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نرخ ارز بايد
ثابت بماند

گفت وگو با جمشید پژويان
درباره سیاست هاي ارزي پس از 
هدفمندي يارانه ها

تعيين نظام ارزي مناسب با توجه به شرايط زماني و اوضاع اقتصادي 
به عنوان يک اصل در اقتصاد ايران ديده مي شود. اگر بخواهيم روند 
اين تغييرات سياستي در تعيين نرخ ارز را تجزيه و تحليل کنيم، چه 

الزاماتي مي توان در آن ديد؟
ببينيد. در بررسي نظام ارزي ايران طي دوران پس از انقالب، 
دخال��ت دولت در تعيين ن��رخ ارز در س��ال هاي اوليه دهه60 به 
روشني مشهود است. چراکه نظام ارزي که از سوي دولت در دوران 
قبل از خاتمه جنگ اعمال شد نظام تعيين نرخ ارز از سوي دولت 
براي ارز پرقدرت دالر بود که چندين نرخ بود. 7 تومان، 10 تومان 
يا 11 تومان. بدون ش��ک اين نظام ارزي بسيار پرهزينه بود. يكي 
از بزرگترين مش��كالتي هم که اقتصاد کشور با آن درگير بوده و 
هس��ت از همان دوران ابتداي جنگ آغاز شده و مربوط به همان 

سياست ارزي است. 
در سـال هاي اخير تعيين نرخ ارز به صورت »شناور مديريت شده« 
اعمال شد که به نوعي شكل پيشرفته اي از دخالت دولت در تعيين 
نرخ ارز بود. به نظر شـما اين سياسـت در درازمدت به نفع اقتصاد 

کشور بود؟

جمشيد پژويان اقتصادداني است که با وجود تدريس در دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي، جايي که 
هسته اصلي نهادگرايي در ايران را تشكيل مي دهد، بارها از آزادسازي قيمت ها با الگوي شوك درماني دفاع 
کرده اسـت. او اينک رياسـت تشكيالت جديدي به نام »شـوراي رقابت« را نيز به عهده دارد که قرار است بر روند 
خصوصي سـازي در ايران نظارت کامل داشـته باشد. پژويان در اين گفت وگو معتقد است که نرخ ارز بايد به صورت 
»بهينه« تعيين شود. او مي گويد که »نيازي نيست از ابزار نرخ ارز براي حمايت از توليدکننده يا صادر کننده استفاده 
کرد« و مي توان براي اين منظور از مكانيزم ديگري بهره برد. از ديدگاه اين استاد دانشگاه بايد نرخ ارز تا 5 سال آينده 
پايين نگه داشـته شود تا زمينه براي واردات ارزان کاالهاي سرمايه اي به ويژه ماشين آالت دست اول خارجي براي 

انتقال تكنولوژي به ايران مهيا شود. 

محول کرد. وقتي مي توان نرخ ارز را به بازار واگذار کرد که عرضه 
و تقاضاي تمام ارز مورد استفاده در بازار، توسط بخش خصوصي 
صورت بگيرد و اثراتي هم از نظر اقتصادي نداشته باشد. مثل ده ها 
کاال که عرضه و تقاضايش در بازار تعيين مي شود. اما در مورد نرخ 
ارز فرق مي کند. حتي در آزادترين، رقابتي ترين و »مارکت« ترين 
اقتصادهاي دني��ا هم، ارز به صورت مديريت ش��ده قيمت گذاري 

مي شود. 
اگر بپذيريم که بزرگترين عرضه کننده و متقاضي نرخ ارز در اقتصاد 
ايران خود دولت اسـت آيا مي توان گفت که نرخ ارز به راحتي قابل 

کنترل است؟
 اين هم تا زماني اس��ت که بخش خصوصي م��ا مقدار ارزي 
که به دس��ت مي آورد بسيار کمتر از ارزي باشد که دولت از محل 
فروش نفت يا ماليات ها تحصيل مي کند. حال آن که ارقام صادراتي 
اقتصاد ايران چندان واقعي نيس��ت. صادرات انرژي فشرده ش��ده 
مثل آلومينيم يا محصوالت پتروش��يمي، چندان محل ارزآوري 
نيس��ت. چون انرژي در ايران ارزان است. صادرات واقعي کشور از 
6 يا 7 ميليارد دالر تجاوز نمي کند. کافي است فوالد، آلومينيم يا 
محصوالت پتروشيمي از فهرست صادرات ايران خارج شود و مزيت 

صادراتي آن وقت مشخص مي شود. 
به نظر شـما اين ديدگاه قدري يک طرفه نيست؟ چون صادرکننده 
اعتقـاد دارد با نرخ ارز پايين انگيزه اي براي صـادرات وجود ندارد و 
بهتريـن راه را در صادرات محصوالتي مي بيند که هزينه پايين تري 

دارد... 
بله همين االن هم صادرکنندگان به دولت فشار اورند که چرا 
قيمت ارز را باال نمي برد. چون واحد صادرات ارز است و صادرکننده 
به س��ودش اس��ت که محصول خود را با قيمت باالتري بفروشد. 
برعكس واردکننده مي خواهد ن��رخ ارز پايين بيايد و ارزش ريال 
باالتر برود. درحالي که اين يک بحث اقتصادي اس��ت و بايد به آن 

سياس��ت تعيين نرخ ارز به صورت »ش��ناور مديريت ش��ده« 
الگوبرداري از چند کش��ور خاص توسعه يافته در دنيا بود. همين 
االن هم تعداد معدودي از اقتصادهاي صنعتي دنيا مثل آمريكا يا 
ژاپن نرخ ارز را به طور مرتب تغييراتي مي دهند و مديريت مي کنند. 
همين چند وقت پيش آمريكايي ها دالر به بازار تزريق کردند که 
ارزش دالر را پايين تر از يوآن چين بكنند. نظام شناور مديريت شده 
ب��ه دولت اب��زاري را براي کنترل ن��رخ ارز مي دهد. به هرحال اين 
مديريت نرخ ارز وجود دارد. يک جا ضعيف تر است يک جا قوي تر. 

شاخص مديريت نرخ ارز در اين نظام ارزي چيست؟
ببيني��د مديريت نرخ ارز براس��اس مناف��ع کل اقتصاد انجام 
مي گيرد. به طور مشخص نرخ ارز يک شمشير دولبه است. از يک 
سمت صادرات را مي برد و از سمت ديگر واردات را تحت تاثير قرار 
مي دهد. در نتيجه اين مهم نيست که نرخ ارز باال باشد يا پايين. 

نرخ بهينه ارز مهم است. 
نرخ بهينه ارز چگونه به دست مي آيد؟ يعني نرخ ارز را بازار تعيين 

کند؟
به طور کلي و به س��ادگي نمي توان تعيين ن��رخ ارز را به بازار 
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نگاه اقتصادي داش��ت. به نظر من نرخ ارز را بايد در جهت منافع 
کش��ور مديريت کرد. از ابزار ديگري غير از نرخ ارز مي توان براي 
کنترل واردات استفاده کرد؛ مثل ماليات بر واردات يا همان تعرفه 
گمرکي و عوارض. بايد براي اين که برخي از کاالها وارد بازار شود 
و صنايع داخلي را با مشكل مواجه کند نرخ ماليات حمايت شده 
تعيين ش��ود. دليلي ندارد ارز براي تمام واردات کشور گران باشد 
تا از صنايع حمايت ش��ود. االن توليدکننده معتقد اس��ت ارز اگر 
گران شود توليد و صادرات صدمه مي خورد. بابت 6 يا در نهايت 7 
ميليارد دالر صادرات واقعي؟ به عالوه به اين نوع صادرات جايزه هم 
تعلق بگيرد؟ هيچ دليلي ندارد به صادرکننده اي که از انرژي تقريبا 

»رايگان« استفاده مي کند جايزه هم تعلق بگيرد. اين غلط است. 
يعني از ديدگاه شـما ارز بايد ارزان باشـد تا بخـش واردات بتواند 

آسان تر کاال وارد کند؟
بخش��ي از کاالهاي وارداتي کشور سرمايه اي است. بدون آنها 
کارخانه ها از کار مي افتد در آينده بعد از اجراي اين سياست هاي 
هدفمندي يارانه ها بخش بس��يار عمده اي از ماشين آالت صنايع 

کشور را بايد وارد کرد. 
چه توجيهي براي اين هدف وجود دارد؟

توجي��ه مهمي به نام تغيير فناوري. هدف اساس��ي از اجراي 
هدفمندي يارانه ها همين بوده که صنايع کشور جديد و نوين شود. 
ماشين آالت اين صنايع چون مستهلک و انرژي بر است، بايد تغيير 
پيدا کند. يعني بخش بسيار عمده واردات در آينده بايد انجام شود. 
شـما در ابتداي صحبت تـان از »نرخ بهينه ارز« گفتيـد اين »نرخ 
بهينه«اي که اشـاره کرديد ارز ارزان براي تسهيل واردات است؟ يا 

شاخصه ديگري دارد؟
ن��رخ بهين��ه ارز از همين فرآيندي به دس��ت مي آيد که من 
عرض مي کنم. يعني تغييراتي که با توجه به ش��رايط در نرخ ارز 
به وجود مي آيد. يک کاالي سرمايه اي اگر بخواهد گران شود بخش 
خصوص��ي توانايي ندارد که ادامه دهد. افزايش نرخ ارز اينجا غلط 
اس��ت. در کنار اين، وقتي يک سري واردات کاالي لوکس صورت 
مي گيرد. واردات اين کاالها بايد از طريق تعرفه کنترل ش��ود. در 
بخش صادرات تا زماني که سهم صادرات واقعي کم است و ارزشي 
در کل اقتصاد ندارد دليلي ندارد که حمايت شود. زماني مي توان 
از صادرات حمايت کرد که صادرات پتانيس��يل شكوفايي داشته 
باشد. قدرت حضور در بازارهاي دنيا را داشته باشد. در حال حاضر 
صادرات ايران متكي به مزيت هاي واقعي صادراتي نيست. پس براي 
سياست ارزي در اين شرايط بايد توجه عمده به واردات کاالهاي 

سرمايه اي و نوسازي تكنولوژي باشد. اين کار اول است. 
چند سال مي شود به اين کار ادامه داد؟

سياس��ت ها مادام العمر که نيس��ت. کافي است پنج سال اين 
سياست اجرا شود. بعد از اين که بهره وري باال رفت و صنايع نوسازي 
شد و شرايط براي رقابتي شدن کاالي ايراني در بازار جهاني مهيا 
ش��د صادرات حمايت شود. چون اين بار بخش واقعي توليد است 
که صادر مي کند. پس براي تعيين نرخ بهينه ارز و مديريت آن بايد 
سياس��ت ها را براي حمايت از واردات کاالهاي سرمايه اي هدايت 
کرد. وقتي که صنايع داخلي توانس��ت با تكنولوژي مدرن شكل 
بگيرد و از مزاياي اين تكنولوژي استفاده کرد و کاالي توليدي اش 
وارد دنيا شد؛ آن وقت مي توان به سمت حمايت بيشتر از صادرات 

رفت. 
با اين وصف ممكن اسـت کار براي توليدکننده مشـكل تر شـود. 

توليدکننده شايد قدرت تعويض تكنولوژي را نداشته باشد. 
وقتي تكنولوژي ساخت يک نوع ماشين آالت در کشور وجود 
ندارد، بايد ماشين آالت قديمي را بيرون کرد. توليدکننده هم بايد 
به سمت اين برود که تكنولوژي توليد را عوض کند. چرا نبايد فشار 
آورد که يک سري از اين کارخانه ها تكنولوژي توليد خود را عوض 
کنند تا قابل رقابت شود؟ چه دليل براي حمايت وجود دارد؟ چرا 
نبايد کره و ترکيه و مالزي الگو باشد؟ نبايد منابع ارزي به هدر برود 

و توليد هم گران باشد. 

راهكارهايـي کـه مي دهيـد روي کاغذ عملياتي اسـت اما همين 
االن مشـكالت بسـياري براي انتقال تكنولوژي وجود دارد. اگر در 
خوشبينانه ترين حالت الگوي توصيه اي شما اجرا شود و توليدکننده 
نتوانست به اهدافي که شما از آن دفاع مي کنيد برسد چه تضميني 
براي هزينه هاي احتمالي و گزاف بعـدي خواهد بود؟ ضمن اين که 
وضعيت فعلي مثال با 30 سال پيش قابل قياس نيست. امروز سياستي 
مبتني بر شوك درماني اجرا مي شود و به قول شما همان انرژي ارزان 

هم وجود ندارد. 
ببينيد. در اقتصاد ايران يک »پكيج« سياستي درست وجود 
نداش��ته است. االن هم الزامي وجود ندارد که اين سياست جديد 

براي اصالح قيمت ها درست باشد. 
در هميـن شـرايط آزادسـازي قيمت ها، بايـد قيمـت ارز را ثابت 
نگه داشـت؟ آن هم زماني که توليدکننده قيمـت واقعي انرژي را 

مي پردازد؟
آزادسازي قيمت ها بک داستان ديگري است. آنچه که تغيير 
کرده قيمت هاي دولتي است. ببينيد. نرخ ارز بايد مديريت شود تا 
کاالهاي سرمايه اي تا جايي که ممكن است براي تغيير تكنولوژي 
به ايران وارد ش��ود. تا زماني که صادرات واقعي داشته باشيم بايد 
ن��رخ ارز را در همين حد نگه داريم. مديريت کنيم. همين حدود 
تا بتوانيم زيرساخت خودمان را بسازيم. چرا؟ چون صادراتي وجود 
ن��دارد که از آن حمايت ش��ود. در اقتص��اد، قيمت ها آزاد تعيين 
مي شود. اما ارز را بايد مديريت کرد. چرا؟ چون قيمت ها هيچ ربطي 
به ارز ندارد. چه کسي گفته که بايد قيمت ها با ارز يكسان حرکت 
کند؟ چه کسي قيمت يک کاال را تعيين مي کند ؟ يک تابع توليد 
وجود دارد و يک تابع هزينه که ترکيبي است از قيمت نهاده ها و... 

اين دو، قيمت را تعيين مي کند. 
نرخ ارز را چه چيزي تعيين مي کند؟ 

ن��رخ ارز با توجه به مجموع تقاضاي خارج��ي براي کاالهاي 
يک اقتصاد و کاالهاي همان اقتصاد براي تقاضاي خارجي تعيين 

مي شود. اين فرمول اقتصاد است. 
 يعني نرخ ارز نمي تواند روي قيمت ها تاثير بگذارد؟

 به هيچ وجه. ن��رخ ارز در دنيا به هيچ وجه تاثيري روي قيمت 
ندارد. قيمت ها مي تواند بر نرخ ارز تاثير بگذارد. وقتي قيمت ها در 
داخل کش��ور ارزان تر مي شود انتظار اين است که صادرات بيشتر 
شود. برعكس واردات کمتر شود. اما اين به معناي اين نيست که 
اگر قيمت ما باالتر رفت نرخ ارز هم باالتر برود. اما نرخ ارز در يک 
فضاي ديگري تعيين مي ش��ود. نرخ ارز مديريت مي شود. بهترين 
مثال هم کش��ور آمريكاست که در بحران مالي که داشت نرخ ارز 
را مديريت کرد. دالر را به صورت تصنعي و براساس مديريت خود 
ب��ه بازار تزريق کرد تا ارزش دالر را پايين بياورد. چون ممكن بود 
در مقابل چين شكست بخورد. چيني ها نرخ ارز را مديريت کردند 
و پايين نگه داش��تند. چون آنها هم مزيت هاي��ي را براي اين کار 
داشته اند مثل قيمت تمام ش��ده. چيني ها از مزيت مديريت نرخ 

ارزشان استفاده کردند تا دنيا را بگيرند. چيني ها مديريت کردند. 
همه مديريت مي کنند. نرخ ارز را در بازار تعيين نمي کنند. البته 
کاري به اين نداريم که نوع بازارشان فرق دارد. حاال يا خيلي ضعيف 

است يا قوي است. 
بنابراين در چنين شرايطي که شما مي گوييد نرخ واقعي ارز چگونه 
بايد تعيين شود تا فعاالن اقتصادي نيز بتوانند دورنمايي از وضعيت 

اقتصاد يک کشور داشته باشند؟
يك��ي از پيچيده ترين مواردي که در اقتصاد به ويژه در اقتصاد 
ما وجود دارد اين اس��ت که نرخ واقعي ارز چيس��ت؟ نرخ واقعي 
ارز با توجه به نرخ درس��ت اقتصادي و با توجه به اين که چه نوع 
سياس��ت هايي بر حوزه واردات و صادرات و مديريت اثر مي گذارد 
تعيين مي شود. يعني همان نرخي که در آن يكي دو ميليارد ارزي 
که در بازار موجود است تعيين کننده است. البته با توجه به تمام 

اولويت هاي اقتصادي. 
اين که در اقتصاد ايران حجم بااليي از بازار ارز در اختيار دولت است، 

تا چه حد بر تعيين نرخ واقعي ارز تاثير مي گذارد؟
درس��ت اس��ت که 80 درصد بازار ارز در دست دولت است و 
اين ممكن اس��ت سهم واقعي بودن نرخ ارز را کمتر کند. اما دارد 
عالمت مي دهد. ف��ردا اگر دولت بيايد تمام درآمدهاي ارزي را به 
بهان��ه اين که نرخ ارز را پايين نگه دارد به بازار تزريق کند نرخ ارز 
افزايش مي يابد. يا به دليل انتظاراتي که مردم دارند که آيا در آينده 
نرخ ارز باال مي رود و بخواهند به بازار هجوم بياورند و ارز بخرند يا ارز 
را خارج کنند نرخ ارز باال مي رود. روي هم رفته آن چيزي که پشت 
نرخ ارز است مجموع سياست هاي اقتصادي است. اين سياست ها 
تعيين کننده اس��ت که آبا از واردات حمايت شود يا صادرات؟ ما 
مي توانيم براي حمايت از صنايع از طريق باال و پايين بردن تعرفه ها 
مديريت کنيم و از صنايع نوپا حمايت کنيم. اما صنعتي که در حال 
مرگ است بايد بميرد. تا بقيه »پا« بگيرند. چرا صنايع مستهلک 

منابع را مصرف کنند؟ اينها بايد بيرون بروند. 
امـا اين کار بيـكاري بااليي ايجـاد مي کند و ممكن اسـت تبعات 

اجتماعي هم داشته باشد. 
ش��ما در مقابل تعطيلي صنايع فرس��وده و انرژي بر مي توانيد 
تا چهاربراب��ر کار ايجاد کنيد. اين صنايع کارآمد ش��ما مي تواند 
چهاربراب��ر آن کار ايجاد کند. جاهاي ديگر دنيا هم بيكاري ايجاد 

مي شود. 
ما در مورد ايران صحبت مي کنيم. کشورهايي که شما روي آنها تاکيد 

داريد هم تكنولوژي دارند و هم توليد انبوه. 
اقتص��اد در هيچ ج��اي دنيا فرق ندارد. وض��ع فعلي به دليل 
همين حمايت ها پيش آمده. فرض کني��د که نرخ تعرفه خودرو 
باالي 90درصد بشود تا از صنعت خودروسازي حمايت شود. »نرخ 
بهينه حمايت« باالتر از اين است. خيلي از اقتصاددان ها اين نرخ 
بهينه حمايت را محاسبه کرده اند که چقدر است. اين نرخي است 
که صنعت داخلي را به حد ميانه نزديک مي کند. همين االن اگر 
نرخ تعرفه را 20درصد پايين تر بياورند خوردوسازان ما ورشكست 
مي شوند. اگر اينها داراي مزيت توليد هستند بايد فرصت استفاده 
از تكنولوژي به آنها داد. اما اگر مزيتي نداريم نبايد از اينها حمايت 
کنيم. چه دليلي دارد که ما از اينها حمايت کنيم؟ ممكن اس��ت 
بتوانيم بهترين توليدکننده يک کاالي ديگر به جز اتومبيل شويم. 

پس نيازي به حمايت نيست. 
الگويي که شـما از آن دفاع مي کنيد نياز به منابع بااليي دارد. اين 

منابع قرار است از کجا تامين شود؟
ببيني��د در ايران منابع زيادي وج��ود دارد. تا حاال با توجه به 
اين ک��ه بخش عمده صادرات ايران ان��رژي ارزان بوده نرخ ارز بايد 
پايين تر از اين تعيين مي شد تا جلوي صادرات گرفته مي شد. االن 
که قيمت ها واقعي تر شده بايد تفاوتي ميان صادرکننده واقعي و 
صادرکننده منابع کشور قائل ش��د. در مورد واردات هم بايد بين 
دو نوع واردات تفاوت قائل ش��د. يكي وارداتي که سرمايه اي است 
ک��ه کارآمد و صرفه جويي کننده در انرژي اس��ت و ديگر کاالهاي 

 سياست ها مادام العمر که نيست. 
کافي است پنج سال اين سياست 

اجرا شود. بعد از اين که بهره وري باال 
رفت و صنايع نوسازي شد و شرايط 

براي رقابتي شدن کاالي ايراني در بازار 
جهاني مهيا شد صادرات حمايت شود. 

چون اين بار بخش واقعي توليد است 
که صادر مي کند. پس براي تعيين 
نرخ بهينه ارز و مديريت آن بايد 

سياست ها را براي حمايت از واردات 
کاالهاي سرمايه اي هدايت باشد

مصرفي. نبايد کاري کرد که 
که همين صنايع را به سمت 
واردات کاالهاي مصرفي ببرد. 




