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گسترش مبادالت تجاري بين کشورها ،موجب توسعه بازارهاي مالی بينالمللی شده است و بازرگانان ،توليدکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،براي مبادالت تجاري ارزي در این بازارها ،اقدام به نگهداري ارز میکنند.
ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز یكی از ریسكهایی است که فعاليتهاي اقتصادي در ایران را همانند سایر کشورها تحت تاثير
قرار میدهد؛ اما ابزارهاي مدیریت این ریسك نظير "هجينگ ارزي" در ایران ایجاد نشده و نوسانات شدید نرخ ارز طی سالهاي
اخير ریسكهاي بسيار شدیدي را متوجه فعاالن اقتصادي کرده است.
نرخ ارز و نوسانات آن یكی از عوامل مهم و تعيين کننده در هزینه ي تمام شده واحدهاي صنعتی و همچنين بنگاه هاي
اقتصادي بين المللی است و در اکثر مواقع باعث باالرفتن هزینه توليد و در نتيجه پایين آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه
آنها میشود و امكان برنامهریزي را از این واحدها می گيرد.
بسياري از اقتصاددانان ،مازاد تجارت خارجی را عامل اصلی رشد اقتصاد کشورها معرفی کردهاند .با حصول مازاد تجاري ،زمينه
گسترش بازار داخلی ،افزایش کارایی ،ارتقاي سطح کيفيت کاالها و در نهایت رشد توليد فراهم میشود .سپس از طریق گسترش
و شكوفایی بخشهایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت نسبی دارد ،راههاي دستيابی به رشد و توسعه اقتصادي فراهم میشود.
انجام دادن هر معامله ارزي مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است .به بيانی دیگر ،با انجام دادن هر معامله ارزي ،مبلغ مشخصی
از دو نوع ارز داد و ستد می شود .نرخ مبادله پول رایج یك کشور با پول سایر کشورها را در اصطالح" ،نرخ تسعير ارز" گویند.
بازار ارز یك مكان فيزیكی خاص نيست  ،بلكه این بازار مكانيسمی است که خریداران و فروشندگان ،ارز را براي انجام دادن
مبادله ارزي به یكدیگر منتقل میکنند .به طور کلی بانكها ،صادرکنندگان ،واردکنندگان ،دالالن ،بازرگانان و سوداگران ارز
(سفته بازان) ،اعضاي اصلی بازار ارز را تشكيل میدهند و نقشی اساسی در این بازار ایفا میکنند .ریسك ناشی از نوسانات نرخ
ارز؛ جزء ریسكهاي مالی و از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعاالن بازارهاي ارزي را به خود مشغول کرده است.
معموالً افرادي که در معرض چنين ریسكی قرار میگيرند از روشهایی نظير "هجينگ ارزي" استفاده میکنند تا حاشيه سود
خود را افزایش داده واز زیانهاي پيش بينی نشده بينالمللی جلوگيري کنند .چنانچه یك واردکننده بخواهد بهاي کاالي
خریداري شده از خارج خود را در آینده و به ارزي مشخص پرداخت کند ،همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابري آن
ارز به پول ملی افزایش یابد .لذا از هم اکنون به خرید آن ارز اقدام میکند و با این عمل ،خود را در مقابل ریسك نوسانات نرخ
ارز پوشش میدهد .به عبارت دیگر ،هجينگ ) (Hedgingنوعی قرارداد آتی محسوب میشود که به معنی خنثی سازي ریسك
موجود در یك بازار با استفاده از ریسك متضاد در بازاري دیگر است.
قرارداد هجينگ امروزه در بازارهاي بينالمللی به عنوان قراردادهاي آتی (  ) futureمطرح است .هجينگ یا پوشش قيمتی
ریسك یكی از استراتژيهاي مدیریت ریسكهاي مالی می باشد .قرارداد اختيار خرید یا فروش ،قراردادهاي آتی و فوروارد،
ابزارهاي مشتقهاي براي هجينگ هستند که از آنها براي پوشش ریسك نوسانات نرخ ارز استفاده میگردد.
با توجه به رشد و توسعه بازارهاي مالی و دانش مربوط به ابزارهاي مشتقه در دنيا ،به طور عمده اغلب شرکتهایی که به دنبال
مدیریت ریسك نوسانات ارز خود هستند ،به بازارهاي مالی پویا و کارا و استفاده از ابزارهاي موجود در آن روي میآورند .اما در
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کشور ما هنوز بسترهاي الزم براي شكل گيري بازار مالی با ابزارهاي کافی به دالیلی مانند :ساختار و نظام ارزي کشور ،وابسته
بودن درآمد ارزي کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت ،دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروز تغييرات شدید در آن بر
اثر نوسانات درآمد نفتی مهيا نشده است.
به عبارت دیگر وقتی کنترل کننده اصلی بازار ارز دولت است ،نمیتوان انتظار داشت بازار کاراي ارز ایجاد شود و وقتی بازار ارز
به معناي واقعی آن وجود نداشته باشد تالش براي راه اندازي بازارهاي مالی ارزي و ابزارهاي مشتقه ارزي بیثمر خواهد بود .از
این رو بنظر میرسد در شرایط کنونی نتوان از روشهاي متداول دنيا در پوشش ریسك نوسانات ارز ،در ایران نيز استفاده کرد
و باید به روشهاي جایگزین متوسل شد .بررسیها نشان میدهد که در کشورهاي دنيا ،عالوه بر بازارهاي مالی ،شرکتهاي
بيمه هم در برخی موارد اقدام به بيمه نوسانات ارز میکنند.
براي این که شرکت هاي بيمه قادر و راغب به ارایه خدمات بيمهاي در این حوزه باشند ،الزم است که ریسك آن را به دقت
کنترل و اندازهگيري کنند ،در حالی که پيش بينی نوسانات نرخ ارز بسيار پيچيده و دشوار است و شرکت بيمه به سختی قادر
خواهد بود الگویی براي محاسبه ریسك ارائه دهد .لذا در صورتی میتوان به متقاضی ،خدمات بيمه اي ارائه نمود که حق بيمه
باالیی پرداخت کند.
از طرف دیگر ،یكی از شرایط اصلی بيمهپذیر بودن یك ریسك عام نبودن آن است؛ به عبارت دیگر نوسان نرخ ارز جزء تغييرات
فراگير اقتصادي است و در اثر تحقق ریسك ،شرکت بيمه دچار یك ریسك عمومی شده و مجبور به پرداخت خسارت به تعداد
زیادي از بيمهگذاران می شود.
به دليل ریسك باالي بيمه نوسانات نرخ ارز ،شرکتهاي بيمه خصوصی تمایلی براي ورود به این رشته ندارند .حتی در کشورهاي
پيشرو در این زمينه ،نظير هلند و کره جنوبی نيز شرکتهاي بيمهاي دولتی یا تحت حمایت دولت ،با هدف حمایت از
واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خود ،به ارائه این نوع بيمه نامه میپردازند.
شوراي عالی بيمه ،در فروردین ماه سال  1931با تصویب آیيننامه اي ،به منظور کاهش ریسك ناشی از نوسانات قيمتها،
اجازه صدور بيمهنامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي  -صادراتی توسط شرکتهاي بيمه را در چارچوب "شرایط عمومی
بيمهنامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي  -صادراتی" صادر کرد؛ با این حال ،تاکنون شرکتهاي بيمه خصوصی به دالیل
فوق الذکر ،تمایلی براي ورود به این عرصه از خود نشان نداده اند.
در صورتی که دولت بخواهد براساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنين ریسكی اقدام نموده و از صادرکنندگان و
واردکنندگان حمایت نماید ،باید به صورت غير مستقيم به حمایت مالی از آن ها بپردازد و با تأسيس شرکتهاي دولتی به
حمایت از بيمهگذاران و متقاضيان بيمه ریسك نوسانات ارزي ،اقدام نمایند.
از سوي دیگر؛ با وجود انحصارات داخلی در صنایع توليدي کشور ،همواره تمام یا قسمتی از حقوق مصرف کننده ،نظير :جلب
رضایت مشتري و ارائه محصول مطابق با نياز بازار نادیده گرفته می شود .وجود خودخواهی ( )Egoismدر تفكرات برخی از
توليدکنندگان باعث بدبينی مردم نسبت به مصرف کاالها و خدمات داخلی و به طبع تضعيف توليدات داخلی می گردد .در
عرصه اقتصاد ،احتكار و سودهاي نامتعارف را می توان به عنوان خطرناک ترین دستاورد اصالت فردي بيان کرد ،که در نهایت
به جاي آن که برآیند سرمایههاي مردم ،ایجاد کارخانه هاي توليدي ،گسترش بازارهاي داخلی ،ارتقاي سطح کيفی کاالها و
2

افزایش اشتغال و در نهایت رشد صادرات باشد؛ موجب حرکت سرمایه ها به سمت بازارهاي غيرمولد نظير سفته بازي می گردد،
که پایدار و ارزش آفرین نيست و این به معناي ناکارآمدي اقتصاد و ناتوانی آن در ایجاد اشتغال می باشد.
حمایت و پرداخت سوبسيد به صنعت بيمه ،باعث ایجاد اطمينان و حاشيه ایمنی براي صنایع توليدي در استفاده از منابع ارزي
صندوق توسعه ملی و تزریق خونی تازه به شریان هاي توليد داخلی می گردد؛ که ماحصل آن کاهش هزینه هاي انرژي ناشی
از بكارگيري تكنولوژي روز و برتر ،افزایش بهروري و ارتقاي کيفيت توليدات و توان رقابت با محصوالت خارجی در بازارهاي
داخلی و بين المللی ،حذف انحصارات ،توسعه بازارهاي هدف داخلی و گسترش صادرات خواهد بود.
اميد است با حمایت دولت در پرداخت مابه التفاوت احتمالی افزایش نرخ ارز به صنایع در خصوص سرمایه گزاري یا نوسازي
ماشين آالت و تجهيزات و بهرمندي از تكنولوژي پيشرفته در قالب هجينگ تسهيالت ارزي ،فرصت تاریخی براي رشد و پویایی
صنایع فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادي ،کاهش بيكاري ،افزایش بهره وري و عدالت اجتماعی باشيم.
بدیهی است با توجه به توافقات اوليه در خصوص برجام و آزاد سازي منابع ارزي کشور ،یكی از راه هاي جلوگيري از تزریق
مستقيم منابع به جامعه و تبعات ناشی از آن ،نوسازي صنایع می باشد؛ تا با اصالح و انتخاب زیر ساخت هاي مناسب و کسب
منابع ناشی از سرمایه گذاري هاي مولد ،منافع آتی مصرف کنندگان که همانا بهرهمندي از کاالهاي داخلی با کيفيتی باالتر و
قيمتی پایين تر از کاالهاي وارداتی را تأمين و تضمين نماید تا گامی استوار در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته
شود.
مرداد 39
عضو هيات مدیره کنفدراسيون صنعت ایران
عضو هيات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران
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