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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  101 - 110، صفحات 1390، خرداد و تیر 4 و 3های  شماره

  
  

  ارز نرخ تعیین مناسب چارچوب و کشور ارزی های سیاستبه  نگاهی
  

  1پور مصطفیمنوچهر 
  2عمادالدین سخایی

  
 رژیم ارزی هر. باشد میمناسب  و تعیین نرخ ارز  اتخاذ رژیم ارزی،الملل یکی از مباحث عمده در مالیه بین

نظام  ،به عالوه. کند های اقتصاد کالن وارد می سیاستی را بر های  خود را دارد و محدودیتهای محدودیت
 حوزه دیگر را ،های هر حوزه و سیاستارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است 

 درستینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه  تصور اسازد و  میمتأثر
 بلکه به  از دیرباز  نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملیبا این حال  .است

های ارزی  سیاستهای مالی بر   سیاستعموماً . واقع شده استتوجه  موردعنوان ابزاری برای تعادل بودجه 
شوند که   درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می55بیش از . ستا و پولی کشور سلطه داشته

 أثیرت) های ارزی سیاست( تعیین نرخ ارز ،بنابراین. شود با توجه به نرخ ارز از دالر به ریال تبدیل می
الملل   مالیه بینوضوعبه تعیین آن به عنوان مدارد و دولت هرگز نتوانسته  بودجه دولت  بریانکار غیرقابل
تعیین   مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد،به عبارت دیگر. بنگرد

 20انداز   سند چشمرسد در نظر می هب.  ایفا خواهد نمودمالی دولتهای   نقش مهمی در اتخاذ سیاستنرخ ارز
درج شده و تحقق آن نظام شناور سمت  هب نظام ارزی ایران لویحی جهت حرکتگیری ت جهتساله کشور 

شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی،   که با بازهای مورد نیاز آن است منوط به ایجاد زمینه
با  .است...و   به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتیگذاری خارجی  سرمایههای تقویت جریان

ترین  دولتی مهم بخش و داده تشکیل را کشور ارزی منبع درآمد عمده نفتی درآمدهای که زمانی تا حال این
ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و شود،  کننده ارز در بازار داخلی محسوب می کننده و تقاضا عرضه

  که- دولتهای هزینهخه نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرپیامدهای 
شناورتر های  ایجاد زمینه بهترین راهکار برای -سیس حساب ذخیره ارزی استأهمان ایده اصلی تدر حقیقت 

  . شود محسوب می مالی دولت های سیاست ارزی از های سیاستو استقالل بیشتر کردن بازار ارز در داخل 
  

  .گذاری ارزینظام ارزی، تعدیل نرخ ارز، سیاست :کلیدی های واژه
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 مقدمه . 1
در . نرخ ارز قیمت واحد پول خارجی است که تحت شرایط عرضه و تقاضا قرار دارددر واقع، 

در چنین شرایطی . کننده و تقاضاکننده اصلی ارز دولت است شرایط فعلی اقتصاد کشور عرضه
 خارجی نسبت حجم بازرگانی، توان تصور کرد در اقتصادی که دولت حجم بسیار بزرگی دارد نمی

نرخ  موارد دیگر وین است و خروج سرمایه پای حجم ورود وبه تولید ناخالص داخلی پایین است، 
 نظام ارزی کشور با وجود اعالم شاید به همین دلیل است که . شود تعیینارز توسط ساز و کار بازار

د را به نظام نرخ ارز جای خودر طول برنامه چهارم توسعه شده در عمل  نظام نرخ ارز شناور مدیریت
  .میخکوب خزنده داد

 
   تحلیلی از وضعیت نظام ارزی کشور.2

، بلکه به  کنون نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی از دیرباز تا
های  های مالی بر سیاست همواره سیاست  ونظر واقع شده است عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مد

های عمرانی اجرا شده قبل  که در دوران اجرای برنامه به طوری ستا ارزی و پولی کشور سلطه داشته
های   از برنامهیهای پولی و ارزی به عنوان بخش غیرقابل تفکیک از پیروزی انقالب اسالمی، سیاست

  . عمرانی کشور مطرح بودند
های   کشور با توجه به دگرگونیپس از پیروزی انقالب اسالمی نیز چه در دورانی که اقتصاد

های ساالنه اداره  براساس سیاست...) تحمیلی، کاهش قیمت نفت و  اقتصادی، جنگ تحریم(مختلف 
های پولی از   توسعه سیاست و چهارم سوم،شد و چه در دوران اجرای قوانین برنامه اول، دوم  می

به . گرفتندای قرار  لشعاع مالحظات بودجها ها را دنبال نکردند و تحت  مقدار و رشد مسیر برنامهلحاظ
ی بیشتری به  بهااعطاءای کشور به سیاست پولی،  های توسعه  اگرچه نگرش برنامه،عبارت دیگر

 پول متناسب با نرخ رشد اقتصادی، شناوری پول ملی در مقابل عرضه(دیدگاه طرفداران نظریه پولی 
مبتنی بر ارزی  های پولی و سیاستر عمل اجرای است، اما د)  تعادلسیدن به نقطهسایر اسعار تا ر
 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین 55بیش از . استبوده ای  اهداف بودجه

های  سیاست( بنابراین تعیین نرخ ارز . شوند شوند که با توجه به نرخ ارز از دالر به ریال تبدیل می می
  .باشد تحت تأثیر بودجه دولت می) ارزی 

 اول توسعه سیاست ارزی اعمال شده گرچه در راستای های ارزی، در برنامه  سیاستمینهدر ز
در قانون . برنامه گام برداشت، اما در انتها نتوانست آنچه را که در برنامه تدوین شده بود محقق سازد

 و تضعیف های متعدد برابری پول ملی  بود که به نرخای گونه به اتخاذ شدههای  برنامه دوم نیز سیاست
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لی فاسد نظام چند نرخی به سمت أ که در نهایت کشور را به دلیل تشرایطی. ارزش مؤثر آن انجامید
اگرچه از برنامه سوم توسعه تاکنون نظام . سازی نرخ ارز در برنامه سوم توسعه وادار ساخت یکسان

 تاکنون در 1381 سال  ازاما،  شود شده به عنوان نظام ارزی کشور معرفی می نرخ ارز شناور مدیریت
عمل ارزش اسمی ریال در برابر دالر آمریکا با نرخ رشد مالیمی کاهش داده شده و ارزش ریال در 

که نوعی نظام نرخ  دش مقابل سایر ارزها نیز بر مبنای نرخ برابری دالر آمریکا با آن ارزها تعیین می
ر را باید در معطل ماندن مبانی اولیه  ریشه این ام1.سازد ارز میخکوب خزنده را به ذهن متبادر می

دلیل  هبسو   از یک،به عبارت دیگر. ای کشور جستجو کرد حساب ذخیره ارزی و الزامات بودجه
رویه ارز نفتی به اقتصاد   تزریق بی موجب، رشد درآمدهای نفتی عف فیلتر حساب ذخیره ارزیض

نک مرکزی به تأمین ریال معادل آن از ای و الزام با  الزامات بودجه،و از سوی دیگرگردید کشور 
به . آورد بینی شده در بودجه ممانعت به عمل  تر از نرخ ارز پیش ینیکاهش نرخ ارز به سطوحی پا

های برنامه سوم نرخ رسمی  ای از تعیین نرخ ارز طی سال  در چارچوب چنین شیوه،عبارت دیگر
د و قدرت اقتصاد کشور در جذب ارز ش های سنواتی به عنوان نرخ کف تعیین می هدف در بودجه
کننده  سو و ضرورت استفاده از ابزار ثبات نسبی نرخ ارز برای مقابله با تورم نیز تعیین غیرنفتی از یک

ای و کسب حداکثر درآمد  میزان فاصله گرفتن بانک مرکزی از این نرخ برای تحقق اهداف بودجه
 .از محل فروش ارز بوده است

 چهارم توسعه مقرر شد نرخ برابری  براساس قانون برنامه  رفت از این رویهدر تالشی برای برون
 2.پول ملی با اسعار خارجی با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود

 که تعامل -از این منظر رویکرد دولتمردان به نرخ ارز در چارچوب رویکرد کلی برنامه چهارم
در این چارچوب دولتمردان به .  تعریف شده بود- جهانی را هدفگذاری کرده بودتر با اقتصاد جدی

 خاص داشته و قتصاد داخلی و خارجی توجه و دغدغهروند آتی نرخ ارز به عنوان محل اتصال ا
. های الزم را برای توسعه صادرات غیرنفتی و توازن بیشتر تراز جاری به عمل آورده بودند بینی پیش

 مقرر بود که نقش نرخ ارز به عنوان  ابزاری برای تعادل تراز تجاری کشور در ،ربه عبارت دیگ
انضباط مالی دولت و تقویت فیلتر حساب ذخیره ارزی دو ابزار . مقایسه با توازن بودجه تقویت گردد

ساز کنترل نقدینگی، تحقق تورم تک رقمی و  بایست زمینه مهمی بودند که در طول این برنامه می
با این حال در غیاب تحقق این دو . پذیری بیشتر بازار ارز مطابق فرمول برنامه چهارم باشند انعطاف

                                                 
  . ر آمریکا به یورو تغییر داد ارز اصلی را در سیستم نرخ ارز روزانه خود از دال27/8/1386 ایران از تاریخ بانک مرکزی .1
  .)7( ذیل جدول 5 بند )1384-1388(قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران  .2



 3 و 4های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی    

 

104

یندهای تورمی ارویه ارز نفتی به اقتصاد، رشد نقدینگی و تقویت فر مهم اقتصاد کشور با تزریق بی
 به عنوان  شد و این امر مجدداً بانک مرکزی را به سمت تثبیت نرخ ارز و استفاده از نرخ ارزمواجه

های  روند تورم داخلی و خارجی و وضعیت نسبتاً ثابت نرخ. دهد سوق میلنگری برای کنترل تورم 
اسمی ارز طی برنامه چهارم توسعه بر عدم اجرای این بند از قانون برنامه چهارم داللت دارد و اطالق 

این است  خصوص این نکته حائز اهمیت در .سیاست تثبیت نرخ ارز با واقعیت تناسب بیشتری دارد
  :که

های گذشته محصول گستره اقتصاد دولتی و جایگاه  نحوه تعیین نرخ ارز در کشور طی سال −
کننده و تقاضاکننده ارز در کشور بوده است و این رویه بدون تغییر  ترین عرضه دولت به عنوان مهم

تواند با صدور صرف  یهای اقتصادی و تغییر جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد کشور نم در بنیان
 .قانون و مصوبه یا تعیین تکالیف جدید برای بانک مرکزی یا دولت دگرگون شود

رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز به دلیل جایگاه محدود بازرگانی خارجی غیرنفتی در  −
 بسته بودن حساب گذاری خارجی، بودن سرمایه محدود داخلی، ناخالص تولید کشور سهم کم آن در

نگر و   رویکردی درونموارد دیگرالمللی و  های کشور در صحنه اقتصاد بین چالشه و سرمای
ها و تعامل  معطوف به توازن بخشی به بودجه و کنترل تورم بوده تا تعادل بخشی به تراز پرداخت

 .اقتصادی مطلوبتر با دنیای خارج

ملی و کاهش  موجب کنترل تورم و ثبات بیشتر اقتصاد  احتماالًشده اتخاذرویکرد  −
ای بر رشد ملی   حائز آثار محدودکننده نرخ رشد اقتصادی شده است، اگرچه احتماالًهای نوسان

 .بوده است

  
 وضعیت مطلوب. 3

یافته با جایگاه اول اقتصادی،   ایران کشوری است توسعه1404سال انداز ایران در  بر مبنای سند چشم
 آنچه مطلوب اقتصاد ،بنابراین. ازنده و مؤثر با جهانعلمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل س
  :ایران خواهد بود به صورت زیر قابل ذکر است

 .پردازد حجم عمده اقتصاد غیردولتی است و دولت به وظایف حاکمیتی خود می -

 .حجم ورود و خروج سرمایه باالست و برای ورود و خروج آن محدودیتی وجود ندارد -

 .یادی از اقتصاد را در اختیار داردتجارت خارجی سهم ز -

 .دهد صادرات غیرنفتی بخش عمده تجارت خارجی را تشکیل می -
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وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد و درآمدهای مالیاتی عمده درآمد دولت را تشکیل  -
 .دنده می

 .کند  میهای بازاری اقتصاد کشور را اداره دولت از انضباط مالی برخوردار است و مکانیزم -

های تجارتی در چارچوب سازمان  ایران یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی است و سیاست -
 .شود تجارت جهانی تعیین می

 .المللی است پول ایران یک ارز جهانروا و قابل مبادله در بازارهای مالی بین -

کنترل است و  بلود که تا حدودی قا نظام ارزی ایران نظام شناور خواهد ب،در چنین وضعیتی
  . تواند نرخ ارز را تعیین کند بلکه بر آن تأثیرگذار است دولت نمی

  
  الزامات حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. 4

صورت  هتوان ب سمت وضعیت مطلوب را می هترین الزامات حرکت از وضعیت موجود ب برخی از مهم
  :زیر خالصه کرد

نابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، با توجه با اینکه بخش اصلی م -
های اقتصادی مناسب و انضباط پولی، مالی و ارزی دولت و توجه در نحوه مصرف  سیاست

بدیهی است که هرگونه . های ارزی ایفا خواهد نمود درآمدهای ارزی نقش مهمی در اتخاذ سیاست
 اصالح رابطه دولت و نظام مالی و ارزی کشور نگر مستلزم شدن به رویکرد برون تالش برای نزدیکتر

 در امارسد که تأسیس حساب ذخیره ارزی اساساً با همین هدف صورت گرفت،  نظر می هب. است
  .  جهت برداشت از این حساب مصون بماندبخش دولتیعمل این حساب نتوانست از فشارهای 

های کالن اقتصادی اتخاذ  هبایست در قالب اهداف و برنام  هرگونه سیاستگذاری بخشی می-
مند  جانبه به سمت اهداف اقتصاد ملی بهره مدت از تبعات مثبت حرکت همه شود تا بتوان در میان

صورت هر نوع اتخاذ سیاست مقطعی حرکت از یک تعادل ناپایدار به سمت تعادل  در غیر این. شد
 برای اصالح نظام ارزی کشور  هرگونه برنامه،به عبارت دیگر. ناپایدار دیگری را رقم خواهد زد

بایست به فراخور رفع کسری ساختاری بودجه دولت،  های ارز در آن می ونحوه تعیین نرخ
نگر  ماهیتی برون...  نفتی و های دولت به نظام مالی، بسط تجارت غیر سازی، کاهش بدهی خصوصی

  .و شناور بیابد
 بخش ارزی تنهاهای ارزی نباید تنها نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و   در اعمال سیاست-

ها  اشت و سایر بخشداقتصاد را در نظر گرفت، بلکه تغییرات نرخ ارز بر کل اقتصاد اثر خواهد 



 3 و 4های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی    

 

106

ایجاد . های ارزی قرار خواهند گرفت تأثیر سیاست  همزمان تحتصورتنیز به ) پولی و مالی(
ای و  واقعی اقتصاد، پایبندی دولت نسبت به رعایت انضباط بودجهتحوالت ساختاری در بخش 

اصالح فضای کسب وکار، عدم استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی برای جبران کمبودهای 
ترین  مقطعی و در نهایت تالش برای توسعه بازرگانی غیرنفتی کشور به اتکاء درآمدهای نفتی از مهم

  .ط دولت به انجام برسندبایست توس اقداماتی است که می
 بهترین راهبرد برای ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای درآمدهای باالی -

های ریالی دولت با میزان درآمدهای ارزی اکتسابی و در حقیقت بازگشت  ارزی، قطع ارتباط هزینه
ت که مستلزم توجه جدی به ایده خارج نگهداشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و ارز اس

انداز کردن دالرهای   قانون برنامه توسعه چهارم مبنی بر پسیک قانون برنامه سوم و ماده 60به ماده 
  .باشد مازاد بر نیاز بودجه در قالب حساب ذخیره ارزی می

های اثرگذار   ساختار واردات و صادرات و مؤلفهبایست می برای دستیابی به بازار باثبات ارز -
 پذیری فناورانه بر پذیری و انعطاف  رقابتاینکه مگر شود این مهم حاصل نمی.  آنها متحول شودبر

  .ی حاکم گردد کاالهای داخلتولید

بودن  در صورت تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی با فرض تعادلی-
 با کاالهای خارجی حفظ خواهد نرخ برابری پول ملی در زمان مبنا قدرت رقابت کاالهای داخلی

توان در بلندمدت امیدوار بود کمیت و کیفیت کاالهای داخلی در  شد و در این شرایط است که می
 اندنرس برای به تعادل صرفاًصورت چنانچه نرخ برابری پول ملی  غیراین در .یابد رشد انتظار مورد حد

رسد، اما بازرگانی یا تراز جاری به تعادل  تراز بازرگانی تغییر یابد گرچه ممکن است وضعیت تراز
 در یک بخش از اقتصاد تحقق یافته است بدون آنکه به تبعات آن در اقتصاد ملی بهای  تنهااین امر

  . ده باشدالزم داده ش
مدت نیازهای  تواند در کوتاه ای نیز گرچه می  جهت دستیابی به تراز بودجهیذاری ارزگسیاست

 ،های دولتی را افزایش داده ورم هزینهتمدت با افزایش  باشد، اما در میانریالی دولت را پاسخگو 
  .کسری بودجه مجدد دولت را در پی خواهد داشت و سیکل باطلی آغاز خواهد شد

خواهد  قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موجب دولت و مالیاتی افزایش درآمدهای -
تری فراهم  ارزی مستقلهای سیاست و امکان داقل برسد ارز به حو تعیین نرخ ارتباط بودجه شد که
  .گردد
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  رویکرد قابل اتخاذ در زمینه نظام ارزی کشور و مسأله تعیین نرخ ارز. 5
 برایهر اندازه تأثیر یک واحد ارز بر تقاضای کل بیشتر باشد، که د نده مطالعات انجام شده نشان می

 با افزایش ،در مقابل.  تعیین گرددتری یینپا در سطح سازی آثار تورمی آن الزم است نرخ ارز خنثی
.  افزایش دادگونه آثار تورمی  بدون ایجاد هیچتوان نرخ ارز را اثربخشی یک واحد ارز بر تولید می

همچنین با کاستن از سهم درآمدهای ارزی دولت از کل درآمدهای ارزی کشور از طریق افزایش 
 واحد ارز را بر طرف تقاضا کاهش و نرخ ارز را بدون ایجاد توان اثربخشی هر صادرات غیرنفتی می

  .)1378صمصامی،  (گونه آثار تورمی افزایش داد هیچ
ای صنایع کشور از خارج  ای و سرمایه اینکه عمده کاالهای واسطهدر شرایط کنونی با توجه به 

ع دارد سیاستگذار اقتصادی های تولید این صنای قابل انکاری بر هزینه شود و نرخ ارز اثر غیر وارد می
مطرح  ،به عالوه.  قرار دهدتوجه  موردهمواره ناچار است دغدغه آثار تورمی افزایش نرخ ارز را 

حجم محدود تجارت خارجی کننده و متقاضی ارز در کنار  ترین عرضه بودن دولت به عنوان مهم
بودن  ذاری خارجی، وابستهگ غیرنفتی و سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی، جذب محدود سرمایه

 مالی در های سیاسترنگ شدن نقش   شد از دیگر عوامل پرذکرچنانکه ... حساب سرمایه کشور و 
  . تعیین نرخ ارز هستند

  
 گیری  نتیجهبندی و  جمع. 6

های کالن اقتصادی اتخاذ شود تا  بایست در قالب اهداف و برنامه هرگونه سیاستگذاری بخشی می
در . مند شد جانبه به سمت اهداف اقتصاد ملی بهرهمدت از تبعات مثبت حرکت همه بتوان در میان

صورت هر نوع اتخاذ سیاست مقطعی حرکت از یک تعادل ناپایدار به سمت تعادل ناپایدار  غیر این
  .دیگری را رقم خواهد زد

 فرض در صورت تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بارسد  بنظر می
تعادلی بودن نرخ برابری پول ملی در زمان مبنا قدرت رقابت کاالهای داخلی با کاالهای خارجی 

توان در بلندمدت امیدوار بود کمیت و کیفیت  حفظ خواهد شد و در این شرایط است که می
ل صورت چنانچه نرخ برابری پو در غیراین. یابدانتظار رشد   موردهکاالهای داخلی در حد و انداز

ملی برای به تعادل رسیدن تراز بازرگانی تغییر یابد، گرچه ممکن است وضعیت تراز بازرگانی یا 
 در یک بخش از اقتصاد تحقق یافته تنهاتراز جاری بدون نفت کشور به تعادل برسد، اما این امر 

یاستگذاری س. شود داده الزم بهای مدت کوتاه در ملی حداقل است بدون آنکه به تبعات آن در اقتصاد
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مدت نیازهای ریالی دولت را  تواند در کوتاه ای نیز گرچه می ارز جهت دستیابی به تراز بودجه
های دولتی را افزایش داده کسری بودجه  مدت با افزایش تورم هزینه پاسخگو باشد، اما در میان

  .مجدد دولت را در پی خواهد داشت و سیکل باطلی آغاز خواهد شد
رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز به دلیل جایگاه محدود بازرگانی خارجی  طی دو دهه گذشته

گذاری خارجی،  بودن سرمایه غیرنفتی در کشور، سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی، محدود
 رویکردی عمدتاً... المللی و  های کشور در صحنه اقتصاد بین چالشبودن حساب سرمایه و  بسته
ها   بخشی به بودجه و کنترل تورم بوده، تا تعادل بخشی به تراز پرداختنگر و معطوف به توازن درون

 .و تعامل اقتصادی مطلوبتر با دنیای خارج

 بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، که بدیهی است تا زمانی
الی و ارزی دولت و  انضباط پولی، می اهمیتاما در چنین فضایتداوم این روند محتمل خواهد بود، 

بهترین راهبرد برای در چنین شرایطی  .باشد دو چندان میتوجه در نحوه مصرف درآمدهای ارزی 
ثیرپذیری نرخ ارز أ درآمدهای نفتی و تهای نوسانایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای 

تسابی و در حقیقت بازگشت های ریالی دولت با میزان درآمدهای ارزی اک ، قطع ارتباط هزینهاز آن
به ایده خارج نگهداشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و ارز است که مستلزم توجه جدی 

 برنامه توسعه چهارم مبنی بر پس انداز کردن دالرهای مازاد بر 1  قانون برنامه سوم و ماده 60به ماده 
  .باشد نیاز بدنه بودجه در قالب حساب ذخیره ارزی می

 با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه رود میر پرتو چنین چارچوبی انتظار د
 کلی اصل های سیاستبه درآمدهای نفتی، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد از طریق اجرای 

 خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و آزادسازی تدریجی گذاری سرمایه قانون اساسی، افزایش 44
  .سازی بیشتر نرخ ارز نیز فراهم گردد های شناور ایه زمینهحساب سرم

  
  منابع

 .)1384-1388(قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 

 .نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی ، پایانبررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب، )1378 (صمصامی، حسین

 . نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، جلد اول و1383گزارش اقتصادی سال 

 .، جلد چهارم)1379-1383(مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

مجموعه مقاالت ، "معیارهای انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط اقتصاد ایران؛ رقابت و تورم"، )1379 (یاوری، کاظم
 .های پولی و ارزی بانک مرکزی فرانس سالیانه سیاستکن
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  برابری ریال و دالر در ایران. 1پیوست 
  

.  ریال به ازای هر دالر آمریکا بود5/32 نرخ ارز رسمی ایران معادل 1336تا قبل از اردیبهشت سال 
 یافت و تا  ریال به ازای هر دالر آمریکا افزایش75/75 نرخ ارز رسمی به 1336اواخر اردیبهشت 

 تبدیل SDRدر بدو انقالب نظام تثبیت به دالر آمریکا به نظام تثبیت به . پیروزی انقالب ادامه داشت
های جنگ در   و در اواخر سالیافتهای پس از انقالب ادامه  نظام تک نرخی ارز در سال. گشت

در . فرتی برقرار شدهای رقابتی، ترجیحی و مسا کنار نرخ ارز عمده چند نرخ ارز دیگر مانند نرخ
کردن ارز را اتخاذ کرد و نظام چند نرخی را   بانک مرکزی سیاست تک نرخی1372فروردین سال 

این سیاست در بدو امر موفق بود، اما به . پذیر جایگزین نمود با یک نظام تک نرخی نسبتاً انعطاف
های منفی نفت و  وکهای لجام گسیخته پولی و مالی و نیز ش  عدم هماهنگی آن با سیاستدلیل

 بودجه و تورم نیز از عواقب بعدی شدید هایفشار. های خارجی با شکست مواجه شد بحران بدهی
  .)1379یاوری،  (پذیر طی این دوره بود سیاست نرخ ارز انعطاف

در برخورد با این شرایط مجدداً سیاست نرخ ارز ثابت اتخاذ گردید و دولت نرخ ارز را در 
ای از مقررات کنترل صادرات و واردات را   برابر دالر تثبیت کرد و مجموعه ریال در1750سطح 

 اما. برقرار نمود که موقتاً در ایجاد مازاد تجارت خارجی و ایجاد حاشیه ایمن ذخایر ارزی مؤثر بود
فشار تقاضای واردات، نرخ ارز را در بازار آزاد به سرعت افزایش داد و در برخورد با این نابسامانی، 

 ریال برای صادرات محصوالت غیرنفتی و 2345نرخ ارز دیگری تحت عنوان ارز صادراتی با نرخ 
 افزایش یافت و از سال 1374اساسی اعالم گردید که نرخ اخیر در اواخر سال  واردات کاالهای غیر

 تمام 1374همچنین از خرداد ماه .  ریال در مقابل هر دالر آمریکا تعیین شد3000 معادل 1375
ها مجاز اعالم شد و به طور کلی بازار آزاد ارز ممنوع و غیرقانونی  مبادالت ارزی تنها از طریق بانک

در ادامه این روند به دلیل فشار تورمی داخلی نرخ واقعی ارز افزایش یافت و اختالل . اعالم شد
جویانه ایجاد  نتهای را زیادی در اقتصاد داخلی از طریق تأثیر نامناسب در تخصیص منابع و فعالیت

  .کرد
 که در مقابل صادرات نامه واردات را  تا اجازه به صادرکنندگان اجازه داده شد1376از سال 

به این ترتیب نرخ صادراتی به . نمایند در بازار بورس تهران به فروش برسانند غیرنفتی دریافت می
  .)مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی (تر شد های واقعی نزدیک قیمت

سازی، نرخ ارز   به تبع اجرای سیاست یکسان1381 ارز صادراتی و در سال 1379در سال 
 آثار حذف خصوصسازی نرخ ارز به ویژه در  با توجه به اهمیت یکسان. رسمی حذف گردید
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سازی نرخ  های چندگانه ارز بر تخصیص منابع در کشور، روند اجرای سیاست یکسان نامطلوب نرخ
  همچنین برای تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بازار بین. تداوم یافت 1382ارز در سال 

 عالوه بر این، بر اساس .)1383 سال اقتصادی گزارش ( کاالها حذف گردیدتمامبانکی، پیمان ارزی 
قانون برنامه سوم توسعه دولت مکلف شد به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و  60ماده 

خام و تبدیل داریی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و  اصل از صدور نفتریالی ح
  . حساب ذخیره ارزی عواید حاصل از فروش نفت خام را ایجاد نمایداری،گذ سرمایه

 شدید نرخ ارز به های  قانون برنامه چهارم توسعه، کنترل نوسان41بر اساس بند الف ماده 
مالحظات  گرفتن نظر  و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا با درصورت نرخ شناور مدیریت شده

  .های صادرکننده و سیاست جهش صادرات در نظر گرفته شده است حفظ توان رقابت بنگاه
  


