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تحلیلی بر وضعیت بازار ارز،
بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهاي تكمیلی

چكیده

ایران ،بهواسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي همواره داراي تراز تجاري
مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بينالمللي پول درحال حاضر حدود  111ميليارد دالر ذخایر
ارزي دارد .با وجود این در ماههاي پایاني سال  1191و نيز از ابتداي سال  ،1191بازار ارز كشور با
تالطمات قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طي سه ماهه منتهي به  21فروردینماه ،1191
بيش از سي درصد افزایش یافت.
علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمينهاي و تشدیدكننده پيگيري كرد .مهمترین
عوامل زمينه اي كه در طول ساليان گذشته ایجاد شده و كشور را از ناحيه نظام ارزي آسيبپذیر كرده
است ،عبارتاند از :رشد افسارگسيخته نقدینگي ،محدودیتهاي بانكهاي ایراني در ارتباط با بانكهاي
بينالمللي و بهتبع نقلوانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافيها ،وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي
كشور به برخي نقاط خاص مانند دو بي در امارات متحده عربي ،وابستگي به ارزهاي واسط مانند دالر و
یورو ،وابستگي به پيامرسان متمركز سوئيفت ،واردات مدیریت نشده (قاچاق) و ...؛ اما عواملي كه منجر
به تشدید افزایش نرخ ارز شدند ،عبارتاند از :افزایش شدید خروج سرمایه بهواسطه نااطميناني در فضاي
اقتصادي كشور و اظهارنظرهاي مقامات آمریكایي مبنيبر خروج از برجام و نيز ایجاد محدودیتهاي
جدید در مسيرهاي نقلوانتقال ارزي كشور در دوبي ،تركيه و چين كه بهدالیل مختلف اعم از ماليات
قانون ماليات بر ارزشافزوده در دوبي ،تشدید نظارتها و  ...به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي كشور
منجر شده است و انتقاالت ارزي كشور را دشوارتر ،پرریسكتر و پرهزینهتر كرده است و لذا مدیریت بازار
ارز را با مشكل مواجه كرده است.
شایان ذكر است برآوردهایي كه از خروج سرمایه از كشور در سال  1191شده است ،نشاندهنده
بيش از  14ميليارد دالر كسري حساب سرمایه و حدود  12ميليارد دالر افزایش بدهي ارزي بانكها در
نه ماهه اول سال  1191است .در پي افزایش خروج سرمایه از كشور ،از ابتداي سال  1192تا آذرماه
 ،1191ذخایر ارزي بينالمللي كشور 11/1 ،ميليارد دالر كاهش یافته است .مهمتر اینكه این روند كه از
سال  1192آغاز و در سال  1191تشدید شده است ،احتماالً در سال  1191با خروج ایاالت متحده
آمریكا از برجام ،وضع مجدد تحریمها و تشدید شرایط سخت اقتصادي ادامه خواهد یافت و ضروري است
براي جلوگيري از آن برنامهریزي كرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
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دولت و بانك مركزي از  21فروردینماه تاكنون اقداماتي را با هدف مدیریت بازار ارز انجام دادهاند
كه مهمترین آنها عبارت است از :اعالم تكنرخي شدن نرخ ارز ،تعهد براي تأمين ارز مورد نياز براي كليه
مصارف مجاز به قيمت  42111ریال براي هر دالر ،الزام كليه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از
صادرات به شبكه بانكي و تالش براي انتقال عمليات ارزي از شبكه صرافي به بانكها .اگرچه موضعگيري
فعال دولت و بانك مركزي در ارتباط با بازار ارز ،قابل تقدیر است؛ ولي ارزیابي كارشناسي حاكي از نقاط
ضعف قابل توجه است و برخي از مسائل مهم نيز مورد غفلت قرار گرفته است .براي مثال اصرار دولت به
ارز تكنرخي در شرایط فعلي و به رسم يت نشناختن بازار آزاد ارز (كه البته بعد از گذشت یك ماه از
تصميم دولت و بهرغم اقدامات امنيتي و پليسي وجود دارد) و تعهد به تأمين ارز براي واردات «كليه»
كاالها  -حتي كاالهاي مصرفي لوكس -با نرخ  42111ریال براي هر دالر ،در شرایطي كه دسترسيهاي
ارزي كشور با محدودیتهاي جدي مواجه است و وضع مجدد تحریمها ،این محدودیتها را تشدید
خواهد كرد؛ نادرست است و به توزیع رانت ،تقویت واردات و تضعيف كاالهاي توليد داخل و صادرات و
در نهایت كاهش ذخایر ارزي كشور منجر خواهد شد.
همچنين الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت  42111ریال براي هر دالر،
ضمن اینكه تضعيف صادرات است ،پيمانسپاري ارزي را كه مهمترین راهبرد پيشروي كشور جهت
جلوگيري از خروج سرمایه است تضعيف خواهد كرد و انگيزه صادركنندگان براي كماظهاري درآمد
صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار سياه براي تأمين مالي قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
موضوع قابل توجه دیگر این است كه عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل
كشور است و در رابطه با تغيير اكوسيستم ارزي كشور ،در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت
نگرفته است ،حال آنكه یكي از مهمترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز ،محدودیتهاي جدید در
دسترسي به منابع ارزي بينالمللي و نقلوانتقال وجوه بوده است كه با توجه به تصميم اخير ایاالت
متحده آمریكا در  18اردیبهشتماه و آغاز دوران جدید تحریمهاي یكجانبه این كشور در دو مقطع 12
مردادماه (پایان دوره  91روزه) و  11آبانماه ( 1191پایان دوره  181روزه) ،این محدودیتها تشدید
خواهد شد .مضاف بر این ،تالشهایي براي تضعيف صرافيها و انتقال عمليات ارزي از صرافيها به شبكه
بانكي نيز صورت گرفته است كه در شرایط فعلي كشور در حكم «خود تحریمي» خواهد بود؛ زیرا
صرافيها نقش قابل توجهي در انتقاالت ارزي كشور ایفا ميكنند و بالغ بر  11درصد حوالههاي ارزي
كشور از لحاظ ارزش را كارسازي ميكنند كه با توجه به محدودیتهاي عمليات ارزي توسط بانكها،
قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
لذا پيشنهاد ميشود دولت بهجاي اصرار بر تكنرخي كردن ارز در این مقطع تالش خود را معطوف
به ساماندهي و مدیریت عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمانسپاري ارزي با هدف بازگشت كليه درآمدهاي
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ارزي كشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمایه و تأمين مالي قاچاق كند و تعهد خود براي
تأمين ارز واردات را محدود به كاالهاي ضروري كند .همچنين ضروري است بانك مركزي نسبت به
ساماندهي بازار آزاد ارز و اجراي پيمانسپاري ارزي براي كليه صادركنندگان به قيمت توافقي ،اقدام كند
و با همكاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارایي تدابيري براي جلوگيري از
بيشاظهاري و دیگراظهاري در واردات كاالهاي ضروري و كماظهاري در درآمد صادراتي ،اتخاذ نماید و
به مرحله اجرا درآوردند.
همچنين باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دالر ،ضروري است بانك مركزي از توزیع
اسكناس ارز با نرخ ترجيحي ( 42111ریال براي دالر) براي كليه مصارف ارزي خودداري كند و با اتخاذ
تدابيري مانند عوارض تصاعدي خرید اسكناس ،پاداش تصاعدي فروش اسكناس ،اعطاي مجوز حمل
اسكناس دالر فراتر از  11هزار یورو به صادركنندگان مرزي و صادركنندگان به عراق و افغانستان یا
واردكنندگان این كشورها و رفع محدودیتهاي ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهاي همسایه،
زمينه را براي تأمين اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم (نه بانك مركزي) -كه قابليت رصد و تحریم
ندارد -فراهم كند.
همچنين در ميانمدت و بلندمدت ضروري است اقدامات زیر براي مقاومسازي نظام ارزي كشور
صورت گيرد:
 مذاكرات دیپلماتيك با طرفهاي عمده تجاري (چين ،تركيه ،روسيه و  )...و اتحادیه اروپا جهت
تسهيل نقل و انتقاالت ارزي،
 اجراي پيمانهاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف تجاري (در فرآیند اجراي پيمان
ضروري است از استفاده از «ریال» براي افتتاح حسابها یا تسویه و نيز از پيامرسانهاي متمركز مانند
سوئيفت اجتناب شود)،
 طراحي یا استفاده از پيامرسان مالي غيرمتمركز (مبتنيبر فناوري زنجيره بلوك) بهعنوان
جایگزین پيامرسانهاي مالي متمركز مانند سوئيفت،
 ممانعت از افزایش ناگهاني سرعت گردش پول با منوط كردن جابجایي مبالغ كالن در
سپردههاي بانكي به مشخص شدن محل مصرف،
 تغيير در اكوسيستم انتقال ارز و جایگزین كردن كشورهاي مانند امارات متحده عربي با
كشورهاي همراهتر مانند روسيه ،چين و عمان،
 تغيير در نظام تجاري (مبادي و مقاصد تجاري) كشور با هدف هماهنگسازي با محدودیتهاي
نظام انتقاالت ارزي،
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 ارائه پيشنهادهاي جذاب سرمایهگذاري براي مدیریت تقاضاي تبدیل دارایي و تقاضاي سفتهبازي
مانند انتشار صكوك ارزي یا ایجاد صندوق پروژه براي پروژههاي ارزآور مانند پروژههاي نفتي.
مقدمه
براساس استانداردهاي ادبيات بحران ارزي ،جهش باالتر از  11درصدي در نرخ ارز بازار طي سه ماهه
منتهي به  21فروردینماه  1191مصداق یك بحران محسوب ميشود و با توجه به تجربه آثار چنين
بحراني در سال  ،1191الزم است با قيد فوریت نسبت به عالج آن اقدامات عاجل صورت گيرد .در واكنش
به این نوسانات شدید ارزي ،ستاد اقتصادي دولت در تاریخ  21فروردینماه سال جاري تصميماتي اتخاذ
كرد كه در تاریخ  22فرودینماه به تصویب هيئت وزیران رسيد و بانك مركزي با بخشنامههاي متعدد به
نظام بانكي و اطالعيههاي عمومي ابعاد آن را تبيين كرد و این جریان كماكان ادامه دارد .مركز
پژوهشهاي مجلس پس از برگزاري جلساتي با برخي از كارشناسان ،ذينفعان و فعاالن بازار ارز ،تالش
كرده است در این گزارش ،ضمن تحليل چرایي افزایش نرخ ارز در ماههاي گذشته و ارزیابي تدابير دولت
و بانك مركزي ،پيشنهادهایي را براي اصالح وضعيت كنوني ارائه كند.
 .6درآمدي بر وضعیت بازار ارز كشور
براي فهم چرایي نوسانات اخير نرخ ارز ضروري است پيش از بررسي و تبيين علتها ،تصویري از ساختار
و اندازه بازار ارز ایران و ویژگيهاي خاص آن ارائه شود .در جدول  1ورودي (عرضه) ارز در كشور و
خروجي (تقاضا) آن در سال  1192و  9ماهه اول سال  1191به تفكيك اجزاي آنها (صادرات و واردات
كاال و خدمات ،حساب درآمدي ،حساب انتقاالت جاري ،حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلمافتادگيها)
بيان شده است:
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جدول  .6ورود و خروج ارز در اقتصاد ايران
ورود (عرضه) ارز

خروج (تقاضاي) ارز
سال

 3ماهه اول

6936

سال 6931

22122

 41111واردات گاز و فرآوردههاي نفتي

1188

1441

صادرات كاالهاي غيرنفتي

28221

 22118واردات كاالهاي غيرنفتي

11148

21219

صادرات خدمات

11111

1111

واردات خدمات

11111

14111

دریافت درآمد ارزي

2211

1811

پرداخت درآمد ارزي

1118

1111

حساب انتقاالت جاري (دریافت)

1111

124

حساب انتقاالت جاري (پرداخت)

441

411

+61988

+62361

اقالم
صادرات نفتي

1

سال

(ميليون دالر)

 3ماهه اول

اقالم

 6936سال 6931

حساب جاري
ورود سرمایه

خروج سرمایه

B
A
حساب سرمايه
اشتباهات و ازقلمافتادگي

1

موازنه كل (تراز پرداختها – تغییر در ذخاير ارزي بینالمللی)

14111+B 18288+A
2

-68288

-61662

-2111

-2412

-1111

-8196

مأخذ :بانك مركزي.

در جدول  1بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز ،صادرات نفتي است و در قسمت خروج ارز ،واردات
كاالهاي غيرنفتي .صادرات نفتي كشور در سال  22/1( 1192ميليارد دالر) تقریباً دو برابر صادرات
غيرنفتي در این سال ( 28/2ميليارد دالر) بوده است .با این ميزان ارز ناشي از صادرات نفت ،امكان تأمين
ارز  91درصد واردات كاالهاي غيرنفتي ( 11/1ميليارد دالر) وجود داشته است.
با توجه به اینكه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهاي كشور به تفكيك بيان نميشود و تنها
خالص حساب سرمایه ميآید ،نميتوان حجم دقيق جریان ورودي و خروجي ارز كشور را به تفكيك بيان
كرد ،اما براساس جدول  1در سال  1/1( 1192ميليارد دالر) و  9ماهه اول سال  8/1( 1191ميليارد
دالر) كشور با كسري تراز پرداختها یا فزوني خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است .بهعبارت
دیگر از ابتداي سال  6936تا آذرماه  ،6931ذخاير ارزي بینالمللی كشور تقريباً  61/9میلیارد
دالر كاهش يافته است.
 .1نفت خام ،فرآورده نفتي ،گازطبيعي ،ميعانات و مايعات گازي.

 .1بانك مركزي در ارديبهشتماه سال جاري ،اطالعات حساب سرمايه در  9ماهه  1991را كه قبال ً اعالم كرده بود ،به ميزان
 7912ميليون دالر كاهش داده است و بهعنوان اشتباهات و از قلمافتادگي ثبت كرده است ،در اينصورت حساب سرمايه به
عدد  -11299كاهش خواهد يافت و اشتباهات و از قلمافتادگي به عدد كم سابقه  -2277خواهد رسيد .شايان ذكر است با
اين تغيير ،نسبت اشتباهات و از قلمافتادگي به مجموع صادرات و واردات كشور برابر  1/4درصد خواهد كه از استاندارد
بينالمللي كه برابر  7درصد است ،تجاوز خواهد كرد.
 .7از قلمافتادگی و اشتباهات آماری در واقع نقش ترازکننده را در تراز پرداختها ایفا میکند .چرا که ثبت مبادالت در تراز
پرداختها باید بهگونه ای باشد که جمع جبری حساب جاری ،حساب سرمایه برابر با تغيير در ذخایر بينالمللی کشور شود.
شايان ذكر است اشتباهات و از قلمافتادگی بهصورت خالص ذکر میشود ،لذا خالص ميزان بيشنمایی یا کمنمایی ارقام تراز
پرداختها را نشان میدهد و اندازه آن چندان حائز اهميت نيست .خالص از قلمافتادگی و اشتباهات آماری در نتيجه کمنمایی
و بيشنمایی اقالم تجارت خارجی ،کمنمايي در ميزان تجارت غيرقانونی (قاچاق) ،خروج ارز از مبادی غيررسمی ،کمبرآورد
کردن سرمایهگذاری خارجی ،پوشش آماری غيرجامع تجارت خارجی و انتقاالت مالی ،ثبت نادرست عمليات حسابداری ارزی
توسط بانکها و بنگاههای اقتصادی ،وجود نرخ های چندگانه ثبت عمليات ارزی ،عدم انطباق زمانی عمليات تجاری-مالی در
روش حسابداری نقدی و تعهدی و ...است.
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در نگاه اول شاید این آمار و ارقام عجيب باشد ،زیرا معموالً بيان ميشود كه ایران بهواسطه ارز
حاصل از صادرات نفت خام ،مازاد عرضه ارز دارد .واقعيت آن است كه تراز حساب جاري كشور –كه
شامل صادرات و واردات كاال و خدمات ،حساب درآمد و حساب انتقاالت جاري ميشود -در سال 1192
و  9ماه اول سال  1191بهترتيب  11/1و  11/9ميليارد دالر مثبت بوده است .بهعبارت دیگر اقتصاد
كشور براي تأمين ارز مورد نياز واردات كاال و خدمات و سایر اجزاي حساب جاري با مشكلي مواجه نيست
و حتي مازاد هم دارد .آنچه تراز پرداختهاي كشور را منفي كرده است ،كسري شدید حساب سرمایه در
این دو سال است .براساس جدول  2تراز حساب سرمایه كشور در  11سال گذشته عموماً منفي بوده
است ،اما ویژگي خروج سرمایه در سال  1192و  9ماهه اول  1191آن است كه تراز منفي حساب سرمایه
بيش از تراز مثبت حساب جاري است.
جدول  .2تراز حساب جاري و حساب سرمايه كشور
سال

تراز حساب جاري تراز حساب سرمايه

(ميليون دالر)

تراز پرداختها
(تغییر در ذخاير ارزي بینالمللی)

1182

21282

-1111

11189

1181

12294

-11291

12224

1181

22911

-9928

8229

1188

11282

-11229

-1218

1189

21224

-22242

-941

1191

29181

-11214

21411

1191

21211

-9812

12211

1192

22112

-9121

11189

1191

11211

229

8211

1194

1211

2141

2211

1192

11188

-18288

-1111

 9ماهه اول 1191

11914

-14111

-8111

مأخذ :همان.

براي شهود بهتر اطالعات جدول ،در نمودار ذیل نيز نشان داده شده است:

1
نمودار  .6تراز حساب جاري ،حساب سرمايه و تغییر در ذخاير ارزي بینالمللی كشور
11
21
41
21
11

ميليارد دالر

11

1
112111-

تغيير در ذخایر ارزي بينالمللي

تراز حساب جاري

تراز حساب سرمایه

مأخذ :همان.

براي تخمين دقيقتر خروج سرمایه باید تغييرات بدهي ارزي شبكه بانكي را هم مالحظه كرد .درواقع
تغييرات بدهيهاي ارزي شبكه بانكي را ميتوان بهعنوان شاخص تقریبي از ورود  /خروج سرمایه به كشور
(مقادیر  Aو  Bدر جدول  )1محسوب كرد .در پایان اسفندماه  ،1194پایان اسفندماه  1192و پایان آذرماه
 1191بهترتيب حجم وامها و بدهيهاي ارزي شبكه بانكي بهترتيب  184/1 ،111/1و  221/4هزار ميليارد
تومان بوده است .براساس این تغييرات وامها و بدهيهاي ارزي در سال  1192برابر با  1/4هزار ميليارد تومان
و در 9ماهه اول  1191برابر با  41/1هزار ميليارد تومان است 1.نرخ ارز در سامانه بانك مركزي در پایان
اسفندماه  1192و در پایان آذرماه  1191بهترتيب  1242و  1282/9تومان بوده است .بر این اساس تغييرات
بدهيهاي ارزي بانكها (ورود سرمایه) به كشور در سال  1192و 9ماهه اول  1191بهترتيب  1/91ميليارد
دالر و  12/11ميليارد دالر است؛ بنابراین تخميني از مقدار  Aو  Bدر جدول  ،1بهترتيب  1/91و 12/11
ميليارد دالر است .براساس این محاسبه ،حجم تقريبی خروج سرمايه از كشور در سال  6936و  3ماهه
اول  6931بهترتیب  22/2و  21/2میلیارد دالر بوده است.

2

یكي از ویژگيهاي خاص بازار ایران كه بهواسطه تحریمهاي بينالمللي و ترس بانكهاي بزرگ از
تعامل با بانكهاي ایران صورت گرفته ،آن است كه بخش قابل توجهي از نقلوانتقاالت ارزي كشور نه از
بستر بانكها ،بلكه از طریق حواله و از بستر صرافيها صورت ميگيرد .ویژگي دیگر مسير نقلوانتقاالت
ارزي كشور آن است كه از مسير كشورهاي محدود و خاصي انجام ميشود كه به آسيبپذیري كشور در
صورت وقوع شوك در این كشورها منجر خواهد بود.
 .1گزیده آمارهای اقتصادی -بخش پولی و بانکی – تارنمای بانک مرکزی.
 .7با فرض تداوم اين روند تا پایان سال  ،1991ميزان خروج سرمايه نزدیک به  97ميليارد دالر برآورد ميشود.
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ویژگي دیگر بازار ارز كشور ،پررنگ بودن نقش اسكناس ارز در بازار كشور است .البته كماكان سهم
اسكناس از كل نقلوانتقاالت ارزي كشور بسيار اندك است .عمده تقاضا براي اسكناس ارز ناشي از تقاضاي
مسافرتي و تقاضاي تبدیل دارایي و سفتهبازي است .با توجه به عدم اتصال به شبكههاي پرداخت بينالمللي
كارتي ،عمده مسافران خارجي براي تأمين نيازهاي خود ارز را بهصورت اسكناس ميخرند و به همراه خود
ميبرند .براساس آمارهاي سازمان ميراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگري تعداد گردشگران بينالمللي
ورودي به كشور در  2ماهه نخست سال  1191حدود  2/12ميليون نفر بوده است درحالي كه در همين مدت
تعداد گردشگران خروجي  1/41ميليون نفر است 1.این آمار براي سال  1192بهترتيب برابر  4/9ميليون نفر
و  9/2ميليون نفر بوده است 2.مضاف بر اینكه سرانه ارزآوري (بهویژه ارز اسكناس) گردشگران خارجي نيز با
سرانه ارزبري گردشگران ایراني متفاوت است .با توجه به اینكه خالص ورودي و خروجي مسافر كشور بهشدت
منفي است (خروج مسافر داخلي از كشور بسيار بيش از ورود مسافر خارجي به كشور است) كشور هرساله به
ميزان قابل توجهي اسكناس (معموالً دالر) نياز دارد كه با توجه به تحریم دالر ،تأمين آن بسيار دشوار است.
رئيسجمهور در نشست هماندیشي مدیران ارشد دولت ،دشواريهاي تأمين اسكناس (دالر) را بيان

كردند1.

نكته مهم دیگر در خصوص تقاضاي اسكناس دالر آن است كه با توجه به عدم اعتماد مردم به سپردهگذاري
ارزي در بانكها ،در شرایط نا اطميناني ،تقاضاي ناشي از سفتهبازي وارد بازار اسكناس ارز خواهد شد كه با
توجه به محدودیت شدید در عرضه اسكناس ارز ،شاهد نوسانات قابل توجهي خواهيم بود.
 .2بررسی علل افزايش نرخ ارز
براي تبيين بهتر علل افزایش نرخ ارز ضروري است بازار حواله و بازار نقد را بهصورت مجزا تحليل كنيم
و در هریك از این بازارها ميان عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تفكيك قائل شویم .ازسوي دیگر
ماهيت برخي از عوامل زمينهاي است درحالي كه برخي دیگر عاملي تشدیدكننده محسوب ميشوند.
پيش از بيان عوامل تشدیدكننده (علل نزدیك) افزایش نرخ ارز ،باید عوامل زمينهاي (ميانمدت و
بلندمدت) مؤثر تحليل شود ،زیرا در بستر شرایطي كه عوامل زمينهاي ایجاد كردهاند ،علل تشدیدكننده
منجر به تكانه ارزي ميشوند .عالوهبراین براي حل اساسي مشكالت بازار ارز كشور ضروري است كه
عوامل زمينهاي مورد توجه قرار گيرند.
در ادامه در دو بخش عوامل زمينهاي و تشدیدكننده در بازارهاي حواله و نقد را در قالب جدول
بيان خواهيم كرد و به توضيح مهمترین آنها خواهيم پرداخت .نكته قابلتوجه این است كه عمده مشكالت

http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/tourist-statistics/96-2.pdf
http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/tourist-statistics/96-1.pdf
https://www.isna.ir/news/97020100103
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كشور در حوزه ارزي معطوف به بازار حوالههاي ارزي است و در بازار اسكناس اگرچه مشكالتي وجود
دارد ولي از اهميت كمتري برخوردار است:
بخش اول ـ عوامل مؤثر بر بازار حواله
جدول  .9عوامل مؤثر بر بازار حواله
زمینهاي

 رشد افسارگسيخته نقدینگي بدون تناسب با عوامل بنيادین اقتصاد
 تأمين مالي قاچاق كاالي ورودي به كشور
سمت
تقاضا

تشديدكننده

 كاهش نرخ سود بانكي در شهریورماه  1191بدون انجام اقدامات تكميلي
 افزایش تقاضاي خروج سرمایه در اثر بياعتمادي به نظام اقتصادي و اظهارات مقامات آمریكایي در خصوص
خروج از برجام و وضع تحریمهاي جدید در اشكال سرمایهگذاري و خرید دارایي در خارج كشور مانند خرید
مسكن ،احداث شركت یا خرید دارایي مالي و سرمایهگذاري در رمز ارزها
 افزایش فصلي تقاضاي حواله
زمینهاي
 محدودیت بانكها در نقلوانتقاالت ارزي بهواسطه تحریمها ،مقررات  FATFو ...و اتكاي زیرساخت
نقلوانتقاالت ارزي كشور به صرافيها
 اتكاي بستر نقلوانتقاالت ارزي كشور به نقاط محدود مانند دوبي ،تركيه ،چين و عدم برنامهریزي براي
تنوعبخشي به آن

سمت
عرضه

 اتكا به ارزهاي واسط (دالر و یورو) عدم معامله با ارزهاي محلي
تشديدكننده
 افزایش هزینه انتقاالت ارزي ناشي از وضع ماليات بر ارزشافزوده در دوبي

 تشدید سختگيريها و نظارتها بر نقلوانتقاالت مالي در دوبي بهواسطه افزایش تنشهاي سياسي بين دو
كشور و بين ایران و عربستان كه به افزایش ریسك كار كردن با ایران منجر شده است
 جریمه هالك بانك تركيه توسط فدرال رزرو و امتناع سایر بانكهاي تركيه از ارتباط با ایران

 تشدید سختگيريها در نقلوانتقاالت ارزي در چين به بهانه FATF
 برگزاري مزایده توسط دارندگان بزرگ ارز (پتروشيميها و پيمانكاران شركت ملي نفت) براي فروش ارز به باالترین قيمت

 رشد نقدينگی
عامل زمينهاي اصلي تقاضاي ارز بهویژه تقاضاي سفتهبازي و حفظ ارزش پول ،رشد نقدینگي گسترده
است .حجم نقدینگي در كشور بهواسطه وضعيت نامناسب ترازنامه شبكه بانكي و نرخ بهره باال بهشدت
درحال گسترش است و در بهمنماه  1191با نرخ رشد  18/8درصدي نسبت به بهمنماه  1192به
 14911هزار ميليارد ریال رسيده

است1.

 .1گزیده آمارهای اقتصادی -بخش پولی و بانکی – تارنمای بانک مرکزی
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نكته قابل توجه این است كه توزیع نقدینگي در بين آحاد مختلف جامعه بهشدت نامتوازن است و
بخش كوچكي از اقتصاد ،مالك بخش قابل توجهي از نقدینگي هستند .چنانچه بخش بسيار كمي از این
نقدینگي وارد بازار ارز شود ،تالطمات شدیدي ایجاد خواهد شد .براي مثال چنانچه تنها  2درصد از
نقدینگي كشور وارد بازار ارز شود (در بازار حواله به شكل خروج سرمایه و در بازار نقد به شكل خرید
اسكناس) ،برمبناي هر دالر  42111ریال ،تقاضایي به ميزان  11/1ميليارد دالر ایجاد خواهد كرد .در هر
حال بهدليل باال بودن نرخ بهره بانكي و به هزینه تعميق ركود و افزایش بيكاري در اقتصاد ،از ورود این
نقدینگي جلوگيري شده است؛ اما در صورت ایجاد نوسانات شدید ،امكان تحقق سودهایي باالتر از نرخ
بهره بانكي وجود خواهد داشت كه ميتواند نوسانهاي شدیدي در متغيرهایي مانند نرخ ارز و نرخ بهره
ایجاد كند.
 كاهش نرخ سود بانكی در شهريورماه 6931
بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران در  11مردادماه  1191طي بخشنامه هشت بندي حداكثر نرخ سود
عليالحساب سپردههاي سرمایهگذاري یكساله و سپردههاي كوتاهمدت عادي را بهترتيب به  12و 11
درصد كاهش داد 1.البته این نرخها پيشتر در بخشنامه شماره  111292مورخ  1192/4/14ابالغ شده
بود ،اما بانكها آن را اجرا نميكردند و به سپردههاي سرمایهگذاري یكساله نرخهاي  21درصدي و
باالتر پرداخت ميكردند.
بخشنامه  8بندي مردادماه  1191با اهتمام بانك مركزي ازسوي بانكها جدي گرفته شد و پس از
بازه زماني كه پيشبيني شده بود ،نرخ سود سپردهها كاهش یافت .این اقدام با وضع محدودیتهاي
جدید بر صندوقهاي سرمایهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ازجمله ممنوعيت ایفاي نقش بانكها
در این صندوقها و فروش واحدهاي صندوقها در باجه بانكها همراه شد .پيش از این بخشنامه ،بخش
قابل توجهي از مردم بهواسطه باال بودن نرخ سود سپرده ،پول خود را در سپردههاي سرمایهگذاري
یكساله نگهداري ميكردند ،اما با كاهش آن انگيزه براي به جریان انداختن سپردههاي سرمایهگذاريها
افزایش یافت.
اگرچه كاهش نرخ سود یكي از الزامات اقتصاد ایران است ،ولي كاهش این نرخ در زماني كه اقتصاد
كشور در آستانه تنشهاي سياسي و ارزي قرار دارد ،بدون درنظرگرفتن مالحظات این تنشها نادرست بود.
به همين دليل در تاریخ  22بهمنماه  1191با باال رفتن نرخ ارز و فشار بر دولت و بانك مركزي ،این بانك از
بستهاي با  1اقدام رونمایي كرد كه عبارت بودند از :انتشار اوراق گواهي سپرده با سود  21درصد به مدت 2
هفته ،انتشار گواهي سپرده ریالي با پایه ارزي و پيشفروش سكه در مقاطع  1و  12ماهه .این اقدام بانك
مركزي بهنوعي عقبنشيني از تصميم قبلي و چراغ سبز به بانكها براي افزایش نرخ سود سپرده بود.
https://cbi.ir/showitem/16740.aspx

1.

11

 تأمین مالی قاچاق كاالي ورودي به كشور
تخمينهاي متفاوتي در خصوص حجم واردات غيررسمي كاال (قاچاق) در كشور منتشر ميشود .براساس
گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،حجم قاچاق كاالي ورودي به كشور از  11/2ميليارد
دالر در سال  1192به  12/1ميليارد دالر در سال  1192كاهش یافته است .تأمين مالي این حجم از
قاچاق نياز به منابع قابل توجهي (بيش از  11ميليارد دالر) دارد كه البته طبيعتاً بهصورت غيرشفاف
صورت ميگيرد.
با توجه به ساماندهي برخي از مشكالت در گمركات كشور مانند الكترونيكي شدن اظهارنامهها و
كاهش حجم قاچاق از آنها ،درحال حاضر یكي از مهمترین مبادي ورود كاالي قاچاق به كشور ،ميتواند
مناطق آزاد باشد.
 تشديد خروج سرمايه از كشور
همانطور كه در بخش قبل تشریح شد برآوردها حاكي از ثبت ركورد جدیدي در خروج سرمایه در سال
 1191است .خروج سرمایه در سهماهه پایاني سال  1191بالغبر  11ميليارد دالر برآورد شده است كه
این مقدار نزدیك به  21درصد كل صادرات غيرنفتي یك سال كشور را تشكيل ميدهد .خروج سرمایه
یك پدیده اقتصادي -اجتماعي است كه علل متعددي ميتواند داشته باشد كه مهمترین آنها:
غيرقابلپيشبيني بودن وضعيت سياسي و اقتصادي ،خألهاي موجود در سياست عمومي كشور در حمایت
از سرمایه ،موانع كسبوكار و دشوار بودن فعاليت اقتصادي ،ریسك باالي سرمایهگذاري ،تمایل به زندگي
در خارج از كشور و اخذ اقامت در كشورهاي خارجي است.
مهمترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است از :سرمایهگذاري و خرید دارایي در خارج كشور مانند
خرید مسكن ،سرمایهگذاري در قالب احداث شركت یا خرید دارایي مالي (اوراق بهادار ،سپرده بانكي یا
رمز ارزها) .همچنين مهمترین سازوكار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است،
درواقع صادركننده ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را به چرخه اقتصادي كشور بازنميگرداند تا صرف
واردات مورد نياز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه ميكند و یا منابع ارزي را در اختيار فرد دیگري
كه چنين قصدي دارد قرار ميدهد و معادل ریالي آن را در ایران از وي دریافت ميكند.
 محدوديت بانكها در نقلوانتقاالت ارزي
پس از تفاهمنامه برجام تعداد روابط كارگزاري بانكهاي ایراني رشد چشمگيري داشته است ،ولي افزایش
روابط كارگزاري نتوانسته است گشایش چنداني در انتقاالت ارزي و گشایش اعتبارات اسنادي فراهم كند
و كماكان بانكهاي متوسط و بزرگ بينالمللي بهدليل ریسكهاي سياسي ناشي از احتمال خروج آمریكا
از برجام و وضع تحریمهاي جدید و همچنين ترس از جریمه توسط نهادهاي نظارتي آمریكا بهدليل
تعامل با اشخاص تحریمي و نيز ریسكهاي مالي ناظر بر سالمت بانكهاي ایراني و رعایت قوانين
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بينالمللي تمایلي به برقراري ارتباط با ایران ندارند و مهمتر آنكه بانكهاي خارجي و طرفهاي تجاري
خارجي نيز تمایلي به برقراري ارتباط و افتتاح حساب و قبول حوالههاي بانكهاي كارگزار بانكهاي
ایراني نيز ندارند و این موضوع مشكالت فراواني را براي انتقاالت ارزي كشور و دسترسي كشور به منابع
ارزي خود به وجود آورده است.
محدود شدن مسيرهاي رسمي انتقاالت ارزي ،الجرم كشور را به سمت مسيرهاي غيررسمي سوق
داده است و درحال حاضر بخش قابل توجهي از انتقاالت ارزي كشور از طریق صرافيها انجام ميشود.
نكته قابلتوجه اینكه بخش قابل توجهي از صرافيهایي كه مثالً در كشور امارات متحده عربي امور مربوط
به ایران را انجام ميدهند ،صرافيهاي بزرگ و معتبري نيستند و عمدتاً مجوز قانوني براي عمليات صرافي
را ندارند و تحت مجوز عمومي فعاليت تجاري ،جابجایي وجوه ارزي را كارسازي ميكنند.
حذف نظام بانكي از ارتباطات مالي تبعات قابل توجهي مانند عدم امكان عقد قراردادهاي بلندمدت
و تعامل با شركاي بزرگ و همچنين استفاده از تسهيالت اعتباري بانكهاي خارجي در قالب گشایش
اعتبار اسنادي را به همراه داشته است و همچنين به افزایش هزینه انتقاالت ارزي كشور منجر شده است.
 محدود شدن مسیرهاي انتقاالت ارزي در فضاي بینالمللی
همانگونه كه پيشتر بيان شد بخش قابل توجهي از نقلوانتقاالت ارزي كشور از مسير صرافيها و از
طریق مناطق محدودي (مانند دوبي ،تركيه و چين) صورت ميگيرد .در ماههاي اخير بهواسطه تحوالت
فني و سياسي در این كشورها ،نقلوانتقاالت ارزي كشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل
را ميتوان بهعنوان یكي از مهمترین علل نوسانات اخير ارزي دانست .مسئولين كشور زمان كافي براي
تنوعبخشي به بسترهاي نقلوانتقاالت ارزي داشتند ،اما بهواسطه اميد به گشایشهاي برجام و تسهيل
نقلوانتقاالت ارزي از مسير بانك ،اقدام مؤثري در این حوزه انجام نشده است.
افزایش هزینه نقلوانتقاالت ارزي بهواسطه وضع ماليات بر ارزشافزوده در دوبي و افزایش شفافيت مالي
ناشي از تكميل اظهارنامه معامالت فصلي براي پرداخت ماليات بر ارزشافزوده ،به همراه تشدید سختگيريها
و نظارتها بر نقلوانتقاالت مالي در دوبي بهواسطه افزایش تنشهاي سياسي بين ایران و برخي از كشورهاي
عربي كه به افزایش ریسك كار كردن با ایران منجر شده است ،منجر به ایجاد اختالالتي در مسير نقلوانتقاالت
ارزي كشور شده است .با توجه به اینكه دوبي بهصورت تاریخي سهم قابل توجهي در نقلوانتقاالت ارزي ایران
بهویژه در دوره تحریمها داشته است ،این تحوالت تأثير قابل توجهي بر بازار ارز كشور گذاشت.
پرونده هالك بانك و جریمه  11/2ميليارد دالري آن در تركيه نيز كه بهویژه در دوره تحریمها نقش
مهمي در نقلوانتقاالت ارزي كشور داشت ،به بسته شدن این كانال و مهمتر از آن افزایش ریسك معامله
با بانكها و صرافيهاي ایراني در تركيه منجر شد .درواقع بانكهاي تركيه ميترسند كه آنها هم بهواسطه
ارتباط مالي با ایران دچار مشكل شوند.
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در چين نيز كه بزرگترین شریك تجاري ایران است ،سختگيري در نقلوانتقاالت ارزي به بهانه
اجراي مالحظات  FATFگسترش یافت و از نقلوانتقاالت ارزي كشور بهویژه ارز حاصل از صادرات نفت
و محصوالت پتروشيمي دشوارتر شد.
 برگزاري مزايده توسط دارندگان بزرگ ارز براي فروش ارز به باالترين قیمت
یكي از عوامل افزایش نرخ ارز در ماههاي اخير آن بود كه برخي از صادركنندگان عمده داخلي مانند
پتروشيميها و پيمانكاران شركت ملي نفت كه با این شركت بهصورت ارزي تسویهحساب كرده بودند ،در
جهت افزایش منافع خود و سهامدارانشان اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود بهصورت مزایده ميكردند.
این اقدام ایشان كه براي افزایش درآمدهاي ریالي این شركتها صورت ميگيرد ،به كماثر شدن مداخالت
بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز منجر شده و یكي از علل افزایش نرخ ارز محسوب ميشود.
بخش دوم ـ عوامل مؤثر بر بازار اسكناس (نقد)
جدول  .1عوامل مؤثر بر بازار اسكناس (نقد)
زمینهاي

 رشد افسارگسيخته نقدینگي بدون تناسب با عوامل بنيادین اقتصاد
تشديدكننده

 عوامل انتظاري

 اظهارات برخي مقامات دولتي مبنيبر لزوم افزایش نرخ ارز

سمت تقاضا

 اظهارات مقامات آمریكایي در ارتباط با خروج از برجام و وضع تحریمهاي جدید

 كاهش نرخ سود بانكي در شهریورماه 1191

 افزایش تقاضاي تبدیل دارایي با هدف حفظ ارزش دارایيها
 افزایش تقاضاي سفتهبازي

 افزایش تقاضاي سفر سياحتي خارجي و بار همراه مسافر

 قاچاق اسكناس ارز به سليمانيه ،هرات و ...جهت صدور حواله
زمینهاي

 محدودیتهاي موجود در تأمين اسكناس ارز براي بانك مركزي

سمت عرضه

 فقدان سازوكار مناسب براي توزیع اسكناس و محول كردن مدیریت تخصيص به صرافيها –
تخصيص ارز با ارائه كارت ملي بدون محدودیت و بدون نياز به حضور شخص
 محدودیت براي ورود ارز همراه مسافر به كشور از كشورهاي همسایه

 اظهارات مقامات آمريكايی در ارتباط با خروج از برجام و وضع تحريمهاي جديد
از اواخر سال  ،1191اظهارات مقامات آمریكایي مبنيبر عدم تعليق قانون اختيارات دفاع ملي آمریكا و
خروج آمریكا از برجام در تاریخ  22اردیبهشتماه  1191و وضع تحریمهاي جدید مانند قانون كاتسا و
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اضافه شدن اشخاص جدید به ليست  ،SDNبه افزایش نااطميناني در اقتصاد كشور و انتظار افزایش نرخ
ارز منجر شد .در این شرایط تقاضاي ارز چه بهصورت حواله براي خروج سرمایه از كشور و چه بهصورت
نقد براي حفظ ارزش دارایيها و یا سفتهبازي افزایش یافت .با توجه به محدودیتهاي بيشتر بازار نقد
بهواسطه دشواري ورود و عرضه اسكناس به ایران ،شاهد رشد قابل توجهي در قيمت ارز اسكناس بودیم
و در شرایطي نرخ ارز اسكناس بر نرخ حواله آن پيشي گرفت كه در گذشته كمسابقه بود.
 فقدان سازوكار مناسب براي توزيع اسكناس و محول كردن مديريت تخصیص به صرافیها
یكي از رویههاي بانك مركزي براي پاسخ به تقاضاي ارز اسكناس و همچنين كنترل نرخ ارز ،عرضه دالر
بهصورت اسكناس از طریق صرافيها عموماً به قيمت كمتر از قيمت بازار است .با توجه به اینكه بانك
مركزي سازوكاري براي شناسایي متقاضيان واقعي ارز و محدودیت براي خرید ارز توسط هر شخص نداشته
است ،در ماههاي گذشته شاهد صفهاي طوالني در مقابل صرافيها براي دریافت اسكناس ارزي به قيمت
ارزانتر از بازار و فروش در بازار آزاد و كسب منفعت قابل توجه بودیم .این درحالي كه بود كه صرفاً بانك
مركزي صرافيهاي عامل توزیع اسكناس را موظف به درج كد ملي (صرفاً با ارائه كپي كارت ملي نه حضور
شخص) نموده بود و محدودیتي براي فروش ارز به هر كد ملي وضع نكرده بود و افراد این امكان را داشتند
كه به هر ميزان دلخواه ارز اسكناس خریداري كنند .ازسوي دیگر فروش ارز بهصورت اسكناس بدون نياز
به حضور شخص به سوءاستفاده بسياري از اشخاص از كدهاي ملي سایرین منجر ميشد.
 .9تشريح اقدامات دولت و بانك مركزي
ستاد اقتصادي دولت در تاریخ  21فروردینماه سال جاري تصميماتي اتخاذ كرد كه در تاریخ 22
فروردینماه به تصویب هيئت وزیران رسيد و بانك مركزي با بخشنامههاي متعدد به نظام بانكي و
اطالعيههاي عمومي ابعاد آن را تبيين كرد.
با توجه به اظهارات رئيسكل بانك مركزي در جلسه با مدیران عامل بانكها 1،اقدامات دولت در
حوزه ساماندهي و مدیریت بازار ارز با هدف جلوگيري از خروج سرمایه و تأمين مالي قاچاق و تقویت
اجراي قانون مبارزه با پولشویي طراحي و اجرا شده است.
در جدول زیر اهم تصميمات دولت نمایش داده شده است:

https://www.cbi.ir/showitem/17677.aspx
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جدول  .6اقدامات دولت در ارتباط با بازار حواله
 تكنرخي شدن دالر در نرخ  42111ریال براي همه مصارف ارزي با امكان افزایش یا كاهش در چارچوب
نظام شناور مدیریتشده (بند « »2مصوبه دولت) و افزایش ساليانه حدود  2درصد (اظهارات رئيسجمهور و
رئيسكل بانك مركزي)
 تعهد بانك مركزي براي تأمين ارز براي واردات «همه» كاالها با نرخ مصوب (بند « »1اطالعيه )1

 یارانه  4111ریالي بابت هر دالر به كاالهاي اساسي ،دارو و تجهيزات پزشكي جهت عدم افزایش قيمت (بند
« »12مصوبه دولت)
 مصداق قاچاق بودن هرگونه عمليات خارج از ضوابط بانك مركزي (بند « »11مصوبه دولت)
 ممنوعيت خریدوفروش ارز در خارج سيستم بانكي و صرافي مجاز (بند « »2اطالعيه )1

طرف عرضه

 محدود كردن تأمين ارز واردات به مسير بانكي (بند « »2اطالعيه  ،)1محدود كردن نقش صرافيها به خرید
ارز صادركنندگان غيرنفتي ،فروش ارز خریداري شده به متقاضيان از طریق سيستم بانكي ،انتقال ارز به دستور
بانك (اطالعيه  )8و تالش براي انتقال فعاليتهاي ارزي از صرافيها به بانكها (اظهارات رئيسكل بانك مركزي
در جلسه مدیران عامل بانكها)
 راهاندازي سامانه نيما (سامانه نظام یكپارچه مدیریت ارزي)

 الزام صادركنندگان حاكميتي و عمده (بهاستثناي فروشندگان بازارچههاي مرزي و صادركنندگان به عراق و

افغانستان) به استفاده از  92درصد از ارز حاصل از صادرات خود (براساس ارزش  FOBیا  FCAیا EXW
كاال) بهصورت واردات در مقابل صادرات (براي تأمين نيازهاي خود) ،پرداخت بدهي ارزي خود ،فروش ارز به
بانكها و صرافيهاي مجاز از طریق سامانه نيما یا سپردهگذاري ارزي نزد بانكها تا  1ماه پس از صدور پروانه
صادراتي گمركي (بند « »1مصوبه ستاد اقتصادي دولت  1اردیبهشتماه)  -عامل انگيزشي :معافيت مالياتي
(بند « »1مصوبه دولت -بند « »1اطالعيه )1
 اجازه به صادركنندگان غيرحاكميتي و خرد (حداكثر  21درصد صادرات) به واگذاري پروانه صادراتي خود
به سایر واردكنندگان یا واردات فراتر از تأمين نيازهاي خود (بند « »2مصوبه ستاد اقتصادي دولت
 1اردیبهشتماه)

طرف تقاضا

 ممنوعيت هرگونه وارداتي كه نيازمند تخصيص ارز است بدون ثبت سفارش حتي در مناطق آزاد (بند «»1
مصوبه دولت)
 منوط شدن رفع تعهد ارزي واردكنندگان كاال و خدمت به مناطق آزاد به ارائه پروانه ترخيص قطعي كاال و
یا اصل صورتحساب قطعي انجام كار و یا تأیيدیه كارفرما (اطالعيه )11
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جدول  .1اقدامات دولت در ارتباط با بازار اسكناس (نقد)
طرف عرضه

 تعهد بانك مركزي براي تأمين اسكناس ارز براي مصادیق 11گانه مصارف مجاز ارزي (اطالعيه  )1به قيمت
 42111ریال
 ممنوعيت خریدوفروش اسكناس ارز خارج از سيستم بانكي (اطالعيه )8
 اقدامات امنيتي و پليسي و برخورد با دالالن و صرافيهاي غيرمجاز

 تعيين مصادیق 11گانه مصارف مجاز ارزي (اطالعيه  )1كه بخش قابل توجهي از آنها متقاضي اسكناس
ارزي هستند
 سهميهبندي در تقاضاي شخصي (مسافرتي ،درماني ،اداري ،آموزشي و( )...اطالعيههاي  2و )2
 ممنوعيت نگهداري اسكناس ارزي بيش از  11هزار یورو (بند « »1اطالعيه )1

طرف تقاضا

 پيشفروش سكه در سررسيدهاي  1ماهه تا  2ساله (اطالعيه  – )1با توجه به شدت تقاضا بعد از چند روز
پيشفروش در سررسيد  1و  1ماهه متوقف شد.
 تضمين بازپرداخت اسكناس به سپردههاي ارزي (بند « »4اطالعيه  )1و تضمين اصل و سود توسط بانك
مركزي (اطالعيه )8
 امكان سپردهگذاري ارزي بانكها در بانك مركزي با نرخ باالتر از سپرده ارزي (نطق رئيسكل بانك مركزي
در مجلس)
 تالش براي اتصال سویيچ كارتهاي بانكي در برخي كشورهاي همسایه در آینده نزدیك (اظهارات رئيسكل
بانك مركزي در جلسه مدیران عامل بانكها)

 .1ارزيابی اقدامات دولت و بانك مركزي
بخش اول ـ نقاط قوت
 .6موضعگیري فعال بهجاي موضعگیري انفعالی
اقدامات دولت و بانك مركزي قبل از مصوبه  21فروردینماه ستاد اقتصادي دولت ،بهتصریح رئيسكل
بانك مركزي« 1واكنشي» بوده است نه «كنشي» .درواقع بانك مركزي در سالهاي گذشته بهجاي اینكه
به حل علل اساسي مشكالت موجود در نقلوانتقاالت ارزي بپردازد و اقدامات مؤثري در ارتباط با تعدیل
نرخ ارز متناسب با عوامل بنيادین اقتصاد ،تكنرخي كردن آن ،جلوگيري از خروج سرمایه و راهكارهاي
جایگزین مانند پيمانهاي پولي دو یا چندجانبه ،استفاده از پيامرسانهاي مالي ملي یا منطقهاي،
جایگزین كردن كشورهاي همسو با كشورهاي متخاصم در حوزه نقلوانتقاالت ارزي و ...انجام دهد،
منفعالنه اميدوار به رفع محدودیتهاي بانكي از قبل برجام بود و تالش ميكرد التهابات بازار را با عرضه
ارز در بازارهاي حواله در كشورهاي همسایه مانند امارات متحده عربي (دوبي) و عرضه اسكناس ارزي در
بازارهاي نقدي داخلي مدیریت نماید كه هزینه قابل توجهي براي كشور به همراه داشت.

 .1اظهارات رئيس کل بانك مركزي در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت تدبير و اميد 1 ،ارديبهشتماه .1992
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این انتقاد توسط رئيسجمهور نيز مطرح شده است ،ایشان در نشست هماندیشي مدیران ارشد
دولت تدبير و اميد در تاریخ  1اردیبهشتماه  1191اظهار داشتهاند كه از سيستم ارز كشور در چهار سال
گذشته رضایت نداشتهاند و سيستم ارزي كشور را اینگونه توصيف كردهاند« :در  4سال گذشته ارز را با
گرفتاري فراوان تهيه ميكردیم و با هواپيما وارد ميكردیم و با ماشينهاي مسلح ارز را به بانك مركزي
منتقل ميكردیم و بانك مركزي نيز به صرافيها ارائه ميداد .در صرافيها هم ارز به هر شيوهاي كه
دلشان ميخواست تقسيم ميشد و ارز خوبها در پاكت رفته و بهجاي دیگر منتقل ميشد و این سيستم
اداره ارز كشور بود و بانك كه باید مسئوليت اصلي را داشته باشد ،تماشاگر

بود»1.

البته همه كارشناسان اصل اقدامات دولت را بهموقع ارزیابي ميكنند .زیرا نا اطميناني و التهاب
بدترین وضعيت را براي نظام اقتصادي كشور به همراه خواهد داشت ،كما اینكه در روزهاي منتهي به 21
فروردینماه ،بهدليل نوسانات قابل توجه در بازار ارز ،بسياري از بازارهاي دیگر كه بهنوعي متأثر از قيمت
ارز بودند نيز به حالت نيمهتعطيل درآمده بود و فعالين اقتصادي اقدام به معامله نميكردند.
 .2تالش براي ساماندهی ارز حاصل از صادرات
همانطور كه در بخش آسيبشناسي ذكر شد یكي از علل بحران ارزي ،عدم ساماندهي ارز حاصل از
صادرات بوده است ،درواقع صادركننده ،خود در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات،
تصميمگيري ميكرد و این تصميمگيري تحت سياستگذاري و نظارت بانك مركزي قرار نداشت؛ در برخي
موارد حتي صادركنندگان عمده كه بهنوعي تحت مدیریت دولت نيز بودند ،اقدام به برگزاري مزایده براي
فروش ارز حاصل از صادرات خود به باالترین قيمت ميكردند كه موجب افزایش قيمت ارز ميشد .نتيجه
عدم مدیریت و كنترل این بخش از بازار ارز ،این بود كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي حاصل از
صادرات كشور ،صرف تأمين مالي واردات كاالي قاچاق و خروج سرمایه از كشور ميشد؛ بهبياندیگر
مهمترین گلوگاه مبارزه با این موارد كه موضوع تأمين مالي (خروج ارز از كشور) بوده است ،رها شده بود.
این درحالي كه است كه یكي از اهداف ذكرشده براي سياستهاي ارزي جدید «بازگرداندن ارز حاصل
از صادرات به چرخه اقتصادي كشور» است و صرف اهتمام به این موضوع حتماً مطلوب خواهد بود.
 .9تالش براي تخصیص منابع ارزي كشور متناسب با اولويت نیازهاي واقعی كشور
از آنجایي كه درحال حاضر كشور با محدودیت منابع ارزي روبرو است ،اقتضاي چنين شرایطي نظارت
سختگيرانهتر بر مصارف ارزي و محدود كردن یا سهميهبندي براي مصارف غيرضروري ارز است .یكي از
اجزاي سياستهاي ارزي جدید كه در اطالعيه شماره  1بانك مركزي اعالم شده است ،تعيين مصادیق
 11گانه براي نيازهاي غيروارداتي ارزي و تعيين سهميه براي هریك از آنهاست .البته شایان ذكر است
در حوزه واردات چنين رویكردي در نظر گرفته نشده است و در اطالعيه شماره  ،1بانك مركزي متعهد

http://www.president.ir/fa/103958
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شده واردات «همه» كاالها و خدمات را تأمين مالي كند .با وجود این رئيسكل بانك مركزي در نشست
هماندیشي مدیران ارشد دولت تدبير و اميد در تاریخ  1اردیبهشتماه اعالم كرده است كه «براساس
نيازهاي اعالمشده واردكنندگان ]در سامانه نيما[ ،امكان تخصيص ،اولویتبندي یا عدم تخصيص ارز به
آنها توسط سياستگذار وجود دارد» 1.اتخاذ چنين رویكردي توسط بانك مركزي كه درواقع احياي
اولویتهاي  11گانه گروههاي كاالهاي وارداتي است ،ناگریز بهنظر ميرسد.
 .1تالش براي كنترل تقاضاي القايی اسكناس ارز
عالوهبر محدود كردن ارز مسافرتي كه به كاهش تقاضاي سفر سياحتي به خارج كشور و بهتبع آن واردات
كاالي مصرفي همراه مسافر منجر خواهد شد ،اقداماتي دیگري در مجموعه سياستهاي ارزي در نظر
گرفته شده كه به كاهش تقاضاي اسكناس ارز منجر خواهد شد و بهنوعي تقاضاي ارز با هدف حفظ
ارزش پول را كاهش خواهد داد كه مهمترین آنها عبارت است از :پيشفروش سكه بهار آزادي در
سررسيدهاي  1ماهه تا  2ساله و امكان افتتاح سپرده ارزي با تضمين بازپرداخت اصل و سود بهصورت
اسكناس توسط بانك مركزي است .البته شایان ذكر است این ابزارها صرفاً تقاضاي اسكناس را كاهش
ميدهد و اثر مثبتي بر بخش واقعي اقتصاد نخواهند داشت و مطلوبتر این بود كه ابزارهایي به مردم
پيشنهاد ميشد كه هر دو هدف را پيگيري كند.
 .6ساماندهی استثنائات واردات بهطور خاص واردات كاال در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي
هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژه اقتصادي ،تسهيل واردات مواد اوليه و كمك به توليد
رقابتي و توسعه صادرات بوده است و به همين دليل این مناطق از عمده فرآیندهاي قانوني و اداري
سرزمين اصلي استثنا شدهاند كه یكي از مهمترین آنها فرآیندهاي گمركي و مقررات واردات و ثبت
سفارش است .از آنجایي كه مشوقهاي در نظر گرفته شده براي كل منطقه است  -نه صرفاً براي
فعاليتهاي توليدي كه به صادرات منجر ميشود -موجب نقض غرض و تبدیل شدن این مناطق به درگاه
اصلي واردات كاالهاي خارجي بهصورت ارزان است و لذا مناطق آزاد بيش از آنكه موجب ارزآوري براي
كشور شوند ،فرآیند خروج منابع ارزي كشور را تسهيل ميكنند .یكي از اقدامات قابل تقدیر در
سياستهاي جدید ارزي ممنوعيت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد
ارزي واردكنندگان كاال و خدمت به مناطق آزاد به ارائه پروانه ترخيص قطعي كاال و یا اصل صورتحساب
قطعي انجام كار و یا تأیيدیه كارفرماست كه ميتواند تأثيرات قابل توجهي بر واردات كاال به این مناطق
و قاچاق از طریق این مناطق داشته باشد.

https://cbi.ir/showitem/17713.aspx
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بخش دوم ـ نقاط ضعف
 .6ناسازگاري مصوبات مختلف
مصوبات ستاد اقتصادي دولت و بانك مركزي در موارد متعدد ناسازگار و متعارض است كه در ذیل به
برخي از آنها اشاره خواهد شد:
 تأمین نیاز واردات «همه» كاالها با نرخ  1222ريال
براساس بند « »2مصوبه هيئت وزیران در تاریخ  22فروردینماه ،نرخ ارز بهطور یكسان براي «همه»
مصارف ارزي از تاریخ  1191/1/22براساس هر دالر معادل (111ر )42ریال تعيين ميشود .با وجود این
رئيسكل بانك مركزي در نشست هماندیشي مدیران ارشد دولت تدبير و اميد در تاریخ  1اردیبهشتماه
اعالم كرده است كه «براساس نيازهاي اعالمشده واردكنندگان] در سامانه نيما [ ،امكان تخصيص،
اولویتبندي یا عدم تخصيص ارز به آنها توسط سياستگذار وجود دارد» 1و كماكان مشخص نيست كه
آیا امكان اینكه بانك مركزي براي واردات برخي كاال تأمين ارز نكند وجود دارد یا خير؟ و همچنين
مشخص نيست در صورتيكه بانك مركزي تأمين ارز نكند آیا این بخش از واردات امكان خرید ارز در
خارج از سيستم بانكي دارند یا اساساً واردات آنها ممنوع خواهد شد؟
 فروش ارز حاصل از صادرات
در بند « »1اطالعيه شماره  1بانك مركزي آمده است« :تمام صادركنندگان» موظفند ارز حاصل از
صادرات را بجز مواردي كه صرف واردات توسط خود ،بازپرداخت بدهي ارزي و یا سپردهگذاري ميكنند،
از طریق سامانه نيما به بانكها و صرافيهاي مجاز بفروشند .درحالي كه كه براساس بند « »2مصوبه
ستاد اقتصادي دولت در تاریخ  1اردیبهشتماه بخشي از صادركنندگان غيرحاكميتي و خرد (حداكثر
 21درصد صادرات) ميتوانند پروانه صادراتي خود را به سایر واردكنندگان واگذار نمایند یا فراتر از تأمين
نيازهاي خود اقدام به واردات نمایند.
امكان واگذاري پروانه صادراتي به سایر واردكنندگان نشاندهنده دو موضوع است:
الف) بخشي از واردات قانوني توسط بانك مركزي (با نرخ  42111ریال) تأمين ارز نميشود كه
واردكننده ناچار به خرید پروانه صادراتي صادركنندگان است.
ب) واگذاري پروانه صادراتي حتماً با نرخي فراتر از قيمت  42111ریال صورت خواهد گرفت و لذا
بهمعناي به رسميت شناختن نرخ بازار دوم است.
بهتر است هرچه زودتر دولتمردان براساس شرایط كشور و به دور از تعصب در مورد تصميمات قبلي،
درخصوص اشكاالت ،ابهامات و موارد اختالفي تصميم قطعي را گرفته و بهصورت شفاف اعالم موضع كنند.

https://cbi.ir/showitem/17713.aspx
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 .2عدم چارهانديشی در مورد مشكالت نقلوانتقال ارزي در خارج از كشور و تمركز بر عرضه
و تقاضاي داخلی ارز
همانطور كه در بخش اول ذكر شد ،یكي از مهمترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز ،مشكالت
پيشآمده در ارتباط با نقلوانتقال درآمدهاي ارزي كشور به محل مصرف (تسویه هزینه واردات) در خارج
از كشور بوده است كه در صدر آنها وضع ماليات بر ارزشافزوده در دوبي و مسائل پيشآمده در چين و
تركيه است .با توجه به وابستگي نقلوانتقاالت ارزي كشور به این مسيرها و مناطق ،حل مشكالت
پيشآمده در این كشورها یا جایگزیني تدریجي كانالهاي انتقال ارزي امنتر با آنها از ضروريترین
اقدامات است كه متأسفانه تاكنون توسط دولتمردان و مسئولين بانك مركزي چندان به آن پرداخته
نشده است.
شایان ذكر است با توجه به تصميم اخير ایاالت متحده آمریكا و آغاز دوران جدید تحریمهاي یكجانبه
این كشور در دو مقطع  12مردادماه (پایان دوره  91روزه) و  11آبانماه ( 1191پایان دوره  181روزه) ،این
محدودیتها تشدید خواهد شد و ضروري است در این ارتباط تصميمگيري عاجل بهعمل آید.
 .9اصرار به تكنرخی كردن در شرايط فعلی
از ابتداي دولت یازدهم دولتمردان و بهویژه رئيسكل بانك مركزي بارها تأكيد كردند كه بهدنبال
تكنرخي كردن نرخ ارز هستند و این اتفاق بهزودي رخ خواهد داد و مقدمات آن درحال پيادهسازي
است ،ولي این اتفاق در طول  2سال گذشته رخ نداد و همواره علت تكنرخي نشدن مناسب نبودن
شرایط عنوان ميشد ،درحالي كه در برخي مقاطع مانند تيرماه  ،1194فاصله نرخ رسمي دالر و نرخ بازار
آزاد به كمتر از  2111ریال (معادل  8درصد قيمت دالر) رسيده بود .با وجود این ستاد اقتصادي دولت
در شامگاه  21فروردینماه ،درحالي كه حكم به تكنرخي شدن ارز در نرخ  42111ریال داد كه فاصله
نرخ اعالمي بانك مركزي در این روز ( 11811ریال) از نرخ بازار آزاد تقریباً  21111ریال (معادل 14
درصد قيمت دالر) بود .در نمودار زیر نرخ دالر اعالمي توسط بانك مركزي 1و نرخ بازار آزاد 2از ابتداي
مردادماه  1192تا  21فروردینماه  1191نمایش داده شده است .همانطور كه قابل مشاهده است شكاف
موجود در دو نرخ در هيچ زماني به اندازه  21فروردینماه  1191نبوده است.

https://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx
http://www.tgju.org/chart/price_dollar_rl

1.
2.

21
نمودار  .2نرخ ارز اعالمی بانك مركزي و نرخ ارز بازار آزاد از ابتداي دولت يازدهم

موضوع قابل توجه دیگر این است كه درحال حاضر كشور با محدودیت منابع ارزي روبرو است و در
آستانه تكانههاي مهمي مانند خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریمهاي جدید ازجمله تحریم كاتسا قرار
دارد و لذا پایبندي دولت به ارز تكنرخي و تأمين همه نيازهاي ارزي كشور با نرخ اعالم شده بهشدت
دشوار بهنظر ميرسد و لذا تصميم به تكنرخي كردن در شرایط فعلي اقتصادي كشور و تعهد به تأمين
ارز واردات همه كاالها و خدمات بنابر تصریح مصوبه دولت ،تصميم صحيحي ارزیابي نميشود.
واضح است نيازهایي كه بهصورت رسمي بانك مركزي تأمين نميكند تقاضایي را در بازار غيررسمي
ایجاد ميكند ،درصورتيكه بخشي از اسكناس ارزي در دست مردم یا بخشي از درآمد ارزي صادرات
بهعنوان عرضه این بازار فعال شود كه با توجه به نرخ  42111ریالي تعيينشده براي فروش ارز صادراتي
بسيار محتمل است ،شاهد ایجاد یك بازار سياه غيررسمي براي ارز خواهيم بود كه با استفاده از شبكههاي
اجتماعي یا بهصورت تلفني فعاليت ميكنند .این بازار غيررسمي عالوهبر اینكه با تكنرخي شدن در تضاد
است ،مضرات بيشتري نسبت به یك بازار رسمي با نرخ دوم دارد و غيرقابل پایش و نظارت نيز است.
 .1انتخاب نرخ  12222ريال براي ارز تكنرخی
قيمت مصوب براي ارز تكنرخي را از جهات مختلف ميتوان مورد ارزیابي قرار داد كه در ادامه مورد
بحث قرار خواهد گرفت.
 نحوه تعیین عدد  12222ريال؟
یكي از مهمترین سؤاالتي كه درباره عدد  42111ریال براي هر دالر وجود دارد ،نحوه محاسبه آن است.
مهمترین روشي كه دولتمردان و اقتصاددانان عنوان ميكنند ،استفاده از روش تعدیل نرخ ارز ،براساس تفاوت
نرخ تورم داخلي و خارجي است؛ اما در ارتباط با این روش مالحظات زیادي وجود دارد كه در نظر گرفتن
هریك از آنها منجر به عدد متفاوتي خواهد شد كه ممكن است پایينتر یا باالتر از عدد  42111ریال باشد؛
انتخاب سال پایه ،در نظر گرفتن تورم آمریكا ،تورم جهاني یا تورم كشورهاي طرف تجاري بهعنوان تورم
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خارجي ،نحوه محاسبه تورم (شاخص قيمت مصرفكننده 1،شاخص قيمت توليدكننده 2یا شاخص ضمني
توليد ناخالص داخلي) 1و  ...در محاسبه ميزان تعدیل نرخ ارز بسيار اثرگذار است .عالوه بر این اكتفا به تفاوت
تورم داخلي و خارجي خالي از اشكال نيست و ضروري است سایر عوامل مؤثر مانند بهرهوري و نيز عوامل
مؤثر بر عرضه و تقاضاي ارز و ظرفيتها و محدودیتهاي كشور در نقلوانتقاالت ارزي با توجه به شرایط
بينالمللي ،ميزان ذخایر ارزي كشور و سياستهاي ارزي نيز در تعيين نرخ ارز لحاظ شود.
 عدم تطابق نرخ دالر براساس ساير ارزها و طال با نرخ 12222ريال
بهرغم اعالم نرخ  42111ریال توسط ستاد اقتصادي دولت ،نرخ دالر محاسبه شده براساس قيمتهاي
پيشفروش سكه اعالمشده در اطالعيه شماره  1بانك مركزي براي سررسيدهاي یك تا  1ماه تقریباً برابر 2111
تا  21111ریال بود كه باورپذیري نرخ  42111ریال را با مشكل روبرو ميكرد .البته شایان ذكر است با وجود
این اختالف ،ازآنجایي این نرخ از نرخ بازار غيررسمي پایينتر بود ،پيشفروش سكه در سررسيدهاي یك و سه
ماهه با استقبال زیادي روبرو شد و بانك مركزي نهایتاً پيشفروش در این سررسيدها را تعطيل كرد .همچنين
با توجه به غيرقانوني نبودن معامله به سایر ارزها مانند یورو و وجود نرخ بازار آزاد ،با توجه به نسبت برابري جهاني
دالر و یورو ،نرخ محاسبه شده براي دالر با گذشت حدود دو هفته از تصميم دولت حدود  22111ریال است.
 ابهام در كارمزد انتقال
با توجه به اینكه هزینه انتقال ارزهاي مختلف در كشورهاي مختلف متفاوت است درحال حاضر مشخص
نيست كه دالر بانك مركزي با قيمت  42111ریال در چه كشوري تحویل ميشود و هزینه انتقال به
مقصد مورد نظر واردكننده توسط چه كسي پرداخت خواهد شد؟ در صورتيكه نرخ  42111ریال بدون
در نظر گرفتن هزینه انتقال باشد نرخ تمام شده دالر با توجه به كشور موردنظر ممكن است بين 44111
تا  48111ریال محاسبه شود.
 افزايش تورم در اثر افزايش هزينه واردات
با توجه به اینكه در سالهاي گذشته ارز مورد نياز براي قریب به  21درصد از واردات كشور از طریق
بانك مركزي تأمين ميشد و مصوبه ستاد اقتصادي دولت بهمعناي افزایش  11درصدي (براي دالر از
 1181به  )4211نرخ ارز بانك مركزي بود ،هزینه واردات بخشي از واردات كشور افزایش خواهد یافت.
البته براساس مصوبه هيئت وزیران به كاالهاي اساسي ،دارو و تجهيزات پزشكي بهازاي هر دالر 4111
ریال یارانه پرداخت خواهد شد تا مانع از افزایش قيمت این كاالها شود .نكته قابلتوجه این است كه
افزایش قيمت ارز بانك مركزي ،هزینه واردات كاالهایي كه با ارز آزاد وارد ميشدند را نيز به علت تغيير
واحد محاسبه در هزینههاي گمركي و ماليات بر ارزشافزوده ،تا حدي افزایش خواهد داد.
Consumer price index
Producer price index
GDP deflator

1.
2.
3.
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 تشويق واردات با كاهش قیمت ارز
با توجه به اینكه  21درصد از واردات كشور كه بخش قابل توجهي از آن را كاالهاي مصرفي تشكيل
ميداد ،با ارز آزاد انجام ميشد و براساس سياستهاي جدید ارزي بانك مركزي متعهد به تأمين ارز مورد
نياز آن با نرخ  42111ریال است ،لذا در صورت اختصاص ارز با این نرخ به این كاالها ،قيمت تمام شده
این بخش از كاالهاي وارداتي كاهش خواهد یافت و انگيزه واردكنندگان براي واردات آن افزایش خواهد
یافت كه این اقدام قطعاً با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و شعار سال  1191كه حمایت از كاالهاي
ایراني است همخواني ندارد.
موضوع قابل توجه درباره واردات ،انگيزه بيش اظهاري است كه در صورتيكه با مكانيسمهایي كنترل
نگردد منجر به ایجاد رانت و دریافت دالر با نرخ  42111ریالي بيش از نياز و فروش در بازار آزاد براي
تأمين ارز مورد نياز جهت خروج سرمایه و یا واردات كاال به شكل قاچاق خواهد شد.
 تضعیف اجراي پیمانسپاري ارزي با الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت  12222ريال
اگرچه تالش براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور امري مطلوب و در شرایط
فعلي كشور ضروري بوده است ولي سازوكار اجرایي این طرح باید با در نظر گرفتن منافع ذينفعان و
ضمانت اجراي قوي طراحي شود .براساس آخرین مصوبه ستاد اقتصادي دولت در  1اردیبهشتماه،
صادركنندگان كاال مكلفند ظرف  1ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتي گمركي 92 ،درصد ارز حاصل از
صادرات خود را (براساس ارزش  FOBیا  FCAیا  EXWكاال) بهصورت واردات در مقابل صادرات،
پرداخت بدهي ارزي خود ،فروش ارز به بانكها و صرافيهاي مجاز از طریق سامانه نيما یا سپردهگذاري
ارزي نزد بانكها استفاده كنند .براساس این مصوبه شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي
عمومي غيردولتي و شركتهاي تحت مدیریت دولت و صادركنندگان عمده 1مجاز به واگذاري پروانه
صادراتي خود به سایر واردكنندگان نيستند و واردات این صادركنندگان از محل ارز حاصل از صادرات،
منحصر به تأمين نيازهاي خود خواهد بود.
این مصوبه بهصورت ضمني به صادركنندگان غيرحاكميتي و خرد (حداكثر  21درصد از صادرات)
اجازه واگذاري پروانه صادراتي خود به سایر واردكنندگان را در نرخي فراتر از نرخ سامانه نيما ميدهد.
الزام بخشي از صادركنندگان -كه البته عمدتاً مرتبط با حاكميت و یا صادركنندگان مواد خام و با
ارزشافزوده پایين هستند -به واردات براي تأمين نيازهاي خود و یا فروش به بانكها و صرافيهاي مجاز
با نرخ  42111ریال ،انگيزه آنها را براي دیگر اظهاري براي واردات سایر كاالها و فروش كاال با قيمتي
معادل ارز آزاد یا كماظهاري ارزش كاالي صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار غيررسمي ،بهشدت افزایش
خواهد داد و ضروري است با سازوكارهایي مانع از آن شد .البته این انگيزه در مورد  21درصد
 .1تبصره -فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهنحویکه با احتساب شرکتهای دولتی و شرکتهای
وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی حداقل  ۰۸درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سهماهه اعالم میشود.
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صادركنندگان خرد و غيرحاكميتي نيز با شدت كمتر وجود دارد .براي حل این موضوع مواردي در
بندهاي « »2و « »1این مصوبه دیده شده است ولي بهنظر ميرسد كافي نخواهد بود.
 .6تضعیف كانال انتقال ارزي توسط صرافیها
همانطور كه بارها مسئوالن دولتي اعالم كردهاند صرافيها نقش قابل توجهي در انتقاالت ارزي كشور
ایفا ميكنند زیرا بهرغم اینكه در پي گشایشهاي ایجادشده پس از امضاي تفاهمنامه برجام ،تعداد روابط
كارگزاري بانكهاي ایراني افزایش یافته است ولي این روابط كارگزاري نتوانسته است اثر چنداني در رفع
نياز كشور در زمينه انتقاالت ارزي داشته باشد .همچنين با توجه به تكانههاي مهمي مانند جديتر شدن
اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده در دوبي ،خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریمهاي جدید ازجمله
تحریم كاتسا و ،...كه احتمال روبرو شدن با آنها در آینده نزدیك وجود دارد ،افزایش نياز كشور به شبكه
انتقاالت ارزي ایجادشده توسط صرافي محتمل بهنظر ميرسد.
عالوهبر اینكه شبكههاي ایجادشده توسط صرافيها قدرت عمل بيشتري نسبت به بانكها دارند،
هزینههاي انتقال ارز توسط آنها بعضاً از سيستم بانكي كمتر است و اضافه كردن واسطه بانكي در این
مسير به افزایش كارمزد انتقاالت ارزي منجر خواهد شد.
لذا تالش براي انتقال فعاليتهاي ارزي از صرافيها به بانكها كه در اظهارات رئيسكل بانك مركزي
در جلسه مدیران عامل بانكها مطرح شده است یا محدود كردن تأمين ارز واردات به مسير بانكي مطابق
بند « »2اطالعيه شماره  1بانك مركزي و كاهش نقش صرافيها به خرید ارز صادركنندگان غيرنفتي،
فروش ارز خریداريشده به متقاضيان از طریق سيستم بانكي ،انتقال ارز به دستور بانك مطابق اطالعيه
شماره  8در شرایط فعلي قطعاً اشتباه و در راستاي مصالح كشور نخواهد بود.
با توجه به بند « »9مصوبه هيئت وزیران و نيز اظهارات رئيسكل بانك مركزي در جلسه مدیران
عامل بانكها ،یكي از اهداف سياستهاي ارزي جدید ،اجراي ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با
پولشویي و مبارزه با تأمين مالي تروریسم بوده است و كاهش نقش صرافيها نيز در این چارچوب قابل
تحليل است.
 .1عدم چارهانديشی در ارتباط با صادرات به عراق و افغانستان
در مصوبه ستاد اقتصادي دولت در  1اردیبهشتماه ،صادركنندگان به عراق و افغانستان و فروشندگان
بازارچههاي مرزي از پيمانسپاري ارزي معاف شدهاند .این درحالي است كه براساس آمار گمرك ،سهم
این دو كشور از صادرات در سال  1192حدود  21درصد بوده است و صادرات كاال به این دو كشور بالغبر
 8/2ميليارد دالر است .این تصميم از آن جهت اخذ شده است كه بهواسطه حضور كمرنگ شبكه بانكي
و صرافي در این دو كشور بعضاً انتقال وجوه بهصورت اسكناس دالر یا براساس واحد پولي ریال انجام
ميشود .ولي با این وجود با توجه به سهم قابلتوجه این دو كشور باید تدابيري اتخاذ شود كه این حفره
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منجر به شكست تصميم دولت مبنيبر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور نشود.
عالوهبراین نزدیكي و مرز مشترك این دو كشور ظرفيت بسيار مناسبي براي تأمين ارز اسكناس كشور
است كه باید از آن استفاده كرد.
ارائه پیشنهادها
در ادامه پيشنهادهایي براي برونرفت از شرایط حاضر در دو بخش پيشنهادهاي «عاجل و فوري» و
«ميانمدت و بلندمدت» ارائه خواهد شد:
بخش اول ـ پیشنهاده ايی كه قابلیت اجرا به صورت عاجل و فوري دارد و اجراي فوري
آنها ضرورت دارد:
 .6به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مديريت بانك مركزي
پيشنهاد ميشود دولت بهجاي اصرار بر تكنرخي كردن ارز در این مقطع تالش خود را معطوف به
ساماندهي عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمانسپاري ارزي با هدف بازگشت كليه درآمدهاي ارزي كشور
به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمایه و تأمين مالي قاچاق كند.
همانطور كه گفته شد براساس برخي مصوبات و اظهارات مسئوالن دولتي ،بخشي از واردات توسط
بانك مركزي تأمين ارز نخواهد شد و بخشي از صادركنندگان نيز ميتوانند پروانه صادراتي خود را واگذار
كنند .همچنين بخشي از نياز ارز مسافرتي یا دانشجویي نيز توسط بانك مركزي تأمين نخواهد شد .همه
این گزارهها دال بر شكلگيري یك بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز است كه حاكميت ميتواند در
مقابل آن دو موضع اتخاذ كند:
الف) به رسميت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تالش براي ممانعت از
آن با اقداماتي پليسي و امنيتي كه در نهایت منجر به فعاليت آن بهصورت زیرزميني یا در شبكههاي
اجتماعي خواهد شد.
ب) به رسميت شناختن این بازار و تالش براي مدیریت و نظارت بر آن.
با توجه به تجربه كشور در سالهاي گذشته و همچنين پيشرفت فناوري و گسترش شبكههاي
اجتماعي اكيداً توصيه ميشود براي رویكرد دوم برنامهریزي و سياستگذاري و رویكرد اول تنها محدود
به مبارزه با تأمين مالي قاچاق و پولشویي شود .بر این اساس به نظر ميرسد سه بازار براي خرید و فروش
ارز خواهيم داشت كه در جدول زیر به همراه برخي پيشنهاد جزئيتر ارائه شده است:
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جدول  .1تبیین بازارهاي مختلف ارزي
بازار

 .6دولتی
(صرفاً حواله)

عرضهكننده
 بانك مركزي (سهم  21/2درصد دولت از درآمد صادرات نفت) شركت ملي نفت (سهم  14/2درصد از درآمد صادرات نفت) شركتهاي صادركننده دولتي شركتهاي صادركننده وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي شركتهاي صادركننده تحت مدیریت دولت1
 -صادركنندگان عمده

 بانك مركزي .2آزاد
 دارندگان اسكناس ارزي(تحت نظارت و
اسكناس  -ارز همراه مسافر ورودي
مديريت بانك
 صادركنندگان به كشورهاي عراق و افغانستانمركزي)
 -صادركنندگان مرزي

تقاضاكننده

مالحظات و جزئیات پیشنهادي

حجم احتمالی در
طول يك سال

 بانك مركزي مطلقاً نباید اسكناس ارزي را به قيمت ترجيحي متقاضيان واردات كاالهايبه هيچ یك از مصارف بدهد و كليه متقاضيان اسكناس باید به
اولویت  1تا 8
بازار دوم هدایت شوند.
 متقاضيان واردات خدمات لزوم طراحي سازوكارهایي براي جلوگيري از كماظهاري در2
اساسي
درآمد صادراتي ،بيشاظهاري در هزینه واردات و دیگر اظهاري

 21ميليارد دالر

 اختالف قيمت از بازار اول ،عوارض فروش اسكناس است. لزوم ثبت شماره سریال اسكناسها و اطالعات هویتيخریداران و فروشندگان و احراز هویت
 لزوم وضع عوارض بر فروش اسكناس بهصورت تصاعدي برايهر كد ملي /شناسه ملي در طول هر ماه یا هر سال
 لزوم وضع جایزه (از محل درآمد عوارض) براي فروشندگانكليه متقاضيان اسكناس اعماسكناس بهصورت تصاعدي براي هر كد ملي/شناسه ملي در
از مسافرتي و ...
1
طول هر ماه یا هر سال
 لزوم اعطاي مجوز حمل اسكناس دالر فراتر از  11هزار یوروبه صادركنندگان مرزي و صادركنندگان به عراق و افغانستان
یا واردكنندگان این كشورها و ایجاد سازوكار انگيزشي براي
انتقال ارز بهصورت اسكناس به كشور
 -رفع محدودیتهاي ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهاي همسایه

 1تا 2
ميليارد دالر

 .1بر اساس تعريف بند « »7مصوبه ستاد اقتصادي دولت در  9ارديبهشت  : 1992فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهنحویکه با احتساب شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به
نهادهای عمومی غيردولتی حداقل  ۰۸درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سهماهه اعالم میشود.
 .7در اطالعيه شماره  2بانك مركزي ،بخش قابلتوجهی از خدماتي كه نيازمند ارز هستند ،ليست شده است كه بخشي از آن بايد بهعنوان اساسي تعيين شود.
 .9با اين اقدام ورود اسكناس دالر ،بهجای بانك مركزي توسط توده مردم انجام خواهد شد و هزينه پرداخت جايزه حتماً از هزينه انتقال اسكناس به كشور توسط بانك مركزي كمتر خواهد بود .همچنين به فروش اسكناسهاي
ارزي در خانهها نيز كمك خواهد كرد.
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عرضهكننده

بازار

حواله

 .9قاچاق

 صادركنندگان خرد و غيرحاكميتي صادركنندگان خدمات -سرمایهگذار خارجي

تقاضاكننده

مالحظات و جزئیات پیشنهادي

 متقاضيان واردات كاالهايمجاز اولویت  9و ( 11كاالهاي
نهایي بادوام و مصرفي
غيرضروري)
 متقاضيان واردات سایرخدمات

 اختالف قيمت از بازار اول ،هزینه پروانه صادراتي است. لزوم طراحي سازوكارهایي براي جلوگيري از كماظهاري دردرآمد صادراتي
 صادركنندگان خرد و غيرحاكميتي و صادركنندگان خدماتاجازه واگذاري پروانه صادراتي خود به سایر واردكنندگان را در
این بازار خواهند داشت.
 لزوم وضع سياستهاي تشویقي براي ورود سرمایه ایرانيانخارج از كشور و سایر اتباع خارجي (ارز مهاجرین) مانند اعطاي
امتيازات مختلف ازجمله مجوز اقامت (كوتاهمدت ،ميانمدت
یا حتي بلندمدت)

 متقاضيان اسكناس درحدودي كه توسط بانك مركزي
برخي از دارندگان اسكناس ارزي لزوم ممنوع شدن ترخيص كاالهایي كه منشأ تأمين ارز آنهاغيرمجاز تعيين شده است یا با
اسكناس -بخشي از ارز همراه مسافر ورودي
بازارهاي دوگانه فوق نبوده است.
توجه به عوارض صرفه اقتصادي
برخي از صادركنندگان مرزي به ميزاني كه موفق به كشف كماظهاري درآمد صادراتي درندارد.
سایر بازارها نشویم این بازار تقویت ميشود.
 صادرات غيررسمي (قاچاق) واردات غيررسمي (قاچاق)  -لزوم اقدامات امنيتي و پليسيحواله -برخي از صادركنندگان كه موفق به كماظهاري درآمد صادراتي
 خروج سرمایهشدهاند.

حجم احتمالی در
طول يك سال

 8تا 11
ميليارد دالر
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 .2تالشهاي سیاسی و ديپلماتیك جهت تسهیل نقلوانتقاالت ارزي
بخش عمده تجارت كشور با چندین كشور معدود شامل چين ،امارات متحده عربي ،كره جنوبي ،تركيه
و هند است و بهتبع نقش این كشورها در نقلوانتقاالت ارزي بسيار قابلتوجه است .برخي از این كشورها
در سالهاي گذشته بهرغم تحریمهاي بينالمللي همكاري خوبي با جمهوري اسالمي ایران داشتهاند ،ولي
متأسفانه در سالهاي اخير این همكاري كمرنگ شده است و با بهانههاي مختلف مانند  FATFو ...حتي
انتقال وجوه در داخل همين كشورها هم با مشكل روبرو شده است .لذا یكي از اقدامات ضروري مذاكره
فوري با برخي از این كشورها و تالش براي تسهيل روابط تجاري و نقلوانتقاالت ارزي است .براي مثال
در برخي از این كشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یك بانك كوچك سپرده شده است و سایر
بانكها اجازه افتتاح حساب به این بانك نميدهند ،در صورتيكه این مشكل برطرف شود و این بانك
بتواند با سایر بانكها در این كشور ارتباط داشته باشد بخشي از مشكالت كشور در حوزه نقلوانتقاالت
ارزي برطرف خواهد شد.
بخش دوم ـ پیشنهادهايی كه در میانمدت و بلندمدت بايد پیگیري ش ود
 .6تغییر در اكوسیستم انتقال ارزي و نظام تجاري كشور
همانطور كه در بخش آسيبشناسي گفته شد تمركز بخش قابل توجهي از انتقاالت ارزي كشور در چند
نقطه خاص مانند دوبي منجر به آسيبپذیري نظام ارزي شده است و لذا در بلندمدت باید براي
تمركززدایي از نقلوانتقاالت ارزي كشور و ترجيحاً انتقال آن به كشورهاي همسو مانند روسيه ،چين و
عمان و ...برنامهریزي كرد .نكته قابل توجه این است كه تغيير در اكوسيستم انتقال ارزي كشور ضرورتاً
با تغيير در مبادي واردات كاالها و كشورهاي طرف تجاري و نيز الگوي تأمين نيازهاي تجاري كشور
همراه خواهد بود .براي مثال انتقال اكوسيستم ارزي به روسيه در صورتي معنا خواهد داشت كه بخشي
از واردات غذاهاي اساسي مانند گندم ،كنجاله ،شكر و ...به كشورهاي حوزه  CISكه اتفاقاً زمينهاي
حاصلخيز و آب فراوان دارند منتقل شود و یا با اجاره بلندمدت اراضي زراعي در این كشورها توسط
بازرگانان ایراني به كشت فراسرزميني نيازهاي غذایي كشور روي آوریم.
راهبرد دیگر تأمين نيازهاي وارداتي از كشورهاي مقصد صادرات كاالهاي ایراني است ،براي مثال
در سال  1192صادرات كشور به كشور ژاپن بيش از دو برابر واردات از این كشور است و از طرف دیگر
واردات از برخي كشورها بيش از صادرات به آن كشورهاست ،در صورتيكه مبادي واردات كاالها و مقاصد
كاالهاي صادراتي به نحوي مدیریت شود كه تراز تجاري كشور با سایر كشورها تعادل یابد ،بخشي از
مشكالت نظام ارزي حل خواهد شد.
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راهبرد دیگر جذب سرمایهگذار خارجي با هدف كاهش تجارت است .براي مثال یكي از اقالم عمده
صادرات كشور ،صادرات سنگ آهن و یكي از اقالم عمده واردات كشور واردات فوالد به اشكال مختلف
است كه درواقع محصول فرآوري شده از سنگ آهن است .موضوع جالبتر ميشود اگر بدانيم كه كره
جنوبي طرف عمده تجاري ما در صادرات سنگ آهن و واردات فوالد است ،لذا در صورتيكه با
سرمایهگذاري طرف كرهاي تبدیل سنگ آهن به فوالد در داخل كشور انجام شود ضمن كاهش هزینهها،
نظام ارزي كشور نيز تقویت خواهد شد.
 .2انعقاد پیمانهاي پولی با طرفهاي تجاري
پيمان پولي دو یا چندجانبه زیرساختي است كه كليه خدمات بانكداري بينالمللي مانند ارسال حواله،
گشایش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه از طریق آن قابل ارائه است .در این ساختار در بانكهاي
مركزي كشورهاي طرف قرارداد ،یك «حساب ویژه» براي سایر طرفها افتتاح ميشود .حسابداري اين
حساب میتواند براساس دارايیهايی همچون طال ،نفت ،دالر ،يورو و امثالهم باشد .بعد از افتتاح
«حساب ویژه» ،بانكهاي تجاري هر كشور معادل اعتباري را كه در حساب مخصوص براي یكدیگر در
نظر گرفتهاند ،یك خط اعتباري به پول ملي خود ایجاد ميكنند و براساس آن نيازهاي تجار را با واحد
پول ملي برطرف مينمایند و در مقاطع زماني مشخص نسبت به تسویه ماندهحساب ویژه از طریق
روشهاي مورد تعهد اقدام ميكنند .برقراري پيمانهاي پولي دوجانبه چند سالي است كه در كشور
پيگيري ميشود و حتي در ماده ( )11قانون برنامه ششم توسعه نيز به تصویب رسيده است .در اواخر
سال  1192اولين پيمان پولي دوجانبه كشور با پاكستان منعقد شد ،ولي بهواسطه عدم تمهيد
زیرساختهاي الزم توسط بانك مركزي تاكنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است .همچنين در اواسط
مهرماه  ،1191پيمان پولي دوجانبه در سطح رؤساي بانكهاي مركزي ایران و تركيه امضا شد و اولين
اعتبار اسنادي مبتنيبر آن توسط بانك ملي در تاریخ  21فروردینماه  1191گشایش یافت.
بانك مركزي ضروري است اوالً نسبت به امضاي قرارداد با كشورهاي عمده طرف تجارت با ایران
اقدام كند .شایان ذكر است در صورتيكه بانك مركزي پيمان پولي دوجانبه با چهار كشور چين ،هند،
تركيه و كره جنوبي را منعقد و عملياتي كند ،بالغ بر  21درصد حجم تجارت كشور بدون نياز به ارز
واسط انجام خواهد شد و مشكالت ارزي بهصورت اساسي حل خواهد شد .ثانياً سامانه نرمافزاري اجراي
پيمان را طراحي و عملياتي نماید و آیيننامههاي الزم را به شبكه بانكي ابالغ كند و ثالثاً آموزش الزم را
به صادركنندگان و واردكنندگان ارائه كند و با در نظر گرفتن مشوقهایي آنها را به استفاده از این
زیرساخت ترغيب كند .این مشوقها ضروري است در كشورهاي طرف تجاري نيز در نظر گرفته شود تا
عدم رغبت تجار خارجي مانع از فعاليت پيمان نشود.
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 .9طراحی پیامرسان مالی غیرمتمركز بهعنوان جايگزين پیامرسانهاي مالی متمركز مانند سوئیفت
سوئيفت 1یك پيامرسان مالي است كه به بانكها این امكان را ميدهد كه در یك محيط امن با سایر
بانكها ارتباط برقرار كنند و به انتقال وجوه در فضاي بينالمللي بپردازند .مشكل اینجاست كه سوئيفت
یك سامانه متمركز است و همه اطالعات تراكنشهاي مالي بانكها و كشورها كه درواقع آئينه تجارت
بينالمللي آنها نيز هست ،در اختيار مسئوالن آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهاي نظارتي گزارش
ميكنند .براي مثال این سامانه در قالب برنامه رهگيري مالي تروریسم ( )TFTPاطالعات تراكنشهاي
بانكهاي ایراني را در اختيار وزارت خزانهداري آمریكا قرار ميدهد و آنها بهسادگي ميتوانند بانكهاي
طرف مقابل ما را تهدید كنند 2.لذا یكي از علل محدودیتهاي بانكهاي ایراني در برقراري روابط
كارگزاري وابستگي نظام بانكي بينالمللي به این پيامرسان مالي است .به همين منظور براي كاهش
اشراف وزارت خزانهداري آمریكا بر تراكنشهاي بانكي و بهتبع كاهش اشراف بر تجارت خارجي كشور
ضروري است از سامانههاي موازي سوئيفت استفاده كنيم .نكته قابل توجه این است كه سامانه موازي
ضرورتاً باید غيرمتمركز باشد؛ لذا در ميانمدت ميتوان این مشكل را از طریق پيامرسان «زنجيره

بلوك»1

بهراحتي حل كرد .این موضوع در برخي دیگر از كشورها نيز درحال پيگيري است؛ براي مثال مقامات
بانك مركزي روسيه اعالم كردهاند كه «نظام جایگزین سوئيفت روسيه تا سال  2119بر بستر زنجيره
بلوك فعاليت خود را آغاز خواهد

كرد»4.

شایان ذكر است بانك مركزي در سال  1191كه ارتباط برخي از بانكهاي ایراني بهواسطه تحریمها
با سامانه سوئيفت قطع شده بود ،سامانه پيامرسان «سپام» را براي ارتباط بين بانكهاي داخلي راهاندازي
كرد .درحال حاضر ضروري است بانكهاي ایراني از استفاده از سامانه سوئيفت براي تبادالت با بانكهاي
ایراني منع شوند و بهعنوان راهحل كوتاهمدت به بانكهاي خارجي داوطلب نيز دسترسي به این سامانه
داده شود .شایان ذكر است برخي كشورهاي اروپایي ،آمریكا ،چين ،روسيه و هند نيز هماكنون سامانههاي
موازي سوئيفت براي ارتباط داخلي دارند.
 .1ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد
همانطور كه در بخش قبل گفته شد در مقررات جدید ارزي تدابير قابل تحسيني در ارتباط با كنترل
قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلي خود كه همانا صادرات است،
اتخاذ شده است؛ در ادامه پيشنهادهایي براي تكميل اقدامات فوق ارائه خواهد شد:

)1. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT
2. https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/terrorist-finance-tracking /pages /tftp.aspx
3. Block Chain
4. https://www.trustnodes.com/05/05/2018russias-equivalent-swift-run-blockchain-says-central-bank -might -

use-ethereum
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 ساماندهی بندرها و كنترل ورود و خروج كاالها
درحال حاضر كاالهایي كه در بندر بارگيري ميشوند ،تنها در صورتي توسط گمرك بررسي ميشوند و
تشریفات گمركي را طي ميكنند كه بخواهند ترخيص شوند؛ در غير این صورت هيچ نظارتي بر كاالهاي
موجود در بندرها و انبارها صورت نميگيرد .از آنجا كه حجم كاالي بارگيري شده و انبارشده بهدليل
خصوصي بودن انبارهاي بندر قابل تشخيص و شفاف نيست ،امكان كشف كاالي قاچاق در این مناطق
وجود ندارد .در چنين حالتي كاالهایي كه ترخيص نميشوند ،ممكن است وارد مناطق آزاد شوند .در
صورت ورود كاال به منطقه آزاد یا سرزمين اصلي و توزیع آن امكان رهگيري كاالي قاچاق بهشدت دشوار
خواهد بود .راهحل پيشنهادي اتصال سامانههاي اطالعاتي گمرك و بنادر و یا استقرار گمرك ،پليس و
دیگر نهادهاي نظارتي در بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امكان نظارت این نهادها بر جریان كاال در
این مناطق است.
 ساماندهی مناطق آزاد مبتنیبر كاركرد توسعه صادرات
بهمنظور ساماندهي مناطق آزاد و توسعه صادرات در این مناطق باید سياستهایي طراحي شود و سطح
امتيازاتي كه به مناطق آزاد تخصيص داده ميشود مبتنيبر ميزان صادرات هر منطقه تعيين شود .بهعنوان
مثال چون زیربناي توليد در مناطق آزاد براساس واردات بدون تعرفه است ،مناطق آزاد به اندازه صادراتي
كه داشتهاند ،ميتوانند واردات انجام دهند و ارز الزم براي واردات فقط از محل صادرات كاالهایي كه در
این مناطق ساخته شدهاند ،تأمين ميشود .بدینصورت مناطق آزاد بهجاي واردات ماشينهاي لوكس و
ترویج مصرفگرایي ،مواد اوليه الزم براي توليد و توسعه صادرات را وارد خواهند كرد .همچنين الزم است
مزایاي در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد بهصورت زماندار و محدود باشد و صادرات و توسعه آن
بهعنوان شرط الزم و كافي براي تمدید مزایا در نظر گرفته شود و از مناطق آزادي كه وارد مقوله صادرات
نميشوند سلب امتياز شود.
 احیاي مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد
كليه واردات به مناطق آزاد ،صرفنظر از اینكه كاال مصرفي است یا مواد اوليه توليد است از پرداخت
ماليات بر ارزشافزوده معاف شده است و همين موضوع منجر به افزایش صرفه اقتصادي واردات در این
مناطق شده است .لذا ضروري است اخذ ماليات بر ارزشافزوده در این مناطق احيا شود و ماليات بر
ارزشافزوده اخذ شده از نهادههاي توليد در صورت صادرات كاالي نهایي ،با هدف حمایت از صادرات
مسترد گردد یا به توليدكنندگان اعتبار مالياتي تعلق گيرد و بعد از صادرات تسویهحساب شود.
 .6ممانعت از افزايش ناگهانی سرعت گردش پول
همانطور كه در بخش اول گفته شد ،یكي از علل زمينهاي بحران ارزي ،افزایش قابلتوجه نقدینگي در
سالهاي اخير و عدم تخليه آثار این رشد نقدینگي در تورم بهواسطه كاهش سرعت گردش پول بهدليل
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افزایش نرخ بهره بوده است .لذا باید با اتخاذ راهبردهایي مانع از افزایش ناگهاني سرعت گردش پول و هجوم
نقدینگي به بازارهاي مختلف اعم از ارز و ...شد .در ادامه پيشنهادهایي در این رابطه ارائه خواهد شد:
 منوط شدن جابجايی مبالغ كالن در سپردههاي بانكی تا مشخص شدن محل مصرف
در بسياري از كشورها جابجایي مبالغ قابلتوجه در سپردههاي بانكي نيازمند ارائه توضيحات و ارائه اسناد
دال بر علت جابجایي است و در برخي موارد این موضوع محدود ميشود .ضروري است فوراً آیيننامه
نظارت بر گردش وجوه قابلتوجه توسط بانك مركزي تدوین شود و به مرحله اجرا برسد .این موضوع با
توجه به قانون مبارزه با پولشویي و تأمين مالي تروریسم نيز ضروري است.
 تفكیك حسابهاي شخصی و كاري و محدود كردن تراكنشهاي حسابهاي شخصی
یكي از روشهاي دیگر مدیریت سرعت گردش پول ،محدود كردن تراكنش حسابهاي شخصي در
محدوده مورد نياز متعارف خانوارها و كاهش محدودیتها براي حسابهایي است كه بهعنوان حساب
كاري ثبت شدهاند و مشمول نظارتهاي مالياتي ميشوند.
 .1ارائه پیشنهادهاي جذاب سرمايهگذاري براي مديريت تقاضاي تبديل دارايی و تقاضاي سفتهبازي
نكته حائز اهميت این است كه حتيالمقدور باید نقدینگي موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعي اقتصاد
جمعآوري شود ،لذا با این رویكرد عالوهبر اقداماتي كه توسط بانك مركزي براي جذب نقدینگي مردم و نيز
بازگرداندن اسكناسهاي ارزي به چرخه اقتصادي كشور انجام شده است ،پيشنهادهاي زیر قابلارائه است:
 .1انتشار صكوك ارزي یا ایجاد صندوق پروژه براي پروژههاي ارزآور مانند پروژههاي نفتي،
 .2صكوك ارزي با فروش ریالي /فروش با اسكناس دالر،
 .1فروش واحدهاي صندوقهاي سرمایهگذاري طال در پيشخوان بانكها.
 .1ساماندهی سفرهاي سیاحتی خارجی و برنامهريزي براي جذب توريست
یكي از مصارف ارزي كشور ،سفرهاي سياحتي خارجي و بار همراه مسافر است .در سال  1191بالغبر 12
ميليون سفر خارجي توسط ایرانيان انجام شده است 1كه كشورهاي همسایه (تركيه ،عراق ،امارات،
جمهوري آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان) سهم قابل توجهي از این ميزان را دارا هستند .علت اصلي
استقبال از این سفرها ،هزینه اندك در مقایسه با تورهاي گردشگري داخلي است .در كوتاهمدت با افزایش
تصاعدي عوارض خروج از كشور براي دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدي با قيمت كمتر از سفر اول)
ميتوان ضمن پرهزینه كردن سفرهاي سياحتي خارجي و كاهش انگيزه اقتصادي براي انجام آن ،از
اخالل در سفرهاي كاري و تجاري جلوگيري كرد .ولي در ميانمدت و بلندمدت ضروري است با شناسایي
فرصتهاي گردشگري و سرمایهگذاري در زیرساختهاي رفاهي ،توسعه اقامتگاههاي كوچك خانوادگي،

 .1آمار قطعي ارائه نشده است .عدد  17ميليون توسط رئيسکل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس اعالم شده
است.
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كم كردن بوروكراسي صدور روادید و بازاریابي خارجي براي گردشگري ایراني و  ...هزینههاي گردشگري
را كاهش داد تا گردشگران ایراني سفر به مناطق گردشگري داخل كشور را ترجيح دهند و همچنين
بتوانيم سهم گردش از گردش مالي صنعت گردشگري جهاني را افزایش دهيم .همچنين ميتوان برگزاري
تورهاي خارجي توسط آژانسهاي مسافرتي را منوط به جذب گردشگر خارجي توسط آنها كرد (این الگو
قبالً در ارتباط با واردات خودرو خارجي و اسقاط خودروهاي فرسوده پيادهسازي شده است) و یا براي
آژانسهایي كه بتوانند گردشگر خارجي جذب نمایند مشوقهایي را تعریف كرد.
 .8تالش براي مديريت متمركز ارز گردشگري
در صورتيكه به گردشگران ایراني كه عازم سفر خارجي هستند ،كارت بانكي به واحد پول كشورهاي
مقصد و متقابالً به گردشگران خارجي كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند ،كارت بانكي ریالي ارائه
شود و یا سوئيچ شبكه كارتهاي بانكي كشور به كشورهاي همسایه متصل گردد ،اوالً تقاضاي اسكناس
ارزي براي سفرهاي خارجي كاهش پيدا خواهد كرد و ثانياً ارز همراه گردشگر خارجي بهصورت متمركز
و توسط بانك مركزي مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسكناس در بازار نخواهد شد.
 .3توسعه استخراج (ماينینگ) رمزارزها
رمزارزها یا Cryptocurrencyها پدیده جدید حوزه فناوريهاي مالي هستند و كشورهاي مختلف در
قبال آنها استراتژيهاي برخورد مختلفي را اتخاذ كردهاند .در كشور ما كماكان استراتژي خاصي در این
ارتباط اتخاذ نشده است ،ولي آنچه از جهت كارشناسي و در فضاي نظام ارزي قابل بيان است این است
كه تسهيل معدنكاوي ،استخراج یا ماینينگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است .ماینينگ رمزارزها
فرآیندي است كه توسط كامپيوترهایي با قدرت پردازش باال انجام ميشود و نتيجهاش توليد و اكتساب
واحدهاي جدید رمز ارزهاست .درواقع با ساخت یا واردات این ماشينها و استفاده از انرژي برق ميتوان
به واحدهاي جدید رمزارزها دست پيدا كرد .توليد این رمزارزها در داخل كشور عالوهبر توليد ارزشافزوده
در كشور ،ميتواند مانع از خروج سرمایه براي خرید رمزارزها توسط كساني كه قصد سرمایهگذاري در
این حوزه را دارند بشود و ميزان مازاد آن نيز قابل فروش در بازار بينالمللي است و در حكم صادرات
است .همچنين استفاده از رمزارزها ميتواند یكي از راهبردهاي دور زدن تحریمها و انجام نقلوانتقال
وجوه در فضاي بينالمللي باشد و از این جهت براي صاحبان ارزهاي متمركز جهان روا مانند دالر و یورو
تهدید و براي سایر كشورها بهویژه كشورهایي كه درگير تحریمهاي جدي در حوزه مالي هستند ،فرصت
است .لذا توسعه و تسهيل ماینينگ رمزارزها حداقل از لحاظ بهبود وضعيت ارزي كشور قابل دفاع است.
البته این موضوع نافي لزوم در نظر گرفتن جنبههاي دیگر ازجمله شبكه توليد و مصرف برق و ...نيست.
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