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يك مسأله ابعاد نظري اين قضيه . سازي نرخ ارز از چند جنبه قابل پيگيري است بحث درباره يكسان
به لحاظ تئوريك با يكسان سازي نرخ ارز به شرط آنكه همه پيش نيازها و الزامات و تمهيدات . است

 نياز فراهم باشد؛ يكسان شدن نرخ ارز كمكي به تخصيص بهينه منابع اما بايد توجه نهايي مورد
داشته باشيم كه تخصيص بهينه منابع در يك ساخت توسعه نيافته به همان اندازه كه الزم است، 

 .باشد ناكافي مي
 . شرط كفايت اين است كه جهت تحوالت اقتصادي و اجتماعي به سمت اهداف توسعه ملي باشد

در شرايطي كه نه بازار به مفهوم اقتصادي آن در حوزه اقتصادي ارز وجود داشته باشد و نه روند 
تحوالت سمت و سوي آشكاري در جهت توسعه داشته باشد؛ طبيعي است كه انتظارات تئوريك از 

 ءآمدهاي سو اعمال اين سياست محقق نخواهد شد و در ازاء آن كشور در معرض انواع آثار و پي
در مورد اجراي اين سياست در شرايط خاص كنوني اقتصاد ايران به . تماعي نيز قرار خواهد گرفتاج

 :رسد كه دو نكته را بايد مورد توجه قرار دهيم نظر مي
اي   سال گذشته مديريت اقتصادي ايران در زمينه نرخ ارز هيچ رابطه١٢هاي  نكته اول اينكه سياست

. حظات و مباني تئوريك موجود در زمينه تعيين نرخ ارز نداردآوردهاي علم اقتصاد و مال با دست
راستاي استمرار اشتباهات فاحش گذشته قابل ارزيابي  رويكرد اخير به اين مسئله نيز همچنان در

 .است
در طي چند سال اخير چندين رساله دكتري دانشگاهي و چندين كار علمي برجسته در مورد نرخ 

اند نرخ واقعي ارز را با توجه به شرايط خاص اقتصاد   علمي تالش كردهارز صورت گرفته و با موازين
 .ايران تعيين كنند

در هيچ يك از اين مطالعات نرخ به دست آمده نسبتي با نرخ موجود ندارد و عمال مديريت پولي 
هاي اشتباه گذشته خود را صرفا در چارچوب  كشور بدون اعتنا به ضوابط و معيارهاي علمي سياست

 .حظات اقتصاد سياسي و ساختار رانتي اقتصاد ايران تداوم بخشيده استمال
رسد بانك مركزي در شرايط كنوني به آن دامن  يكي از مهمترين وجوه اشتباهاتي كه به نظر مي

سازي نرخ ارز با روش غيرعلمي تعيين نرخي است كه در  زند، عدم تفكيك اصل مسئله يكسان مي
 سال ١٢اگر اين تفكيك صورت نپذيرد، درست مانند . را اعمال كنديكسان سازي خواهند  آن مي

هاي مولد در معرض دشواري ها  و بحران هاي جدي قرار خواهند گرفت و گروه هاي  گذشته، بخش
هاي جدي روبرو خواهند شد و به طور همزمان  وسيع جمعيت حقوق بگير و كم درآمد با آسيب

هاي خود را در يك ساخت نامولد و  اع امكانات سطح برخورداريهاي غيرمولد و برخوردار از انو گروه
 .اي افزايش خواهند داد غيرتوسعه

 
 نگاهي به الزامات قانوني

جنبه ديگري كه به نظر مي رسد بايد محور ارزيابي سياست يكسان سازي نرخ ارز باشد الزامات 
 دولت موظف ٨٠بودجه سال  قانون ٢٩تبصره ... براساس مندرجات بند سوم . قانوني مسئله است
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شده است با انجام مطالعات كارشناسي مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي الزم براي 
 كل كشور ١٣٨١سپس براساس اين اقدامات اليحه بودجه سال . سازي نرخ ارز را فراهم كند يكسان

ي اين سياست، پنج به طوري كه در اثر اجرا. را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس تقديم كند
مسئله بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته باشد و تخصيص هاي نظري و عملي براي آنها در چارچوب 

اين پنج مسئله كه مورد نظر قانون گذار بوده عبارتند . گزارش هاي كارشناسي به دست آمده باشد
 :از

 .ديكسان سازي نرخ ارز باعث افزايش بدهي هاي دولت به بانك مركزي نشو -
 .نرخ كاالهاي اساسي  و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تعيين شده افزايش پيدا نكند -
 .تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه حفظ شود -
 .هاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد نظام تعرفه -
 .توليد ملي و صادرات غيرنفتي نيز تقويت شود -

دافي كه قانون گذار تعيين كرده بود، مشخص كردن نرخ شايد مناسب ترين رويه براي تحقق اه
اما از آنجا كه . موثر در سال هاي گذشته و يكسان سازي براساس ميانگين نرخ هاي مزبور بود

 سال گذشته مديريت پولي كشور اعتنايي به مالحظات و موازين قانوني نداشته است؛ از ١٢طي 
ي بسيار باال نگه داشته شده موجود ارز به طريق اصالت قايل شدن به نرخ به صورت مصنوع

سازي نرخ ارز اتكا شده و بانك مركزي بدون آنكه استدالل خاصي ارائه  عنوان مبناي يكسان
اي دولت بدون توجه به مسايل توسعه ملي،   محض به مالحظات بودجهءكرده باشد با ادعاي اتكا
 .سازي قرار گرفته است اين نرخ مبناي يكسان

 
  پول مليكاهش ارزش

گزارش تحليلي  در بانك مركزي صورت گرفته، به عنوان ١٣٧٨براساس مطالعه اي كه در سال 
 ٢٤/٠خ ارز بر افزايش نرخ سود بانكي تصريح شده است كه به ازاء هر يك درصد تغيير در نر

 . گذاري در سطح ملي كاسته خواهد شد درصد از ميزان سرمايه
هاي شغلي  گذاري و ميزان فرصت دار ميان سطح سرمايه معنيبا توجه به رابطه بسيار نزديك و 

 تومان يا ٧٧٠سازي نرخ ارز در نرخ  ايجاد شده سطح ملي از يك طرف  با توجه به اينكه يكسان
بيشتر عمالً معناي باال بردن بسيار شديد نرخ موثر ارز و تضعيف ارزش پول ملي به ميزان 

ود كه آنچه در سند پيوست برنامه سوم به عنوان بحران خواهد بود؛ بايد منتظر ب% ٥٠نزديك به 
سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال هاي برنامه دوم خوانده شده است در اثر اجراي اين 

 .سياست با ابعاد مخرب تري در دوره سال هاي برنامه سوم نيز تحقق يابد
 

 اثرات تورمي
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 اين است كه رويكرد بانك مركزي در گيردمسئله بسيار مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار 
داري بر روي سطح  گذاري آثار معني رخ ارز عالوه بر كاهش سطح سرمايهسازي ن زمينه يكسان

ترين وسيله براي بر هم  ادبيات اقتصاد سياستي تورم را مخربدر . تورم نيز برجا خواهد گذاشت
 . آورند زدن نظم و بنيان اقتصادهاي در حال توسعه به حساب مي

مطالعاتي كه از اين زاويه در اقتصاد ايران صورت پذيرفته است؛ حكايت از آن دارد كه هر يك 
از . ر در نرخ تورم خواهد شد درصد تغيي٢٥/٠درصد تغيير به سمت باال در نرخ ارز موجب وقوع 

هاي جدي در وضعيت اغلب  هاي تورمي عالوه بر اينكه به هم ريختگي طريق اعمال سياست
شرايط توزيع درآمد و ثروت جامعه نيز به شكل متناسبي . آيد متغيرهاي اقتصاد كالن پديد مي

 .كند هاي فقير تغيير پيدا مي هاي ثروتمند و به ضرر گروه به نفع گروه
 منطقه ٢٠٠١ سپتامبر سال ١١ توجه به شرايط كنوني جهان و به خصوص اتفاقاتي كه بعد از با

هاي حاد  ساز براي وقوع بحران رتوان نوعي وسيله بست سياست را ميما بوجود آمده است؛ اين 
به خصوص با توجه به اينكه از طريق تجديد ارزيابي دارايي . اجتماعي به حساب آورد-سياسي

بانك مركزي در صورتي كه منابع ريالي افزايش يافته جهت تسويه بدهي هاي هاي خارجي 
 . دولت به كار گرفته شود؛ بايستي منتظر افزايش معني دار پايه پولي باشيم

همچنين اگر گزارش هاي غيررسمي موجود درباره نحوه تامين منابع ارزي مورد نياز براي خريد 
هاي ناشي از اين رويه  د و براساس آن بدهي صحت داشته باش١٣٨٠كاالهاي اساسي سال 

شود كه ما با يك رشد   سر رسيد شود، پيش بيني مي١٣٨١تأمين كاالهاي اساسي در سال 
 هزار ميليارد ريال روبرو باشيم كه اين مسئله به نوبه خود در ٣٠جهشي در پايه پولي تا مرز 

 .تشديد روندهاي تورمي نقش ايفا خواهد كرد
 
 

 يري و قابليت انعطاف گ نظام تصميم
مسئله مهم ديگري كه نظام تصميم گيري ما چه در دولت و چه در مجلس بايد به آن توجه 
داشته باشند اين است كه يكسان سازي نرخ ارز در چارچوب مورد نظر بانك مركزي به معناي 

رز كننده يعني نرخ ا ايجاد يك شوك قيمتي جديد در مورد يك قيمت بسيار كليدي و تعيين
 .است

ري كشور از يگ شني نشان داده است كه نظام تصميماز آنجا كه تجربه چند دهه گذشته به رو
هاي ايجاد شده  پذيري بسيار محدودي براي منطبق ساختن خود با شوك قدرت انعطاف

برخوردار است بايد منتظر بود كه از اين ناحيه خسارات سنگين متوجه آينده اقتصاد و توسعه 
 .ن شودملي در ايرا

براي مثال با وجود انبوه تغييرات بنيادين و بسيار موثري كه در پهنه اقتصاد جهاني اتفاق افتاده 
است، قدرت انطباق ما با اين شرايط متحول در زمينه نحوه نگاه به مسئله سرمايه گذاري 
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ديدترين گيري قبلي در اين زمينه با ج اي بوده است كه از زمان آخرين تصميم خارجي به اندازه
 ١٣٨٠ تا ١٣٢٤ سال يعني فاصله سال ٥٠تصميمات متخذه يك فاصله زماني نزديك به 

 . گذرد مي
 سال گذشته انعطاف ١٥همچنين در مورد متناسب سازي نرخ هاي مالياتي شوك هاي قيمتي 

 سال گذشته اقتصاد ايران با بي سابقه ترين ١٥در حالي كه در طي . نشان داده شده است
 زمينه مهمترين قيمت هاي كليدي روبرو بوده، نظام ماليات گيري كشور همچنان شوك ها در

 از توليدكنندگان ماليات گرفت و از اين طريق ١٣٦٧ و ١٣٦٦براساس شرايط قيمتي سال هاي 
بخشي از بحران . نقش بسيار مؤثري در زدودن گرايشات و تمايالت سرمايه گذاري مولد ايفا كرد

ري صنعتي كشور ناشي از همين قابليت بسيار محدود تطبيق خود با موجود در سرمايه گذا
 .گيري كشور است شرايط متحول توسط نظام تصميم

رسد تا زماني كه الگوي تشويق ها توسط نظام تصميم گيري اقتصادي كشور همچنان  به نظر مي
ور بسته و به نفع فعاليت هاي غيرمولد و برعليه فعاليت هاي مولد باشد، امكان خروج از د

 .مخرب سياست هاي غلط و به هم ريختگي بيشتر در ميان فعاليت هاي مولد، دشوار خواهد بود
همچنين هرنوع دستكاري نرخ ارز تا زماني كه دولت به سمت شفاف سازي تصميم گيري هاي 
اقتصادي خود و نيز نظام تخصيص منابع نرفته باشد از پيش محكوم به شكست است و منجر به 

 . فضاي رانتي و همه عوارض ناشي از آن خواهد شدتشديد
 

 شفافيت در تمامي عرصه ها
 محور ٧ ويژگي يك نظام ارزش مطلوب است و تا زماني كه ٨تك نرخي كردن فقط يكي از 

ديگر مؤثر بر عملكرد نظام ارزش كشور انديشيده نشده و به صورت شفاف در معرض داوري 
صرف دستكاري جديد نرخ ارز آن هم فقط با هدف   اشد،نمادهاي تخصصي مدني قرار نگرفته ب
ملت  تواند منفعتي براي دولت و وجه نمي اي دولت به هيچ گذر از امروز به فردا در ساخت بودجه

 .داشته باشد
همچنين تا زماني كه دو رابطه بسيار مخرب موجود يعني رابطه مستقيم تأمين مالي بودجه 

ستقيم و انحصاري بانك مركزي بر خريد و فروش ارز دولت از طريق فروش ارز و كنترل م
 .استمرار دارد؛ نخواهيم توانست بهبودي در اقتصاد ملي ايجاد كنيم

شواهد تجربي در همه كشورهاي در حال توسعه حكايت از آن دارد كه سياست تضعيف ارزش 
 ناپايدار است و اي كه اتفاق بيفتد در ذات خود يك سياست پول ملي با هر عنوان و با هر بهانه

دانند كه در يك فضاي ناپايدار و نامطمئن بيشترين آسيب ها متوجه اقتصاد ملي مي  همه مي
سمي در سياست گذاري هاي اقتصادي و بي توجهي ا عالوه بر اين اتكا مطلق به متغيرهاي. شود

هاني به متغيرهاي حقيقي عمالً موجب درجا زدن و عقب ماندگي بيشتر از تحوالت اقتصاد ج
بر اين اساس اميدواريم كه نظام سياست گذاري كشور با مراجعه مجدد به تجربيات . خواهد بود
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 سال گذشته روند مخرب موجود را متوقف ساخته و كمي هم متغيرهاي حقيقي و مصالح ١٢
 . اي دولت مورد توجه قرار دهد توسعه ملي را در كنار مالحظات بودجه

 
 

 
 
  

 


