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کنترل ارزيگزینش نظام چند نرخی ارز و استراتژي هاي علل 
 

عدم تعادل در تراز پرداخت ها به علت ناتوانی در اعمال سیاست هاي پولی ومالی انقباضی مناسب. 1

عدم تعادل در تراز پرداخت ها به علت شوك هاي خارجی. 2

حمایت از صنایع داخلی. 3

توزیع درآمدها و جهت دهی به فعالیت هاي اقتصادي. 4

استراتژي هاي کنترل ارزي. 5

کنترل مستقیم داد وستد هاي ارزي، از طریق صدور مجوز براي صادرات و واردات یااعمال  : الف               
نرخ هاي چندگانه ارزي

کنترل غیر مستقیم، از طریق افزایش نرخ تعرفه بر واردات و برقراري یارانه یا جایزه براي : ب               
صادرات

محدودیت هاي مقداري مانند سهمیه بندي واردات:  ج               

پیمان هاي ارزي:  د               
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معایب نظام چند نرخی ارز

آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهاي ناکارآمد تولید و  . 1
مصرف

فعالیت هاي سوداگرانه ارزي و افزایش رانت خواري و فساد مالی ناشی از  . 2
تخصیص اداري ارز

نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزي خاص خود و افزایش بوروکراسی. 3

شکل گیري انتظارات در مورد کاهش بیشتر ارزش پول ملی از جانب  . 4
بخش خصوصی که منجر به تسریع واردات و تعویق صادرات می شود

ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش هاي خصوصی و دولتی . 5
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تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته

1350دهه 

1353تثبیت کامل نرخ برابري ریال به دالر تا بهمن : الف

نرخ نسبتا ثابت برابري ریال به دالر و انجام تغییرات نوبه اي در این نرخ با توجه به : ب
برابري روزانه اس دي آر به ریال تا زمان پیروزي انقالب اسالمی

تداوم نرخ نسبتا ثابت برابري ریال به دالر و پیدایش نرخ هاي دیگري چون نرخ : ج
1359تا خرداد  1357ترجیحی و نرخ خدماتی در فاصله بهمن 

قطع رابطه ثابت دالر به ریال و تثبیت نرخ برابري اس دي آر به ریال در نرخ یک : د
1359ریال از خرداد  92.3اس دي آر معادل 
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تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته

1360دهه 

تداوم نظام چند نرخی ارز با پیدایش نرخ هایی چون نرخ دولتی، رقابتی،  
، و بازار سیاه)مسافري(خدماتی 
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تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته

1370دهه 
1372کاهش تعدد نرخ هاي ارز قبل از یکسان سازي سال : الف

با پذیرش نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ رسمی و  1372یکسان سازي نرخ ارز در سال : ب
ریال 1750متعاقبا تثبیت نرخ برابري یک دالر در سطح 

 1373بازگشت به نظام چند نرخی ارز با اعالم اولین نرخ صادراتی دالر در اردیبهشت : ج
1374ریال در اردیبهشت  3000ریال و نهایتا تثبیت این نرخ در سطح  2590در سطح 

و فراهم نمودن امکان  1375تداوم نظام چند نرخی با صدور واریزنامه از فروردین : د
1378تا پایان  1376فروش واریز نامه در بازار بورس از خرداد 

ادغام دو نرخ صادراتی و واریز نامه و اعالم نرخی موسوم به نرخ گواهی سپرده و فراهم : ه
1380و  1379نمودن امکان معامله ارز در این نرخ در بازار بورس طی سالهاي 

 1380و  1379پیدایش و همزمانی نرخ دیگري موسوم به نرخ توافقی طی سالهاي : و
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تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته

1380دهه 

پس از  1381تجربه دوم یکسان سازي نرخ ارز در فروردین 
بسترسازي هاي الزم و تداوم نظام تک نرخی ارز به مدت یک دهه
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تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته

1390دهه 

بازگشت مجدد به نظام چند نرخی ارز شامل نرخ هاي دولتی، مبادله اي، و  
بازار آزاد
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علل ناکامی تجربه نخست یکسان سازي نرخ ارز 
فقدان بستر و شرایط کالن اقتصادي مناسب براي اجراي سیاست یکسان سازي. 1

عدم هماهنگی الزم در اعمال سیاست ها در بخش هاي گوناگون. 2

عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست هاي اقتصادي. 3

سیاست مالی انبساطی . 4

کسري تراز پرداخت ها قبل از یکسان سازي . 5

کاهش شدید درآمد هاي نفتی و عدم پیش بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوك . 6
هاي قیمتی منفی در بازار نفت

دشواري بدهی هاي تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند. 7

کافی نبودن ذخایر ارزي. 8

عدم وجود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده. 9
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رمز موفقیت تجربه دوم یکسان سازي نرخ ارز

اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم : الف

انضباط مالی و کاهش کسري بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه  : ب
اي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کاالهاي یارانه اي

فقدان کسري تراز پرداخت ها: ج

ایجاد بسترهاي قانونی الزم از جمله ساده سازي مقررات ارزي: د

کاهش بدهی هاي خارجی و اصالح مدیریت آن: ه

انباشت ذخایر ارزي و بهبود مدیریت آن: و

11



رمز موفقیت تجربه دوم یکسان سازي نرخ ارز
ایجاد حساب ذخیره ارزي، تامین ریالی مابه التفاوت نرخ ارزتعهدات ارزي  : ز

کوتاه مدت سررسید شده از محل این حساب، و خنثی کردن آثار بالقوه  
انبساطی افزایش دارایی هاي خارجی بانک مرکزي با کاهش مشابه در بدهی  

هاي دولت به بانک مرکزي

جابجایی تدریجی اقالم وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد: ح

اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز: ط

  -1ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته هاي ششگانه شامل : ي
کمیته نظارت و تدوین   -3کمیته تدوین مقررات ارزي  -2کمیته راهبردي 

کمیته طراحی و پیاده سازي نظام تسویه و  -4دستورالعمل هاي حسابداري 
 کمیته تدارکات و تجهیزات -6کمیته آموزش و  -5پرداخت 
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:  استراتژي خروج از نظام چند نرخی ارز
ارز یکسان سازي آتی نرخ براي هاي پیشنهادي گام  

تداوم سیاست پولی انقباضی جهت تحقق تورم یک رقمی: الف

تداوم انضباط مالی و سازگاري با سیاست هاي پولی، ارزي، و بازرگانی: ب

رعایت توالی سیاست هاي اقتصادي: ج

ایجاد بستر قانونی الزم جهت گذار به نظام ارزي جدید از جمله استقالل عملیاتی بانک مرکزي، ساده  : د
سازي مقررات ارزي، ایجاد تورهاي تامین اجتماعی براي اقشارآسیب پذیر، و پوشش مابه التفاوت ریالی  

بانک ها ناشی از تغییر پایه ارزي

تسریع در جابجایی اقالم وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله اي به نرخ ارز بازار آزاد: ه

:و تکمیل گام هاي فوق با   
فعال سازي نظام شناور مدیریت شده ارز: و

احیاي بازار بین بانکی ارز و زیرساخت هاي مورد نیاز آن : ز
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گزینه هاي فروش ارز بانک مرکزي به بانک ها

فروش روزانه ارز به بانک ها در بازار بین بانکی جهت تامین ارز مورد نیاز: الف

  

فروش موردي ارز در بازار بین بانکی جهت کنترل نوسانات شدید ارز: ب

به روش هاي گوناگون از جمله درقیمت واحد و یا  (مزایده هفتگی ارز : ج
)قیمت هاي متفاوت

جهت جلوگیري از نوسانات غیر متعارف ارز متناسب با  (مزایده موردي ارز : د
)  استراتژي مداخله بانک مرکزي در بازار ارز
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اقدامات الزم پس از یکسان سازي نرخ ارز
تداوم سازگاري سیاست هاي منسجم پولی، مالی، و تجاري در جهت حمایت از نظام تک  : الف

نرخی ارز

تداوم ساده سازي مقررات ارزي و رفع هرگونه محدودیت حساب جاري تراز پرداخت ها:  ب

تقویت مدیریت نقدینگی ریالی و ارزي بانک ها:  ج

و اعمال  ) بر روي هر ارز منفرد و بر روي کل ارزها(نظارت روزانه بر وضعیت باز ارزي بانک ها : د
الزامات احتیاطی مربوطه

تجدید نظر در مقررات ناظر بر فعالیت صرافی ها و بازگرداندن آن ها به معامالت خرد: ه

تعمیق بازار بین بانکی ارز از جمله با تشویق بانک ها به انجام معامالت با یکدیگر: و

آزاد سازي تدریجی برخی از اقالم حساب سرمایه تراز پرداخت ها از جمله با استفاده از بازار  : ز
فرعی بین بانکی ارز با هدف نهایی تحقق تبدیل پذیري ریال در بازارهاي جهانی ارز

)بازار پول(= تقویت و تعمیق بازار بین بانکی ریالی : ح

راه اندازي بازار سلف ارز به ریال جهت پوشش ریسک نوسانات آتی ارز صادرکنندگان و :  و
واردکنندگان
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سخن پایانی
یکسان سازي نرخ ارز فرایند پیچیده اي است که اجراي موفق آن مستلزم ایجاد . 1

.بسترهاي مناسب قانونی و اقتصادي و تعدیل رفتار شرکت کنندگان بازار است

تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست هاي پولی، ارزي، مالی، و . 2
.بازرگانی است

بانک ها باید مدیریت ریسک ارزي خود را تقویت کنند و بانک مرکزي باید بر وضعیت . 3
.باز ارزي بانک ها نظارت مستمر داشته باشد

یکسان سازي نرخ ارز باید با فعال سازي نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار . 4
.بین بانکی ارز همراه شود

زمان یکسان سازي نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعالم عمومی شود و انجام . 5
یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهاي مطرح شده در این سخنرانی، بایستی 

.    موکول به بهبود فضاي خارجی موجود گردد 16



.

از توجه شما متشکرم
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