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ارزرژیم ارزی و ثبات بازار 

1401خرداد 9

بیست و نهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی



معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران



مقدمه

انواع رژیم های ارزی

رژیم ارزی شناور :

وهای بازار ها فقط به وسیله نیرتوانند به طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنارز میهای نرخ

-های مرکزی در بازار ارز دخالتت نیتیاست که در آن بانکحدی نظام شناور ارز حالتی . شودتعیین می

.کنند و در واقع تسویه بازار ارز بر اساس عوامل بازار است

 (:  میخکوب)ثابت رژیم ارزی

لی مقامات پتواز سطح مشخص شده منحرف شود، نرخ ارز چنانچه . تثبیت نرخ ارز در یک سطح مشخص

.کندبا دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعالم شده اقدام می



انواع رژیم های ارزی

رژیم ارزی میخکوب قابل تعدیل :

آن نیتز مشتخص حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامتون ارز در یک سطح مشخص تعیین می شود و نرخ 

.  نرودفراتر که نرخ ارز از دامنه مجاز است میزانی به پولی سیاستامکان آزادی عیل . گرددمی

 میخکوب خزندهارزی رژیم:

حتو  آن تعیتین نوستانات مجتاز در سطحی مشخص تعریف شده و دامنه ارز نرخ اگر چه رژیم، در این 

جتود ها به ویا مازاد تراز پرداختکسری در صورتی که تعدیل، میخکوب قابل رژیم اما برخالف می گردد، 

رت های زمانی کتامال  مشخیتی صتودر فاصلهتدریجی قبل اعالم شده و ارز به صورت از آید، تغییر نرخ 

.گیردمی

 مرکزیتعیین نرخ ارز توسط نیروهای بازار و مدیریت نوسانات ارز توسط بانک: شدهشناور مدیریت



 1۳9۵قانون احکام دائیی برنامه های توسعه میوب سا  20ماده ( ت)بند:

ه و است كه نرخ ارز توسط  نررواطاي ضر ط« شناور مديريت  شده»، قانونی كشورارزي نظام 

نطرخ حطو  مسئولرت بانک مركزي به حداقل رساندن نوسانات. تقا اي بازار تعررن می گردد

.نرخ بازار است



کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟

کشورهای با روابط 
بین المللی مطلوب و 

پایدار
وابستگی بودجه به نفت تعدم وابستگی بودجه به نف

رژیم ارزی ثابت رژیم ارزی شناور

کنترل تورم•
حفظ رقابت پذیری •

تولیدات داخلی در 
بازارهای جهانی

کاهش مداوم تورم•
از دست رفتن رقابت •

ر پذیری تولیدات داخلی د
بازارهای جهانی 

رژیم ارزی ثابت رژیم ارزی شناور

از دست رفتن ذخایر •
ارزی بانک مرکزی

کنترل تورم•
تجمیع فنر ارزی•

حفظ ذخایر ارزی •
بانک مرکزی

تعدیل تدریجی•
نرخ ارز



کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟

کشورهای با روابط 
بین المللی ناپایدار و 

وجود تحریم ها
وابستگی بودجه به نفت تعدم وابستگی بودجه به نف

رژیم ارزی ثابت رژیم ارزی شناور

کاهش ذخایر ارزی •
بانک مرکزی

تجمیع فنر ارزی•

استفاده محدود از ذخایر •
ارزی بانک مرکزی

تخلیه تدریجی اثر •
متغیرهای موثر بر ارز

رژیم ارزی ثابت رژیم ارزی شناور

کاهش شدید ذخایر •
ارزی بانک مرکزی

احتمال جهش های •
شدید ارزی

کاهش ذخایر ارزی •
بانک مرکزی برای 

مدیریت نوسانات
تخلیه تدریجی اثر •

متغیرهای موثر بر ارز



شیسی۸0تاریخچه رژیم های ارزی ایران از ابتدای دهه 

1۳۸0-1۳۸۳

(درصد حو  نرخ بازار۱۰با نوسان حداكثر )ارزي شناور مديريت شده انتخاب رژيم 

اب اجراي موفق يکسان سازي نرخ ارز و حذف نرخ ااي چندگانه به پشتوانه ذخاير ارزي مطلوب بانک  مركزي و ذخطاير حسط

ذخرره ارزي

1۳۸4 1۳90تا دی ماه

و حركت اماانگ و نزديک نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد به دلرطل ( درصد۱۰با نوسان )ارزي شناور مديريت شده رژيم تداوم 

سا  ااوفور درآمدااي نفتی در آن 

بنابراين، ارچند بطه . تومان بوده است۱2۰۰معاد  ۱۳۹۰تومان و ابتداي دي ماه ۸۰۰، نرخ دالر معاد  ۱۳۸۰ابتداي سا  

.اردظاار رژيم ارزي شناور مديريت شده داشته ايم، اما مشاادات آماري به رژيم ارزي تثبرت نرخ ارز شباات برشتري د



شیسی۸0تاریخچه رژیم های ارزی ایران از ابتدای دهه 

 1۳91تا پایان 1۳90از بهین

(تومان۳5۰۰تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۳۰۰۰نرخ اتاق مبادالت ارزي حدود )رژيم ارزي چند گانه 

ي موثر بر ارزجهش نرخ ارز بازار آزاد ناشی از انتظارات منفی نشات گرفته از تحريم اا و تخلره فنر فشرده متغررااي اقتصاد

1۳92- 1۳96دی ماه

(تومان۳۹۰۰تا ۳۳۰۰نوسان محدود نرخ ارز بازار آزاد در دامنه )شده ارزي شناور مديريت رژيم 

ثبات بازار ارز ناشی از رفع تحريم اا و انتظارات مثبت



شیسی۸0تاریخچه رژیم های ارزی ایران از ابتدای دهه 

 1400تا پایان 1۳96از بهین

دي و نرخ ارز ترجرحی براي واردات كاالااي اساسی و دارو، نرخ بازار نرما براي واردات تجهرزات تولرط)رژيم ارزي چند گانه 

(برخی از كاالااي اساسی، نرخ بازار آزاد

سطا  ااي كطه در)جهش شديد نرخ ارز بازار آزاد ناشی از شکست برجام و تخلره فنر فشرده متغررااي اقتصادي موثر بر ارز 

(ايجاد گرديد۱۳۹۶تا ۱۳۹2

 1401ابتدای از

كشور، حذف ارز ترجرحی، نگاه يکپارچه به بازار ارز رسمی)تالش براي اجراي كامل و دقرق رژيم ارزي شناور مديريت شده 

(تالش براي كوچک كردن اندازه بازار آزاد



رعیلکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسیی کشو



رژیم ارزی حاکم بر بازار معامالت رسیی ارز-بخش او 

(حواله)عملکرد بازار نیما 



رژیم ارزی حاکم بر بازار معامالت رسیی ارز-بخش او 

(اسکناس)عملکرد بازار متشکل معامالت ارزی 



ثبات بخشی به بازار ارز-بخش دوم

زثبات بخشی به بازار ار

بانک مرکزی دولت

 اجرای موثر حکمرانی ریال برای کاهش سفته
بازی و خروج سرمایه

حداکثر کردن برگشت ارز حاصل از صادرات
مدیریت تقاضای ارز متناسب با درآمدهای ارزی

کشور
نظارت دقیق بر منشاء ارز واردات

 مبارزه موثر با قاچاق کاال و ارز و کوچک
کردن بازار ارز غیررسمی

 سیاست گذاری اقتصادی در جهت کاهش
رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم، پولی

...نشدن کسری بودجه، 



شمابا تشکر از توجه 


