واکاوی بحران ارزی اخیر و راهکارهای اضطراری و ساختاری خروج از بحران
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چکیده

اقتصاد ایران طی  25سال اخیر چندین بحران ارزی را تجربه نموده است که هریک به واسطه عوامل درونزا
مانند سیا ستگذاریهای نادر ست در حوزههای مالی و پولی و یا عوامل برونزا مانند تعامالت بینالمللی و
تحریمها رخ داده استتتا ا ر تعریر رایب بحران ارزی مینی بر کاهح حداقل  30درصتتدی ارزپ پول در
کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم میتوان ادعا کرد اقت صاد ایران در بازار ارز،
در فصتتل پایانی ستتال  1396و چند ماهه آغازین ستتال راری ،بحران ارزی را تجربه کرده استتتا در این
زارپ علل ایجاد این بحران و سیا ستهای اتخاذ شده برر سی می شود و سپس راهحلهای ا ضطراری و
ساختاری برای خروج از بحران بیان خواهد شدا
مرارعه به میانی نظری نشان میدهد که بحرانهای ارزی تجربه شده تا کنون سه منشاء متفاوت داشتند:


روهی از مطالعات ادعا میکنند عدم تعادل مالی دولت زمینهساز وقوع بحران استا



روه دوم از مطالعات معتقدند تنها انتظارات و حدستتیات ستترمایه ذاران در زمان حال استتت که
میتواند بحرانزا باشدا

 آخرین د سته از مطالعات م شخص میکنند که چگونه م شکالت بانکداری و سی ستم مالی با بحران
ارزی در ارتیاط ا ست و این بحران از چه مجاری میتواند روی بخحهای حقیقی اقت صاد و سایر
بخحهای اقتصادی اثر بگذاردا
آنچه از برآیند این سه نسل الگوی متفاوت میتوان اذعان داشت آن است که پول داخلی بیح از اندازه برآورد
شده ،نظام بانکی شکننده و ذخایر ارزی ناکافی میتواند منجر به وقوع بحرانهای ارزی شودا به نظر میرسد
هر سه علل معرفی شده در میانی نظری در وقوع بحران فعلی ارزی ایران موثر بودندا در این زارپ در
بررسی علل وقوع بحران اخیر اقتصاد ایران به سه دسته عوامل زمینهای ،عوامل تشدید کننده و سایر عوامل
اشاره شده است که به شرح زیر میباشدا
 عوامل زمینهای بروز بحران ارزی
 وضعیت مالی نامناسب دولت :روند افزایح کسری بودره دولت در دهه 1390و روند افزایشی
نسیت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی نشان از اوضاع نامناسب مالی دولت داردا با توره به
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وابستگی بودره دولت به درآمدهای دالری نفتی و در نتیجه نرخ ارز ،به طور سنتی این نگرپ
در میان فعالین اقتصادی ورود دارد که بازار ارز به عنوان ابزاری در دست دولت برای تأمین مالی
مورد استفاده قرار می یرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری بودره وخیم و غیر قابل دوام
باشد محتملتر است دولت از آن استفاده نمایدا از طرف دیگر عدم استقالل بانک مرکزی در قیال
سیاستهای مالی دولت ،و وضعیت رشدهای باالی نقدینگی متعاقب آن ،عالمتی برای افزایح
نرخهای ارز در میان فعالین و عوامل اقتصادی شدا
 آسیبپذیری سیستم بانکی :بر اساس میانی نظری در صورت آسیبپذیری سیستم بانکی ،انتظار
فعالین اقتصادی بر عدم توانایی دست کم بخشی از سیستم بانکی در انجام تعهدات خود ،حتی
ا ر در عمل هم مشاهده نشده باشد ،میتواند منجر به انتظار برای کاهح ارزپ پول ملی شودا
شواهد مورود نشاندهنده آسیبپذیری و شکنند ی سیستم بانکی استا نرخهای باالی سود
بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در سالهای اخیر یکی از نشانگرهای این موضوع بوده است
که به خوبی به فعالین اقتصادی سیگنال ورود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان میدادا از طرف
دیگر سیاستگذاریهای آشفته و ناپایدار در بخح بانکی نیز در بیثیاتی بازار پول تاثیر دو چندان
داشته استا
 سایر عوامل زمینهساز بروز بحران به شرح زیر است:
 سهم باالی بخح غیررسمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمین مالی قاچاق کاالی ورودی
 ممانعت بانکهای خارری از نقل و انتقال ارزی با ایران
 مقررات  FATFو محدودیتهای تیادالت مالی ایران و کشورهای طرف تجاری
 تنوع پایین بسترهای نقل و انتقال مالی ایران و تمرکز آن به دوبی ،چین و ترکیه
 اعالم موضع برخی مسئولین اقتصادی کشور در حمایت از سیاست افزایح نرخ ارز
 عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی
 عدم تأیید بررام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق :شواهد مورود نشان میدهد که
انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس رمهور آمریکا با رویکرد ضد ایرانی ،عدم تأیید بررام توسط
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وی و در نهایت خروج آمریکا از بررام با دستور ایشان ،نقح شوک اساسی در بحران ارزی اخیر
را ایفا کرده استا در نتیجه این رویکرد ترامپ نسیت به ایران و بررام ،از نیمه دوم سال 1396
شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور بودیما
 کاهح اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشور :عدم پاییندی مسئولین به سیاستهای
اعالمی مانند تغییر سیاست در زمینه نرخ بهره ،اعالم تخصیص ارز  4200تومانی برای همه کاالها
و بعد تغییر این سیاست برای برخی کاالها ،عدم پاسخگویی بانک مرکزی در قیال سپرده ذاران
ناکام در موسسات و بانکهایی که مجوز این نهاد را دارند و عدم پاسخگویی به بسیاری از
مطالیات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان بیاعتمادی عمومی به توان و مسئولیتپذیری
سیاستگذران کشور را باال برد و شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیح از پیح فراهم
نمودا
 سایر عوامل موثر
 عملکرد منفعالنه بانک مرکزی در سالهای اخیر و عدم تالپ برای پیگیری سیاستهایی که
احتمال بروز بحران بانکی و ارزی را کاهح دهد و رویکرد واکنشی یکیاره پس از بروز بحران
در شرایطی که اعتماد عمومی از این نهاد به شدت کاهح یافته استا
 تعیین نرخ دولتی برای دالر در سطح  4200و اعالم ادعای تامین تمام نیازهای ارزی در این نرخ،
در شرایطی که هم مسئولین و هم افکار عمومی از عدم امکان اررایی شدن این کار اطمینان
داشتند ،تنها احتمال افزایح سریعتر قیمت ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفتهبازان تداعی
کردا
 افزایح فشارهای روانی از رانب سایر کشورهای خارری مینی بر اوضاع نابسامان اقتصاد ایران،
 رریمه هالک بانک ترکیه توسط فدرال رزرو و امتناع سایر بانکهای ترکیه از ارتیاط با ایران،
 بر زاری مزایده توسط دارند ان بزرگ ارز (پتروشیمیها و پیمانکاران شرکت ملی نفت) برای
فروپ ارز به باالترین قیمت و فراهم شدن زمینهای برای قاچاق و یا خروج ارز از کشورا
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جمع بندی و توصیههای سیاستی
نرخ ارز ،شاخصی از قدرت پول ملی یک کشور است و این قدرت انعکاسی از بنیه تولیدی و عملکرد
اقتصادی آن کشور خواهد داشتا ستره بخح بزرگ دولتی و وضعیت نامناسب مالی دولت ،اوضاع نابسامان
بنگاههای خرد اقتصادی ،سیاستگذاری پولی وابسته به سیاستگذاری مالی ،عدم شفافیت و ستره فساد در
بخحهای مختلر اقتصادی و تیعیت از سیاستهای متعصیانه ارزی ،همگی فراهمآوردنده زمینه بحران ارزی
در کشور بوده است و شوکهای خیری مانند مواضع آقای ترامپ در قیال بررام و برخی محدودیتهای
بینالمللی در دسترسی ایران به ارز ،تنها بروزدهنده این بحران بوده استا تجربه کشورهای آورده شده نشان
داد ،هریک از این کشورها بعد از وقوع بحران دست به اصالحات عمیق در بخحهای مالی و پولی و تجاری
زدند تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهح دهندا در اقتصاد ایران نیز پس از سالها تحمل سایه سنگین دولت
بر اقتصاد ،شیکه بانکی ناکارآمد ،سیستم مالیاتستانی ضعیر و ااا حال زنگ خطری برای اقدامات عارل در
رهت رفع این مشکالت به صدا درآمده و چاره درمان بحرانهای ارزی و سایر بحرانهای مالی و پولی در
میانمدت چیزی به رز انجام این اصالحات نخواهد بودا با توره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بخصوص
بحران ارزی اخیر ،توصیه میشود اقدامات اررایی در چارچوب برنامهریزی اضطراری ،مقاومسازی و
اعتمادسازی صورت پذیردا
تدوین برنامه اضطراری:
 به رسمیت شناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایح اشراف بانک مرکزی بر بازار
 رلو یری از واردات کاالهای غیرضروری و لوکس و همزمان نظارت بر عدم احتکار کاالهای
مورود
 افزایح هزینه تخلر و سوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی با مشارکت مجلس ،دولت و قوه
قضائیه
 اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیتهای سفتهبازی در بازار انواع داراییها
 انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز همه خانوارها با قیمت و شرایط مناسبا
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مقاومسازی:

 کاهح شکاف و وا رایی سیاست خارری با روابط اقتصادی کشور،
 تنوعبخشی به طرفهای تجاری کشور که پیحشرط آن بهیود روابط بینالملل خواهد بود،
 کنترل قاچاق به اشکال مختلر شامل واردات از میادی غیررسمی ،قاچاق سازمانیافته وااا،
 اصالح ساختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانکها ،افزایح توان نظارتی بانک
مرکزی ،کاهح بنگاهداری بانکها ،میارزه با فساد بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالیات معوق
دانهدرشتها و ااا،
 منجمد کردن بخشی از نقدینگی از طریق روپهای مرسوم در تجربیات رهانی،
 بازنگری در ترکیب مخارج دولت ،حذف بخشی از مخارج و افزایح بهرهوری بخح عمومی،
 کاهح معافیتهای مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایها
اعتمادسازی:
 -1ارائه شفاف لیست دریافتکنند ان ارزهای کالن با نرخ دالر  4200تومانی و موارد مصرف آن،
 -2رسید ی به برخی مطالیات غیراقتصادی روههای رمعیتی نظیر زنان ،اقلیتها وااا،
 -3فتگوی ملی و کاهح اختالفات داخلی روههای سیاسی در چارچوب تقویت مشارکت ارتماعی،
 -4برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادیا
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 -1مقدمه

اقتصاد ایران طی  25سال اخیر چندین بحران ارزی را تجربه نموده است که هریک به واسطه عوامل درونزا
مانند سیا ستگذاریهای نادر ست در حوزههای مالی و پولی و یا عوامل برونزا مانند تعامالت بینالمللی و
تحریمها رخ داده استتتا ا ر تعریر رایب بحران ارزی مینی بر کاهح حداقل  30درصتتدی ارزپ پول در
کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم میتوان بر ا ساس آمار افزایح نرخ ارز بازار
غیرر سمی در هر ف صل ن سی ت به ف صل م شابه سال قیل ،ادعا کرد اقت صاد ایران در بازار ارز ،در سالهای
 1392-1391 ،1378-1377 ،1374-1372و فصل پایانی سال  1396و چند ماهه آغازین سال راری ،بحران
ارزی را تجربه کرده ا ستا با توره به عدم د ستر سی به آمار نرخ ارز بازار در ف صل بهار و روزهای نخ ست
تابستان سال راری ،ا ر قیمت دالر استخراری از قیمت سکه در بازار تهران را مالک قرار دهیم ،میتوان اعا
کرد در بهار ستتال راری بحران ارزی دیگری تجربه شتتده استتت و بنابراین با توره به آثار ستتوء بحرانهای
ارزی پیشین ،ریشهیابی دقیق و سریع بحران فعلی و اقدام عارل برای مهار آن ضروری مینمایدا
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در این زارپ سعی شده است به طور ارمالی بحران ارزی فعلی اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار یردا برای
این منظور در ابتدا به میانی نظری وقوع بحرانهای ارزی پرداخته شده و انواع بحرانهای ارزی از منظر میانی
نظری مورد بررسی قرار رفته استا در قسمت بعد تجربه کشورهای منتخب –ترکیه ،مکزیک و تایلند -در
مقابله با بحرانهای ارزی آورده شده است ،در این قسمت مواردی مانند عوامل زمینهساز هر بحران ،وضعیت
اقتصاد در هنگام وقوع بحران و سیاستهایی که هر کشور در مقابله با بحران ارزی بر زیده ،به طور مختصر
بیان خواهد شدا قسمت چهارم زارپ به بررسی علل وقوع بحران ارزی فعلی اختصاص مییابد و در آن
عوامل زمینهای بروز بحران و عوامل تشدیدکننده وقوع آن بررسی خواهد شدا در نهایت در بخح پایانی
رمعبندی و توصیههای سیاستی برآمده از دستاوردهای این پژوهح ذکر خواهد شدا
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میانگین قیمت دالر در  11روز نخست تیرماه ،بر اساس قیمت سکه  8246تومان استا ا ر نرخ دالر در طول تابستان در یک حالت نسیتاً خوشیینانه

نسیت به این میانگین تغییر چندانی نکند ،طیق آمار کاهح  115درصدی ارزپ ریال را در یک فصل نسیت به فصل مشابه سال قیل تجربه خواهیم کرد
و بازار ارز در تابستان سال راری از منظر تعریر بحران ارزی در رتیه دوم بحرانیترین فصل  30سال اخیر قرار خواهد رفتا رتیه اول در حال حاضر
مربوط به فصل دوم سال  1391است که در آن کاهح  134درصدی کاهح ارزپ ریال مقابل دالر در یک فصل نسیت به فصل مشابه سال قیل تجربه
شده استا
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 -2مبانی نظری

در ادبیات بحرانهای مالی از زوایای مختلفی به بررسی این پدیده پرداخته شده استا با توره به هدف این
پژوهح که بررستتی علل وقوع بحران ارزی اخیر (راری) و راهکارهای مقابله با آن استتت ،در این قستتمت
تنها به بررستتی مفهوم بحران ارزی ،انواع آن و آثار این نوع بحران ،بر بخح حقیقی اقتصتتاد پرداخته خواهد
شدا
-1-2بحران ارزی چیست؟
ستتتقوط نا هانی و غیرمنتظره در ارزپ پول ملی ،بحران ارزی را به ورود میآوردا یک بحران ارزی را
میتوان به صتتورت هجوم ستتفتهبازان به ارزهای خارری معرفی کرد که منجر به کاهح ارزپ شتتدید پول
داخلی خواهد شد 1در این صورت واکنح مقامات حکومتی تحت ف شار قرار رفتن برای حمایت از ارزپ
پول داخلی با فروپ ذخایر ارزی و یا افزایح نرخهای بهره داخلی خواهد بود ( لیک و هاچشن)2011 ،2ا
این م سئله ممکن ا ست در نظام نرخ ارز ثابت ،شناور و یا نظام ارزی شناور مدیریت شده اتفاق افتدا ا ر
نظام ارزی ثابت باشتتد ،بحران باعث از دستتت رفتن ذخایر بینالمللی میشتتود و آنگاه که ذخایر رو به اتمام
استتتت ،دولتمردان با هدف انیاشتتتت ذخایر یا حفظ ذخایر مورود با تعیین نرخ ارزی که انگیزه تیدیل پول
داخلی به ارز را کاهح میدهد ،به ت ضعیر ارزپ پول متو سل می شوندا ا ر ک شوری دارای نظام شناور
ارزی باشد ،بحران نرخ ارز با کاهح سریع و کنترل ناشدنی ارزپ پول ملی همراه خواهد بودا ا ر چه هیچ
نوع نظام ارزی نمیتواند ایمنی را تضمین کند ،اما محققان در زمان حاضر بر این عقیدهاند که کشورهایی که
پول خود را به پول ک شورهای دیگر تثییت میکنند ،ممکن ا ست در برابر بحران ارزی ،آ سیبپذیرتر با شندا
بحران نرخ ارز نیز به مانند بحران بانکی غالیاً باعث تعمیق رکود می شود که در بخح  3-2به برر سی علل
آن پرداخته خواهد شدا

1

معیار مشخصی برای تعیین حداقل افزایح نرخ ارز که بتوان نام بحران را بر آن نهاد در ادبیات نظری ورود ندارد با این حال در برخی تحقیقات

تجربی حداقل  30درصد سقوط ارزپ پول داخلی ،معادل با ایجاد بحران ارزی در نظر رفته شده است (ناک کراینهارد و رو وف)2014 ،ا
Glick and Hutchison
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 -2-2انواع بحرانهای ارزی
از زمان بحران آمریکای التین در دهه  ،1980تعداد زیادی بحران ارزی با افزایح تناوب وقوع ،رخ داده است
که منجر به مطالعات نظری و تجربی فراوان در این زمینه شده استا در یک دستهبندی کلی میتوان سه نسل
از این مطالعات را در نظر رفت ،اما باید توره داشت هر بحران را به راحتی نمیتوان در یک دسته خاص
از این سه نسل قرار داد و هنوز بحرانهایی هستند که به واسطه آنکه بر علل وقوع آن ارماع نظر نیست در
مطالعات مختلر در دستههای متفاوتی قرار رفتهاندا
نسل اول :این روه از مطالعات که با مطالعه کرو من 1در رابطه با رفتار سودا رانه در بازارهای مالی آغاز
شد ،اینگونه استدالل میکنند که ا ر سرمایهداران پیحبینی کنند دولت در حال ایجاد کسری بودرههای
فزآینده است و این کسری منجر به کاهح ذخایر ارزی کشور خواهد شد – ذخایری که پشتییان حمایت از
سیاست نرخ ارز ثابت و یا حفظ محدوده سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است -و دیگر دولت قادر به
حفظ نرخ ارز فعلی نیست ،پول رایب را به ارز تیدیل میکنند که میتواند منجر به بحران ارزی شود (برنساید

2

و همکاران)2008 ،ا انتظار آن است که مورودی ذخایر ارزی با ذشت زمان کاهح یابد و هنگامی که این
فرآیند ادامه یابد ،بانک مرکزی زینهای رز تغییر ساختار نظام ارزی به نظام نرخ ارز شناور – و یا شناور
کامالً آزاد -نخواهد داشت (پزنتی و تایل ،تررمه تقوی)1380 ،ا به بیان ساده در اینگونه الگوها عدم تعادل
مالی دولت عامل اصلی ایجاد بحران است و بنابراین ضعر متغیرهای ساختاری اقتصادی توضیح دهنده
بحران ارزی استا از بحرانهای نسل اول میتوان بحرانهای برتون وودز ( 1969تا  ،)1973مکزیک (1973
تا  ،)1982آرژانتین ( 1978تا  )1981و بحران روسیه ( )1998را مثال زدا
نسل دوم :در این نسل از مطالعات که با کار اوبسفلد ،)1986( 3آغاز شد ،شک و تردیدها در مورد آنکه آیا
دولت مایل به نگاهداری نرخ ارز ،در نرخ ارز فعلی میخکوب شده است ،منجر به ایجاد تعادلهای چند انه
میشود (همان)ا به عیارتی اتفاقات ذشته مانند عدم تعادل سیاستهای مالی نقشی در وقوع بحران ندارد و
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Krugman

1

Burnside

2

Obsfeld

3

تنها انتظارات و حدسیات سرمایه ذاران در زمان حال است که میتواند بحرانزا باشدا 1کشوری را در نظر
بگیرید که مقامات پولی آن متعهد به ثابت نگه داشتن نرخ ارز هستند ،اما در شرایطی غیرعادی مانند رکود
شدید ،ممکن است حاضر باشند نرخ ارز را شناور کنندا ا ر وامهای خارری کشور به پول رایب باشد،
سرمایه ذاران با حدس این امکان تغییر سیاست بانک مرکزی که باعث کاهح ارزپ طلب آنها میشود،
برای وام خود بهره باالتر طلب میکنند که خود باعث افزایح هزینه وام یری و محدود ساختن فرصتهای
سرمایه ذاری و رشد تولید میشودا در این صورت مقامات پولی هزینه تثییت نرخ ارز را بیح از اندازه
خواهند یافت و ممکن است برای افزایح تقاضای کل و اشتغال ،ارزپ پول ملی را تقلیل دهند ،تقلیل ارزپ
پول به نوبه خود انتظارات اولیه سرمایه ذاران را تأیید خواهد کرد .در واقع انتظار تقلیل ارزپ پول عمالً به
تقلیل ارزپ پول میانجامد و هزینه دفاع از نرخ ارز ثابت را افزایح میدهد (پزنتی و تایل ،تررمه تقوی،
)1380ا برای رلو یری از یک بحران نسل دومی پیشنهاد میشود که اوالً ا ر ذخایر کافی برای دفاع از نرخ
میخکوب شده ارز ورود دارد و شرایط اقتصاد نیز مساعد است ،از میخکوب سخت ارزی استفاده شودا اما
ا ر چنین نیست نظام ارزی تحت میخکوب نرم قرار یردا از بحرانهای نسل دوم میتوان بحران سیستم
ارزی اروپایی ( )1992و مکزیک دهه  1990را مثال زدا
نسل سوم :این نسل از ادبیات بحرانهای ارزی ،مشخص میکند که چگونه مشکالت بانکداری و سیستم
مالی با بحران ارزی در ارتیاط است و این بحران از چه مجاری میتواند روی بخحهای حقیقی اقتصاد و
سایر بخحهای اقتصادی اثر بگذاردا برخی مانند کر من )1998( 2معتقدند استقراض بیح از حد بانکها در
شرایطی که دولت حامی سیستم مالی باشد ،به نوعی کسری بودره و یا بدهی پنهانی دولت است که میتواند
در مرحله بعد نظام ارزی را تحت تاثیر قرار دهدا برخی دیگر مانند رادلت و ساپ )1998( 3استدالل میکنند
رفتارهای هجومی خود محققکننده 4که بر واسطه ران مالی مانند بانکها فشار میآورد ،منجر به نقد شدن
1

به این پدیده در اقتصاد " "Self-Fulfilling Expectationsیا انتظارات خود محققکننده فته میشود که بر اساس آن ،یک انتظار حتی ا ر

درست نیاشد به دلیل واکنح عوامل اقتصادی ،منجر به وقوع آن انتظار میشودا
Krugman

2

Radelet & Sachs

3

 "Self-fulfilling Panics" 4بدان معنا که ا ر در اثر یک شایعه عوامل اقتصادی به واسطه وحشت به واسطه ران مالی هجوم آورند ،حتی ا ر شایعه
نادرست باشد ،بانک ورشکست خواهد شدا
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داراییهای بلندمدت میشود که خود بحران به همراه میآوردا بحران آسیای رنوب شرقی ( )1997یکی از
نمونههای بارز این نوع بحران استا
آنچه از برآیند این سه نسل الگوی متفاوت میتوان اذعان داشت آن است که پول داخلی بیح از اندازه برآورد
شده – به صورت نظام نرخ ارز ثابت و یا نظام نرخ ارز شناور به شدت مدیریت شده ،-نظام بانکی شکننده
و ذخایر ارزی ناکافی میتواند منجر به وقوع بحرانهای ارزی شودا
-3-2ثار بحران ارزی بر بخش حقیقی اقتصاد
در ادبیات اقتصادی بخح مالی ،تشخیص رهت علیت در تعامل میان بحرانهای اقتصادی و رکود اقتصادی
یکی از چالحهای اساسی استا برخی معتقدند اصوالً چالح در بازارهای مالی و در پی آن عدم تامین مالی
بخح حقیقی منجر به رکود اقتصادی میشود؛ در مقابل در برخی از مطالعات تجربی نشان داده شده است که
یک شوک منفی برونزا میتواند منجر به بحران در بخحهای مالی و حقیقی اقتصاد به طور همزمان شود،
بنابراین نمیتوان به طور یقین رهت علیت را میان بحرانهای بخح مالی و کاهح رشد اقتصادی مشخص
نمود (باقری پرمهر)1388 ،ا
کانالهای مختلفی ورود دارد که از طریق آنها تأثیرات رکودی بحران ارزی میتواند به بخح حقیقی انتقال
یابدا یکی از عمدهترین راههایی که به وا سطه آن این انتقال صورت میپذیرد نظام بانکی ا ستا بحرانهای
ارزی و عملکرد ناکارای بخح بانکی میتوانند چرخه خییثی را ایجاد کند ،به ونهای که تشتتتدیدکننده
یکدیگر با شند .بنابراین هنگام ارزیابی صدمهپذیری یک ک شور از بحران و اثر اقت صادی بحران ارزی ،باید
شتتتاخصهای قدرت مالی را مورد ارزیابی قرار دادا نقح مرکزی نهادهای مالی و نیز نظارت و تنظیم بخح
مالی و بخح بانکی در این راستتتتا محدودست تاختن وام یری بیح از حد از خارج و کاهح مخاطره کمیود
موقتی نقدینگی خواهد بود (پسنتی و تایل)2000 ،1ا
هنگامی که ارزپ پول ملی ک شوری که با بحران ارزی مواره شده سقوط مییابد ،ارزپ ارزی بدهیهای
بانکها به شدت افزایح خواهد یافتا در نتیجه ،ب سیاری از بانکها در آ ستانه ور شک ستگی قرار می یرند،

Pesenti and Tille
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بنابراین کارکرد واسطه ری مالی بانکها مختل شده و سرمایه ذاری ردید متوقر می شود و تقاضای موثر
کاهح مییابد که تاثیر منفی بر رشد داردا
از دیگر مجاری اثر ذاری بحران ارزی بر بخح حقیقی اقتصتتتاد عدم تعادلهای کالن اقتصتتتادی استتتتا
متداولترین نوع عدم تعادلهای کالن اقتصادی سیاستهای مالی انیساطی است که در پی بروز بحران ارزی
میتواند ک سری بودره دولت را به وا سطه مخارج ارزی افزایح دهد و ک سری بودره عظیمی برای دولت
ایجاد میکنندا در کشتتورهای در حال توستتعه با بانکهای مرکزی غیرمستتتقل ،غالیاً کستتری بودره با رشتتد
عرضه پول تأمین مالی می شودا بنابراین هنگامی که سیاست پولی انیساطی به سیاست مالی انیساطی اضافه
می شتتود ،ارزای مختلر ستتیاستتت اقتصتتادی به ونهای با هم وارد کنح و واکنح می ردند که میتوانند
بحرانی را که در پی آن رکود شدید میشود ،ایجاد کنند.

از سوی دیگر در پی کسری بودره ،دولت ممکن است به فروپ اوراق قرضه برای تأمین مالی مخارج خود
اقدام نماید اما چون بازارهای ستترمایه در بستتیاری از کشتتورهای کم درآمد و کشتتورهای با درآمد متوستتط
توسعه نیافته هستند ،عموماً افراد منابع یا تمایل الزم را به پذیرپ مخاطره خرید اوراق قرضه ندارند ،در این
شرایط دولت مجیور میشود از بانک مرکزی درخواست کند دست به خریداری اوراق قرضه دولتی بزندا در
این حالت نیز عمالً عرضتتته پول به میزان وام دریافتی دولت افزایح مییابد و خود باعث ایجاد فشتتتارهای
تورمی می رددا
در نظام ارزی ثابت با افزایح نرخ تورم ،فرار سرمایه آغاز می شود زیرا انگیزه اقت صادی فروپ داراییهای
داخلی و تیدیل پول به دستت آمده به ارز ایجاد میشتود که خود ناشتی از آن استت که مردم باور دارند در
آینده نرخ ارز افزایح خواهد یافتا با تیدیل مقدار بیشتتتتر پول داخلی به ارز ،ذخایر ارزی دولت کاهح
می یابد و آن اه دولت برای حفظ باقی مانده این ذخایر ،مجیور به تقلیل ارزپ پول ملی می ردد .تقلیل
ارزپ پول می تواند باعث کاهح اعتماد به توانایی دولت در اداره اقت صاد شود و به ونهای ارتناب ناپذیر،
مشتتکالت ستتیاستتی به ورود آوردا از ستتوی دیگر ،کاهح نا هانی ارزپ پول میتواند قدرت خرید پول
داخلی را کاهح دهد و به صنایعی که برای تولیدات خود به مواد اولیه و کاالهای وا سطهای واب ستهاند ،با
تحمیل هزینههای باالتر صدمه بزند و از این طریق رشد اقتصادی را کاهح دهدا
11

عالوه بر کستتر بودره فراوان ،فشتتارهای تورمی و ارزپ بیح از حد پول ملی ،متداولترین نشتتانه بحران
بالقوه ،کستتری حستتاب راری تراز پرداخت های شتتدید و فزاینده استتت .تمامی این عالئم بیماری ،داروی
تجویز شده ای برای درمان دارند و آن ریاضت اقتصادی ا ست .در سیا ست اقتصادی ،ا صطالح ریاضت به
معنی ترکییی از کاهح هزینهها و تغییر در ترکیب هزینههاستتت که ستتیاستتت مناستتب برای کاهح کستتری
حساب راری و تراز پرداخت هاستا
بحث دیگری که در ادبیات ردید بحران های مالی مطرح شتتتده استتتت ،امکان ثاثیر مثیت بحران مالی در
بلندمدت بر ر شد اقت صادی ا ستا در حالی که اکثر کار شنا سان اقت صادی معتقدند بحران مالی به دلیل ایجاد
بیثیاتی ،نااطمینانی ،کاهح سرمایه ذاری و ایجاد تنحهای منفی در رامعه مورب کاهح ر شد اقت صادی
می شوند ،عدهای نیز معتقدند بحرانها زمینه ساز ایجاد اصالحات نهادی و شکل یری نهادهای کارا هستند و
از این طریق موریات افزایح رشتتتد اقتصتتتادی را فراهم میآوردندا از نظر این روه ا ر بعد از وقوع هر
بحران ،نهادهای مناسب فراهم آید ،میتوان ادعا کرد بحرانها ذاتاً پدیده نامطلوبی نیستند (کاوالو)2008 ،1ا

 -3تجربه کشورهای منتخب در مواجهه با بحران ارزی

با توره به در یری اقت صاد ایران با م سئله بحران ارزی و آ سیبهایی که این نوع از بحران با خود به همراه
دارد ،ضروری ا ست تا نگاهی به تجربه ک شورهایی که با بحرانهایی از این نوع روبرو بودند دا شته با شیما
همانطور که در بخح میانی نظری تو ضیح داده شد ،علل وقوع بحران ارزی در هر ک شور میتواند متفاوت

Cavallo
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1

با شد و قاعدتاً درمان آن هم شیوهای متفاوت خواهد دا شتا اما قطعاً میتوان شیاهتهایی هم میان بحران
ارزی هر کشور با سایر کشورها یافت و در صورت موفق بودن راهحلهای آنان برای خروج از بحران ،به آن
راهحلها رروع کردا بنابراین در این زارپ تجربه سه کشور که از منظر نوع بحران تفاوتها و شیاهتهایی
با بحران اخیر ارزی ایران دارند آورده شتتده استتت و برای هر کشتتور عوامل زمینهای و تشتتدیدکننده وقوع
بحران و راهحل های آنان برای خروج از بحران ذکر خواهد شد و سپس سعی خواهد شد به شیاهتها و
تفاوتهای آن بحران با بحران ارزی فعلی کشور اشاره شودا
-1-3بحران ارزی ترکیه
ترکیه سابقه طوالنی در بحرانهای ارزی دارد و در  25سال ذشته بحرانهای  2008 ،2000 ،1994و بحران
ارزی اخیر را تجربه کرده استا در این بخح تمرکز زارپ برروی بحران  2000خواهد بود و برای تحلیل
آن پیشینه مختصر اقتصادی و سیاستگذاری این کشور در دوران قیل از بحران و دالیل بروز بحران و فرآیند
مدیریت آن ذکر خواهد شدا
ترکیه در دهه  1980شروع به اصالحات ساختاری برای رسیدن به آزادسازی اقتصاد کرد و سیاستهایی مانند
کاهح تعرفهها و حذف محدودیتهای مقداری و قیمتی را در اوایل دهه  1990در اقتصادی که هنوز ساختار
دولتی داشت اعمال کرد و تصمیم به شناور کردن لیر رفتا این اقدامات منجر به کاهح ارزپ پول ملی شد
و در پی آشفتگیهای ایجاد شده دولت مجدداً سیاستهای تثییت را در نیمه اول این دهه در پیح رفت و
با استقراض از صندوق بینالمللی پول ،اصالحات ساختاری نظیر خصوصیسازی و اصالح نظام مالیاتی را
آغاز کردا از سوی دیگر تدوین برنامه مهار تورم در پی بحران  ،1994منجر به ایجاد ثیات نسیی متغیرهای
کالن اقتصادی تا سال  1999در این کشور شدا به واسطه ثیات ایجاد شده سرمایههای خارری راهی این
کشور شدند که خود منجر به اقزایح بدهیهای خارری و ریسک ناشی از سررسید در ترازنامه بانکهای
داخلی شدا بانکها کنترلی بر نقدینگی خود نداشتند و بنابراین نرخهای بهره باال رفتا با توره به عدم توانایی
دولت در کنترل اوضاع ،نگاه سرمایهداران خارری نسیت به وضعیت ترکیه منفی شد و بنابراین این سرمایه-
ذاران اوراقبهادار خود را وارد بازار کردند و دولت مجیور به خرید اوراقبهادار خود از سرمایه ذاران شد
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و در حدود  6میلیارد دالر از ذخایر خود را از دست داد ولی توانست با اخذ وام  7.5میلیارد دالری از صندوق
بینالمللی پول ،این شوک ارزی را پوشح دهد (یلدان)2002 ،1ا
ولی این کمک یک درمان کوتاهمدت بودا در فوریه  ،2001موج ردیدی از خروج سرمایه منجر به سقوط
برنامهریزیهای اقتصاد کالن شد و ذخایر خارری بانک مرکزی به کمتر از  20میلیارد دالر رسیدا وقتی
سیاستگذاران سعی در نگهداری نرخهای ارز مدیریت شده داشتند ،در میان این بحران مالی ،نرخهای بهره
چندین برا بر شدا این کار مانع توانایی دولتمردان برای افزایح حجم نقدینگی شد و کاهح ارزپ لیر دیگر
غیرقابل ارتناب بودا با رهاسازی سیاست نرخهای ارز میخکوب شده ،نرخ ارز به یک باره  30درصد در
مقابل دالر آمریکا سقوط کرد (اورهانگازی)2002 ،2ا در نتیجه این بحران فوریه ،تورم شروع به افزایح مجدد
کرد ،نسیت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تقرییا دو برابر شد و نرخهای بهره به شدت افزایح یافتا
میتوان فت یکی از علل اصلی وقوع بحران ،نیود کنترل بر رریان سرمایه ،سیاستهای مالی نابسامان و
تعهدی که دولت به طور ضمنی در قیال بدهی بانکهای داخلی برای خود قائل شده بود ،بوده است (دوفر و
اوز ر)2007 ،3ا
اما ترکیه برای رهایی از این بحران چه اقداماتی انجام داد؟ سیاستهای اقتصادی برای رهایی از بحران با
مشاوره و تائید صندوق بینالمللی پول تدوین و به اررا درآمد و هدف اصلی آن غلیه بر بیثیاتیها و کاهح
تورم و باز رداندن رشد مداوم و پایدار به ترکیه بود که تا حد زیادی به باز رداندن ثیات به بازار ارزی ترکیه
کمک کردا این سیاستها به صورت خالصه مرور میشود:
 اصالحات سیاستهای مالی :این اصالحات با هدف دستیابی به هدف مازاد بودره  6.5درصدی با
پیگیری سه سیاست مالی دنیال دنیال شد:
 تغییر ساختار مالیاتی با سترپ پایه مالیات و افزایح تنوع درآمدهای دولت مطابق با الگوی
حاکم در اتحادیه اروپا،
 کاهح هزینه کارکنان دولت و سایر هزینههای عمومی،
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 مدیریت بدهیهای دولتی و کاهح حجم آن و افزایح شفافیت بخح بودرها
 اصالحات سیاستهای پولی :در سال  ،2001وظیفه اصلی بانک مرکزی ترکیه تامین ثیات قیمتها
تعیین شدا در راستای تحقق این هدف ،سیاست پولی با سیاست نظام ارزی شناور همراه شده و
تالپ شد پایه پولی مطابق با رشد اقتصادی و در رهت رسیدن به نرخ تورم هدف افزایح یابدا
 اصالحات بخح بانکی :هدف از اررای برنامه اصالحات ساختاری در بخح بانکی سال ،2001
دستیابی به بخح بانکداری رقابتی و انعطافپذیر نسیت به شوکهای داخلی و خارری ترکیه بودا
اولویت اصلی این برنامه ،رفع مشکالت ناشی از بحران سالهای  2000و  2001میالدی در بخح
بانکی و تقویت این بخح بودا محورهای اصلی این برنامه شامل تجدید ساختار مالی و عملیاتی
بانکهای دولتی ،تعیین تکلیر بانکهای زیر مجموعه صندوق بیمه سپردههای پسانداز مواره با
مشکل و کمک به اصالح و تقویت ساختار بانکهای خصوصی آسیبدیده از بحران و نهایت تقویت
نظارت در بخح بانکی بودا
نکاتی که در بخح میانی نظری و به خصوص در رابطه با الگوهای نسلهای اول و سوم توضیح داده شد ،بر
تجربه ترکیه منطیق استا
 عدم تعادل مالی در ترکیه و بیانضیاطی بانکها یکی از محرکهای اصلی وقوع بحران در این کشور
بودا بنابراین برقراری تعادل مالی در بودرهریزی دولت و سامان دادن به سیستم بانکی یک عامل
رلو یریکننده از وقوع بحران استا
 عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل ارز و از دست دادن ذخایر ارزی ،یک عامل تشدیدکننده بحران
بودا بنابراین یک بانک مرکزی مستقل که اهداف آن به درستی تعیین شده و سیاستگذاریهای آن
تحت لوای دولت نیست ،شانس وقوع بحران را به شدت کاهح میدهدا
 ایجاد اعتماد عمومی در حل سریع مشکالت یک عامل اساسی در کنترل بحران استا ا ر برداشت
عوامل اقتصادی داخلی و خارری از عملکرد دولت و بانک مرکزی امیدوارکننده نیاشد ،بحران به
شدت تشدید میشودا
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در مقایسه با شرایط فعلی اقتصاد ایران میتوان فت دو عاملی که در بحران ترکیه نقح داشته ولی به
ظاهر در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد ،بحث انعطافپذیری باالی نرخ بهره در ترکیه در مقابل

نرخ-

های بهره دستوری در اقتصاد ایران و بحث سیالیت سرمایه در ترکیه نسیت به عدم تحرک نسیی سرمایه
با خارج در ایران است – با سیال بودن سرمایه ،در هنگام وقوع بحران ،رابهراییهای مالی به سرعت
انجام میپذیرد و شدت بحران را تشدید میکندا در مورد دوم باید اشاره کرد ،ارتیاط بازار سرمایه در
ایران با دنیا به واسطه ضعر بازارهای مالی ،سیاستهای کشور و تحریمها نسیت به ترکیه کمتر است اما
خطر خروج سرمایه داخلی از کشور با تیدیل سرمایهها به ارز در شرایط بحرانی مانند سایر کشور برای
ایران ورود دارد و بنابراین ایران از این منظر مانند ترکیه و سایر کشورها آسیبپذیر استا
اما یک نقطه اشتراک پررنگ در بحران ارزی ترکیه و ایران ،آن است که ترکیه نظام ارزی میخکوب شده
و ایران نظام ارزی شناور به شدت مدیریت شده داردا هر دوی این نظامها رچه به ظاهر کنترلکننده
تورم است اما به شدت شکننده هستند و بر طیق میانی نظری توضیح داده شده نظام ارزی را آسیبپذیر
میکندا هنگام وقوع بحران دولت دست از حمایت از فنر فشرده شده ارز برمیدارد و نرخهای ارز به
شدت باال میرود و چرخه بحران تشدید میشودا
 -2-3بحران ارزی مکزیک
بحران ارزی مکزیک در سالهای  1994-1995که از آن با عنوان بحران تکیال 1نیز نامیرده میشود ،اشاره
به بحرانی دارد که بعد از سقوط شدید پزو در دسامیر  1994حادث شدا در پی این بحران سختترین
بحران بانکی مکزیک در سالهای  ،1995-1997بزر ترین کاهح ارزپ پول در طول یک سال – از نرخ
برابری  5.3پزو به ازای هر دالر به باالی 10پزو به ازای هر دالر بین دسامیر  1994و نوامیر  -1995و
سختترین رکود در طول یک دهه برای این کشور پدید آمدا در این قسمت ابتدا اشارهای به حوادث
مهم دهههای پیح از این بحران خواهد شد و سپس عوامل زمینهساز بحران با ورود پشت سر ذاشتن

 1بحران تکیال ( )Tequilaیک نام غیررسمی است که به این بحران اطالق میشود که طی آن به واسطه کاهح ارزپ پول نا هانی پزو ،ارزپ پول سایر
کشوزهای منطقه کاهح یافت ()Investopediaا
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یک دوره شکوفایی اقتصاد ذکر میشود و در آخر راهحلهای این کشور برای خروج از بحران بیان خواهد
شدا
از زمان شروع رکود بزرگ ،دولتمردان مکزیکی از استراتژی رایگزینی واردات تیعیت کردند که بر اساس
آن مقررات مربوط به حمایت از محصوالت داخلی در مقابل رقابت رهانی ،همچون موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای بر واردات و حمایتهای سوبسیدی از صنایع مکزیک حاکم بودا به واسطه کاهح انگیزه
صادراتی صنایع مکزیک که بازار مکزیک را در انحصار خود داشتند ،این مدل پس از مدتی به مشکل
برخورد زیرا صنایع مکزیک قادر به ارزآوری الزم برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود نیودندا این
کمیود ارزآوری خود تامین بدهیهای خارری دولت مکزیک را به مخاطره انداخت و باعث وقوع بحران-
های ارزی در سالهای  1974 ،1954و  1982شد که الیته از نظر شدت کوچکتر از بحران  1994بودندا
عالوه بر آن عوامل برونزا نیز در وقوع این بحرانهای بیاثر نیود برای مثال بین سالهای  1979تا 1981
فدرال رزرو و بانکهای مرکزی اروپا نرخهای بهره خود باال بردند و همزمان قیمتهای رهانی کاهح
یافتند و در پی آن درآمد صادراتی مکزیک با مشکل روبرو شد (کاردوس و هلوج)1992 1،ا در پی این
مشکالت این کشور تصمیم به اعمال اصالحات اقتصادی همچون کاهح مداخله دولت در بازارها،
ترغیب خصوصیسازی ،مقرراتزدایی و پیشروی به سمت آزادسازی اقتصادی رفتا عالوه بر آن در
سال  1989قانون سرمایه ذاری خارری تغییر یافت و طی این تغییر آزادی بیشتر به سرمایه ذاران خارری
در خرید اوراق بدهی مکزیک داده شدا بر اساس این اقدام بعد از سال  1991سرمایه ذاری مستقیم
خالص خارری از  2میلیارد دالر به  4میلیارد دالر در هر سال افزایح یافتا
اقدام دیگر مکزیک تالپ برای پیوستن به معاهده نفتا 2بود که بر اساس آن ملزم به کاهح و یا حذف
تعرفههای تجاری خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا و کانادا شدا نفتا همچنین دریچه ردیدی برای

Cardoso and Helwege
2

1

 )NAFTA( North American Free Trade Agreementیا قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ،حاصل موافقتنامه تجارت

آزاد بین آمریکا و کانادا است که در ژانویه  1988امضا شد و از ژانویه  1989به اررا درآمدا مذاکرات در خصوص شرایط نفتا که عضویت مکزیک در
منطقه تجارت آزاد را نیز دربر یرد ،در اکتیر  1992پایان یافت و در دسامیر همان سال امضا شدا این موافقتنامه سرانجام در نوامیر  1993تصویب و از
اول ژانویه  1994اررا شد.
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سرمایه ذاری مستقیم خارری در بخحهای مختلر اقتصادی – به غیر از بخحهای استراتژیک مانند
انرژی و بانکداری -شودا
به پیشنهاد بانک رهانی ،مکزیک ثابت کردن نرخ برابری پزو به دالر برای رسیدن به اهدافی همچون
اطمینانبخشی به سرمایه ذاران خارری از عدم کاهح ارزپ پول مکزیک و تنظیم سیاستهای پولی بر
اساس نوسانات تراز پرداختها را اررایی نمودا تمام این اقدامات باعث شد تا مکزیک در طی سالهای
 1988تا  1994سالهای طالیی را همراه با شکوفایی اقتصادی بگذارند اما چرا به یکیاره این کشور دچار
عمیقترین بحران ارزی تاریخ خود شد؟
طی سال  1994و نزدیک شدن به انتخابات ریاست رمهوری ،دولت حاکم شروع به اعمال سیاستهای
انیساطی مالی و پولی نمودا برای این کار وزارت اقتصاد مکزیک اوراق بدهی را منتشر کرد که بر اساس
پزو ارزپ ذاری شده بود اما ارانتی بازپرداخت دالری داشتا توره سرمایه ذاران به این نوع اوراق
رلب شد اما به واسطه ناامنیهای سیاسی مانند خشونت در چیاپاس 1و قتل یک نامزد ریاسترمهوری،
بیثیات سیاسی ایجاد شد و دولت مجیور به افزایح نرخهای بهره بر روی اوراق بدهی مکزیک شد ،با
این ورود در کمتر از یک ماه ذخایر ارزی مکزیک در حدود  11میلیارد دالر کاهح یافتا
بانک مرکزی برای حفظ ارزپ پزو شروع به انتشار اوراق بدهی بر اساس دالر کرد و افراد مقیم و غیرمقیم
ارازه داد تا به تعویض اوراق بدهی بر اساس پزو با اوراق بدهی بر اساس دالر بپردازندا به این ترتیب
هم میزان بدهی دولت افزایح یافت و هم ترکیب اوراق بدهی به خارریان از  70درصد بدهی بر حسب
پزو و  30درصد بدهی بر حسب دالر در سال  ،1993به  10درصد بدهی بر حسب پزو و حدود 90
درصد بدهی بر حسب دالر تغییر کرد (لوستیگ)1995 ،2ا با این کار و رمعآوری پزو از بازار ،در ابتدا
ارزپ این پول را باال برد ،اما افزایح تقاضای واردات در پی تقویت پول ملی ،منجر به کسری تراز
تجاری شدا سرمایهداران که متوره ارزشگذاری بیح از حد پزو شدند شروع به انتقال سرمایه خود به
 1این رنیح توسط ارتح رهاییبخح ملی زاپاتیستا که یک روه چپگرای انقالبی است هدایت شد و یک هدف آن اعتراض به پیمان نفتا بودا در واقع
به اعتقاد این روه سیاستهای نئولییرالی که در مکزیک پیگیری میشد منجر به حذف بسیاری از سیاستهای صنعتی و توسعه محور در این کشور و
رانشین شدن ن سرمایه ذاریها و تجارتهای بی نظم بینالمللی میشدا
Lustig
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خارج از مکزیک کردند و بانک مرکزی برای رلو یری از خروج سرمایه باز هم میادرت به افزایح نرخ
بهره نمود اما با توره به افزایح همزمان نرخهای بهره در ایاالت متحده آمریکا ،این سیاست نتوانست از
خروج سرمایه رلو یری کندا
در پی این اقدام و پس از اعالم افزایح دامنه مداخله  15درصدی بانک مرکزی در ارزپ ذاری دالر 1به
یکیاره سیاست میخکوب کردن ارزپ پزو به دالر هم کنار ذاشته شدا این سیاست که همزمان با کاهح
شدید ذخایر ارزی به سطح کمتر از  10میلیارد دالر بود نتوانست موفق باشد چرا که به واسطه فاصلهای
که میان سیاست افزایح دامنه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست شناور سازی نرخ ارز بود،
بسیاری از فعالین اقتصادی و حتی سیاستگذاران میادرت به خرید ارز و افزایح تقاضا و قیمت آن کردند
و از طرفی سیاستهای مکمل این سیاستگذاری برای حمایت از تولید و عاملین اقتصادی انجام نگرفتا
مکزیک برای خروج از بحران چه کرد؟ علت اصلی بحران مکزیک آن بود که در پی تامین سرمایه الزم
برای رسیدن به اهداف توسعهطلیانه خود ،هر سیاست آزادسازی را برای رلب سرمایه خارری بکار برده
بود در حالی که برخی عوامل خارری و سیاستهای نادرست داخلی منجر به فروریختن ارزپ پول
داخلی و خروج نا هانی سرمایه از این کشور شدا در واقع استراتژی اتکا به رریان ورودی پس انداز
فراوان خارری ،از طریق مازاد حساب مالی (کسری حساب راری تراز پرداختها) به خاطر اینکه اکثر
سرمایه ذاریها در سید سهام کوتاهمدت و نه سرمایه ذاری مستقیم خارری بلندمدت بود ،بی ثیات
استا
دولت مکزیک مشکالت کوتاهمدت را با درخواست حمایت مالی از صندوق امریکا به منظور رلو یری
از کاهح ارزپ پزو ،حل کردا در این میان با مشکالت میانمدت و بلندمدت نیز ،از طریق سیاستهای
ریاضتطلیانه همچون کاهح مخارج دولت ،افزایح مالیاتها و کاهح مصرف مقابله شدا قیمتهای
برق و بنزین که از طریق واحدهای دولتی عرضه می شد افزایح یافت و با افزایح نرخ بهره ،ارائه
اعتیارات محدود ردید و محدودیت ردیدی برای وام بانک ها ایجاد شدا این سیاستها مصرف را
کاهح و پس انداز را افزایح دادند و منابع داخلی را رذب مصارف سرمایه ذاری کردند و از اتکا به
 1در پی این اقدام در عرض دو روز  4میلیارد دالر از مکزیک خارج شدا
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رریان ورودی سرمایه خارری نیز کاستندا اما کاهح در مصرف و مخارج دولت باعث ایجاد رکود شد
(تقوی)1383 ،ا
تفاوت ساختاری بحران  1994با بحران ارزی فعلی ایران تفاوت در سیال بودن سرمایه و نرخهای بهره
انعطافپذیر این کشور استا اما شیاهت اصلی آن تاثیر پررنگ شوکهای سیاسی بر اوضاع اقتصادی
است که خود ریشه در ساختارها و نهادهای ضعیر اقتصادی و عدم توانایی دولت در کنترل عدم انتقال
ریسکهای سیاسی به ساختارهای اقتصادی استا ریشه بحرانهای پیشین مکزیک که از نظر عمق
کمرنگتر از بحران  1994بودند به عوامل زمینهساز بحران فعلی کشور نزدیکتر استا مواردی همچون
سترده بخح دولتی بزرگ و ناکارمد ،عدم توانایی کسب درآمدهای ارزی کافی از طریق صادرات،
میخکوب کردن نرخ ارز و عدم کنترل نرخ تورم و در مقابل کنترل شدید قیمت ارزا مکزیک با اصالحات
ساختاری اساسی که در باال توضیح داده شد ،بر این نوع بحران غلیه کردا
 -3-3بحران ارزی تایلند
از سال  1985تا  ،1996اقتصاد تایلند به طور متوسط ساالنه  9درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد که
باالترین رشد اقتصادی در بین تمام کشورها در آن مقطع زمانی محسوب میشودا نرخ تورم به صورت
منطقی در محدوده  3.4تا  5.7درصد بود و اقتصاد کالن تایلند از منظر بسیاری از متغیرهای اقتصادی در
وضعیت ثیات نسیی قرار رفته بود (ناریسا)2015 ،1ا بررسی آمار متغیرهای کالن این کشور در اوایل
دهه  1990نشان از مازاد بودره و وضعیت مطلوب سرمایه ذاری – سهم متوسط  40درصدی سرمایه به
تولید -در این سالها داردا اما در کنار این وضعیت مطلوب وضعیت حساب راری این کشور در اوایل
دهه  1990رو به وخامت نهادا
الزم به ذکر است در دهه  ،1990اولویت دولت تایلند افزایح خالص رریانهای ورودی سرمایه از طریق
انجام اصالحات نهادی و مالیاتی بود و همزمان با آن به توسعه بازارهای مالی نیز پرداختا در این ارتیاط
اختالف بزرگ و مثیت نرخهای بهره در تایلند با سایر کشورها و حاکمیت نظام میخکوب ارزی پشتییان

Narisa
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این سیاست بودندا در واقع این نظام تضمینی برای سرمایه ذاری کوتاهمدت با بازدهی مثیت 1و مخاطره
ناچیز و امکان خارج کردن سرمایه خود با کمترین هزینه یا بدون تقیل هزینه به ورود آورد (حیدری و
عریانی)1393 ،ا
با ورود وضعیت با ثیات اقتصاد کالن ،توضیح علت وقوع بحران دشوار مینمود اما با رصد دقیقتر در
اقتصاد تایلند میتوان نقطه ضعرهای این اقتصاد را که در مقابل یک شوک خارری شکنند ی خود را
بروز داد یافتا یک علت را میتوان ضعفی دانست که به رغم ظاهر مطلوب وضعیت اقتصاد کالن در
سطوح خرد اقتصاد و بنگاههای اقتصادی دیده میشدا برای مثال در سال  1996میزان سرمایه ذاری بخح
خصوصی در بخحهای تولید به شدت کاهح یافته بود و سرمایهها به سمت امالک و مستغالت سوق
داده شده بودا برخی از تحلیگران نیز کاهح درآمدهای صادراتی تایلند را که به واسطه کاهح درآمدهای
صادراتی تراشههای کامپیوتری ایجاد شده بود ،علت اصلی بروز بحران میدانند – یعنی یک عامل بخشیا
از دید آنان این کاهح درآمد صادراتی اعتماد سرمایه ذاران را نسیت به توانایی تایلند در مورد حفظ
نرخ ارز تثییت شده با دالر کاهح داد و انتظار کاهح ارزپ پول ملی در میان عوامل اقتصادی شکل
رفتا از طرفی بازپرداخت بسیاری از وامهای کوتاهمدت اخذ شده از بازارهای سرمایه بینالمللی دالری
بود و این مسئله هزینه کاهح ارزپ پول ملی را افزایح میداد (تقوی)1383 ،ا
سیاستهای کشور تایلند برای کنترل بحران چه بود؟ تایلند برای خروج از بحران از توصیههای صندوق
بینالمللی پول استفاده کرد که در دو حوزه مدیریت نرخ ارز و باز رداندن ثیات به بازارهای مالی تعریر
شده استا در نیمه اول سال  ،1997صندوق خواستار تداوم نرخ ارز میخکوب شده با دامنه نوسان
ستردهتر و اختصاص وزن کمتر به دالر آمریکا بودا هدف اصلی دولت و صندوق بینالمللی پول استفاده
از اهرمهای مالی و پولی و تالپ در ممانعت از کاهح شتابان بات بودا در بعد مالی ،سیاست دستیابی به
بودره متوازن ،با استفاده از کاهح هزینهها و افزایح مالیاتها اررایی شدا در ضمن در مراحل بعدی
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در آن دوره کشور تایلند با نگهداشتن نرخ بهره در سطحی باال توانست مشوقی برای ورود سرمایه خارری فراهم آوردا در عین حال سیاستهای

اصالحی فراوانی مانند کاهح محدودیتها و موانع سرمایه ذاری خارری ،حذف موانع مالکیت خارریان بر سرمایه ذاریهای صادرات محور و کاهح
مالیات بر سود تقسیم شده برای سرمایه ذاران خارج از کشور را انجام دادا
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شناسایی بنگاههای ورشکسته و اررایی کردن قانون بنگاههای ورشکسته در دستور کار قرار رفت
(عزیرنژاد و سلیمانی)1393 ،ا
یکی از مهمترین درسهایی که از بحران تایلند باید آموخت آن است که برای کنترل وقوع بحران عالوه
بر رصد شاخصهای آسیبپذیری در سطوح بانکی ،مالی و تجاری در سطوح کالن ،باید به

شاخص-

های آسیبپذیری بنگاههای خرد اقتصادی که میتوانند زمینهساز بحران بانکی و در پی آن بحران ارزی
باشند هم توره کردا از این منظر شرایط وقوع بحران در تایلند به شرایط وقوع بحران اخیر در ایران شییه
استا زیرا در تایلند نیز پیح از وقوع بحران به واسطه ضعر نهادهای تولید ،بخح عمدهای از سرمایه
به سمت بازار داراییها سوق داده شده بودا شیاهت دیگر تایلند با شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از
نظام نرخ ارز ثابت با ورود ذخایر ناکافی برای بازپرداخت بدهیهای ارزی بود که وقوع بحران را در این
کشور تشدید میکردا
شیاهت دیگر بحران این دو کشور میتواند بانک محور بودن هر دوی آنها باشد که سیاستهای اقتصادی
را در مجاری بانکی میکشاند و بنابراین نیاز بر نظارت بر سیستم بانکی را پررنگتر مینمایدا آنچه در
عمل در اقتصاد ایران یک ضعر اساسی محسوب میشود و منجر به رشد قارچ ونه موسسات اعتیاری-
که عمدتاً اهدافی غیر از واسطه ری مالی دارند ،سترپ مطالیات معوق و افزایح فساد در این سیستم
شده استا
 -4عوامل مؤثر بر بروز بحران ارزی اخیر ایران

این قسمت از زارپ ابتدا به بررسی عوامل زمینهای بروز بحران اخیر ارزی در ایران ،بر اساس شواهد
تجربی ،میانی نظری و درسهای آموخته شده از بررسی بحرانهای ارزی سایر کشورها پرداخته و سپس
عوامل تشدیدکننده آن را مورد کنکاپ قرار میدهدا

 -1-4عوامل زمینهای بروز بحران ارزی
همانطور که در قسمت قیلی بیان شد ،مطالعات نظری و تجربه کشورها نشان میدهد که بحران ارزی
در اغلب موارد میتواند دست کم به یکی از سه دلیل زیر رخ دهد:
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 کسری بودره فزاینده و رشد باالی نقدینگی به دلیل سلطه مالی دولت و انتظار فعالین اقتصادی
برای سقوط ارزپ پول ملی در نتیجه تداوم این وضعیت (الگوی نسل اول)،
 انتظار فعالین اقتصادی برای بروز بحران ارزی به دالیل واقعی یا حتی شایعات و شکنند ی
سیستم ارزی در قیال آن (الگوی نسل دوم)،
 آسیبپذیری سیستم بانکی و انتظار فعالین اقتصادی از تأثیر آن بر بازار ارز (الگوی نسل سوم)ا
همانطور که مالحظه میشود موارد اول و سوم به عوامل زمینهای و بنیادی اشاره دارد که ورود آنها در هر
اقتصادی میتواند زمینهساز بحران ارزی باشدا بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد
که این اقتصاد از هر دو نظر آسیبپذیر بوده استا
 -1-1-4بررسی وضعیت مالی دولت
بررسی وضعیت مالی دولت نشان میدهد که کسری بودره دولت در سالهای اخیر روند فزاینده داشته و به
همین دلیل شاهد رشد بیسابقه بدهیهای دولت بودهایما نمودار  1و نمودار  2وضعیت کسری بودره و
وضعیت بدهیهای دولت 1را نشان میدهدا
نمودار  .1وضعیت تراز مالی دولت (کسری بودجه)

ارقام به میلیارد ریال
50000
0

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000
-300000
-350000

منیع :بانک مرکزی رمهوری اسالمی ایران

 1الزم به ذکر است آمار بدهی دولت مورود نیستا تنها آمار مورود دراین زمینه آمار انیاشت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به تفکیک طلیکاران
خصوصی ،تعاونی ،عمومی غیردولتی ،سیستم بانکی ،حقیقی ،حقوقی ،داخلی و خارری برای اسفند  1394و  1395و نیز خرداد  1395است که توسط
مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و در دسترس استا آمار سری زمانی آورده شده توسط محقق
در قالب یک پروژه تحقیقاتی برای مرکز پژوهحهای مجلس ساخته شده استا
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نمودار  .2نسبت بدهی دولت (بدون شرکتهای دولتی) به تولید ناخالص داخلی
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

منیع :بانک مرکزی رمهوری اسالمی ایران و برآورد محقق

کسری بودره مزمن و انیاشت بدهیهای دولت دست کم از دو طریق میتواند بر انتظار فعالین اقتصادی از
افزایح نرخ ارز و در نتیجه زمینهسازی برای بروز بحران ارزی مؤثر باشد:
اول -تلقی فعالین اقتصادی از بازار ارز به عنوان ابزار تأمین مالی دولت بخصوص در شرایط حاد کسری بودجه :با توره
به وابستگی بودره دولت به درآمدهای دالری نفتی و در نتیجه نرخ ارز ،به طور سنتی این نگرپ در میان
فعالین اقتصادی ورود دارد که بازار ارز به عنوان ابزاری در دست دولت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار
می یرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری بودره وخیم و غیر قابل دوام باشد محتملتر است
دولت از آن استفاده نمایدا فارغ از ارزیابی اینکه این موضوع تا چه حدی واقعی است ،صرف ورود این
نگرپ در کنار وضعیت کسری بودره فزاینده دولت میتواند برای بخشی از فعالین اقتصادی به عنوان سیگنالی
از افزایح قریبالوقوع نرخ ارز بیح از آنچه به طور معمول رخ میدهد تلقی شده و بر بروز بحران مؤثر
واقع شده باشدا
دوم -تسلط مالی دولت و تأثیر کسری بودجه بر رشد نقدینگی و کاهش توان مدیریت ارزی بانک مرکزی :در اقتصادهایی
نظیر اقتصاد ایران که تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ورود دارد ،کسری بودره به طور مستقیم (استقراض
دولت از بانک مرکزی) یا غیرمستقیم (استقراض دولت از بانکها و بانکها از بانک مرکزی) منجر به رشد
نقدینگی خواهد شد – شواهد آماری در سالهای اخیر مؤید این موضوع استا با فرض ثیات ذخایر خارری
بانک مرکزی یا دست کم عدم تناسب رشد آن با رشد نقدینگی (نمودار  )3این تلقی در میان فعالین اقتصادی
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شکل می یرد که دیر یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت از سیاست ارزی ناتوان خواهد بودا
ورود چنین تلقی منجر به آن میشود که با ایجاد کمترین شوک منفی ،بازار ارز آسیبپذیر بوده و بحران
ارزی رخ دهدا
نمودار  .3اختالف رشد نقدینگی و ذخایر داراییهای خارجی سیستم بانکی
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خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی (میلیارد لایر)

نقدینگی (میلیارد لایر)

منیع :بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی

بررسی محقق در مطالعات پیشین نشان از آن دارد که وضعیت کسری و بالخصوص بدهی دولت در سالهای
آتی بسیار نگران کننده خواهد بود ،زیرا در دهه  1380بخح عمدهای از کسری بودره توسط وا ذاری
داراییهای دولتی و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی پوشح داده میشد و بنابراین کسری بودره بار ردید
بدهی ایجاد نمینمودا با توره به کاهح درآمد حاصل از وا ذاری داراییهای دولتی و تشکیل صندوق ذخیره
ارزی ،عمده کسری بودرهها در دهه  1390به صورت بدهی ،انیاشت خواهد شد و با توره به اوضاع نابسامان
درآمدهای نفتی و هزینههای چسینده دولتی احتمال بروز بحران مالی در دولت بسیار باال خواهد بودا
-2-1-4آسیبپذیری سیستم بانکی
در صورت آسیبپذیری سیستم بانکی ،انتظار فعالین اقتصادی بر عدم توانایی دست کم بخشی از سیستم
بانکی در انجام تعهدات خود ،حتی ا ر در عمل هم مشاهده نشده باشد ،میتواند منجر به انتظار برای کاهح
ارزپ پول ملی شودا در صورت تقویت چنین نگرشی ،با بروز شوکهای منفی میتوان انتظار بروز بحران
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ارزی را داشتا شواهد مورود نشاندهنده آسیبپذیری و شکنند ی سیستم بانکی استا نرخهای باالی سود
بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در سالهای اخیر یکی از نشانگرهای این موضوع بوده است که به خوبی
به فعالین اقتصادی سیگنال ورود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان میدادا از طرف دیگر سیاستگذاریهای
آشفته و ناپایدار در بخح بانکی نیز در بیثیاتی بازار پول تاثیر دو چندان داشته استا کاهح نرخهای سود
بانکی در شرایطی که زمزمه احتمال کاهح ارزپ پول ملی شنیده میشد و عدم پاییندی به این تصمیم در
اسفند همان سال با انتشاره اوراق واهی سپرده با سود  20درصد به مدت دو هفته ،نمونهای از این آشفتگی
سیاستگذاری استا از طرف دیگر ورشکستگی چندین بانک و موسسه بانکی که برخی مجوز رسمی از بانک
مرکزی داشتند و اعتراضات خیابانی مردم در تشدید این بحران و سرایت آن به شیکه کل بانکی کشور بیتاثیر
نیوده استا در این شرایط بارها نسیت به احتمال بروز بحران بانکی هشدار داده شد و همین موضوع به طور
بالقوه زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم کرده استا

 -3-1-4سایر عوامل زمینهای بروز بحران ارزی
از دیگر عوامل زمینهای بروز بحران ارزی اخیر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 سهم باالی بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمین مالی قاچاق کاالی ورودی .بر اساس آمار توسعه
تجارت بینالملل بر حسب آمار کشورهای واردکننده به ایران بالغ بر  55میلیارد دالر در سال ،2016
واردات به ایران صورت رفته است در حالی که بر اساس آمار رسمی ایران واردات در این سال
 42.7میلیارد دالر بوده استا بنابراین بالغ بر  12میلیارد دالر در یک سال واردات قاچاق داشته-
ایما1بنابراین بخح نسیتاً عمدهای از تقاضای ارز نمیتواند تحت رصد قرار یردا
 ممانعت بانکهای خارجی از نقل و انتقال ارزی با ایرانا به واسطه تحریمهای صورت رفته بر بازارهای
مالی و پولی ایران و وضعیت نامناسب سالمت بانکهای ایران از منظر شاخصهای بینالمللی،

1

این تکنیک محاسیه قاچاق با استفاده از آمار آینهای نام داردا شایان ذکر است این رقم بدون احتساب واردات قاچاقی است که در ایران به عنوان کشور

دوم مقصد صورت می یرد ،زیرا آمار آینه ای قا در به انعکاس این نوع قاچاق نیست و بنابراین قطعاً میزان قاچاق کل بیح از میزان برآورد شده استا
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بسیاری از بانکهای خارری از میادالت ارزی با ایران خودداری میکنند که این کار منجر به سوق
نقل و انتقاالت به صرافیها میشودا برای مثال به فته برخی فعالین حوزه ارز ،بسیاری از مراکزی
که در امارات متحده عربی ،نقح صرافی را برای ایران بازی میکنند ،در اصل صرافی نیستند و به
واسطه ریسکی که این نوع انتقاالت برای آنان دارد ،دائماً با نرخهای باالتر تن به تیادالت ارزی با
ایران میدهند ،همین امر یکی از عوامل مهم آشفتگیهای اخیر در بازار ارز محسوب میشودا
 مقررات  FATFو محدودیتهای تبادالت مالی ایران و کشورهای طرف تجاریا این مقررات که در برخی
کشورها نظیر چین اعمال شده است ،منجر به محدودیتهای بیشتری در دسترسی به تیادالت ارزی
شده و خود یک عامل در محدودیت عرضه ارز و افزایح نرخ آن استا
 تنوع پایین بسترهای نقل و انتقال مالی ایران و تمرکز آن به دوبی ،چین و ترکیه .به واسطه آنکه تمرکز نقل
و انتقاالت ارزی ایران در دست چند شریک ارزی محدود است ،همواره ایران در مقابل قوانین و
سختگیریهای قانونی در این کشورها تحت فشار دسترسی ارزی خواهد بودا


اعالم موضع برخی مسئولین اقتصادی کشور در مورد حمایت از سیاست افزایش نرخ ارز و یا پیادهسازی نظام

تک نرخیا در سال ذشته در شرایطی که کشور شرایط مطلوب برای اررای این نوع سیاستها را
نداشت و تجربههای قیلی نشان داده بود نتیجه اولیه این سیاستها در کوتاهمدت چیزی رز افزایح
نرخ ارز نخواهد بود چنین مواضعی از سوی برخی افراد در حلقه اقتصادی دولت ،رو روانی برای
احتمال افزایح قیمت ارز را فراهم کردا

-2-4عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی
در قسمت قیلی به عوامل زمینهای بروز بحران ارزی پرداخته شدا این عوامل در اصل زمینههای فکری و
انتظاری الزم در میان فعالین اقتصادی برای بروز بحران ارزی را فراهم میآورندا با این حال ،آنچه فعالین
اقتصادی را در یک بازه کوتاه زمانی به طور همزمان نسیت به بروز بحران حساس کرده و در واقع آن را منجر
میشود ،بروز شوکهایی است که ررقه بروز بحران میشوندا
 -1-2-4عدم تأیید برجام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق
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شواهد مورود نشان میدهد که انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس رمهور آمریکا با رویکرد ضد ایرانی،
عدم تأیید بررام توسط وی و در نهایت خروج آمریکا از بررام با دستور ایشان ،نقح شوک اساسی در بحران
ارزی اخیر را ایفا کرده استا در نتیجه این رویکرد ترامپ نسیت به ایران و بررام ،از نیمه دوم سال 1396
شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور بودیم (ردول )1ا در نتیجه این وضعیت ،بانک مرکزی از طریق عرضه
ارز در بازار ،افزایح موقت نرخهای بهره بانکی و پیحفروپ سکه تالپهایی برای کنترل بازار انجام داد اما
در نهایت با هجوم متقاضیان خرید ارز به دلیل تقویت احتمال خروج آمریکا از بررام در اواخر سال 1396
و اوایل سال  ،1397در عمل این تالپها ناکام ماند و نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله قابل تورهی
رفتا

جدول .1تراز حساب جاری و حساب سرمایه کشور
سال

تراز حساب راری تراز حساب سرمایه

(میلیون دالر)

تراز پرداختها
(تغییر در ذخایر ارزی بینالمللی)

1390

59787

-17214

21436

1391

26271

-9835

12213

1392

25105

-9321

13189

1393

13571

559

8561

1394

1237

2346

2233

1395

16388

-18288

-7666
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10914

-14110

-8631

مأخذ :زارپ شماره  15866مرکز پژوهحهای مجلس به نقل از بانک مرکزیا

 -2-2-4کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشور
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یک عامل مهم در کنترل یا حتی رلو یری از وقوع بحرانهای مالی نوع نگرپ عمومی به توان مدیریت
اقتصادی کشور استا ا رچه در این زمینه مدیریت بانک مرکزی مهم است اما محدود به آن نیستا در واقع
ورود هر ونه ضعر در مدیریت اررایی میتواند زمینههای فکری و انتظاری الزم را در میان فعالین اقتصادی
برای بروز بحران ایجاد نمایدا در صورتی که این نگرپ با نوعی بدبینی به سیاست ذار و مجری همراه شود
میتواند بحران را عمیقتر نیز نمایدا در واقع یکی از روپهای مدیریت بحران در کشورهای مختلر اطمینان
خاطر دادن مجریان به مردم برای توان کنترل بحران و حتی درخواست آنها از مردم برای انجام اقدامات
عمومی الزم برای مدیریت بحران استا در صورتی که به دالیل مختلر از رمله ورود شواهدی از ضعر
مدیریت اررایی ،فساد و ارتیاط ضعیر مجریان با افکار عمومی به هر دلیل ،تلقی عمومی بر عدم توان
مدیریت اررایی بحران باشد ،بحران میتواند عمیقتر از انتظار باشدا به نظر میرسد این وضعیت در حال
حاضر در ایران ورود داشته و بخشی از تشدید بحران به این موضوع مرتیط باشدا عدم پاییندی مسئولین به
سیاستهای اعالمی مانند تغییر سیاست در زمینه نرخ بهره ،اعالم تخصیص ارز  4200تومانی 1برای همه
کاالها و بعد تغییر این سیاست برای برخی کاالها ،عدم پاسخگویی بانک مرکزی در قیال سپرده ذاران ناکام
در موسسات و بانکهایی که مجوز این نهاد را دارند و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالیات اقتصادی و
غیراقتصادی همگی میزان بیاعتمادی عمومی به توان و مسئولیتپذیری سیاستگذران کشور را باال برد و
شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیح از پیح فراهم نمودا
-3-2-4سایر عوامل تشدید کننده
تقرییاً ارماع نظر ورود دارد که خروج آمریکا از بررام عامل اصلی تشدید کننده بحران ارزی اخیر در ایران
بوده استا با این حال در این زمینه نمیتوان از اهمیت سایر عوامل نیز به ساد ی ذشتا مهمترین این
عوامل عیارتند از:

1

بحثهای کارشناسی مفصلی نیز در مورد نرخ اعالم شده ورود دارد ،از رمله آنکه بنابر برخی مدلهای اقتصادی این نرخ از نرخ ارز تعادلی که بر

اساس عملکرد متغیرهای اساسی کالن تعیین می شود نیز کمتر بوده و قطعاً عوامل اقتصادی این شکاف و غیرواقعی بودن آن را درک میکنند و نسیت
به آن واکنح نشان میدهندا
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 عملکرد منفعالنه بانک مرکزی در سالهای اخیر و عدم تالپ برای پیگیری سیاستهایی که احتمال
بروز بحران بانکی و ارزی را کاهح دهد و رویکرد واکنشی یکیاره پس از بروز بحران در شرایطی
که اعتماد عمومی از این نهاد به شدت کاهح یافته استا
 تعیین نرخ دولتی برای دالر در سطح  4200و اعالم ادعای تامین تمام نیازهای ارزی در این نرخ ،در
شرایطی که هم مسئولین و هم افکار عمومی از عدم امکان اررایی شدن این کار اطمینان داشتند ،تنها
احتمال افزایح سریعتر قیمت ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفتهبازان تداعی کردا
 افزایح فشارهای روانی از رانب سایر کشورهای خارری مینی بر اوضاع نابسامان اقتصاد ایران،
 رریمه هالک بانک ترکیه توسط فدرال رزرو و امتناع سایر بانکهای ترکیه از ارتیاط با ایران،
 بر زاری مزایده توسط دارند ان بزرگ ارز (پتروشیمیها و پیمانکاران شرکت ملی نفت) برای فروپ
ارز به باالترین قیمت و فراهم شدن زمینهای برای قاچاق و یا خروج ارز از کشورا

 -5تبعات سیاست تعیین دستوری نرخ  4200تومانی دالر

مقاومت دولتها در برابر افزایح یکیاره ارز در نتیجه وقوع بحرانهای ارزی تقرییاً یک امر متداول و الیته
عموماً شکست خورده استا چرا که معموالً دولتها و بانکهای مرکزی خیلی زود به نتایب و تیعات این
مقاومت که معموالً همراه با سیاست تعیین نرخهای دستوری و یا دفاع از نرخ فعلی ارز در چارچوب نظام
نرخ ارز ثابت است ،پی میبرندا دولتمردان ایران نیز در مواره با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند به
نحوی که دولت به یکیاره تصمیم رفت قیمت بازار آزاد که از  6هزار تومان نیز عیور کرده بود و نرخی که
در مرکز میادالت ارزی به  3800تومان میرسید را حذف و فقط یک نرخ  4200تومانی برای آن اعالم کندا

1

1

رئیس کل بانک مرکزی پس از اعالم نرخ  4200تومانی اذعان داشت تک نرخی کردن نرخ ارز ،بهترین تصمیم است؛ هرچند این قیمت ثابت نمی ماند

و در طول سال  5یا  6درصد نوسان دارد .روز  18تیر سال  ،1397یعنی حدود  40روز بعد از اعالم نرخ  4200تومانی ،این نرخ به  4301تومان افزایح
یافتا
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این نرخی بود که معاون اول رئیس رمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معامالت
با هر نرخی به رز آن برای دالر ممنوع و قاچاق استا همچنین دولت قول داد که همه نیازهای ارزی کشور
با این نرخ تأمین خواهد شدا اما چند نکته را باید در مورد این نرخ و تیعات انتخاب آن ذکر کرد:
 روپ محا سیه این نرخ م شخص نی ستا هر چند دولت اعالم کرده که این نرخی ا ست که در آن
منابع و مصارف ارزی با هم تراز میشود ،اما محاسیات نشان میدهد این ادعا درست نیستا
 اعالم رقمی به دور از رو بازار سیب شد تا نااطمینانی عوامل به عدم توانایی دولت و بانک مرکزی
در کنترل نرخ اعالمی افزایح یابد و خود مسیب تشدید رو نامطلوب روانی بازار و التهاب قیمتی
شودا این دقیقاً عکس شرایطی است که احتماالً یکی از دالیل اصلی اعالم نرخ ارز رسمی و تعهد به
تأمین همه نیازهای ارزی با آن بودا
 بانک مرکزی در ابتدا متعهد شده ا ست نیاز «همه» واردات را با نرخ  4200تامین کند ،در حالیکه به
واسطه کمیود منابع ارزی در عمل به این تعهد پاییند نماندا
 در وهله اول به نظر میر سید اریار صادرکنند ان به فروپ درآمدهای ارزی خود به نرخ م صوب
دولت موریات ضرر و زیان صادرکننده را فراهم کند ،اما در عمل این تصمیم رانت قابل مالحظهای
برای برخی از صادرکنند ان فراهم آورده ا ست چرا که بانک مرکزی م ستقیماً دالر  4200تومانی را
در اختیار واردکنند ان قرار نمیدهد بلکه آنها را به صتتتادرکنند ان حواله میدهد و این دو روه
برای دریافت دالر  4200تومانی شتتروع به چانهزنی میکنندا نتیجه این چانهزنی افزایح قیمت دالر
است و واردکنندهای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دالر دهد ،دالرها را برای واردات
دریافت میکنند .در حال حاضتتتر یکی از علل کاهح تولید و یا بستتتته شتتتدن خط تولید برخی
محصتتوالت کارخانهها که اخیار آن شتتنیده میشتتود ،عدم دستتترستتی تولیدکنند ان به ارز با قیمت
مناسب برای واردات مواد اولیه و واسطهای استا
 ایجاد رانت و شتتتکل یری رریانهای مالی و اداری همراه با فستتتاد حول آن یکی از تیعات قطعی
ورود شتتکاف میان نرخهای رستتمی و بازاری استتتا با این حال میزان و ابعاد آن عالوه بر ابعاد
شکاف مورود (مقیاس رانت) ،به مکانیسمهای شفافیت اقتصادی (نظیر ورود سامانههای اطالعاتی
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کارآمد ،کارایی رستتانههای عمومی ،نظارت افکار عمومی وااا) (احتمال کشتتر تخلر) و حاکمیت
قانون (احتمال اررای قانون و اعمال مجازات) بستتتگی داردا با توره به ورود ضتتعرهایی در هر
سه بعد مذکور در ایران  ،خیلی زود ابعاد ف ساد نا شی از این سیا ست م شخص ردید که به طور
عمده در دو حوزه خود را ن شان داد )1( :سوء ا ستفاده از تخ صیص ارز دولتی (از سوی م سئولین
مربوطه و متقاضتتیان ارز) ( )2ستتوء استتتفاده دارند ان ارزهای صتتادراتی (بخصتتوص شتترکتهای
پتروشیمی) در دور زدن مقررات در رهت منافع شخصی (و نه لزوماً شرکت مربوطه)ا
 یکی از دغدغههای اصلی کشور طی سالهای اخیر قاچاق ورودی بوده استا با این حال ،یک
سیاست نادرست نظیر تعیین نرخ ارز رسمی  4200تومان به طور بالقوه میتواند کل رریان قاچاق
کشور را معکوس نمایدا در شرایط ورود اختالف حدود  100درصدی میان نرخ ارز رسمی و بازاری،
صادرات محصوالت به صورت قاچاق از توریه بیشتری نسیت به صادرات رسمی برخوردار استا
این موضوع حتی برای صادرات مجدد محصوالت وارداتی نیز از توریه برخوردار خواهد بودا بنابراین
یکی از تیعات این سیاست افزایح قاچاق بخصوص قاچاق خروری خواهد بودا در حال حاضر آمار
رسمی مشخصی در این زمینه ارائه نشده است اما شواهد میدانی از افزایح قابل توره این نوع از
قاچاق حکایت داردا
 از دیگر تیعات این سیاست افزایح انگیزه برای خروج سرمایه از کشور استا ا رچه اعالم نرخ دالر
 4200تومانی و وضع محدودیتهایی بر میادله ارز در کانالهای غیررسمی به طور بالقوه میتواند
خروج سرمایه را دشوار کندا با این حال ،نفس ورود شکاف قابل توره ارزی از یک طرف و
بیثیاتیهای اقتصادی و ارماعی از طرف دیگر محرکهای مهمی برای خروج سرمایه خواهد بودا
بر اساس تجربیات رهانی خروج سرمایههای خارری در نتیجه بروز بحران ارزی یکی از عوامل
اصلی خروج سرمایه است ،با این حال در ایران با توره به سهم پایین سرمایه ذاریهای خارری در
کشور نگرانی از این بابت کمتر است با این حال خروج سرمایههای داخلی آنچنانکه در سال ذشته
مشاهده شده است (ردول  )1همچنان یک دغدغه ردی استا
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 -6جمع بندی و توصیههای سیاستی

این زارپ با بررسی میانی نظری بحرانهای مالی ،بررسی تجربه سه کشور در یر بحرانهای عمیق ارزی و
رصد شواهد و آمار فضای کالن اقتصادی کشور ،سعی در واکاوی علل بروز بحران ارزی اخیر و یافتن مجاری
برای خروج از آن داشته استا مطالعات نشان میدهد ،وضعیت نامناسب شاخصهای منعکسکننده اوضاع
اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت ،وضعیت سالمت بانکها و ثیات بازار پولی در بروز بحران ارزی نقح
اساسی دارند و در صورت عملکرد نامناسب آنها هر شوک منفی به اقتصاد مانند خیرها یا شایعات منفی در
یک بخح مالی ،شوکهای سیاسی و یا تیره شدن روابط بینالملل میتواند مانند ررقهای بحران را بروز دهدا
در واقع نرخ ارز ،شاخصی از قدرت پول ملی یک کشور است و این قدرت انعکاسی از بنیه تولیدی و عملکرد
اقتصادی آن کشور خواهد داشتا ستره بخح بزرگ دولتی و وضعیت نامناسب مالی دولت ،اوضاع نابسامان
بنگاههای خرد اقتصادی ،سیاستگذاری پولی وابسته به سیاستگذاری مالی ،عدم شفافیت و ستره فساد در
بخحهای مختلر اقتصادی و تیعیت از سیاستهای متعصیانه ارزی ،همگی فراهمآوردنده زمینه بحران ارزی
در کشور بوده است و شوکهای خیری مانند مواضع آقای ترامپ در قیال بررام و برخی محدودیتهای
بینالمللی در دسترسی ایران به ارز ،تنها بروزدهنده این بحران بوده استا
در هر حال باید یادآور شد که در هر رویداد نامطلوب میتوان درکنار تهدیدها ،فرصتهایی را نیز یافتا
تجربه کشورهای آورده شده نشان داد ،هریک از این کشورها بعد از وقوع بحران دست به اصالحات عمیق
در بخحهای مالی و پولی و تجاری زدند تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهح دهندا در اقتصاد ایران نیز پس
از سالها تحمل سایه سنگین دولت بر اقتصاد ،شیکه بانکی ناکارآمد ،سیستم مالیاتستانی ضعیر و ااا حال
زنگ خطری برای اقدامات عارل در رهت رفع این مشکالت به صدا درآمده و چاره درمان بحرانهای ارزی
و سایر بحرانهای مالی و پولی در میانمدت چیزی به رز انجام این اصالحات نخواهد بودا
با توره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بخصوص بحران ارزی اخیر ،توصیه میشود اقدامات اررایی در
چارچوب برنامهریزی اضطراری ،مقاومسازی و اعتمادسازی صورت پذیردا
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 -1-6تدوین برنامه اضطراری (اقدامات فوری):
واضح است کنترل اوضاع فعلی بدون داشتن برنامه اررایی اضطراری و انجام اقدامات فوری امکانپذیر
نخواهد بود در این زمینه اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
 -1به رسمیت شناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایش اشراف بانک مرکزی بر بازار ،در کنار این
سیاست ضروری است در شرایط بحرانی فعلی تمام نیازهای ارزی از رمله ارز مسافرتی 1و ارز
کاالهای غیر از کاالهای اساسی به این بازار احاله شودا
 -2جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری و لوکس و همزمان نظارت بر عدم احتکار کاالهای موجود

و جلوگیری از افزایش قیمت بیرویه آنها و نیز نظارت شدیدتر بر قاچاق .اقدام اول یعنی ممنوعیت
واردات در ابتدای تابستان سال راری براساس ابالغیه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به سازمان
توسعه تجارت انجام شده است ،بدین صورت که ثیت سفارپ و واردات  1339ردیر تعرفهای کاال
که شامل بیح از  1400قلم کاال است ممنوع اعالم شده است ،2اما با توره به شفاف نیودن مدت
زمان این ممنوعیت و بازبودن درهای قاچاق این اقدام به تنهایی موثر نخواهد بودا باید توره داشت
این سیاست به واسطه عواقیی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی دارد میباید به عنوان یک برنامه
اضطراری مورد استفاده قرار یرد و در میانمدت سیاستهایی مانند تعیین نرخ بهینه تعرفه و یا
تعریر سازوکار مشخص برای خرید ارز صادرکننده به واردکننده با قیمت توافقی و نظارت بر
معامالت آن برای کنترل قاچاق در اولویت باشدا
 -3افزایش هزینه تخلف و سوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی با مشارکت مجلس ،دولت و قوه قضائیه.

3

یکی از روپهای رایب برای تخلفات ،عدم ورود ارز صادراتی به کشور و یا خروج ارز با نام واردات

1

آژانس های مسافرتی ادعا کردهاند نامه ای به دست شان رسیده با این مضمون که از پایان تیر ماه پرداخت ارز مسافرتی به شکل فعلی متوقر

خواهد شد اما خیر رسمی آن اعالم نشده استا
2

این تعداد کاال در سال  1396در حدود  7درصد کل واردات را شامل شده استا

3

بنابر آمار  9ماهه منتشره بانک مرکزی ،روند منفی حساب سرمایه در هر فصل نسیت به فصل قیل سال  1396تشدید شده است و این نهاد از انتشار

این عدد برای دیماه و بهمن ماه خودداری کرده است و در بخح تراز پرداختها تنها رقم صادرات مرکی – بدون احتساب میعانات ازی -و واردات
مرکی زارپ شده است که خود میتواند موید شایعات بازار ارز ،مینی بر خروج بیسابقه ارز -توسط سرمایهداران عمده -از کشور باشد که عرضه

34

و عدم ورود مابهازای کاالیی آن به کشور است که میتواند مورد رصد قرار بگیرد و با متخلفان
برخورد شودا
 -4اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیتهای سفتهبازی در بازار انواع داراییها .در کنار آن شناسایی
آنان از طریق کنترل حسابهای بانکی در اررای کامل ماده  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیما
 -5انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز همه خانوارها با قیمت و شرایط مناسبا
 -6استفاده از ظرفیتهای بورس کاال با همکاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار آزاد ارز.

 -2-6مقاومسازی (اقدامات میانمدت):
همانطور که در قسمت قیلی بیان شد ،بروز بحران ارزی اخیر ریشه در ورود چالحها و نقاط آسیبپذیر
مزمن در اقتصاد ایران داردا مادامیکه در رابطه با این چالحها چارهرویی نشود ،بروز بحرانهایی از این رنس
همواره محتمل خواهد بودا در این راستا انجام اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
 -1کاهح شکاف و وا رایی سیاست خارری با روابط اقتصادی کشور،
 -2تنوعبخشی به طرفهای تجاری کشور که پیحشرط آن بهیود روابط بینالملل خواهد بود،
 -3کنترل قاچاق به اشکال مختلر شامل واردات از میادی غیررسمی ،قاچاق سازمانیافته وااا،
 -4اصالح ساختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانکها ،افزایح توان نظارتی بانک
مرکزی ،کاهح بنگاهداری بانکها ،میارزه با فساد بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالیات معوق
دانهدرشتها و ااا،
 -5منجمد کردن بخشی از نقدینگی از طریق روپهای مرسوم در تجربیات رهانی،
 -6بازنگری در ترکیب مخارج دولت ،حذف بخشی از مخارج و افزایح بهرهوری بخح عمومی،
 -7کاهح معافیتهای مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایها

ارز را با مشکل مواره کرده استا صحیت از خروج  30میلیارد دالر ارز در اسفندماه یک مصداق از این مورد استا شایان ذکر است طیق برآورد صندوق
بینالمللی پول کل ذخایر ایران در ابتدای سال راری  108میلیارد دالر بوده استا
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 -3-6اعتمادسازی
 -5ارائه شفاف لیست دریافتکنند ان ارزهای کالن با نرخ دالر  4200تومانی و موارد مصرف آن،
 -6رسید ی به برخی مطالیات غیراقتصادی روههای رمعیتی نظیر زنان ،اقلیتها وااا،
 -7فتگوی ملی و کاهح اختالفات داخلی روههای سیاسی در چارچوب تقویت مشارکت ارتماعی،
 -8برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادیا
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