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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

تشکر می کنم از و  ت همه عزیزان شرکت کنندهخدمدارم سالم 

برای فرصتی که در اختیارم قرار دادند این همایش برگزار کنندگان 

نیلی، دبیر محترم کنفرانس پولی و ارزی در  فرهاد جناب آقای دکتر

و ارائه سخنرانی  همایش که برای حضور در این ای دعوت نامه

پیرامون یکسان سازی نرخ ارز ارسال داشتند تأکید نمودند که با 

گذاران در رابطه سیاست از توجه به نظرات متفاوتی که توسط برخی

خود را از اجرای  با یکسان سازی نرخ ارز بیان می شود، تجربیات

در میان با شما  1831سال در موفقیت آمیز یکسان سازی نرخ ارز

 . گذارم

سه  از  بدین منظوز سعی خواهم کرد در فرصتی که در اختیار دارم

 منظر یکسان سازی نرخ ارز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. 

 هزینه ها و فواید یکسان سازی نرخ ارز  -یکم

ق و پایدار و فو الزامات یکسان سازی نرخ ارز موپیش شرط ها  -دوم

 ارائه پیشنهاداتی برای یکسان سازی آتی نرخ ارز. –سوم 
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در زمینه  انجام شدهیک و تجربی تئوردر ادبیات اقتصادی مطالعات 

یکسان سازی نرخ ارز آنچنان وسیع و گسترده است که در این 

و بهمین دلیل فرصت کوتاه نمی توان حق مطلب را بخوبی ادا کرد 

 گزینه ای بیان نمایم.فشرده و ناچارم سه بخش فوق را بصورت

علل به  ابتداً. می فرماییدفهرست مطالب مالحظه چنانچه در

گزینش نظام چند نرخی ارز و استراتژی های مربوطه آن خواهم 

پرداخت و سپس هزینه های نظام چند نرخی ارز را برخواهیم 

نظام تک نرخی ارز می باشد. پس از آن شمرد که در مقابل فواید 

مروری کوتاه به تحوالت ارزی در ایران طی چهار دهه گذشته 

یکسان  نخست خواهیم داشت و بعد از آن به علل ناکامی تجربه

دوم یکسان سازی نرخ ارز سازی نرخ ارز و رمز موفقیت تجریه 

ازی یکسان س تجربیات از خواهیم پرداخت و نهایتاً با بهره برداری

صلی استراتژی یکسان سازی آتی نرخ ارز را قبلی در ایران خطوط ا

 خواهیم کرد. ارائه

اینکه چرا تعدادی از کشورها از جمله کشور خودمان نظام چند 

نرخی ارز را گزینش و ادامه میدهند باید گفت که این کشورها 
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خاص و در مواجهه به عدم تعادل در تراز پرداختها بعلت  مقاطعدر

های وکو یا شانقباضی  انی در اعمال سیاستهای پولی و مالی ناتو

ابزاری برای حفظ نرخ ارز و نوسانات آتی و بمنظور  به خارجی

حفظ ذخائر ارزی به  ومحدود کردن اثرات تورمی تعدیالت نرخ ارز 

می  متوسلپولی یا ابزار سیاست بودجه ای و  شبه  عنوان یک

دگانه ارز یک سیستم خاص نرخ چن ند. از این دیدگاه سیاستشو

که از واردات کاالهای لوکس  معنی/ یارانه است به این مالیات

مالیات گرفته می شود و به واردات کاالهای اساسی و صادرات 

کاالهای صنعتی یارانه داده می شود. بعالوه این سیستم تا حدودی 

انعطاف پذیری نرخ ارز را بعنوان یک ابزارسیاستی کاهش میدهد. 

عالوه بر الزامات خاص اقتصادی در زمانهای شوکهای داخلی و 

خارجی دالئل دیگری از جمله حمایت از صنایع داخلی و توزیع 

درآمد و جهت دهی امکانات به سوی مجموعه ای از فعالیتهای 

نشان می دهد  . مطالعات تجربیداقتصادی خاص را توجیه می کنن

ماه بوده و طوالنی شدن  9 تا 6که تأثیر پذیری چند نرخی ارز بین 

آن آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیتهای ارزی بطور مستقیم 

و غیر مستقیم و سهمیه بندی واردات و پیمان سپاری صادرات 
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. تجربه کشورهای مختلف نیز برای اقتصاد بهمراه خواهد داشت

بیانگر این است که نرخ های ارز چندگانه در هیچ کشوری بعنوان 

. بلکه به ام کارآمد و پایدار مورد استفاده قرار نگرفته استیک نظ

صورت مقطعی و به منظور رفع عدم تعادل در تراز پرداختها و در 

 شرایط حاد تورمی به کار گرفته شده است.

اختالل  ادیجا درمیتوان  را معایب و هزینه های نظام چند نرخی ارز

بهینه منابع، افزایش آثار نامطلوب بر تخصیص قیمتهای نسبی ، در

انتظار کاهش بیشتر ارزش  ،رانت خواری و فساد مالی ، بوروکراسی

تسریع در واردات و تعویق در صادرات  موجب خود کهپول ملی 

شرایط نابرابر رقابتی در در ایجاد و می شود توسط بخش خصوصی 

نمود. در مقابل یکسان سازی نرخ ارز با منافع و  مشاهدهاقتصاد 

مثبت فراوان اقتصادی در ابعاد گوناگون همراه می باشد.  تأثیرات

بررسی مطالعات گوناگون صورت گرفته در این باره بیانگر ارتباط 

مواردی در کالن اقتصادی  پارامترهاینزدیک این سیاست با بهبود 

، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی، اشتغالچون سطح 

در شرایط  اشتغالن با افزایش تجارت و غیره می باشد که ارتباط آ
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اهمیت ویژه ای می باشد. وجود یک  واجدکنونی برای کشورمان 

از یک نظام  انتقالنرخ واحد ارز الزاماً آثار منفی بر اقتصاد ندارد اما 

چند نرخی به یک نظام یک نرخی می تواند در کوتاه مدت اثرات 

دنبال داشته منفی بر تورم، کسری بودجه و ترازنامه بانک مرکزی ب

باشد. این اثرات را میتوان با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی و رعایت 

 الزامات خاص خنثی نمود و یا به حداقل رساند.

سان سازی نرخ ارز در به تجربیات اجرای یک پرداختن قبل از

مروری گذرا داشته باشیم بر تحوالت ارزی  1831و1831سالهای 

 .دهه  گذشته  4کشور طی 

نظام ارزی تا بهمن  05همانطور که مالحظه می شود در دهه 

ودز به دالر تثبیت شده بود اما پس از فروپاشی نظام بر تن  1808

می جهانروا آر که مجموعه ای از ارزهای  –دی  –اس  به سبدریال 

انقالب اسالمی تثبیت شده بود و در فاصله بهمن پیروزی  تا باشد

یدایش نرخهای جدیدتر ترجیحی شاهد پ 1809تا خرداد  1803

ها و بیماران بودیم و از خرداد تبرای صادرات و خدماتی برای مسافر
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ریال  8/91معادل  SDRتثبیت ریال به دالر قطع و به سبد  1809

 تثبیت گردید.

به لحاظ جنگ  و ادامه یافتنظام چند نرخی ارز  65در دهه 

برخی از  درنفت تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت  ،تحمیلی

 رسید.مختلف نرخ  3سالها تعداد نرخ های ارز به 

از پایان جنگ تحمیلی مقامات پولی با هدف و پس  35در دهه 

 و ندددانرخ تقلیل  به سه را نرخهای ارز ابتداً یکسان سازی نرخ ارز

با پذیرش نرخ آزاد ارز یکسان سازی نرخ ارز  1831در فروردین 

ماه ادامه یافت  6اعالم گردید و با پیروی از نظام شناور ارز بمدت 

 130کسری بودجه در سطح وولی متعاقباً با تشدید نرخ تورم 

در سطح  یک نرخ صادراتی 1834 ماه تثبیت و از اردیبشهتتومان 

 1830 ماه و از فروردین رای هر دالرتومان برای یک دالر ب 855

به آنها نامه ای و بعداً نرخ گواهی سپرده و نرخ توافقی واریز نرخ 

نرخ شناور ارز بقیه این ماه تجربه  6در این دهه بجزاضافه گردید.

 دهه در یک نظام چند نرخی ارز قرار داشتیم .
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سازی های الزم شاهد یکسان سازی موفق  بستربا  35ههاما درد

به آن خواهیم  بعداً بودیم که بمدت یک دهه ادامه یافتکهنرخ ارز 

  پرداخت .

مجدداً در اثر سیاستهای پولی و مالی انبساطی و تحریم  95در دهه 

به نظام چند نرخ ارز  و کاهش قیمت نفت های بین المللی

 بازگشتیم.

ر ما در بیش از دو دهه یک شود کشویهمانطور که مالحظه م

ر سرا پشت  یارز به کنترلهای شدید ساختار پیچیده چند نرخی

گذاشته و یک تجربه ناموفق و یک تجربه موفق یکسان سازی نرخ 

ین عافدارز  را در حافظه تاریخی خود ضبط نموده است. شاید م

 1831و پیامدهای یکسان سازی سال ارز  به اثرات  ینرخ چند

داشته  توجهاینکه به علل و عوامل ناکامی آن  ند بدوننگاه می کن

 .باشند
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 این عوامل عبارتند از:

. فقدان بستر و شرایط کالن اقتصادی مناسب برای اجرای 1 

 نرخ ارز سیاست یکسان سازی

در بخش  ی اقتصادی. عدم هماهنگی الزم در اعمال سیاست ها1

 های گوناگون

 سیاست های اقتصادی. عدم توجه به ترتیب و توالی 8

 . سیاست مالی انبساطی 4

 . کسری تراز پرداخت ها قبل از یکسان سازی 0

. کاهش شدید درآمد های نفتی و عدم پیش بینی نحوه مقابله با 6

 بروز احتمالی شوک های قیمتی منفی در بازار نفت

 . دشواری بدهی های تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند3

 ذخایر ارزی. کافی نبودن 3

 . عدم وجود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده9
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بدین ترتیب مجموعه این عوامل باعث عدم توفیق در سیاست 

ند و اصالح در بخش ارزی را حدوداً یک دیکسان سازی نرخ ارز ش

 دهه به عقب انداخت .

 1836تنظیم نظام ارزی کشور از سال مسئول بانک مرکزی بعنوان 

با بررسی علل ناکامی تجربه نخست یکسان سازی و با استفاده از 

یکسان اجرای تدریجی برای  استراتژیتحربیات سایر کشورها، یک 

 فرآیندباجرا گذاشت.  1831نرخ ارز طراحی و در سال سازی 

)حدود  انتقال این یکسان سازی بسیار آرام و با کمترین آثار تورمی

کارشناسان  تحسین( همراه بود که مورد 1831در سال  درصد 1

 رموزین المللی قرار گرفت. رمز و بموسسات مالی  ،محققین و

 : زیر نهفته استبرداشتن گامهای اساسی درموفقیت تجربه دوم 

 الف: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم 

ایجاد ردیف ب: انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله 

 بودجه ای تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای یارانه ای

 ج: فقدان کسری تراز پرداخت ها
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 د: ایجاد بسترهای قانونی الزم از جمله ساده سازی مقررات ارزی

 ه: کاهش بدهی های خارجی و اصالح مدیریت آن

 و: انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن

ارزی، تامین ریالی مابه التفاوت نرخ  ز: ایجاد حساب ذخیره

ارزتعهدات ارزی کوتاه مدت سررسید شده از محل این حساب، و 

خنثی کردن آثار بالقوه انبساطی افزایش دارایی های خارجی بانک 

 مرکزی با کاهش مشابه در بدهی های دولت به بانک مرکزی

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

 ارز بازار آزاد

 ط: اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز

ی: ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته های ششگانه 

 -8کمیته تدوین مقررات ارزی  -1کمیته راهبردی  -1شامل 

کمیته  -4کمیته نظارت و تدوین دستورالعمل های حسابداری 

کمیته آموزش و  -0طراحی و پیاده سازی نظام تسویه و پرداخت 

  کمیته تدارکات و تجهیزات -6
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یکسان " عنوان نظر باینکه کلیه اقدامات فوق  در مقاله ای تحت

سازی نرخ ارز   ، تغییر نطام ارزی و ایجاد بازار ارز بین بانکی در 

مجموعه مقاالت دوازدهمین  نشریهدر  "جمهوری اسالمی ایران

از  رسانده امبچاپ  1831 اردیبهشتپولی و ارزی ساالنه کنفرانس 

و توجه عالقمندان را به خواندن جزئیات بیشتر صرفنظر می کنم 

که اجرای در این مقاله نشان داده ام مقاله جلب می کنم. آن

نظام مناسب ارزی و ایجاد بازار  ادهمزمان یکسان سازی ، ایج

 توفیق یکسان سازی ارز و تداوم آن بوده است . رمز متشکل ارز

 انداز رفع تحریم های بین المللی پس از توافق احتمالی با شمچبا 

و امکان دسترسی به ذخائر ارزی و روابط مجدد  0P+1 ایهکشور

کارگزاری بانکهای کشورمان با بانکهای بین المللی ، مسئله 

و نیل به اهداف  ارز چگونگی خروج از محیط نظام دوگانه کنونی

و توجه محافل  ردار گردیدهنرخ ارز واحد از اهمیت ویژه ای برخو

است. با عنایت به درسهایی  علمی و اقتصادی را به خود جلب کرده

 درسال سازی نرخ ارز اجرای یکسانتجربیات  که میتوان از
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 برای یکسان سازی آتی نرخ ارز آموخت،گامهای زیر1831،1831

 می شود.توصیه 

 الف: تداوم سیاست پولی انقباضی جهت تحقق تورم یک رقمی

ب: تداوم انضباط مالی و سازگاری با سیاست های پولی، ارزی، و 

 که این یکی از الزامات مهم یکسان سازی نرخ است.  بازرگانی

 1831. این موضوع در سال ج: رعایت توالی سیاست های اقتصادی

 یکی از عوامل ناکامیابی یکسان سازی بود

جدید از جمله د: ایجاد بستر قانونی الزم جهت گذار به نظام ارزی 

استقالل عملیاتی بانک مرکزی، ساده سازی مقررات ارزی، ایجاد 

تورهای تامین اجتماعی برای اقشارآسیب پذیر، و پوشش مابه 

. بدون این شروط التفاوت ریالی بانک ها ناشی از تغییر پایه ارزی

 سازی موفقیت آمیز نخواهد بود زیرا از عمده الزامات هستند. یکسان

در جابجایی اقالم وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به ه: تسریع 

 نرخ ارز بازار آزاد

 : و تکمیل گام های فوق با   
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که مناسب ترین  و: فعال سازی نظام شناور مدیریت شده ارز

است که البته وزیر محترم نیز به آن اشاره  ارزی برای کشور سیستم

  نمودند.

 ز: احیای بازار بین بانکی ارز و زیرساخت های مورد نیاز آن 

ی ازها و الزامات فراهم مبا توجه به اینکه برخی از شرایط و پیش نی

سان سازی نرخ ارز پس از باشد ،بنظر می رسد حرکت به سمت یک

 م ها با هزیینه ای کمتر و سرعت بیشتر عملی باشد.رفع تحری

ی جمهوری اسالمی ایران بر خالف بانک مرکزموضوع دیگر اینکه 

سایر بانکهای مرکزی عالوه بر سیاست مداخله ای ارز جهت کنترل 

را نیز  یفتن هایاز درآمدارز بایستی ارز حاصل  نرخ شدید اتنوسان

 :نمود پیشنهاد  توان را میگزینه دوبانکها بفروش برساند. به 

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

مورد نیازفروش موردی ارز در بازار بین بانکی جهت کنترل نوسانات 

 شدید ارز
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: مزایده هفتگی ارز )به روش های گوناگون از جمله درقیمت ب

مزایده موردی ارز )جهت جلوگیری  واحد و یا قیمت های متفاوت(

نک از نوسانات غیر متعارف ارز متناسب با استراتژی مداخله با

 .مرکزی در بازار ارز(  

 الزامات دیگر عبارتند از: پس از یکسان سازی نرخ ارز

الف: تداوم سازگاری سیاست های منسجم پولی، مالی، و تجاری در 

 جهت حمایت از نظام تک نرخی ارز

ب:  تداوم ساده سازی مقررات ارزی و رفع هرگونه محدودیت 

 حساب جاری تراز پرداخت ها

 یت نقدینگی ریالی و ارزی بانک هاج:  تقویت مدیر

: نظارت روزانه بر وضعیت باز ارزی بانک ها )بر روی هر ارز منفرد د

 و بر روی کل ارزها( و اعمال الزامات احتیاطی مربوطه

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

 ها به معامالت خرد
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ز جمله با تشویق بانک ها به انجام و: تعمیق بازار بین بانکی ارز ا

 معامالت با یکدیگر

آزاد سازی تدریجی برخی از اقالم حساب سرمایه تراز پرداخت ها از ز:

جمله با استفاده از بازار فرعی بین بانکی ارز با هدف نهایی تحقق تبدیل 

 پذیری ریال در بازارهای جهانی ارز

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

و:  راه اندازی بازار سلف ارز به ریال جهت پوشش ریسک نوسانات 

 آتی ارز صادرکنندگان و واردکنندگان

 و نهایتاً سخن پایانی :

. یکسان سازی نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که اجرای موفق 1

آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل 

 ان بازار است.رفتار شرکت کنندگ

. تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست های 1

 پولی، ارزی، مالی، و بازرگانی است.
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. بانک ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک 8

مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک ها نظارت مستمر داشته 

 باشد.

عال سازی نظام شناور مدیریت . یکسان سازی نرخ ارز باید با ف4

 شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود.

. زمان یکسان سازی نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعالم 0

عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهای 

مطرح شده در این سخنرانی، بایستی موکول به بهبود فضای 

 د.    خارجی موجود گرد

 کنم از توجه ای که مبذول فرمودید تشکر می

 


