
 

 ارز، ابزاری که بازار را در دست خود گرفته است

 نگاهی تحلیلی به نوسانات نرخ دالر در ماه های اخیر

 مدیر روابط عمومی اتاق خرمشهر –کمال هاللی مطلق 

 

کشورها،خصوصاً اقتصاد یبرا یاست که همواره به عنوان مشکل یاز نوسانات نرخ ارز از جمله مقوالت یناش سکیر

 نیسنگ یها انیبعضاً ز سکیر نیاست که ا یموضوع به قدر نیا تیباشد و اهم یمطرح م یخارج بخش تجارت

 با بخش رهایمتغ ریاز سا شیاست که ب یری. نرخ ارز متغدینما یوارد م صادرکنندگان را به یقابل جبران ریو غ

داخل  یاقتصاد یها استیس ریدارد. ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاث تنگاتنگ و میاقتصاد ارتباط مستق یخارج

آنها  یبر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارج زین یجهان یبازارها در یهر کشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارز

باشد و نوسانات آن باعث  یواردات و صادرات م متیق نییدر تع رهایمتغ نیاز مهمتر یکینرخ ارز  باشد،یموثر م

دهد. عدم تطابق  یکاهش م ایو  شیافزا را یتجارت خارج زانیم جهیشود ودر نت یآن ها م متیدر ق یراتییتغ

 یتراز آنها نشان م یریپذ بیآس قیدر حال ظهور از طر یرا در اقتصادها کیستماتیس یسکهایر (یارز) یپول

است.  دهیگرددر حال ظهور یمنجر به بحران در اقتصادها ر،یپذ بیآس یدیعامل کل کیبه عنوان  نیدهد. همچن

 عنوان به یدر سبد مال یگذار هیو سرما(کوچک و متوسط) یمحدود شرکتها یمنابع مال قیتواند از طر یاگر چه م

 .در حال ظهور باشد یکشور ها یموتور رشد اقتصاد

 

 یهاکه قبل از شوک دهدینشان م کنونتا  سال گذشته یاز ابتدا رانیا یتجارت خارج یماه آمارهاروند ماه به 

ها و را ثبت کرده است؛ اما به محض صدور بخشنامه یروند صعود یصادرات کشور به لحاظ ارزش ،یمقررات

رو متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبه ندرو نیصادرات، ا یمختلف برا یهادستورالعمل

نرخ  شیبا افزا کهیطورنشان داده است؛ بهاثر خود را بر واردات کشور  زین یحال، نوسان ارز نیشده است. در ع

 رفتنحال، قرار گ نیخود را از دست داده است. در ع یصرفه اقتصاد رضروریواردات اقالم غ ،یجارارز در سال

به نسبت سال گذشته در سطح  یجارارزش واردات کشور را در سال زیممنوعه ن ستیدر ل یاقالم واردات یبرخ

به نفع صادرات و به ضرر واردات  ینوسانات ارزبحران دالر،  ییابتدا یهارچه در ماهقرار داده است. اگ یکمتر



از  یناش یدر داخل کشور و تنگناها یتجار یهاتیو محدود یمقررات یهاعمل کرده، اما به واسطه شوک

و  افتهیگذشته کاهش  های نسبت به سال چند ماه اخیرارزش صادرات و واردات کشور در  ،یالمللنیب یهامیتحر

 .کندتر شده است رانیا ینبض تجارت خارج

 

کنند؛ آنها معتقدند اگر امکان  یم شنهادیارز در کشور پ متیکنترل ق یراهکار برا کی یفعاالن اقتصاد نیب نیدر ا

رسد  یکاال وارد کشور شده و به فروش م قیطر نیواردات کاال بدون انتقال ارز به کشور فراهم شود، حداقل از ا

 .کشور خارج شود خلاز دا ینگیهم وجود ندارد که نقد یحالت الزام نیو در ا

 

که قصد  یدولت صادر شد، مقرر شد هر فرد یکه از سو یطبق بخشنامه ا یماه سال جار نیاز فرورد کهیحال در

معادل با ارز آن به حساب بانک  الیر زیو وار ماین تیسا قیاز طر دیواردات کاال به داخل کشور را دارد، با

را  ییخواهد کاال یم یاعالم کرد که هر فرد تبخشنامه دول نیساده طبق ا انیکار کند. به ب نیاقدام به ا ،یمرکز

 یواردات یکاالها صیصورت اجازه ترخ نیا ریکند و در غ یداریاز دولت خر دیاز خارج وارد کند، ارز الزم را با

 .داده نخواهد شد

 

که موجب شده تا  یلیاز دال یکی. امروزه ستیارز در کشور چ متیباال بودن ق لیدل مینیبب دیبا زیقبل از هر چ اما

توانند  یم یرانیکه تجار ا یممانعت از واردات است در حال نیکند، هم داینرخ ارز در کشو ما به سمت باال سوق پ

 قیکاال وارد کشور کنند و بفروشند و سپس با نرخ ارز آزاد از طر رند،یبگ یارز را از بانک مرکز نکهیبدون ا

 جادیمشکالت را در کشور ا نیبا بستن راه واردات کاال بدون انتقال ارز، ا یپرداخت کنند اما بانک مرکز یصراف

 .کرده است

 

خواهد با  یاست که م یاشتباه بانک مرکز استیس نیاز ا یناش شاید ارز در کشور ما متیکه باال بودن ق نیا دوم

درصدد آن  قیطر نیبفروشد و از اباالتر از منرخ مصوب بودجه ساالنه  یخود را با نرخ ها یارزها است،یس نیا

بارها همه  کهیدر حال که البته این تنها یک احتمال است جبران کند؛ قیطر نیبودجه خود را از ا یاست تا کسر



شود نه به واسطه دستور  نییدر بازار و توسط عرضه و تقاضا تع دیاند که نرخ دالر بااعالم کرده زیاقتصاددانان ن

 .دولت

 

 یفاکتورها ازمندیارز ن متیکردن ق یتک نرخ یو اصول قیدق ینرخ ارز و اجرا داریو پا یکنترل و کاهش اساس اما

کشور،  یو اقتصاد یاسیس تیها شامل ثبات و امنآن نیدر بر داشته باشد که عمده تر یمثبت جیاست تا نتا یاساس

بر کنترل  رگذاریتاث یاز ارکان اساس یکی انتمرکز بر بخش صادرات به عنو ،یبانک مرکز یکاف یارز ریذخا

 .در جامعه است یالیر ینگیکنترل نقد نینرخ و همچن

 

توان برآورد  ینم ستیمشخص ن طیکه شرا ییاز آن جا دهد،یرخ م یچه اتفاق دیدر سال جد دید دیبا تینها در

ارز  یرود دولت بازار را در دست گرفته تا نرخ واقع یحال انتظار م نیداشت، با ا ندهیاز نرخ دالر در آ یدرست

 اعمال شود.

 

 


