یکسان سازی نرخ ارز ،تحول واقعی در اقتصاد
يکسان سازي نرخ ارز با هدف سرو سامان دادن به وضعيت ارز ممانعت ازخروج فعاالن اقتصادي و کساني که با ارز سر و کار دارند و جلوگيري از
سردرگمي ناشي از چند نرخي بودن ارز در به کارگيري مبادالت ارزي ،از اهميت بسيار زيادي در رشد و توسعه اقتصادي کشور برخوردار است.

با يکسان سازي نرخ ارز توليد کنندگان و صادر کنندگان مي توانند با برنامه ريزي و انسجام بيشتري به فعاليتهاي خود ادامه دهند  .اين امر مي
تواند يک انقالب در حوزه ارزي کشور محسوب شود و دست دالالن ،سودجويان و افرادي را که به دنبال آشفته کردن بازار ارز هستند کوتاه کند .
تک نرخي شدن نرخ ارز عالوه بر مزاياي بسيار ،معايبي هم دارد که نيازمند حمايت افراد در اين شرايط از سوي دولت است .افرادي مانند بيماران
خاص ،دانشجويان و پژوهشگراني که نيازمند ارز هستند بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند که مي توان از طريق در اختيار قراردادن يارانه ارزي اين
مسئله را ساماندهي و حل کرد .نرخي که براي ارز در نظر گرفته مي شود بايد ميانگين نرخ ارز دولتي و بازار آزاد باشد؛ نرخي که بتوان در آينده آن
را کنترل کرد و در صورت نياز به کاهش مجدد و يا افزايش آن ،به راحتي اين کار را انجام داد.
پيش نياز هاي يکسان سازي نرخ ارز
در کنار تأمين منابع ارزي ،استقرار روابط کارگزاري و بانکي بين المللي از مهمترين پيش نيازهاي اجراي صحيح يکسان سازي ارز است  .تعييين نحيوه
تأمين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداختهاي آتي ،تنظيم سياستهاي پولي و مالي از طريق اتخاذ سياست پولي انقباظي ،کاهش تورم ،انضباط مالي دولت
و کاهش کسري بودجه را مي توان از ديگر مقدمات اجراي صحيح طرح يکسان سازي نرخ ارز دانست  .با توجه به رژيم هاي ارزي ثابت ي چند نرخيي و
شناور ،در ايران رژيم نرخ شناور مديريت شده استفاده مي شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنتيرل عرضيه و
تقاضا ،نرخ ارز را به سطوح مورد نظر هدايت کنند.
اطالع از وضعيت تحوالت اقتصادي و سياسي و درک صحيح انتظارات جامعه را بايد پيش نياز سياستگذاري ارزي دانست و الزم است سياستگذار برآورد
دقيقي از ميزان ذخيره ارزي بانک مرکزي ،دولت ،بانکهاي تجاري و بنگاههاي اقتصادي داشته باشد .يکي از مهمترين ويژگي شرايط قبل از تک نرخيي
شدن ارز ،ثبات در اقتصاد کشور و رسيدن نرخ تورم به سطح ايده ال است .هر اندازه تورم در کشور باالتر و فاصله بيشتري با نرخ تورم در کشور شرکاي
تجاري ما داشته باشد ،به نوسان ،بي ثباتي و ناپايداري نرخ ارز دامن مي زند.
يکي ديگر از نيازهاي تک نرخي شدن ارز ،تنظيم ارتباطات بين المللي شبکه کارگزاري نظام بانکي است.در اين معنا ،يکسان سازي نيرخ ارز در شيرايط
ثبات اقتصادي يعني مادامي که شوک وجود نداشته باشد و يا شوکهاي اقتصادي قابل پيش بيني و کنترل باشد ،امکان پذير است.
تاريخچه يکسان سازي نرخ ارز
در سال  2731برنامه يکسان سازي نرخ ارز براي اولين بار به اجرا در آمد و ارزش هر دالر از  37ريال به  2377ريال افيزايش يافيت ،اميا ايين سياسيت
بيش از چند ماه دوام نيافت و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي بازگشت .از اواخر دهه  37اصالح سياست هاي ارزي و تجاري کشور بيا هيد تسيهيل
تجارت ،مقررات زدايي از بخش خارجي اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسته سازي هاي مناسي در سيالهاي قبيل ،بيراي بيار دوم
برنامه يکسان سازي نرخ ارز در سال  2732با هد :
الف ) بدهي دولت به بانک مرکزي در سال  2732و سالهاي بعد افزايش نيابد،
ب ) نرخ کاالهاي اساسي و خدماتي که ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است افزايش نيابد،
ج ) تعادل بودجه دولت را در هزينه ها و درآمدها حفظ کند،
د ) سياستهايي را اتخاذ کند که توليد ملي و صادرات غير نفتي را افزايش دهد آغاز شد.
با افزايش نرخ ارز بازار آزاد در سال  2732به دليل عدم انضباط مالي و بودجه اي توسط دولت ،کم اثر کردن نقش بانک مرکزي بيه عنيوان سياسيتگذار
پولي و ارزي در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي ،روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه يافت.
تعديل انتظارات مردم و خروج بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز و همچنين برقراري انضباط پولي و اصيالح مقيررات موجي کياهش ريسيک
سرمايه گذاري شده و منابع به سمت فعاليتهاي توليدي سوق داده خواهد شد.

در يکسان سازي نرخ ارز اگر بخواهيم بين چند نرخ ،نرخي را تعيين کنيم ،بايد مشخص شود آيا نرخ دولتي به سمت نرخ آزاد برود يا قيميت نيرخ آزاد
کاهش پيدا کند و نرخ دولتي حاکم شود؟ چنانچه دولت با هد نظارت در بازار ارز و اينکه اين بازار را در اختيار خود داشيته باشيد ،آن هيم بيه دلييل
اينکه عرضه کننده عمده خود دولت است ،بايد نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ دولتي سوق دهد که در اين مهم دو موضوع مطرح مي شيود :يکيي اينکيه
ارز بايد به موقع و به اندازه در اختيار متقاضيان قرار گيرد .به عبارتي ديگر ،توانايي دولت در بحث به اندازه و به موقع عرضه کردن ارز مي تواند منجر به
يکسان سازي نرخ ارز شود و فاصله هاي بين نرخ ارز آزاد و ارز دولتي کاهش يابد تا اينکه در نهايت به نرخي رسيده شود که افراد نسبت بيه قيميت آن
بي تفاوت باشند.
براي يکسان سازي نرخ ارز دسترسي مجموعه دولت و بانک مرکزي به منابع ارزي اهميت فراواني دارد .منابع ارزي چه بيه صيورت نقيد ييا بيه صيورت
استفاده از ذخايري که در اختيار دولت قرار دارد ،اهميت پيدا مي کند  .وقتي بحث يکسان کردن نرخ ارز را داريم ،يعني نزديک کردن نيرخ ارز آزاد بيه
نرخ ارز مبادله ها .بحث ديگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز يعني جلوگيري از نوسانات ارز است .مهمترين عاملي که سب مي شود نرخ ارز آزاد و مبادله بيه
هم نزديک شوند ،اين است که قيمت نرخ ارز چه از طريق بازار آزاد و چه از طريق اتاق مبادالت ارزي يکسان باشند؛ يعني سهولت دسترسي به ارز براي
متقاضيان فراهم شود .اين زماني ميسر است که منابع ارزي در اختيار دولت وجود داشته باشد ،اما از آنجا که عمده منابع ارزي ،از طرييق نفيت تيأمين
مي شود و دولت عرضه کننده کليدي و اساسي است ،مي تواند بازار ارز را کنترل کند .بنابراين ميزان منابع و ذخاير ارزي بسيار تعييين کننيده اسيت.از
آنجاکه اقتصاد در حال حاضر در شرايط رکودي به سر مي برد ،تقاضا براي ارز کمتر از زماني است که اقتصاد در حالت عادي و ثبيات قيرار دارد .بيراين
اساس در آينده بايد دو مبحث را در نظر بگيريم :يک اينکه خروج از رکود و احياي فعاليتهاي اقتصادي چقدر ميزان تقاضا براي ارز را در اقتصاد باال مي
برد .دوم اينکه منابع ارزي تحت اختيار دولت چگونه افزايش پيدا مي کند تا بتواند پاسخگوي تقاضاي ميزان ارز باشد .اگر تقاضا افزايش يابد اميا منيابع
ارزي تحت اختيار دولت افزايش پيدا نکند ،در اين حالت بعيد به نظر مي رسد در آينده شاهد نزديک شدن اين دو نرخ ارز با هم باشيم.
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