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  در ايران افزايش نرخ ارزها و  طرح هدفمندسازي يارانه
  

  1بيژن بيدآباد

  
  
  

  مقدمه
دولت و شد به شعاري مورد قبول عامه تبديل هاي مردم  هاي انتخاباتي آوردن پول نفت بر سر سفره در رقابت

در دستور كار خود قرار ا به مردم را ه هاي نقدي يارانه پرداخت هاي انرژي و قيمت حاملاين وعده اصالح  براي تحقق
ها زمينه اقتصادي مناسبي براي  خوب است يعني حذف يارانهحذف يارانه از لحاظ اصول كارائي اقتصادي بسيار . داد

ها اين است  حسن حذف يارانهشد.  ميهاي نقدي جبران  بايست با پرداخت يارانه ولي نمي شود ميافزايش كارايي اقتصاد 
  .شود و موجب كاهش مصرف بخش انرژي مي كند نسبي را اصالح مي هاي كه قيمت

 استزماني كه اقتصاد كشور دچار ركود و بحران نيز مناسب نبود.  89يعني سال زمان و نحوه اجراي اين طرح 
و افزايش سطح عمومي  عمال عوارض ركود تورمي يعني كاهش عرضه محصوالتهاي انرژي  افزايش قيمت حامل

است كه از سوئي ها به مردم به مفهوم تزريق پول به اقتصاد  پرداخت نقدي يارانهزيرا آورد.  ميبا خود به همراه ها را  قيمت
ح عمومي موجب افزايش مستمر تقاضا در اقتصاد شد و وقتي افزايش مستمر تقاضا اتفاق بيافتد واضح است كه سط

  رود. ال ميباهاي انرژي  عالوه بر افزايش ناشي از قيمت حاملها  قيمت

 كه شدند يادآور گيرنده تصميم مراجع به بارها ها يارانه هدفمندسازي طرح تصويب زمان در 2زيادي اقتصاددانان
 نرخ افزايش به منجر سياست اين كه چرا است. نتيجه بي عمل در يارانه، نقدي پرداخت با هدفمندي طرح اجراي نحوه
 همان به اقتصاد را انرژي هاي حاملقيمت  به نسبت نسبي، هاي قيمت ظلحا از نهايت در و شده خارجي ارزهاي برابري
   .گرداند مي برقبلي  وضعيت

 برقرار) PPP( خريد قدرت توازن ساده رابطه به توجه با بايد خارجي و داخلي هاي قيمت در توازن نسبي رابطه
 تا پيداكند افزايش ارز نرخ يا خارجي ايه قيمت عمومي سطحيا  بايد يابد افزايش داخلي قيمت وقتي رو اين از باشد؛

 كشور از خارج در خارجي كاالي قيمت چون و شود؛ داخلي قيمت برابر حدوداً ارز، نرخ در خارجي قيمت حاصلضرب
  .كند برقرار را خارجي و داخلي اقتصاد بين توازن تواند مي كه است ارز نرخ افزايش تنها برونزا است
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  رابطه توازن قدرت خريد
ه تجاري و اقتصادي ملل برمبناي رابطه منطقي بين قيمتهاي داخلي و خارجي و نرخ برابري ارز بين پول آنها رابط

شود كه در اين رابطه واحد پول دو كشور  ها در اصل مزيت نسبي تجارت بين كشورها را موجب مي است. تفاوت قيمت
واحد بين كشورها آنگاه شاخص قيمت در كشورهاي  نمايد. براساس اين نظريه به شرط وجود پول نقش اساسي ايفا مي

هاي توليد و مصرف كاال نظير حمل و  ها منبعث از شرايط خاص هزينه شوند و تفاوت قيمت مختلف تقريباً با هم برابر مي
 PPP ((Purchasing Powerنقل، تعرفه، ماليات و غيره خواهد شد. اين موضوع مبناي نظريه توازن قدرت خريد (

Parity)  .در تبيين رابطه منطقي بين شاخص قيمتهاي داخلي و خارجي است كه در اوائل قرن هفده ميالدي مطرح گرديد
توسعه يافت و ريشه آن به  )Karl Gustav Cassel( توسط كارل گستاو كاسل 1918) در سال PPPتوازن قدرت خريد (

ددانان رابطه توازن قدرت خريد را در بلندمدت اقتصا عمگردد. ا بر مي )Law of One Price( «قانون قيمت واحد«
  شود. دانند. در كوتاه مدت به دليل عدم انعطاف قيمتها اين رابطه كمي ضعيف مي صحيح مي

كند. در صورت  هاي داخلي و خارجي تبيين مي رابطه توازن قدرت خريد رابطه نرخ ارز را با سطح عمومي قيمت
بايست برابر  ها در داخل و خارج مي نظريه توازن قدرت خريد شاخص قيمتيكسان بودن پول ملي و خارجي بر اساس 

  بيني نمود. توان تبعات ناشي از شوك قيمتهاي داخلي را بر روي نرخ ارز پيش رابطه مياين باشند. با 

براي بسياري از كشورها را توازن قدرت خريد در سالهاي گذشته نظريه در مطالعات تجربي  يهاي مختلف روش
  اشاره كرد.  1981و  1978در سالهاي  )Frenkel( هاي فرنكل توان به بررسي فاده شده است. در اين بين مياست

  آزمون رابطه توازن قدرت خريد در ايران
. سه روش بكار ندرابطه توازن قدرت خريد را براي ايران بررسي و آزمون نمود) 1391( 3بيدآباد و الهياري فرد

ابطه قوي بين شاخص قيمتهاي داخل و حاصلضرب شاخص قيمتهاي خارج در نرخ ارز را اثبات ردر آن مطالعه برده شده 
اين نظريه در بلندمدت كامال تأييد مشخصاً صحت  و كنند درت خريد در ايران را تأييد ميقو برقراري نظريه توازن 

ها در داخل افزايش يابد در آن  كه سطح عمومي قيمت شود. اين رابطه بيان كننده اين واقعيت است كه در صورتي مي
بايست نرخ برابري پول داخلي نسبت به  صورت به منظور حفظ تعادل و توازن قدرت خريد داخل و خارج كشور يا مي

ها به مفهوم افزايش  ها در خارج از كشور افزايش يابد. از اينرو آزاد سازي قيمت پول خارجي و يا سطح عمومي قيمت
ها خواهد شد. اين  شك منجر به افزايش نرخ ارز و شاخص قيت ها بي ايي نظير هدفمندسازي يارانهه ها ناشي از طرح قيمت

نشود همچنان موجب عدم تعادل در بازار ارز و اقتصاد وري و كارايي  ها متاثر از بهره سيكل مادامي كه تغييرات قيمت
سياستگذاري قيمتي و باال بردن سطح عمومي اين موضوع اهميت توجه به تبعات ناشي از  كاال و خدمات خواهد بود.

  سازد. ها را بر نرخ ارز مبرهن مي هائي نظير طرح هدفمندسازي يارانه ها در اثر اجراي سياست قيمت

ها  اعمال تغيير در سطح قيمت ياگذاري قيمتي توسط دولت  سياستاعمال در بازار و دولت دخالت لذا بايد گفت 
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شود ولي عدم توجه به تاثيرگذاري اين سياست بر  سازي مصرف شناخته مي منظور بهينهمدت به  هرچند راهكاري كوتاه
ميان مدت و ها در  هاي ناشي از تموجات نرخ ارز بر شاخص قيمت ساير متغيرهاي اقتصاد از جمله نرخ ارز و ريسك

  .شدكار خواهد  بلندمدت موجب ايجاد عدم تعادل در بازارهاي كاال و خدمات، پول، سرمايه و

  ها افزايش ساختاري بلندمدت نرخ ارز ناشي از طر هدفمندي يارانه
ها  هاي انرژي را باال برد كه از سويي منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها قيمت حامل طرح هدفمندي يارانه

قدرت رجي هاي داخلي و خا هاي اقتصادي براي ايجاد توازن بين قيمت ارز وظيفه دارد از لحاظ مكانيزمگرديد. نرخ 
نظريه توازن قدرت خريد  اخريد داخلي و خارجي را براي مصرف كنندگان يكسان سازد. اين مكانيسم در علم اقتصاد ب

يابد كه سطح عمومي  نرخ ارز همچنان تغيير ميكند كه به طور خودكار  اي عمل مي ت، و عمال به گونهقابل تحليل اس
هاي داخلي  شود. چون سطح عمومي قيمت وارداتي ضرب در نرخ ارزهاي  هاي داخلي مساوي سطح عمومي قيمت قيمت

  يافت. ها افزايش يافت الزاما بايد نرخ ارز نيز به دنبال آن افزايش مي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانه

 تصور) هاي داخل و خارج قيمت توازن( مهم اصل اين گرفتن ناديده با اقتصادي متاسفانه طراحان و سياستگذاران
 تا شد موجب امر اين در اشتباه اما يابد؛ افزايش ارز نرخ اينكه بدون داد افزايش را داخلي هاي قيمت توان مي كه ميكردند

 هاي مكانيزم از ناشي و ساختاري روند يك افزايشي روند اين كه باشيم ارز مستمر نرخ افزايش شاهد 90 سال ابتداي از
از لحاظ ساختاري اين اتفاق بود كه باعث  .ازن قيمتهاي داخلي و خارجي استو ناشي از برهم خوردن تو اقتصاد دروني
   افزايش نرخ ارز در كشور گرديد.روند 

وقتي يك متغير براي مدتي روند افزايشي داشته باشد انتظارات فعاالن اقتصادي از آينده آن متغير بر اين است كه 
نتظارات افزايش نرخ ارز در اثر افزايش مستمر نرخ ارز شكل همچنان افزايش خواهد يافت. در اين حاالت است كه ا

گرفت و بازار به سمت معامالت احتكاري و نوسانات كوتاه مدت حول و حوش روند افزاينده نرخ ساختاري ارز شكل 
  گرفت. 

  نوسانات كوتاه مدت نرخ ارز ناشي از عوامل سياسي و انتظارات
مديريت نسبت گردش پول خارجي به پول داخلي در اقتصاد است. اگر  پرداختها موازنه و پول ارزش الزمه حفظ

عرضه پول خارجي در اقتصاد نسبت به پول داخلي رو به نقصان گذارد ارزش پول ملي به تبع قانون عرضه و تقاضا رو به 
راساس نظريه هاي انرژي ب ها با افزايش قيمت حامل اجراي سياست هدفمندي يارانهنرخ ارز با كاهش خواهد گذاشت. 

و يا به عبارت هاي داخلي و خارجي  تا مجدداً تعادل بين سطح عمومي قيمت فتيا ميتوازن قدرت خريد بايد افزايش 
برقرار گردد. در اين شرايط بانك مركزي بايد با اتخاذ ديگري نسبت گردش پول خارجي به پول داخلي در اقتصاد 

پول خارجي به داخلي را به سمت تعادل قبلي بكشاند. همينطور اگر هاي انقباضي پولي مناسب مجدداً نسبت  سياست
ها از محل منابع بانك مركزي تأمين شود منجر به افزايش خالص بدهي  اي سياست هدفمندي يارانه هاي يارانه پرداخت

داخلي به  با برهم زدن نسبت پولدولت به بانك مركزي شده و از طريق بسط پايه پولي نقدينگي را افزايش داده و 
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  4كاهش ارزش پول داخلي را به دنبال خواهد داشت.خارجي در اقتصاد 

المللي از دو سمت تحريم واردات و تحريم صادرات دو دسته اثر متمايز بر جاي خواهد  هاي بين اثر تحريم
و از سوي  هاي معامالتي واردات و افزايش تقاضاي ارز شده گذاشت. تحريم واردات از يك سو موجب افزايش هزينه

اثر  ،دهد. خالص اين دو اثر تقاضاي ارز براي واردات را كاهش مي ،ديگر در صورت عدم تحقق واردات ناشي از تحريم
شود تا كاال و نفت ايران به قيمت نازلتر  المللي بر واردات خواهد بود. تحريم صادرات ايران نيز موجب مي هاي بين تحريم

رود و در صورت عدم امكان صدور بخشي از نفت و كاال در مجموع موجب كاهش  المللي به فروش در بازارهاي بين
درآمد ارزي كشور خواهد است. مجموعاً آثار تحريم به ميزان كاهش خالص درآمد ارزي كشور و نتيجتاً كاهش عرضه 

  شود. ارز و تغيير نسبت پول خارجي به داخلي در گردش در اقتصاد موجب افزايش نرخ ارز مي

ن موضوع بايد اشاره كرد كه تحريم صادرات نفت ايران اثر بر افزايش نرخ ساختاري ارز در اثر كاهش به اي
درآمدهاي ارزي كشور دارد و ميزان آن قابل توجه است و نه نوسانات نرخ ارز. انتظارات فعاالن بازار ارز از اين تحريم 

       آورد.  نرخ ارز را پديد مي هاي احتكاري در ارز شده و نتيجتاً نوسانات منجر به فعاليت

 طوركلي به و ها سفارتخانه تعطيلي ها، تحريم المللي، تبليغات و مشاجرات سياسي بين نظير اخير سياسي وقايع
نوسانات  .شود مي ارز بازار در مدت كوتاه نوسانات ايجاد به منجر دهد مي تغيير بازار در را افراد انتظارات كه وقايعي

سودجويانه وابستگان حكومتي و دالالن وجود  المللي و رفتار ايش نرخ ساختاري ارز در اثر مسائل بينحول و حوش افز
دارد ولي اين نوسانات كوتاه مدت بوده و پس از مدتي آثار معكوس را بر نرخ ارز خواهد داشت، ولي نرخ ساختاري 

گيرد  شكل ميهاي داخلي و خارجي  جي و پولكاالها و خدمات داخلي و خار ارز كه از ساختار عرضه و تقاضاي كليه
  ها افزايش يافت.  هايي نظير طرح هدفمندي يارانه در اثر اجراي سياست

  راه حل
  :بايد ابتدا دربراي تثبيت نرخ ساختاري ارز و جلوگيري از افزايش مداوم آن و نه كاهش نرخ ارز 

  .نگيرد صورت پرداختي نهگو هيچ كلي طور به و گردد متوقف ها يارانه نقدي پرداخت طرح .1
حذف و نرخ ارز داده شده بانك مركزي بايد نرخ ارز مرجع را كه اكنون به واردات برخي كاالها اختصاص  .2

 بازار آزاد را جايگزين آن بنمايد.

يا الاقل  آيد بازار اطمينان يابد كه در آينده نرخ ارز پائين مي بايدكاهش نرخ ارز تثبيت نوسانات و همچنين براي 
افراد مجدداً به بازار عرضه خواهد شد و قيمت روبه كاهش توسط . در اين حالت ارز خريداري و كنز شده ماند ثابت مي

  :هايي كه دولت و مقامات پولي بايد بكار بندند از قرار ذيل است . ساير سياستخواهد گذاشت
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المللي  ي را به جاي تقابل بينالملل دولت بايد در سياست خارجي خود تجديد نظر كند و سياست تفاهم بين .1
 برگزيند.

بانك مركزي بايد اقدام به فروش بخشي از ذخائر ارزي و طالي خود نموده و در عوض ريال حاصل از فروش  .2
  را از دور خارج كند.

مكلف گردد تا به هيچ وجه از استقراض از منابع بانك مركزي استفاده ننمايد براي تأمين مالي بايد دولت  .3
راستين  نامه اجرائي بانكداري  وان از اوراق مبادله راستين استفاده نمود. اين اوراق در اليحه و آئينت دولت مي

  اند. طراحي و تعريف شده
 اقتصاد مختلف هاي بخش بازدهي نرخ كه زمان هر و سرگردانند و سيال ما اقتصاد در منابع از بزرگي بخش .4

 و دهند مي حركت آن سوي به سرعت به را نقدينگي بازان فتهس و دالالن يابد افزايش ارز و طال بازار نظير
 نامه آيين و راستين بانكداري قانوني اليحه براساس كشور بانكي و پولي نظام اصالح .كنند مي متالطم را بازار

 زيان، سود در مشاركت عمليات در راستين است. بانكداري سيال مالي منابع كنترل گشاي راه را آن اجراي
 و سيال مالي منابع مديريت براي را زمينه تواند ميو  نمايد مي فيزيكي هاي پروژه درگير را داري سرمايه منابع

طرح بانكداري راستين كه به كارگروه طرح تحول بانكي تقديم شده است عمال  .آورد فراهم جامعه سرگردان
نظام مالي كشور شرايط كارا و توان ضمن اصالح ساختار  كند كه توسط آن مي مكانيزم هايي را تعريف مي

هاي خارجي از طريق شبكه اينترنت فراهم آورد. همچنين  مناسبي را براي تأمين مالي ارزي و ورود سرمايه
ستين ارزي تعريف هاي تأمين مالي جديدي را به صورت اوراق مبادله را ها و سيستم بانكداري راستين روش

بدون ربا به صورت ارزي  د ارز به كشور و همچنين استقراضنمايد كه در اين راستا شرايط جديد ورو مي
  يد. آ براي همه فعاالن اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي نيز فراهم مي
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