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ماجرا
چیست؟

لیال مهداد| در میان همه اخبار ریزودرشت اقتصادی
چندصباحی میشود که ارز در صدر اخبار نشسته و خود
را مطرح میکند؛ ارزی که فعال تصمیم به باال بردن نرخ
خود گرفته و هر روز نرخی باالتر را در تابلوی صرافیها
به خود اختصاص میدهد؛ اگرچه یورو نیز بهعنوان ارز
مورد استفاده نرخی بیشــتر از دالر را به خود میبیند،
البته این ماجرا بــه امروز و دیروز محدود نمیشــود و
سالهاستاقتصادایرانبااینتغییراتاختگرفتهاست،
بهطوری که طی چهار ده ه گذشــته اقتصاد در ابتدای
دهه  80ارز رسمی کشــور را تکنرخی دید ،اما در گذر
زمان افزایش تحریمهای هســتهای و فقدان مدیریت
سبب شد ارز بساط چندنرخی شدن خود را در اقتصاد
پهن کند ،بهطوری که در ســال  91میدان فردوسی به
قطب خبری بدل شــده بود و تغییرات لحظهای چک
میشــدند؛ تغییراتی که موجبات این را فراهم آورد تا
نیروی انتظامی به جمعآوری دالرفروشان کنار خیابان
ش زدن
بپردازند و در همان مقطع بود کــه خبرها از آت 
چند صرافی میگفتند .در همان گیرودار بود که مرکز
مبادالت ارزی توســط بانکمرکزی برای خدماتدهی
به تجار ،بازرگانان و تولیدکنندگان راهاندازی شد ،اگرچه
نمیتوان رانتهای پیدا و پنهان حاشــیه این مرکز را
منکر شد؛ شــرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم
و مذاکرات هستهای کمی تلطیف شد و ارز رسمی کشور
آرامش را به خود دیــد .درواقع دولت یازدهم تکنرخی
شدن ارز را بهعنوان یکی از برنامههای خود مدنظر گرفت
و از تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد سخن گفت؛ آثاری که
گامی موثر بر شفافســازی و مبارزه با فساد اقتصادی
خوانده میشدند ،اگرچه این خواسته هنوز جامه عمل
ت باالی ارز
نپوشیده است و چندوقتی میشود که قیم 
در عرصههای مختلف خودنمایــی میکند و نگرانی را
میتوان در میان اقشار مختلف جامعه دید؛ افزایشی که
رئیسجمهوریدلیلآنرااقتصادینمیداندومیگوید:
«اگر نرخ ارز امروز باالتر از هفتههای پیش است ،حتما

آیا نرخ ارز به ثبات میرسد؟

نمیتواند دالیل تجاری و اقتصادی داشته باشد؛ دالیل
تجاری ندارد ،چون ما در تامین ارز و مخارج ارزی ترازمان
مثبت است ،یعنی درآمد ارزیما ن بیش از مخارج ارزی
است .من مردم را به آینده کامال مطمئن میکنم ،آینده
ما از امروز حتی در زمینه ارزی بهتــر خواهد بود؛ قبال
منابع ارزی ما همان درآمد خودمــان بود و 30میلیارد
س خارجی در اختیار داریم و تاکنون در این
دالر فاینان 
مورد 13 ،12میلیارد دالر تصمیمگیری شــده و برای
مبالغ باقی مانده هم تصمیمگیری خواهد شد ».البته
روحانی توصیهای به مردم نیز داشــتند مبنی بر اینکه
در این مسیر پرریسک قدم برندارند .سیف ،رئیس بانک
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قلــی
محمد
یوسفی  -کارشناس
اقتصادی| نوســانات
نــرخ ارز و آثــار آن بر
اقتصاد یکی از مباحث
داغ اقتصــادی ایــن
روزهاست ،اما با توجه
به شــرایط اقتصادی باید گفت این وضع ادامه
خواهد داشــت .در یک اقتصاد سالم؛ اقتصادی
که مردم در آن نقش داشــته باشــند ،عرضه
و تقاضای بــازار تعیینکننده نرخ ارز اســت،
همچون ســایر کاالهــا .محمدقلی یوســفی،
کارشــناس اقتصادی چنین ادامــه میدهد:
در ایــران از آنجایی که بخــش اعظم اقتصاد
در کنترل دولت اســت ،بنابراین بــر بازارهای
پولی و ارزی تأثیر میگــذارد ،چون مهمترین
منبع ارزی مــا درآمدهای نفتی اســت که در
اختیار دولــت قرار دارد و منبــع درآمد دولت
محسوب میشود ،بنابراین دولت سیاستهای
اقتصادی خود را براســاس قدرتی که در بازار
دارد ،تعیین میکند ،در نتیجه در بازار اختالل
ایجاد میشــود و بیانضباطی در بازار پول و ارز
به سایر بخشها سرایت میکند .یوسفی ادامه
میدهد :متاســفانه به دلیل عدمشــفافیت در

محمد ر ضــا
ســبزعلیپور  -رئیس
مرکــز تجــارت
جهانی| برای ثبــات ارز،
تکنرخیشــدن و کنترل
بــازار آن فاکتورهایی نیاز
استکهبدونآنهانمیتوان
ب ههیچیکازاینهادستیافت؛ فاکتورهاییکه12مورد
هستند و به ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور،
صادراتیبــودن ،خامفروشــی و تکمحصولینبودن
اقتصاد ،عدموجود قاچاق کاال ،اجرای اقتصاد مقاومتی،
اجرای دقیق برجام ،مثبتبودن تراز تجاری و مواردی
از این دست اشاره دارند .محمدرضا سبزعلیپور ،رئیس
مرکز تجارت جهانی در ادامه صحبتهایش میافزاید:
متاســفانه این فاکتورها غالبا در کشور وجود ندارد ،به
همین دلیل اســت که کنترل نرخ ارز ممکن نیست؛
شرایطی که نیاز به ریشــهیابی دارد و تنها به گفتهها
نمیتوان اکتفا کرد؛ گفتههایی کــه از هجوم نیاوردن
به بازار ارز و بهبود شرایط بازار ارز در ماههای آخرسال
ی است و
و ...میگویند .نوســانات ارز مســألهای اساس 
نمیتوان تنها با پاسخگوییهای ســاده و خندهآور از
کنار آن گذشت .سبزعلیپور بر این باور است که به علت
نبود 12شرط و وجود سیاستهای اشتباه پولی و مالی
روزبــهروز ارزش دالر و ارزهای دیگر باال خواهد رفت و
ارزش پول ملی به تبع آن پایین خواهد آمد .درواقع ما
باید منتظر تورم وحشتناکی باشیم که درحال حاضر
همانند گلول ه برف کوچکی راه افتاده و بزرگ میشود
و زمانی که به پایین برســد ،شــاید  5یــا  6ماه دیگر
مشکلساز شود .ما ســال آینده وحشتناکی را تجربه
خواهیم کرد؛ سال  97اشک همه درخواهد آمد .رئیس
مرکزتجارتجهانیسوالیراطرحکردهوادامهمیدهد:
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و بر این باورند مهمترین اثر این افزایش این است که در
کوتاهمدت ارزش صادرات غیرنفتی را افزایش میدهد
و قاچاق کاال و همینطــور واردات کاال را تحتکنترل
درمیآورد؛ در چین شــرایط به گونهای است که قاچاق
کاال توجیه اقتصادی ندارد ،البته هستند کارشناسانی
که بــاوری متفاوت دارنــد و از فراهم شــدن موجبات
پیشبینیناپذیرشــدن فضای اقتصادی میگویند و
راهکاری را نیز برای داشــتن عایق ضدنوسانات قیمتی
در اقتصاد کشور پیشــنهاد میدهند؛ حرکت به سمت
واقعیشدن نرخ دالر .اکنون سوال اصلی این است که آیا
نرخارزثباتراتجربهمیکند؟
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عوامل مختلف را ببینیم
نظام تصمیمگیری و بیتوجهــی دولتمردان،
ی هم جــدی گرفته
صادرات بخــش خصوص 
نمیشــود و بخشهــای غیرنفتی نیــز که به
خارج صادر میشوند ،ارزشــان به راحتی وارد
کشور نمیشــود ،بنابراین آنها نیز متناسب با
شــرایط از وضع بهره میبردند و منافع خود را
میسنجند .این کارشــناس اقتصادی معتقد
است :متاسفانه حوزههای صنعت و کشاورزی
که مولد تولید داخل هســتند ،بــه بیمهری
دچار هســتند .زمانبر بودن این حوزهها سبب
شده دولتها بیمهری خود را شامل حال آنها
کنند و به واردات بپردازند؛ رویهای که هم سود
کالن در پــی دارد و هم کاالی مــورد نیاز بازار
را تامین میکند .درواقع بایــد گفت باال رفتن
نرخ ارز به سود دولتهاســت و زیانی را شامل
آنها نمیکند ،چون بخشی از هزینههای جاری
دولتها تامین میشــود .یوســفی اشارهای به
افزایش تقاضا در بازار به دلیل نزدیک شــدن
به ماههای آخرسال داشــته و عنوان میکند:
مگر حجم مســافرتهای نــوروزی چه میزان
اســت که بتواند تأثیــری بر نرخ ارز داشــته
باشــد؟ اگر تأثیرگذار هم باشــد ،چشــمگیر
نیســت .مســلما بحثهای روانی ،تنشهای
بینالمللــی ،تحریمها و سیاســتهای دولت

آمریکا ،عدمگشــایش اعتبار توسط بانکهای
بینالمللــی ،کمبود عرضــه ارز و  ...میتوانند
بر نوسانات اثرگذار باشــند ،اما اینگونه نیست
که رونــد افزایش تنها به دلیل ایام آخر ســال
اســت .اقتصاد ایران این روند افزایش را ایجاب
و اجتنابناپذیــر میکند .به دلیــل اینکه ما
طی ســالهای مختلف ریال تزریق کردهایم،
در داخل کشــور یک کسر داریم که صورت آن
حجم پولی است که در اختیار دولت است و آن
را هزینه میکند و مخرج کســر نیز ارز خارجی
است .زمانی که عرضه ارز زیاد نمیشود ،یعنی
مخرج کسر افزایش نمییابد ،ولی صورت کسر
مرتــب که اضافه میشــود ،قیمت ارز مســیر
صعودی خود را طــی خواهد کــرد ،بنابراین
ممکن است جهش آن یک مقداری 2-درصد-
به خاطر شــرایط نوروزی باشــد ،اما شــرایط
اقتصاد ایران و سیاستهای اشتباه دولتمردان
دستبهدست هم داده و افزایش این نرخ را در
ماههــای آینده اجتنابناپذیــر میکند ،یعنی
اینگونه نیست که در پایان سال ما شاهد افت
نرخ ارز باشیم ،نه اینگونه نیست .این وضعیتی
اســت که تازه شــروع شده اســت و نمیتوان
متصور بود کــه نرخ ارز به کجا میرســد ،مگر
اینکه گشایشی در تجارتها داشته باشیم.

حضور نوسانات تا 1400
چه چیزی درسال آینده وجود دارد که به ما نوید رونق
اقتصادی را بدهد؟ دالر زیادی داریم کــه فراوان وارد
کشور شود؟ که نداریم .نفتی که صادر میشود ،بخش
اعظمشدرکشورهایدیگربلوکهمیشود؛طبقهمان
تحریمنفتدرمقابلغذا،چونهنوزاینتحریمبرداشته
نشده است .خود زنگنه نیز به آن اذعان داشت و گفت
«پول نفت به ایران نمیآیــد ».زمانیکه دالر نمیآید،
رکود اقتصــادی همهجای مملکت را گرفته اســت،
زمانی که بیکاری چشمگیر شده ،تنشهای سیاسی و
بینالمللی افزایش را تجربه میکند ،پول نیست ،چطور
میتوان رشــد اقتصادی را تجربه کرد .سبزعلیپور به
دوران احمدینژاد اشاره کرده و میافزاید :بعد از به پایان
رسیدن عمر دولت دهم حدود490هزار میلیارد تومان
ماگردشنقدینگیداشتیمکهاعتراضاتبسیاریرانیز
بهدنبالداشت!درچهارسالهدولتیازدهمایننقدینگی
به هزارهزار میلیاردتومان رسید ،یعنی بیش از دوبرابر و

درحال حاضر نزدیک بههزارو300هزارمیلیارد تومان
است! یعنی نزدیک به ســه برابر .این میزان از کجا به
نقدینگی اضافه شده اســت؟ پول نفتی که هنوز وارد
نشده ،ریالش در اختیار دولت قرار میگیرد! پول بدون
پشتوانه ،یعنی کاغذ .رئیس مرکز تجارت جهانی ادامه
میدهد :زمانی که آمارهای واقعــی از وضع بد تولید،
رکود ،شــرایط بد صادرات ،بازرگانــی و ...میگویند،
چطور انتظار داریمسال آینده رشد اقتصادی را داشته
باشیم .به واقع با این اوصاف باید گفت افزایش نرخ ارز
یک مشکل روانی یا تبلیغاتی نیست ،بلکه دقیقا ریشه
در اقتصاد دارد .البته بخشی مشکل روانی است ،چون
زمانی که میبیننــد قیمت درحال باال رفتن اســت،
هجوم میآورند ،ولی اصل آن این است که پایه و اساس
رشــد ارزهای خارجی موردی اقتصادی ،سیاســی و
سوءمدیریتی اســت .با این شــرایط من معتقدم این
نوساناتتایکدههدیگرادامهدارد.

داستانی که 89ساله شد

ماجــرای ارز و خریدوفــروش و معــادالت
خارجی مردم و بنگاههای خصوصی بهســال
 1307برمیگــردد ،زمانــی کــه بانک ملی
تهران بــه توصیــه امینالضرب افتتاح شــد.
البته هشتســال بعد از آن کمیسیون اسعار،
متشــکل از نمایندگان و وزارت دارایی و اداره
تجارت و بانکملی ایران تشکیل شد تا نظارت
بر امور ارزی کش��ور را به عهده بگیرند و از این
راه تصمیمات مقتضــی و مفید به موازنه ارزی
کشــور و حفظ ارزش خارجی ریال را حسب
شرایط بهموقع به اجرا گذاشته و وظیفه قانونی
خود را اعمال کنند .البتــه در همان برهه بود
که به موجب تصویبنامهای بانک این اجازه را
یافت تا در خریدوفروش گواهی ارز به حساب
دولت دخالت کند؛ تصمیماتی که منجر شــد
نظم و قانون مالی خاصــی پیرامون معامالت
اقتصادی شــهروندان با دنیای بیرون از کشور
برپا شود ،اما شــروع جنگ جهانی دوم سبب
شــد این قاعده و قانون نتواند اثــرات مثبت
خود را بر اقتصاد ایــران بگذارد ،اگرچه عوامل
داخلی نیز به این بینظمــی دامن زد؛ عواملی
چون تصمیمگیری بــرای اقتصاد دولتمحور!
بهطوری کــه بیماری مالی ایــران پس از آغاز

نگاه موافق
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پیشینه

تب دالر

مرکزی نیز بر این باور اســت که نرخ ارز ثبات نســبی
مناسبی در مقایسه با گذشته داشــته و این نوید را داده
کهایننوساناتبهحداقلخواهدرسید.ادعاییکهسیف
دلیلآنرااینگونهبیانکردهاست«:قیمتنفتافزایش
پیدا کرده و درآمدهای ارزی نیز هماکنون باال رفته و در
وضع مناسبی قرار دارد؛ بنابراین جای هیچگونه نگرانی
در بازار ارز وجود ندارد و قطعا طــی روزهای آینده نرخ
ارز کاهش خواهد یافت؛ براســاس روند هرساله نرخ ارز
در ماههای بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا میکند».
البته در میان همه این هیاهوها برخی از صاحبنظران
حوزه اقتصاد از تأثیر مثبت افزایش قیمت ارز میگویند
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ثبات حاکم خواهد شد

آرمــان خالقی -
عضو هیأتمدیره
خانه صنعت ،معدن
و تجارت ایران| نرخ
ارز و تأثیر آن بر اقتصاد
مســألهای اســت که
اهمیت آن بر کســی
پوشیده نیست و تجربه ســالهای گذشته نیز
نشاندادهبراساسفاکتورهاییایننرخنوساناتی
را به خــود میبیند؛ نوســاناتی کــه به برخی
نگرانیها دامن میزند و در حدواندازههای خود
آثاری را بر اقتصاد و مســائل دخیل در آن دارد.
طی ماههای اخیر نــرخ ارز در بازار اقتصاد ایران
نوســاناتی را تجربه کرده ،بهطوری که برخی را
به این باور رسانده است که میتوان با پسانداز
آن به سودی دست یافت؛ باور اشتباهی که حتی
رئیس بانک مرکزی نیز تاکید داشت از آن حذر
شــود .آرمان خالقی ،عضــو هیأتمدیره خانه
صنعت ،معدن و تجــارت ایران صحبتهایش
را اینچنین ادامه میدهد :هرســاله بازار ایران
چنین نوساناتی را تجربه میکند ،بهخصوص در
ت سال نو ،اما با این اوصاف
ایام نزدیک به تعطیال 
باید گفت این نرخ ثبات را تجربه خواهد کرد .با
توجه به ایام پیشرو به نظر من ،ما تا نزدیکسال
نو این نوســانات را داریم ،چون بهانههای کافی
برای افزایش تقاضای ارز در بازار پیشرو است.
باید یادمان باشــد در ماههای آخ ر سال افزایش
تقاضای ارز به چشم میخورد ،بنابراین از حیث
روانی فشــار مضاعفی بر بازار تحمیل میشود.
البته در ایام پیشرو ما نوسانات را شاهد خواهیم
بود؛ نوســاناتی که تا اوایلسال نو ادامه خواهند
داشت و بعد از آن آرامشی را به تجربه سالهای
گذشته خواهیم داشــت تا بازار روند همیشگی
خود را بیابد ،صنعت در مسیر خود قرار بگیرد و
عدد ارز خود را نشــان بدهد تا ببینیم شرایط به
چه گونه اس��ت .خالقی بر این باور است در سال
جدید از آنجایی کــه تقاضا کاهش مییابد ،ما
ثبات را شــاهد خواهیم بود .یکی از مواردی که
درحال حاضر شاهد آن هســتیم این است که
افراد بر این باورند این نوســانات ادامهدار خواهد
بود ،برای همین تقاضای ارز دارند تا به شــکل
پسانداز از آن بهره ببرند که به واقع کار اشتباهی
است ،چون آزموده را آزمودن خطاست .ولی ما
ه ر سال آزموده را میآزماییم! هر بار که اتفاقی
اینچنینیرخمیدهد،ماشاهدتقاضاهاییازاین
جنس هستیم ،همچون بازار سکه و طال ،حتی
ایجاد یک کمبود مصنوعی سبب میشود مردم
برای خرید آنهــا صفهای طوالنی ایجاد کنند؛
صفهای طوالنی که افزایــش قیمت را در پی
خواهند داشــت .چه اتفاق ویژهای در بازار افتاد
که ما شاهد این نوسانات بودیم؟ تنها چیزی که
ممکن بود ما به این نوسانات برسیم این است که
نرخ ارز را مصنوعی ثابت نگه داشتیم؛ نرخی که
تا جایی میتواند خــود را حفظ کند و همچون
فنری خود را رها کــرده و قیمتی بیش از بهای
واقعی خود را نشــان خواهد داد .بهعنوان مثال
اگر امروز ارزش واقعی ارز  4600تومان باشــد،
در بازار به دلیل شرایط روانی به  4800یا حتی
5000تومانهمبرسد!

جنگجهانی دوم به مرحله هشــداردهندهای
رسید ،تالشهای دولت وقت نیز کارساز نشد،
قانون تبدیل واحد پول به طــا کارگر نیفتاد
و نقره یعنی پایه ســابق تبدیــل واحد پول با
گذشت 6سال منسوخ شد .در چنین شرایطی
بود که سیاســت کنتــرل ارز خارجی اعمال
شد ،سیاستی که تا ســالهای 1313-1314
ادامه یافت و بعد از آن تا حدودی از شــدت آن
کاسته شــد ،اما در سال  1352افزایش یکباره
درآمدهای ارزی کــه حاصل صادرات نفت بود
سبب شــد واحد ریال بهطور آزاد قابل تبدیل
شــود ،البته تاریخ ایران بــروز جنگ و اعمال
تحریمهای اقتصادی را شاهد بود که چه از نظر
کاهش شــدید درآمدهای ارزی و چه افزایش
هزینههای ارزی مشــکالت زیادی برای دولت
ایجاد کرد و این فرازوفرودها ادامه داشــت تا
اینکه در ابتدای دهه 80اصالح سیاستهای
ارزی و تجاری کشــور با هدف تسهیل تجارت
و مقرراتزدایی از بخش خارجی اقتصاد ادامه
یافت .اما حاال که در دهه  90به ســر میبریم،
افزایش و کاهش نــرخ ارز را در ســطر اخبار
شــاهدیم؛ شــرایطی که به گمانهزنیها دامن
میزند.

تجربه دیگران
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باثباتها

در میــان ارزهــای مختلــف
جهــان رکــورد معامالت در
دســت دالر آمریکاســت؛
ارزی کــه دو مشــخصه
مهمتریــن و رایجترین
را بــه خــود اختصاص
میدهــد .واحــد پولی
که بــا تمــام واحدهای
پولی دنیا مبادله میشــود
و به فراخور شــرایط بهعنوان
واســط نیز عمــل میکنــد .نکته
ب توجه این اســت که بیشــتر
جال 
بانکهای جهانــی این واحد
پولــی را بهعنــوان ذخیره
پولی احتیاطی نگهداری
میکنند ،البته به صورت
غیررســمی .دالر ،ارزی
بینالمللــی محســوب
میشود که در معامالت
بینالمللی بین کشــورها
مورداستفاده قرار میگیرد و
میتوان گفت این واحد پولی تأثیر
بســیاری بر دیگر ارزها دارد؛ تأثیری
که از ویژگــی مرجع بودن دالر
نشأت میگیرد ،به این معنا
که به دلیــل مرجعبودن
دالر ،نرخ دیگــر ارزها با
توجه به نرخ آن محاسبه
میشود ،البته این واحد
پولی نیــز نوســاناتی را
تجربــه میکنــد ،اگرچه
در کشــورهای مختلف این
نوســانات متفاوت اســت .دالر
آمریــکا نهتنها از ثبات قیمــت برخوردار
اســت ،بلکه با کوچکترین اتفاق
در ســطح جهان تغییر و نرخ
آن نوســان پیدا میکند.
همچنین سیاســتهای
دولت آمریکا نیز تأثیرات
زیادی بر نــرخ دالر در
بازارهای جهانی دارد.
یــورو واحــد پولــی
جدیدی اســت که چندی
پیش با ســرعت جــای خود
را در بازارهای بینالمللــی ارز پیدا
کرد؛ واحد پولی که بعــد از دالر قرار گرفته،
بهطوری که اتحادیه اروپا از آن بهعنوان واحد
پولی استفاده میکند .پس از اینکه یورو در
معامالت جهانی اســتفاده و اعتماد کشورها
به آن زیاد شــد ،این پــول وارد بازار فارکس
هم شــد ،البته یورو نیز ماننــد دالر آمریکا با
رویدادهــای سیاســی اتحادیــه اروپا دچار
نوســان و نرخ آن در بازارهای جهانی عوض
میشود.
قاره آسیا نیز در میان واحدهای پولی خود

ین ژاپن را میبیند؛ واحد پولی که
نشــان از توان اقتصادی ژاپن
دارد .واقعیت این است که
هرچه اقتصاد کشــوری
بیشتر شود ،ارزش پول
آن نیز بیشتر خواهد شد،
مانند ین که به واســطه
اقتصــاد ژاپن ارزشــمند
شده اســت .کشــورهای
همســایه ژاپن بهخاطر اینکه
ارزش پولشــان در بازارهــای آزاد
کم اســت ،از ین در معامالت خود
اســتفاده میکنند ،اگرچه ین
توانســته جایگاه خود را در
بازارهــای بینالمللی نیز
بیابد.
چهارمین واحد پولی
مهم و رایج بازار جهانی
ارز به پوند اســترلینگ
میرســد .واحــد پــول
انگلیــس که بعضــا بهعنوان
اندوختــه احتیاطــی نیــز از آن
اســتفاده میشــود .اگرچه انگلیس
جزو اتحادیــه اروپاســت ،اما
به دلیل قدمــت پوند از آن
بهعنــوان واحد رســمی
پولــش بهــره میبرد؛
واحد پولی که وابســته
به اقتصاد انگلیس است
و بــا رشــد آن ارزش و
اعتبــار باالتــری مییابد،
البتــه برخی از کشــورها از
آن بهعنوان ارز مرجع اســتفاده
میکنند.
لونی یــا دالر کانــادا ارز بعدی
اســت؛ ارزی کــه احتمــال
داده میشــود نخســتین
واحــد پولــی دنیــا و
ارزش آن وابســته بــه
نــرخ کاالهــای ویژهای
بــوده اســت؛ کاالهایی
نظیر نفت خــام و فلزات
گرانبهــا .چون کانــادا
یکی از بزرگترین کشــورهای
صادرکننده نفت و فلزات گرانبها به
دنیاست ،پس قیمت پایه لونی نیز به این مواد
بستگی دارد.
در رده بعدی فرانک ســوییس قــرار دارد؛
واحــد پولــی که همچــون خود ســوییس
بیطرفی خــود را در معامــات بینالمللی
اعالم کــرده اســت .فرانک ســوییس واحد
پولی امن شــناخته شــده اســت آن هم به
دلیل همبســتگی منفی بــا ســایر ارزها و
پولهای پرنوســان همچون دالر اســترالیا و
کانادا.
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نرخ ارز و نوسانات آن این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد؛ نرخی که نگرانیهایی را بهوجود آورده
است .البته برخی این افزایش نرخ را به کسری بودجه و مسائلی از این دست نسبت میدهند و عدهای دیگر
نگران تولید ،صادرات و ...هستند ،اگرچه هستند عدهای که آن را تورمزا میدانند و دالیلی را برای آن ذکر
میکنند.دراین شماره ،پرسشایناستکهآیانرخارزبه ثبات میرسد؟
ایسنا

https// :www.isna.ir/news96080301855/
http: //www.asre-iranian.ir/newspaper/BlockPrint/20252

روزنامهعصرایرانیان
اقتصادآنالین
مهر
اقتصادآنالین
دنیایاقتصاد

http: //www.eghtesadnews.com -67/191411
https: //www.mehrnews.com/news/4018624/
http: //www.eghtesadonline.com-3/241426
http: //donya-e-eqtesad.com/-28/3307171

