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تیرت یک

پیرمرد یک پیکان جوانان زرد قناری داشت که به سختی از آن دل 
کند. می گفت موتورش انگلیسی است و دهه 50 آن را خریده 18 هزار 
تومــان، اما امروز یک خودروی پژوی 405 دارد که می تواند باالی 50 
میلیون تومان آن را بفروشد و نصف پیکانش هم کیفیت ندارد. پیرزن 
می گوید: »بچه هایم با یک تومان خرواری لواشک و شکالت می خریدند 

اما االن...« 
روایت هــای دهه 60 و 70 از داســتان های رویاگونه دهه 40 و 50 
کمتر دور به نظر می رسد. حتی از دهه 80 نباید غافل بود که با 500 
تومان می شد از غربی ترین پایانه مسافربری تهران به شرقی ترین پایانه 
رفت و نرخ بلیت اتوبوس 20 تومان و 50 تومان بود اما امروز با ده برابر 

این پول هم نمی توان خدمات گذشته را دریافت کرد.
 مادربزرگ های امروز، در دهه 40 و 50 با یک تومان زنبیلشان را پر 
می کردند اما امروز نوه های آنها حتی نمی توانند با هزار تومان یک بطری 
یک لیتری شیر بخرند. اتفاق بدتر برای نوه ها این است که آنها به جای 
افزایش قیمت های ســاالنه شاهد تحوالت ماهانه و فصلی در افزایش 
قیمت ها هستند. سرعت تحول قیمت ها باالست به اندازه ای که غیبت 

دوهفته ای کسی از بازار مثل خواب اصحاب کهف است.   
از شــهریورماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ارزش 
دارایی های ایرانیان و هر غیرایرانی که سرمایه ای به ریال داشت، خانه ای 
در ایران یا خودروی ایرانی خریــداری کرده بود روند افت را در پیش 
گرفت. دارایی ایرانیان در این مدت آب رفت چراکه ارزش پول ایرانی در 

مقابل هر دالر امریکایی تا پایان سال 96، به 5 هزار تومان رسیده بود.
در تابســتان ســال 96، قیمت دالر 2 درصد رشد کرد اما در پاییز 
تالطم بازار کار را به رشــد 8 درصدی دالر رساند. تا نیمه شهریور 97 
یعنی زمان نگارش این گزارش نرخ دالر در بازار آزاد به 13 هزار تومان 
رسید و این یعنی هر هزار تومان ارزش 0.13 درصدی در مقابل هریک 
دالر امریکا را پیدا کرده است و در کمتر از یک سال از شش هزار تومانی 

شدن دالر، ارزش دارایی مردم نصف شده است. 
این خبری ناخوشــایند برای دارایان و نداران ایرانی است. در سال 
96 و 97 هــم دارایی ها آب رفت و هم ندارها برای به دســت آوردن 
نداشته هایشــان مجبور به پرداخت پول بیشــتری شدند چراکه نرخ 
همه چیــز در ایران متاثر از نرخ دالر اســت. به بهانه افزایش نرخ ارز و 
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افزایش هزینه واردات بســیاری از اقالم خارجی، کاالی مونتاژ داخل و 
حتی بعضی اجناس کامال داخلی گران تر به فروش می رسند.

 تحول لحظه ای نرخ دالر همراه است با کاهش لحظه ای ارزش پول 
ایران، ریال و کاهش لحظه ای دارایی ها و افزایش لحظه ای نگرانی ندارها. 
پدیده افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی تنها زیان 
اقتصادی برای کشور به بار ندارد. این مسئله به خدشه دار شدن غرور 

ملی می انجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است. 
همه این پیامدهای منفی ناشی از پدیده ای است که هرچند در کشور 
ما اتفاقی اما در دیگر کشــورها به عنوان یک سیاست دنبال می شود. 
 DEVALUATION OF A CURRENCY کاهش ارزش پول ملی یا
ابزاری در اقتصادها برای رسیدن به برخی منافع است. هرچند به گفته 
کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی 
سیاستی نیست که اقتصادها آن را در طوالنی مدت دنبال کنند اما این 

سیاست به طور مکرر در اقتصادهای مختلف تجربه شده است. 
کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور کنونی را می توان 
شناخته شــده ترین بازیگرانی دانســت که از این ابزار برای رسیدن به 
منافعی استفاده می کنند اما مطالعه تاریخ اقتصادی دنیا نشان می دهد 
که حتی کشورهایی مثل بریتانیا هم روزی این سیاست را اجرا کرده اند. 
به واقــع کاهش ارزش پول ملی که نوعی لکه دار شــدن حیثیت 
اقتصادی کشورهاست چه پیامد مثبتی برای آنها به همراه دارد که به 
عمد دنبال می شود؟ پیامدهای ناشی از اجرای سیاست کاهش ارزش 
پول ملی تا چه اندازه در اقتصادها ماندگار است؟ آیا نرخ کنونی ارز در 
ایران می تواند فرصت بهره مندی اقتصاد از منافع اجرای چنین سیاستی 

را فراهم کند؟ 

J چه کاری از پول کم ارزش برمی آید؟
مهم ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزان تر شدن صادرات است. 
کاهش ارزش پول صادرات کشــورها را به صرفه تر و رقابتی تر می کند 
و چنین کشــوری از نظر خارجی ها ارزان تر به نظر می رسد. در چنین 

شرایطی تقاضا برای کاالی صادراتی آن کشور افزایش پیدا می کند.
پیامد دوم کاهش ارزش پول ملی، گران تر شــدن واردات است. با 
افزایش نرخ ارز در بــازار داخلی واردکننده باید برای خرید از خارج و 
انتقال آن به کشور بیشتر هزینه کند بنابراین تقاضا برای واردات کاهش 

پیدا می کند.
 اگر کاهش ارزش پول ملی بــه افزایش صادرات و کاهش واردات 
بینجامد، ســومین پیامد مثبت هم به تدریج خود را نشــان می دهد. 
افزایش تقاضای کل به عنوان سومین اثر ناشی از ظهور دو پیامد قبلی 
است که در نهایت به رشــد اقتصاد می انجامد. در شرایط عادی رشد 

تقاضای کل به افزایش تولید ناخالص داخلی و تورم کمک می کند. 
با کاهش ارزش پول ملی، رقابتی تر شــدن صادرات و گران شدن 
واردات، تراز تجاری هم بهبود پیدا می کند. اثر دیگر کاهش ارزش پول 
ملی خروج کارگران خارجی از محیط های کاری است. زمانی که ارزش 

آثار کاهش ارزش پول ملی

صادرات ارزانگران شدن واردات

افزایش میزان صادراتکاهش میزان کاالی وارداتی

بهبود رشد اقتصادیرشد تقاضای کل

بهبود تراز تجاری

افزایش تورم
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نکته هایی که باید بدانید

کاهش ارزش پول ملی یا DEVALUATION OF A CURRENCY ابزاری در اقتصادها برای 	]
رسیدن به برخی منافع است.

زمانی که ارزش پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایه اش کاهش پیدا کند، کارگران 	]
خارجی ترجیح می دهند در جایی که پول باارزش تری دارد کار کنند.

اقتصاد بریتانیا پس از کاهش ارزش پول ملی به معجزه نرسید یا مشکالت جدی آن حل 	]
نشد اما بدون اجرای این سیاست شرایط سخت تر می شد.

چینی ها با کاهش ارزش یوآن به مزیت های به زعم امریکا ناعادالنه ای در اقتصاد رسیدند و 	]
کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کرده اند.

مهم ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزان تر شدن صادرات است.	]
کاهش ارزش پول ملی تنها زیان اقتصادی برای کشور به بار نمی آورد. این مسئله به 	]

خدشه دار شدن غرور ملی می انجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است.
کاهش ارزش پول می تواند به کاهش دستمزدهای حقیقی منجر شود.	]
روپیه هند از سال 1974 تا 2016 به دالیل مختلف کاهش ارزش را تجربه کرده است.	]
هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمی کند اما 	]

چنین کشورهایی برای گردشگران خارجی به صرفه و جذاب  اند.

پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایه اش کاهش پیدا کند، کارگران 
خارجی ترجیح می دهند در جایی که پول باارزش تری دارد کار کنند. از 
سوی دیگر کاهش ارزش پول می تواند به کاهش دستمزدهای حقیقی 
منجر شود که این هم البته بیشتر ناشی از تورم به عنوان نتیجه طبیعی 
کاهش ارزش پول ملی است. هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها 
را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمی کند اما چنین کشورهایی برای 

گردشگران خارجی به صرفه و جذاب است. 
با افزایش نرخ دالر در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از 
یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان می داد او با 10 دالر از آثار 
تاریخی در شیراز دیدن کرده، به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده 
است و البته در آن زمان هر دالر امریکا در ایران 5 هزارتومان خرید و 

فروش می شد. 

J کم ارزش کردن عمدی پول چه زمانی کمک کننده است؟
انعطاف پذیــری تقاضای صادرات و واردات و وضعیت این دو بخش 
در اثربخشی سیاست کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز خارجی 
موثر است. از سوی دیگر مهم است که وضعیت اقتصاد جهانی زمانی 
که ارزش پول کشوری به منظور بهبود تراز تجاری و صادرات کاهش 
پیدا می کند، چگونه است. بدون تردید در شرایطی که اوضاع دنیا به هم 
ریخته و تقاضا برای کاالی صادراتی کشــوری به طور عمومی کاهش 
یافته، نمی توان از سیاســت کاهــش ارزش پول انتظار معجزه در تراز 
تجاری را داشــت. نکته دیگر اینکه ممکن است آثار چنین سیاستی 
خیلی زود خود را در اقتصاد نشــان ندهد و البته دلیل کاهش ارزش 

نیز اهمیت دارد. 

 تجربه بریتانیا
در ســال 1967، بریتانیا کاهش ارزش پول ملی اش 1

را تجربه کرد. در دوره نخست وزیری هارولد ویلسون از 
حزب کارگر بریتانیا ارزش پوند این کشــور در مقابل دالر 14 درصد 

کاهش یافت که ناشی از تصمیم دولت بود. 
در آن زمــان کاهش ارزش پوند در مقابــل دالر به نوعی تصمیم 
سیاسی به نظر می رسید چراکه دولت به سختی تالش می کرد تا ارزش 
پوند را حفظ کند اما به دلیل کســری تجاری، ضعف اقتصاد داخلی و 
فشار طلب کاران خارجی مجبور به کاهش ارزش پول ملی بریتانیا شد. 
هارولد ویلسون همان زمان در سخنرانی ای از این گفت که کاهش 
ارزش پول ملی به این معنا نیست که پوند در بریتانیا، در جیب مردم 
یا بانک ها کم ارزش یا بی ارزش شــده است. او تالش می کرد به مردم 
بفهمانــد که کاهش ارزش پول تنها زمانی معنی دارد که مردم تالش 
کنند کاالی خارجی بخرند. پس از ســال 1967 تورم به عنوان پیامد 
طبیعی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد بریتانیا خودش را نشان داد 
هرچند آنها توانســته بودند تا پایان دهه 60 تراز تجاری شان را بهبود 
ببخشند.  در آن سال ها سخت بود که آنها نرخ برابری هر پوند بریتانیا را 
معادل 2.80 دالر حفظ کنند اما دولِت وقت به دلیل نرخ باالی بیکاری 
و ضعف اقتصاد داخلی مجبور به این کار شد. در آن زمان بیشتر مفسران 
کاهش ارزش را اجتناب ناپذیر دانســتند اما بررسی ها نشان می داد که 
دولت چاره ای جز این کار نداشت. پس از کاهش ارزش پول ملی اقتصاد 
بریتانیا به معجزه نرسید یا مشکالت جدی آن حل نشد اما بدون اجرای 
این سیاســت شرایط سخت تر می شد. از جمله این سختی ها احتمال 

افزایش نرخ بهره بود. 

تجربه هند
روپیه هند از سال 1974 تا 2016 به دالیل مختلف 2

کاهش ارزش را تجربه کرده است. در سال های 1950 تا 
1960 دولت هند به طور مداوم از کشــورهای خارجی وام گرفته بود. 
وام های خارجی در زمان حضور بریتانیا در هندوستان در ترازنامه این 
کشور قرار نداشت اما اقتصاد هند پس از رسیدن به استقالل به دلیل 

نبود سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب فلج شد. 
از ســوی دیگر جنگ با چین و پاکستان این کشور را در دوره هایی 
با کسری بودجه روبه رو کرد. به دلیل جنگ، هند دیگر نمی توانست از 
کشــورهای خارجی وام بگیرد. در سال 1962 جنگ هند و چین رخ 
داد. در ســال 1965 این کشور با پاکســتان جنگید و در سال 1966 
خشکسالی ظرفیت تولید اقتصادی هند را از بین برد و تورم در اقتصاد 

این کشور افزایش یافت. 
در ایــن دوران هندی ها برای افزایــش تولید داخل به فناوری نیاز 
داشتند و این نیاز به فناوری باید با جذاب شدن اقتصاد هند در تجارت 
خارجی تامین می شد. به همین دلیل دولت هند تصمیم گرفت از ارزش 

روپیه در مقابل ارزهای خارجی کم کند. 
در ســال 1973 روپیه هند به دو دلیل دیگر کم ارزش شــد. دلیل 
اول شوک نفتی در این سال بود که به تصمیم اوپک در زمینه کاهش 

اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی بر شاخص ها و گروه ها
برنده های کاهش ارزش پول ملی بازنده های کاهش ارزش پول ملی 

صادرکنندگان مشتریان محصوالت وارداتی 

بنگاه های گردشگری داخلی شهروندانی که سفر خارجی می روند

کارگرانی که در شرکت های صادرکننده فعالیت می کنندشرکت هایی که مواد اولیه از خارج تهیه می کنند

رشد اقتصادی که احتمال افزایش آن بیشتر می شودکسانی که درآمد ثابت دارند و تورم سریع تر از درآمد آنها رشد می کند

تراز تجاری بهبود پیدا می کندخارجی هایی که از کشور کاال یا گردشگر وارد می کنند

 امریکایی ها اکنون 
می گویند که 

سال هاست دولت 
این کشور تحت 
فشار چین قرار 

گرفته است چراکه 
چینی ها با کاهش 

ارزش یوآن به 
مزیت های به زعم 
امریکا ناعادالنه ای 
در اقتصاد رسیدند 

و کشورشان را 
برای سرمایه و کار 

جذاب کرده اند 

با افزایش نرخ دالر در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان 
می داد او با 10 دالر از آثار تاریخی در شیراز دیدن کرده، به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده است و البته 
در آن زمان هر دالر امریکا در ایران 5 هزارتومان خرید و فروش می شد. 
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تیرت یک

تولید نفت بازمی گشت؛ و دلیل دوم ترور نخست وزیر هندوستان ایندیرا 
گاندی بود که به بی ثباتی سیاسی دامن زد و اعتماد کشورهای دیگر به 

هندوستان را کم کرد. 
در سال 1975 هر یک دالر امریکا در هندوستان 8.40 روپیه معامله 
می شد. اما سخت ترین دوره برای هندوستان بحران اقتصادی 1991 بود 
که در آن کسری بودجه به 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و 
39 درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهره ها می شد. برای مقابله 
با تمام مشکالت دولت هند ارزش پول را کاهش داد و قیمت هر دالر 

امریکا در این کشور به 24.58 روپیه رسید. 

تجربه چین 
جنگ تجاری بین امریکا و چین باال گرفته اســت و 3

یکی از مهم ترین بحث هایی که در خالل مسائل مربوط 
به این دعوا مطرح شــده، کاهش ارزش پول به عنوان یک استراتژی 
اســت. نوسان و ثبات یک ارز خارجی ممکن است در ذات خودش در 
سطح جهانی اهمیتی نداشته باشد اما در مورد چین داستان متفاوت 
اســت. چینی ها تالش کردند برای جهانی شدن یوآن، با ارزش آن در 
مقابل ارزهای خارجی بــه ویژه دالر، کمتر بازی کنند. اما آنها تجربه 
انجام این کار را دارند آن هم به طور مکرر. چین در گذشته، در پیش 
گرفتن این استراتژی را انکار می کرد، اما بزرگ ترین اقتصاد جهان بارها 
و بارها به کاهش ارزش پول ملی اش متهم شده و اخیرا دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته در دادگاه خودش چین را متهم و 
در نهایت تنبیه کند. امریکایی ها اکنون می گویند که سال هاست دولت 
این کشور تحت فشار چین قرار گرفته است چراکه چینی ها با کاهش 
ارزش یوآن به مزیت های به زعم امریکا ناعادالنه ای در اقتصاد رسیدند و 

کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کرده اند. 

J  در ایران چه می گذرد؟
در چهاردهه گذشته پول ملی ایران، ریال در مقابل دالر روند نزولی 
را در پیش گرفته است. ریال طی 40 سال به طور متناوب در مقابل 
دالر ضعیف شده است. یک گزارش از اسپکتاتور ایندکس ادعا کرده 
بود که عملکرد ارزی پول هایی مثل ین ژاپن، یوآن چین و دالر کانادا 
در مقابل دالر آمریکا به ترتیب 3، 2.3 و 1.6 درصد جهش را نشــان 
می دهد اما ریال ایران در ســال 2017 میالدی در مقابل دالر آمریکا 
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32 درصد تضعیف شده و این شاخص در مورد پزوی آرژانتین به 64 
درصد رسیده است. 

درسال های اخیر ریال ایران در کنار دانگ ویتنام، روپیه اندونزی، 
فرانک گینه، پول ملی الئوس، سیرالئون، ازبکستان، پاراگوئه، کامبوج 
و برمه کاهش ارزش را تجربه کرده است هرچند ارز کشورهایی مثل 
کویــت، بحرین، عمان و اردن در کنار دالر آمریکا و اســترالیا، پوند 
انگلیس و فرانک سوییس رشد کرده اســت. ایران در دهه 90 دوبار 
کاهش قابل توجه ارزش پول ملی اش را تجربه کرده است. در سال های 
91 و 92، نــرخ ارز در بازار داخل افزایش یافت. ارز که در ســال 90 
نزدیک به 1300 تومان فروخته می شــد، در سال 91 با نرخ 2600 
تومان معامله شد. روند افزایش نرخ ارز تا رسیدن نرخ به 3 هزار تومان 
در ابتــدای دهه 90 ادامه یافت اما با روی کار آمدن دولت روحانی و 
کنترل تورم به عنوان عامل تعیین کننده در محاسبه نرخ ارز در بازار 
داخلی، سرعت روند کم ارزش شدن ریال کمتر شد. این ثبات اما کم 
دوام بود چراکه در یک سال گذشته و سال جاری نرخ ارز به طرز چشم 
گیری رشد یافت و هر دالر آمریکا در بازار داخلی تا زمان نگارش این 
گزارش، 13 هزار تومان رسید. افزایش قیمت نرخ ارز در سال 97 به 
دالیل مختلف از جمله خروج ترامپ از برجام و عدم تسهیل دسترسی 
دولت به ارز خارجی و دالیل روانی نسبت داده شد اما طی سال های 
گذشــته افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ان با تزریق بیشتر 
ازسوی دولت، از نظر برخی تحلیل گران عاملی برای جبران کسری 
بودجه همیشــگی دولت ها بوده است. پیچیدگی شرایط امروز ایران 
قابل قیاس با شرایط گذشته نیست اما مثل گذشته افزایش نرخ ارز در 
بازار داخلی به بهبود تراز تجاری منجر شده است. آمار تجارت خارجی 
در چهارماه منتهی به تیرماه 97 نشان از رشد 15 درصدی صادرات 
از نظر ارزشــی دارد هرچند وزن صادرات یک درصدنسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل کاهش یافته است. در این مدت میزان صادرات 
کاالهای غیرنفتی کشور به 37 میلیون و 401 هزار تن به ارزش 15 
میلیارد و 450 میلیون دالر رســیده است. این اثر به ظاهر فرخنده 
هرچند در دیگر اقتصاد ها با اجرای سیاســت کاهش ارزش پول ملی 
به دســت می آید اما در ایران طی سال های گذشته و امسال، بیشتر 

ناشی از تصادف است.

J ایران می تواند؟
 بسیاری از کشورها در دنیا از سیاست کاهش ارزش پول ملی برای 
بهبود وضعیت صادرات و رسیدن به دیگر پیامدهای مثبت استفاده 
می کنند. نام ترکیه، مصر و نیجریه در بین کشورهایی که دچار کاهش 
ارزش پول ملی شده اند نیز دیده می شود. اکنون سوال این است که 
با توجه به کاهش چشــمگیر ارزش پول ملی در ایران و افزایش نرخ 
ارز، می توان به بهره مندی از فرصت های این اتفاق ناخوشایند امیدوار 
بود؟ پاسخ این سوال را باید در بنگاه های تولیدی جست چراکه تولید 
و افزایش صادرات آنهاست که ضامن استفاده از چنین فرصتی است. 
آیا می توان از فرصت ارز گران برای توسعه گردشگری استفاده کرد؟ 
برای پاسخ به این سوال باید به زیرساخت های جذب گردشگر و میزان 
آمادگی آن برای خدمات دهی به گردشــگران خارجی توجه کرد. آیا 
کاهش ارزش پول ملی به اصالح وضعیت تراز تجاری کمک می کند؟ 
پاســخ این سوال در آمار اقتصادی موجود است. چیدن تکه های این 
پازل در کنار هم پاسخ روشنی به این سوال است که آیا می توان از آب 

گل آلود بازار ارز در ایران ماهی گرفت یا نه؟ 

سیر برابری دالر و ریال در 30 سال گذشته

اکنون سوال این 
است که با توجه به 
کاهش چشمگیر 
ارزش پول ملی 

در ایران و افزایش 
نرخ ارز، می توان 
به بهره مندی از 
فرصت های این 

اتفاق ناخوشایند 
امیدوار بود؟ پاسخ 
این سوال را باید در 
بنگاه های تولیدی 
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