاي

تكرار تجربه قبلي

سرمايه

ارز

خارجي

افزايش بازدهي شركتهاي صادراتمحور يا
داراي توليد رقابتي
افزايش نرخ ارز

افزايش شاخص بورس

انتظار افزايش بيشتر نرخ ارز و دشواري
تأمين ارز و واردات

انتظارات تورمي و افزايش تقاضا براي انواع
دارايي براي حفظ قدرت خريد
افزايش هزينههاي توليد

افزايش قيمت كاالهاي
بادوام (خودرو و)...

افزايش قيمت طال

افزايش قيمت مسكن

افزايش قيمت كاالها و خدمات نهايي
وارداتي

افزايش قيمت كاالها و خدمات
وابسته به واردات

تورم

تعويق عرضه كاالها
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 .1-1عوامل زمينهاي
عوامل زمينهساز تحوالت اخير در بسياري از بازارهاي اقتصاد ايران درواقع همان نقاط آسيبپذيري
اقتصاد ايران هستند كه در مورد آنها بحثهاي زيادي بهصورت كارشناسی و عمومی صورت گرفته است.
ازجمله مهمترين اين عوامل می توان به حجم باالي نقدينگی ،عدم تناسب رشد نقدينگی و نرخ تورم،
مشكالت و شكنندگی سيستم بانكی و نرخهاي باالي سود بانكی ،رشد باالي بدهیهاي عمومی ،وابستگی
به نفت ،وابستگی توليد به واردات واسطهاي و سرمايهاي ،عدم تناسب روابط اقتصادي بينالمللی و
سياست خارجی كشور ،فساد ،ضعف حاكميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعی اشاره كرد كه هريك
بهنحوي زمينه را براي بیثباتی اقتصاد كشور فراهم كردهاند.
 .1-2شوك (عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام)
در چنين شرايطی و با وجود عوامل زمينهاي فوقالذكر ،بروز شوكهاي منفی میتواند تبعات قابل توجه
اقتصادي بهدنبال داشته باشد .بهخصوص با وجود برخی زمينههاي اجتماعی و تجربه نامطلوب قبلی از
فشارهاي تحريم بينالمللی ،خروج آمريكا از برجام بهعنوان نشانهاي از بازگشت قريبالوقوع تحريمها و
تكرار تجربه قبلی ازسوي افكار عمومی و مصرفكنندگان و فرصتی براي سفتهبازي سودآور براي صاحبان
منابع مالی تلقی شد كه تبعات آن ابتدا در بازار ارز هويدا شد و سپس به ساير بازارها تسري يافت.
 .1-3بازار ارز
با در نظر گرفتن عوامل زمينه اي مورد اشاره ،انتخاب ترامپ با رويكرد تخاصمی به ايران و برجام ،عدم
تأييد برجام توسط وي براي چند دوره سه ماهه و در نهايت دستور وي براي خروج آمريكا از برجام ،اين
موضوع شوك الزم را براي ايجاد بیثباتی بازار ارز فراهم آورد .همانطور كه نمودار فوق نشان میدهد،
اين موضوع دستكم از چهار كانال زير بر بیثباتی بازار و افزايش نرخ ارز مؤثر بوده است:
 .1انتظار افزايش تحريمها و تكرار تجربه قبلی و تالش براي حفظ ارزش دارايیها ازسوي فعاالن اقتصادي،
 .2افزايش خروج سرمايه از كشور،
 .3افزايش تقاضاي سفتهبازي ارز،
 .4كاهش همكاري بانكهاي خارجی با ايران.
واكنش دستگاههاي سياستگذاري مرتبط و بهخصوص بانك مركزي به بیثباتی اين بازار به نوعی
چيزي فراتر از انكار وضعيت بوده است .به نحوي كه دولت در ابتدا بازار موازي را غيرقانونی اعالم كرد و
همزمان با وجودي كه نرخ ارز در بازار غيررسمی در مقاطعی از  7000تومان هم عبور كرد ،نرخ رسمی
را  4200تومان اعالم و تضمين كرد كه نياز ارزي براي همه انواع واردات را تأمين كند .اين سياست جاي
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نقد بسيار دارد و نيازمند بازنگري است چرا كه اوالً موجبات رشد تقاضاي واردات را در شرايطی كه كشور
با نيازهاي ارزي ضروري و محدوديت منابع ارزي قريبالوقوع مواجه است ،فراهم میآورد .ثانياً انگيزه
براي فساد و رانتجويی را افزايش میدهد .ثالثاً انگيزه صادرات رسمی را كاهش میدهد.
 .1-4بازار طال
طال ازجمله اقالم كااليی است كه قيمت آن در بازارهاي بينالمللی تعيين میشود و لذا نرخ ارز تأثير
مستقيم بر قيمت داخلی آن دارد .از طرف ديگر ،افزايش نرخ ارز منجر به ايجاد انتظارات تورمی میشود
كه خود انگيزه كنشگران اقتصادي براي حفظ قدرت خريد خود از طريق خريد انواع دارايی را افزايش
میدهد كه يكی از اين دارايیها طالست.
 .1-5بازار كاالهاي بادوام (خودرو و)...
همانطور كه در رابطه با طال هم بحث شد  ،در نتيجه انتظارات تورمی و انگيزه خريد انواع دارايی براي
حفظ قدرت خريد فعاالن اقتصادي ،بازار كاالهاي بادوام نظير خودرو ،لوازم خانگی و ...هم از اين شرايط
متأثر شده و عموماً تقاضا براي آنها نيز افزايش میيابد .عالوهبر اين ،بسياري از اين كاالها خود يا وارداتی
هستند يا از مواد اوليه وارداتی در توليد آنها استفاده میشود ،لذا افزايش نرخ ارز بهصورت مستقيم بر
افزايش قيمت اين نوع از كاالها مؤثر است .البته افزايش قيمت خودرو بهطور خاص متأثر از عوامل ديگري
ازجمله افزايش تعرفه ،عدم ثبت سفارش و  ...نيز بوده است.
 .1-6بازار مسكن
تأثير افزايش نرخ ارز بر بازار مسكن بيش از انگيزه حفظ قدرت خريد عوامل اقتصادي در مواجه با شرايط
تورمی است ،چراكه افزايش نرخ ارز از طريق افزايش هزينههاي توليد بر هزينه تمام شده مسكن تأثير
گذاشته و در نتيجه اين عامل هم در افزايش قيمت در بازار مسكن مؤثر است.
 .1-7بازار بورس
سهام انواع شركتهاي بورسی بهعنوان يك دارايی نيز نظير طال ،كاالهاي بادوام و مسكن براي حفظ
قدرت خريد مورد تقاضاي فعاالن اقتصادي قرار میگيرد .با اين حال ،عامل ديگري كه در وضعيت اين
بازار مؤثر است ،افزايش بازدهی شركتهاي صادراتمحور در نتيجه افزايش ارزش ريالی صادرات آنها و
نيز انتظار افزايش بازدهی شركتهاي توليدي با توليد رقابتی در نتيجه كاهش مورد انتظار واردات و
جايگزينی توليدات آنهاست.
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 .1-8تورم
افزايش نرخ ارز از طرق مختلفی بر سطح عمومی قيمتها و در نتيجه تورم مؤثر است كه برخی از آنها
درواقع همان عواملی است كه پيش از اين به آن پرداخته شد:
اوالً افزايش نرخ ارز قيمت كاالها و خدمات نهايي سبد مصرفي خانوار را افزايش ميدهد.
ضريب اهميت مهمترين كاالها و خدمات سبد خانوار كه مستقيماً تحت تأثير ارز قرار میگيرند در
جدول  1آورده شده است .براي نمونه حدود يك درصد از هزينههاي خانوار مربوط به برنج خارجی میشود
كه با افزايش  10درصدي نرخ ارز 0/1 ،درصد نرخ تورم مصرفكننده از اين محل افزايش خواهد يافت.
ضمن اينكه علیرغم توليد داخلی برخی كاالها مثل وسايل صوتی ـ تصويري ،دارو و  ...سهم بااليی از
مصرف داخلی اين كاالها از محل واردات تأمين میشود و بنابراين تحت تأثير افزايش نرخ ارز قرار خواهند
گرفت .بنابراين از داليل افزايش قيمتها در ماههاي اخير ،عالوهبر تأثير نرخ ارز بر شاخص قيمت
توليدكننده ،تأثير مستقيم آن بر شاخص قيمت مصرفكننده نيز هست .بهطور كلی انتظار بر آن است كه
بهازاي افزايش  10درصدي نرخ ارز ،از محل افزايش كاالهاي مذكور تورم حدود يك درصد افزايش يابد.
جدول  .1ضريب اهميت كاالهاي مرتبط با ارز در شاخص قيمت مصرفكننده
برنج خارجی

1/08

چاي خشك خارجی

0/31

انواع سيگارخارجی

0/26

اتومبيل سواري خارجی

0/39

هزينه مسافرت با تور به خارج ازكشور

0/58

دستگاه تلفن همراه

0/23
جمع

2/85

وسايل صوتی ـ تصويري ،عكاسی و فيلمبرداري و كامپيوتر

0/99

محصوالت دارويی

1/54

وسايل شخصی و محصوالت آرايشی

0/46

ثانياً از طريق افزايش قيمت كاالهاي وارداتي واسطهاي و سرمايهاي هزينههاي توليد و در
نتيجه قيمت كاالها و خدمات وابسته به واردات را افزايش ميدهد.
بيش از  75درصد از واردات كشورمان را واردات كاالي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل میدهد و
بنابراين افزايش نرخ ارز را در مرحله اول شاخص قيمت توليدكننده افزايش میدهد .شاخص قيمت
توليدكننده از انتهاي سال  1396كموبيش روند افزايشی داشته و از آنجايی كه اين شاخص بهعنوان
شاخص پيشران تورم (افزايش شاخص قيمت مصرفكننده) است ،نشان از روند فزآينده تورم دارد .نرخ
تورم توليدكننده براي خردادماه  1397برابر  2/2درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 16/9
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درصد افزايش را نشان میدهد.
محاسبات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی نشان میدهد كه بهازاي هر  10درصد افزايش
در نرخ ارز ،يك درصد شاخص قيمت توليدكننده در اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت كه در اين ميان
گروه ساخت (شامل ساخت كاغذ ،ساخت مبلمان ،ساخت وسايل حملونقل و وسيله موتوري ،ساخت
ابزار پزشكی ،ساخت محصوالت شيميايی و  )...بيشترين افزايش را خواهند داشت ،بهطوري كه بهعنوان
مثال با  10درصد افزايش قيمت ارز ،شاخص قيمت در گروه ساير اجزاي حملونقل و ساخت وسايل
نقليه موتوري بهترتيب  4و  3/5درصد افزايش خواهد يافت.
جدول  .2برآورد رشد شاخص قيمت توليدكننده بخشهاي مختلف
در اثر رشد  10درصدي نرخ ارز
ساخت ساير تجهيزات حملونقل
ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر
ساخت ماشينآالت دفتري ،حسابداري و محاسباتی
ساخت مواد شيميايی و محصوالت شيميايی
ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك
ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
ساخت منسوجات
ساخت ماشينآالت و دستگاههاي برقی طبقهبندي نشده در جاي ديگر
ساخت ابزار پزشكی ،ابزار اپتيكی ،ابزار دقيق و انواع ساعت
ساخت ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
ساخت راديو و تلويزيون ،دستگاهها و وسايل ارتباطی
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت فلزي فابريكی بجز ماشينآالت و تجهيزات
ساخت پوشاك ،عملآوري و رنگ كردن خز
دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی
شاخص قيمت توليدكننده

1

در ميان گروههاي اصلی شاخص قيمت توليدكننده در ماههاي اخير نيز ،گروه صنعت (ساخت)
بيشترين افزايش را داشته و شاخص قيمت اين گروه در ارديبهشتماه  2/3درصد و در خردادماه 1/3
درصد رشد داشته است .رشد شاخص قيمت اين گروه در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 21/2
درصد بوده است كه تا حد زيادي تحت تأثير افزايش نرخ ارز بوده و انتظار میرود در ماههاي آتی به
افزايش شاخص قيمت مصرفكننده منجر شود.
بنابراين روند افزايشی شاخص قيمت توليدكننده از آذرماه سال  ،1396افزايش تورم براي ماههاي آتی
را پيشبينی میكرد و افزايش نرخ ارز نيز بهعنوان يكی از اصلیترين عاملهاي اين افزايش شناخته میشود.
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ثالثاً افزايش نرخ ارز از طريق افزايش قيمت برخي داراييها كه در سبد مصرفي خانوار
نيز هستند نظير مسكن و كاالهاي بادوام موجب افزايش نرخ تورم ميشود.
رابعاً افزايش نرخ ارز و فشار تحريمهاي قريبالوقوع موجب ايجاد انتظار افزايش بيشتر
نرخ ارز و دشواري تأمين ارز و واردات ميشود كه خود باعث ايجاد انگيزه ازسوي
عرضه كنندگان و تجار براي احتكار و تعويق عرضه كاالهاي خود ميشود كه عاملي براي
افزايش قيمتها و تورم ميتواند در نظر گرفته شود.
 .2چشمانداز توليد و بخش حقيقي اقتصاد با توجه به تحوالت اخير
انتظار می رود شرايط حادث شده اخير در اقتصاد ايران از دو كانال اصلی كه البته به يكديگر مرتبط
هستند ،بر بخش حقيقی مؤثر واقع شود:
 .1از كانال بحران ارزي،
 .2از كانال تحريمهاي اقتصادي.
در ادامه به تشريح تأثير اين دو عامل بر توليد خواهيم پرداخت.
 .2-1تأثير بحران ارزي بر عملكرد توليد و بخش حقيقي
سقوط ارزش پول ملی ،بحران نرخ ارزي را بهوجود میآورد .اين مسئله ممكن است در نظام نرخ ارز
ثابت ،شناور يا نظام ارزي شناور مديريت شده اتفاق افتد .اگر نظام ارزي ثابت باشد ،بحران باعث
ازدسترفتن ذخاير بينالمللی میشود و آنگاه كه ذخاير رو به اتمام است ،دولتمردان با هدف انباشت
ذخاير يا حفظ ذخاير موجود با تعيين نرخ ارزي است كه انگيزه تبديل پول داخلی به ارز يا پولهاي
ذخيره بينالمللی را كاهش میدهد به تضعيف ارزش پول متوسل میشوند.
اگر كشوري داراي نظام شناور ارزي باشد ،بحران نرخ ارز همراه با تقليل ارزش سريع كنترل ناشدنی
پول ملی همراه خواهد بود .اگرچه هيچ نوع نظام ارزي نمیتواند ايمنی را تضمين كند ،اما محققان در
زمان حاضر بر اين عقيدهاند كه كشورهايی كه پول خود را به پول كشورهاي ديگر تثبيت میكنند ممكن
است در برابر بحران ارزي ،آسيبپذيرتر باشند .بحران نرخ ارز نيز به مانند بحران بانكی غالباً باعث تعميق
ركود میشود.
كانالهاي مختلفی وجود دارد كه از طريق آنها تأثيرات ركودي بحران ارزي میتواند به بخش حقيقی
انتقال يابد .مهمترين اين كانالها در ادامه تبيين میشود:
الف) از طريق تأثير بر نظام بانكي :بحرانهاي ارزي و عملكرد ناكارآي بخش بانكی میتوانند
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چرخه خبيثی را ايجاد كنند ،بهگونهاي كه تشديدكننده يكديگر باشند .بنابراين هنگام ارزيابی
صدمهپذيري يك كشور از بحران و اثر اقتصادي بحران ارزي ،بايد شاخصهاي قدرت مالی را مورد ارزيابی
قرار داد .نقش مركزي و محوري نهادهاي مالی و نيز نظارت و تنظيم بخش مالی و بخش بانكی،
محدودساختن وامگيري بيش از حد از خارج و كاهش مخاطره كمبود موقتی نقدينگی را كه میتواند
بحرانآفرين باشد ضروري میسازد ) .(pesenti and Tille, 2000
هنگامی كه ارزش پول ملی كشوري با بحران ارزي مواجه شده سقوط میيابد ،ارزش ارزي بدهیهاي
بانكها بهشدت افزايش خواهد يافت .درنتيجه ،بسياري از بانكها در آستانه ورشكستگی قرار میگيرند،
ازاينرو كاركرد واسطهگري مالی بانكها مختل شده و سرمايهگذاري جديد متوقف میشود ،لذا تقاضاي
مؤثر كاهش میيابد كه تأثير منفی بر رشد دارد .اين موضوع در اقتصادهايی با ارتباطات مالی گسترده
سيستم بانكی با بخش خارجی اهميت بيشتري دارد اما خوشبختانه اقتصاد ايران بهدليل بدهیهاي اندك
خارجی از اين ناحيه كمتر ضربهپذير است.
ب) از طريق تأثير بر مخارج دولت :وقوع بحران ارزي بهطور بالقوه میتواند از طريق فشارهاي
تورمی به كاهش قدرت خريد دولت منجر شده و از آن طريق بر تقاضاي مؤثر و بخش حقيقی اقتصاد
مؤثر باشد .بااين حال ،در اقتصادي نظير اقتصاد ايران كه بخشی از درآمدهاي دولت ماهيت ارزي دارد،
وقوع بحران ارزي میتواند دووجهی باشد .تجربه بحرانهاي ارزي قبلی نشان میدهد كه تأثير اين عامل
در بلندمدت بر مخارج دولت به قيمتهاي حقيقی منفی است اما در كوتاهمدت میتواند برعكس باشد.
در هر صورت با در نظر گرفتن تحريم هاي فروش نفتی كه در قسمت بعدي به آن پرداخته خواهد شد،
انتظار كاهش قدرت خريد دولت وجود دارد.
ازسوي ديگر در پی كسري بودجه ،دولت ممكن است به فروش اوراق قرضه براي تأمين مالی مخارج
خود اقدام كند اما چون بازارهاي سرمايه در بسياري از كشورهاي كمدرآمد و كشورهاي با درآمد متوسط
نظير ايران توسعهنيافته هستند ،عموماً افراد منابع يا تمايل الزم را به پذيرش مخاطره خريد اوراق قرضه
ندارند ،در اين شرايط دولت مجبور میشود از بانك مركزي درخواست كند دست به خريداري اوراق
قرضه دولتی بزند .در اين حالت عمالً عرضه پول به ميزان وام دريافتی دولت افزايش میيابد و خود باعث
ايجاد فشارهاي تورمی میشود.
ج) ا ز طريق تأثير بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي وارداتي :كاهش
ناگهانی ارزش پول میتواند قدرت خريد پول داخلی را كاهش دهد و به صنايعی كه براي توليدات خود
به مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي وابستهاند ،با تحميل هزينههاي باالتر صدمه بزند و از اين طريق رشد
اقتصادي را كاهش دهد.
د) از طريق كاهش اعتماد عمومي به توانايي دولت در اداره اقتصاد :درنتيجه بحران ارزي،
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فرار سرمايه آغاز میشود .انگيزه اقتصادي فروش دارايیهاي داخلی و تبديل پول بهدست آمده به ارز،
ناشی از اين است كه مردم باور دارند كه در آينده نرخ ارز افزايش خواهد يافت .با تبديل مقدار بيشتر
پول داخلی به ارز ،ذخاير ارزي دولت كاهش میيابد و آنگاه دولت براي حفظ باقیمانده آن ،مجبور به
تقليل ارزش پول ملی میشود .تقليل ارزش پول میتواند باعث كاهش اعتماد به توانايی دولت در اداره
اقتصاد شود و بهگونهاي اجتنابناپذير ،مشكالت سياسی بهوجود آورد كه خود میتواند عاملی براي
كاهش امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري باشد.
هـ) از طريق تأثير بر رابطه مبادله بازرگاني :كاهش ارزش پول ملی به تغيير رابطه مبادله
بازرگانی به زيان داخل منجر میشود .يكی از معانی اين موضوع كاهش درآمد ملی است .كاهش درآمد
ملی خود بهمعناي كاهش درآمد سرانه و درنتيجه كاهش تقاضاي مؤثر است كه در مرحله بعدي میتواند
ركود را عميقتر كند.
و) از طريق تأثير بر تراز تجاري :يكی از تأثيرات بالقوه مثبت كاهش ارزش پول ملی میتواند
تقويت صنايع صادراتی و جايگزينی بخشی از واردات باشد .اين موضوع مشروط به آن است كه فشارهاي
تورمی افزايش نرخ ارز اسمی را بهطور كامل خنثی نكرده و درنهايت شاهد افزايش نرخ ارز حقيقی باشيم.
بهبود تراز تجاري درنتيجه اين شرايط میتواند به رشد توليد منجر شود.
 .2-2تأثير تحريمهاي اقتصادي بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران
اگرچه بهطور بالقوه ممكن است بروز بحران ارزي را معلول تحريمهاي اقتصاد تلقی كرده و تأثيرات آن
بر بخش حقيقی را به تحريم مرتبط دانست .با توجه به اهميت موضوع بحران ارزي به تنهايی ازيكطرف
و نقش ساير عوامل بهجز تحريم در بروز بحران ارزي ازطرفديگر ،بهطور مستقل به موضوع بحران ارزي
پرداخته شد.
با عنايت به اين موضوع ،تحريمهاي اقتصادي بهجز از كانال افزايش نرخ ارز ،از طرق زير میتوان بر
توليد مؤثر باشد:
الف) از طريق كاهش صادرات نفت :در تحريم هاي فراسرزمينی (ثانويه) آمريكا حذف ايران از
بازار نفت هدفگذاري شده است .اگرچه براساس واقعيات بازار نفت تحقق كامل چنين هدفی دور از انتظار
است اما تحقق نسبی آن كامالً محتمل است .برآوردهاي موجود مبين كاهش  500هزار بشكهاي نفت
در سناريو كوتاهمدت و حدود يك ميليونی در چشمانداز ميانمدت است .با توجه به سهم نفت در توليد
ناخالص داخلی اين خود بهمعناي كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلی كشور میباشد .برآوردهاي
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي نشان ميدهد در صورت كاهش  500هزار بشكهاي
نفت از فصل سوم سال جاري ،رشد اقتصادي سال  1397برابر  0/5درصد و در صورت اجراي
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سناريو كاهش يك ميليون بشكهاي صادرات نفت اين رقم به  -2درصد خواهد رسيد .البته اين
در صورتی است كه هيچگونه سياست جايگزينی براي خنثیسازي آثار اجرا نكند.
ب) از طريق تأثير بر صادرات غيرنفتي :برخی از اقالم صادراتی ايران نظير محصوالت پتروشيمی
بهطور مستقل در ليست تحريمهاي آمريكا قرار دارند و ساير صادرات غيرنفتی نيز بهطور بالقوه میتوانند
از طريق محدوديتهاي تبادالت مالی يا تحريم اشخاص حقيقی و حقوقی موجود در ليست  SDNآمريكا
كه با اين صنايع مرتبط هستند ،از تحريمها متأثر شوند.
ج) از طريق محدوديت واردات :تجربه تحريمهاي آمريكا در سالهاي  1390و  1391نشان
میدهد كه به كاهش واردات منجر خواهد شد .اين موضوع میتواند تهديدات و فرصتهايی را بهدنبال
داشته باشد .در كوتاهمدت كاهش واردات بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي تأثير
منفی خواهد گذاشت .بااينحال ،در ميانمدت و بلندمدت میتواند بهمعناي رشد توليدات جايگزين
داخلی باشد.
ارقام جدول  3وابستگی مستقيم ،غيرمستقيم و القايی بخشهاي اقتصادي به واردات واسطهاي را
نشان میدهد .براي مثال در صورت يك ميليون ريال افزايش سرمايهگذاري يا مخارج دولت از بخش
ساخت وسايل نقليه موتوري ،واردات مستقيم ،غيرمستقيم و القايی اين بخش به اندازه  304هزار ريال
افزايش خواهد يافت.
با توجه به جدول ،مشاهده میشود كه زيربخشهاي صنعت در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي،
آسيبپذيري بيشتري از محدوديت واردات متحمل خواهند شد ،زيرا اين بخشها وابستگی مستقيم و
غيرمستقيم بيشتري به واردات دارند.
ـ بخشهايي كه بيشترين آسيبپذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند
عبارتند از:
«ساخت ساير تجهيزات حملونقل»« ،ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر»« ،ساخت مواد
شيميايی و محصوالت شيميايی»« ،ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك» و «ساخت منسوجات».
ـ بخشهايي كه كمترين آسيبپذيري را از محدوديت واردات دارند عبارتند از:
نفت خام و گاز طبيعی ،آب ،برق و گاز ،ساير معادن ،خدمات و ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي
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جدول  .3وابستگي بخشهاي اقتصادي به واردات واسطهاي
عنوان

رديف

وابستگي به واردات

ساخت ساير تجهيزات حملونقل
ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر
ساخت مواد شيميايی و محصوالت شيميايی
ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك
ساخت منسوجات
ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
ساخت ماشينآالت و دستگاههاي برقی طبقهبندي نشده در جاي ديگر
ساخت ابزار پزشكی ،ابزار اپتيكی ،ابزار دقيق و انواع ساعت
ساخت ماشينآالت دفتري ،حسابداري و محاسباتی
ساخت پوشاك ،عملآوري و رنگ كردن خز
ساخت ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
ساخت راديو و تلويزيون ،دستگاهها و وسايل ارتباطی
ساخت محصوالت فلزي فابريكی بهجز ماشينآالت و تجهيزات
دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر و بازيافت
مأخذ :محاسبات تحقيق.

بخشهايی كه وابستگی بااليی به واردات دارند ،با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان
توليد بيشتري در اقتصاد مواجه میشوند .در اين خصوص آنچه اهميت مييابد اين است كه
بخشهايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه عالوهبر وابستگي كمتر به واردات ،از
پيوندهاي قويتر با ساير بخشهاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد
برخوردار باشند .درصورتیكه بتوان با تخصيص ارز و جايگزينی واردات مشكل محدوديت واردات در
شرايط تحريم را برطرف كرد ،میتوان بخشهاي ارائه شده در جدول  3را بهعنوان بخشهاي با اولويت
سرمايهگذاري در شرايط تحريم معرفی كرد.
ارقام ستون سوم جدول  4به اين معناست كه براي مثال در پی اعمال يك سياست مالی انبساطی
و يا افزايش مخارج سرمايه گذاري در هر بخش اقتصادي ،توليد كل اقتصاد چه ميزان افزايش خواهد
داشت .بهطور مثال در صورت وجود تحريم ،با افزايش يك واحد مخارج دولت از بخش محصوالت غذايی
و آشاميدنی 3/04 ،واحد به توليد كل اقتصاد اضافه خواهد شد.
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جدول  .4ضرايب فزاينده توليد بخشهاي مختلف اقتصادي در شرايط تحريم
رديف

ضريب فزاينده توليد

عنوان
ساخت محصوالت غذايی و انواع آشاميدنیها ،توتون و تنباكو
كشاورزي
ساخت پوشاك ،عملآوري و رنگ كردن خز
ساخت منسوجات
ساختمان
ساخت محصوالت فلزي فابريكی بهجز ماشينآالت و تجهيزات
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر و بازيافت
ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی
ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر
ساخت فلزات اساسی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي
ساخت ماشينآالت و دستگاههاي برقی طبقهبندي نشده در جاي ديگر
ساخت ساير تجهيزات حملونقل

اما درصورتی كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد بايد
بخشهايی در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی مهم داشته باشند:
ـ نخست آنكه وابستگي كمتري به واردات داشته باشند.
ـ دوم آنكه از پيوندهاي قوي و توانايي باال در ايجاد تحرك در كل اقتصاد برخوردار باشند.
بخشهايی كه داراي دو مؤلفه فوق هستند بهترتيب عبارتند از ساخت محصوالت غذايی ،كشاورزي،
ساختمان ،ساخت مبلمان ،دباغی و پرداخت چرم ،فلزات اساسی ،ساخت محصوالت چوبی و ساخت ساير
محصوالت كانی غيرفلزي.
جدول  .5بخشهاي اقتصادي با توان توليدي باال و وابستگي كم به واردات
عنوان

رديف

ساخت محصوالت غذايی و انواع آشاميدنیها ،توتون و تنباكو
كشاورزي
3

ساختمان

4

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر و بازيافت

5

دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی
فلزات اساسی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي
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 .3توصيههاي سياستي
پيش از ارائه هرگونه توصيه سياستی با توجه به پيچيدگی شرايط اقتصادي كشور بهدليل عدم تعادلهاي
بودجهاي و مالی (بانكها و صندوقهاي بازنشستگی) و همچنين محدوديتهاي قابل توجه در بخش
تجارت خارجی و انتقاالت مالی بينالمللی بايد به اين نكته توجه داشت كه تصميمگيري در شرايط فعلی
بسيار متفاوت و پيچيدهتر از تصميمگيري در شرايط معمول اقتصاد است ،لذا اقتضاي مديريت چنين
شرايطی نيز متفاوت از شرايط معمول اقتصاد است و چند ويژگی مهم زير را طلب میكند:
 .1سرعت عمل و البته دقت در تصميمگيري،
 .2هماهنگی سياستهاي بخشی،
 .3در نظر گرفتن ابعاد و پيامدهاي جانبی تصميمات،
 .4گفتگو با مردم و در نظر گرفتن افكار عمومی در اتخاذ تصميمات.
در اين راستا استفاده حداكثري از تمام نيروهاي كارشناسی ،اجرايی و هماهنگی ميان دستگاهها و
قواي كشور اجتنابناپذير است .درنهايت بايد توجه داشت كه هر تصميم سياستی قطعاً هزينههايی دارد
و بخشهايی از جامعه را متضرر خواهد كرد؛ بر اين اساس هنر سياستگذاري در اين شرايط پيچيده
مديريت و كنترل هزينههاي جانبی سياستها و بهطور مشخص حداقلسازي هزينهها بهخصوص
هزينههاي اجتماعی آنهاست.
براي مثال در شرايط بحران ارزي همواره يكی از اولين سياستها براي جلوگيري از خروج سرمايه و
كاهش ميزان سياليت نقدينگی ،افزايش نرخ سود بانكی است .شاهد اين مدعا افزايش نرخ سود در تركيه
و روسيه درنتيجه افزايش اخير در نرخ ارز اين كشورهاست .بااينحال اتخاذ اين سياست با پيچيدگیهايی
روبهرو است :افزايش نرخ سود بانكی عدم تعادل موجود در ترازنامه بانكهاي كشور را از طريق افزايش
بيشتر سرعت رشد بدهیها (سودهايی كه بهصورت سپردهاي پرداخت میشود) تشديد میكند .ازسوي
ديگر با افزايش نرخ سود سپرده ،نرخ سود تسهيالت نيز افزايش میيابد و درنتيجه هزينههاي توليد باال
رفته به افزايش قيمت تمامشده كاالهاي توليد داخل منجر خواهد شد كه خود پيامدهاي منفی ديگري
دارد .لذا همانگونه كه بيان شد ضروري است تمام ابعاد سياستها مورد بررسی قرار گيرد و با توجه به
تحليل تمام منافع و هزينهها سياست بهينه اتخاذ شود .ازسوي ديگر پيچيدگی شرايط ممكن است اقتضا
كند كه سياستهاي غيرمتعارف و نوآورانهاي اتخاذ شود .در بحران مالی  2008-2007آمريكا پس از
اينكه نرخهاي بهره در بازار بينبانكی به حدود صفر درصد رسيده بود ،سياستهاي پولی غيرمتعارف را
دنبال كرد كه پيشتر از آن سابقهاي در آمريكا نداشت.
يكی از مهمترين كارها در شرايط جديد ،اصالح انتظارات مردم از طريق گفتگو و تشريح وضعيت جديد
كشور حتی با هزينه كاهش محبوبيت مديران ارشد است .درواقع بهنظر میرسد براي حل مسائل موجود تنها
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اكتفا به راهحلهاي اقتصادي راهگشا نيست و بايد از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرايط اقتصادي
پيشرو اصالح شود .بهخصوص آنكه مردم با داشتن تجربه بحرانهاي ارزي سالهاي  1390و  1391انتظارات
خود را براساس شرايط گذشته تعديل كردهاند و مديريت اين انتظارات بسيار سختتر از سالهاي  1390و
 1391است .در ادامه برخی از راهكارها در حوزه مباحث ارزي و پولی ارائه شده است:
الف) حوزه ارزي
همانگونه كه در بخش قبل بيان شد بخشی از علل افزايش قيمتها به موضوع افزايش نرخ ارز
بازمیگردد .در اين حوزه چند اقدام مشخص قابل توصيه است:
 .1پذيرش اين نكته كه درحال حاضر اگرچه منابع ارزي كشور تكافوي نيازهاي وارداتی كشور را
دارد ،اما بهدليل محدوديتهاي شديدي كه در ماههاي آتی بر صادرات نفت كشور و نقل و انتقاالت مالی
بين المللی وضع می شود ،ضرورت ايجاب می كند كه در استفاده از درآمدها و ذخاير ارزي كشور بسيار
سخت گيرانه عمل شود .بهطور مشخص تخصيص ارز  4200تومانی در شرايطی كه نرخ آن در بازار
آزاد نزديك به دو براب ر قيمت است و بسياري از قيمت هاي كاالها بر اساس آن تعديل شده است ،تنها
به هدر رفت منابع ارزي كشور منجر می شود ،چرا كه به واسطه رانت موجود ،تقاضاي واردات تشديد
خواهد شد .براين اساس دولت بايد اوالً منابع و مصارف ارزي كشور تا پايان سال را برآورد كند .ثانياً با
اولويت بندي كاالها و خدمات ،يارانه ارزي فقط براي كاالها و خدمات اساسی كه امكان رصد قيمت آنها
وجود دارد – در طول زنجيره تا هنگامی كه به مصرفكننده نهايی میرسد -اختصاص يابد .دولت ثبت
سفارش و واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري و همچنين برخی كاالهايی كه در داخل ظرفيت توليد
آنها بهطور كامل وجود دارد را ممنوع كرد .براين اساس براي واردات ساير كاالها و خدمات میبايد ارز به
قيمت آزاد اختصاص يابد .اين اقدام هم قدري از عطش واردات اين كاالها میكاهد و هم قدرت رقابت
توليدكنندگان كاالهاي مشابه و جايگزين را افزايش میدهد.
 .2سياست ارزي براي مديريت كشور در ماههاي آتی نيازمند اصالح جدي و فوري است .صرفنظر
از مشكالت و محدوديتهاي ارزي كشور ،فروش ارز به نرخ  4200تومان براي واردات كاالها و خدمات
در شرايطی كه قيمت دالر در بازار آزاد درحال حاضر نزديك به دو برابر آن است ،فساد زيادي ايجاد
میكند .فاصله حدود  100درصدي ارز دولتی با ارز در بازار آزاد انگيزههاي كماظهاري در صادرات و
بيشاظهاري و ديگراظهاري در واردات را تشديد میكند .صادركننده نفع خود را در اين میبيند كه
ارزش صادرات خود را كمتر اظهار كند و آن را به نرخ  4200تومان عرضه كند و مابقی ارز حاصل از
صادرات خود را به قيمت آزاد بفروشد .واردكننده نيز انگيزه دارد كه با تبانی با توليدكننده خارجی ارزش
واردات را بيشتر از قيمت متعارف اظهار كند و لذا بيشتر از ارزش كاالي وارداتی ارز دريافت كند و آن را
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در بازار آزاد بفروشد يا كاالهاي ديگري كه به آنها ارز دولتی تعلق میگيرد را وارد كند .عالوهبر اين
صادرات مجدد نيز در اين شرايط افزايش خواهد يافت .بهعبارت ديگر واردكنندگان اين انگيزه را دارند
كه كاالي وارداتی با نرخ  4200تومانی را مجدداً صادر كنند و ارز حاصل از آن را با نرخ آزاد در بازار
بفروشند .همچنين برخی از صادركنندگان در مقابل فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ 4200
تومانی ،خارج از اين مبادله ارزي ،مبالغ ديگري را دريافت میكنند .در كنار اين مفاسد در بسياري از
موارد همانگونه كه بيان شد كاالها و خدماتی كه خود آنها يا مواد اوليهشان با ارز  4200تومانی وارد
شده است ،براساس نرخ دالر در بازار آزاد بهدست مصرفكننده نهايی میرسد .دولت و بانك مركزي پس
از انتقادات به سياست يكسانسازي نرخ دالر به قيمت  4200تومان ،ايجاد بازار دوم را پذيرفت و براساس
آن معامالت ارز بين صادركنندگان گروه  20درصدي براساس تقسيمبندي وزارت صمت ،صرافان مجاز
و واردكنندگان كاالهاي داراي اولويت سوم وزارت صمت با قيمت توافقی انجام خواهد شد .بازار دوم
اگرچه قدمی رو به جلو است ،اما فروش  80درصد از ارز صادرات كشور به نرخ  4200تومان كماكان
منشأ فساد می باشد .لذا براي جلوگيري از فساد و هدر رفت منابع كشور نيز ضروري است بازار دوم تا
جايی كه امكان دارد بزرگتر شده و ارز بيشتري در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود.
 .3با توجه به ضرورت مداخله در بازار ارز و مديريت آن در اين شرايط ضروري است بازار آتی ارز
تأسيس شده و از طريق مداخله در آن ،به بازار ارز نقدي (اسكناس) را كنترل كند .مزيت مثبت اين بازار
آن است كه در اين شرايط بانك مركزي اين امكان را خواهد داشت كه با استفاده از منابع ريالی امكان
مديريت نرخ ارز را داشته باشد.
ب) حوزه پولي و مديريت نقدينگي
 .1با توجه به حجم نقدينگی گسترده  1500هزار ميليارد تومانی كه بيش از  98درصد آن به صورت
سپردههاي بانكی است ،يكی از دغدغه هاي مهم ورود بخشی از اين نقدينگی به بازارهاي دارايیها و يا
كاالهاست كه در اين صورت شاهد افزايش شديد قيمتها در دارايیها و كاالها خواهيم بود .بهطور
مشخص كاهش نرخ سود سپردهها در شهريورماه  1396و افزايش نااطمينانی اقتصادي در زمستان اين
سال و در عين بروز برخی مشكالت فنی در بازار ارز فرصتهاي قابل توجهی براي سفتهبازي و كسب
سود در بازار ارز و طال را فراهم كرد .در اين شرايط سپردهگذاران به اميد كسب سود بيشتر از طريق
خريد و فروش ارز با استفاده از سپرده هاي خود اقدام به خريد ارز كردند و اين بازار متالطم شد و نرخ
ارز بيش از  50درصد افزايش يافت .مشابه اين اتفاق در بازارهاي سكه ،زمين و حتی خودرو نيز رخ داد
و به افزايش قيمتها در اين بازارها منجر شد .براي جلوگيري از ورود نقدينگی به بازارهاي دارايیها و
كاالهاي بادوام ،مديريت نوسانات و همچنين كنترل سفتهبازي در اين بازارها بهويژه در بازار ارز بهعنوان
متغير كليدي اقتصاد و جهتدهنده به بازار ساير دارايیها و كاالها ضروري است .كنترل تغييرات شديد

19

نرخ ارز از طريق انتخاب درست قيمت و مداخله صحيح در بازار ارز براساس آن میتواند فرصتهاي
سفتهبازي را تا حد ممكن محدود كند .در كنار مديريت نوسانات ارز ،وضع ماليات بر عايدي سرمايه و يا
مقررات محدودكننده در مبادالت اين بازارها با هدف افزايش هزينههاي مبادالتی نيز میتواند انگيزه
ورود به اين بازارها را محدود كند.
 .2يكی از عوامل افزايش نقدينگی و تورم كسري بودجه دولت است كه از طريق افزايش بدهیهاي دولت
به بانك مركزي يا بانكها يا فروش اوراق مالی تأمين میشود .راهبرد بهينه در اين خصوص كاهش
كسري بودجه از طريق افزايش درآمدهاي مالياتی با تمركز بر جلوگيري از فرار مالياتی و گسترش
پايههاي مالياتی (خصوصاً ماليات بر عايدي سرمايه) و همچنين مديريت هزينهها با تمركز بر كاهش
هزينههاي دولت در همه بخشها از طريق اصالحات در فرآيندها و قوانين است .چنانچه پس از اين
اصالحات كماكان بهدليل محدوديت هاي اعمال شده بر صادرات نفت بودجه دولت كسري داشته باشد،
فروش اوراق بهادار بر استقراض مستقيم از بانك مركزي و بانكها اولويت دارد؛ البته در صورت مداخله
بانك مركزي از طريق عمليات بازار باز براي كنترل نرخ بهره .نكته اساسی همانگونه كه بيان شد ضرورت
مداخله بانك مركزي در بازار بين بانكی از طريق عمليات بازار باز براي جلوگيري از افزايش نرخ بهره
حاصل از فروش اين اوراق است.
 .3يكی از ملزومات مديريت نقدينگی هماهنگی نرخهاي سود دارايیها در بازارهاي مختلف است.
بهعنوان نمونه چنانچه در بازار سرمايه نرخهايی بسيار باالتر از سود سپردهها تعيين شود ،اختالالت جدي
در بازار پول كشور ايجاد خواهد شد .به همين ترتيب نرخهاي تعيين شده سود در بازار بيمه نيز در بازار
پول و بازار سرمايه مؤثر است .در اين شرايط تأسيس شوراي هماهنگی ثبات مالی كشور به ايجاد
هماهنگی در تعيين نرخ سود دارايیهاي منتشره در بازارهاي پول ،سرمايه و بيمه كمك خواهد كرد كه
براي مديريت نقدينگی درحال حاضر بسيار ضروري است.
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