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سیاستگذاری ارزی معکوس برای کنترل نرخ تورم

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کالن است که هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاریهای دولت
قرار دارد و هم مؤلفهای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد به صورت درونزا تعیین میگردد .از این رو
سیاستگذاران میتوانند به طور مستقیم و یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد ،بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشند.
آنچه که در گزارشهای اتاق تهران نیز تاکید شده ،آن بود که به جای هدفگذاری نرخ ارز ،هدفگذاری تورم را در پیش
گرفته شده تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود .اما همانطور که در شکل  1نمایش داده شده است ،با
صعودی شدن نرخ تورم از بهمن ماه  1931روند افزایش نرخ ارز اعالمی بانکمرکزی کاهش زیادی پیدا کرده است.
بهطوری که میانگین تغییر مطلق نرخ ارز بانکمرکزی از  4152تومان در هر دالر در دوره خرداد تا دی ماه  1931به 153
تومان (حدود  4تومان) در هر دالر در بهمن ماه  1931تا خرداد ماه  1931کاهش یافته است.
در واقع سیاستگذار به بهانه کنترل روند صعودی نرخ تورم ،یکسانسازی ارز را به تعویق انداخته است .احتماالً هدف
سیاستگذاری از این سیاست ،کنترل انتظارت تورمی است؛ در صورتی که اگر اصالحات ساختاری در بخش عمومی،
نظام بانکی و بازارهای مالی انجام نشود ،مسلماً انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.
شکل  : 1مقایسه روند ماهانه تغییر نرخ ارز (دالر) بانک مرکزی و نرخ تورم مصرفکننده از خرداد ماه  1931لغایت خرداد ماه .1931
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کارکردهای اصلی نرخ ارز بهعنوان یک متغیر سیاستهای کالن ،تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است .اثر
نرخ ارز بر قیمتهای داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز 1بررسی میشود .این اثر در دو مرحله صورت میگیرد .در مرحله
اول ،تغییر نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی منتقل میشود و در مرحله دوم ،تغییر قیمت اقالم وارداتی ،به قیمت کاالهای
عمدهفروشی و مصرفکننده انتقال مییابد .در این سازوکار ،کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمتهای باالتری را
برای کاالهای وارداتی ایجاد میکند و در نتیجه تقاضا برای کاالهای تولید داخل بیشتر میشود .بهعبارت دیگر ،به جز
اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل میشود ،یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود
دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصوالت داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصوالت و
در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر میشود.
بر اساس مطالعات مختلف ،اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی در زمانها ،کشورها و بخشهای مختلف اقتصادی
با توجه به عوامل متعدد ،متفاوت است و الزم است که اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی در هر بازار و هر بخشی بهطور
مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به مؤلفههای اثرگذار ،رابطه بین نرخ ارز و قیمتهای داخلی تبیین شود.
در ایران مطالعات انجام شده نشان میدهد که اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاهمدت بین  11تا  11درصد و در
بلندمدت ،بین  93تا  23درصد بوده است .نکته قابلتوجه این محاسبات ،سنجش این موضوع است که شوک ناشی از
افزایش نرخ ارز بر قیمتهای داخلی ،بعد از گذشت  2فصل (یک سال) به میزان  42درصد و بعد از گذشت  4فصل (دو
سال) به میزان  39درصد تخلیه میشود .بهعبارت دیگر ،میتوان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال ،بخش قابلتوجهی
از اثرات تورمی شوکهای ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی ،این شوک تا دو سال کامال تخلیه میشود.
البته کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نوسانات تورم میتواند گذار نرخ ارز را پایین بیاورد .تجربه سایر کشورها نیز نشان
داده که ایجاد یک نرخ تورم پایین و باثبات با اعمال سیاستهای پولی قابل پیشبینی و باثبات ،میتواند گذر نرخ ارز را
به میزان زیادی کاهش دهد.
در حال حاضر که سال اول دولت دوازدهم است ،اگر اصالحات ساختاری پایدار کننده تورم در سطح پایین صورت نگیرد،
نرخ تورم روند صعودی پیدا خواهد کرد .همچنین ،با توجه به افزایش تقاضای ارز در نیمه دوم سال و احتمال دشوار تر
بودن افزایش نرخ ارز اعالمی بانکمرکزی به میزان قابل توجه ،در صورتی که هر چه سریعتر فرآیند یکسانسازی ارز از
طریق کاهش فاصله نرخ ارز اسمی و بازار آزاد ،صورت نگیرد ،عمالً فرصت یکسانسازی ارز در سال  1931نیز از بین
خواهد رفت.
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