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 مدیریتی خالصٔه
انداز های تورم داخلی و خارجی، تغییرات متغیرهای ساختاری )کسری پسهای اسمی اسعار همواره در تبادل متقابل با تفاوت نرختغییرات نرخ

های مٔولفهتحریم( و همچنین روند تغییرات  تٔاثیراتو  ،لیالملبینمبادله، خالص مبادالت مالی  وری، رابطٔهدولت، شکاف بهره ناخالص داخلی، اندازٔه
موجب بهبود  المللیبین باوری داخلی در شرایطی که تغییرات شکاف میان تورم و بهره؛ قرار دارند ی ارزیهاپرداخت پایداری و سالمت احتیاطی تراز

های تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ زمینٔه ،با کاهش مازاد تقاضا یا افزایش مازاد عرضه زمانهمملی شده، تولیدات  المللیبینقدرت رقابت 
کاالهای صادراتی بهای جهانی رشد  رغمبهخصوص و همچنین این در  المللیبینتجربی  شود. باوجود پشتوانٔهمدت فراهم میبرابری اسعار نیز در کوتاه

تحریمی  شرایط علتبهگذشته،  مختلف طی دهٔه در سه دورٔه تراز پرداختکل  و تراز حساب جاریتراز های ارزی، یافتیبهبود در جتا  ینتاقتصاد ایران و 
این تحوالت سبب ( و محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، المللیبین)محدودیت دسترسی به روابط کارگزاری در نظام پولی و بانکی 

از واحد بوده،  تربزرگ کشور، در شرایطی که نسبت منابع به مصارف ارزی )تعهدی( براینعالوه. ه استدشخرید پول ملی نروند نزولی قدرت توقف 
 . ه استدشهای صعودی نرخ ارز مواجه تکانه در نتیجهو  ،خالص جریان وجوه )نقدی( ارزی اقتصاد با کسری، رشد مازاد تقاضا ،انتظار برخالف
بخش عمومی، انبساط مستمر تقاضای کل، رشد نسبت نقدینگی به  رشد کسری بودجٔه شاملهای اقتصاد کالن با سایر چالش فراینداین شدن همراه
 وجوه انیجر تیشفاف نبود  و نیز  ،و رمزارز( ،مستغالت)ارز، طال،  المللیبین داراییانداز ناخالص داخلی به بازارهای پس خالص خروج پیوستٔه ،تولید
 .ه استدشمنتهی اسعار  یبرابر یهانرخ شتریب شیافزا لذاو  ،در این بازار سوداگرانه و یاطیاحت یتقاضاها رشد ،ینانینااطم دیتشد به ارز بازار در ینقد

متناسب  نیافتنهای بومی جایگزینی واردات( و بهبوداقتصاد )عدم رشد متناسب صادرات غیرنفتی و محدودیت ظرفیت های سمت عرضٔهمحدودیت
و نیز بازارهای مالی  ،ر بازارهای عوامل تولید، کاالهادپایدار انتقالی تورمی  تٔاثیرات صرفا  این افزایش که  است سبب شده، حساب جاریتراز حساب 
یادشده تورمی  ثیراتتٔانیز امکان تعدیل  المللیبینهای ناظر بر تحریم و روابط کارگزاری مالی حتی در شرایط رفع چالش کهطوریبه ؛باشدکشور داشته 

 وجود نخواهد داشت.
باطل افزایش شکاف  گیری چرخٔهدر بازار ارز موجب شکل ینانینااطم واقتصاد کالن  های ساختاریتعادلنبود های تحریم با تکانهی زمانهم

انداز ناخالص داخلی )در و نیز کسری مضاعف شکاف پس ،تورمی، کاهش قدرت خرید پول ملی، استمرار خالص خروج سرمایه از اقتصاد ملی
بانکی با مقررات سالمت مالی نظام انطباق نبود ) یرساختیزهای مختلف در کنار چالش . این تحوالتاستمالی( در اقتصاد ایران شده  شرایط سلطٔه

نبود ، المللیبیندسترسی به منابع احتیاطی نهادهای مالی نبود ، خارجی های پرداخت و تسویٔهدسترسی به سامانهفقدان ، المللیبینو نظارت احتیاطی 
های داخلی به خدمات ارتباط مالی ، دسترسی محدود بانکالمللیبیناعتباری  بیمٔه مٔوسساتهای داخلی توسط های اعتباری بانکپوشش ریسک

 مٔوسساتهای مالی و ممیزی شفافیت صورت یجهت ارتقا المللیبینبندی حسابرسی و رتبه مٔوسساتفعالیت نداشتن ) ینهادسوئیفت(،  المللیبین
پذیری بازار اسعار تکانهمحصوالت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز( موجب افزایش مضاعف نااطمینانی و  نشدن)عرضه یابزارو  ،مالی و اعتباری(

مداخله )ترکیبی از ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی( نیز موجب تشدید احتمال و انتظار  یهاتیظرف، ضعف براینعالوهاست.  کشور شدهدر اقتصاد 
های حقیقی و همچنین رشد پایدار غیرتورمی اقتصاد روند بازگشت منابع از بازارهای مالی به بخش مستقیما  که  های مقطعی در بازار اسعار شدهتکانهبروز 

 کالن را دچار اخالل ساخته است.
از جانب فعاالن  عمالا های سود واقعی منفی، روند مستمر نرخ علتبهایران اسعار در اقتصاد  حقیقیهای اسمی و نرخ ،عدر مجمو

شود. این میهای حقیقی و مالی شناخته ر خالص جریان وجوه میان بخشد مٔوثرلنگر انتظارات تورمی و متغیر کلیدی  عنوانبهاقتصادی 
موجب تغییرات  ،ها و پایداری بازار ارز اثرگذار بوده و از طرف دیگرتراز پرداختهای سالمت مالی مٔولفهر وضعیت د طرفکی از امر

های ادواری ناشی از رشد شدید نرخ ارز در . در همین راستا، تکانهشده استهای مالی و غیرمالی اقتصاد دارایی و همسو بر بازار کاالها
سمت بازارهای محور( بههای تولیدی محصولهای مولد حقیقی )بخشو تقاضای معامالتی از بخش نخست موجب انتقال منابع مالی چرخٔه
 سمت بازارهای ارز و طال )تقاضای سوداگرانه( شده استبهدوم نیز از بازارهای سرمایه  و ارز( و در چرخٔه ،)سهام، مستغالت، طال دارایی
های مربوط روند تغییرات نرخ ارز و نااطمینانیبه بیان دیگر، . ساخته استرا دچار اخالل  ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد کالن مستقیما که 

تخصیص منابع  سازوکارر دزا اختالل تٔاثیرات ،تضعیف بازار عوامل و انبساط نامتناسب خالص منابع ورودی به بازارهای مالی بابه آن 
 گذاری مجدد قرار گیرد.پولی مورد هدف-ی مالیهاگذاریسیاست فرایندباید در که می است منابع مالی( داشته)عوامل تولید و 
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 مقدمه ۱
های بخشصنایع و بسیاری از  ۱تٔامین های تولیدی و زنجیرٔههای حاصل از گسترش کرونا طی دو سال گذشته موجب اخالل در فعالیتتکانه

انقباض تولید ناخالص داخلی، رشد منفی تجارت جهانی کاالها و خدمات،  است. شده توسعهدرحالتولیدی در اقتصادهای صنعتی و 
انقباض در جریان وجوه بین بازارهای مالی  ،ای )سمت عرضه(ای و سرمایهکاالهای واسطه تٔامین های سربار در زنجیرٔهافزایش هزینه

بخشی از آثار این اخالل بوده الملل اقتصاد بین ثبات مالی در عرصٔهتهدید روند رشد پایدار غیرتورمی و  و در نتیجه انحراف از مللیالبین
زمان و طی  را با شتاب بیشتر ۲پولی کنندٔههای انبساطی مالی و تسهیلسیاست ،بحراناین خروج از  منظوربهاقتصادی  گذارانیاستس است.
 اولیٔه یهاماهنهادی و تقویت تقاضای کل از همان  مالیتٔامینتا  انداجرا درآوردهبه ۲۰۰8-۲۰۰7 هایبه بحران مالی سالنسبت یترکوتاه

ژی، انر یهاحاملمحصوالت زراعی،  عمدتا موجب رشد مازاد تقاضای کاالها ) طرفیک از ،هااین سیاستاجرای . شودبروز کرونا تسهیل 
کشورهای  3المللیبین یرذخا یو ارتقا ،هاتراز پرداخت، افزایش قیمت کاالها و خدمات صادراتی، بهبود (…و صنعتی و معدنی، مواد اولیٔه
و خانوار(، رشد نسبت دیون  ،هاباعث افزایش دیون اشخاص )دولت، بنگاه ،و از طرف دیگراولیه(  دکاالها و موا کنندٔهینتٔام) توسعهدرحال

خالص سو با افزایش از یک . این رخدادهااست شدهوارداتی اقتصادهای صنعتی  هایینههزو نیز افزایش  ،انباشته به تولید ناخالص داخلی
در ز کشورها این گروه ای برابری اسعار هانرخسبب تقویت  ،توسعهدرحالی خارجی اقتصادهای هاداراییو  المللیبینمبادالت مالی 

بیکاری  های بهداشتی و گرایش اشخاص به استفاده از مزایای بیمٔهعلت محدودیتنیروی کار به کاهش عرضٔه ،شد؛ از سوی دیگر مدتکوتاه
تٔامین اقتصادهای نوظهور و  های سمت عرضه در زنجیرٔهدستمزدها و نیز رشد مضاعف هزینه موجب افزایش غیرمنتظرٔه ،)در شرایط کرونا(

برآیند این  ،در نهایت. همراه داشترا به یافتههای برابری اسعار اقتصادهای توسعهعمالا افزایش بیشتر تورم و تضعیف نسبی نرخ و شدصنعتی 
زایش داده که تبعات را اف یجادشدها ی مرکزی در کشورهای صنعتی به موج تورمیِهابانکواکنش  خصوص نحؤه نااطمینانی در تحوالت،

 . است هشدآشکار  ۲۰۲۱از اواخر سال  المللیبین و سرمایٔه ،آن بر بازارهای کاال، پول
ی برابری اسعار هانرخعام و کاهش نوسانات آتی  طوربه المللیبینتجاری -مقابله با ناترازی و اختالالت جاری در نظام مالی هرچند برای

جهانی، بروز  تٔامین های ناظر بر زنجیرٔهپایداری ریسک علتبه مدتکوتاهدر  ،بوداحتیاطی پولی و مالی ضروری  هاییاستسخاص، اتخاذ  طوربه
گرچه ا، یگرد عبارتبه. نبوده استسیاست میسر این اتخاذ  عمالا  المللینبی حقیقی و مالی هابخشو نیز تداوم نااطمینانی در  ،جنگ اوکراین
های ییالمللی و داراین اسعار در اقتصادهای صنعتی و همچنین انباشت بیشتر ذخایر بینیهای برابری پاموجب تداوم نرخ فوقاستمرار فرایند 

مالی -مدت در قالب انقباض پولیگردش سیاستی کوتاه هرگونه ،اولیه( خواهد شد دکاالها و موا کنندٔهینتوسعه )تٔامخارجی در اقتصادهای درحال
ر رشد پایدار غیرتورمی و ثبات مالی اقتصادهای صنعتی و نوظهور خواهد داشت. در همین راستا، در دتحدیدی  تٔاثیراتی، رمتو در شرایط رکود
ت اانتظار ۲۰۲۱ماه منتهی به زمستان سال  ۱5تاریخی طی  ( به قلٔه4یاهستهو تورم  ،کنندهمصرفتورمی )تورم تولیدکننده،  یندٔهفزاشرایطی که روند 

افزایش شدید قیمت جهانی کاالها،  متعاقبا بروز بحران اوکراین و  عمالاافزایش داده بود،  شدتبهسیاستی را  ی بهرٔههانرخحول افزایش پلکانی 
ی برابری اسعار در هانرخآن حفظ  تٔاثیراتکه نخستین  سیاستی را نیز تشدید ساخت ی بهرٔههانرخو دفعات رشد  شدت بههای مربوط نااطمینانی

 بوده است. رانیدر اقتصاد ا 5اسعار یاسم مٔوثرمتقابل و  یهانرخ ییتداوم همسو نیو همچن توسعهدرحالاقتصادهای صنعتی و 
های افزایش قیمت کاالهای سبد صادراتی کشور )نفت، محصوالت پتروشیمی، کانی واسطٔهبهاگرچه اقتصاد ایران تحوالت فوق در 

ارزی کشور  6یهاتراز پرداختهای پایداری مٔولفهو  ،المللیبین، ذخایر تراز حساب جاریتجاری،  موجب بهبود تراز (…و زی،فلزی و غیرفل
مندی از اختالالت تورمی در امکان بهرهتنها ، نهالمللیبینتجاری -شرایط تحریمی و دسترسی محدود به نظام مالی علتبه، شده است

 معکوس طوربهفراهم نشده، بلکه ر تقویت قدرت خرید پول ملی دکاالهای مهم صادراتی  هاییمتقافزایش  تٔاثیراتجهانی و  تٔامین زنجیرٔه
اسعار )کاهش قدرت خرید  حقیقیهای اسمی و افزایش نرخ 7کاذب چرخٔه ،های تورمیکاهش مستمر ارزش پول ملی فراتر از شکافبا 

                                                                                                                                                                                                                
1 Supply Chain 
2 Monetary Easing 
3 International Reserves 
4 Core-Inflation 
5 Nominal Bilateral Exchange Rate (NBER) and Nominal Effective Exchange Rate (NEER) 
6 Balance of Payments Sustainability 
7 Vicious Circle 



های بازار ارز در اقتصاد ایرانهای اسمی در عدم تعادلآثار تغییرات نرخ       

۲ 

حساب تراز اسعار موجب بهبود مضاعف اما ناپایدار  حقیقیی هانرخهمین راستا، افزایش  است. در رخ دادهپول ملی( طی سه سال گذشته 
در بلندمدت  یجتدربه نیز ر قدرت رقابت تجارید هانرخاین افزایش  تٔاثیراتکه البته  شده مدتکوتاهها در تراز پرداختکل  و موازنٔه جاری

و نیز  ،در بازارهای کاالها، خدمات ۱لنگر اسمی انتظارات تورمی عنوانبهجایگاه نرخ ارز  با توجه به شایان ذکر است. ه استکاهش یافت
نخست به قیمت  در مرحلٔه ۲،عبور سازوکارکاهش شدید و نامتناسب در قدرت خرید پول ملی از طریق  هرگونه ،های مالی و غیرمالیدارایی

باعث  مستقیما که  است شده منتقلقابل تجارت رهای غیت محصوالت بخشدوم به قیم و در مرحلٔه 3های قابل تجارتمحصوالت بخش
 . شودمیمدت های صادراتی و تجاری کوتاهو مزیت المللیبینحذف تدریجی قدرت رقابت 

کاهش مقطعی ارزش پول ملی و افزایش شدید آثار  ج.ا.ا.، های زمانی بانک مرکزیبا استفاده از بانک اطالعات سری ،در این تحقیق
گذشته موردارزیابی قرار  طی دهٔهاقتصاد ایران مختلف بخش خارجی  متغیرهای ردهای تورمی( های برابری اسعار )فراتر از شکافنرخ

، خالص مبادالت حساب یحساب جارتراز تجاری،  )تراز هاتراز پرداختهای ناظر بر پایداری مٔولفهگرفته و همچنین ناکارآمدی مقطعی 
های برابری اسعار تحلیل خواهد شد. در همین راستا، جایگاه کشور( در تبیین نوسانات بازار ارز و نرخ المللیبین یرذخاتغییر در و سرمایه، 
اد ایران نیز بررسی اقتص المللیبینتجاری -در تحلیل تحوالت بازار ارز و مبادالت مالی 4(ارزی و جریان وجوه آن )جریان نقدی موازنٔه
 ،ی ساختاری، نهادی، ابزاریهاچالش علتبهدر اقتصاد ایران شود که بحث می، که هدف اصلی این پژوهش است در تحلیل نهایی. شودمی

 رابطٔه طور معکوسبه و هاتراز پرداختسالمت مالی  یهامٔولفهی برابری اسعار با هانرخمیان تغییرات  رابطٔه ،و همچنین شرایط تحریم
 .است شده یاگستردهدچار اختالالت  عمالاپول ملی  حقیقیها با تغییرات قدرت خرید اسمی و تراز پرداختپایداری  یهامٔولفهمیان 

تجربی نظری و سوابق مبانی  ،۲بخش در  بعد از مقدمه و طرح بحث، :دشومیبخش تشکیل  5این گزارش از برای دستیابی به اهداف فوق، 
در است. گذشته تبیین شده  طی چهار دهٔه توسعهدرحالاسمی و ساختاری بر تحوالت بازار اسعار در اقتصادهای صنعتی و  عواملناظر بر نقش 

تراز های پایداری مٔولفهاسعار با  حقیقیهای اسمی و تغییرات نرخ رابطٔههای نرخ ارز در اقتصاد ایران، یر پویایدبا بررسی عوامل اثرگذار  ،3بخش 
رژیم ارزی سازگار با لنگر  یزادرونالزامات محیطی انتخاب  اساس،و براین استمدت و بلندمدت موردارزیابی قرار گرفته در کوتاه هاپرداخت

د نااطمینانی ی نهادی و ساختاری ناظر بر رشهاچالش ،۴در بخش  .شودتحلیل میاسمی ضعیف سنتی برای انتظارات تورمی در اقتصاد ایران 
 شوند.می بیانسیاستی تحقیق  یهایشنهادپدر قسمت پایانی نیز نتایج و  ؛گذشته تبیین خواهد شد بازار ارز کشور طی دهٔه

 موضوع و پیشینٔهمرور ادبیات  ۲
های شدید، ناخالص داخلی به تولید، تورم اندازپسنسبت کسری  مختلفی همانند افزایش پیوستٔه المللی نشان داده است که عواملتجارب بین

موجب  (اقتصاد ایران همانند)المللی بین های دو و چندجانبٔهنیز تحریمو  ،، نکول بازپرداخت دیون خارجیهاتراز پرداختهای مالی و بحران
در  ظار بر آن است که این اتفاقانت شود.می( 5کاهش نامتناسب ارزش پول ملی )فراتر از تفاوت میان نرخ تورم داخلی و تورم شرکای تجاری

منفی و انقباض خالص  7ای )وضعیت باز ارزیترازنامه تٔاثیرات)کاهش واردات و افزایش صادرات( و نیز  6ایچرخش هزینه تٔاثیراتقالب 
و نیز رشد تولید  ،افزایش تقاضای کل پذیری تولیدات داخلی،قدرت رقابت مدتکوتاهبهبود  زمینٔه 9 (هااشخاص و خانوار 8هایارزش دارایی

لرنر، کاهش ارزش پولی ملی -شرط مارشال تجارت خارجی نیز با فرض تحقق یجزئ. در قالب الگوهای تعادل سازدناخالص داخلی را فراهم 

                                                                                                                                                                                                                
1 Inflation Expectation Nominal Anchor 
2 Exchange Rate Pass-Through 
3 Tradable Sector Products 
4 Foreign Exchange Cash Flow 
5 Inflation Differential 
6 Expenditure Switching 
7 Net Open Position 
8 Net Assets Value 

 عمالا  و استمثبت )منفی(  )وضعیت باز ارز( بعضا  هاآنکه تفاضل  دارندخود  ی ارزی را در ترازنامٔههابدهیو  هاداراییاقتصادی ترکیبی از  یهابنگاهاشخاص و  9
گونه کاهش ارزش پول ملی موجب مازاد )کسری( های ارزی، هربدهیبر  هاداراییی ارزی دارد. در شرایط فزونی )کسری( هابدهیبر  هاداراییداللت بر فزونی )کسری( 

. در همین راستا، دالریزاسیون نیز در شرایط وضعیت باز ارزی مثبت )منفی( شودمیخارجی در بازارهای مالی  ایٔهو خالص جذب )خروج( سرم هاداراییخالص ارزش 
 .شودیمموجب تقویت )تضعیف( استحکام و پایداری بازار ارز 



  های بازار ارز در اقتصاد ایرانهای اسمی در عدم تعادلآثار تغییرات نرخ 

3 

ر دمنفی  تٔاثیرات. در همین راستا، کاهش شدید ارزش پول ملی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور دوشمی تراز تجاری مدتکوتاهموجب بهبود 
ای )سطوح باالی بدهی خارجی، خالص وضعیت ترازنامه تٔاثیرات چهارچوبهای خارجی و نیز خالص خروج سرمایه در خالص ارزش دارایی

ر دتجاری  انتقالی بهبود تراز تٔاثیراتاز  تربزرگمعکوس  طوربهکه داشته  (تروچککبازبودن  درجٔهو ذخایر احتیاطی،  کاهش باز ارزی منفی،
و  زمانهم تٔاثیراتبه ای نسبتترازنامه مدتمیانبطئی  تٔاثیراتمتضاد ) تٔاثیراتاین (. برآیند ۲۰۰5 ،۱رشد اقتصادی بوده است )فرانکل

تجاری با بازارهای جهانی )خالص -مبادالت مالی یدگیتندرهمتابعی از میزان  عمالا کشورها ر رشد اقتصادید ای(چرخش هزینه مدتکوتاه
کاهش ارزش پول ملی بوده است. در شرایط کاهش متناسب  بازبودن اقتصاد( و همچنین اندازٔه درجٔه و ۲المللیبینگذاری وضعیت سرمایه
ای منفی ترازنامه تٔاثیرات، دیگر یاز سو. استر رشد اقتصادی مثبت )منفی( د هذکرشد تٔاثیرات، برآیند 3های ساختاریمٔولفه)باالتر( با روند 

که قابلیت تبدیل به  است اسعار شده حقیقیهای اسمی و موجب رشد مضاعف نرخ بعضا اقتصاد کالن،  در عرصٔه 4اصطکاک مالی فرضبا 
 حقیقیهای نرخبا گیری دو روند احتمالی متفاوت فوق موجب شکل دوگانٔه تٔاثیرات، برآیند نهایتدارد. در نیز ی ارزی را هاتراز پرداخت بحران
معکوس با تقویت ارزش  طوربهای غالب چرخش هزینه تٔاثیراتای با کاهش ارزش پول ملی و غالب ترازنامه تٔاثیرات کهطوریبه ؛شودمیارز 

 (.۱999 ،5)کروگمن استپول ملی همراه 
های های ارزی اشخاص و نهادهای مالی بیش از داراییبدهی ارزی دارند و ارزش بدهی هابنگاهکاهش شدید ارزش پول ملی در شرایطی که 

گیری وضعیت باز ارزی منفی و از طرف دیگر باعث انقباض جریان موجب کاهش اعتبارات خارجی و شکل طرفیک از است، بوده هاآنارزی 
و  ینینائ یسازد )جاللبروز کسری جریان نقدی ارزی بازار اسعار را فراهم می زمینٔه ،زمانهم طوربهکه  شودمیکل اقتصاد  مٔهوجوه مالی ترازنا

در  است، تٔامینمدت قابل و نیز استقراض خارجی در کوتاه المللیبیناز طریق استفاده از ذخایر احتیاطی  غالبا کسری اگرچه این (. ۲۰۲۰ ،یاننادر
ناپذیر است. در ر تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی اجتنابدای آن انقباضی ترازنامه تٔاثیرات ،صورت دسترسی محدود به بازارهای مالی جهانی

 6زیانطباق زمانی جریان منابع و مصارف ار نبودوجود اصطکاک مالی و  علتبهر رشد اقتصادی دای فوق انقباضی ترازنامه تٔاثیراتهمین راستا، 
اشخاص )افزایش شدید  هایییداراتضعیف خالص  علتبه(. اصطکاک مالی ۱999 ،7نگرین و هاسمنآیکقابلیت تشدید نیز دارد ) مدتکوتاهدر 

موجب محدودسازی دسترسی عاملین اقتصادی به منابع اعتباری و همچنین رشد  ترتیببههای مالی اشخاص(، نسبت دیون ارزی به کل دارایی
های ارزی و کل، با اعتباری عالوه بر چالش انقباض خالص ارزش دارایی مٔوسساتها و شود. بانکمی هاآن مالیینتٔام ینٔهو هز یسکر یٔهحاش

 ،افزایش نکول تسهیالت ارزی( علتبهوضعیت باز ارزی، محدودیت جریانات اعتباری ) 8های دیگری از محل رشد ارزش در معرض خطرچالش
مقررات سالمت مالی و نظارت  براساستضعیف ارزش پولی ملی  تٔاثیرات(. ۲۰۱۴ ،9شوند )آدریان و شاینهای مالی مواجه میو نیز کاهش درآمد

های احتیاطی کفایت سرمایه، افزایش ذخایر ها، کاهش نسبتهای موزون به ریسک بانکهمچنین موجب رشد ارزش دارایی شبکٔه بانکیاحتیاطی 
که  شودمیاعتباری  دهی شبکٔهکاهش قدرت وام در نهایتو  ،ترازنامه داران، محدودیت اندازٔهجاری، کاهش حقوق سهامهای مطالبات غیرو هزینه

بروز  زمینٔه ،افزایش ریسک نکول اعتباری کشور در بازارهای مالی جهانی( علتبه) المللیبینهای دسترسی به منابع اعتباری محدودیت موازاتبه
رشد احتمال نکول  علتبهاعتباری  مٔوسساتسازد. در همین راستا، های ارزی فراهم میتکانهاعتباری را در شرایط رکود حاصل از  مضیقٔه

حاصل از  یرعملیاتیسود غمندی از و بهره ،های خارجیمحصوالت اعتباری ارزی، انباشت و حفظ دارایی اعتبارات ارزی تمایل به عدم عرضٔه
، شود )رینهارتاقتصاد می ۱۰ارزش زنجیرٔه مالیتٔامین فراینداعتباری در  موجب تشدید مضیقٔه عمالا که  دارندهای تسعیر رخافزایش مقطعی ن

 (.۲۰۰3 ،۱۱و سواستانو ،روگوف
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مبادله در اقتصاد  یا بهبود رابطٔه/های بازدهی بازارهای مالی داخلی وخالص ورود )خروج( سرمایه در شرایط رجحان )عدم مزیت( نرخ
و  ،های خارجی از محل عایدی سرمایهیگذارسرمایهترتیب موجب تقویت )کاهش( قدرت خرید پول ملی، سودآوری بیشتر )کمتر( به

های اشخاص را فراهم رشد )کاهش( خالص ارزش دارایی زمینٔه و شودمیهای مختلف اقتصادی همچنین بازدهی باالتر )کمتر( در بخش
اعتباری تسهیل  مٔوسساتخدمات اعتباری را برای اشخاص مقیم و غیرمقیم و حتی  و عرضٔه المللیبین مالیتٔامیناین رخداد . سازدمی

تضعیف ارزش  ،معکوس طوربه. شودمیبهبود )کاهش( رشد اقتصادی  نتیجتا ی و گذارسرمایهو باعث افزایش )انقباض(  سازدمی)دشوار( 
انداز ناخالص داخلی کسری پسموجب  ،(«۱نیگناه نخست»مشکل و جذب منابع خارجی ) مالیتٔامین سازوکاراخالل در  علتبهپول ملی 

 مالیتٔامینریسک  گران مالی داخلی، افزایش حاشیٔهاعتباری توسط واسطه با روندهای ضداهرمی اعتباری، مضیقٔه ترتیببهکه  شودمی
های مالی دارایی اعتباری در کنار تبدیل گستردٔه . انقباض در شبکٔهاستداخلی همراه  و خالص خروج سرمایه از بازارهای مالی ،اشخاص

باطل کاهش مضاعف ارزش پول ملی، تشدید خالص خروج  گیری چرخٔههای خارجی همچنین موجب شکلو غیرمالی داخلی به دارایی
قابلیت  ،المللیبیندسترسی به منابع احتیاطی  نبوددر شرایط  شود ومیضد رشد  یاترازنامه تٔاثیراتو انقباض شدیدتر  ،سرمایه از اقتصاد
 (.۲۰۱5 ،3، گوپینات۲۰۰۴، ۲ارزی را دارد )کاتاو و کاپور تبدیل به بحران
، تقویت قدرت خرید تراز تجاریمدت موجب بهبود یا کاالهای مهم صادراتی یک اقتصاد در کوتاه/های جهانی نفت ورشد قیمت
مالی و  هاییاستسکه در صورت اتخاذ  شودمیدار صادراتی های مزیتگذاری در بخشو افزایش سرمایه ،هش نرخ ارزپول ملی، کا
بیماری »یا در اصطالح  های غیرقابل تجارتو نیز رکود در بخش ،هاهای پولی، افزایش قیمتموجب رشد کل ،4یاچرخهپولی همراه 

گیری همچنین موجب تشدید بیماری هلندی سنتی از مسیر شکل فرایند(. این ۲۰۱6 5و پلوگ ،، توسکانیخواهد شد )آرزکی« هلندی
یا /گذاری در سبد سهام وپورتفوی )سرمایه صورتبهمدت ناپایدار گذاری کوتاهخالص سرمایه کهطوریبه ؛شودمیبیماری هلندی مالی 

(. در همین راستا، سبد صادراتی ۲۰۱5 ،6گیرد )بوتاوقتی نرخ ارز شکل میو روند ضد رشد کاهش م یابدمیابزارهای بازار پول( افزایش 
های برابری اسعار تعدیل مجدد نرخ فراینددر  است، مدت دچار مزیت شدهکه در کوتاه المللیبینو همچنین خالص مبادالت مالی 

ه ساختار سیاسی و نهادی مستحکم و (. کشورهایی ک۲۰۱9 ،7و تیلمان ، لی،همگی به روند بلندمدت رجعت خواهند کرد )چن
از شرایط افزایش مقطعی قیمت محصوالت  ،در مقایسه با کشورهای با ساختار نهادی ضعیف دارند،مالی و پولی منضبطی  هاییاستس

عوامل تولید، ثبات قیمتی،  تخصیص بهینٔه فرایندمند خواهند شد. کشورهای با ساختار نهادی شکننده در اصلی صادراتی بیشتر بهره
استفاده از عواید  فراینددر  خصوصا جویانه های رانتو فعالیت شوندمیدچار اختالل  المللیبینو نیز مبادالت پایدار مالی  ،یریپذرقابت

 رکنندٔهیهای تطه، استفاده از سیاستذکرشدههای اجتناب از چالش منظوربه (.۲۰۱7 ،8مقطعی صادراتی افزایش خواهد یافت )کاست
 تٔاثیرات ،طرفیک ازتا  استنوظهور و صنعتی متعارف  ،های خارجی( در اقتصادهای مختلف)خرید اوراق قرضه و دارایی 9مالی
از تقویت ناپایدار قدرت خرید پول ملی  ،و از طرف دیگر یابد یلتعدپولی -های انبساطی مالیسیاست درتجاری  مدت مازادکوتاه

بازارهای مالی و عوامل تولید و نیز پایداری  مالی همچنین موجب حفظ کارایی نسبی و قدرت تسویٔه تطهیرکنندٔه جلوگیری شود. سیاست
 (.۲۰۲۰ ،۱۰و صافی ،، ماتسوموتوشود )بنگوریاروند بلندمدت مدیریت اعتبارات بخش عمومی می

پایداری  یموجب ارتقا توانددر شرایطی میو درآمدهای صادراتی  هایمتقافزایش مقطعی فوق بیانگر آن است که مطالعات تجربی  مرور
و  ،ی خارجیهادارایی، خالص حساب جاریتراز ، تراز تجاریبا بهبود  ترتیببهکه  شودو کاهش اختالالت بازار ارز  هاتراز پرداخت

                                                                                                                                                                                                                
ای از اشتباهات )اتفاقات ناگوار( دیگر داللت بر این دارد که انجام )بروز( یک اشتباه )اتفاق ناگوار( موجب بروز سلسله )Original Sin( نیگناه نخست ۱

 شده است.
2 Catão & Kapur 
3 Gopinath 
4 Pro-Cyclical 
5 Arezki, Toscani, & Ploeg  
6 Botta 
7 Chen, Li, & Tillmann 
8 Cust 
9 Financial Sterilizer 
10 Benguria, Matsumoto, & Saffie 
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و  ،که مبتنی بر تحقیقات تجربی در اقتصادهای صنعتی، نوظهور هایافته ینا .استارز همراه  حقیقی یهانرخهمچنین ثبات نسبی 
 یموردبررساین تحقیق نیز برای بخش خارجی اقتصاد ایران  فروض پایٔه عنوانبهدر ادامه  است، گذشته بوده طی چهار دهٔه توسعهدرحال
و همچنین  ساختاری یهاتکانهو بازار ارز در شرایط بروز  هاتراز پرداختپایداری  یهامٔولفهمتقابل میان  ، رابطٔهعبارت دیگربه. گیردیمقرار 

 گذشته موردارزیابی قرار خواهد گرفت. دهٔه طیرشد درآمدهای صادراتی با استفاده از اطالعات بخش خارجی اقتصاد کشور 

 صاد ایراندر اقتنرخ ارز های ر پویاییدهای اثرگذار لفهمٔو 3
ی میان اقتصاد ملی با شرکای وربهرهاز تفاوت بین تورم داخلی و خارجی و نیز شکاف  متٔاثر ترتیببهو بلندمدت  مدتمیاننرخ اسمی ارز در 

برابری  نظریٔه براساس در همین راستا ی است.وربهرهاز شکاف  تربزرگضریب اهمیت تفاوت تورمی بسیار  است واصلی تجاری کشور 
( تابعی از روند تفاوت میان نرخ تورم داخلی و خارجی در بلندمدت و انحراف مٔوثرتغییرات نرخ اسمی اسعار )متقابل و  ،۱قدرت خرید

ساختاری مختلفی موجب  متغیرهایکل عوامل تولید در داخل و خارج است.  یوربهرهاز تفاوت میان  متٔاثرپایدار از برابری مذکور نیز 
 مبادله، کاهش اندازٔه شامل رشد رابطٔه ترتیببه هاآن ینترمهمکه  شودمیی وربهرهشکاف کاهشی کل عوامل تولید و وربهرهیدار بهبود پا
 داخلیبه اقتصاد  المللیبینو نیز خالص ورود منابع مالی  ،مالی ناخالص داخلی به تولید، توسعٔه اندازپسنسبت شکاف  کاهشدولت، 

و  دهدمیر تغییرات نرخ اسمی اسعار کاهش دسهم اثرگذاری شکاف تورمی را  طرفیکازساختاری  متغیرهایپایدار  هستند. روند مثبت
اقتصاد ایران  در فرایند. این شودمیو بلندمدت  مدتمیاندر  نرخ ارز حقیقیموجب تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش  ،از طرف دیگر

تعهدی بخش عمومی  ناخالص داخلی )نسبت صعودی کسری بودجٔه اندازپسکسری مستمر  کهطوریبه ؛است رخ داده معکوسدر جهت 
و نیز خالص کسری )خروج( حساب مالی و  ،ناخالص داخلی سهم دولت از هزینٔه نیافتنو دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی(، کاهش

پول ملی و  حقیقیموجب کاهش ارزش اسمی و  ،المللیبینجانبه و فراگیر دو هاییمتحردر کنار تشدید مقطعی ها تراز پرداخت سرمایٔه
 افزایش نرخ برابری اسعار )در سطوح باالتر از شکاف تورمی( شده است. نتیجتا 

 نرخ ارز حقیقیپایداری افزایش  ۱-3
روند  سویٔهیک تٔاثیرتحت شدتبه یابد،میانعکاس  نرخ ارز حقیقیکاهش ارزش پول ملی فراتر از شکاف تورمی که در قالب افزایش 

قابلیت محدودی در تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ  ،هاآن مدتمیانحتی در شرایط بهبود  است وساختاری  متغیرهای
 از شرایط متٔاثرگذشته با کاهش شدید قدرت خرید پول ملی  اسعار دارند. در شرایطی که بازار ارز اقتصاد ایران طی دهٔه حقیقی

است، خالص خروج سرمایه در کنار گسترش دالریزاسیون مواجه بوده و ناخالص داخلی،  اندازپستحریمی، کسری مستمر شکاف 
و یا وضعیت پایدار  مقادیربازگشت آن به  قرار گرفته وشرایط نامانا  صعودی و یا رونددر یک عمالا  ۱شکل مطابق  نرخ ارز حقیقی

 .(۲۰۱8و توکلیان،  ،زاد، داودیه است )باستاندشن میسرمدت میانحتی در نیز مانا 

 
 مریکاای ایران به هاو نسبت شاخص قیمت نرخ ارز حقیقی .۱شکل 

                                                                                                                                                                                                                
1 Purchasing Power Parity Theory 
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 اسمی ارز  مٔوثرر روند نرخ متقابل و دشکاف تورمی  تٔاثیرات ۲-3
ناشی از  ،ساختاری و از طرف دیگر متغیرهایمنفی  تٔاثیراتاز برآیند  متٔاثر طرفیک ازو شکاف تورمی  نرخ ارز حقیقی روند شکاف میان

ی هانرخ نتیجتا و  تراز تجاریبر  ترتیببهی متقابل اسعار )برابری دالر در مقابل سایر اسعار( هانرختغییرات  نقش بالقؤه نیافتنانعکاس
)اقتصادهای طرف تجارت خارجی(،  هاآندر کنار شکاف تورمی  ذکرشده مٔوثری برابری هانرخانعکاس  رودکه انتظار میاست برابری اسمی 

. سازدمیاسعار و کاهش شدید ارزش پول ملی را فراهم  حقیقیی اسمی و هانرخمقطعی مربوط به افزایش شدید  یهاجهشدهندگی توضیح
برابری اسعار )تغییرات برابری دالر  ٔوثرمی هانرخبه تغییرات درصدی شکاف موزون تورمی نسبت 99سهم بیش از  علتبه ،برخالف انتظار

اسمی اسعار )نسبت به ریال(  مٔوثری متقابل و هانرخرشدهای مربوط به  شود،مشاهده می ۲گونه که در شکل همانبه یورو و پوند(، نسبت
. کندنمیو حتی تغییرات اوزان اسعار مختلف نیز تغییرات معناداری در همبستگی دو نرخ برابری اسمی مذکور ایجاد  داردهمبستگی باالیی 

ی متقابل هانرخرهای ساختاری بر روند تغییرات بر استحکام نتایج و نقش غالب متغیرهای توضیحی شکاف تورمی و متغیداللت  فراینداین 
 ،دارد. در چنین شرایطی ۱399و  ،۱397، ۱39۱ یهاسالی ارزی آن در هاتکانهو نیز  ،در اقتصاد ایران اسمی اسعار مٔوثر)ریال/دالر( و 

( اسعار با حقیقی)اسمی  مٔوثری متقابل و هانرخبررسی رابطه میان تغییرات  ،و لذاست نامانا نرخ ارز حقیقیهمانند  حقیقی مٔوثری هانرخ
 نتایج مشابهی خواهد داشت. هاتراز پرداختپایداری  یهامٔولفه

 
 اسمی ارز )درصد( مٔوثررشد شاخص نرخ متقابل و . ۲شکل 

 

 هاتراز پرداختو پایداری نرخ ارز نوسانات  3-3
مزیت تجاری  اگرچه ی،تورم از شکاف بیش ۱399همچنین سال و  ،۱397، ۱39۱ یهاسالارز طی  حقیقیافزایش شدید نرخ اسمی و 

ایجاد  (۴)شکل  هاتراز پرداختو نسبت منابع به مصارف  (3 شکل) تراز تجاریمبادله و همچنین بهبود  رابطٔه یارتقای از طریق مدتکوتاه
 ،همراه بوده است (5شکل ) المللیبینهای احتیاطی ذخایر های خارجی بانک مرکزی و همچنین نسبتبا افزایش دارایی عمالا و  کرده

، در مبادلهقابلی هابخشر تورم انتظاری و نیز قیمت محصوالت دملی تورم انتقالی )عبور( ناشی از کاهش شدید ارزش پولی  تٔاثیرات
و  تراز تجاریبهبود  فرایندحذف تدریجی  لذاو  ،تضعیف مزیت قیمتی ،به تورم جهانینسبت یموجب افزایش تورم داخل ،بعد یهادوره

حتی تورمی انتقالی،  تٔاثیراتماهیت پایدار  علتبهدر نتیجه،  (.6 شکل) شده است مدتمیاندر یرنفتی کاهش نسبت منابع به مصارف غ
قابلیت کاهش متناسب نرخ ارز و تقویت قدرت خرید پول ملی را در  هایمتحر خصوصا و  ،ساختاری متغیرهایبهبود مقطعی وضعیت 

 سازوکارقدرت خرید پول ملی از طریق  کاهش نامتناسب یتورم یراتتٔاث ،دیگرعبارت بهجریان اصالحی معکوس در پی نخواهد داشت. 
رشد  با عمالاو  شودمی منتقلی مالی هاداراییو  ،(اییهسرماو  یاواسطهبه بازارهای عوامل )کار و سرمایه(، کاالها )کاالهای  ،انتقال تورم

ی تعادلی و پایدار اسمی و هانرخامکان بازگشت به  ،تجاری مبادلٔه ٔهو همچنین تضعیف رابط کنندهمصرفپایدار شاخص بهای تولید و 
 بلندمدت اسعار میسر نخواهد بود. حقیقی
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 و رشد نرخ اسمی ارز تراز حساب جاری .3شکل 

 

 
 

 
 نرخ ارز حقیقیو  هاتراز پرداختنسبت منابع به مصارف ارزی کل  .۴ شکل
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  انباشتهروند ذخایر  .5شکل 

 
 

 
 نرخ ارز حقیقیو  هاتراز پرداختنسبت منابع به مصارف غیرنفتی  .6 شکل

 

 ارزی مازاد تقاضای بازار ارز و کسری موازنٔه ۴-3
های جهانی نفت های ادواری قیمتتکانهاز  متٔاثراقتصاد ایران که  یهاتراز پرداختبهبود مقطعی نسبت منابع به مصارف غیرنفتی و کل 

کشور را  یهاتراز پرداختهای احتیاطی پایداری مٔولفهاگرچه  است، اسمی اسعار بوده مٔوثرهای برابری متقابل و یا کاهش مقطعی نرخ/و
های دنبال نداشته است. بهبود نسبتکاهش نااطمینانی و کاهش مازاد تقاضا در بازار اسعار را به برایموردانتظار  تٔاثیرات ،بهبود بخشیده

های ییو سرمایه( به دارا حساب جاری، نسبت مصارف )المللیبین یرذخادر قالب افزایش نسبت واردات به  هاتراز پرداختی احتیاط
خطاهای آماری ادواری، داللت بر تقویت  و همچنین مقادیر انباشتٔه ،حساب سرمایه به تراز انباشتٔه حساب جاری خارجی، نسبت تراز انباشتٔه

 گذشته فراهم نساخته است. بهبود پایداری بازار ارز را طی دهٔه زمینٔه عمالا ولی، دارد خارجی بخش استحکام
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 پرداخت و تسویٔه یهاشبکهناظر بر دسترسی به  هاییتمحدوددر کنار  المللیبینتجاری دوجانبه و فراگیر -مالی هاییمتحرتشدید 
ارزی  تصرفقابل المللیبینسهم منابع و ذخایر  طرفیک از ،یمرزبروندسترسی به خدمات کارگزاری بانکی  نداشتنخارجی و همچنین 

تجاری خارجی اقتصاد ایران افزایش داده است. -مبادالت مالی مجموع درنسبت مبادالت نقدی را  ،کشور را کاهش داده و از طرف دیگر
درآمدهای صادراتی )نفت و  نشدنها در قالب وصولتتراز پرداخ حساب مالی و سرمایٔه در همین راستا، تشدید کسری مبادالت انباشتٔه
ارز، طال، ارز )رمز المللیبینی مالی هاداراییی در بازارهای مستغالت و گذارسرمایه برایغیرنفتی(، خروج سرمایه توسط اشخاص مقیم 

ی عمومی و دولت مرکزی هابخشامکان استفاده از خطوط اعتباری ارزی خارجی، محدودیت وصول مطالبات ارزی  نبود...(، و و سرمایه،
موجب کاهش  مستقیما  ،تراستی یهاشرکت یمرزبرون یهاحسابرسوب بخشی از درآمدهای صادراتی در و از کشورهای مختلف، 

خالص کسری حساب  مقادیر انباشتٔه ،7شکل کشور شده است. مطابق  للیالمبین تصرفقابلی خارجی و منابع ارزی هاداراییمضاعف 
انباشت  صورتبهکه بخشی از آن  است میلیارد دالر بوده ۱۲5گذشته معادل  های اقتصاد ایران طی دهٔهتراز پرداختسرمایه و مالی 

و تصرف در بلندمدت و  یبرداربهرها قابلیت سایر اشخاص( بو ، شبکٔه بانکی)دولت، بانک مرکزی،  ۱ی خارجی اشخاص مقیمهادارایی
محدود  یبرداربهره، با قابلیت بازگشت و المللیبینی ایرانیان در بازارهای مالی گذارسرمایهو  اییهسرمابخش دیگری نیز در قالب انتقاالت 

و همچنین رشد مقطعی تقاضای سوداگری اشخاص  ۲منابع نقدی ارزی تٔامینجهانی در  هاییتمحدوددر کنار  ،چالشاین  بوده است.
حساب ی با مازاد زمانهم رغمبهشدن اقتصاد داخلی( موجب افزایش تقاضای نقدی و مازاد تقاضا در بازار اسعار شده که مقیم )دالریزه

 نبوده است. توأماسمی اسعار ادواری نرخ  یهاجهشبا کاهش اختالالت و محدودسازی  عمالا ،هاتراز پرداختکل مثبت  و موازنٔه جاری
 

 
 هاپرداخت موازنٔه تراز حساب سرمایه و مالی انباشتٔه .7شکل 

 
 المللیبین پرداخت و تسویٔه یهاشبکهاتصال به  ،بهبود پایداری و کاهش نااطمینانی بازار اسعار رایبپیامدهای فوق بیانگر آن است که 

-مبادالت مالی تریقدقپایش  منظوربهدر همین راستا،  .است یرناپذاجتنابو برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی خارجی در بلندمدت 
ارزی( در کنار تفکیک  های ارزی )موازنٔهتراز پرداختتدوین و پردازش جریان وجوه نقدی  ،ها و تحوالت بازار اسعارتراز پرداختتجاری 

 .استو سوداگری ضروری  ،تقاضای مبادالتی، احتیاطی طبقٔه سهتقاضای ارز به 

                                                                                                                                                                                                                
 بانکی ارزی( است. یهاو سپرده ،های خارجی )طال، سهام، رمزارزایرانی در قالب ارز نقدی و صور مختلف دارایی یهاو شرکت ،های خارجی اشخاص، نهادهادارایی ۱
مرکزی  یهابانکتوسط  هاآن تقاضای نقدی اسعار و همچنین عرضٔه عمالا المللی،ینبمالی و پرداخت  یهاشبکهکشورهای مختلف به  دسترسی سهل و گستردٔه علتبه ۲

اقتصاد ایران )عراق، افغانستان،  ٔهر همین راستا، کشورهای همسایمستمر دشوارتر شده است. د طوربهنقدی اسعار  ینتٔام ،و لذا یافته کاهش شدتبهگذشته  طی دو دهٔه
 ،کوچک مبادالت ارزی اندازٔه علتبه، است شده انجام هایصرافبانکی و  نقدی و خارج از شبکٔه صورتبه هاآنکه بخشی از مبادالت ارزی ( …و پاکستان، تاجیکستان،

 و انتقال وجوه نقد به بازار ارز ایران دارد. ینتٔامقابلیت محدودی در  عمالا
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 عدم تعادل بازار ارز در رژیم چندنرخیو ترکیب مصارف ارزی  5-3
که در  داردلفی ی برابری مختهانرخچند نرخی ارز در اقتصاد ایران، داللت بر  رژیم کنونی چهارچوبمبادله و تخصیص مصارف ارزی در 

دولت  و عملکرد بودجٔه ،ی ناخالصگذارسرمایهموزون در کنار متغیرهای مصرف،  صورتبهناخالص داخلی  هزینٔه محاسبٔه فرایند
ی برابری هانرخها با تراز پرداختتجاری -مبادالت مالی ،مقررات ارزی کشور طی سه سال گذشته براساس. گیردیمقرار  مورداستفاده

 ی با حداقل سهم بازار بوده است.هانرخاز  متٔاثر عمدتا نیز اختالالت بازار اسعار  ،انتظار برخالفکه  انجام پذیرفتهمختلفی 
مصارف ارزی اقتصاد ایران را به خود  درصد 69متوسط سهم باالیی در حدود  طوربه ۱399-۱397 مبادالت کاالیی کشور طی دورٔه

و نیز مقادیر بسیار  ،نیما ریال(، ارز تخصیصی با نرخ سامانٔه ۰۰۰٬۴۲)هر دالر معادل  اییارانهرخ با سه ن غالبا که است اختصاص داده 
خدمات و درآمد  یهاحوزهاندکی از اسعار با نرخ سنا )کاالهای لوکس و واردات بدون انتقال ارز( تخصیص یافته است. در بخش مبادالت 

، بیمه، توریسم، خدمات ونقلحملی هابخشمصارف ارزی  ترتیببه، است درصد داشته ۱7عوامل تولید که متوسط سهم معامالتی حدود 
 غالبا  خارجی(  مالیتٔامینپرداختی )بابت دیون و  یهابهرهو  ،عمومی( یهادستگاهو سایر  وزارت خارجهفنی مهندسی، خدمات عمومی )

شده است. در بخش  مالیتٔامینی برابری بازار آزاد هانرخاز طریق  نیما و سنا و همچنین بخش اندکی نیز یهاسامانهی تسعیر هانرخبا 
کشور که متوسط سهم بازاری  ۱(المللیبینی گذارسرمایهو همچنین مبادالت مالی )وضعیت  اییهسرمامصارف مربوط به انتقاالت جاری و 

 . (8)شکل  ی برابری بازار آزاد انجام پذیرفته استهانرخبا نرخ نیما و بخش اندکی با  عمدتا ، مبادالت است درصد داشته ۱۴حدود 
 

 
 درصد - هاتراز پرداختمتوسط توزیع مصارف ارزی  .8شکل 

 
سه نرخ تسعیر  براساسرسمی اقتصاد ایران  یهاتراز پرداختتجاری -در شرایطی که سهم غالب تقاضاهای ارزی مبادالت مالی

ارز نقدی( در بازار ارز )متکی بر  خصوصا ی برابری آزاد )هانرخسهم مبادالتی اسعار با  و شده مالیتٔامینو نرخ سنا  ،ای، نرخ نیمایارانه
توسط  عمدتا   فوقگانٔهسهی هانرخاختالالت مقطعی ناظر بر نوسانات و  بوده ۲کشور( بسیار محدود یهاتراز پرداختاطالعات رسمی 

ی برابری بازار آزاد )نقدی هانرخی مقطعی هاتکانه، است شده یریتمد هایصرافاعتباری و از طریق درگاه مبادالت بانکی و -مقامات پولی
ناگهانی در تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه و رشد  یهاجهشاختالالت آن موجب بروز اثرگذاری قابل توجهی داشته و جات( هو حوال
 عنوانبه ،سهم مبادالتی محدود رغمبهی برابری آزاد، هانرختقاضای منابع ارزی با  ،عبارت دیگربه قاضا در بازار اسعار شده است.مازاد ت

 . استی موزون آن اثرگذار هانرخیکی از متغیرهای کلیدی در مدیریت نوسانات آتی بازار اسعار و متوسط 

                                                                                                                                                                                                                
1 International Investment Position 

 درصد است. 5کمتر از ، تخمینی طوربه ۲
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ی هاتکانهارزی قرار داشته و -مستقیم مقامات پولی گذارییاستس در خارج از حوزٔهگذشته  دهٔهطی ارز  ۱یمرزبروندر شرایطی که بازار 
 مدتمیانحتی در نیز سوداگرانه(  یهاحملهاز  متٔاثرارز  حقیقیی اسمی و هانرخناظر بر کاهش شدید و مقطعی ارزش پول ملی )افزایش 

در همین راستا،  افزایش یافته است. شدتبهازار ارز از تغییرات تقاضای نقدی ب پذیرییبآس است، بازگشت نبودهقابل و  پذیرتعدیل
اقتصاد ر تقاضاهای مذکور در د مٔوثر یهامٔولفه ینترمهم( المللیبیناجتماعی داخلی و -ی سیاسیهاچالشی ساختاری )تحریم و هاتکانه

پولی در کنار پایداری  یهاکلو مدیریت  گذارییاستسضعف ابزارهای سنتی  در مجموع، گذشته بوده است. طی دهٔه یرانا
های چهارم بیشتر به این مهم . در بخش، موجب رشد نااطمینانی بازار ارز در اقتصاد ایران شده استفوقی هاتکانه( یریپذنابازگشت)

 .پرداخته خواهد شد

 رژیم ارزی  یزادرونانتخاب  الزامات 6-3
 زادرون صورتبهاقتصاد کالن و  یطساختار اقتصاد و محمقتضیات بلندمدت  براساس، هارای اقتصادهای ارزی مناسب و سازگار برژیم
تجارب  .شوندیانتخاب نم ،یطیمح یطبدون توجه به شرا ،یپول گذاریاستبر اهداف س یو مبتن زابرون صورتبهدر نتیجه و  یردگمی شکل
های کالن مٔولفهکه برخی از  است شده انتخاب)شناور( در شرایطی توسط مقامات پولی  تثبیتیهای ارزی رژیم دهدالمللی نشان میبین

با کسری جریانات نقدی و  مدتمیاناقتصاد در  یهاتراز پرداخت)احتیاطی(،  ایمن در دامنٔه المللیبینهمانند سطوح ذخایر احتیاطی 
-مقررات-های نهادی، سالمت نظام مالی در حوزهشبکٔه بانکی)کوچک( پول در  با سهم باالی)پایدار(، ترکیب نقدینگی  وضعیت ناپایدار
های حقیقی و مالی انتقال تحوالت سیاست پولی بر بخش فرایندهای انتقال پولی در )استحکام(، کارایی سازوکار ضعفابزارها دارای 

 ضعیفدولت  غیرپولی کسری بودجٔه مالیتٔامینمالی در  مالی، عملکرد نظامهای بخشو با تمرکز بیشتر بر  ،و مطلوب( مٔوثرمحدود )
گذاری در کنار ظرفیت سیاست ذکرشدههای مٔولفه )باال( قرار دارند. مجموعٔه پایینگذار پولی در سطوح )موفق( و همچنین اعتبار سیاست

 است. مٔوثرر انتخاب نوع رژیم ارزی د مستقیما  ،اقتصاد کالن
باید پایش مدیریت انتظارات تورمی، می برای پولی( یهاکلیا /نرخ بهره، و ،نرخ ارزلنگر اسمی موردانتخاب )مقامات پولی فارغ از نوع 

های شناسایی آسیب د تا زمینٔههنانجام د ۲های حساسیتو بازارها را با استفاده از آزمون ،نهادی، ابزاری های بالقؤهمستمری از ریسک
های مطالبات ها، نسبتهای نقدی، متوسط ریسک داراییهای سالمت مالی )کفایت سرمایه، وضعیت باز ارزی، نسبتمٔولفهاحتمالی 

های سالمت مٔولفه های بالقؤهفراهم شود. شناسایی آسیب( …و ،المللیبینای غیرجاری، خالص جریان نقدی، خالص مبادالت سرمایه
اعم و بازار ارز  طوربهبهبود استحکام و پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی  را برایاطی های جامع احتیمالی شرایط تدوین برنامه

 سازد. در همین راستا، شفافیت مجموعٔهمدت مهیا میهای ارزی تثبیتی( در میاندر شرایط استفاده از رژیم خصوصا اخص ) طوربه
گیری ابزارهای سیاستی و نیز جهت ،مت بازارهای مالی )نهادی و کالن(اطالعات، فروض، سناریوها، نتایج پایش مستمر وضعیت سال

راهبرد  یریگشکلموجب  ،گذاری روی نرخ ارز(های تثبیتی هدفهای متوالی مالی )تحت رژیمدر اقتصادهای دارای عدم تعادل خصوصا 
 شود.ارتباطی فعال با عاملین اقتصادی می

ناپذیر ساخته است. روندهای مختلف تاریخی از را اجتناب هخزند شدٔهیتتثبنرخ ارز  الزامات محیطی اقتصاد ایران استفاده از رژیم
پولی در کنار سهم باالی تجارت غیرنفتی کاالها و خدمات از  یهاکلی باالی رشد هانرخمالی پیوسته،  حقیقی منفی، سلطٔه های بهرٔهنرخ

روند تعدیلی  یریگشکللنگر اسمی انتظارات تورمی و همچنین  عنوانبهبه نرخ ارز  اتکاموجب  ترتیببه حساب جاریارف منابع و مص
انتقال شکاف تورمی )شکاف تورم داخلی و خارجی( بر نرخ ارز )با هدف حفظ قدرت رقابت صادرات کاالها و خدمات  برایخزنده 

شکل )ناشی از تورم باالی داخلی( اقتصاد ایران شده است. مطابق  المللیبینبادله و قدرت رقابت م غیرنفتی( جهت مقابله با تضعیف رابطٔه
بیانگر تضعیف جایگاه نرخ  طرفیک ازکه  است های بانکی منفی بودههای سود حقیقی سپردهسال نرخ 3۱معادل  ،سال گذشته ۴۲طی  9

مالی توسط عاملین  موجب تقویت سرکوب مالی و رشد تقاضای سوداگرانٔه ،ابزار مدیریت انتظارات تورمی و از طرف دیگر عنوانبهسود 
 اقتصادی شده است.

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Off Shore 
2 Stress Test 
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 بانکی سالٔهیک یهاسپردهنرخ سود واقعی  .9شکل 

 عوامل ایجاد نااطمینانی در بازار ارز در اقتصاد ایران ۴
های که تحریماست های بازار ارز در اقتصاد ایران وجود داشته و زیرساخت ،های بازارها، نهادها، ابزارهاحوزههای تاریخی مختلفی در چالش

بخش  ،عبارت دیگربهها را فراهم ساخت. چالشاین تر تشدید و انعکاس دقیق زمینٔه صرفا گذشته  طی دهٔه المللیبیندوجانبه و فراگیر 
بوده که  گذارییاستسو  ،شناسی، آسیبییشناساقابلبلندمدت  تحریم و برای یک دورٔه چهارچوبارج از های بازار ارز خمهمی از چالش

 های قیمتی شده است.های اسمی اسعار، فراتر از شکافموجب کاهش ادواری قدرت خرید پول ملی و افزایش نرخ عمالا

 عوامل زیرساختی ۱-۴
 داشته المللیبینانطباق با مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی  فرایندگری مالی کشور شکاف معناداری در واسطه بانکی و شبکٔه نظام
های )حوزه المللیبینای و منطقه های پرداخت و تسویٔهمانع برقراری روابط کارگزاری بانکی و دسترسی اعتباری به شبکه عمالاکه  است

های انطباق با مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی بانکی در حوزه فرایندشکاف در این ...( شده است. و ن،یورو، دالر، پوند، فرانک، ی
موزون به ریسک بالقوه و بالفعل، تفکیک تسهیالت  یهابندی دارایی)حداقل کفایت سرمایه، طبقه ۱مختلف شامل ضوابط احتیاطی بال سه

 ،)چارت تشکیالتی استاندارد ۲...(، ضوابط حاکمیت شرکتیو های اهرمی،باری مشتریان، نسبتبندی اعتاعتباری جاری و غیرجاری، رتبه
، استانداردهای شفافیت مالی، مقررات حسابرسی 3و بازار( ،های اعتباری، عملیاتی، نقدینگیمدیریت ریسک )ریسک چهارگانٔه یهاگزارش

م ی)مقابله با جرا 5اقدام مالی ، مقررات ناظر بر الزامات گروه ویژٔه4المللیبیند مالی استاندار یدهگزارش...(، ضوابط و داخلی و بازرسی،
و نیز ضوابط مربوط به زبان گزارشگری تجاری  ،(6تروریسم مالیتٔامینو مقابله با  ،شویی، فرار مالیاتی، مبارزه با پولیافتهسازمان
پول و همچنین  المللیبینصندوق  8خاص انتشار اطالعات استاندارد در سامانٔه عضونشدن. در همین راستا، است طرحقابل 7پذیرگسترش

اشخاص و  ،خارجی مالیتٔامین های پایٔهها و نرخریسک ترتیببه المللیبینبندی حسابرسی و رتبه مٔوسساتانطباق با الزامات ممیزی  نبود
پذیری بازار ارز و تکانهموجب رشد  و ( افزایش داده7 ین سطح تاریخی )رتبٔهاقتصاد ایران را به باالتر المللیبینروابط کارگزاری مالی 

بلکه  است، های شدیدی مواجه شدههای داخلی با محدودیتفعالیت شعب خارجی بانک تنهانه کهطوریبه ؛شده استهای برابری آن نرخ

                                                                                                                                                                                                                
1 Basel III Prudential Regulation 
2 Corporate Governance 
3 Credit, Operational, Liquidity and Market Risks 
4 International Financial Reporting System 
5 Financial Action Task Force 
6 Anti-Money Laundering, Combating Financing Terrorism, Tax Evasion, Organized Crimes 
7 Extensible Business Reporting Language 
8 Special Data Dissemination Standard 
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 د.شمحدود  ۱ابط مبتنی بر سپردهنیز از روابط مبتنی بر اعتبار به رو المللیبینروابط کارگزاری بانکی 
و همچنین ریسک اقتصادی  ،وکارکسبهای تجاری، مالی، سیاسی، محیط های مختلف ریسکافزایش مقادیر ریسک کشوری در حوزه

بیانگر افزایش احتمال نکول خدمات اعتباری از منظر شرکای خارجی و نیز  ترتیببه المللیبینبندی اعتباری و رتبه بیمٔه مٔوسساتتوسط 
در برقراری  المللیبینای اعتباری و بیمه مٔوسساتموجب کاهش تمایل  طرفیک ازکه  است اعتباری بوده های بیمٔهرشد بسیار شدید هزینه

و تقاضای اسعار را در اقتصاد کشور  المللیبینتجاری -مبادالت مالیهای سربار هزینه ،و از طرف دیگر شدهروابط کارگزاری مالی با ایران 
ارتباط مالی  و دسترسی مجدد به سامانٔه المللیبینهای تحریم حتی با فرض حذف یکجا و آنی همٔه ،. در چنین شرایطیداده استافزایش 

پول و  المللیبینذخیره و اعتباری صندوق  ترانش) المللیبینتر به منابع احتیاطی و اضطراری نهادهای مالی سوئیفت و نیز دسترسی آسان
با هدف  المللیبین های پرداخت و تسویٔهبرقراری روابط کارگزاری اعتبارمحور و دسترسی به سامانه عمالا...( و اعتبارات بانک جهانی،

 .خواهد بودتقویت پایداری و ثبات بازار ارز بسیار دشوار 

 المللیبینبانکی -کارگزاری مالی رابطٔه بازار ارز و قطع یافتگینتوسعه ۲-۴
 یمرزبرونو ماهانه( و همچنین توقف فعالیت بازار  ،روزانه، هفتگی مدتکوتاهابزارهای  بازار مشتقات ارزی )حداقل با قابلیت مبادلٔه نشدنتشکیل
و نیز رشدهای مقطعی مازاد تقاضای نقدی اسعار )در  ،ت اختالالتموجب فقدان ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، ضعف مدیری ترتیببهارز 

دسترسی به  هاییتمحدودافزایش نااطمینانی بازارهای نقدی اسعار، تشدید  زمینٔه مستقیما  که  است شرایط کمبود ارز نقدی در شرایط تحریم( شده
اسعار فراتر از  حقیقیی اسمی و هانرخی ادواری ارزی )هاتکانهفراوانی و همچنین افزایش  ،هایمتحردر شرایط بازگشت  المللیبینمبادالت ارزی 

 یهابانکابط کارگزاری شعب خارجی ور ۱393-۱396 یهاسالطی  هایمتعدیل محدود فضای تحربا . در شرایطی که شدقیمتی(  یهاشکاف
نیز تجاری و تخصصی داخلی ارائه کرد و تعمیق بازار آتی سکه )با سررسیدهای مختلف(  یهابانکارزی را در وجه  یاعتباریرغ داخلی خدمات پایٔه

اسعار )تحت مدیریت بانک  یمرزبرونآتی و  تشکیل بازارهای یکپارچٔه برای، فرصت مناسبی شدموجب کاهش اختالالت بازارهای طال و اسعار 
ارزی اشخاص )مبتنی بر  یگذارسپردهتعمیق بازار پول در تسهیل شرایط  فقدان، براینعالوه قرار نگرفت. مورداستفادهعمالا که  شدمرکزی( فراهم 

ی مقطعی از طریق هاتکانهی فیزیکی طال و ارز( نیز موجب افزایش مضاعف تقاضای نقدی در بازارهای طال و ارز و بروز مجدد هادارایییا /ریال و
 .شددر بازار اسعار  حقیقیی اسمی و هانرخرشد مازاد تقاضا و افزایش پلکانی 

 ضعف نهادی 3-۴
تجاری پوشش  های بیمٔهو صندوق ۲های پوششیابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز )صندوق کنندٔهنهادهای مالی عرضه نشدنتشکیل

 موجب استمرار نااطمینانی در بازار ارز ،نوسانات نرخ ارز سازگار با مبانی شریعت( در قالب ابزارهای فروش آتی و معامالت تعویضی
موجب تعدیل روندهای هیجانی تقاضا  طرفیک ازپوشش ریسک نوسانات نرخ ارز  کنندٔهعرضهاقتصاد ایران شده است. تشکیل نهادهای 

 شودمیی مختلف ابزارهای پوشش ریسک )عایدی سرمایه( در سررسیدها ریالی سود تقاضاهای سوداگرانٔه باعث تسویٔه ،و از طرف دیگر
 .استآن کاهش تقاضای نقدی در بازار اسعار  تٔاثیرات ینترمهمکه 

های شفافیت وضعیت صورت فقدانبندی( در داخل ایران، موجب ممیزی )حسابرسی و رتبه المللیبینهای شعب شرکت نکردنیستٔاس
 المللیبینبرقراری روابط کارگزاری مالی و پولی  فراینداعتباری داخلی در  مٔوسساتها و اعتباری جهانی بانک و رتبٔه ،نهادی هاییسکرمالی، 
ساخته مذکور دشوار  مٔوسساتارزی و حتی استفاده از خدمات متعارف بانکی غیراعتباری را برای  مالیتٔامین فرایند مستقیما که  است شده
 مٔوسساتها و ت اعتباری ارزی غیرنقدی )تعهدی( را برای بانکدر شرایط غیرتحریمی نیز استفاده از محصوال فوق. تداوم چالش است

 .ساخته استپذیر تکانهاعتباری داخلی دشوار و بازار ارز را همچنان 

 ضعف ضوابط احتیاطی مداخله در بازار ارز ۴-۴
و نوسانات قیمت جهانی نفت( همواره در  های خارجی )تحریمتکانهپولی و نیز -مالی های پیوستٔهتعادلعدم علتبهبازار ارز در اقتصاد ایران 

 و نیز کاهش ارزش پول ملی قرار داشته ،نقدی(، رشد مازاد تقاضا خصوصا معرض افزایش مقطعی تقاضاهای سوداگرانه و احتیاطی اسعار )

                                                                                                                                                                                                                
1 Credit Base vs. Deposit Base 
2 Hedge Fund 
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های ر نرخد فوقهای تکانه تٔاثیراتمداخله و نیز پایداری  یابزارها ییکاهش کارا ،کل یتقاضا یوستٔهبا انبساط پ یزمانهم علتبهکه  است
بازار ارز  درتدوین ضوابط جامع احتیاطی مداخله  ،هاتکانهاین  تٔاثیراتمقابله با  منظوربه. است روی داده( مٔوثربرابری اسعار )متقابل و 

های های انضباط مالی، انقباض پولی، تقویت ثبات بازار داراییمشتمل بر سیاست ایبسته چهارچوبدر  ستبایمی. این ضوابط استضروری 
بخش  و همچنین پایش پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی تدوین شود. در این راستا، مدیریت کسری بودجه و دیون انباشتٔه ،مالی

مدت سلف ابزارهای معامالت کوتاه و گسترش عرضٔه ،سیاستی های بهرٔهانتقال پولی، افزایش مجموعه نرخ سازوکار شفافیت یعمومی، ارتقا
 شود.نقدی در بازار اسعار می در بازار اسعار و طال موجب تقویت اثربخشی نسبی ابزارهای سیاستی مداخلٔه

نااطمینانی در جریان وجوه  ( در کنار افزایش۱399رکود شدید بازار سهام )سال  ی ارزی طی سه سال گذشته با پدیدٔههاتکانهی زمانهم
( ۱رمزارزهای باثبات خصوصا ) المللیبینمنابع مالی توسط اشخاص مقیم به بازار رمزارزهای  میان بازارهای مالی، موجب انتقال گستردٔه

 براساساشخاص ایرانی( نیز همراه بوده است.  براز تحریم  متٔاثر هاییسکرملی ) هاییسکرباالی مبادالتی و  هایینههزکه با  است شده
پنجمین اقتصاد فعال در بازار  عنوانبه، ایران  شده منتشر پول المللیبینکه توسط صندوق  ۲۰۲۱سال  درثبات مالی جهانی گزارش 

رشد  و همچنین داخل اقتصاد برخی از رمزارزها در افزایش استخراج و مبادلٔه بر طرفیک ازکه  است شده یمعرف المللیبینرمزارزهای 
ی مقطعی بر بازار اسعار و نیز کاهش مضاعف قدرت هاتکانهبر افزایش احتمال بروز  ،خالص خروج سرمایه از کشور و از طرف دیگر

یا /بسترهای نهادی )صرافی و سویک ازکه  است دارد. این چالش در شرایطی بروز کردهداللت پولی بر بازار مذکور  گذاریاستس مداخلٔه
اعتباری مجاز به فعالیت در بازارهای رمزارز( و مقرراتی )مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی ناظر بر مبادالت میان  مٔوسسات
جریان وجوه  ،دیگر سویو از  است رمزارز( مبادالت رمزارز در اقتصاد ایران طراحی نشده گران مالی داخلی و خارجی فعال در حوزٔهواسطه

سازوکار  ،است. همچنین گذارییاستسو  ،پایشی هاییتظرفمالی کشور فاقد شفافیت،  رمزارز با شبکٔه المللیبینادواری میان بازارهای 
ده است. به بازارهای مالی اقتصاد ایران طراحی نش رمزارزها المللیبینگردش و بازگشت طبیعی منابع مالی از بازارهای  براینهادی و ابزاری 

این چالش موجب تشدید نااطمینانی و تضعیف بیشتر کارایی ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی مداخله در بازار اسعار اقتصاد کشور طی 
 قرار گیرد. موردتوجهتدوین سیاست پولی  فراینددر  بایدیمکه  است سنوات اخیر شده

 گیرینتیجه 5
بهبود قیمت کاالهای صادراتی بسیاری از  گذشته که با بروز کرونا تشدید شد، زمینٔه دهٔههای جهانی کاالها طی افزایش ادواری قیمت

مبادله، رشد درآمدهای صادراتی، بهبود خالص  موجب بهبود رابطٔه ترتیببهکه  است و نوظهور را فراهم ساخته توسعهدرحالاقتصادهای 
 ده است. درشتقویت قدرت خرید پول ملی اقتصادهای مذکور  و نیز ،لمللیابین، جذب منابع مالی هاپرداختهای خارجی تراز دارایی

و دسترسی بسیار محدود به  المللیبینفراگیر  هاییمتحراز شرایط  متٔاثرتجاری -مالی هاییتمحدود علتبهخصوص اقتصاد ایران، 
تراز پایداری  یو رشد درآمدهای صادراتی موجب ارتقامبادله  بهبود رابطٔه تٔاثیرات تنهانه ،اعتباری خارجی-های کارگزاری پولیشبکه

 عمالاسهم کوچک بازار(،  رغمبهنقدی ) و رشد ثبات بازار ارز نشده، بلکه با افزایش نااطمینانی و رشد مازاد تقاضای سوداگرانٔه هاپرداخت
 زمانهم تٔاثیرات. شده استنیز  (داخلی و خارجیی تورم هانرخاز تفاوت میان  تربزرگاسعار ) حقیقیهای اسمی و باعث افزایش نرخ

رشد بیشتر نااطمینانی بازار اسعار را فراهم  که زمینٔه ابزاریو  ،نهادی زیرساختی،ی هاچالشتجاری تحریم در کنار -های مالیمحدودیت
رقابت تولیدات ملی )رشد صادرات  باطل کاهش تورمی قدرت خرید پول ملی، بهبود ناپایدار قدرت باعث تقویت چرخٔه مستقیما ساخته، 

دو بازار  یریگشکل فقدانشده است. در همین راستا،  هاتراز پرداختسالمت مالی  یهامٔولفهناپایدار  یو نیز ارتقا ،واردات( یگزینیجاو 
ی برابری و رشد سهم معامالتی تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه هانرخهای موجب افزایش ریسک ترتیببهمرزی ارز سلف و برون

. تشکیل دو بازار داده استمستمر افزایش  طوربهاختالالت بازار اسعار را نیز  عمالاکه  ارز نقدی( اسعار در اقتصاد کشور شده خصوصا )
عرضه  یانجر یداریبهبود پا یقاز طر ازار اسعار( بیمدت )معامالت روزانه و هفتگاختالالت کوتاه یموجب محدودساز طرفیک از فوق

مثبت  تٔاثیراتحداقل  کهطوریبه ؛سازدقات ارزی را تا حدی مهیا میریالی قراردادهای آتی بازار مشت شرایط تسویٔه ،شده و از طرف دیگر
 . استآن کاهش مازاد تقاضای نقدی و ثبات بیشتر در بازار اسعار  موردانتظار 

                                                                                                                                                                                                                
1 Stable Coins 
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های تورم داخلی و خارجی، تغییرات متغیرهای ساختاری )کسری های اسمی اسعار همواره در تبادل متقابل با تفاوت نرخنرختغییرات 
و همچنین روند  ،تحریم( تٔاثیراتو  المللیبینمبادله، خالص مبادالت مالی  وری، رابطٔهدولت، شکاف بهره انداز ناخالص داخلی، اندازٔهپس

در  یادشدهمثبت )منفی( متغیرهای  تٔاثیرات کهطوریبهقرار دارد،  ارزی یهاتراز پرداختی پایداری و سالمت احتیاطی هامٔولفهتغییرات 
)کاالها،  المللیبینتجاری -موجب بهبود )تضعیف( تراز مبادالت مالی هاتراز پرداختهای سالمت احتیاطی مٔولفهشرایط ثبات )ضعف( 

تقاضای ادواری در بازار اسعار )افزایش( مازاد )کسری( جریان عرضه و کاهش  نتیجتا ای خارجی( و هخالص مبادالت سرمایو خدمات، 
 المللیبینموجب بهبود قدرت رقابت  المللیبینوری داخلی و . در شرایطی که تغییرات شکاف میان تورم و بهرهندشویم)نقدی و تعهدی( 
های تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ زمینٔه ،یا افزایش مازاد عرضه/تقاضا و با کاهش مازاد زمانهم، است تولیدات ملی شده

 افزایش رغمبهو همچنین  فوقمتقابل  خصوص رابطٔه در المللیبینتجربی  شود. باوجود پشتوانٔهمدت فراهم میبرابری اسعار نیز در کوتاه
مختلف  در سه دورٔه تراز پرداخت تراز کلو  ،حساب جاریتراز های ارزی، بهبود دریافتی کهکاالهای صادراتی اقتصاد ایران  بهای جهانی

شرایط تحریمی )محدودیت دسترسی به روابط کارگزاری در نظام پولی و بانکی  علتبه عمالا، همراه داشته استرا به گذشته طی دهٔه
 . ه استدشوند نزولی قدرت خرید پول ملی متوقف ن( و محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، رالمللیبین

 ،انتظار برخالف، است از واحد بوده تربزرگدر همین راستا، در شرایطی که نسبت منابع به مصارف ارزی )تعهدی( اقتصاد ایران 
که با  فرایندد. این شهای صعودی نرخ ارز مواجه تکانه در نتیجهو  ،خالص جریان وجوه )نقدی( ارزی اقتصاد با کسری، رشد مازاد تقاضا

 ،بخش عمومی، انبساط مستمر تقاضای کل، رشد نسبت نقدینگی به تولید های رشد کسری بودجٔههای اقتصاد کالن در حوزهسایر چالش
و  ،، طال، سرمایه، مستغالت)ارز المللیبینانداز ناخالص داخلی توسط اشخاص مقیم به بازارهای مالی پس و نیز خالص خروج پیوستٔه

موجب تشدید نااطمینانی در بازار، رشد تقاضاهای  ،شفافیت جریان وجوه نقدی در بازار ارز فقداندر کنار است، رمزارز( همراه بوده 
 مٔوثرابل و های متقد. این افزایش در برخی موارد موجب رشد نرخشهای برابری اسعار و نیز افزایش بیشتر نرخ ،احتیاطی و سوداگرانه

های رشد متناسب صادرات غیرنفتی و محدودیت ظرفیت فقداناقتصاد ) های سمت عرضٔهمحدودیت علتبهکه  است اسعار شده حقیقی
 ،ر بازارهای عوامل تولید، کاالهادپایدار انتقالی تورمی  تٔاثیرات صرفا ، حساب جاریتراز متناسب  نیافتنبومی جایگزینی واردات( و بهبود

نیز  المللیبینهای ناظر بر تحریم و روابط کارگزاری مالی حتی در شرایط رفع چالش کهطوریبهیز بازارهای مالی کشور داشته است، و ن
 تورمی مذکور وجود نخواهد داشت.  تٔاثیراتامکان تعدیل 

 گیری چرخٔهموجب شکل ،نااطمینانی در بازار ارزاقتصاد کالن در کنار تواتر تاریخی  های ساختاریهای تحریم با عدم تعادلتکانهی زمانهم
انداز و نیز کسری مضاعف شکاف پس ،باطل افزایش شکاف تورمی، کاهش قدرت خرید پول ملی، استمرار خالص خروج سرمایه از اقتصاد ملی

بانکی با  نظامانطباق  نبود) زیرساختی های مختلفدر کنار چالش چرخٔهاین . است مالی( در اقتصاد ایران شده ناخالص داخلی )در شرایط سلطٔه
دسترسی به منابع احتیاطی نهادهای  نبودخارجی،  های پرداخت و تسویٔهدسترسی به سامانه نبود، المللیبینمقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی 

های داخلی ، دسترسی محدود بانکالمللیبیناعتباری  بیمٔه مٔوسساتهای داخلی توسط های اعتباری بانکپوشش ریسک فقدان، المللیبینمالی 
های شفافیت صورت یارتقا برای المللیبینبندی حسابرسی و رتبه مٔوسسات نداشتن)فعالیت نهادیسوئیفت(،  المللیبینبه خدمات ارتباط مالی 

محصوالت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز( موجب افزایش مضاعف نااطمینانی  نشدن)عرضه ابزاریمالی و اعتباری( و  مٔوسساتمالی و ممیزی 
مداخله )ترکیبی از ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی(  هاییتظرفاست. در همین راستا، ضعف  کشور شدهپذیری بازار اسعار در اقتصاد تکانهو 

های روند بازگشت منابع از بازارهای مالی به بخش مستقیما  ر شده که های مقطعی در بازار اسعاتکانهنیز موجب تشدید احتمال و انتظار بروز 
 حقیقی و همچنین رشد پایدار غیرتورمی اقتصاد کالن را دچار اخالل ساخته است.

 انعنوبه عمالااز جانب فعالین اقتصادی های سود واقعی منفی، روند مستمر نرخ علتبهاسعار در اقتصاد ایران  حقیقیهای اسمی و نرخ
ر وضعیت د طرفیک ازشناخته شده که  های حقیقی و مالیر خالص جریان وجوه میان بخشد مٔوثر لنگر انتظارات تورمی و متغیر کلیدی 

های دارایی و بازار کاالها اموجب تغییرات همسو ب ،ها و پایداری بازار ارز اثرگذار بوده و از طرف دیگرتراز پرداختهای سالمت مالی مٔولفه
 سازوکارر دزا اختالل تٔاثیراتهای مربوط به آن روند تغییرات نرخ ارز و نااطمینانیبه بیان دیگر، . شده استمالی و غیرمالی اقتصاد 

 یمال یبازارها سمتبه یعوامل و انبساط نامتناسب خالص منابع ورودتخصیص منابع )عوامل تولید و منابع مالی( در قالب تضعیف بازار 
 گذاری مجدد قرار گیرد.پولی مورد هدف-ی مالیهاگذاریسیاست فرایندباید در که می رددا

 



های بازار ارز در اقتصاد ایرانهای اسمی در عدم تعادلآثار تغییرات نرخ       

۱6 
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