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ﻧﮕﺎﻫﯽﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎیارزیﮐﺸﻮروﭼﺎرﭼﻮبﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻌﯿﯿﻦﻧﺮخارز
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽﭘﻮر

1

ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺳﺨﺎﯾﯽ

2

ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه در ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،اﺗﺨﺎذ رژﯾﻢ ارزی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ رژﯾﻢ ارزی
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻈﺎم
ارزی ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﺣﻮزه ،ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ را
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارزی ﻣﻨﺘﺰع از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد از ﭘﺎﯾﻪ درﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از دﯾﺮﺑﺎز ﻧﺮخ ارز ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮازن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی
و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  55درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز از دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز )ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی( ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎری ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ دارد و دوﻟﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺑﻨﮕﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺮخ ارز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ارزی اﯾﺮان ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎور درج ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ،ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽو ...اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ارز در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ از ﺗﺒﻌﺎت و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺧﺎرج ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ -ﮐﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﺳﺖ -ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎورﺗﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺎزار ارز در داﺧﻞ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

واژهﻫﺎیﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻈﺎم ارزی ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ارز ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ارزی.

.1رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ.
.2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد.
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 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
در واﻗﻊ ،ﻧﺮخ ارز ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺮار دارد .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ارز دوﻟﺖ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد در اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ و ﻧﺮخ
ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻼم
ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه در ﻋﻤﻞ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ ارز
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺧﺰﻧﺪه داد.
 .2ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر
از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ارز ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮازن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ارزی و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در دوران اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻗﺒﻞ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺤﺮﯾﻢاﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﮓﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و  (...ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره
ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻪ در دوران اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ،دوم  ،ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار و رﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮدﺟﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،اﻋﻄﺎء ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ )ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻨﺎوری ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻌﺎر ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل( اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻫﺪاف ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  55درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز از دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ) ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ارزی ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮔﺮﭼﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد .در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ
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ارزش ﻣﺆﺛﺮ آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ وادار ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮﭼﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺎم
ﻧﺮخ ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺳﺎل  1381ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﻋﻤﻞ ارزش اﺳﻤﯽ رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﺪه و ارزش رﯾﺎل در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آن ارزﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ
ارز ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺧﺰﻧﺪه را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد 1.رﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﺸﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺿﻌﻒ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ،رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯽروﯾﻪ ارز ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻮدﺟﻪای و اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل آن از
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻧﺮخ ارز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ
ﻫﺪف در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮخ ﮐﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺟﺬب ارز
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻮدﺟﻪای و ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درآﻣﺪ
از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ارز ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
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از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ روﯾﮑﺮد دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز در ﭼﺎرﭼﻮب روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم -ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ
روﻧﺪ آﺗﯽ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮازن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﺟﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮازن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی دو اﺑﺰار
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮرم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ارز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻏﯿﺎب ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دو

 .1ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ  1386/8/27ارز اﺻﻠﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮخ ارز روزاﻧﻪ ﺧﻮد از دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﻮرو ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
 .2ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ) (1384-1388ﺑﻨﺪ  5ذﯾﻞ ﺟﺪول ).(7
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ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯽروﯾﻪ ارز ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻟﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .روﻧﺪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺮخﻫﺎی
اﺳﻤﯽ ارز ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم دﻻﻟﺖ دارد و اﻃﻼق
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ:
−

ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮه اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه

دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ارز در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺻﺮف
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

ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﮐﻢ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺣﺴﺎب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدی درونﻧﮕﺮ و
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻮده ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج.
−

روﯾﮑﺮد اﺗﺨﺎذﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺎﺋﺰ آﺛﺎر ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .3وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﺮان در ﺳﺎل  1404اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ:
 ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺣﺠﻢ ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج آن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از اﻗﺘﺼﺎد را در اﺧﺘﯿﺎر دارد. -ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
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 واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 دوﻟﺖ از اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺑﺎزاری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﭘﻮل اﯾﺮان ﯾﮏ ارز ﺟﻬﺎﻧﺮوا و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم ارزی اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ارز را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
 .4اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺳﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت
زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﻀﺒﺎط ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ارزی دوﻟﺖ و ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف
درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﺷﺪن ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺮونﻧﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼح راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺨﺎذﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﯿﺎنﻣﺪت از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺮ ﻧﻮع اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﯾﮕﺮی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر
وﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخﻫﺎی ارز در آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر رﻓﻊ ﮐﺴﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ،
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺴﻂ ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و  ...ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺮونﻧﮕﺮ
و ﺷﻨﺎور ﺑﯿﺎﺑﺪ.
 در اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮخ ارز را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ارزیاﻗﺘﺼﺎد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
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)ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺠﺎد
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪای و
اﺻﻼح ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﮑﺎء درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ از ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻیارزی ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ اﯾﺪه ﺧﺎرج ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی از ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
ﺑﻪ ﻣﺎده  60ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدن دﻻرﻫﺎی
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺛﺒﺎت ارز ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر واردات و ﺻﺎدرات و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬارﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد.
 در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻌﺎدﻟﯽﺑﻮدنﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در زﻣﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﺎدلرﺳﺎﻧﺪن
ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاز ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎی
ﻻزم داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ارزی ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪای ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺎزﻫﺎی
رﯾﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده،
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﺪد دوﻟﺖ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺎﻃﻠﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮی ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدد.
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 .5روﯾﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺨﺎذ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ارز ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺮخ ارز در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ارز ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺮخ ارز را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی دوﻟﺖ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ارز را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺮخ ارز را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد )ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ.(1378 ،
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر از ﺧﺎرج
وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺮخ ارز اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪ آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﻄﺮح
ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارز در ﮐﻨﺎر ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻬﻢ ﮐﻢ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺟﺬب ﻣﺤﺪود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،واﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن
ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر و  ...ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .6ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان در ﻣﯿﺎنﻣﺪت از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺮ ﻧﻮع اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
دﯾﮕﺮی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در زﻣﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪن ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﺮاز ﺟﺎری ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻬﺎی ﻻزم داده ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
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ارز ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪای ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺠﺪد دوﻟﺖ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺎﻃﻠﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺳﻬﻢ ﮐﻢ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و  ...ﻋﻤﺪﺗﺎً روﯾﮑﺮدی
درونﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد،
ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ارزی دوﻟﺖ و
ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف درآﻣﺪﻫﺎی ارزی دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮای
اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ از ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﺮخ ارز
از آن ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ اﯾﺪه ﺧﺎرج ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی از ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
ﺑﻪ ﻣﺎده  60ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﻣﺎده  1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮدن دﻻرﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ
 44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و آزادﺳﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎورﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ).(1384-1388
ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ) ،(1378ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  1383و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﻠﺪ اول.
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ) ،(1379-1383ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم.

ﯾﺎوری ،ﮐﺎﻇﻢ )" ،(1379ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ارزی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان؛ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻮرم" ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  .1ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل و دﻻر در اﯾﺮان

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1336ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل  32/5رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1336ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ ﺑﻪ  75/75رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ داﺷﺖ .در ﺑﺪو اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻪ  SDRﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺸﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ارز در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ در
ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ارز ﻋﻤﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﺮخ ارز دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  1372ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽﮐﺮدن ارز را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ را
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻔﺖ و
ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخ ارز اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻮد )ﯾﺎوری.(1379 ،
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺪداً ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخ ارز ﺛﺎﺑﺖ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز را در
ﺳﻄﺢ  1750رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎدرات و واردات را
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً در اﯾﺠﺎد ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻤﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات ،ﻧﺮخ ارز را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﺮخ ارز دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  2345رﯾﺎل ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ اﺧﯿﺮ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1374اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﺎل
 1375ﻣﻌﺎدل  3000رﯾﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺮداد ﻣﺎه  1374ﺗﻤﺎم
ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار آزاد ارز ﻣﻤﻨﻮع و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﺧﺘﻼل
زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﻧﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد.
از ﺳﺎل  1376ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ واردات را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮخ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ )ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی(.
در ﺳﺎل  1379ارز ﺻﺎدراﺗﯽ و در ﺳﺎل  1381ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ،ﻧﺮخ ارز
رﺳﻤﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف آﺛﺎر
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ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮخﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارز ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﺸﻮر ،روﻧﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ
ارز در ﺳﺎل  1382ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ )ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  .(1383ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺎده  60ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ارزی و
رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﺗﺒﺪﯾﻞ دارﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ذﺧﺎﯾﺮ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺣﻔﻆ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

