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 چکيده
 باشد کهگذاران نرخ ارز میگیری برای سرمایهدر تصمیم مؤثریکی از متغیرهای 

ند که فقط کزمان مخاطرات زیادی را ایجاد می تغییرات مداوم نرخ ارز در طول

 ایه؛ بلکه جامعشوندمیگذاران نیستند که دچار تغییرات این مخاطرات سرمایه

های امنیتی حتماً دچار چالش تر کل کشور در زمینهاقتصادی کشور و در دید کالن

ر مستقیم ب تأثیریو امنیت روانی در بازار حاکم باشد قطعاً  اگر آرامش خواهند شد.

که تعامل رابطه بر اجزای مستقیم ارکان  فعالیت روزمره مردم جامعه خواهد داشت

حاکم بر کشور مردم را حفظ خواهد کرد.هدف این پژوهش بررسی  گیریتصمیم

 بر این تأثیرگذاررابطه امنیت روانی حاکم بر جامعه را با نوسانات نرخ ارز و اجزای 

 .است گذارانسرمایهو  گذاریایهسرمرابطه مانند امنیت نظامی 

 ی، امنیت نظامگذاریسرمایهنوسانات نرخ ارز، امنیت روانی،  اژگان کليدي:و
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  سيدي فرد سيد محمدحسين

 نور هشتگردپیام جغرافیایی سیاسی، دانشگاهکارشناس ارشد 

 
  نویسنده مسئول:نام 

 سيدي فرد سيد محمدحسين

 بررسی نوسانات نرخ ارز و تأثير آن بر امنيت روانی جامعه
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 مقدمه
های اولیه قانونی احساس ناامنی اجتماعی و روانی در محیط جامعه باعث ناتوانی شهروندان برای استفاده مناسب از حقوق و آزادی

 گشایدمیها راه به تمام سطوح زندگی مدرن انسان بلکههای ویرانگر و توانایی نظامی . امروزه امنیت دیگر محدود به آرامش پس از جنگشودمی

و در تمام ابعاد زندگی انسان  نوردددرمیها را های اقتصادی، فرهنگی، سرزمین، تمدن و جان انسانمفهوم امنیت تمام عرصه شود.و مربوط می

 .کند. جامعه سالم پیش از آنکه به آسایش نیاز داشته باشد به امنیت روانی نیازمند استاق و معنی پیدا میمصد

 جامعه را به چالش نخواهد کشید؟ امنیت روانی خ دالرحال با این تفاسیر آیا نوسانات نر

از  رتأثیرپذیهمه  ، کشاورزی و ...و وارداتو اصلی سرمایه دولتی کشور است، بازار صادرات  یفعل کنندهتأمینگذاری نفت که سرمایه

عه دچار استیصال نخواهد شد و این درماندگی بر دهد آیا جامگیری را کاهش مینوسانات نرخ ارز قدرت تصمیم آنکهحالباشند. می ارز نرخ

 نخواهد گذاشت. تأثیرجامعه انسانی کشور 

 تأثیراتقالب  4نوسانات نرخ ارز در  بر اساسرا بر امنیت روانی جامعه  اقتصادی کشوربازار  تأثیراتساختار این مقاله  بر طبق

 گیری این موضوعات بررسی خواهیم کرد.از قبیل صادرات غیرنفتی و نتیجه و کالن اقتصادی جامعهای و فعالیت گذاری، بازار نفتسرمایه
 

 روانی و امنيتگذاري بازار سرمایه و سرمایه
 ادیدبگذار در بازار داخلی تفاوتی زیاد نوسانات نرخ ارز و تشویق مردم برای خرید ارز یا طال قطعاً از نگاه سرمایه براثر ایجادشدههیجانات 

داخلی  گذارسرمایهخرید مواد اولیه، تزریق کاال در بازار، انبار کردن جنس همه از مواردی است که یک  ،ملیمردم عادی جامعه دارد.ارزش پول 

 ضرر نشود؟ کار کند تا از این نوسان دچارهمناسب است؟ چ داریسرمایهرا با این دودلی دچار خواهد کرد که آیا زمان 

دهد نشان می هاآن. نتایج مطالعه قراردادند موردبررسیاطمینان نرخ ارز را گذاری و عدم ( رابطه بین سرمایه3002) همکارانو  دآتال

 های وارداتی کاهش داده است.گذاری را از طریق نهادای سرمایهویژه طوربهکه نوسانات نرخ ارز 

اری گذاری خواهد داشت. این اثرگذای بر سرمایهدوگانه تأثیراین است این تغییرات  زتغییرات نرخ ارز از منظر مطالعات داخلی نیز حاکی ا

 .گیردمیصورت  و هزینهاز دو کانال درآمد 

گذاری رمایهمنفی نوسانات نرخ ارز را بر س تأثیراتسیاسی امنیتی کشور هم باید  گیرندگانتصمیماقتصادی بلکه  گذارانسیاست تنهانه

 قرار داده و این مهم را مدیریت کند. مدنظر

حتی با پخش شایعه هم به فکر  ، همچنینکندارز را تحریک می و دالالنسودجویان  ،عالوه بر تشویش جامعهگیری ضعف در تصمیم

 خود و منفعت خویش بیافتند؟

نیازهای معیشتی افراد جامعه و سودجویان هدف خود قرار  تأمیناقتصادی به  مشوش برای فعالیت راگذاران در بازعدم تمایل سرمایه

 گزینه برای تزلزل امنیت روانی جامعه خواهد بود. مؤثرترینامل ع و همیندهند می

ازار و آشفتگی در ب تالطم همهاینشود از نوسانات نرخ ارز نیست حال چطور می تأثیربیکاالهای اساسی مردم از قبیل دارو قطعاً  تأمین

 د.رک تأمینگذاری امنیت روانی جامعه را سرمایه

کاالهای ضروری جامعه، برخورد ضربتی با دالالن ارز، قوانین محاکم برای تنظیم نرخ در بازار از  جناس وتعدیل سریع بازار با تزریق ا

شور در ک گذاری کالنهای اقتصادی یکی از ارکان سرمایههای بلندمدت فعالیتدهد اما دورههایی است که آشفتگی بازار را کاهش میمسکن

 .دهدمیلیت تجاری را مثبت نشان باشد که ثبات ارز قطعاً نمودار فعامی

 ذارانگسیاسترا بررسی نمایند و هماهنگی  افزایدمیتالطم را بر جامع  ،هایی که در هنگام نوساناتگذاران باید گزینهالبته سرمایه

امنیت در کشور حمایت  تأمینترین نقش شهروندان جهت حساسریزی نمایند.گذاری و هم در زندگی برنامهآرامش در سرمایه اقتصادی برای

های مسئولیت ازجملهاقتصادی  گذارانسیاستامنیت جامعه و  کنندهتأمینباشد. همکاری مردم با نیروهای و اطاعت از قوانین نافذ کشور می

صیب نروانی جامعه بیای اجتماعی نیز با دامن زدن به شایعات نوسانات بازار داخلی به مخاطره انداختن امنیت هباشد. رسانهاساسی مداوم می

که  باشندای اجتماعی میترین وظایف رسانهارتقاء احساس آرامش از اساسی منطقی در مسیر واقعی و صورتبهنیستند.هدایت افکار عمومی 

جامعه خواهد  بر امنیت روانی مؤثرهای گام ازجمله اتگذاری موقت کاالها بدون توجه به واقعیبررسی منطقی دالیل نوسانات ارز و عدم نرخ

 بود.
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 نرخ ارز تأثيراتامنيت نظامی و 
 یک شود و صرفاًهای اقتصادی مانند نرخ ارز دیده نمیبر فعالیت تأثیرگذارهای بین امنیت نظامی و شاخصه صای خادر نگاه اول رابطه

ای مهم مانند نرخ ارز که عاملی کند، اما شاخصهپذیرد که اقتصاد پویا را امنیت تضمین میرابطه کلی از امنیت و اقتصاد در ذهن نقش می

 توان مرتبط دانست.های اقتصادی کشور دارد را چگونه با امنیت نظامی جامعه میمهم در فعالیت

گذاری ارز و نوسانات هیجانی قطعاً در قیمت کاالهای خارجی نسبت به کاالهای داخل، تنزل ارزش پول در نرخ ایجادشده هایشوک

ه ضربه ب واردکردنسیاسی نیز در مورد  معارضانکشور بلکه  اقتصادیسوداگران  تنهانهدر همین مواقع است که  و است مؤثررایج کشور 

 آیند.امنیتی و ایدئولوژی نظام حاکم بر کشور برمی –تم دولتی سیس

  آن و به دنبال آن ورود قیمت کاذب ارز به کشور شوییپولقاچاق و  صورتبهخروج منابع اولیه تولید از کشور 

  یکی از  چراکهاندازد قاچاق کاال قطعاً بحث امنیتی را به مخاطره می به خاطرترددهای غیرمجاز از مرزهای آبی و زمینی افزایش

 باشد.فرار از مرز مینظمی و افزایش های نفوذ تروریست همین بیراه

 سانی ک سوءاستفادهتواند یک بمب پتانسیلی باشد برای اجتماعات عمومی و اعتراضات به وضعیت معیشتی وعدم ثبات قیمت می

 که دوست دارند این اعتراضات به اغتشاش و آشوب تبدیل شود.

 ت و ی امنیگذاری در حوزهاز التهاب نرخ ارز نیست؛ قراردادهای بزرگی که برای سرمایه تأثیربیای امنیتی دفاعی کشور هم برنامه

شود در چالش نوسانات نرخ ارز دچار سردرگمی در خرید و یا فروش، واردات و یا صادرات های تدافعی کشور عقد میتحکیم بنیه

اد خلل ایج موردنیاز تجهیزات و ابزارهای تأمین متصدیانمدت های کوتاهریزیا یا عرضه قطعاً در برنامهشوند و این کاهش تقاضمی

 کند.می

نیروها  ؤثرمچینش مناسب و  ،ریزی دقیقه با برنامهرا باید قانع سازد ک باال مسئولین امنیتی کشور ذکرشدهعوامل بسیاری مانند موارد 

 گیری الزمنوسانات نرخ ارز بتوان آن را اجرایی کرد، جهت دورازبه، عقد قراردادهایی تضمینی که آمیزحریکو تتجهیزات در نقاط حساس  و

ی جامعه مبرای انبار کردن مواد اولیه و تجهیزات و ابزارآالت مهم، تاحد بسیاری در مقابله با نوسانات هیجانی نرخ ارز موفق بشوند تا امنیت نظا

فعالین اقتصادی برای امورات خویش پارامتر امنیت گونه  است که اینمان رابطه کلی امنیت و اقتصاد ایجاد شود و حفظ شود آنگاه است که ه

 کنند.نظامی را با اعتماد بیشتری دخیل می

 

 گذاريته جامعه، نرخ ارز، سرمایهذهن آشف
های روزمره اقتصادی خویش. ترس و برای انجام فعالیتاست. عامل برای آشفتگی ذهن افراد عادی جامعه  مؤثرتریننوسانات نرخ ارز 

کند که تمام ای گسترده پیدا میشود چنان دامنهگذاری کوچک خود در بازار کشور ایجاد میای که در یک فرد عادی برای سرمایهدلهره

 کند.می مؤثر از خودهای اقتصادی کشور را بنگاه

ای پیمانکاران عرصه مسکن بدترین وضعیت موجود را رقم ارزبرارز دارد؛ حال نوسان نرخ ای مستقیم با نرخ قیمت مسکن قطعاً رابطه

های بخش مسکن از این حوزه خارج خواهد کرد و بالطبع با توجه به زمین اقتصاد انداز خود را دیگر با توجه به گزارهفرد پس چراکهخواهد زد 

 ت.انداز در این حوزه خواهد داشمحور تمایل به پس ارز

عدم ثبات قیمت بازار  چراکهگویند تولیدکنندگان و فروشندگان حوزه طال نیز از ضرر و زیان اقتصادی در این بخش سخن می

 و گاهی جایگزینی سرمایه برای فروشنده با ضرر مالی فراوان همراه است. کندمیرا ملتهب  خریدوفروش

ای را روی تغییرات نرخ سود سپرده تأثیریز در اقتصاد ایران بیشترین های متفاوت نوسانات نرخ حقیقی ارنتایج پژوهش بر اساس

منفی از تغییرات  طوربهمدت در میانمثبت و  طوربه بلندمدتو  مدتکوتاهماه( داشته است. همچنین رشد اقتصادی در  6کمتر از ) مدتکوتاه

 استرس و اینهای کشور را به همراه دارد گذاری در بانکبرای سپرده دلهره و اضطراب مردم را تنهاییبهپذیرد. همین خود نرخ ارز اثر می

 های کشور را در گردش مالی جاری دچار مشکل خواهد کرد.قطعاً بانک ایجادشده

بیند. بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود ای کوتاه از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب میتراز تجاری کشور با وقفه

 بورس بازاردر حال گذار بوده و آزادی حساب سرمایه وجود دارد صادق است؛ حال آیا  هاآندارد. این مورد خصوصاً برای کشورهایی که اقتصاد 

جزء مردم عادی هستند را دچار ضرر و زیان فراوان که گذاران قطعاً سرمایه در بازاربورس ایجادشدهشود؟ تالطم بزرگی روبرو نمیبا چالش 

 ک!.اندسرمایهدر یک بنگاه بزرگ وارد شدن و ایجاد التهاب و تالطم یعنی هضم شدن  چراکهخواهد کرد 

 شفتگی خواهد کرد.هایی است که اذهان مردم جامعه را دچار آگزینه ترینمهمتورم و افزایش نرخ کاال از 
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نوسانات مثبت نرخ  دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج  چراکهنرخ ارز در اقتصاد ایران دومین اثر را روی تغییرات تورم دارد  اتنوسان

رت ای قدای و نقطهیابد. تورم لحظهاین اثرگذاری افزایش می میزان رفتهرفتهگذارد و حقیقی ارز از همان دوره اول روی تغییرات تورم اثر می

ای مستقیم با امنیت عمومی جامعه نیز خواهد دهد و این کاهش قدرت خرید یعنی افزایش نرخ بیکاری که رابطهخرید جامعه را کاهش می

 داشت.

 

 افکار عمومی جامعه و نوسانات نرخ ارز رابطه
دارد که دوران ملی شدن صنعت نفت اعتقاد و اعتماد مردم عادی باعث افزایش تراز تجاری خواهد شد، یک بررسی پژوهشی عنوان می

 .کندبیان می را به دولتاعتماد سیاسی مردم  هاآنتحریم شدید در حوزه نفت تراز تجاری کشور رشد مثبت دارد که ریشه  باوجود

 صورتهبهای اجتماعی گذارند. حوزهمی تأثیرفرهنگی مردم  یت از معیشت روی مسائل اجتماعی وتبعبهادی های اقتصنوسانات یا بحران

 ای صرفاً اقتصادی و یا فرهنگی نیست.پدیده و هیچپذیرند میتأثیر  گذارند ومی تأثیر همبسته روی هم

 آن دخیل بوده است. شود حتماً مسائل فرهنگی اجتماعی در وقوعوقتی نوسانات ارزی ایجاد می

ها و باورهای فرهنگی . نهاد غیررسمی ارزشتأثیرگذارند غیررسمیای نهادهای رسمی و رویکرد نهادگرایی در وقوع هر پدیده بر اساس

 .است( همان عرف و رسوم) جامعه

 پیداکردهبا کاهش ارزش ریال، ارزش لیر ترکیه هم نسبت به دالر کاهش  زمانهمدهد یک بررسی اجمالی در حوزه اقتصاد نشان می

مثبت  تأثیر هم ارزش پولشان حفظ  و ،خرند به این صورت عالوه بر آرامش بازار ارزملتهب کردن بازار ارز، سهام می جایبهاست اما مردم 

 گذارد.می روی اقتصاد کشور

 افتهیکاهششان اند که ارزش پول ملیزنند، چون قبالً تجربه کردهریعاً به آن دامن میآید مردم هم سوقتی نوسان اقتصادی پیش می

کنند و با عینی حس می صورتبهحدود شش هزار تومان پس این کاهش را  اآلندالر هفت تومان بود  75کنند سال است. مردم مقایسه می

 زنند.رفتار خود به نوسانات بیشتر دامن می

تواند کمکی بزرگ به این معضل بکند، نوسانات ارزی یعنی نوسانات روانی و رسانه ملی می خصوصبهعی و خبری اجتما ایرسانه

به یک آگاهی الزم برسند که در پی  صداوسیما خصوصبههای جمعی وسط رسانهدقیق تریزی ، اکثر مردم ما در یک برنامهاجتماعینوسانات 

های زنده ماندن، ما شاهد سقوط آزاد در کیفیت همه ابعاد زندگی جامعه هستیم قطعاً افزایش قیمت بعتبهها با خیزهای ارز و هریک از موج

 به دامن زدن التهاب نرخ ارز کمک نخواهد کرد.
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 گيريبندي و نتيجهجمع
 آمدهستدبهقرار گرفت. طبق نتایج  وتحلیلتجزیهجامعه عمومی بخصوص امنیت روانی آن مورد  بر ارزنوسان نرخ  تأثیراتدر این مقاله 

اضطراب در عموم  استرس و یجادحوزه اقتصادی بلکه امنیت نظامی، سالمت روانی و ا تنهانهدر نرخ ارز  ایجادشدههای در این مقاله، اثر شوک

 گذاری داردبر سرمایه اثر منفیرز واقعی را دچار تالطم و آشفتگی قرار داده است. نوسانات نرخ ا مدتکوتاهها گذاریمردم جامعه را در سرمایه

 قرار گیرد. مدنظراران اقتصادی ذگبایست این مهم از سوی سیاستکه می

 جانبهو با حمایت همه بر تولیدات داخلی تأکیددر ایجاد آرامش جامعه است.  مؤثرهای امنیت در صادرات و محدودیت در واردات از گزینه

 باشد.مانع برای ایجاد تالطم در بازار ارز می ترینبزرگ تنهاییبهارزش ریالی خود  کل جامعه و دامن نزدن به کاهش

زده های شتابعجله و اعمال سیاست دورازبهوقتی ذهن عمومی جامعه در آرامش نسبی بسر ببرد قطعاً مسئولین سیاسی و اقتصادی هم 

، ارتقاء توان دفاع ملی، افزایش قدرت خرید بورسثبات بازار  بهکنند و این امر می ریزیارز برنامهبرای رشد تولید ملی و کاهش نوسانات نرخ 

 کند.کمک می و درمجموع دوری از آشفتگی ذهنی و ایجاد سالمت روانی جامعه عموم مردم
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