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 تحليل تحوالت اخير اقتصاد ايران 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

مهمترين بازارهايی جمله ازبازار ارزهاي خارجی، طال و سكه، خودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار 

ها در اين بازارها با شيب زيادي رو به افزايش و قيمت اخير دچار التهاب شدههاي هستند كه در ماه

مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند،  قيمت برخی كاالها و خدمات اين بازارها، اخيراً برعالوهاند. بوده

ا اين حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شده است. ب يافتهافزايش  گوشت مرغ، برنج، چاي، دارو و ...

درصد بوده است  2/8و  4/9 ترتيببهدهد اين نرخ در خردادماه می توسط بانك مركزي و مركز آمار نشان

بيان كرد نرخ تورم، متوسط  بايدكه با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجيه اين موضوع 

و حتی با وجود بروز شوك قيمتی در  است ماه اخير 12د خانوار در افزايش قيمت كاالها و خدمات سب

شود، می دوازدهم از اثر اين شوك قيمتی در تورم ماه جاري منعكسمام كاالهاي سبد خانوار، تنها يكت

تواند تطابق بيشتري با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد. می نقطهبهنقطهدر اين مواقع نرخ تورم 

درصد بوده در  9/7برابر  1397 ماهدهد اين نرخ كه در فروردينمی نشان نقطهبهنقطهبررسی نرخ تورم 

 تأثير كه اتفاقاًها بخشخصوص در برخی زيراين افزايش به درصد افزايش يافته است. 7/13خردادماه به 

و ها قی عمومی از تورم دارند بسيار قابل توجه است. براي مثال شاخص قيمت خوراكیزيادي بر تل

درصد رشد داشته است. بررسی شاخص  8/8تنها در خردادماه )يك ماه( نسبت به ماه قبل ها آشاميدنی

چند نرخ دهد هرمی قيمت توليدكننده نيز نشان از رشد قابل توجه اين شاخص دارد. اين موارد نشان

كننده و دهاي شاخص قيمت توليرقمی قرار دارد، اما نگاهی به زيرشاخصتورم همچنان در كانال تك

هاي كااليی و در رقمی براي برخی گروهينده تورم و خروج از كانال تكآفزكننده، نشان از روند مصرف

 نهايت براي شاخص كل در آينده نزديك دارد. 

مثل حجم باالي نقدينگی، عدم اي هجام در كنار عوامل زمينشوك عدم تأييد و خروج آمريكا از بر

هاي باالي سود بانكی، رشد تناسب رشد نقدينگی و نرخ تورم، مشكالت و شكنندگی سيستم بانكی و نرخ

اي، عدم تناسب اي و سرمايههاي عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی توليد به واردات واسطهباالي بدهی

اجتماعی  المللی و سياست خارجی كشور، فساد، ضعف حاكميت قانون و تنزل سرمايهبينروابط اقتصادي 

 . هستند مهمترين داليل تحوالت اخير در بازارهاي مختلف

ها و تكرار تجربه قبلی و تالش براي حفظ ارزش انتظار افزايش تحريمهاي موارد فوق از كانال درواقع

بازي ارز و كاهش اقتصادي، افزايش خروج سرمايه از كشور، افزايش تقاضاي سفتهن فعاال ازسويها دارايی
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هاي خارجی با ايران موجب افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش التهاب در ساير بازارهاي همكاري بانك

 اند. هدارايی شد

آنها افزايش قيمت كاالهاي تواند بر تورم اثرگذار باشد كه مهمترين می مختلفیهاي نرخ ارز از كانال

. است توليدهاي و در نتيجه افزايش هزينهاي هوارداتی مصرفی خانوار و افزايش قيمت كاالهاي واسط

 درصد افزايش نرخ ارز نرخ تورم 10ازاي هر دهد بهمی مجلس نشانهاي برآوردهاي مركز پژوهش

 درصد رشد خواهد داشت.  دو

نفتي و هش صادرات نفت، كاهش صادرات غيركاهاي هاي اقتصادي از كانالتحريم

مركز هاي برآوردبر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود. محدوديت واردات 

رشد  صادرات نفت،اي ههزار بشك 500دهد در صورت كاهش مي مجلس نشانهاي پژوهش

صادرات نفت اي هبشك صورت كاهش يك ميليوندرصد و در 5/0 برابر 1397 اقتصادي سال

گونه سياست فعالی البته اين شرايطی است كه دولت هيچ درصد خواهد رسيد.دو  منفياين رقم به 

 هاي فوق نداشته باشد. را در مقابل شوك

پذيري را در هايی كه بيشترين آسيبدهد بخشمی مجلس نشانهاي مركز پژوهشهاي بررسی

، «تريلرنيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل ساخت»شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند عبارتند از: 

 محصوالت ساخت»، «شيميايی محصوالت و شيميايی مواد ساخت» ،«ونقلساخت ساير تجهيزات حمل»

 «.منسوجات ساخت»و  «پالستيك و الستيك از

به واردات دارند، با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان هايی كه وابستگی بااليی بخش

هايي يابد اين است كه بخشآنچه اهميت ميشوند. در اين خصوص توليد بيشتري در اقتصاد مواجه می

تر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قوي برعالوهدر اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه 

 در اي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند.هبا ساير بخش

هايی در اولويت بايد بخش ،كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشدصورتی

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. 

فوق هستند  مؤلفهدو  كه دارايهايی دهد بخشمی مجلس نشانهاي مركز پژوهشهاي بررسی

ساخت محصوالت غذايی، كشاورزي، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت  :عبارتند از ترتيببه

 چرم، فلزات اساسی، ساخت محصوالت چوبی و ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي.

ويژه بخش مسكن هاي مزبور بههاي مناسبی را بر فعال ساختن بخشبديهی است اگر دولت سياست

آثار تحريم تواند در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور می

 را خنثی كند.
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 مقدمه

بتدايی هاي او مشاهده شد و در ماهرر خودنشانه التهاب در برخی از بازارها مانند بازا 1396از انتهاي سال 

اند. بازار ارزهاي خارجی، طال و سكه، ماه، بازارها با التهاب مواجه شدهخصوص خردادو به 1397سال 

و  مهمترين بازارهايی هستند كه دچار التهاب شده ازجملهخودرو و در نهايت بازار بورس اوراق بهادار 

 اند.ها در اين بازارها با شيب زيادي رو به افزايش بودهقيمت

 42410) 1396 ماهنسبت به خرداد ريال( 77090) 1397 ماهمتوسط نرخ يورو در خرداد نرخ ارز:

سابقه ه رقم بیماه بابتداي تير نرخ يورو در بازار دراين  برعالوه رشد داشته است.درصد  82ريال( حدود 

 اند. هبه همين نسبت در بازار رشد داشت هزار ريال رسيده است. ساير ارزهاي خارجی نيز تقريباً 102

 5/80حدود  1396 ماهنسبت به خرداد 1397 ماه: متوسط قيمت سكه بهار آزادي در خردادطال

در ابتداي تيرماه  هزار تومان رسيد. اين رقم 2127تومان به  هزار 1176درصد رشد داشته است و از رقم 

 ميليون تومان نزديك شده است. 3سابقه به رقم بی

اعالم بانك مركزي متوسط قيمت يك متر زيربناي مسكونی در شهر تهران  براساس قيمت مسكن:

 نشانها درصد رشد داشته است. بررسی 8/45حدود  1396ماه نسبت به خرداد 1397ماه در خرداد

 يطوربه .رخ داده است 1397ابتداي سال  و 1396هاي انتهاي سال هد بخش عمده اين رشد در ماهدمی

 درصد رشد داشته است. 5/15حدود  1397ماه كه اين متغير تنها در دو ماه منتهی به خرداد

واحد  111.324 به رقم 1397 ماه: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ابتداي تيرشاخص بورس

 دهد.می رشد نشاندرصد  40حدود  1396 سال رسيد كه نسبت به خرداد

 

 متوسط رشد قيمت در بازارهاي مختلف  .1 نمودار

 )درصد(   1396 ماهنسبت به خرداد 1397 ماهدر خرداد

 
 

خ ر زن ر ا ت م ي الق ط ت م ي نق ك س م ص خ ا سش ر و ب خ ر من ر و ت م ر و هت ط ق هن ب

ه ط ق ن
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شوند، شاخص گذاري شناخته میسرمايه هايبديل عنوانبهاين بازارها كه در ايران  برعالوههمچنين 

افزايش  مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چاي، دارو و ... قيمت برخی كاالها و خدمات

 است. با اين حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي نشان كردهقابل توجهی را تجربه 

درصد افزايش يافت.  4/9اه به درصد بوده كه در خردادم 2/9برابر  1397ماه فرورديندهد اين نرخ در می

تر است و براي خانوارهاي شهري و روستايی ز از اين رقم پايينتورم اعالم شده توسط مركز آمار ايران ني

پايين تورم اعالم شده توسط نهادهاي رسمی و به نسبت درصد بوده است. ارقام  9/7و  2/8برابر  ترتيببه

اعتمادي نسبت به آمار اعالمی را خدمات در باور عمومی نوعی بیا و متشنج قيمت كااله به نسبتاوضاع 

توجه داشت نرخ تورم، متوسط افزايش قيمت كاالها و خدمات سبد  بايداين است. با وجود  كردهايجاد 

مام كاالهاي سبد خانوار، تنها و حتی با وجود بروز شوك قيمتی در ت است ماه اخير 12خانوار در 

 نقطههبنقطه شود، در اين مواقع نرخ تورممی ين شوك قيمتی در تورم ماه جاري منعكسدوازدهم از اثر ايك

دهد می نشان نقطهبهنقطهتواند تطابق بيشتري با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد. بررسی نرخ تورم می

 فزايش يافته است.درصد ا 7/13درصد بوده در خردادماه به  9/7برابر  1397 ماهفرورديناين نرخ كه در 

و ها بسيار قابل توجه است. براي مثال شاخص قيمت خوراكیها خصوص در زيربخشاين افزايش به

 درصد رشد داشته است.  8/8ماه( نسبت به ماه قبل تنها در خردادماه )يكها آشاميدنی

تورم نگر براي نرخ شاخصی پيش عنوانبهتواند بررسی شاخص قيمت توليدكننده كه می

اخير رشد قابل توجهی داشته و هاي دهد اين شاخص در ماهمی نشان ،نيز استفاده شودكننده مصرف

  درصد رسيده است. 9/16به رقم  1397ماه توليدكننده در خرداد نقطهبهنقطهنرخ تورم 

به  رقمی قرار دارد، اما نگاهیچند نرخ تورم همچنان در كانال تكهر دهدمی موارد فوق نشان

وج از كانال ينده تورم و خرآكننده، نشان از روند فزهاي شاخص قيمت توليدكننده و مصرفزيرشاخص

 هاي كااليی و در نهايت براي شاخص كل در آينده نزديك دارد. رقمی براي برخی گروهتك

 

 تحليل داليل و عوامل مؤثر بر تحوالت اخير اقتصاد ايران. 1

ها از كاهش قدرت خريد و افزايش ت اخير اقتصاد ايران كه برخی نگرانیيكی از مهمترين وجوه تحوال

فشار اقتصادي به طبقات متوسط و ضعيف را موجب شده است، افزايش قيمت در بازار انواع كاالها و 

 صورت تصويري داليل و عوامل مؤثر بر وضعيت بازارها و ارتباطبه ذيلاست. نمودار هخدمات و دارايی

 دهد. يكديگر را نشان میبا آنها 

 عنوانبهنكته مهم در اين زمينه آن است كه با وجود آنكه تصميم اخير آمريكا در خروج از برجام 

توان و نبايد نقش و اهميت خصوص بازار ارز مؤثر بوده است، نمیهيك شوك در تحوالت اخير بازارها ب

ناديده گرفت. در ادامه به پذير كرده است ها آسيبشوكاي كه اقتصاد ما را در برابر اينگونه عوامل زمينه

 جداگانه پرداخته خواهد شد. طوربهكدام نقش هر
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 ايزمينه عوامل

 حجم نقدينگي -

 شكاف رشد نقدينگي و نرخ تورم -

 مشكالت و شكنندگي نظام بانكي و نرخ سود باال  -

 وابستگي اقتصاد به نفت-

 اياي و سرمايهوابستگي به واردات كاالهاي واسطه-

 المللي و سياست خارجي كشورعدم تناسب روابط اقتصادي بين -

 حاكميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعيفساد، ضعف  -

 و... -

 شوك ييد و خروج آمريكا از برجامأت عدم

  ها وانتتظار بازگشت تحريم

 تكرار تجربه قبلي

افزايش خروج 

  سرمايه

بازي افزايش تقاضاي سفته

 ارز

هاي كاهش همكاري بانك

 خارجي

 هاي توليدهزينه افزايش
قيمت كاالها و خدمات نهايي  افزايش

 وارداتي

بيشتر نرخ ارز و دشواري  انتظار افزايش

 مين ارز و وارداتأت

 افزايش قيمت كاالها و خدمات 

 وابسته به واردات

انتظارات تورمي و افزايش تقاضا براي انواع 

 دارايي براي حفظ قدرت خريد

محور يا هاي صادراتافزايش بازدهي شركت

 توليد رقابتيداراي 

 افزايش شاخص بورس

 افزايش قيمت مسكن

 تورم

 افزايش نرخ ارز

كاالهاي  افزايش قيمت طال افزايش قيمت

 بادوام )خودرو و...(

 عرضه كاالها تعويق

 مختلفثر بر تحوالت اخير در بازارهاي ؤبيان تصويري عوامل م. 2نمودار 
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 ايعوامل زمينه. 1-1

پذيري همان نقاط آسيب درواقعساز تحوالت اخير در بسياري از بازارهاي اقتصاد ايران عوامل زمينه

كارشناسی و عمومی صورت گرفته است.  صورتبههاي زيادي بحثآنها  اقتصاد ايران هستند كه در مورد

تورم، توان به حجم باالي نقدينگی، عدم تناسب رشد نقدينگی و نرخ مهمترين اين عوامل می ازجمله

هاي عمومی، وابستگی هاي باالي سود بانكی، رشد باالي بدهیمشكالت و شكنندگی سيستم بانكی و نرخ

المللی و اي، عدم تناسب روابط اقتصادي بيناي و سرمايهبه نفت، وابستگی توليد به واردات واسطه

هريك  اشاره كرد كه اجتماعی سياست خارجی كشور، فساد، ضعف حاكميت قانون و تنزل سرمايه

 اند. ثباتی اقتصاد كشور فراهم كردهبراي بیرا نحوي زمينه به

 

 شوك )عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام(. 1-2

واند تبعات قابل توجه تهاي منفی میالذكر، بروز شوكاي فوقدر چنين شرايطی و با وجود عوامل زمينه

هاي اجتماعی و تجربه نامطلوب قبلی از خصوص با وجود برخی زمينههدنبال داشته باشد. باقتصادي به

ها و الوقوع تحريماي از بازگشت قريبنشانه عنوانبهالمللی، خروج آمريكا از برجام فشارهاي تحريم بين

بازي سودآور براي صاحبان كنندگان و فرصتی براي سفتهافكار عمومی و مصرف ازسويتكرار تجربه قبلی 

 و سپس به ساير بازارها تسري يافت. شدكه تبعات آن ابتدا در بازار ارز هويدا  شدمنابع مالی تلقی 

 

 بازار ارز. 1-3

اي مورد اشاره، انتخاب ترامپ با رويكرد تخاصمی به ايران و برجام، عدم با در نظر گرفتن عوامل زمينه

ماهه و در نهايت دستور وي براي خروج آمريكا از برجام، اين دوره سه تأييد برجام توسط وي براي چند

دهد، طور كه نمودار فوق نشان میثباتی بازار ارز فراهم آورد. همانبراي ايجاد بیرا موضوع شوك الزم 

 ثباتی بازار و افزايش نرخ ارز مؤثر بوده است:كم از چهار كانال زير بر بیاين موضوع دست

 ن اقتصادي،فعاال ازسويها ها و تكرار تجربه قبلی و تالش براي حفظ ارزش دارايیافزايش تحريم انتظار .1

 ،افزايش خروج سرمايه از كشور .2

 ،بازي ارزافزايش تقاضاي سفته .3

 .هاي خارجی با ايرانكاهش همكاري بانك .4

اين بازار به نوعی ثباتی خصوص بانك مركزي به بیهي مرتبط و بسياستگذارهاي واكنش دستگاه

نحوي كه دولت در ابتدا بازار موازي را غيرقانونی اعالم كرد و چيزي فراتر از انكار وضعيت بوده است. به

تومان هم عبور كرد، نرخ رسمی  7000همزمان با وجودي كه نرخ ارز در بازار غيررسمی در مقاطعی از 

. اين سياست جاي كند تأمينهمه انواع واردات را تومان اعالم و تضمين كرد كه نياز ارزي براي  4200را 
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در شرايطی كه كشور را نقد بسيار دارد و نيازمند بازنگري است چرا كه اوالً موجبات رشد تقاضاي واردات 

آورد. ثانياً انگيزه فراهم می ،الوقوع مواجه استبا نيازهاي ارزي ضروري و محدوديت منابع ارزي قريب

 دهد.دهد. ثالثاً انگيزه صادرات رسمی را كاهش میجويی را افزايش میبراي فساد و رانت

 

 بازار طال. 1-4

 تأثيرشود و لذا نرخ ارز المللی تعيين میاقالم كااليی است كه قيمت آن در بازارهاي بين ازجملهطال 

 شودمیمستقيم بر قيمت داخلی آن دارد. از طرف ديگر، افزايش نرخ ارز منجر به ايجاد انتظارات تورمی 

كه خود انگيزه كنشگران اقتصادي براي حفظ قدرت خريد خود از طريق خريد انواع دارايی را افزايش 

 ست.ها طالدهد كه يكی از اين دارايیمی

 

 )خودرو و...(بازار كاالهاي بادوام . 1-5

، در نتيجه انتظارات تورمی و انگيزه خريد انواع دارايی براي شدطور كه در رابطه با طال هم بحث همان

ن اقتصادي، بازار كاالهاي بادوام نظير خودرو، لوازم خانگی و... هم از اين شرايط حفظ قدرت خريد فعاال

اين، بسياري از اين كاالها خود يا وارداتی  برعالوهيابد. افزايش می نيزآنها  شده و عموماً تقاضا براي تأثرم

مستقيم بر  صورتبه، لذا افزايش نرخ ارز شودمیاستفاده آنها  هستند يا از مواد اوليه وارداتی در توليد

از عوامل ديگري  تأثرمخاص  طوربهافزايش قيمت اين نوع از كاالها مؤثر است. البته افزايش قيمت خودرو 

 افزايش تعرفه، عدم ثبت سفارش و ... نيز بوده است.  ازجمله

 

 بازار مسكن .1-6

در مواجه با شرايط افزايش نرخ ارز بر بازار مسكن بيش از انگيزه حفظ قدرت خريد عوامل اقتصادي  تأثير

 تأثيرهاي توليد بر هزينه تمام شده مسكن كه افزايش نرخ ارز از طريق افزايش هزينهچرا ،تورمی است

 گذاشته و در نتيجه اين عامل هم در افزايش قيمت در بازار مسكن مؤثر است.

 

 بازار بورس. 1-7

حفظ  براييك دارايی نيز نظير طال، كاالهاي بادوام و مسكن  عنوانبههاي بورسی سهام انواع شركت

در وضعيت اين گيرد. با اين حال، عامل ديگري كه ن اقتصادي قرار میقدرت خريد مورد تقاضاي فعاال

و آنها  محور در نتيجه افزايش ارزش ريالی صادراتهاي صادراتبازار مؤثر است، افزايش بازدهی شركت

هاي توليدي با توليد رقابتی در نتيجه كاهش مورد انتظار واردات و نيز انتظار افزايش بازدهی شركت

 .آنهاست جايگزينی توليدات
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 تورم. 1-8

آنها  ها و در نتيجه تورم مؤثر است كه برخی ازمختلفی بر سطح عمومی قيمتافزايش نرخ ارز از طرق 

 همان عواملی است كه پيش از اين به آن پرداخته شد: درواقع

 .دهداوالً افزايش نرخ ارز قيمت كاالها و خدمات نهايي سبد مصرفي خانوار را افزايش مي

گيرند در می ارز قرار تأثيرتحت  مستقيماًخانوار كه  ضريب اهميت مهمترين كاالها و خدمات سبد

شود می خانوار مربوط به برنج خارجیهاي آورده شده است. براي نمونه حدود يك درصد از هزينه 1جدول 

از اين محل افزايش خواهد يافت. كننده درصد نرخ تورم مصرف 1/0درصدي نرخ ارز،  10كه با افزايش 

تصويري، دارو و ... سهم بااليی از ـ رغم توليد داخلی برخی كاالها مثل وسايل صوتی ضمن اينكه علی

افزايش نرخ ارز قرار خواهند  ريتأث شود و بنابراين تحتمی تأمينمصرف داخلی اين كاالها از محل واردات 

ر شاخص قيمت تأثير نرخ ارز ب برعالوههاي اخير، ها در ماهگرفت. بنابراين از داليل افزايش قيمت

 ست كها كلی انتظار بر آن طوربهنيز هست. كننده ، تأثير مستقيم آن بر شاخص قيمت مصرفكنندهتوليد

 درصدي نرخ ارز، از محل افزايش كاالهاي مذكور تورم حدود يك درصد افزايش يابد. 10افزايش ازاي به

 

 كنندهمرتبط با ارز در شاخص قيمت مصرف ضريب اهميت كاالهاي .1 جدول
 08/1 برنج خارجی

 31/0 چاي خشك خارجی

 26/0 انواع سيگارخارجی

 39/0 اتومبيل سواري خارجی

 58/0 به خارج ازكشور هزينه مسافرت با تور

 23/0 دستگاه تلفن همراه

 85/2 جمع

 99/0 برداري و كامپيوترتصويري، عكاسی و فيلم ـ وسايل صوتی

 54/1 محصوالت دارويی

 46/0 و محصوالت آرايشی وسايل شخصی

 

هاي توليد و در اي هزينهاي و سرمايهثانياً از طريق افزايش قيمت كاالهاي وارداتي واسطه

 دهد.نتيجه قيمت كاالها و خدمات وابسته به واردات را افزايش مي

و  دهدمیتشكيل اي هاي و سرمايدرصد از واردات كشورمان را واردات كاالي واسطه 75بيش از 

. شاخص قيمت دهدمیافزايش  كنندهدر مرحله اول شاخص قيمت توليدرا بنابراين افزايش نرخ ارز 

 عنوانبهبيش روند افزايشی داشته و از آنجايی كه اين شاخص وكم 1396از انتهاي سال كننده توليد

ينده تورم دارد. نرخ آ( است، نشان از روند فزكنندهشاخص پيشران تورم )افزايش شاخص قيمت مصرف

  9/16درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  2/2برابر  1397براي خردادماه كننده تورم توليد
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 . دهدمیدرصد افزايش را نشان 

درصد افزايش  10ازاي هر كه به دهدمیهاي مجلس شوراي اسالمی نشان محاسبات مركز پژوهش

در اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت كه در اين ميان كننده درصد شاخص قيمت توليد يكدر نرخ ارز، 

و وسيله موتوري، ساخت  ونقلحملگروه ساخت )شامل ساخت كاغذ، ساخت مبلمان، ساخت وسايل 

 عنوانبهكه  يطوربهايی و ...( بيشترين افزايش را خواهند داشت، يابزار پزشكی، ساخت محصوالت شيم

و ساخت وسايل  ونقلحملدرصد افزايش قيمت ارز، شاخص قيمت در گروه ساير اجزاي  10ا مثال ب

 درصد افزايش خواهد يافت.  5/3و  4 ترتيببهنقليه موتوري 

 

 مختلف هاي برآورد رشد شاخص قيمت توليدكننده بخش .2جدول 

 درصدي نرخ ارز 10در اثر رشد 

  ونقلحملساخت ساير تجهيزات 

 تريلر وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمساخت 

 دفتري، حسابداري و محاسباتی آالتماشينساخت 

 ساخت مواد شيميايی و محصوالت شيميايی

 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك

 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

 ساخت منسوجات

 نشده در جاي ديگر بنديطبقههاي برقی و دستگاه آالتماشينساخت 

 ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتيكی، ابزار دقيق و انواع ساعت

 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهيزات طبقهساخت ماشين

 ها و وسايل ارتباطیساخت راديو و تلويزيون، دستگاه

 ساخت فلزات اساسی

 و تجهيزات آالتماشينساخت محصوالت فلزي فابريكی بجز 

 آوري و رنگ كردن خزساخت پوشاك، عمل

 دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی

 1 كنندهشاخص قيمت توليد

 

هاي اخير نيز، گروه صنعت )ساخت( در ماهكننده هاي اصلی شاخص قيمت توليددر ميان گروه

 3/1ماه درصد و در خرداد 3/2ماه ارديبهشت افزايش را داشته و شاخص قيمت اين گروه دربيشترين 

 2/21ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل خص قيمت اين گروه در خرداداست. رشد شا درصد رشد داشته

آتی به هاي رود در ماهدرصد بوده است كه تا حد زيادي تحت تأثير افزايش نرخ ارز بوده و انتظار می

 شود. منجر كننده افزايش شاخص قيمت مصرف

آتی  يها، افزايش تورم براي ماه1396از آذرماه سال كننده بنابراين روند افزايشی شاخص قيمت توليد

 شود. هاي اين افزايش شناخته میترين عامليكی از اصلی عنوانبهكرد و افزايش نرخ ارز نيز بينی میرا پيش
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ها كه در سبد مصرفي خانوار طريق افزايش قيمت برخي دارايياز ثالثاً افزايش نرخ ارز 

 .شودمينيز هستند نظير مسكن و كاالهاي بادوام موجب افزايش نرخ تورم 

الوقوع موجب ايجاد انتظار افزايش بيشتر هاي قريبرابعاً افزايش نرخ ارز و فشار تحريم

 ازسويشود كه خود باعث ايجاد انگيزه ارز و واردات مي تأميننرخ ارز و دشواري 

شود كه عاملي براي كنندگان و تجار براي احتكار و تعويق عرضه كاالهاي خود ميعرضه

 تواند در نظر گرفته شود.ها و تورم ميافزايش قيمت

 

 انداز توليد و بخش حقيقي اقتصاد با توجه به تحوالت اخيرچشم. 2

رود شرايط حادث شده اخير در اقتصاد ايران از دو كانال اصلی كه البته به يكديگر مرتبط میانتظار 

 هستند، بر بخش حقيقی مؤثر واقع شود: 

 ،از كانال بحران ارزي .1

 .هاي اقتصادياز كانال تحريم .2

 در ادامه به تشريح تأثير اين دو عامل بر توليد خواهيم پرداخت.

 

 عملكرد توليد و بخش حقيقي تأثير بحران ارزي بر. 2-1

 ارز نرخ نظام در است ممكن اين مسئله آورد.می وجودبه را ارزي نرخ بحران ،ملی پول ارزش سقوط

 باعث بحران باشد، ارزي ثابت نظام اگر افتد. يا نظام ارزي شناور مديريت شده اتفاق شناور ثابت،

ذخاير رو به اتمام است، دولتمردان با هدف انباشت  كه آنگاه و شودمی المللیبين ذخاير رفتندستاز

هاي پول يا به ارز داخلی پول تبديل انگيزه كه است ارزي نرخ تعيين با ذخاير يا حفظ ذخاير موجود

 شوند.دهد به تضعيف ارزش پول متوسل میمی كاهش را یالمللبين ذخيره

 ناشدنی كنترل سريع ارزش تقليل همراه با ارز نرخ بحران ارزي باشد، شناور نظام داراي كشوري اگر

 در محققان اما كند، تضمين را ايمنی تواندنمی ارزي نظام نوع اگرچه هيچ بود. خواهدهمراه  ملی پول

 ممكن كنندمی تثبيت ديگر كشورهاي پول به را خود پول كه كشورهايی كه انداين عقيده بر حاضر زمان

 باعث تعميق غالباً بانكی بحران مانند به نيز ارز نرخ بحران باشند. پذيرترآسيب ارزي، بحران در برابر است

 .شودمی ركود

تواند به بخش حقيقی بحران ارزي می ركودي اتتأثيرآنها  طريق از كه دارد وجود مختلفی هايكانال

 شود:ها در ادامه تبيين میمهمترين اين كانال يابد. انتقال

 توانندمی بانكی ي بخشآو عملكرد ناكار ارزي هايبحران بانكي:از طريق تأثير بر نظام  الف( 
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 ارزيابی هنگام بنابراين .باشند يكديگركننده كه تشديد ايگونهبه ند،نرا ايجاد ك خبيثی چرخه

ارزيابی  مالی را مورد قدرت هايشاخص بايد بحران ارزي، اقتصادي اثر و بحران از يك كشور پذيريصدمه

 بانكی، بخش و مالی بخش تنظيم و نظارت نيز و مالی نهادهاي مركزي و محوري قرار داد. نقش

 تواندكه می را نقدينگی موقتی كمبود مخاطره كاهش و خارج از حد از بيش گيريوام محدودساختن

  ( pesenti and Tille, 2000).  سازدمی ضروري باشد آفرينبحران

 هايارزي بدهی ارزش يابد،می سقوط ارزي مواجه شدهكشوري با بحران  ملی پول ارزش كه هنگامی

 گيرند،قرار می ورشكستگی آستانه در هابانك از بسياري درنتيجه، خواهد يافت. افزايش شدتبه هابانك

، لذا تقاضاي شودمی متوقف جديد گذاريسرمايه ها مختل شده ومالی بانك گريواسطه كاركرد روازاين

منفی بر رشد دارد. اين موضوع در اقتصادهايی با ارتباطات مالی گسترده  تأثيريابد كه كاهش می مؤثر

هاي اندك دليل بدهیايران به اقتصاد اما خوشبختانهسيستم بانكی با بخش خارجی اهميت بيشتري دارد 

 پذير است. خارجی از اين ناحيه كمتر ضربه

تواند از طريق فشارهاي بالقوه می طوربهوقوع بحران ارزي  از طريق تأثير بر مخارج دولت:ب(  

شده و از آن طريق بر تقاضاي مؤثر و بخش حقيقی اقتصاد منجر تورمی به كاهش قدرت خريد دولت 

حال، در اقتصادي نظير اقتصاد ايران كه بخشی از درآمدهاي دولت ماهيت ارزي دارد، مؤثر باشد. بااين

كه تأثير اين عامل  دهدمیهاي ارزي قبلی نشان وجهی باشد. تجربه بحرانتواند دووقوع بحران ارزي می

تواند برعكس باشد. مدت میهاي حقيقی منفی است اما در كوتاهدر بلندمدت بر مخارج دولت به قيمت

 هاي فروش نفتی كه در قسمت بعدي به آن پرداخته خواهد شد،در هر صورت با در نظر گرفتن تحريم

 انتظار كاهش قدرت خريد دولت وجود دارد. 

 مخارج مالی تأمين براي قرضه ممكن است به فروش اوراق دولت در پی كسري بودجه، ديگر ازسوي

متوسط  درآمد با كشورهاي و درآمدكم كشورهاي از بسياري در سرمايه بازارهاي چون اما كندخود اقدام 

 قرضه اوراق خريد مخاطره پذيرش به را الزم تمايل يا منابع افرادعموماً  هستند، نيافتهتوسعه نظير ايران

 اوراق خريداري به دست كند درخواست مركزي بانك از شودمی مجبور دولت ندارند، در اين شرايط

 باعث خود و يابدافزايش می دولت دريافتی وام ميزان به پول عرضه عمالً حالت اين در بزند. دولتی قرضه

 .شودمی تورمی فشارهاي ايجاد

كاهش  اي وارداتي:اي و سرمايهز طريق تأثير بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطهاج(  

به صنايعی كه براي توليدات خود  و دهد كاهش را پول داخلی خريد قدرت تواندمی پول ناگهانی ارزش

بزند و از اين طريق رشد  صدمه هاي باالتراند، با تحميل هزينهوابسته ايبه مواد اوليه و كاالهاي واسطه

 اقتصادي را كاهش دهد. 

 درنتيجه بحران ارزي، از طريق كاهش اعتماد عمومي به توانايي دولت در اداره اقتصاد:د(  
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 ارز، به آمده دستبه پول تبديل و هاي داخلیدارايی فروش اقتصادي انگيزه شود.می سرمايه آغاز فرار

 بيشتر تبديل مقدار با آينده نرخ ارز افزايش خواهد يافت. در كه دارند باور مردم كه است اين از ناشی

 به مجبور مانده آن،باقی حفظ دولت براي آنگاه و يابدمی كاهش دولت ارزي ذخاير ارز، به داخلی پول

 اداره در دولت توانايی به اعتماد كاهش باعث تواندمی پول ارزش تقليل .شودمی ملی پول ارزش تقليل

تواند عاملی براي آورد كه خود می وجودبه سياسی مشكالت ناپذير،اجتناب ايگونهبهو  شود اقتصاد

 گذاري باشد.كاهش امنيت اقتصادي و سرمايه

كاهش ارزش پول ملی به تغيير رابطه مبادله  از طريق تأثير بر رابطه مبادله بازرگاني: (هـ 

ملی است. كاهش درآمد  معانی اين موضوع كاهش درآمد. يكی از شودمیمنجر بازرگانی به زيان داخل 

تواند معناي كاهش درآمد سرانه و درنتيجه كاهش تقاضاي مؤثر است كه در مرحله بعدي میملی خود به

 .كندتر ركود را عميق

تواند يكی از تأثيرات بالقوه مثبت كاهش ارزش پول ملی می از طريق تأثير بر تراز تجاري:و(  

صادراتی و جايگزينی بخشی از واردات باشد. اين موضوع مشروط به آن است كه فشارهاي  تقويت صنايع

كامل خنثی نكرده و درنهايت شاهد افزايش نرخ ارز حقيقی باشيم.  طوربهتورمی افزايش نرخ ارز اسمی را 

 .شودتواند به رشد توليد منجر بهبود تراز تجاري درنتيجه اين شرايط می

 

 هاي اقتصادي بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايرانتحريمتأثير . 2-2

هاي اقتصاد تلقی كرده و تأثيرات آن بالقوه ممكن است بروز بحران ارزي را معلول تحريم طوربهاگرچه 

طرف بر بخش حقيقی را به تحريم مرتبط دانست. با توجه به اهميت موضوع بحران ارزي به تنهايی ازيك

مستقل به موضوع بحران ارزي  طوربهديگر، جز تحريم در بروز بحران ارزي ازطرفهبو نقش ساير عوامل 

 پرداخته شد.

توان بر جز از كانال افزايش نرخ ارز، از طرق زير میههاي اقتصادي ببا عنايت به اين موضوع، تحريم

 توليد مؤثر باشد:

هاي فراسرزمينی )ثانويه( آمريكا حذف ايران از در تحريم از طريق كاهش صادرات نفت: الف( 

واقعيات بازار نفت تحقق كامل چنين هدفی دور از انتظار  براساسبازار نفت هدفگذاري شده است. اگرچه 

اي نفت هزار بشكه 500است اما تحقق نسبی آن كامالً محتمل است. برآوردهاي موجود مبين كاهش 

ر توليد مدت است. با توجه به سهم نفت دانداز ميانو حدود يك ميليونی در چشم مدتكوتاهدر سناريو 

هاي برآوردباشد. معناي كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلی كشور میناخالص داخلی اين خود به

اي هزار بشكه 500كاهش دهد در صورت مي نشان شوراي اسالمي مجلسهاي مركز پژوهش

درصد و در صورت اجراي  5/0 برابر 1397 رشد اقتصادي سال سال جاري،نفت از فصل سوم 
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البته اين  درصد خواهد رسيد. -2صادرات نفت اين رقم به اي هسناريو كاهش يك ميليون بشك

 سازي آثار اجرا نكند. گونه سياست جايگزينی براي خنثیدر صورتی است كه هيچ

برخی از اقالم صادراتی ايران نظير محصوالت پتروشيمی  از طريق تأثير بر صادرات غيرنفتي:ب(  

توانند بالقوه می طوربههاي آمريكا قرار دارند و ساير صادرات غيرنفتی نيز مستقل در ليست تحريم طوربه

آمريكا  SDNود در ليست جهاي تبادالت مالی يا تحريم اشخاص حقيقی و حقوقی مواز طريق محدوديت

 .شوند تأثرمها كه با اين صنايع مرتبط هستند، از تحريم

نشان  1391و  1390هاي هاي آمريكا در سالتجربه تحريماز طريق محدوديت واردات: ج(  

دنبال هايی را بهتواند تهديدات و فرصتشد. اين موضوع میخواهد منجر كه به كاهش واردات  دهدمی

اي تأثير اي و سرمايهمدت كاهش واردات بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطهداشته باشد. در كوتاه

معناي رشد توليدات جايگزين تواند بهمدت و بلندمدت میحال، در ميانمنفی خواهد گذاشت. بااين

 داخلی باشد.

اي را ههاي اقتصادي به واردات واسطوابستگی مستقيم، غيرمستقيم و القايی بخش 3ارقام جدول 

گذاري يا مخارج دولت از بخش براي مثال در صورت يك ميليون ريال افزايش سرمايه دهد.نشان می

هزار ريال  304ساخت وسايل نقليه موتوري، واردات مستقيم، غيرمستقيم و القايی اين بخش به اندازه 

 افزايش خواهد يافت. 

هاي اقتصادي، صنعت در مقايسه با ساير بخشهاي شود كه زيربخشمشاهده می ،با توجه به جدول

ها وابستگی مستقيم و زيرا اين بخش ،پذيري بيشتري از محدوديت واردات متحمل خواهند شدآسيب

 غيرمستقيم بيشتري به واردات دارند. 

پذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند هايي كه بيشترين آسيببخشـ 

 عبارتند از: 

 مواد ساخت»، «تريلرنيم و تريلر موتوري، نقليه وسايل ساخت»، «ونقلحملساخت ساير تجهيزات »

  «.منسوجات ساخت»و  «پالستيك و الستيك از محصوالت ساخت»، «شيميايی محصوالت و شيميايی

 پذيري را از محدوديت واردات دارند عبارتند از: هايي كه كمترين آسيببخشـ 

 فلزيير محصوالت كانی غيرطبيعی، آب، برق و گاز، ساير معادن، خدمات و ساخت سانفت خام و گاز 
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 ايهاي اقتصادي به واردات واسطهوابستگي بخش .3جدول 

 وابستگي به واردات عنوان رديف

 ونقلحملساخت ساير تجهيزات  

  تريلرساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

  مواد شيميايی و محصوالت شيميايیساخت 

  ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك

  ساخت منسوجات

  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

  نشده در جاي ديگر بنديطبقههاي برقی و دستگاه آالتماشينساخت 

  انواع ساعتساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتيكی، ابزار دقيق و 

  دفتري، حسابداري و محاسباتی آالتماشينساخت 

  و رنگ كردن خز آوريعملساخت پوشاك، 

  بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهيزات طبقهساخت ماشين

  ها و وسايل ارتباطیساخت راديو و تلويزيون، دستگاه

  و تجهيزات آالتماشينجز هفلزي فابريكی بساخت محصوالت 

  دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی

  نشده در جاي ديگر و بازيافت بنديطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 .محاسبات تحقيق مأخذ:

 

واردات با كاهش توان هايی كه وابستگی بااليی به واردات دارند، با اعمال تحريم و محدوديت بخش

يابد اين است كه در اين خصوص آنچه اهميت ميشوند. توليد بيشتري در اقتصاد مواجه می

وابستگي كمتر به واردات، از  برعالوههايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه بخش

تحرك در اقتصاد هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تر با ساير بخشپيوندهاي قوي

كه بتوان با تخصيص ارز و جايگزينی واردات مشكل محدوديت واردات در درصورتی .برخوردار باشند

هاي با اولويت بخش عنوانبهرا  3هاي ارائه شده در جدول توان بخش، میكردشرايط تحريم را برطرف 

 . كردگذاري در شرايط تحريم معرفی سرمايه

به اين معناست كه براي مثال در پی اعمال يك سياست مالی انبساطی  4جدول ارقام ستون سوم 

گذاري در هر بخش اقتصادي، توليد كل اقتصاد چه ميزان افزايش خواهد و يا افزايش مخارج سرمايه

مثال در صورت وجود تحريم، با افزايش يك واحد مخارج دولت از بخش محصوالت غذايی  طوربهداشت. 

 واحد به توليد كل اقتصاد اضافه خواهد شد.  04/3و آشاميدنی، 
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 هاي مختلف اقتصادي در شرايط تحريمضرايب فزاينده توليد بخش .4جدول 

 ضريب فزاينده توليد عنوان رديف

 ها، توتون و تنباكوساخت محصوالت غذايی و انواع آشاميدنی 

  كشاورزي

  و رنگ كردن خز آوريعملساخت پوشاك، 

  ساخت منسوجات

  ساختمان

  و تجهيزات آالتماشينجز هساخت محصوالت فلزي فابريكی ب

  نشده در جاي ديگر و بازيافت بنديطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

  ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

  چرمیدباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت 

  تريلر ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

  ساخت فلزات اساسی

  ساخت چوب و محصوالت چوبی

  ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي

  نشده در جاي ديگر بنديطبقههاي برقی و دستگاه آالتماشينساخت 

   ونقلحملساخت ساير تجهيزات 

 

كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد بايد اما درصورتی

 هايی در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی مهم داشته باشند: بخش

 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. ـ 

عبارتند از ساخت محصوالت غذايی، كشاورزي،  ترتيببهفوق هستند  مؤلفهكه داراي دو هايی بخش

بی و ساخت ساير ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصوالت چو

 فلزي.حصوالت كانی غيرم

 

 هاي اقتصادي با توان توليدي باال و وابستگي كم به وارداتبخش .5جدول 

 عنوان رديف

 ها، توتون و تنباكوساخت محصوالت غذايی و انواع آشاميدنی 

 كشاورزي

 ساختمان3

 نشده در جاي ديگر و بازيافت بنديطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 4

 پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمیدباغی و 5

 فلزات اساسی 

 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 ساخت ساير محصوالت كانی غيرفلزي
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 سياستيهاي توصيه. 3

هاي عدم تعادلدليل بهبا توجه به پيچيدگی شرايط اقتصادي كشور از ارائه هرگونه توصيه سياستی پيش 

هاي قابل توجه در بخش هاي بازنشستگی( و همچنين محدوديتصندوقها و اي و مالی )بانكبودجه

گيري در شرايط فعلی به اين نكته توجه داشت كه تصميم بايدی المللبينتجارت خارجی و انتقاالت مالی 

مديريت چنين  ياقتضا ، لذاگيري در شرايط معمول اقتصاد استتر از تصميمبسيار متفاوت و پيچيده

 كند:و چند ويژگی مهم زير را طلب میاست متفاوت از شرايط معمول اقتصاد  شرايطی نيز

 گيري،در تصميم و البته دقت سرعت عمل .1

 ،ي بخشیهاهماهنگی سياست .2

 تصميمات، پيامدهاي جانبیو ابعاد در نظر گرفتن  .3

 در نظر گرفتن افكار عمومی در اتخاذ تصميمات.گفتگو با مردم و  .4

ها و اجرايی و هماهنگی ميان دستگاه ،حداكثري از تمام نيروهاي كارشناسی در اين راستا استفاده

هايی دارد هزينه كه هر تصميم سياستی قطعاً ناپذير است. درنهايت بايد توجه داشتقواي كشور اجتناب

پيچيده ي در اين شرايط سياستگذارهنر هايی از جامعه را متضرر خواهد كرد؛ بر اين اساس و بخش

خصوص هها بسازي هزينهحداقلطور مشخص ها و بههاي جانبی سياستمديريت و كنترل هزينه

 آنهاست.  هاي اجتماعیهزينه

خروج سرمايه و  جلوگيري از براي هابراي مثال در شرايط بحران ارزي همواره يكی از اولين سياست

شاهد اين مدعا افزايش نرخ سود در تركيه  نقدينگی، افزايش نرخ سود بانكی است. يتكاهش ميزان سيال

هايی حال اتخاذ اين سياست با پيچيدگی. بااينستو روسيه درنتيجه افزايش اخير در نرخ ارز اين كشورها

هاي كشور را از طريق افزايش افزايش نرخ سود بانكی عدم تعادل موجود در ترازنامه بانك ست:ا روهروب

 سويكند. ازشود( تشديد میاي پرداخت میصورت سپردههايی كه به)سودها بيشتر سرعت رشد بدهی

باال هاي توليد يابد و درنتيجه هزينهديگر با افزايش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيالت نيز افزايش می

 منفی ديگري پيامدهاي خواهد شد كه خودمنجر شده كاالهاي توليد داخل به افزايش قيمت تمام رفته

ها مورد بررسی قرار گيرد و با توجه به گونه كه بيان شد ضروري است تمام ابعاد سياستهماندارد. لذا 

سوي ديگر پيچيدگی شرايط ممكن است اقتضا شود. ازها سياست بهينه اتخاذ تحليل تمام منافع و هزينه

پس از آمريكا  2008-2007مالی . در بحران شوداي اتخاذ هاي غيرمتعارف و نوآورانهكند كه سياست

هاي پولی غيرمتعارف را بانكی به حدود صفر درصد رسيده بود، سياستهاي بهره در بازار بينكه نرخاين

 اي در آمريكا نداشت. تر از آن سابقهدنبال كرد كه پيش

وضعيت جديد انتظارات مردم از طريق گفتگو و تشريح اصالح يكی از مهمترين كارها در شرايط جديد، 

سد براي حل مسائل موجود تنها رمی نظربه درواقع. است ارشد كشور حتی با هزينه كاهش محبوبيت مديران

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

17 

ي به شرايط اقتصاد از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت بايدگشا نيست و اقتصادي راههاي حلراهاكتفا به 

انتظارات  1391و  1390هاي ارزي سالهاي بحرانخصوص آنكه مردم با داشتن تجربه . بهشوداصالح  روپيش

و  1390هاي تر از سالات بسيار سختو مديريت اين انتظاراند كردهشرايط گذشته تعديل  براساسخود را 

 در حوزه مباحث ارزي و پولی ارائه شده است: هادر ادامه برخی از راهكار .است 1391

 

 حوزه ارزي (الف

به موضوع افزايش نرخ ارز ها افزايش قيمتعلل گونه كه در بخش قبل بيان شد بخشی از همان

 . در اين حوزه چند اقدام مشخص قابل توصيه است:گرددمیباز

منابع ارزي كشور تكافوي نيازهاي وارداتی كشور را اگرچه حاضر درحال  پذيرش اين نكته كه .1

هاي آتی بر صادرات نفت كشور و نقل و انتقاالت مالی در ماههاي شديدي كه محدوديت دليلبه، اما دارد

كند كه در استفاده از درآمدها و ذخاير ارزي كشور بسيار شود، ضرورت ايجاب میالمللی وضع میبين

تومانی در شرايطی كه نرخ آن در بازار  4200طور مشخص تخصيص ارز گيرانه عمل شود. بهسخت

اساس آن تعديل شده است، تنها هاي كاالها برر قيمت است و بسياري از قيمتآزاد نزديك به دو براب

قاضاي واردات تشديد شود، چرا كه به واسطه رانت موجود، تمیمنجر به هدر رفت منابع ارزي كشور 

با  . ثانياًبرآورد كند تا پايان سال راكشور منابع و مصارف ارزي  دولت بايد اوالً اين اساسخواهد شد. بر

بندي كاالها و خدمات، يارانه ارزي فقط براي كاالها و خدمات اساسی كه امكان رصد قيمت آنها اولويت

. دولت ثبت اختصاص يابد -رسدمی كننده نهايیتا هنگامی كه به مصرفدر طول زنجيره  – وجود دارد

داخل ظرفيت توليد  سفارش و واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري و همچنين برخی كاالهايی كه در

ارز به بايد میاين اساس براي واردات ساير كاالها و خدمات امل وجود دارد را ممنوع كرد. برطور كها بهآن

كاهد و هم قدرت رقابت قيمت آزاد اختصاص يابد. اين اقدام هم قدري از عطش واردات اين كاالها می

  دهد.یتوليدكنندگان كاالهاي مشابه و جايگزين را افزايش م

نظر صرفهاي آتی نيازمند اصالح جدي و فوري است. سياست ارزي براي مديريت كشور در ماه .2

تومان براي واردات كاالها و خدمات  4200هاي ارزي كشور، فروش ارز به نرخ از مشكالت و محدوديت

فساد زيادي ايجاد  حال حاضر نزديك به دو برابر آن است،ی كه قيمت دالر در بازار آزاد دردر شرايط

اظهاري در صادرات و هاي كمدرصدي ارز دولتی با ارز در بازار آزاد انگيزه 100فاصله حدود كند. می

بيند كه كند. صادركننده نفع خود را در اين میاظهاري در واردات را تشديد میاظهاري و ديگربيش

بقی ارز حاصل از تومان عرضه كند و ما 4200به نرخ ارزش صادرات خود را كمتر اظهار كند و آن را 

كننده نيز انگيزه دارد كه با تبانی با توليدكننده خارجی ارزش ود را به قيمت آزاد بفروشد. واردصادرات خ

و آن را  كندواردات را بيشتر از قيمت متعارف اظهار كند و لذا بيشتر از ارزش كاالي وارداتی ارز دريافت 
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بر اين كند. عالوهگيرد را وارد د يا كاالهاي ديگري كه به آنها ارز دولتی تعلق میدر بازار آزاد بفروش

ديگر واردكنندگان اين انگيزه را دارند  عبارتاين شرايط افزايش خواهد يافت. بهصادرات مجدد نيز در 

نرخ آزاد در بازار صادر كنند و ارز حاصل از آن را با  تومانی را مجدداً 4200كه كاالي وارداتی با نرخ 

 4200برخی از صادركنندگان در مقابل فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ بفروشند. همچنين 

كنند. در كنار اين مفاسد در بسياري از دريافت می را مبالغ ديگري اين مبادله ارزي،تومانی، خارج از 

تومانی وارد  4200رز شان با ايا مواد اوليهگونه كه بيان شد كاالها و خدماتی كه خود آنها موارد همان

ي پس رسد. دولت و بانك مركزكننده نهايی میدست مصرفشده است، براساس نرخ دالر در بازار آزاد به

اساس فت و برتومان، ايجاد بازار دوم را پذير 4200سازي نرخ دالر به قيمت از انتقادات به سياست يكسان

ت، صرافان مجاز صموزارت  يبنديمبراساس تقس يدرصد 20نندگان گروه صادرك ينمعامالت ارز بآن 

بازار دوم با قيمت توافقی انجام خواهد شد. سوم وزارت صمت  يتاولو يدارا يو واردكنندگان كاالها

تومان كماكان  4200درصد از ارز صادرات كشور به نرخ  80چه قدمی رو به جلو است، اما فروش اگر

باشد. لذا براي جلوگيري از فساد و هدر رفت منابع كشور نيز ضروري است بازار دوم تا منشأ فساد می

 . شودتر شده و ارز بيشتري در آن براساس نرخ توافقی عرضه جايی كه امكان دارد بزرگ

ضروري است بازار آتی ارز با توجه به ضرورت مداخله در بازار ارز و مديريت آن در اين شرايط  .3

مزيت مثبت اين بازار . كندرا كنترل  نقدي )اسكناس(بازار ارز به  ،از طريق مداخله در آنتأسيس شده و 

در اين شرايط بانك مركزي اين امكان را خواهد داشت كه با استفاده از منابع ريالی امكان آن است كه 

 را داشته باشد.  ارز مديريت نرخ

 

 حوزه پولي و مديريت نقدينگي (ب

درصد آن به صورت  98هزار ميليارد تومانی كه بيش از  1500نقدينگی گسترده با توجه به حجم   .1

ها و يا هاي مهم ورود بخشی از اين نقدينگی به بازارهاي دارايیهاي بانكی است، يكی از دغدغهسپرده

طور ها و كاالها خواهيم بود. بهها در دارايیكاالهاست كه در اين صورت شاهد افزايش شديد قيمت

و افزايش نااطمينانی اقتصادي در زمستان اين  1396 ماهها در شهريورمشخص كاهش نرخ سود سپرده

بازي و كسب هاي قابل توجهی براي سفتهسال و در عين بروز برخی مشكالت فنی در بازار ارز فرصت

سود بيشتر از طريق  گذاران به اميد كسبرا فراهم كرد. در اين شرايط سپرده و طال سود در بازار ارز

هاي خود اقدام به خريد ارز كردند و اين بازار متالطم شد و نرخ خريد و فروش ارز با استفاده از سپرده

 رخ دادسكه، زمين و حتی خودرو نيز  هاياين اتفاق در بازارمشابه درصد افزايش يافت.  50ارز بيش از 

ها و اي جلوگيري از ورود نقدينگی به بازارهاي دارايیشد. برمنجر ها در اين بازارها و به افزايش قيمت

عنوان به ويژه در بازار ارزبه بازارها اين در بازيسفته كنترل همچنين ونوسانات  مديريتكاالهاي بادوام، 

تغييرات شديد  كنترلضروري است. ها و كاالها دهنده به بازار ساير دارايیمتغير كليدي اقتصاد و جهت
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هاي تواند فرصتاساس آن میت و مداخله صحيح در بازار ارز برانتخاب درست قيم از طريق ارز نرخ

عايدي سرمايه و يا  وضع ماليات بر ارز، بازي را تا حد ممكن محدود كند. در كنار مديريت نوساناتسفته

انگيزه تواند نيز میی هاي مبادالتبا هدف افزايش هزينه هاكننده در مبادالت اين بازارمقررات محدود

  ورود به اين بازارها را محدود كند. 

هاي دولت يكی از عوامل افزايش نقدينگی و تورم كسري بودجه دولت است كه از طريق افزايش بدهی .2

شود. راهبرد بهينه در اين خصوص كاهش ها يا فروش اوراق مالی تأمين میبه بانك مركزي يا بانك

افزايش درآمدهاي مالياتی با تمركز بر جلوگيري از فرار مالياتی و گسترش كسري بودجه از طريق 

كاهش ها با تمركز بر و همچنين مديريت هزينه )خصوصاً ماليات بر عايدي سرمايه( هاي مالياتیپايه

نچه پس از اين . چنااستيندها و قوانين آاز طريق اصالحات در فر هادولت در همه بخشهاي هزينه

هاي اعمال شده بر صادرات نفت بودجه دولت كسري داشته باشد، محدوديت دليلبهاصالحات كماكان 

در صورت مداخله ها اولويت دارد؛ البته بر استقراض مستقيم از بانك مركزي و بانكفروش اوراق بهادار 

گونه كه بيان شد ضرورت ته اساسی همان. نكت بازار باز براي كنترل نرخ بهرهبانك مركزي از طريق عمليا

بانكی از طريق عمليات بازار باز براي جلوگيري از افزايش نرخ بهره مداخله بانك مركزي در بازار بين

 . استحاصل از فروش اين اوراق 

ها در بازارهاي مختلف است. هاي سود دارايیيكی از ملزومات مديريت نقدينگی هماهنگی نرخ .3

ها تعيين شود، اختالالت جدي سپرده هايی بسيار باالتر از سودنمونه چنانچه در بازار سرمايه نرخعنوان به

هاي تعيين شده سود در بازار بيمه نيز در بازار در بازار پول كشور ايجاد خواهد شد. به همين ترتيب نرخ

ت مالی كشور به ايجاد تأسيس شوراي هماهنگی ثباپول و بازار سرمايه مؤثر است. در اين شرايط 

كمك خواهد كرد كه منتشره در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه هاي هماهنگی در تعيين نرخ سود دارايی

 . حاضر بسيار ضروري استدرحال  براي مديريت نقدينگی
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 15956مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

 تحليل تحوالت اخير اقتصاد ايرانعنوان گزارش: 

 
 

 

 (اقتصاد كالن و مدلسازيگروه اقتصادي )مطالعات  :نام دفتر

 ، زهرا كاويانینيك، نرگس صادقیسيدهادي موسوي محمدرضا عبداللهی، :كنندگانتهيه و تدوين

 علی روحانی، سيدمحمد قاسمی علمي: انناظر

 پرمهرطبا، شعله باقري، سيدمهدي بنیباغیغالمیسعيد سيدمهدي حسينی دولت آبادي، : همكاران

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ـــ: تخصصي ويراستار

 ـــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 تورم .1

 نرخ ارز .2

 رشد اقتصادي .3

 تحوالت اخير .4

 قيمت خودرو .5

 قيمت طال  .6
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