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مركز مبادالت ارزي  /واردات  /اولويتهاي دهگانه
چکیده
در جريان تشديد تحريمها در سالهاي  0931و  0930ضمن كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت ،خدمات مرتبط با تجارت هم
متوقف و بانك مركزي هم تحريم شد .در اين دوره نوسانات نرخ ارز را ميتوان پيامد مهم تحريم در كشور دانست كه بر واردات بسيار تاثيرگذار
است .در طي دوره تشديد تحريمها ،راهاندازي مركز مبادالت ارزي و تخصيص ارز در قالب اولويتهاي دهگانه كااليي ،مهمترين سياست
عمومي دولت براي مقابله با تحريم بود .نقش مركز مبادالت ارزي در مديريت آثار تحريم در بخش واردات هدف اصلي اين مقاله است .نتايج
نشان داد هرچند مركز آثار مثبتي بر مديريت آثار تحريم داشته است ،تاخير در راهاندازي مركز مبادالت ،پايبند نبودن شركتهاي دولتي وابسته
به وزارت نفت و صندوق توسعه ملي به عرضه ارز در مركز ،فقدان مالكهاي شناسايي در شرايط يكسان ،ايجاد وقفه در تامين ارزهاي
پرمتقاضي ،دشواري زمانبندي در فرآيند دريافت ارز ،فقدان نظام انتقال ارز در مركز و همچنين نبود مكانيسمي براي كشف قيمت مهمترين
مشكالت مركز در ارتباط با واردات بوده است.
مقدمه
از سال  ،0933دور جديدي از تحريمهاي بينالمللي ضد ايران آغاز شد كه هددف آن عمددتا محددوديت بيشدتر صدادرات نفدت و در نتيجده
درآمدهاي ارزي كشور بود؛ تا بتواند در كنار مواردي همچون تحريم نقل انتقاالت مالي ،تحريم ناوگان حملونقل دريايي ،جريدان ورود كداال بده
كشور را محدود سازد .از آن هنگام تا انتهاي دولت دهم ،فشارهاي تحريمي لحظه به لحظه افزوده شد .بدا توجده بده آنكده ،مجداري اثرگدذاري
تحريمها عمدتا از طريق كانالهايي است كه اقتصاد ايران با اقتصاد بينالملل ارتباط دارد و يكي از مهمترين آنها واردات است لذا ،بديهي اسدت
1

بررسیهایبازرگانی
شماره  07ـ فروردین و اردیبهشت  4931

كه ميزان وابستگي اقتصاد ايران به جامعه بين الملل ،شدت تاثيرپذيري تحريم ها را تعيين كنندد .در پايدان سدال  ،0930مجمدو واردات رسدمي
كشور  -صرف نظر از قاچاق كه گفته مي شود مجمو ارزش آن حدود  01ميليارد دالر است -به  39/4ميليارد دالر رسيد كه در قيدا
 0931معادل  09/3درصد كاهش را نشان ميدهد .با اين همه ،مقدار واردات قطعي كشدور در پايدان سدال  0930ددد پد

بدا سدال

از كداهش بدهسدبب

تحريمها دد از مقدار برنامهريزيشده براي واردات كاال براي سال  0930در قانون برنامه پنجم نيز بيشتر اسدت .تركيدب واردات نيدز بدهگوندهاي
است كه عمده اقالم ،نياز اساسي براي تداوم چرخه توليد بهشمار ميروند؛ بهگونهايكه بيش از  33درصد آن را مواد اوليه ،كاالهداي واسدطهاي و
سرمايه اي تشكيل مي دهد .پ

از تشديد تحريم ها ،آنچه بيش از عوامل حوزه تجارت (خريد كاال ،پرداخت مالي كاالي خريداري شدده ،خددمات

مالي ،حمل ونقل و  )...بر واردات تاثير گذاشت ،تامين و تخصيص ارز براي متقاضيان ورود كاال به كشور بدود؛ زيدرا بدا كداهش درآمددهاي ارزي
ناشي از فروش نفت به كمتر از نصف و مشاركت نكردن جدي بخش خصوصي در بدازار ارز ،صدادرات نفدت تنهدا منبد درآمددهاي ارزي بدراي
پوشش نيازهاي وارداتي بهشمار ميرفت .يكي از روشهاي مورد استفاده براي مقابله با آثار تحريمها در بخش واردات ،راهاندازي مركز مبدادالت
ارزي همزمان با اولويتبندي واردات كااليي بود .با توجه به نقش واردات در توليد داخلي ،هدف اين مقاله نيز بررسي آثار راهاندازي اين مركدز در
مديريت آثار تحريمهاي مالي بر جريان واردات است.
 .1اثر تحريمهاي اقتصادي بر واردات
تحريم اقتصادي به تدابيري گفته مدي شدود كده توسدط كشدور يدا گروهدي از كشدورها عليده كشدوري اعمدال مدي شدود كده بده قدوانين
بين المللي تجاوز و از معيارهداي اخالقدي مقبدول تخطدي كدرده اسدت .هددف تحدريم كنندده آن اسدت كده كشدور متخلدف را مجبدور كندد از
اهداف خود دست بشويد يدا حدداقل بدراي پايدان دادن بده رفتدار غيرقابدل قبدولش پشدت ميدز مدذاكره بنشديند ]0[ .هرچندد ،در حدال حاضدر
بهدليدل جهداني شددن اقتصداد و از ميدان برداشدته شددن مدرز هداي اقتصدادي ،درخصدو

ميدزان دسدتيابي بده اهدداف تحدريمهدا چدالش

اساسدي وجدود دارد ،محققدين اذعدان دارندد تحدريمهدا در دسدتيابي بده اهدداف خدود موفدق نبدودهاندد .موفقيدت تحدريمهدا در دسدتيابي بده
اهداف به شش ركن هددف ،شدركاي كشدور تحدريمشدونده ،هزيندههداي اجرايدي تحدريم ،ارتباطدات ،رفتدار تحدريمكنندده و كاالهداي مدورد
تحريم بستگي دارد]0[ .
در ارتباط با موفقيت تحريم اقتصادي در دستيابي به اهداف خود ،الپز و كارترايت [ ]9تحريمي را موفق ميدانند كده هزينده تحدريم بدراي
اقتصاد كشور هدف بيش از دو درصد توليد ناخالص ملي باشد يا نسبت توليد ناخالص كشور تحريمكننده حداقل  01برابر كشور تحريمشده باشدد
و يا امكان تسلط بر بيش از  03درصد كل تجارت كشور هدف براي تحريمكننده وجود داشته باشد .بنابراين واردات يكي ازحوزههايي اسدت كده
موفقيت تحريمها را براي تحريمكننده تعيين ميكند .لذا شناخت مجاري اثرگذاري تحريمها بر واردات بسديار مهدم اسدت .در خصدو

اقتصداد

ايران سهم  00و  00درصدي واردات از توليد ناخالص داخلي در سالهاي  0931و  ]4[ 0930از يكسو و سدهم بديش از  31درصددي كاالهداي
مواد اوليه ،كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي از كل واردات[ ]3خود گواهي بر اين مدعا است.
با اعمال تحريمهاي بينالمللي كاهش تامين كاالهاي از محل واردات و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي (هم از بعد فروشندگان و هم از بعدد
حمل و نقل محمولهها) [ ،]6افزايش هزينههاي خريد كاالهاي وارداتي (غير از ندرخ ارز) [ ]7و افدزايش ندرخ ارز مهمتدرين مجداري تاثيرگدذاري
تحريم بر واردات كشور تحريمشونده هستند.
با تشديد تحريمها و محدوديت در صادرات نفت و ساير انوا كاالها ،عرضه ارز با كاهش روبرو ميشود .كاهش عرضه ارز در هر نظدام ارزي
ميتواند نرخها را براي افزايش تحريك كند .آرايش عوامل در نظام بازاري ارز هم براسا

انتظارات و هم با توجه به كاهش حجم عرضده ،ندرخ

ارز را افزايش ميدهد .در نظامهايي كه سياستگذار پولي نقش تثبيتكننده نرخ ارز را برعهدده دارد ،نظدامهدايي مانندد ايدران ،اعمدال و تشدديد
تحريمها توان عرضه ارز در بلندمدت را از مقام پولي سلب ميكند .نرخ ارز درنهايت افزايش خواهد يافت .بدا افدزايش ندرخ ارز ،واردكنندده بدراي

خريد ارز نقدينگي بيشتري ميپردازد .هر يك از موارد يادشده خود ميتواند سرآغاز اثرات ديگري در اقتصاد باشد كده از آن جملده مديتدوان بده
درآمدهاي دولت ،بيكاري ،تورم ،اخالل در بازارهاي ارز ،سرمايه و پول اشاره كرد .از ديگر اثرات ميتوان به دشوار شدن ورود كاالهاي سرمايهاي
به كشور هدف ياد كرد كه بهدليل اولويتبنديهاي ناشي از ورود كاالهاي اساسي و استراتژيك از يكسو و نظارت شديد كشورهاي تحريمكنندده
در بازارهاي جهاني براي عدم صدور اين كاالها از سوي ديگر ناشي ميشود.
يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر جريان واردات كشور نرخ ارز است؛ زيرا تحت تاثير عوامل برونزايي تعيين مديشدود كده آثدار سدو بدر
واردات و توليد خواهد داشت .با كاهش شديد ارزش پول ملي به نصف و نوسان شديد نرخ ارز و سودآوري باالي فعاليت سفتهبازي در مقايسده بدا
بخش توليد ،بازار ارز در كشور نوسانات كمسابقهاي را تجربه كرد .بازار ارز پيش از دور جديد تحريمها در سال  ،0931در سمت تقاضدا ،نيازهداي
واردات كاال ،واردات خدمات (مسافرت خارجي ،دانشجو ،بيمار ،حمل ونقل ،خدمات ساختماني ،بيمه ،خدمات مالي ،كدامیيوتري و اطالعداتي ،حدق
امتياز و حق عضويت ،خدمات شخصي ،خدمات دولتي و  ،)...خروج سرمايه (سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،سرمايه گذاري در سبد مدالي خدارجي
و  ،)...بازپرداخت ديون ارزي ،تبديل پ

انداز ريالي به ارزي (يا طال) را برآورده ميساخت

شايان ذكر است كه مجمو كاالهاي وارداتي براسا

اطالعات و آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران در پايان سدال  0930بده رقدم 39/4

ميليارد دالر رسيد .وزن كاالهاي وارداتي بهكشور در اين سال از مرز  93ميليون تن گذشت ]3[ .از اين ميزان بيشترين سهم در اختيدار كاالهدايي
است كه نقش بهسزايي در تنظيم بازار داخلي دارد (كاالهاي مانند شمش از آهن و فوالد غيرممزوج ،دانده ذرت دامدي ،قطعدات منفصدله جهدت
توليدخودروهاي سواري ،برنج ،گندم ،شكر).
براي واردات اين مقدار كاال به كشور نياز به ارز وجود دارد .عرضده ارز بدراي ايدن منظدور عمددتا از محدل صدادرات نفدت و گداز ،صدادرات
محصوالت پتروشيمي و ميعانات ،صادرات اقالم غيرنفتي ،صادرات خدمات (مسدافر خدارجي ،حمدل و نقدل ،خددمات بيمدهاي ،مدالي و  ،)...ورود
سرمايه (سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور ،ورود سرمايه ايرانيان خارج از كشدور ،سدرمايهگدذاري در سدبد مدالي كشدور و  ،)...بازپرداخدت
مطالبات ارزي به حساب ذخيره ارزي ،مناب صندوق توسعه ملي و حساب ذخاير ارزي تامين ميشد .وقو تحريمها و تشديد آنهدا ،عرضده ارز از
محل صادرات نفتوگاز ،محصوالت پتروشيمي ،صادرات خدمات ،ورود سرمايه را محدود كدرد .از ايدن رو ،تدنش در بدازار ارز يكدي از مهمتدرين
چالشهاي فراروي سياستگذاران در سال  0930بود .در چالش ارزي هم تهيه ارز براي نيازهاي مورد اشاره و هم انتقال آن به مبادي وارداتي بدا
مشكالتي روبرو شد .مهمترين سياست اجراشده براي مقابله با اين وضعيت ،راهاندازي مركز مبادالت ارزي بود كه در ادامه تدالش مديشدود بده
ابعاد مختلف اين سياست پرداخته شود.
 .2نظام ارزي در شرايط تشديد تحريم
طبق بند «ج» ماده  30قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزي كشور «شناور مديريتشده» است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپدذيري
در تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خدارجي تعيدين خواهدد
شد .بهعبارت ديگر ،نرخ ارز در بازار تعيين ميشود و دولت تالش ميكند نوسدانات ايدن ندرخ را در محددودهاي مشدخص حفدظ كندد .بندابراين،
سياست اصلي در بخش ارز يكسانسازي نرخ است .با توجه به نقش دولت در طرف عرضه ارز در كشور اين امكان در عمل بدراي دولدت وجدود
دارد كه بتواند نرخ بازار را در محدوده مورد نظر نگاه دارد .اما اين عمل ممكن است بهصورت مصنوعي منجر به تثبيت نرخ ارز شود؛ بهگونهايكه
نرخ ارز تعادلي با رخ ارز واقعي تفاوت زيادي پيدا كند .ادبيات نظري گسترده و مطالعات تجربي گوناگون مهمترين عوامدل تاثيرگدذار بدر ندرخ ارز
تعادلي را مشخص ميكنند .از جمله مهمترين اين عوامل ميتوان بر مخارج دولت (شاخص مداخله دولت در اقتصاد ) [ ،]3نرخ تشدكيل سدرمايه،
توليد سرانه ،خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي به توليد ناخالص داخلي ،نسبت تراز تجاري به توليد ناخالص داخلي است .ساير عوامل مدوثر
را ميتوان نقدينگي ،رابطه مبادله ،درآمدهاي نفتي ،نرخ بهره و درجه باز بودن اقتصاد دانست ]01[ .تغييرات نرخ ارز رسمي و بازار در اقتصاد ايران
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نشان ميدهد كه نوسانات نرخ ارز به عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز تعادلي بيتوجه است.
اقتصاد ايران همواره با پديده چند نرخي بودن نرخ ارز روبرو بوده است .از سال  0963و پ

از اولين تجربههاي نظام چند نرخي ارز گدرايش

دولت و مقام پولي بهسمت آزادسازي ارز و كاهش تعداد نرخها و در نهايت رسيدن به نرخ ارز واحد بود كه با سياستهايي همچون ايجاد صندوق
ذخيره ارزي ،صادرات غيرنفتي ،خذف پيمانسیاري ارزي و  ...دنبال ميشد .در سال  0970و پ

از بهبود شرايط ارزي كشور د متداثر از افدزايش

سهم فروش ايران در بازار و افزايش قيمت نفت عمدتا بهدليل «بحران صحرا» و «حمله عراق به كويت» د سرانجام نرخ ارز واحدد و نظدام ارزي
شناور شد .با كاهش قيمت نفت در سال  0979نظام شناور ارز در سال  0974حذف شد .با تصميم اوپك براي كاهش عرضه نفت ،قيمت جهداني
نفت در سال  0977افزايش يافت و با بهبود درآمدهاي ارزي كشور از سال  0973نشانههايي از بهبود در بازار ارز مشاهده شدد كده ايدن امدر بده
كاهش شكاف نرخ ارز آزاد و رسمي در سالهاي  0973و  0973كمك كرد .ثبات بازار ارز سبب شد تا سال  0930تقاضاي ارز تنها بدراي واردات
كاال و خدمات صورت گيرد و تقاضاي سفتهبازي بسيار محدود شود .در سال  0930همزمان با افزايش قيمت جهداني نفدت سياسدت تدكنرخدي
كردن ارز اجرايي شد .متعاقب آن كشور رشد صادرات غير نفتي و مازاد تراز تجاري را تجربه كرد .از سال  0936و با رشد  03درصدي درآمددهاي
نفتي عملكرد اقتصاد چندان مطلوب نبود؛ بهنحويكه كسري بودجه دو برابر شد ،واردات شديداً افزايش يافت ،تورم به  03/4درصدد رسديد و رشدد
اقتصادي در سطح  1/3درصد محدود شد .تغييرات اين متغيرهاي كليدي در تعيين نرخ ارز تعادلي سبب شد تا شكاف اين متغيدر از ندرخ ارز بدازار
آزاد افزايش يابد .در سال  0933كاهش قيمت جهاني نفت و قيمت ساير نهادههاي توليدي در بازارهاي جهاني (مواد اوليه و واسدطهاي) تداثيراتي
بر بخش حقيقي اقتصاد ايران داشتند .در اين سال رشد اقتصادي ايران سه درصد و تورم  01/3درصد بود]00[ .
از انتهاي سال  0933شكاف نرخ ارز تعادلي و بازار بيشتر شد كه علت اصلي آن آغاز فاز اول «قانون هدفمند كردن يارانهها» و تغييرات ساير
متغيرهاي بهگونهاي است كه به افزايش نرخ ارز منجر شد .همچنين براسا

اعالم بانك مركزي روند رو بده رشدد خدالص دارايديهداي باندك

مركزي از انتهاي سال  0933به كاهش مبدل شد و اين روند نيز تداوم يافت .نرخ سود بانكي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركدزي در سدال
 0931با اثر سو بر سیردههاي بانكي و هدايت نقدينگي به بخشهاي غيرمولد د بازار سفتهبازي در بخشهاي مسكن ،بور ،ارز ،طال و سدكه د
در نوسانات نرخ ارز سهمي قابل توجه داشته است .براسا

اعالم بانك مركزي ،روند كاهشي توليد از سال  0933آغاز شد كده بخشدي از آن در

ارتباط با اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانهها بود .بنابراين ،جهش نرخ ارز در دوره تشديد تحريمهداي سدالهداي  0931و  0930بده
تعديل شدن ارز در ايران متناسب با عوامل تاثيرگذار بر آن نيز مرتبط است و آن را نميتوان تنها به تحريم مرتبط دانست.
با تشديد تحريمها در سال  0931و پ

از اجراي مرحله اول از قانون هدفمند كردن يارانهها بهويژه تحريمهاي نفت و تحريم بانك مركدزي

ج.ا.ا و محدوديت در نقلوانتقال ارز عمال نرخ ارز در كشور بهشدت افزايش يافت و حتي اين نرخ در برخدي از پايگداههداي اطدال رسداني حددود
 9311تومان به ازاي هر دالر رسيد .بنابراين در اقتصاد ايران در سال  0930سه نرخ ارز بهشرح زير وجود داشت:
نرخ ارز مرجع :تعيينشده توسط دولت؛
نرخ ارز معامالتی :تعيينشده توسط دولت بر اسا

دستورالعمل دو درصد زير نرخ بازار آزاد -بعداً اين تفاوت بهشدت گسترش يافت؛

نرخ ارز بازار آزاد :نرخ ارز خارج از دو شِقْ فوق.
با توجه به وضعيت تشريحشده نظامهاي ارزي كشور بهشرح زير تغيير كرد:
 سال  0930سال  :0933شناور مديريتشده. سال  :0931دو نرخي (نرخ ارز مرج و نرخ ارز بازار آزاد). نيمه اول سال  :0930دو نرخي (نرخ ارز مرج و بازار آزاد). از مهر ماه سال  :0930چند نرخي شدن بازار ارز و امنيتيشدن بازار ارز (نرخ ارز مرج  ،نرخ ارز مبادلهاي ،و نرخ ارز بازار آزاد و .)...آنچه نرخ ارز را بهعنوان خروجي نظام ارزي مهم ساخته است ،اهميت باالي آن بر تقاضاي واردات و امكان مديريت اين تقاضا با مديريت
نرخ ارز است .لذا ،داليل تغييرات نرخ ارز در اقتصاد ايران با ويژگيهاي موصوف ميتواند گامي بلند در سياستگذاري در بخش واردات باشد.

 .3مديريت آثار تحريم
سياستهاي مقابله با تحريم در بعد اجرايي روندهايي پرمخاطره ،سخت و چنداليه است و در سطحي محرمانه قرار دارد كه عمدتا دسترسي
به اطالعات آن امكان پذير نيست .با وجود اين سياستهاي كلي را ميتوان مورد واكاوي قرار داد .در هنگام تشديد تحريمها ،هم الگوي واردات
و هم تخصيص ارز دستخوش تغييراتي شد كه محور اجرايي اين تغييرات در مركز مبادالت ارزي نمايان شد .با تشديد تحريمها و پخش
نامناسب ارز در شبكههاي توزي  ،نوسانات شديدي در بازار ارز بوجود آمد .محدوديت يادشده سبب شد سياستگذاران در بخش تجاري و نيز
مديريت واردات كشور در سال  0930نظامهاي مختلفي بهمنظور اولويتبندي كاال د براي دريافت ارز د اجرا كنند .مجموعه اين نظامها در پنج
دسته مشتمل بر نظام بدون اولويتبندي ،نظام دو اولويتي ،نظام سه اولويتي ،نظام ده اولويتي (ويرايش اول) و نظام ده اولويتي (ويرايش دوم)
قابل طبقهبندي است .با توجه به كاهش ارزآوري كشور ارايه ارز به واردات با استفاده از فرآيند مركز مبادالت انجام شد كه كاالهاي مشمول
براسا

نظام ده اولويتي ارز دريافت ميكردند .تا پيش از راهاندازي مركز مبادالت ارزي مجمو سياستهاي دولت و بانك مركزي در راستاي

كاهش تخصيص ارز مرج و محدود كردن آنها به دو اولويت اول (كاالهاي اساسي و نهادههاي توليد غذا و دارو و تجهيزات پزشكي ضروري)
بود كه در جدول ( )0ارايه شده است.
جدول 1ـ تخصيص ارز مرجع براساس نظر بانك مركزي ()1931
دوره

اولويتهاي مشمول دريافت ارز مرجع

 0930/4/07الي 0930/3/9

 3اولويت اول ارز مرج

 0930/3/9الي 0930/3/3

 4اولويت اول ارز مرج

 0930/3/3الي 0930/3/00

 9اولويت اول ارز مرج

 0930/3/00الي 0930/7/9

 0اولويت اول ارز مرج

منبع :یافتههاي تحقيق

مهمترين بخش از محدوديتهاي تجاري را ميتوان نحوه تامين مالي واردات و روشهاي تامين ارز دانست كه بدهعندوان مهمتدرين متغيدر
تاثيرگذار بر واردات در وضعيت تشديد تحريم شناخته مي شود .نظام اولويتبندي كدااليي درصدورتي كارآمدد اسدت كده بتواندد تخصديص ارز را
بهنحوي موثر در ارتباط با نيازهاي مصرفي و توليدي انجام دهد.
 .4مرکز مبادالت ارزي (اهداف ،فرآيند اجرا و تخصیص ارز)
دولت بهمنظور تضمين و تسهيل تامين مهمترين نيازهاي كشور-بهويژه پ

از محدوديت عرضه ارز -در تاريخ  0930/7/9اقدام به تاسدي

«مركز معامالت ارزي» كرد و مقرر شد نرخ مبادلهاي ارز در اين مركز بهصورت روزانه توسط بانك مركزي و به ميزان دو درصد كمتدر از قيمدت
بازار آزاد تعيين شود ]00[ .در اين طرح ،تدامين مدالي واردات اولويدتهداي اول و دوم همچندان براسدا

ارز مرجد صدورت پدذيرفت و سداير

اولويتهاي سوم الي هشتم بتدريج از نرخ ارز مبادلهاي برخوردار شدند .مديريت و رصدد مصدارف ارزي و جلدوگيري از سدفته بدازي در بدازار ارز؛
تخصيص ارز به تقاضاهاي واقعي (توليد و تجارت) ،جلوگيري از تخصيص ارز به تقاضاهاي كاذب؛ ايجاد شفافيت در بدازار ارز؛ تدامين مهدمتدرين
نيازهاي كشور ناشي از محدوديت عرضه ارز ،شفافيت در اجزاي تشكيل دهنده بهاي تمام شده محصوالت توليدي؛ حمايت همزمان از توليد كننده
و مصرفكننده و ايجاد سازوكاري جهت تعامل عرضهكننده و تقاضاكننده ارز از مهمترين اهداف تشكيل مركز مبادالت ارزي بود]09[ .
مرحله اول كاري مركز تنها با بانكهاي ملت و كشاورزي و اولويتهاي  4 ،9و  3استان تهران آغاز شد .از تاريخ سدوم مهرمداه سدال 0930
پذيرش ثبت سفارشات آغاز و مراجعات افزايش يافت .در مرحله بعد ،ضمن دعوت از بانكهاي ديگر و ارائه آمدوزشهداي الزم ،ثبدت سفارشدات
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صادره از سوي ساير استانها پذيرفته شد .در مركز مبادالت ارزي ،ثبت سفارش واردكنندگان در كارگروهي مورد بررسي قرار ميگرفدت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت براسا

اولويتهاي كااليي ،آنها را براي دريافت ارز به بانكهاي عامل هدايت ميكرد .ترتيب كل فرآيند ثبت سدفارش

كاال ،تخصيص ارز و همه دستاندركاران از جمله نماينده بانك مركزي ،وزارت صدنعت ،معددن و تجدارت ،گمدرك ،باندكهداي عامدل و حتدي
دستگاههايي كه قصد عرضه ارز را دارند در مركز معامالت ارزي براي ارائه خدمات ،متمركز و مستقر بودندد تدا فرآيندد تدممين ارز بدراي فعداالن
اقتصادي تسهيل شود ]04[ .در دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به نرخ مبادلهاي آمده است كه تمامي «بانكهاي عامل» با اسدتفاده
از «بانك واسط» اقدام به خريد ارز به نرخ مبادلهاي كرده و متقاضيان ارز با ارائه اسناد الزم به شعب ارزي بانكهاي عامل مراجعده و درخواسدت
خريد ارز را ارائه ميكنند .پ

از بررسي اسناد ،بانك عامل اطالعات مربوط را از طريق پرتال ارزي به بانك مركزي جهت دريافت كد تخصديص

ارز ارجا ميدهد]03[ .
ارزهاي عرضه شده در مركز مطابق با مصوبه تاسي  ،شامل  04/3درصد از سهم شركت ملي نفت 01 ،درصد مناب قابدل تبدديل بده ريدال
صندوق توسعه ملي و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بود .در نظام بدون اولويتبندي كاال طدي دوره  30/0/0الدي  30/0/3تمدامي كاالهدا از ارز
مرج برخوردار بودند .در نظام دو اولويتي طي دوره  30/0/3الي  30/4/00به برخي كاالهدا ( 9339رديدف تعرفده) ارز مرجد و بده برخدي ديگدر
( 0330رديف تعرفه) ارز غيربانكي تخصيص داده شد .در نظام سه اولويتي طي دوره  30/4/00الي  30/4/07نيز به سده گدروه كداال ارز مرجد و
ساير كاالها ارز غيربانكي تخصيص داده شد .در ويرايش اول نظام ده اولويتي طي دوره  30/4/07الي  30/7/9به برخي اولويدتهدا ( 4 ،9 ،0و 3
اولويت) ارز مرج و برخي ديگر ارز غيربانكي تخصيص داده شد .از تاريخ  30/7/9و پ

از راهاندازي مركز مبادالت ارزي نيز بده  0اولويدت اول

ارز مرج و بتدريج ساير اولويتها ارز مبادلهاي دريافت كردند .بانك مركزي جمهدوري اسدالمي ايدران در شدش ماهده اول و دوم سدال 0930
بهترتيب  09/9و  7/0ميليارد دالر ارز براي اولويت اول (كاالهداي اساسدي و نهدادههداي توليدد غدذا) و اولويدت دوم (دارو و تجهيدزات پزشدكي
داد.

ضروري) اختصا

مركز مبادالت ارزي از تاريخ ( 0930/7/9آغاز بهكار مركز مبادالت ارزي) تدا  0930/01/6مجموعدا  90/9ميليدارد دالر ارز بده اولويدتهداي
كااليي اختصا

داده است .بيشترين رقم تخصيص يافته به يك درخواست بهترتيب مربوط به بانكهاي پاسارگاد ( 046ميليون دالر مربوط بده

شركت سرمايهگذاري شهر آتيه) ،ملي ( 010ميليون دالر مرتبط با سازمان مهندسي و عمران شدهر تهدران) و باندك مركدزي ( 36ميليدون دالر
مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارائي) است .اين نكته شايد بتواند بر اين ادعا صحه بگذارد كده مركدز مبدادالت در تخصديص بهينده براسدا
ضوابط وارداتي بخش خصوصي عمل نكرد .تعداد ثبت سفارشات و تخصيص ارز در سال  0930در قيا

با سال  0930افزايش قابدل تدوجهي را

تجربه كرده است (جدول .)0
جدول 2ـ تعداد پرونده مورد پذيرش در مركز مبادالت ارزي و ارزهاي مبادلهاي تخصيصداده شده
ارز
سال

گواهی

تخصیصی

ارزي

(میلیارد
دالر)

مورد نیاز واردات
(درصد)

00463

6/3

مرج

7/0

( 0930تا )0930/01/6

33030

03/3

]06[ 71

جم

31630

90/9

-

( 0930از مهر ماه)

منبع :بانك مركزي ج.ا.ا

سهم از كل ارز

74

طبق جدول ( ،)0بانك مركزي در نيمه دوم سال  0930و در اوج شكاف ارزي ميان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمي تنهدا  6/3ميليدارد دالر
ارز مبادلهاي به اولويتهاي سه تا نه توزي شد كه با احتساب  7/0ميليارد دالر مرج بابت اولويتهاي اول و دوم مجموعا  09/7ميليدارد دالر ارز
در نيمه دوم سال به واردات كاالهاي اولويت اول تا نهم تخصيص داده شد .با فرض آنكه نيمي از واردات در نيمه دوم سال  0930عملياتي شدده
است لذا ،سهم تامين مالي ارزي واردات از محل ارزهاي دولتي  74درصد و براي  3ماهه اول سال  0930معادل  71درصد بود .بنابراين در نيمده
دوم سال  0930و نه ماهه اول سال  0930بهترتيب  06و  91درصد از واردات از ارزهاي بخدش خصوصدي (ناشدي از صدادرات غيرنفتدي ،ارز در
اختيار خانوار) تامين مالي شده است .تا پايان  0930/01/6بانك مجموعا  90/9ميليارد دالر ارز مبادلهاي به متقاضيان ارايده كردندد كده ميدزان و
سهم هر يك در كل فرآيند در جدول ( )9ارايه شده است
جدول 9ـ تخصيص ارز توسط نظام بانكي بهتفكيك بانك ()1932/11/6-1931/7/9
تخصیص ارز

سهم از كل

(میلیارد دالر)

تخصیص

سامان

6/34

01/0

پاسارگاد

4/46

09/3

پارسيان

4/00

00/7

كشاورزي

0/90

7/0

سرمايه

0/03

6/3

ملت

0/04

6/6

اقتصاد نوين

0/47

4/3

كارآفرين

0/40

4/4

تجارت

0/03

4

سیه

0/03

4

توسعه صادرات

1/30

0/3

مسكن

1/34

0/6

رفاه كارگران

1/73

0/4

بانك مركزي

1/64

0

صادرات

1/39

0/7

ملي ايران

1/44

0/4

پست بانك

1/03

1/17/3

انصار

1/00

1/7

توسعه تعاون

1/03

1/6

صنعت و معدن

1/03

1/3

سينا

1/13

1/0

مشترك اسالمي

1/16

1/0

خاور ميانه

ناچيز

ناچيز

بانك
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بانك
جمع

تخصیص ارز

سهم از كل

(میلیارد دالر)

تخصیص

90/9

011

منبع :محاسبات تحقيق

از مجمو  90/9ميليارد دالر ارز مبادالتي ،بانكهاي سامان پاسارگاد و پارسيان بهترتيب با سهم  09/3 ،01/0و  00/7درصد بيشدترين سدهم
را در فروش ارز مبادالتي داشتهاند .ضمن آنكه بررسيهاي آماري با استفاده از آمار بانك مركزي نشان ميدهد ارزهاي يورو ،روپيه ،وون و يدوان
بهترتيب با سهم  00/44 ،06/99 ،47/39و  00/03درصد از كل ارزش دالري ارزهاي مبادلهاي تخصيصي بيشترين سدهم را در ميدان ارزهدا بده
خود اختصا

دادهاند .عرضه ارز در مركز مبادالت براسا ِ موارد عنوانشده از سه محل وزارت نفت ،صندوق توسعه ملدي و صدادرات غيرنفتدي

تامين ميشد .با اين حال ،در عمل توفيق چنداني در عرضه ارز بهوجود نيامد و بانك مركزي بيشتر از مناب در اختيار به عرضده ارز روي آورد .بدا
وجود اين ،پ

از عملكرد ناموفق وزارت نفت و صندوق توسعه ملي در عرضه ارز ،دولت تصميم گرفدت از ارز صدادرات غيرنفتدي اسدتفاده كندد.

بانك مركزي با توجه به تصميمات اتخاذ شده ،طي بخشنامهاي به بانكهاي عامل اعالم كرد خريد ارز صادركنندگان بدا ندرخ مبادلدهاي و ارايده
برگه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوقهاي صادراتي و معافيتهاي مالياتي بالمان است .براسا

بخشنامه يادشدده،

صادركنندگاني كه خواهان بهرهگيري از معافيتهاي مالياتي (عمدتا عوارض صادراتي) بودند چهار گزينه پيشرو داشتند:
 فروش ارزهاي صادراتي به بانكهاي عامل (مركز مبادالت ارزي كشور)؛ استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات (مطابق با گروههاي كااليي مصرفكننده؛ اعم از اينكه واردات توسط صدادركننده صدورتگيرد يا ارز مربوط به واردكننده ديگر ارائه شود)؛
 سیردهگذاري مناب ارزي؛ بازپرداخت اصل و فر تسهيالت ارزي صادركننده.همچنين ،براسا

اين بخشنامه مقرر شد بانكهاي عامل ،ارزهاي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و كليه شدركتهداي موضدو

بند « »07قانون بودجه سال  0930كل كشور را به نرخ مبادلهاي خريداري كنند .با اجراي مفاد بخشنامه انتظار بر آن بود عرضه ارز تقويت شدود
كه در عمل محقق نشد .بيترديد صادركنندگانِ غيرنفتي ،بازار مناسبتري براي عرضه ارز در داخل داشتند .بازار ارز آزاد با ندرخهدايي بدهمراتدب
باالتر از نرخهاي مبادلهاي رقيب جدي براي مركز مبادالت ارزي بهشمار ميرفت .وجود تقاضاي سفتهبازي براي ارز د كه تا  03ميليارد دالر هدم
برآورد ميشود د تنور بازار ارز آزاد را داغتر از هميشه كرد و اين روند به بيميلي صادركنندگان به عرضه ارز در مركز منجر شدد .از طرفدي ،طبدق
مفاد بخشنامه ،استفاده از جوايز و مشوقهاي صادراتي و معافيتهاي مالياتي صرفا در صدورت ارائده برگده خريدد ارز بده صدادركنندگان بدا ندرخ
مبادلهاي بالمان بود .همچنين با توجه به نياز صادركنندگان به واردات كاال ،اين گروه با سهولت ميتوانستند از مناب ارزي خود استفاده كنند.
عليرغم وجود محدوديتهاي ناشي از روابط كارگزاري بانكي و نقل و انتقاالت وجوه ،يكي از اقددامات باندك مركدزي ،تدامين ارز برخدي از
تقاضاهاي مرتبط با بخش خدمات است؛ بهطوريكه اين بانك در بخشنامهاي فروش ارز بابت مصارف خدمات به نرخ مبادلهاي را براي  03قلدم
كاال مجاز اعالم كرد]07[ .
 .5ارزيابي عملکرد مرکز مبادالت در مديريت آثار تحريم
در نگاهي منصفانه ،مركز مبادالت ارزي در ثباتبخشي به نرخ ارز بازار ارز و جلوگيري از شكاف بيشتر نرخ ارز بازار آزاد و ندرخ ارز مبادلدهاي
آثاري داشته است .با توجه به آنكه تغييرات نرخ ارز را ميتوان مهمترين ابزار در مديريت بخش وارداتي كشور دانسدت ،راهانددازي مركدز يكدي از
دشوارترين بخشهاي سياستهاي مقابله با تحريم بوده است؛ زيرا از يكسو در ارتباط با بازار ارز و مهار نوسانات آن قدرار دارد و از سدوي ديگدر

عملكرد آن بر بخش واردات و تامين نيازهاي بخشهاي توليد و مصرف اثرگذار است .پيش از آنكه تنها دو اولويت اول مشول دريافت ارز مرجد
باشددددددددند ،تفدددددددداوت نددددددددرخ ارز رسددددددددمي و نددددددددرخ ارز آزاد رونددددددددد صددددددددعودي را تجربدددددددده كددددددددرد
(نمودار .)0

تشددديد
تحريم

دوره پيش از اختصاص ارز مرجع به دو اولويت
(پيش از مرداد ماه )1391
منبع :محاسبات تحقيق

نمودار 1ـ شكاف نرخ ارز آزاد و رسمي تا اختصاص ارز مرجع به دو اولويت اول

روند افزايشي شكاف نرخ ارز آزاد و رسمي از ابتداي سال  0931آغاز و بهتدريج آهنگي شتابان در پيش گرفدت .اخدتالف دو ندرخ مدذكور در
ابتداي سال  0931حدود  36تومان بود .اين نرخ در اواخر آذر ماه سال  0931به بيش از  411تومان رسيد .با توجه به آنكده در آخدرين روز سدال
جمهور آمريكدا آمداده اجدرا شدد .براسدا

 0100و با تصويب بودجه دفاعي آمريكا در سال ( 0100بخش  )0043و با امضا ريي

ايدن مسدتند

قانوني ،آمريكا ميتوانست به بهانه مقابله با تروريسم در انتقال مناب مالي به بانك مركزي ايران محدوديت و ممنوعيت بدهوجدود آورد .بالفاصدله
بعد از آن شكاف نرخهاي ارز باال گرفت و بانك مركزي مجبور شد نرخ ارز رسمي را افزايش دهد و اين امر شكاف را تا حدي كداهش داد .پد
از آن روند افزايش نرخ ارز بازار آزاد همواره تداوم داشت .عالوه بر محدوديت در انتقال ارز از طريق بانك مركزي ارزآوري كشدور در سدال 0930
با كاهش  31درصدي رورو شد كه اين امر بر سياستگذاري بانك مركزي در سال  0930اثرگذار بود .با توجه به كاهش توليد نفت و نيدز اعمدال
فشارهاي آمريكا براي تحريم صادرات نفت ايران ،خريداران نفت ايران مقدار خريد را كاهش دادند .مقدار خريد در سال  0100و مقدار پيشبيندي
خريد در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول 4ـ خريداران عمده نفت ايران و كاهش خريد
كشور
/
منطقه

متوسط
0931

0931

سهم در

سهم در

خريد

واردات

(هزار بشكه (پیشبینی) نفت ايران
(درصد)

در روز)

منطقه يورو
(اايتاليا ،اسیانيا

611

ناچيز

-

و يونان)

ايران
(درصد)
كمتر از 0
درصد

چين

331

401

93

03/9

ژاپن

903

001

03

0/0
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كشور
/
منطقه

متوسط
0931

0931

سهم در

سهم در

خريد

واردات

(هزار بشكه (پیشبینی) نفت ايران
(درصد)

(درصد)

هندوستان

901

011

03

9/3

كرهجنوبي

091

031

04

3

تركيه

011

001

01

7/0

31

1

-

1/0

مالزي

33

ناچيز

-

0

سريالنكا

93

ناچيز

-

4/0

تايوان

93

ناچيز

-

-

سنگاپور

01

ناچيز

-

-

ساير

33

ناچيز

-

0/3

0/0

011

آفريقاي
جنوبي

جم (ميليون
بشكه)

در روز)

ايران

منبعIran sanctions congressional research service :

در مجمو  61از صادرات نفت ايران در فاصله سالهاي 0930د 0931با كاهش روبرو شده اسدت .كداهش  61درصددي صدادرات در حدالي
است كه دو علت ديگر هم وجود دارد كه درآمد ارزي كشور در سال  0930محدود شده باشد .اول آنكه وزارت نفت بدراي ترغيدب خريدداران بده
خريد نفت از ايران راهي جز كاهش قيمت نداشته است و با حضور كشوري همچون عربستان كه ميتواند نيازهداي خريدداران نفدت از ايدران را
بهسرعت جايگزين كند ،اين امر كامال معقول به نظر ميرسد .دوم آنكه با تحريم بانك مركزي ج.ا.ا امكان انتقال ارزهاي حاصل از فروش نفدت
در داخل وجود نداشت.
سهم هر يك از اين اجزاي مصارف ارزي در كل مصرف در انتهاي سال  0930بهترتيب برابر با  69درصد (بدراي مصدارف كدااليي واردات)،
 09درصد (براي مصارف خدماتي) و  04درصد (براي ساير مصارف) بود .افزايش سهم تقاضاي نو سوم كه عمدتا در بازار آزاد خريداري مديشدد
عمدتا بهسبب تورم ،سفتهبازي در بازار ارز و مواردي است كه پيشتر توضيحات آن ارايه شد .سفتهبازي در بازار آزاد سبب شد تا رانتهاي زيدادي
در اين بازار به وجود آيد و بانك مركزي كه ديگر مناب سابق را در اختيار نداشت تنها ارز مرج را بده دو اولويدت اول اختصدا
مرداد  0930طي بخشنامه شرايط فروش ارز مسافرتي را اعالم كرد .براسا

دهدد .در هفدتم

مواد اين بخشنامه فروش ارز مسدافرتي هدوايي ،زميندي ،ريلدي و

دريايي به مقصد كليه كشورها به استثنا كشورهاي عراق (عتبات عاليات) ،سوريه و عربستان سعودي (عمره مفرده) ممنو شد]03[ .
 .6نقاط ضعف مرکز مبادالت ارزي
الف .تاخیر در راه اندازي مركز مبادالت .با تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه كشور ،از فصل چهارم سال  0931نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد
آغاز شد .در همان دوره هم تشديد تحريمهاي نفتي و ممنوعيت نقل و انتقال مالي با بانك مركزي اجرا شد .چنانچه فدرض شدود مركدز مبادلده
بهترين شيوه براي مديريت بازار ارز بود ،اين مركز در نيمه دوم سال  0930راهاندازي شد .در واق شديدترين شكاف ميان نرخ رسمي و نرخ بدازار
آزاد پيش از راهاندازي مركز مبادالت به وجود آمد .شايد فقدان شيوه غربالگري براي كاالها خود يكي از داليل تاخير بدوده اسدت .امدا خددمات و
ساير روشهاي واردات غيربانكي هم با مشكل روبرو شد .بهنظر مي رسد بانك مركزي در اتخاذ سياست مقابله با تحريم در نيمه اول سدال تنهدا
به پشتوانه ارزهاي در اختيار خود اقدام به افزايش عرضه ارز در بازار كرد .اما اين روند بهدليل كاهش درآمدهاي ارزي نمديتوانسدت مددت زمدان

طوالني تداوم يابد .ضمن آنكه به رغم سهم باالي دولت در عرضه ارز ،تقاضاي كوچك بازار آزاد بود كه شكاف نرخ ارز آزاد و رسدمي را افدزايش
داد؛ زيرا سفتهبازي در اين بازار وجود داشت .يكي از مهمترين علتها ،سدوق دادن بخشدي از نيازهداي ارزي بده بدازار آزاد بدود .در مجمدو ارز
مبادلهاي تخصيص دادهشده در پايان سال  0930معادل  6/3ميليارد دالر اعالم شد كه با احتساب واردات اولويتهاي سوم تا نهدم در نيمده دوم
ميتوان ادعا كرد تنها  03/0درصد از كل واردات اين اولويتها در نيمه دوم سال با ارز مبادالتي تامين مالي شده است .بحد دربداره راهانددازي
بور

ارز بهعنوان رقيب مركز مبادالت راهاندازي شايد يكي ديگر از داليل در تاخير راهاندازي اين مركز شد .بايد تاكيدد كدرد باندك مركدزي در

شش ماهه اول و دوم سال  0930بهترتيب  09/9و  7/0ميليارد دالر ارز براي اولويت اول (كاالهاي اساسي و نهادههاي توليد غذا) و اولويدت دوم
(دارو و تجهيزات پزشكي ضروري) اختصا

داد .اين حجم عرضه بر اهميت تامين كاالهاي اساسدي و ضدروري سدبد مصدرفكنندده در داخدل

كشور تمكيد دارد.
ب .پايبند نبودن شركتهاي دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مركز .با توجه به تصدميمات سياسدتي در
دوره تشديد تحريمها ،مقرر شد وزارت نفت  04/3و صندوق توسعه ملي  01درصد از مناب قابل تبديل ريالي خود را در اين مركز عرضه كنند .اما
شنيدهها حاكي از آن است كه اين سياست در عمل اجرايي نشد .با توجه به آنكه صادركنندگان غيرنفتي تمايلي به ارايه ارز در اين مركز نداشدتند
و درآمدهاي ارزي كشور با محدوديت روبرو شد ،اين اقدام با تضعيف بخش عرضه ارز در مركز مبادالت ارزي امكان پاسخگويي بده متقاضديان را
با كاهش روبرو ساخت.
ج .فقدان مالكهاي شناسايی در شرايط يكسان .هر شخص حقيقي يا حقوقي حق ورود و معاملده ارز در مركدز را نددارد .فقدط اشخاصدي
ميتوانند از اين امكان بهرهمند شوند كه نيازمند واقعي ارز باشند .اما مشخص نيست تعيين نيازمند بودن برچه مالكي استوار اسدت .اگدر  01نفدر
همزمان براي دريافت ارزِ كااليي ،در اولويت اول مراجعه كنند چه كسي ميتواند ارز دريافت كند؟ نبود فرايندهاي مكملدي در مركدز مبدادالت در
اين خصو

دو مشكل اساسي را ايجاد كرده است .0 :ايجاد رانت براي قرار گرفتن در فهرست دريافت ارز و سو استفادههاي احتمالي و  .0سوق

دادن نيازمندان واقعي ارز به بازارهاي غيررسمي .اين موارد خود بر افزايش شكاف نرخ ارز بازار آزاد و رسمي افزوده است.
د .ايجاد وقفه در تامین ارزهاي پرمتقاضی .از آنجا كه بخش غالبِ عمليات صادرات و واردات كشور در قداره آسديا قدرار دارد ،دولدت بدراي
كاستن اثرات شوكهاي ارزي ،سبد ارزي كشور را تغيير و دالر را از مركز مبادالت حذف كرد .با اين تصميم ارزهاي قابل مبادله اصدلي در مركدز
مبادالت ارزي به ين ،يوان ،وون ،لير ،درهم ،روپيه ،يورو و روبل محدود شد .با حذف دالر ،تامين ارزها با مشكل بيشدتري روبدرو شدد؛ چراكده از
يكسو بخشي از تقاضاهاي بازار را به ساير ارزها منتقل ميكرد و برقيمت آنها در بازار آزاد ميافزود و از سوي ديگر ،يورو به مهمتدرين ارز مدورد
تقاضا در مركز تبديل و تامين آن با توجه به تحريم اتحاديه اروپا با مشكل روبرو شد (سهم حدود  43درصددي در كدل ارزهداي عرضدهشدده در
مركز) .به اين علت فعاليت مركز مبادالت بهنحوي تداوم يافت كه ميان تقاضا براي ارز و پاسخدهي مركز به تقاضا حداقل سدهمداه وقفده وجدود
داشت .ضمن آنكه اختصا

ارزهاي مبادله اي به برخي از كاالهاي همچون خودرو با توجه به حجدم آن زمينده را بدراي كمبدود ارز و تداخير در

تامين ارز فراهم ميكرد.
هـ .دشواري زمانبندي در فرآيند دريافت ارز .از زماني كه متقاضي براي دريافت ارز بده مركدز مبدادالت مراجعده و پد

از تكميدل كدردن

مدارك و مستندات ،گواهي ثبت آماري اخذ ميكند 03 ،روز زمان براي ارايه ارز نياز است؛ درغير اين صدورت گدواهي مدذبور بايدد توسدط «اداره
نظارت ارز بانك مركزي» تمديد شود .پيگيري مكرر براي ارسال مستندات در زمانبندي بانك مركزي ،هماهنگي ميدان خريددار و فروشدنده در
خارج از كشور ،تهيه  091درصد مبلغ ريالي وجه ارز خريداري شده ،تاثير تحريم بر افزايش خريدها (خريدهاي احتياطي يا خريدهاي يكجا بدراي
ذخيرهسازي اقالم مورد نياز در توليد) همگي از دشواريِ فرايندهاي مركز مبادالت بهشمار ميروند .اگر فرد نتواند در زمانبندي ارايه شدده واردات
را انجام دهد ،تقاضا و ثبت سفارش وي باطل ميشود كه ميتواند تبعاتي در بخش مصرف و توليد بههمراه داشته باشد .انعطافپدذيري در تغييدر
نو ارز مورد استفاده در هر برگه گواهي ارزي هم وجود ندارد و فرد متقاضي اگر به هر دليل نو ارز را تغيير دهد بايد تمام فرآيند را از ابتددا آغداز
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كند .فشار نقدينگي ناشي از پرداخت  091درصد ريالي ارز مورد تقاضا آن هم در شرايط كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و وقفده سده ماهده در
تامين و تخصيص ارز خود يكي از مشكالت فرعي است كه فعاليت مركز براي واحدهاي توليدي بدهوجدود آورده اسدت (بايدد توجده داشدت كده
بهدليل تضعيف ريال در برابر ساير ارزها ،نقدينگي مورد نياز بهشدت افزايش يافته است).
و .فقدان نظام انتقال ارز در مركز .خدمات ارايه شده در مركز مبادالت ارزي تنها بر تامين و تخصيص ارز متمركز شد؛ در حاليكه صرافيهدا
در بازار آزاد بهعنوان يكي از رقباي مركز ،ارز منتقل ميكردند و از اين بابت كارمزدي حدود  00درصد دريافت ميكردند .اين امر سبب شده است
تا صرافيهاي ارزي بانكهاي خصوصي براي كسب اين كارمزد تالش كنند و از روشهاي مقابله با تحريم براي كاهش هزيندههداي مبدادالتي
ارز استقبال چنداني نكنند؛ زيرا اين امر مناف آنها را با كاهش حدود  01درصدي روبرو ميكرد.
الزم است توجه شود كه براسا

نتايج ،سياستهاي مقابله با تحريمهاي بانكي عمددتا راهكارهداي اجراييندد كده بده افدزايش هزيندههداي

مبادالتي واردات ميانجامد .درجه وابستگي اقتصاد ايران به واردات و ورود سرمايه خود در تعيين اين هزينهها اثرگذار است]01[ .
جمعبندي و مالحظات
با تشديد تحريم ها و كاهش ارزآوري و نيز انتقال ارز به كشور و نياز باالي اقتصاد ايدران بده واردات بدراي اسدتمرار فرآيندد توليدد ،تدامين و
تخصيص ارز به يكي از مؤلفههاي كليدي در سالهاي  0931و  0930تبديل شد .مركز مبادالت ارزي بهمنظور تخصيص ارز به واردات كاالهدا و
خدمات در سوم مهرماه سال  0930راهاندازي شد تا با تعيين اولويت كاالهاي وارداتي براسا

نظام اولويتبندي دهگانه (ويرايش دوم) نسبت بده

تخصيص ارز اقدام كند .مقرر شد نرخ ارز در اين مركز دو درصد زير قيمت بازار تعيين شود كه عمال هيچگاه محقدق نشدد و شدكاف گسدتردهاي
ميان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ معامالتي ارز در مركز مبادالت وجود داشت .ضمن آنكه نرخ سومي هم در بازار وجود داشت كه آن نيدز ندرخ مرجد
بود و براي مهار آثار تورمي به دو گروه اول اولويتها نرخ ارز مرج اختصا

ميشد كه عمدتا اقالم كاالهاي ضروري و اساسي بودند .بدا وجدود

شكاف نرخهاي ارز ،مركز مبادالت توانست از افدزايش بيشدتر ندرخ هدا در بدازار آزاد ارز جلدوگيري كندد و مدديريت تخصديص ارز در چدارچوب
اولويتهاي وارداتي مهمترين كاركرد مثبت اين مركز بهشمار ميرود .البته مركز محدوديتهايي را نيز با خود همراه داشت كه از جمله مهمتدرين
آنها ميتوان به تاخير در راهاندازي مركز ،پايبند نبودن شركتهاي دولتي وابسته به وزارت نفت و صدندوق توسدعه ملدي بده عرضده ارز ،فقددان
مالكهاي شناسايي در شرايط يكسان ،ايجاد وقفه در تامين ارزهاي پرمتقاضي ،دشواري زمانبندي در فرآيند دريافت ارز و فقدان نظام انتقدال ارز
در مركز اشاره كرد .با توجه به آثار مثبت و چالشهاي پيش روي مركز ميتوان مركز مبادالت را توزي كننده ارز ناميد و نه تنظيمكنندده بدازار در
اين خصو  .با توجه به نتايج مطالعه چنانچه تحريمهاي اقتصادي تشديد شوند پيشنهاد ميشود جهت حصول به تنايج مطلوبتر مركز مبادالت
ارزي موارد زير مورد توجه قرار گيرند.
 با كاهش درآمدهاي ارزي نميتوان بازار ارز را به عوامل بازاري سیرد (رويكرد اقتضايي در شرايط بحراني) .از اين رو بهنظر ميرسدميخكوب كردن نرخ ارز بتواند در اين شرايط كمك باشد .اما با توجه به آنكه دولت ارز كافي بدراي پوشدش مدالي همده واردات در
اختيار نخواهد داشت ،به احتمال زياد بازار سياه ارز بهوجود خواهد آمد كه به ضرر اقتصداد اسدت .لدذا ،ضدرورت دارد برنامدهريدزي
بهگونهاي باشد كه اولويتهاي اساسي و مهم را دولت و مابقي را بخش خصوصي تامين ارز كند .از اين رو ،مناسب اسدت سياسدت
توزي ارز در مركز مبادالت كشور با نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با هدف شفافسازي و پرهيز از زمينههاي ايجداد
فساد (بند  03سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي) تداوم يابد.
 تجربه نشان مي دهد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز مرج در شرايطي كه درآمدهاي ارزي كشور محدود شود ،نميتواند نظام ارزي را دروضعيت تك نرخي نگاه دارد و بهسرعت نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمي فاصله ميگيرد .بنابراين ،در چندين وضدعي الزم اسدت
مركز مبادالت صرفاً به ارايه ارز به دو گروه زير بیردازد.

 گروه اول .واردكنندگان مواد غذايي ،نهادههاي دامي ،داروها و تجهيزات پزشكي داراي سابقه براي تامين كاالهاي مورد نياز كشور. گروه دوم .نيازهاي گروههاي توليدي با ريسك باالي تامين ارز مطابق با رشته فعاليتهاي عنوانشده  -آن هم در صورت دراختيارداشتن ارز.
 تخصيص ارز در مركز مبادالت ،عالوه بر مالكهاي كنوني ،بهتعدادي مالكهاي تكميلي براي غربالگري و شناسايي نياز دارد .بهعبارت ديگر تمام متقاضيان براي واردات كاال نبايد با وزن يكسان در دريافت ارز روبرو شوند .كميتهاي متشدكل از وزارت صدنعت،
معدن و تجارت ،بانك مركزي ج.ا.ا ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت جهاد كشداورزي و وزارت اقتصداد (گمدرك)
الزم است تا مالكهاي شناسايي را مطابق با واقعيتها و با هدف تامين نيازهاي جامعه مورد توجه قرار دهند تا مبناي كدار مركدز
مبادالت ارزي در وضعيت تشديد تحريمها باشد.
 تعيين نرخ مبادله اي در مركز و گره زدن آن به نرخ بازاري همواره به رشد اين نرخ ميانجامد .بهتر است از ايدن قاعدده در تشدديدتحريمها استفاده نشود و راهكار مبتنيبر كنترل بازار بر آن حكمفرما باشد.
-

با تشديد تحريم ،هرگونه اقدامي براي حوزه ارز در قالب مركز مبادالت ارزي بايد انتقال ارز را نيز مد نظر قرار دهد.
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 .3گمرك ج.ا.ا
 .3از داليل اهميت اين شاخص ميتوان به حجم باالي دولت در اقتصاد ايران اشاره داشت كه تامين مدالي مخدارج آن اسدتفاده از سياسدت
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 .01باقري و موسوي نيك ،مركز پژوهشهاي مجل
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 .00البته در تاريخ دوم مهر ماه  0930عنوان «اتاق مالقات دارندگان و متقاضيان ارز» بر اين مركز اطالق ميشد و قرار بدود دولدت در ايدن
مركز ارزي را عرضه نكند .عرضه ارز مربوط به صادركنندگان ،پتروشيمي و صندوق توسعه ملي بود.
 .09بانك مركزي ج.ا.ا
 .04تشكيني و سوري ()0930
 .03بانك مركزي ج.ا.ا
 .06گزارش عملكرد بانك مركزي از تخصيص ارز مرج به نقل از معاون ارزي اين بانك (جلسه شوراي گفتگدو دولدت و بخدشخصوصدي،
دوشنبه )0930/0/06
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 .03بانك مركزي ج.ا.ا
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 .03فروش ارز مسافرتي به مقصد عراق (عتبات عاليات) به مبلغ  011دالر ،سوريه  011دالر و عربستان سعودي (عمدره مفدرده)  011دالر و
مجموعاً يك بار در سال با رعايت ساير ضوابط مندرج در بند  0از قسمت "ب" بخش سدوم مجموعده مقدررات ارزي امكدانپدذير شدد.
همچنين فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني كمتر از 00سال ممنو شدد و فدروش ارز بده بيمداران و همچندين دانشدجويان
كماكان به قوت خود باقي ماند.
 .01نايب ريي

اتاق ايران و تهران معتقد است در سال  0933تحريمها  91ميليارد دالر هزينه براي اقتصاد ايران به همراه داشته اسدت كده

اين هزينه ناشي از محروميت از سرمايهگذاري خارجي ،توسعه نيافتن زيرساختها و كندي و توقف توسعه ميادين نفت و گاز نظير پدار
جنوبي بوده است .رك :روزنامه ايران ،مورخ .0930/3/91
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