آسیبشناسی بسته دولت برای بازگشت
ارز صادرات و پیشنهادات اصالحی
این گزارش به سفارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران و توسط تیم پژوهشی اندیشکده
کسبوکار شریف تدوین شده است.
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خالصه گزارش

1

آموزههای اقتصاا ین الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثایت ناگزیر منجر یه وقوع یحرانهای ارزی
وره ای خواهد شااد م ر این ه یک کرااور از ساارانه منایا خدا ا ی قایل توخوی یرخور ار یاشااد ر ای حالت ننز ای
ساناسات ارزی منجر یه ینماری هلندی و تولندز ایی خواهد شد اتفاقی که یرای کرورهای حاشنه خلنج فارس رخ ا ه
است یر ای اساس یاید کرور یه سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید نرخ ارز یلندمدت یاید ر یازار و
توسط ننروهای طبنعی اقتصا (تعا ل یازارهای پول محصول و سرمایه) تعنن شو یانک مرکزی هم یا استراتژی حفظ و
تقویت ذخایر ارزی خو ش صاارفا یه نبال هموارسااازی نوسااانات کوتاه مدت نرخ ارز ر وارووج پنجره ارزی و حول
نرخ ارز یلنادمادت یااشاااد یا توخه یه وقوع فراخو

ارزی 2پس از هر یحران ام ان تغننر رژیم ارزی و اصاااتحات

سااختاری ر اقتصا کامت مونا میشو یدتری کار ر ای موقعنت وضا نرخوای وندگانه ارزی و اصرار ولت یه رها
ن ر ن نرخ رساامی (و متفاوت از نرخ یازار آزا ) اساات ورا که ای کار یاعث هدررفت منایا ارزی یانک مرکزی و قرار
ا ن ورام اندازی مبوم ر یازار ارز و فعالنتهای اقتصا ی خواهد شد متعاقبا تمایل یه خروج سرمایه افزای

خواهد

یافت
موضوع موم ی ر سازوکار خو تعدیل شونده حساج خاری و نرخ ارز است که ر شوکوای ارزی فعال میشو
یا افزای

نرخ ارز خذاینت کاالهای اخلی یرای ساااکنن خارج کر اور افزای

یاافات عتوه یر ای
خواهد شاد ترکن
ینایرای نرخ ارز کاه

افزای
ای

نرخ ارز یاه لنل افزای

و اتفا ،منجر یه افزای

یافته و متعاقبا صااا رات افزای

قنمت ریالی کاالهای وار اتی ر نوایت منجر یه کاه

حساج خاری شده و خال

عرضه ارز ر یازار را افزای

خواهد
وار ات

خواهد ا

خواهد یافت و یخرای از اثر شاوا ارزی تعدیل خواهد شد متاسفانه ولتهای ایران معموال یا

وضا نرخ ترخنحی از ی سو و سختگنری ر تجارت از سوی ی ر ای سازوکار طبنعی را از کار انداختهاند
مم

اسات سناستهای م انن ی ر کوتاه مدت اثریخ

یاش ند اما تبعات منان مدت و یلندمدت آنوا آسن

خدی یه اقتصاا خواهد ز تجریه ای کراورها و خصاوصا ترکنه مبن ای امر است که کاه

کسری یو خه ولت و

کنترل عرضاه پول یه اقتصاا تنوا راه واقعی کنترل قنمتهای همه اخناس و اراییها و از خمله قنمت ارز است کاه
کساری یو خ ه ولت ر کراورهایی ملل ایران و ترکنه که ارای سااختار ولتی یزره هستند یهصورت یالقوه میتواند

1

تنم پژوهرای تحقن حاضار مترا ل از علی مروی ساعند نوروزی و ساعند عباسنان یا راهبری علی مروی یو ه و ن ارش گزارش توسط سعند نوروزی علی مروی و سعند

عباسانان انجا شاده اسات ر ای گزارش یه صاورت مساتقنم و تنرمساتقنم از مراوره سندمحمدصا  ،الحسننی مرتنی زماننان مجند شاکری سندعلی مدنی زا ه امنر
کرمانی وحند حسن زا ه آرش رینسی نژا سندمودی حسننی ولتآیا ی سندعلی روحانی امنر سناح روح اهلل حمندی و علی مل ی یوره یر ه شده است
Exchange rate overshooting

3

2

یاعث کاه

تقاضای کل 3اقتصا رکو و ین اری شو یرای مع وس کر ن آن همراهی و اعتما مر

پارامتری موم و

حناتی اسات و یدون ای سارمایه اختماعی ام ان اصاتح ساختار یو خ ه و یوبو شرایط وخو ندار اگر مر
اعتما

اشاته یاشاند منزان مصار

و سرمایهگذاری مولد خو را کاه

یه ولت

نمی هند ر نتنجه اصتح یو خه سا هتر و یا

شااواری کمتر انجا خواهد شااد وضااعنت ساارمایه اختماعی ولتها ر ایران مناس ا

ننساات و اتفاقات و رخدا های

سالهای اخنر ضریات ینرتری یه اعتما عمومی وار کر ه است اما همانطور که ر مور آرژانتن یررسی کر هایم ر
کرورهای ی ر ولتها سایقه تصمنمات تنرمنطقیتری را ارند که اعتما عمومی را کاه

ا ه است

مقایسااه و کرااور مالزی و اندونزی ر ختل یحران مالی آساانا ر سااالهای  1991و  1991ننز ارای ن ات
رخور توخوی هسات ساناست و تصمنمات ای

و کرور ر ختل یحران کامت متفاوت یا ی دی ر یو مالزی یا تلبنت

نرخ ارز و یساات یازار ارزی 4خو و قفل کر ن ساارمایههای خارخی ر یانکهای خو عمت سااناسااتهای سااخت نرانه
کنترل سارمایه را ا عمال کر اما ولت اندونزی ساناسات خاصی یرای کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز اعمال ن ر یه
صاورتی که نرخ ارز ر اوج یحران مالی ای کرور ر مقاطعی یه  1یرایر وره قبل از یحران رسند ولت مالزی یا وضا
قوانن کنترل سارمایه ر ختل یحران توانست تور کرور را مدیریت کند و اخازه ندا اقتصا مالزی مانند کرورهایی
یه اعتما سرمایهگذاران و تامن کنندههای مالی ضریه ز

ملل اندونزی وار رکو شو اما ر عوض یا وضا ای قوانن

ر نتنجه ر سالهای یعد از یحران شرکتهای مالزیایی مجبور یه پر اخت نرخهای یوره یاالتری شدند از سوی ی ر
اندونزی تما فرار یحران را ر یکسال تحمل کر اما ای یحران اثر قایل توخوی روی روند رشد یلند مدت آن نداشته
اسات ای ن ته مبنن اهمنت ید یلند مدت و اف زمانی وسنا ر امور اقتصا ی و ح مرانی کرور است ن ته قایل ذکر
ی ر ای که سناست ولت مالزی ر کنترل سرمایه و تصمنمات ولت آرژانتن هر و از یک خنس یو هاند و هر و یه
نحوی خل و تصار

ر سرمایه افرا و خالت ر ح مال نت آنوا یو ه و هر و یه اعتما عمومی ضریه ز ه است یا

ای تفاوت که قوانن مالزی ضاایطهمندتر و منطقی تر و شافا
اسات اما سناستی که ر آرژانتن انجا شد عمت یا تصاح

یو ه است و اعتما عمومی یه ولت را کت مختل ن ر ه
سرمایه ارزی شب ه یان ی کرور اعتما

اخلی و خارخی را

یرای مدت طوالنی از ین یر
اندونزی ر سال  2119قوانننی یرای یازگرت ارز حاصل از صا رات اعمال کر که از خواتی شبنه همن قوانن

ر

و سه سال اخنر ر کرور ما یو ه است اما یا مقایسه قوانن وضا شده ر و کرور یه و ن ته موم خواهنم رسند:

 3منظور از تقاضاای کل ( )Aggregate demandمجموع تقاضاای افرا سااکنان یک کراور یرای کاالها و خدمات نوایی است تفاوت تقاضای کل یا تقاضا یرای یک کاالی
خاص ای اسات :ر مور یک کاالی خاص افزای

قنمت یک کاال تقاضاا یرای آن کاه

می یاید اما یه صورت همزمان تقاضا یرای کاالهای خای زی (خانرن ) زیا شده و

تأثنری ر تولند کل یه وخو نخواهد آمد اما تقاضای کل ریرگنرنده تقاضا یرای همه کاالهاست و کاه
4

آن میتواند معا ل رکو اقتصا ی یاشد

ولات مالزی خرید و فروش رین ت مالزی را ر یازار  Foreing exchange marketمحدو کر و تبدیل رین ت یه ساااایر ارزها صااارفا یا اراره مدارا خاص مانند

مدارا صا رات و وار ات و

محدو شد

4

 -1ر قوانن اعمال شاده توسط یانک مرکزی اندونزی صا رکنندگان محصوالت معدنی و طبنعی (که یه
نوعی ر حال اساتفا ه از منایا طبنعی هستند) یه صورت خداگانه یررسی شده و مرمول قوانن ویژهای شدهاند
که نسبت یه سایری سخت نرانهتر هستند ر ایران اما همه شرکتها فارغ از ای که تا وه حد ر حال ریافت
یارانه های مختلف هساتند ملز یه عرضه ارز ر سامانه ننما شده اند و تفاوت خاصی ین ای

و وخو ندار و

همه مرامول یک ساری قوانن شادهاند که تنرمنطقی و ناعا النه است و عتوه یر آن یر روی ان نزهها و رفتار
تولند کنندگان و صا رکنندگان اثرات منفی میگذار
 -2ر قوانن اندونزی صا رکنندگان مجبور یه تبدیل ارز خو یه روپنه اندونزی ننستند و فقط موظفاند
رآمد حاصاال از صااا رات را یه یانکهای اندونزیایی منتقل کنند (حتی صااا رکنندگان محصااوالت معدنی و
طبنعی) ینایرای

قوانن تعارض منافا شاادیدی یا صااا رکنندگان ایجا نمیکند همچنن انتظارات تورمی هم

یساانار کمتر از کرااور ما یو ه اساات اما ر ایران صااا رکننده ر و سااال اخنر مجبور یو ه یا وخو انتظارات
تورمی یاال رآمد حاصل از صا رات را یا نرخی کمتر از یازار آزا یه فروش یرساند
هم ا ینات نظری هم تجرینات مرایه ین المللی و هم سوای اقدامات ولتها ر کرور خو مان مبن ای است که
یرای مقایله یا یحرانهای ارزی یاید رژیم ارزی ثایت را کنار گذاشاته و رژیم ارزی شاناور مدیریت شده را خای زی آن
نمااینم ای کاار عتوه یر حماایت از تولندکنندگان یه ولت اخازه می هد میتواند یدون تدته و فراااار تعرفهها و
ترااریفات گمرکی را کاه

یدهد یه ای ترتن

رفاه مصاار

کنندگان ننز تامن خواهد شااد آفت اصاالی ر مقایله یا

یحرانهای ارزی وضاا نرخهای ترخنحی و ساخت نری ر تجار اسات که یاعث آسن

یه محنط کس وکار و فرسایری

کر ن فعالنت های تجاری شاده و ضام هدر ا ن ذخایر ارزی یانک مرکزی سازوکار طبنعی افزای
اثر افزای

حساج خاری ر

نرخ ارز را از کار خواهد انداخت

ای گزارش ضام تبنن مفصال موار فو ،ر انتوا یه آسن

شناسی یسته ارزی یانک مرکزی یرای یازگرت ارز

حاصل از صا رات پر اخته و پنرنوا ات اصتحی را مطرح نمو ه است

 .1مقدمه
اقتصااا کرااور ر شاارایط خطنری قرار ار تحریمها از یک طر

و عد وخو وراامانداز روشاا یرای فعاالن

اقتصاا ی از ساوی ی ر یاعث شده است که یازار ارز کرور وار اختتل شده و علنرتم وقوع شوا ارزی ر سالهای
گذشاته یاز هم شاهد روند افزایری ر نرخ ارز یاشنم ی ی از عوامل ای وضعنت عد یازگرت ارز حاصل از صا رات
5

توساط یرخی فعالن اقتصاا ی یه اخل کراور است یر ای اساس ولت تصمنم گرفته است که مقررات ویژه ای یرای
مدیریت ای وضاعنت و یست حساج سرمایه (خوت خلوگنری از فرار سرمایه) تصوی

نماید ای مقررات ر یسته ای

تحت عنوان «یساته ساناساتی نحوه یرگرات ارز حاصال از صاا رات ر سال  1399و رفا تعودات ایفا نرده سالهای
1391و  »1391یه تصوی
منجر یه آسان

رسند متاسفانه ای یسته علنرتم این ه واخد نقاط قوت است اما یرخی نقای

شادید یه محنط کس وکار صا رات کرور ر سالهای آینده خواهد شد همچنن

و اش االت آن

ر خلوگنری از فرار
ر

سارمایه ننز توفن زیا ی نخواهد اشات ای گزارش ضام مرور اخمالی ا ینات نظری و تجریه کرورهای منتخ

مقایله یا یحرانوای ارزی اقدامات ساای یانک مرکزی ر یحرانوای ارزی را ننز مور یررسی قرار ا ه است ر نوایت
رسآموزیهای منتج از ای موار یرای آسان

شاناسی یسته ارزی فو ،و اراره پنرنوا ات اصتحی مور استفا ه قرار

گرفته است

 .2مرور اجمالی ادبیات نظری بحرانهای ارزی
قبل از یررس ای آناتومی یحرانها یا تعریف تراز پر اخت شااروع می کننم :تراز پر اخت یک اتحا حسااایداری
اسات ای اتحا ینان میکند خریان خال

فرامرزی کاالها و خدمات (حساج خاری) یاید یا خریان خال

مالی) مطایقت اشاته یاشاد یه ینان ساا ه اگر کروری ین
مالی ای اختت

از صا رات

مالی (حساج

وار ات انجا می هد یاید راهی یرای تأمن

پندا کند (یرای سا گی ما ر اینجا از مانده تسویه حساج های رسمی صر

نظر میکننم)

یرای یدن اللتهای ای اتحا یا مانده حساج خاری )NX( 5شروع میکننم وقتی صا رات -که یه طور کلی
شاامل کاالها خدمات و رآمد حاصال از اراییهای ما ر خارج از اسات -ین

از وار ات یاشاد حساج خاری مازا

است ( )NX>0وقتی صا رات کمتر از وار ات یاشد حساج خاری وار کسری است ()NX <0
حسااج خاری مساتقل از یقنه اقتصا ننست یل ه نتنجه مصر
و روش یرای ف ر کر ن یه حساااج خاری وخو
(مجموع مصار

اخلی سرمایهگذاری و پس انداز مر

ار اولن روش یررساای رایطه ین

است

رآمد ملی و هزینههای اخلی

سارمایهگذاری و هزینه های ولت) اسات وقتی رآمد از هزینه کمتر شاو حساج خاری منفی ننز

منفی خواهدشاد ر روش و میتواننم مانده حسااج خاری را یرایر یا فاصله پس انداز اخلی ( )Sو سرمایهگذاری ()I
یداننم یه عبارت ی ر:
NX=S-I

NX: Net Export

6

5

ر اینجا پس انداز اخلی یرایر مازا

رآمد ملی نسبت یه هزینههای تنرسرمایهگذاری است (که خو متر ل از مصر

یه عتوه هزینههای ولت است) اللت ای رایطه ای است که هن امی که حساج خاری مازا (کسری) ار پس انداز
یاید از سرمایهگذاری ینرتر (کمتر) یاشد یه ینان ی ر مانده حساج خاری یک پدیدهی اقتصا ِ کتن است که هم توسط
عوامل یلندمدت مانند خمعنت تحت تأثنر قرار می هد و هم توسط عوامل ورخهای 6اگر کروری کسری حساج خاری
ار و میخواهد آن را یه تعا ل نز یک کند یاید پس انداز را افزای
و کار را انجا

یا سرمایهگذاری را کاه

هد یه طور ختصه یاید هزینههای اخلی را نسبت یه رآمد ملی کاه

هد و یا همزمان هر

هد

یا ای وخو روش ی ری یرای ف ر کر ن ر مور پنررانهای حساج خاری وخو

ار  :حساج مالی که روی
تقاضای

ی ر س ه تراز پر اختهاست یک ملال سا ه را ر نظر ی نرید که پس انداز اخلی کرور یرای تأمن

سرمایهگذاری آن کافی ننست وون نمیتوان ر اخل کرور منایا الز یرای سرمایهگذاری پندا کر یاید سرمایه را از
خارج یه اقتصا تزری نمو و ای ورو سرمایه یاید یا کسری حساج خاری متعا ل شو
نتنجه تنر قایل اختناج اتحا حساایداری تراز پر اختوا ای اسات که وقتی کروری ی ر قا ر یه تأمن کسری
حساااج خاری ننساات یاید یتفاصااله آن را تعدیل کند تعدیل اخباری میتواند یحرانی را که نناز یه کاه
ولت (افزای

هزینههای

پس اندازهای عمومی) ار تسریا کند که نتنجهای همراه یا رکو یه همراه خواهد اشت که هم مصر

و هم سااارمایهگذاری را کاه

می هد عتوه یر ساااقوط مراو ات مالی فرامرزی شااارکتهایی که رکو را پن

میکنند ساایر سارمایهگذاریها را ننز کاه
ظرفنت مازا کاه

یننی

می هند ای خایجاییهای یزره و سریا معموالً یا ورههای ین اری یاال

یورهوری از ست ا ن رآمد و ش ستهای کس وکاری همراه است

 .2.1بحران تراز پرداختها
یحران تراز پر اختها زمانی اتفا ،میافتد که خریان ورو سارمایه مور نناز یرای تأمن کسری حساج خاری
(یا خبران خروج ناخال

سرمایه) یه طور ناگوانی متوقف شو ونن

«توقف ناگوانی» 1معموالً نران هنده شک و تر ید

طلب اران خارخی ر مور احتمال یازپر اخت کامل و یه موقا طلبراان است وقتی ای ن رانیها خفنف یاشد نتنجه آن
افزای

کمی ر صرفه ریسک آن است اما اگر ن رانی ها شدید شو صرفه ریسک مم

است سر یه فلک ی رد و ر

نوایت تأمن مالی کامتً متوقف شاو یدون ساترسای یه وخوه خارخی یک کرور یاید یتفاصله تعا ل ین صا رات و
وار ات (یا ین

رآمد ملی و هزینه ها) را یرقرار کند

 6ورخههای تجاری( )Business cycleیه نوساانات تولند و رشاد حول روند یلند مدت اقتصاا ی گفته میشو
میشو ولی نرخ افزای

یا کاه

ورههای وند ساله که اقتصا

وار رکو و یا رون اقصا ی

تولند متفاوت از نرخ یلند مدت است
sudden stop

1

1

اختتلزاتر از توقف ناگوانی «مع وس شاادن خریان ساارمایه» 1اساات; وقتی خو یازار ونان منفی میشااو که
خریان ورو ی ساارمایه یه طور ناگوانی تبدیل یه فرار ساارمایه میشااو و نتنجه آن میتواند یک رکو عمن اقتصااا ی
یاشد
از آنجا که تراز پر اختها یک اتحا اسات علنت آن میتواند از هر و سامت اتحا یاشد ای یدان معناست
که ننروهای تأثنرگذار ر حساج مالی میتوانند حساج خاری را تحریک کنند و یالع س یه عنوان ملال اگر یک اقتصا
ر حال ظوور یا یاز هی نسابتاً زیا یرای سرمایههای خدید خریانات مالی فرامرزی را کامل آزا کند مم

است یک

هجو یه سامت اخل یرای تأمن مالی رون سارمایهگذاری ( )I> Sرا ایجا کند ای امر منجر یه کسری حساج خاری
یزره ( )NX<0میشااو یا ای حال اگر اعتما ای ساارمایه گذاران خدشااه ار شااو خریان ساارمایه میتواند ناگوان
مع وس شده و متعاقبا حساج خاری منفی شده و کرور وار رکو شو
مجموعه ای از عوامل احتمال توقف ناگوانی یا یرگرت خریان سرمایه را افزای

می هد:

 -1حرکت آزا انه سرمایه ین مرزها که منجر یه تسونل ورو و خروج منایا یه کرور میشو
 -2وقتی تأمن مالی کوتاه مدت اساات تأمن کنندگان خارخی میتوانند یا امتناع از تمدید وا خریان ساارمایه را
مع وس کنند
 -3ات اا یاه یادهیهای ارزی یاعث میشاااو که یانک مرکزی نتواند ر زمان هجو یان ی 9نقدین ی تأمن کند
همچنن

ر ای حالت یانک مرکزی نمیتواند یا تحمنل تور یه اقتصا از یدهی ها ی اهد (مانند آنچه ر یدهی

اخلی رخ می هد) ای امر خطر ن ول کامل را افزای

می هد

 -4خریانهای اعتباری نسبت یه ورو ی سوا و سرمایهگذاری مستقنم فرارتر هستند
 -5کروری که یخ
صا رات پوش

قایل تجارت آن کووک است حجم کمی از یدهیهای خارخی خو را میتواند از طری مازا
هد یه ینان ی ر وقتی خریان ورو سرمایه شروع یه کاه

می کند اقتصا یاید ننروی کار

تنر قایل تجارت (مانند مساا

قایل تجارت

ساارمایه و سااایر منایا را یه ساارعت از یخ
(صا رات) خایجا کنند
انعطا

11

11

و ولت) یه یخ

کووک یو ن صا رات ای تعدیل را شوار میکند اصط اا نوا ی  -مانند یازار کار

ناپذیر– ای خایهخاری را سختتر خواهدکر

capital flow reversal

1

 9معا ل عبارت  Bank runاسات زمانی اتفا ،میافتد که قسامت قایل توخوی از سادر هگذاران یرای ریافت وخه خو یه یانکها مراخعه میکنند ر صورتی که اراری نقد
یانک یه مرات

کمتر از سدر ههای افرا است

1

Barry Eichengreen & Poonam Gupta & Oliver Masetti, 2111

11

Kehoe, Timothy J. & Ruhl, Kim J., 2119
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 -6عوامل ی ری هم که مم
افزای

است منجر یه افزای

ریسکگریزی (ملتً

را خوانی از ریسک کرور یا افزای

12 VIXمنع س شاده اسات) شاوند میتوانند صرفه ریسک مور نناز را افزای

ترس که ر شااخ

هند و یه احتمال وقوع توقفهای ناگوانی اضافه کنند

 .2.2بحران مالي و پرواز سرمايه
ر رژیم ارزی یا نرخ ثایت هن امی که یانک مرکزی یه منزان کافی اراییهای ین المللی رسااامی یرای تلبنت نرخ
ارز ر اختنار ندار کرور الخر

است سرمایهگذاران انتظار کاه

وار یحران تراز پر اختها خواهدشد مم

ارزش

پول ملی را اشته یاشند ر نتنجه یه سمت تقاضای ارز خارخی یه خای پول اخلی حرکت خواهند کر و متعاقبا ارزش
پول اخلی ساریعاً کاه

مییاید و همن انتظارات یا ترس یحران تراز پر اختها را یدتر میکند و سرمایه یه سرعت

از اراییهای اخلی یه اراییهای خارخی عزیمت میکند :پرواز سرررره

یرای اختناج از ای رخدا یاید اراییهای

اخلی نسبت یه اراریهای خارخی نرخ یوره یاالتری اشته یاشند تا سرمایهگذاران را یه ن وداری سرمایه خو
کرور ترتن

نمایند یه عنوان ملال یانک مرکزی میتواند یا کاه

تا حدو ی از شادت خروج سرمایه ن اهد اما نرخهای یوره یاال کاه

ر اخل

عرضه پول نرخ یوره ر اخل کرور را یاال یر ه و
عرضه پول تقاضای تجمنعی پاین

میتواند تولند

را یه شدت تحت تأثنر قرار هد اما وه انتظاراتی منتواند منجر یه پرواز سرمایه شو ؟
 1انتظارات ر مور تمایل و توانایی یانک مرکزی یه حفظ نرخ ارز ثایت
 2انتظارات ر مور اقتصااا  :کووک شاادن نساابت تقاضااای کاالهای اخلی یه تقاضااای کاالهای خارخی یه ای
معناست که پول اخلی ارزش
ر واقا انتظار کاه
یانک مرکزی کاه

کمتر خواهد شد

ارزش پول ملی منجر یه تحق آن میشااو  :یحران خو -محق شااونده

یاید یانک مرکزی مجبور اساات ارزش پول اخلی را کاه

ی نر یاه عبارت ی ر یانک مرکزی یاید عرضاااه پول را افزای
محصوالت اخلی کاه

ر یک یحران تراز پر اختها مم
هد و مانا افزای

هد تا خلوی کاه

ا ه و نرخ یوره را کاه

یافته و تقاضای کل تولند و اشتغال ر طول زمان افزای

13

اگر ذخایر خارخی
ذخایر خارخی را

هد ضااام این ه قنمت

خواهد یافت

اسات یانک مرکزی اورا ،قرضاه اخلی را یخر تا عرضه پول را افزای

نرخ یوره شاو اما ای کار تنوا یه تنعنف ینرتر پول اخلی منجر خواهد شد یه صورت کلی یانک

مرکزی نمیتواند همزمان هر و هد

نرخ یوره اخلی پاین (نسااابت یه نرخ یوره خارخی) و نرخ ارز ثایت را یرآور ه

کند

 12شااخ

 )Volatality index( VIXشاخصی است که انتظ ر ب زار از امنه نوسان قنمت شاخ

 511( S&P 500سوا یرتر ر یازار یورس سوا ننویورا و نز ا) را

نران مندهد
self-fulfilling crisis

9

13

اعتقا فعاالن یازار یه تغننر قری

الوقوع نرخ ارز منجر یه وقوع یحران تراز پر اختها میشو یه عبارت ی ر

تغننر شاادید ر ذخایر خارخی یانک مرکزی یا خرقه تغننر انتظارات فعاالن یازار ر مور نرخ ارز آینده کامت مرااتعل
خواهد شااد مباحث گسااتر های ر ا ینات نظری حول یحرانهای ارزی و یحران ر تراز پر اختها وخو
ساا گی ر ای یخ

ما از مدل تعا ل یازار ارایی پنرنوا شده توسط کروگم

ار اما یرای

ملنتز و آیستفلد یرای یررسی و ون ی

وقوع یحران تراز پر اخت تحت رژیم ارزی ثایت اسااتفا ه میکننم نمو ار  1یازارهای ارایی را ر حالت تعا ل ر نقاط
( 1یازار پول) و '( 1یازار ارز) نرااان می هد یا توخه یه این ه رژیم ارزی ثایت اساات روی کاتذ یاید نرخ ارز ر همن
𝐸 0تا اید ثایت یماند  𝑀1منزانی از عرضااه پول اساات که یا ای تعا ل اولنه سااازگاری ار فرض کنند که یه لنل
اختتل شدید ر حساج خاری فعالن یازار ای انتظار را پندا کنند که ارزش پول ملی ر آیندهای نز یک کاه

یافته و

رژیم ارزی یه نرخ ثایت خدید  𝐸1منتقل میشو یرای این ه ای انتظارات منجر یه تغننر نرخ ارز ر همن شرایط فعلی
نرااو یاید یانک مرکزی نرخ یوره خدیدی را یرای پول اخلی محق ساااز ای امر هم یدون کاه
یازار پول مطای آنچه ر ش ل  1نران ا ه ام اندذیر نخواهد یو کاه

حجم نقدین ی ر

حجم نقدین ی هم عمت یا فروش ذخایر ارزی

یانک مرکزی محق خواهد شاد یه ینان ی ر یحران تراز تجاری ر یک رژیم ارزی ثایت منجر یه کاه
ارزی و افزای

نرخ یوره خواهد شد
نمودار  :1فرار سرمایه ،عرضه پول و نرخ بهره

11

شدید ذخایر

کاه
یروس

ذخایر ارزی که از انتظار کاه

شاادید ر ارزش پول ملی ناشاای شااده اتل

یا عنوان پرواز ساارمایه

گذاری میشو ورا که ساکنان اخل کرور یا فروش پول اخلی یه یانک مرکزی از ارز اخلی فرار میکنند و

سادس ارز خارخی را ر خارج سرمایهگذاری میکنند وقتی ترس از کاه
ار

مرکزی وخو

ارزش پول ملی یه لنل کاه

ولت یاید ن ران فرار سارمایه شاو فراار فرار سرمایه مم

خنلی زو تر و ینراترکاه

ارزش پول ملی را یدذیر

ر صاورتی که مم

ذخایر یانک

است یانک مرکزی را وا ار کند که

است ر رژیم ارز شناور ای منزان کاه

ارز پول اخلی یه ی باره اتفا ،نمیافتا

 .2.2بحرانهای ارزی
وه عواملی یاعث یروز یحرانهای ارزی میشوند؟ علنرتم اتخاذ رژیم ارزی ثایت تالباً ولتها سناستهایی را
نبال میکند که یا حفظ نرخ ارز ثایت ر طوالنی مدت سازگار ننست هن امی که یازار ای سناستها را ر مور توخه
قرار ا نرخ یوره کراور یه ناوار افزای

می یاید یه عنوان ملال یانک مرکزی یک کراور مم

است ر حال خرید

اورا ،قرضااه از ولت یاشااد تا ولت یتواند کسااریهای مالی مداو خو را تأمن کند از آنجا که ای خریدهای یانک
مستمر ذخایر ارزی یانک مرکزی میشو منزان ذخایر یه نقطهای سقوط میکند که ر آن یانک

مرکزی موخ

کاه

مرکزی مم

اسات خو را فاقد ذخایر کافی ارز خوت ثایت ن ه اشات نرخ ارز یناید هروه احتمال ساقوط یا گذشت

زمان افزای

یاید نرخ یوره اخلی ننز ینرااتر خواهد شااد تا وقتی که ذخایر ارزی یانک مرکزی تما شااده و ناگزیر یه

رها کر ن ی باره رژیم ثایت ارز شااو تنوا راه یرای خلوگنری از ای اتفا ،خلوگنری از پولی کر ن و انباشاات کسااری
یو خه است ای از شایا تری مدل یحران های ارزی است
یک اقتصااا مم

اساات ر معرض سااو اگری ارزی قرار گنر حتی یدون آن ه شاارایط اقتصااا کتن آن یه

گونهای یاشد که سقوط رژیم نرخ ارز ثایت آن کرور را اختناج ناپذیر یاشد این ونه یحرانهای ارزی را اتل

یحرانهای

ارزی «خو محق شاونده» 14مینامند هر وند ر ای موار ننز یاید ولت را مسئول ایجا ونن یحرانی انست ورا که
یا ایجا یا مساامحه ر یرایر ضعفهای اقتصا ی کرور عمت الالن را یه حمله ارزی عوت کر ه است یه عنوان ملال
اقتصاا ی را ر نظر ی نرید که ر آن یدهی یانکهای تجاری اخلی عمدتاً سدر ههای کوتاه مدت است و ر آن مم
اسات یسناری از وا های یانکها ر صورت رکو اقتصا ی یه مراتل پر اخت نروند اگر سفتهیازان ارزی مر وا یه
کاه

ارزش پول ملی یاشااند نرخ یوره یاال میرو و هزینههای اسااتقراض یانکها را یه شاادت افزای

این ه یاعث رکو اقتصاا ی و کاه
یانک مرکزی مم

می هد ضاام

ارزش اراییهای یانک خواهد شد یرای خلوگنری از ورش ست ی یانکهای اخلی

اسات یه خویی یه یانکها وا

هد ر ای صورت ذخایر خارخی خو را از ست می هد و احتماالً

Self-fulfilling
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توانایی تداو نرخ ارز ثایت را ندار

ر ای شاارایط ظوور انتظارات کاه

ارزش ر ین معاملهگران ارز اقتصااا را یه

یحران ارزی سو ،می هد و نرخ یاالتری را یه رژیم ارزی تحمنل میکند

 .2بررسی تجربیات کشورهای منتخب
ر هههای اخنر کرورهای مختاااالفی وار مسئله فرار سرمایه عد یازگراااات ارز و منفی شدن حساج ترازها
شادهاند هریک از آنها ساناستهایی را یرای کنترل سرمایه و تلبنت نرخ ارز و خلوگنری از رکو اقتصا اخرا کر هاند
هر کرور شرایط خاص خو را ار و نمیتوان همه را یا یک خط ک

سنجند همچنن هر کرور روی ر و اهدا

خو

را ار و نمیتوان تعریف رسات و واحاااادی از موفقنت اراره ا عتوه یر ای هروند ر مسارل مدیریتی نمیتوان یا
ن اه صااافر و ی ی یه سناستها ن اه کر ولی یهصورت نسبی از یرخی از ای سناستها یهعنوان موف /تر یا میشو و
یرخی خنر ر ای قسامت یه یررسای یرخی از ای کرورها و سناستهای آنها میپر ازیم تجریه کرور ما ننز متفاوت
یو ه و شرایط فعلی کرور هم ی تا است تحاااریمهای همهخانبه کاه

قنمت خوانی نفت و ینماری کرونا شااارایطی را

ایاااااجا کر ه که کمتر کروری یا آن رگنر یو ه اسات اما یررسی تجریه و سناستهای سایر کرورها و نتایج نوایی
آن میتواند صورتمسئله را روش کر ه و ووااروویی یرای خارج شدن از یحران مرخ
ای یخ

ن اهی کوتاه خواهد اشت یه یرههایی از تاریخ و اقتصا ترکنه آرژانتن

نماید.

اندونزی و مالزی همه ای کرورها

ر سالهای اخنر رگنر مسئله فرار سارمایه یو ند و شرایط اقتصا ی آنها ننز تا حدو ی یا کرور ما شباهت و مطایقت
ار .

 .2.2آرژانتین
تاریخ اقتصا ی آرژانتن
ایران رگنر آن هستنم آرژانتناا
شو
افزای

ر قرن ینست منت ی تصویرگر خویی اساات از مر تت اقتصا ی که هماکنون ر
ر حوالی سال 1111و یعد از خنگهای متعد توانست از پا شاهی اسداننا مستااقل

ر فاصله سالهای  1111تا  1921اقتصا آرژانتن شاهد رشد اقتصا ی قایلمتحظه و پایدار یو
صاا رات گوشت یه اروپا یو که ر آن وره توسط قطارهای خدید و کرتیهای یخچال ار مما

لنل اصلی آن
شاده یو

ر آن واند هه آرژانتااان رشد اقتصا ی یا منااان ن  2.5رصد را تاجریه کر (که ر اوایل قرن ینستم منت ی
نسبت یه نسبت یه سایر کرورها یسنار ورم نر یو نرخ رشد منان ن امری ا ین سال  1111تا  1.16 1931رصد یو ه
است) یهطوریکه ر سال  1913رآمد حقناااقی مر

آرژانتن حدو  12رصد امری ا یو و یا فاصله زیا خلوتر از
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کرورهای اروپایی مانند اسداننا و فرانسه قرار اشاات اما ر سال  2112ای شاخ

یه  25رصد امری ا رسند و آرژانتن

از اکلر کرورهای اروپایی فقنرتر شد
نمودار :2نرخ تورم (ماهانه) در آرژانتین بین سال  1491تا (2111منبع موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین )
245.0%

195.0%

145.0%

95.0%

45.0%
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-5.0%

آرژانتااااان از یعد از خنگ خوانی و ( )1945رگنر مساائله تور مزم است و ر یسناری از ورهها
مخارج ولاااااات آرژانتن ینرتر از رآمد آن یو ه و منزان کسری یو خه یا واپ اساا ناس و ایجا تور خبران شده
است تور  5111رصد ر ساااال  1919و  1511رصدی ر سال یعد ازآن یاعث استعفای ررنسخموور وقت شااااد
و کارلوس منم ر سال  1991یه قدرت رسند ر سال  1991ولت آرژانتن یرای کنترل ایر تور موخو

ر کرور نرخ

پِزو را یا الر امری ا تلبنت کر و ر عااامل الر امری ا را یهعنوان پرتوانه یرای پول ملی قرار ا پِزو یهصورت آزا
قایلتبدیل یه الر یو
یا ثایت کر ن پزو نرخ تور

ر سااال  1991یه  29رصد و ر سال  1994یه  4رصد رسند نرخ رشد

اقتاااصا ی آرژانتن نناز ر آن وره قایلتوخه یو
خارخی را خذج کر ه و یا همن سرمایهگذاری یخ

ر هااه  91آرژانتن توانست منزان قایلتوخوی از سرماایه

های حملونقل و یااان داری خو را نوسازی کند هروند و مسئله

فسا سااختاری و ین اری مزم حلنرده یاقی ماندند; یا این ه تعدا قایلمتحظهای شغل ایجااا شد اما یا توخه یه
ای که خمعنت ینرتری از مر

از وضعنت تنرفعال خارجشده و متقااضی کار یو ند نرخ ین اری یاال یاقی ماند

ر سال  1991و  1991کرورهاااایی مانند روسنه یرزیل و ناحنه شر ،آسنا رگنر یحرانهای ماااالی شده
یو ند ای یحران موخ

شد تا ر سال  1999نرخ یوره ر آرژانتن هم یاال رفته و از  1رصد ر سالهای قبل یه 16
13

رصد یرسد و رشد اقتصا ی ننز کااه

یاید هروند یه نظر میرسد ای مسئله ریره و عامل یحران اقتصا ی ساالهای

یعد نبو کما ای که ر عرض وند ماه نرخ یوره یه حد قبلی خو یازگرت که ینان ر حرکت رویهخلو و عبور از ای یحران
یو
ید یسنار ملبتی از رآمد ماالناتی قایل وصول اشت رحالیکه یسناری

ر سال  1999ولت خدید آرژانتن

از کارشناسان هردار می اند که ای منزان از رآمدهای ماالناتی محق نخواهد شد ر آن زمان کسری یو خه ولت
آرژانتن حدو  2رصد از تولند ناخال
کسری یو خه یو و ای

اخلی یو که توسط یازارهای مالی تأمن میشد سناست ولت کاااه

یدگاه ر کایننه وخو

اشت که کاااه

کسری ولت هم رخه اعتبار ولت را یاالیر ه و هم

نرخ یوره را پاین خواهد آور و یاعث خواهد شد تا اقتصاا را سریاتر از رکو خارج کند (همانطور که اشاره شد از اواخر
سال  1999نرانههایی از یوبو شرایط اقتصااا ی یه وخو آمده یو ) کاه
مخارج محبوینت ولت را ینارتر تحت تأثنر قرار می ا ینایرای

کاسری یو خه ولت از طری کااااااه

ولت تصمنم گرفت یرای کاه

کسری یو خه انواع

مالناتها را زیا کند و ر سه قانونی که ر سالهای  2111و  2111اعمال شد تما مالناتها یهشدت زیا شده و مالنات
یر رآمد یه  35و مالنات یر ارزشافزو ه یه  21رصد رسند یر صاااا رات و تراکن

های مالی ننز مالناتهایی وضا

شد که حتی ر امریا ا وخو نداشت همچنن مالنات یر حقو ،که توسط کااارگر و کارفرما پر اخت میشد ر حالی یه
 32رصد رسند که ای عد
افزای

ر ایاالتمتحده حدو  15رصد یو اما ر عمل ای نارخهای یاالی مالنات کم ی یه

رآمد ولت ن ر وراکه حدو  25رصد از کال اقتصا

ر یااازار سناه قرار اشات و یه نظر میرسد که یا

اعمال ای سناستها  31تا  51رصد از کل فعالنتهای اقتصا ی یه یخ

تنررسمی و سناه منتقل شدند

نمودار  :1دولت آرژانتین برای تقویت صادرات نرخ ارز ترجیحی ،تعریف کرد .مسئله اینکه آیا نرخ اسمی پزو آرژانتین بیش از ارزش واقعی خود بوده
است یا خیر محل مناقشه است .در نمودار شاخص ارزش صادرات آرژانتین بین در دوره قبل و بعد از بحران ارزی مشاهده میشود (قیمت FOB
کاالهای صادراتی ،سال  2111به عنوان پایه  111در نظر گرفته شده است ،منبع بانک جهانی)
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ر آن وره صحبتهایی یرای کاه

هزینههای ولتی ننز یه منان آمد ولی پارلمان یهشدت یا آن مخالفت کر

و وزیر اقتصا که ای سناااست را پنرنوا کر ه یو مجبور یه استعفا شد ر سال  2111و یا از ین رفت
نخستوزیر نرخ وا های پزو یسنار یاال رفت; یه نظر میرسند یازار زو تر از همه شرایط را پن

ولت ارتتفی

یننی کر ه است

ی ی ی ر از مسارل مور منااقره نرخ تبدیل پزو یه الر یو که از سال  1991ثایتشده یو عنوان میشد که
ازحد واقعی خو ارزشگذاری شده است و همن امر یاعث شده محصوالت آرژانتننی نتوانند یا کرورهای همخوار

پزو ین

رقایت کنند ر یوار  2111قانونی وضا شد که یرای صا رات از نرخ تااااارخنحی  1.4پزو استفا ه شو (یهخای  1پزو)
ای که آیا واقعاً ر آن سال پزو ینرتر از ارزش واقعی خو قنمتگذاری میشد یا خنر هنوز مور مناقره است ا هها و
ار نرخ تور و  CPIتصدی میکنند که پزو ارزش گذاری ین

مستندات متناقنی رای یاره وخو
16 PPIو  Big Mac11خت

اما شاخ

ای را نران می ا ند یه هر صورت ای نرخ ترخنحی ارز نتوانست مرااااو،

تولند و صاااا رات شو و ارزش صا رات ر و سال یعد کاااااه
کر که نرخ پزو ر آینده افازای

از حد 15شده یو

یافت عتوه یر آن یه مر

ای سن نال را ارساااال

خواهد یافت و ای ننز محرکی یو تا نرخ وا های پزو ر ماههای یعد یاالتر یرو از

طرفی ولت ننز مجااابور شد که یرای تأمن کسری خو اورا ،قرضه یا نرخ یوره یسنار یاال منترر کند و یرای رفا
الر از صندو ،ین المللی پول وا ی نر که تا آن تااریخ

کسری یو خه ر سال  2111و  2112مجموع  22منلنار
ییسایقه یو

یا یه وخو آمدن نرخ ترخنحی و انبااشته شدن وا های ولت سدر ههای پزو یا شن
ر عرض وند ماه سدر ه پزو ین

از ینست رصد کاه

زیا رو یه نزول گذاشت

یافت و یه ارزهای خارخی تبدیل شد تا خایی که ر انتوای

سال  2111ولت ستور تعطنلی یانکها و قفلکر ن حساجهای پزو را صا ر کر و یا ای کار رکو اقتصا ی یه یحران
اقتصا ی تبدیل شد و کرور یرای مدتی شاهد اعتصاایات و اعتراضات متعد ی یو که طی آن هها نفر کرته شدند
ر ژانویه  2112یر اساس یک سری قوانن فوری ارتباط پزو و الر امااری ا قطا شد و قایلنت تبدیل الر و پزو که
یرای یک هه رواج اشت از ین رفت و تبدیتت ارزی یسنار محدو و سختگنرانه شد ولت یا ای کار عمتً 14.5
منلنار

الر از ذخایر ارزی صاحبان اخلی و خارخی یانکها را تصر

•

نرخ الر از  1یه  1.4پزو افزای

کر همچنن :

ا ه شد و ر ماههای یعد یاالتر رفت

Overvalue
 16شااخ

قنمت مصار

کننده ( )producer price indexشااخ

15

قنمتی اسات که منان ن تغننرات قنمت ریافت شده توسط تولندکنندگان اخلی یرای تولند خو را

اندازه گنری میکند
11

سااندوی م دونالد ر حدو  121کراور عرضاه میشاو و حجم و موا اولنه آن ر همه کراورها تقریبا ی سان است شاخ

 Big Macکه توسط اکونومنست منترر

روش یرای مقایسه یرایری قدرت خرید و سنج

مطایقت نرخ ارز کرورها یا هزینه کاالها

میشاو قنمت ای سااندو را ر ر کرورها مختلف نبال میکند ای شاخ

ر کراورهای مختلف اسات یه عنوان ملال قنمت یک سااندوی م دونالد ر یریتاننا  3.3پوند و قنمت همان سااندوی
حدو  1.11است نرخ فعلی تبدیل پوند یه الر حدو  1.4است ینایرای شاخ

ر امری ا یرایر  5.66الر اسات نسبت ای

 Big Macتخمن منزند که پوند یریتاننا ر حال حاضر  undervaluedاست

15

و عد

•

سادر هها و وا های الری یانکها هم یهاخبار یه ارز اخلی یازگرتند سدر ههای الری یا نرخ  1.4پزو یه
ازی هر الر و وا ها یا نرخ  1پزو یه ازای هر الر و نرخ یوره ننز ثایت ماند ر زمان اعمال ای قانون نرخ
تبدیل  2پزو یه ازای هر الر یو و یا ای کار سادر هگذاران حدو  23منلنار
ی ر یانکها حدو 12منلنار

الر یا ر از محل اختت

الر ضرر کر ند از سمت

نرخ تبدیل وا نسبت یه سدر ه ضرر کر ند

•

قرار ا های رسمی یا نرخ  1یه پزو تبدیل شدند

•

ذخایر ارزی یانکها ر اختنار ولت قرار گرفت که منجر یه  1.6منلنار

الر ضاارر اضااافی یرای یانکها

شد
•

خریدوفروش ارزهای خارخی ممنوع شد و یرای تبدیل نناز یه مدارا خاصی یو

•

رخواست ورش ست ی یانکها و مؤسسات مالی معل مانده و آنها مجبور یه ا امه فعالنت شدند

•

مجازات سختگنرانه یرای کارفرمایانی که کارگران را اخراج کنند اعمال شد

•

قوانن مالناتی و نظارتی خدیدی ایجا شد
ر پاینز  2112ولت آرژانتن وا های خو از یاناااک خوانی را ن ول کر و همچنن تودید کر که ر صورت

ا امه فرارها وا های ریافتشده از صندو ،ین المللی پول را ننز ن ول خواهد کر یا ای سناستها ر عمل ولت وقت
آرژانتن

هها منالنار

الر از ثروت افرا خامعه را تص

یهشدت متنرر شدند ولی از طر

کر و یه گروههای ی ر انتقال ا صاحبان سدر ههای یان ی

یاا ر وا گنارندگان سو کر ند یهصورت کلی ای سناستها و خالت عجناا

ولت ر نرخ ارز یههن عنوان یاعث رشد رفاه و یرایری نرد یر اسااااس ا ها رشد اقتااااصا ی آرژانتن
 2111منفی  5.5رصد و ر ساال  2112منفی  11.9رصااد یو ه است همچنن
ر حدو  25رصد کااه

یافت و نرخ فقر از حدو  31رصد یه ین

صندو ،ین المللی پول ر ختل سالهای یحران مالی آرژانتن
یه پایان یحران اقتصا ی کمک ن ر

ر ای

ر سال

و سااال رآمد واقعی مر

از  55رصد رسند

ووار مرتبه یه ولت ای کرور وا

ر کنار ای مسئله یسناری از اظوارنظرهای مسئولن

ا ولی ای مسئله

ولت آرژانتن پنرامون مسارل

اساسی اقتصا آرژانتن نا رست یو مقامات صندو ،همه مواف ای ا عا یو ند که نرخ پزو یاال ارزشگذاری شده است
و یاید کاه
سنستم موخو

یاید لنل ای امر شناخت ناصحنح از سنستم تبدیل ارزی آرژانتن

ر هه  91منت ی یو از ید آنها

ر آرژانتن یک سنستم ارزی تلبنتشده و قدیمی یو که یا واقعنتهای اقتصا ی کرور مطایقت نداشت

رصورتیکه حتی ا ههای خو صندو ،ین المللی پول ر مور یاال یو ن نرخ پزو سن نالهای متنا می ا و تا قبل از
خرقه ز ن یحران حساجخاری آرژانتن ملبت یو اما خوت ار یو ن ذه کارشناسان صندو ،ین المللی پول یاعث شد
که یه ای مسئله توخه ن نند
همچنن

ی ی از مروقان اصلی ولت آرژانتن

یرای افزای

مالناتها مسئوالن صندو ،ین المللی پول یو ند

رصورتیکه ید واقایننانه نسبت یه حقای اقتصا ی آرژانتن و اکلر کرورهای رحالتوسعه مبن ای است که افزای
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نرخ مالنات یر ین اهوا یک اقدا خطرناا و وال

یران نز است و ر اکلر مواقا اثر ملبت یر روی تولند و رشد اقتصا ی

نخواهد گذاشت مالناتهایی که ر ژانویه  2111تصوی
رآمدهای مالناتی ولت را کاه
اتفاقات آرژانتن

شد نقطه آتاز یحران یو و یا گسترش یازار سناه ر عمل

ا

ر وره یحران ارزی یک فرآیند ووار مرحلهای یو که توسط یرخی از ولتهای رحالتوسعه

انجا شده است قرض گرفت از سرمایهگذاران اخلی و خارخی اخذ کمک یه عنوان وا یا تأخنر ر یازپر اخت یه صندو،
ین المللی پول و یانک خوانی کاه

ارزش پول ملی یهعنوان فرمی از مالنات از ین اههای اخلی و رنوایت عد یازپر اخت

وا های صندو ،و یانک خوانی یه یوانه مننقه مالی و ورش ست ی وا هایی که ولت آرژانتن
نوا های ین المللی ریافت کر
سریاز میز و مرخ

ر همن ووارووج قرار ار

یو که یا ش

ی ی از تجاریی که از سناست و اقدامات ولت آرژانتن
کل اعتما
افزای

ولت از اصتحات ساختاری و فراگنر ر یو خه خو

ماه یا یک سال وره تنفس نمیتواند تعودات خو را یازپر اخت نماید ینایرای

ریافت وا های متعد صرفاً اندکی زمان یروز فاخعه را یه عق

و اعتما عمومی یه ولت است تصر

ر وره یحران ارزی از

میانداخت
ر ختل یحران ارزی حاصل میشو اهمنت حقو ،مال نت

منلنار ها الر از سدر هها توسط ولت عتوه یر پایمال کر ن حقو ،مال نت مر

اخلی و خارخی یه سنستم یان داری و ولت آرژانتن را از ین یر ای کاه

اعتما یرای و هه موخ

ریسک سرمایهگذاری ر آرژانتن شده است که اثرات منفی آن یر رشد اقتصا ی و رفاه مر

ورمگنر است

نمودار  :9شاخص ارزش پزو آرژانتین بین سالهای  1941تا  2112اعداد بزرگتر بیانگر ارزشگذاری بیشتر و اعداد کوچکتر ،بیانگر ارزشگذاری
کمتر هستند ،قبل از تغییر دستوری نرخ ارز شاخص  CPIو  PPIبازخوردهای متفاوتی دو مورد نرخ ارز داشتند[]4
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نگاهی به بحران

•

تور  5111رصد ()1919

ارزی آرژانتین

•

پنوند پول ملی یه الر ()1991

•

آزا ی مبا الت ارزی/حساجهای یان ی یه الر و پول محلی

•

تور  4رصد ()1994

•

رشد تولند و سرمایهگذاری خارخی تا سال 1991

•

یحران مالی آسنا روسنه و یرزیل ()1991

•

افزای

•

عد تحق

•

تعنن نرخ ارز ویژه صا رات ()2111

•

آتاز فرآیند فرار سرمایه و تبدیل پزو یه الر ()2111

•

تعطنلی یانکها و آشوج ()2112

•

اراره نرخ ارز ستوری خدید ()2112

•

تصاح

•

کاه

نرخ مالنات یرای کاه

رآمد مالناتی ()2111

 14.5منلنار

الر توسط ولت

شدید تولند و افزای

آرژانتن تجریهای طوالنی از تور و یحران مالی ار
یاید رآمد حاصل از صا رات را ظر

کسری یو خه ()2111-1999

فقر
ر ساادتامبر  2119ولت اعت کر که صااا رکنندگان

 5تا  15روز یه کرور خو یرگر انند خرید ارزهاااااای خارخی هم یرای مقنم و
11

هم یرای تنر مقنم یه  11هزار الر ر ساال یا هزار الر ر ماه محدو میشاو سناستی مرایه ین سالهای  2111و
 2115اعمالشاده یو ند اما اقتصا انان معتقدند که ای اقدامات نهتنوا یاعث حفظ ذخایر ارزی نمیشو یل ه منجر یه
کسری تراز پر اختها و یحران ارزی خواهد شد وراکه مقااااامات علیرتم تور ساالنه  15تا  21رصد از کااه
نرخ ارز اسامی خو اری میکنند ای ساناساتها یذر اصالی کاه

ییرویه ارزش پزو از سال  2115یه یعد را کاشته

است
اقتصا انان یر ای یاورند که ونن اقااداماتی مم

است یاعث یوبو شرایط ر کوتاهمدت شو اما ر رازمدت فقط

وسنلهای یرای خرید فرصتی خوت حل مسارل اقتصا کتن هستند ر تنر ای صورت و ر طوالنیمدت هن تأثنری
نخواهند اشت و افرا یا حجم فعالنتهای اقتصا ی خو را کاه

ا ه و یا راههایی یرای فرار از قوانن کنترلی یازگرت

ارز پندا خواهند کر
نمودار  :5قیمت دالر در آرژانتین در سالهای اخیر ،در سپتامبر سال  2114دولت آرژانتین قوانین سختگیرانهای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات،
اعمال کرده ،اما قیمت دالر از آن تاریخ تاکنون ،در حدود  51درصد رشد داشته است(.منبع وبسایت )trading economics
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 .2.2ترکیه

12

ترکنه ر ین سالهای  1951تا  1991ارای شرایط اقتصا ی قایلقبول یو و یهطور متوسط سااالنه  2.5رصد
رشد کر اما ر هه  91منت ی ای رشد متوقف شد و تور یاال رفت رشد اقتصا ی متوسط ر آن هه یه صفر رسند
همزمان هزینههای ولت ننز یه تدریج افزای

پندا کر ه یو که منایا آن یا انترار اورا ،قرضه تأمن میشد ای اورا،

که نرخ یاااوره یاالیی هم اشت ینرتر توسط یانکهای محلی ترکنه خریداری میشد از سمت ی ر قسمت یزره منایا
یانکها یرای خرید ای اورا ،از محل سرمایهگذاری خارخی تأمن شده یو و یازپر اخت آن ننز یه ارزهای خارخی یو
ر هه  91منت ی یانک مرکزی ترکنه اهتما تما یه ثایت ن ه اشت نارخ تبدیل لنره یه الر اشت و
یاااحران یه وخو آمده ر سال  2111و  2112ننز حاصل ای نرخ کاذج اسمی و نامتناس

یا یخ

واقعی تاولند و

همچنن سنستم معنوج یان داری یو
یرای وندی
خامعه ریره واننده یو

هه مر ل اساسی ساختار سناسی-اقتصا ی ترکنه سنااست توزیا رانت ولاتی یو که ر کل
ولتهای متوالی همنره یهمنظور کس

محبوینت و عوا فریبی هزینهها و تعوداتی را قبول

میکر ند که ینرتر از رآمد ولت یو یهعبارت ی ر خرج ولت یرای سالهای متما ی ینرتر از خل
 11منت ی یا توخه یه سنااستهای ولت یرای تروی صا رات رانتهایی که ر قال
میشد تا اندازهای کاااه

یو

ر هه

یارانه؛ سومنه و یا تعرفه توزیا

یافت ولی ر عوض رانتهایی مانند یارانههای صا راتی وا های کمیوره ستاوری یرای تولند

و صاا رات و سوءاستفا ه از فارآیندهای خصوصیسازی یاج شد
ر هه  91منت ی تعد احزاج سناااااسی ر ترکنه وضعنت را وخنمتر کر تصمنمات اساسی اقتاااااصا
کتن ین احاازاج و وزارتخانههای مختلف تقسنم شدند و هر حزج یرای کس
انواع و اقسا رانتها را ر قال
تاااااور
ناخال

یااارانه وا کمیوره قناامت مصاوج و

محبااااوینت ینرتر تا خایی که توانست
توزیاا کر ای سناستها یاعث شد تا

ر هه  91منات ی یهصورت متوسط حدو  11رصد ر سال یاشد کل یدهی ترکنه از  21رصد تولند

ملی یه  61رصد رسند و ای  61رصد یدون احتساج یدهیهای احتمالی ولت یه یخ

های ینمه یان داری و

انرژی یو
ر ایتدای سال  2111حساجخاری ترکنه یهشدت منفی شده یو و قسمت اعظم ای کسری هم مطای معمول
از محل وا های کوتاهمدت خارخی یا یوره یاال تااااأمن میشد ای نرخهای یوره یاال یاعث شده یو تا یسناری از یانکها
متنرر شوند وراکه منبا اصااالی رآمد آنها حاصل از اورا ،ولتی یو که یوره مور نناز وا های خارخی را پوش
نمی ا

ر ماه فوریه سال  2111یه نبال اختتفات ین ررنسخموور و نخستوزیر پنرامون نظارت یر وضعنااات یانکها

 11ای قسمت یر اشتی آزا است از مقاله  returning from brinkنوشته کمال روی
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[ ]6

یحران عمتً شروع شد ر عرض یک ماه قنمت الر از  651هزار لنره یه ین
منلنار

از  1منلنون لنره رسناااد و ین

از 6

الر از ذخایر یاناااک مرکزی تارکنه (حدو  21رصد) از ین رفت
ر انتوای ماه مارس کمال روی

یهعنوان وزیر اقتصا

ولت ترکنه معرفی شد و ررنس یاااانک مرکزی و

وزیر خزانه اری هم یا ناظر وی انتخاج شدند همچنن رؤسای یانکهای ولتی و موسسه نظارت یانکها ننز ر ی ی و
ماه یعدی تغننر کر یا روی کار آمدن کمال روی

ر مدت کمتر از ش

ماه  19قانون خدید اصتحاتی یه تصوی

رسند که مومتری آنها قوانن استقتل کامل یانک مرکزی و تردید نظارت یر فعالنت سایر یانکها یو
ای یک نمونه تاریخی است که نران می هد ورههای یااحران زمان منااااسبی یرای اصتحات یننا ی و
ساختاااااری هستند .ر زمانهای عا ی افرا ی که از انواع رانتها و امتنازات یورهمند هستند یا تما قاااوا خلوی
اصتحات میایستند وراکه ای اصتحات یا مناافا آنها ر تنا است اما ر زمانهای یحران احتمال موفقنااات ینرتر
است زیرا یازی اااران سناسی-اقتصا ی می انند که اگر مسئله مدیریت نرو مم
گازا تری را یدر ازند و یه همن

است مجبور یاشند هزینه یسنار

لنل یا اصاتح قوانن و مقاررات همراهی میکنند حتی اگر ای مسئله یاعث شو که

امتناز و رانتی را که وندی سال ر اختنار اشتند از ست یدهند.
یر اساس توافقات قبلی ین

ولت و صندو ،ین المللی پول ترکنه موظف یه شناور کر ن نرخ لنره یو یعااد از

یحران فوریه و مارس  2111و از ساات رفت  21رصد از ذخااایر یانک مرکزی صندو ،ین المللی پول پر اخت
وا های خدید را منوط یه شناورسازی لنره کر و عمتً ای سنااست یهصورت رسمی ر ستور کار ولت قرار گرفت
ر اخرای ای امر سه روی ر متفاوت وخو

اشاااات روی ر اول که از طر

کارشناسان یانک خوانی ارارااه ا هشده

یو آزا سازی کامل یازار ارز یو و یانک مرکزی صرفاً میتوانست یرای کنترل پرشهای روزاناااه ین

از  5رصد ر

فرآیند یازار خالت کند
روی ر

و ای یو که یانک مرکزی یتواند ر صورت نناز ر یازار ارز خالت کند و خوتگنری سناستی و

پولی خو را یه یازار انتقال هد و ای م اننز یه تدریج یه سمت یک یازار ارز شنااور ولی مدیریتشده پن
سو که توسط ررنس یانک مرکزی عنوان میشد ای یو که رها کر ن یازار ارز و یک خو

یرو روی ر

 31تا  41رصاااادی

نرخ ر ماههای آینده میتواند یسنااری از یانکها را یه ورش ست ی ی اراند وراکه وضاعنت تارازنامه یسناری از آنها
یه نرخ ارز وایسته یو .
تنم اقتصا ی ولت ترکنه ننز عمتً ای سناست را اتخاذ و تتش کر یدون ای که ذخایر زیا ی را از ست
یدهد یا مدیریت انتظارات خلوی پرش شدید نرخ ارز را ی نر یهعنوانملال ر ماه آوریل زمانی که نرخ الر یه سمت
یک منلنون و سنصد هزار لنره پن

میرفت کمال روی

اعات کر که نرخ مناس

الر یرای ماه آوریل حدو یک

منلنون و صد هزار لنره است ای مسئله انتقا اتی را علنه او یران نخت و متوم شد که سناستهای سای را ا امه ا ه
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است اما رهرصورت یرای خلوگنری از ورش ست ی یسناری از یانکها ضروری یو عتوه یر آن ر توافاااقی که یا
صناادو ،ین المللی پول انجا شد یانک مارکزی یا انجا حراجهایی معن و از پن

تعنن شده مقداری اورا ،ارزی را

یه فروش رساااند و یا ای کار یاااانک مرکزی توانست تا حدو ی عرضه ارز ر یازار را مدیریت کر ه و از پارشهای
ارزی خلوگنری کند ای مدل از فروش اورا ،قرضه الری یا روشهاای سای که یانک مرکزی ییخبر و مستاااقنم ر
یازار خالت میکر متفاوت یو
ر آن زمان یدهی عمومی مسئله ی ری یو که یاید تااوسط تنم اقتصا ی ولت مدیریت میشد یهصورت کلی
یرای مااادیریت ای یدهی ننز سه روی ر

ر اختنار تنم اقتصا ی ولت تاارکنه یو راه اول تجدید ساختار اخباری

همه یدهیهای اخلی و خاارخی کرور(یه ای معنی که سدر ههای ارزی افرا یهاخبار و یا نرخ ستوری یه لنره تبدیل
میشد; شبنه یه همان فرایندی که ر همان زمان ر آرژانتن

ر حال رخ ا ن یو ) یرای انجا ای کار یاید یسناری از

یااانکها حداقل یرای مادت وند سال ولتی میشدند و ولت ترکنه ننز ر آن یازه یههن عنوان توانایی ماادیریتی یرای
کنترل صااحنح ای حجم از یانکهای ر آستانه ورش ست ی را ناداشت عتوه یر آن تجدید ساختار اخباری یدهیهای
خارخی عمتً یه معنی اعمال سناستهاای کنترل خروج ساارمایه یو ای سناست توسط صندو ،ین المللی پول ر شده
یو و عتوه یر آن ای کار عمتً ترکنه را از یازارهای ین المللی مالی خارج میکر و نرخهای اخلی را یاالتر مییر و
عتوه یر آن یا از ین رفت

ویاره سرمایهگذاران ین المللی یاعث میشد که نرخ یوره وا های خارخی یرای سالهای متوالی

زیا شوند
نمودار  :6درصد افزایش قیمت دالر در ترکیه بین سالهای  1441تا  2111کاهش شدید از سال  2111بعد در نمودار مشهود است.
درصد

۱۸۰
۱۶۰
۱4۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
4۰
۲۰
۰

۲۰۰۹

۲۰۰۷

۲۰۰۵

۲۰۰۳

۱۹۹۹

۲۰۰۱

۱۹۹۷

۱۹۹۵

یرای یازپر اخت یدهی لنرهای یکراه اسااتقراض از یانک مرکزی و افاااازای

۱۹۹۳

۱۹۹۱

۲۰

پایه پولی یو ای روش ننز یه

یحران میانجامند یساناری از وا ها کوتاهمدت و یا یوره یاالیو ند (حدو  41رصاد نرخ یوره) ینایرای تساااااویه ای
یدهیها از محل افزای

پایه پولی صرفاً یا ایجا ایرتور مما
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یو ای کار رواقا تصاح

و تارت اموال سدر هگذاران

یو و یه یحرانهای شادید اختماعی و آشاوج و اتترااش منجر میشد عتوه یر آن ای سناست کنترل نسبی نرخ ارز
عمتً نامم

میکر

راهی که ولت ترکنه انتخاج کر ای یو که یا انجا اصاتحات ساختاری متعد مر
متقاعد کر که ترکنه میتواند نسبت یدهی یه تولند ناخال
کاه

هد و ر عمل ننز همن اتفا ،رخ ا

و سرمایهگذاران را

ملی را تلاابنت کر ه و ر ماهها و سالهای آینده آن را

ولت یاید مخاارج و هزینههای خاری خو را کاه

صورت نمیتوانست سرمایهگذاران را قانااا کند انجا سناست مالی انقباااضی و کاه

ر تنر ای

می ا

هزینههای ولت سه اثر اصلی

و تأثنرگذار ار اول اثر مستاااقنم و کوتاهمدت یر منحنی تقااااااضای کاال است که یه اثر کننزی معااارو
و یه ای معنی است که وقتی ولااات حقو ،کاارمندان خو را کاه
رفته و خرید کنند ای کاه
یخ

هد کارمندان کمااتر میتوانند یه فروشااا اه

خرید اگر فراگاانر یاشد طبنعتاً یاعث کاه

تولند کرور خواهد شد ر کرورهایی که

ولتی یزره ارند و حجم ولت ر مقااایسه یا کل اقتصا قایلتوخه است ای مسئله میتواند تأثاانرگذار یاشد

یسناری از انتقا اتی که یه صندو ،ین المللی پول وار شده یه همن
کاه

است

لنل است صنااادو ،ر کرورهای مختلف سناست

هزینهها را توصنه و اخرا کر ه و یه اثر کوتاهمدت منفی ر رشد ین اری و کاه
زمانهای یحران علنرتم مراا تت و مصااار

تولند توخه ن ر ه است

آن فرصاات مناساابی یرای اصااتحات

ساااختاری اساات ر شاارایط عا ی گروههای ذی نفا که از رانتهای ولتی و امتنازهای
گوناگون یورهمند هسااتند خلوی هر اصااتحی که یه ضاارر آنواساات میایسااتند و یا آن
مخالفت میکنند اما ر زمان یحران احتمال هم اری و عملی شدن اصتحات ینرتر است
وراکه افرا احساس میکنند ر صورت سنگ اندازی ر مسنر اصتح مم

است شرایط

یسنار وخنمتر شده و مجبور شوند هزینه یسنار ینرتری پر اخت کنند!

از سمت ی ر کاه

هزینهها و کسااری یو خه یاعث خواهد شد تا ولت ننازی یرای انترار اورا ،قرضه

نداشته یاشد و ای عامل کاه

یاید حجم سرمایهگذاری یاال میرو و شرکتها

نرخ یاااوره است وقتی نرخ یوره کاه

یا اخذ وا پروژههای ینرتری را آتاز کر ه و مومتر ای که یا افزای
را افزای

خواهند ای م اااننز یر تولند و کاه

از اثر منفی اول است اثر سو

حجم سارمایه ر گاار ش حجم فعالنتهای خاری

ین اری اثری ملبت ار اما مدت زمان اثرگذاری آن معموالً ینرتر

ر ظاهر کماهمنت ولی ر عمل یسنار موم و تأثنرگذار یدگاه و انتظارات و مر

اقتصا ی است اگر شخصاانتی کاریزماتنک مور اعتما خامعه صا  ،و مسئول یاشد و یتواند اعتما مر
میتوان انتظار اشت که ید افرا خامعه یه آینده روش یو ه و مصر کنندگان هم یا مصر
مخارج خاری را کاه

ندهند و از سمت ی ر تولندکنندگان ننز تولند را کاه

ولت کمرنگ شده و مر لساز نخواهد یو
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و فعاالن

را خل

نماید

یخری از پسانداز خو

ندهند لذا اثر منفی کااه

هزینههای

یوار  2111همزمان یا اخرای سناستهای کاه
البته طبنعی یو

مخااارج ولت تنم اقتصا ی مور هجمه یسناری واقا شد که

ولت یه ای انتقا ات توخه ن ر تا یاالخره ر اواسط تایستان نوایتاً قنامت ارز یه ثبات رسند و نرخ یوره
شد که ولت ر سنااستهای خو صا  ،یو ه است و یا کاه

نزولی شد یا انترار منظم ا هها ر ماههای یعد مرخ

هزینهها عمتً موف شده که یااادهیهای عمومی را تلبنت نماید اتفاقات فوریه  2111ترکنه و مدیریت آن ر ماههای
یعد نران ا که ر زمان یحران یه ست آور ن اعتما عمومی خامعه و یازار رک موم موفقنت است
ی ی ی ر از وال

های موم ر ماههای یعد از یحران مسئااله حقو ،و مزایای کارگران و کارمندان یو کاه

کسری یو خه ولت یرای تلبنت یدهیها ضروری یو و اگر حاقو ،و مزایای کارگران مطای تور ماههای قبل افزای
مییافت ر عمل یعند یو

ولت یتواند یدهیها را مدیریت کند و سن نالی مخرج یه یازار ارسال میکر

از ساامت ی ر ثایت ن ه اشاات حقو ،کارمندان ولت یا توخه یه تور ماههای قبل یاعث افزای

نارض اایتی

عمومی و حتی اعتراض میشد قطعاً رگنریها و اتتراشات خنایانی شرایااط را یرای ولت و اصتحات و ننل یه هد
سختتر و پنچندهتر میکر و اعتما عمومی را از ین مییر
یازار کار ترکنه شامل کارکنان یخ

خصوصی کارمندان ولتی تحت حمایت اتحا یههای کارگری و کارمندان

اسااتخدامی یو کارمندان اسااتخدامی حقو ،یهمرات

کمتری ریافت میکر ند و ح اعتصاااج ننز نداش اتند ر مقایل

وران کار و یازنرااساات ی آنها تناامن شااده یو کارمندان تحت حمایت اتحا یه حقو ،یساانار یاالتر و ح اعتصاااج
اشتند ولی کار و وره یازنراست ی تنمن شده نداشتند
پنرنوا صندو ،ین المللی پول ای یو که ولت حقو ،را  21رصد کمتر از نرخ تور انتظاری تایستان 2111
زیا کند و تور ماههای اخنر را یههن عنوان ر افزای

حقو ،اعمال ن ند ر مور کارمندان استخدامی طی خلسات

متعد تنم اقتصا ی و نمایندگان آنها یه فرمولی رسندند که طی آن نسبت حقو ،کارمندان تحت حمایت اتحا یه یه
استخدامی یه تدریج کاه

یاید و از عد  2.6ر ایتدای سااال  2111یه عد  2ر پایان سال  2112یرساد اما ر

مور کارمندان تحت حمایت اتحا یه اوضاع فر ،میکر و نمایندههای اتحا یهها خواستار ای یو ند که حقوقاران یهاندازه
تور تما ماههای یعد از یحران زیا شو و یههن عنوان از ای مسئله کوتاه نمیآمدند و یارها تودید یه اعتصاج کر ند
رنوایت یا مذاکرات ینرتر قرار ا ی وسالهای امنا شد که مطای آن؛ حقو ،کارگران ساالنه یهاندازه  111رصد تور
ننماه و هر و سال زیا شو ای قرار ا هروند ایده آل ولت و صنادو ،ین المللی پول نبو اما یه نظر میرسند راه
ی ری یرای ای مسئااله وخو ندار و اتحا یه کارگری یرای وخوه عمومی نناز اشاات اعت کند که ر یرایر ولت
پنروز شده است
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علنرتم عد موفقنت ولت ر تعنن نرخ حقو ،و ستمز کاارکنان ولت ر محدو ه مور نظر یه لنل
قوانن و اصتحااات خدید یان ی که ر آن ماهها یه تصوی
 5رصد تولند ناخال

ملی افزای

رسند ولت موف شد منازان تراز مالی اولنه 19را تا ملبت

یدهد نااارخ یوره از اواخر ساااااال رو یه کاه

نوا و نرخ ارز تلبنت شد

نگاهی به بحران
اقتصادی ترکیه در

•

رکود اقتص دی در ده  09هیالدی

سال  0222و 0222

•

کسری بودج دولت برای چند ن ده

•

توز ع فراگیر انواع رانت و اهتی ز برای چند ن ده

•

کسری شد د حس بج ری ()0999

•

وامه ی کوت ههدت ارزی ب نرخ بهره ب ال

•

ن پ داری و اختالف ت سرری س ر بین رئیسجمهور و نخسررتوز ر در هورد
وضعیت ب نکه و افزا ش قیمت دالر از  099هزار ب  1.1هیلیون لیره در
کهه

•

ک هش  0هیلی ردی ( )%09ذخ ر ارزی ب نک هرکزی ( س ل)0999

•

انتص ب کم ل درو ش ب عنوان وز ر اقتص د

•

نسبت ب الی بده ب تولید ن خ لص هل

•

خطر ورشکستگ

•

تصو ب  10ق نون اصالح در هدت چند ه ه

•

تصو ب ق نون استقالل ب نک هرکزی از دولت

•

اصالح قوانین ب نک و هک نیزمه ی نظ رت

•

تالش جهت هد ر ت انتظ رات و اطمین ن ب بخش خصوص از عدم تصمیم

ب نکه ب دلیل تعهدات ارزی ب ال

دولت برای تغییر س خت ره  ،ک هش کسری بودج و بده
•

حراج اوراق قرض دولت ارزی برای تأهین نی زه ی روزان و جلوگیری از
نوس ن نرخ ارز

•

ک هش هز ن ه ی ج ری دولت برای هد ر ت بده ه

•

تالش برای تع هل ب اتح د ه ی ک رگری برای تعد ل دستمزد واقع
ک رهندان

•

تثبیت و سپس ک هش نسبت بده ب تولید ن خ لص هل

* 19ای عبارت معا ل فارسی عبارت ""Primary fiscal balanceاست و عبارت است از منایا ولت که یعد از مخارج خاری یرای یازپر اخت وا ها یاقی میماند اگر ای
شاخ

منفی یاشد یه معنی ای است که ولت ر حال حاضر نهتنوا توان پر اخاات قساااط وا خو را ندار یل اااه یرای هزینههای خاری خو نناز یه ریافت وا خدید

است.
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•

تثبیت نرخ ارز از نیم دوم س ل 0991

•

ک هش نرخ بهره از نیم دوم س ل 0991

نمودار  :7نرخ تورم ساالنه ،در ترکیه بین سالهای  1441تا  2111کاهش شدید از سال  2111بعد در نمودار مشهود است.
۱۲۰

درصد
۱۰۰

۸۰

انتصاب کمال درویش و اصالحات

۶۰

4۰

۲۰

۰
۲۰۰۹

۲۰۰۷

۲۰۰۵

۲۰۰۳

۱۹۹۹

۲۰۰۱

۱۹۹۷

۱۹۹۵

۱۹۹۳

۱۹۹۱

 .2.2مالزی و سیاستهای کنترل سرمایه در بحران اقتصادی آسیا
یحران مالی اقتصا ی آسنا ر سالهای  1991و  1991حاصل یک وره هساله خوشیننی نسبت یه روند رشد
کرورهای آسنای شرقی یو که یاعث ورو سرمایه خارخی قایلتوخه یه آن کرورها شد اما یا مرخ
زیا ین یخ

واقعی و اسمی اقتصاااااا

فرار ساارمایه از کرااورهایی ملل فنلندن

شدن اختتفاااات

ید سرمایهگذاران از خوشیننی شدید یه یدیننی مطل تغننر کر و منجر یه
تایلند مالزی و کره خنویی و وخامت وضااعنت اقتصااا ی آنها شااد تما

کارورهای رگنر یحران ینا یر توصنه صندو ،ین المللی پول یرای کنااترل فرار سرمایه نرخ یوره را یهشدت یاال یر ند
اما مااالزی راه ی ری را ر پن

گرفت ولت ای کرور نرخ رین ت یه الر را ثایت و یرایر  3.1رینا ت یه ازای هر

الر قرار ا و یه سرمایهگذاران خارخی اخازه ندا

ر کوران یحران مالی سرمایه خو را یه الر تبدیل کر ه و از کرور

خارج کنند یا ای کار نرخ یوره ر مالزی یاال رفت و سارمایهگذاری و تولند یرای وند ماه وار رکو شااد اختت
اورا ،قرضه ولت مالزی یا اورا ،خزانه اری امری ا زیا شد و از  2رصد قبااال از یحران یه ین

نرخ

از  11رصد رسند

حساجهای یان ی متعل یه شوروندان سایر کرورها و همن طور سوا شرکتهای متعل یه آنها یرای یک سال قرنطننه
شد یعد از  12مااااه خروج سرمایه آزا ولی خارج نمو ن سو سرمایه مرمول مالنات یو از تجریه مالزی یرای کنترل
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خروج سارمایه یهعنوان یک مور موف از ساناساتهای کنترلی یا میشو هروند یرخی از کارشناسان عنوان میکنند
که وره قرنطننه یکسااله یاعث شاد تا شارکتهای مالزیایی ر سالهای یعد نرخ یوره یاالتری را پر اخت کنند اما یه
نظر میرسد ولت مالزی توانست ر وره یحران سا هتر از سایر کرورها شرایط را مدیریت کر ه و اقتصا کرور را از
یحران خارج کند
نمودار  :9قیمت دالر به نرخ پول داخلی در کشورهای مالزی ،کره جنوبی و تایلند طی بحران مالی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا

قوانین اعمالشده
توسط دولت مالزی

قوانن اعمالشده ر اول سدتامبر 1991

برای کنترل سرمایه

 -1نرخ رین ت مالزی ثایت و یرایر 3.1رین ت یه ازای هر الر امری ا

خروجی از کشور

 -2خریدوفروش رین ت مالزی ر قال
مجوز از یانک مرکزی مم
 -3خریدوفروش تما

قرار ا های آتی یرای افرا خارخی؛ فقط یا کس

یو

اراییهای رین ت (ارز ساوا و ) صارفاً یاید از طری واسطههای

اخلی (یانک یا کارگزار) انجا میشد ای امر یاعث تعطنلی یازار ین المللی رین ت مالزی
شد
 -4صااحبان حساجهای خارخی رین ت مالزی؛ یرای تبدیل رین ت یه سایر ارزها نناز یه
اخذ مجوز اشتند
 -5تسویه صا رات و وار ات یاید ر قال

ارزهای خارخی انجا میشد

 -6حساااجهای افرا خارخی ر مالزی صاارفاً میتوانساات از وند طری مانند حقو ،و
ستمز و سو سرمایه یا از طری فروش ارز خارخی شارژ شو
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 -1انتقال اعتبار از حساجهای خارخی یه سایر حساجها فقط ر ای موار ام انپذیر یو :
خریاد ارایی هاای اخلی پر اخات هاا و عوارض یه یخ

ولتی پر اخت حقو ،یه

کارمندان مقنم مالزی و هزینه خاری فاتر مالزی
 -1شاوروندان مالزی نمیتوانساتند ین

از  11هزار رین ت را ر هر سفر یه ارز خارخی

تبدیل کنند شااوروندان خارخی ننز ر هن ا ترا مالزی نمیتوانسااتند ین

از هزار

رین ت را یه الر تبدیل کنند
 -9فروشاندگان اورا ،قرضه مالزی مجبور یو ند حداقل ستمز خو را یرای  12ماه ر
حساج رین ت ن ه ارند و نمیتوانستند یه ارز خارخی تبدیل کنند
 -11ممنوعنت اعطای اعتبارات اخلی یه یانکها و کارگزاریهای تنرمقنم
قوانن اعمالشده ر فوریه 1999
مالناتهای زیر خانرن ممنوعنت خارج کر ن سرمایه رین تی شده یو تما

اراییهایی

که قبل از  15فوریه  1991وار مالزی شدهاند مرمول مالنات زیر خواهند یو :
 31 -1رصد مالنات رصورتیکه کمتر از  1ماه ر مالزی مانده یاشند
 21 -2رصد مالنات یرای اراییهایی که ین  1تا  9ماه ر مالزی مانده یاشند
 11 -3رصد یرای اراییهایی که ین  9تا  12رصد ر مالزی مانده یاشند
اصال اراییهایی که یعد از تاریخ مذکور وار شوند معا

از مالنات هستند اما سو شان

مرامول مالنات اسات و مالنات آن ر صاورت خروج قبل از یازه یکسااله  31رصد و
یرای اراییهایی که ین

از یک سال ر مالزی یو هاند  11رصد است
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 .2.3اندونزی و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات
اندونزی یا ین

از  251منلنون نفر خمعنت یزرهتری اقتصا خنوج شرقی آسنا و هفتمن اقتصا یزره یا ر

نظر قرار ا ن یرایری قدرت خرید است ر خریان یحران مالی سال  1991اقتصا اندونزی هم یهشدت تحت تأثنر قرار
گرفت ر آن سال رشد اقتصا ی یه حدو منفی  13.5رصد و تور یه ین

از  61رصد رسند ایتدای سال  1991یه

نظر میرسند که اقتصا اندونزی تحت تأثنر قرار نخواهد گرفت وراکه تور کم و تراز حساجخاری هم مقدار ملبت
حدو یک منلنار
میرسند و ین

الر را نران می ا وضعنت تراز یانکهای اندونزی مناس
از  21منلنار

و ذخایر یانک مرکزی هم کافی یه نظر

الر یو اما ر مقایل شرکتهای اندونزیایی مقدار قایلتوخوی وا یه ارزهای ین المللی

ریافت کر ه یو ند و یا گسترش یحران ر سایر کرورهای خنوج شر ،آسنا یه لنل تعودات ارزی یاالی یسناری از
شرکتهای اندونزیایی روپنه ننز تحتفرار شدید قرار گرفت و شرکتها یرای رفا تعودات ارزی خو یا فروش روپنه
متقاضی خرید ارزهای ین المللی یو ند نرخ الر امری ا که تا قبل از شروع یحران اقتصا ی حدو  2511روپنه یو

ر

ژانویه  91یه حدو  14111روپنه رسند و یرای و ماه ر همان محدو ه یاقی ماند ولت اندونزی مجبور یه ریافت
حدو  23منلنار

الر وا از صندو ،ین المللی پول شد ر اثر ای یحران ایتدا رینس یانک مرکزی و سدس نخستوزیر

اندونزی استعفا ا ند یعد از یحران مالی سلسله قوانننی یرای شفافنت ینرتر ین اهها و کم اثر شدن یحرانهای ارزی یر
یخ

واقعی اقتصا اتخاذ شد ر وره یعد از یحران اقتصا ی اندونزی یهصورت پنوسته رشد اقتصا ی ین

اشته و نرخ تور هم ر اکلر ای

و هه کمتر از  11رصد یو ه است ولت اندونزی ر ای

منزان یارانههای محلی انرژی را کاه

ا ه و یا واقعی کر ن قنمتها از انحرا

یازار و انحرا

از  5رصد

و هه توانسته یا موفقنت
ان نزهها ی اهد ی ی از

الیل موفقنت اندونزی ر ستنایی یه رشد پایدار تولند ننز همن مسئله است یعد از یحران مالی سال  1991ای کرور
یهصورت پنوسته رشد اقتصا ی قایلقبول اشته است
نمودار  :4تورم ساالنه مالزی (نارنجی رنگ) و تورم ساالنه اندونزی (آبی رنگ)
۷۰

درصد

۶۰
۵۰
4۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۹۸۱ ۱۹۸۳ ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۹ ۱۹۹۱ ۱۹۹۳ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۱ ۲۰۰۳ ۲۰۰۵ ۲۰۰۷ ۲۰۰۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷ ۲۰۱۹
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نمودار  :11نرخ رشد تولید ناخالص مالزی (نارنجی) و نرخ رشد تولید ناخالص ملی اندونزی (آبی) در بازه  1491تا 2121
۱۵
۱۰
۵
۰
۱۹۸۱ ۱۹۸۳ ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۹ ۱۹۹۱ ۱۹۹۳ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۱ ۲۰۰۳ ۲۰۰۵ ۲۰۰۷ ۲۰۰۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷ ۲۰۱۹
۵

درصد
۱۰
۱۵

رشد اقتصادی اندونزی در قریب بهاتفاق سالهای دو دهه اخیر باالی  5درصد بوده است .سال  1449و در کوران بحران مالی جنوب شرق آسیا نرخ
رشد اقتصادی اندونزی به منفی  11درصد رسید.

الر است که حدو یکسو آن از محل منایا طبنعی مانند

صا رات اندونزی سالنانه ین  111تا  191منلنار

زتالسنگ نفت و گاز کارووو و روت پالم است ر قوانن یازگرت ارز حاصل از صا رات که یانک مرکزی اندونزی ر
سال  2119منت ی اتخاذ کر یرای ای محصوالت تداینر خاصی اندیرنده شد و قوانن اعمالشده ر مور محصوالت
ای صنایا سختگنرانهتر از سایر محصوالت هستند ر سال  2111منت ی اندونزی شاهد تراز تجاری منفی  1منلنار
الر شد که رنتنجه آن نرخ روپنه حدو  11رصد افت کر و از حوالی  13111روپنه یر الر یه  14111روپنه رسند
از سامبر  2119یانک مرکزی اندونزی قوانن خدیدی یرای یازگرت ارز حاصل از صا رات اتخاذ کر
نمو ار  11صا رات ماهانه اندونزی ر سال ( 2119قبل از اعمال ای قوانن ) و  2121که مصا

ر

یا اتخاذ ای قوانن و

همچنن شنوع ویروس کرونا یو ه است مراهده میشو صا رات سال  2121حدو  15رصد کمتر یو ه که قسمت
عمده ای کاه

متعل یه ماه ایتدایی یحران کرونا است و یه نظر میرسد ای سلسله قوانن تاثنر ورم نر منفی یر روی

روند صا رات کرور نداشته است
یانک مرکزی اندونزی ر سامبر سال  2119سلسله قوانااان خدیدی یرای اخااابار صا رکنندگان یه یازگرت ارز
حاصل از صا رات اعمال کر مومتری موا آن عبارتاند از:
•

رآمدهای حاصاال از صااا رات یاید حداکلر سااه ماه یعد از ثبت گمرکی یه ی ی از یانکهای اندونزیایی
واریز شو
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•

حساجهای صا رکنندگان میتواند یه ارزهای خااااااارخی یاشد و لزومی یرای تبدیل یه روپنه اندونزیایی
ننست

•

یرای موار ی که رآمد حاصل از صااااا رات ین

از  51منلنون روپنه یاارزش پایه گمرکی تفاوت ار

و یا ر مدت سه ماه مبلغ وار حساج یانکها نرده است صااا رکننده یاید مدارا توضنحی را یهصورت
یرخط یرای یانک مرکزی اندونزی ارسال کند
•

صااااا رکنندگان محصااوالت منایا طااابنعی (معدنی کراورزی خن ل و ریایی) یاید رآمد حاصل از
صاا رات خو را ر نز یانکهای اندونزیایی ر حساجهای ویژهای قرار هند

•

واریز و یر اشات از حسااجهای ویژه (مخصوص رآمد صا رات منایا طبنعی) محدو است فقط شخ
حقنااااااقی/حقوقی صاح

حساج میتواند صر

رآمد حاصل از صا رات منایا طبنعی را ر آن واریز

کند و اشخاص ی ر نمیتواند یه ای حساجها واریز کند
•

یر اشت از ای حساجهای ویژه فقط یرای وار ات یازپر اخت وا پر اخت سو سوا مالنات و تعرفههای
گمرکی یرخی موار

ی ر مجاز و ام انپذیر است
نمودار  :11صادرات ماهانه ،اندونزی در سال  2114و 2121
2020

2019

۱۶
۱4
۱۲
۱۰
۸
۶
4
۲
۰
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میلیارد دالر

۱۸

 .2.3درسآموزی از تجربه کشورهای منتخب
ر ای یخ

تجریه ووار کراور متفاوت ر ورههای مختلفی از یحرانهای اقتصاا ی و ارزی مراهده کر یم

هر یک از آنها ارای وضااعنت خاص خو یو ند که یا شاارایط کرااور ما متفاوت اساات شاارایط کرااور ما یا توخه یه
تحریمهای وند هه اخنر که ر ساالهای اخنر ینراتر شده همچنن کاه

قنمت نفت از سال  2114و انزوای سنستم

یان ی و مالی کرور از نظا ین المللی یسنار خاص و یدون مانند است ایران نه مانند مالزی ارای شب ه یان ی مرتبط یا
یازارهای ین المللی و حجم عظنم سارمایهگذاران خارخی است که یتواند یا قفلکر ن حساج آنها خلوی فرار سرمایه را
ی نر و نه مانند آرژانتن سانستم ونرخی ارز تبدیلپذیر و سدر ههای ارزی ر سنستم یان ی و توانایی ریافت وا های
کتن از صااندو ،ین المللی پول یرای خبران کسااری یو خه ار اما اگر از ظاهر و پوسااته اتفاقات ی ذریم شاارایط و
اتفاقات ای کرااورها شااباهتهای مدیریتی و سااناسااتی قایلتأملی یا کرااور ما ار که پر اخت یه آنها کمک میکند
شرایط کنونی یوتر شناختهشده و تصمنمات یوتری اتخاذ شو
اول یه استان تور میپر ازیم کرور ما یرای وند هه رگنر مسئله تور است تور عبارت است از افزای
مداو و پی رپی قنمتها ر یازههای زمانی متوالی الز اسات متذکر یرویم که تور و افزای
متفاوت هستند ای مسئله مومی است که یسناری از افرا از آن تافلاند یرای مرخ

سطح قنمتها و پدیده

شدن تفاوت ین ای

و مفوو

از ای ملال اساتفا ه می کننم رآمد حاصال از فروش نفت خا ازخمله منایا رآمدی کرور است اگر یه هر لنلی ای
صاا رات مختل شو کرور رآمد خو را از ست ا ه و طبنعتاً فقنرتر خواهد شد و قدرت خرید مر
اول قنمت کاالهای وار اتی ینراتر میشو و سدس سایر کاالهای مرتبط یا آن اما ای افزای

کاه

مییاید

سطح قنمتها فقط یکیار

اتفا ،میافتد و یعد از رساندن یه تعا ل خدید ی ر قنمتها تغننر نخواهد کر یازه زمانی یرای رساندن یه سطح خدید
قنمتها مم

است وند ماه یا حتی سال طول ی رد یه همن

لنل ای مفوو هم یهصورت افزای

نمو میکند اما ای مسائله پدیدهای متفاوت از تور اسات تور افزای
تقاضاا یرای ن وداری پول خدید ر اقتصاا وخو ندار ای اختت

سطح قنمت و تور

عرضااه پول ر شاارایطی است که ای مقدار

_معموالً_ یه صورت تور و افزای

عمومی سطح

قنمتها ظاهر میشو
ر هههای اخنر یانک مرکزی کرور همنره و یهصورت پنوسته یا نرخی یسنار ینرتر از اکلر کرورهای خوان
ریال یه اقتصاا کراور تزری کر ه اما ورا ای اتفا ،رخ ا ه اسات؟ ر کراور ما و نوا

ولت و شاب ه یان ی کرور

میتوانند یه صورت مستقنم یر یانک مرکزی اثر گذاشته و آن را وا ار یه خل ریال خدید کند
ولت ایران همانند ترکنه ر هه  91منت ی ارای کساری یو خه مزم اساات و ای کسااری یو خه ر اکلر
اوقات یه صاورت مستقنم یا تنرمستقنم از طری منایا یانک مرکزی و یا خل ریال خدید خبران شده است عتوه یر ای
یاید یه نفت و نق

رآمدهای نفتی ر یو خه ولت و کسااری یو خه توخه شااو

ولت ایران هههاساات که مت ی یه

رآمد نفتی اسات از ایتدای هه  41شامسای که سوم نفت ر یو خه عمومی ولت یه ش ل ورمگنری افزای
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یافت

ای روند کموین

اشته و تا یه امروز ا امه یافته است ر سالهای وفور رآمد های نفتی ولت الرهای فروش

وخو

نفت را یه یانک مرکزی تحویل ا ه و ریال ریافتی را یه اشا ال مختلف ر خامعه پخ

کر ه است ای ریالها ارای

پرااتوانه الرهای نفتی هسااتند ینایرای یانک مرکزی یرای کنترل قنمتها نرخ ارز را تا حد ام ان ثایت ن ه می ار تا
اضاافه پول عرضهشده ر اقتصا یهخای ای که یر روی قنمت کاالها تخلنه شوند صر

وا ر ات کاالهای خارخی شوند

ای سااناساات معا ل ای اساات که ولت یه صااورت مسااتقنم یا الرهای نفتی کاال خریده و آن کاالها را ر منان مر
عرضاه میکند اما ر ساال هایی که یه لنل تحریم یا کاه
آنها محدو میشو

قنمت خوانی نفت رآمد نفتی کم شاده و یا ساترسی یه

ولت نمیتواند هزینههای خو را مدیریت کر ه و کاه

هد ر ای شرایط هم ر تال

موار

اورا ،قرضاه منترر ن ر ه و از طری عرضه ریال یانک مرکزی کسری یو خه را خبران کر ه است هروند ر عمل ای
ریالهای اضاافی عرضهشده ارای پرتوانه الری ننستند ینایرای الخر اثر آنها یر روی قنمت کاالها تخلنه میشو و
ای روندی اسات که ر سالهای متما ی یه صورت های مختلف ت رار شده است ای عامل اصلی تور مزم کرور ما
است اما عتوه یر ای م اننز

ولتی نوا

ی ری ننز وخو

ار که می تواند عامل افزای

عرضه ریال یه اقتصا شو و

آن شب ه یان ی کرور است
ر شب ه یان ی کرور یرخی از یانکها یهصورت شبانه ارای کسری تراز متوالی هستند و مجبورند ای کسری
را از یانک مرکزی وا ی نر ای وا ها هروند معموالً ارای نرخ یوره یاال هستند اما ر عمل خنلی از اوقات یازپر اخت
نرده و کل منزان پر اختی یهصورت پول یه اقتصا عرضه میشو اما لنل ای کسری ر شب ه یان ی ونست؟
ینا یر تعریف نرخ واقعی یوره عبارت اسااات از نرخ اسااامی یوره منوای نرخ تور ای نرخ یوره واقعی ر اکلر
ساالهای اخنر منفی یو ه اسات اهمنت و تأثنر ای متغنر ونسات؟ ر ساالهای اخنر که تور یهصورت معمول یسنار
یاالتر از  21رصاد یو ه وا های یان ی  11یا  11رصاد که یه صورت معمول ینا یر نرخهای تعنن شده ستوری سو
خال

هساتند و عمو خامعه یا هر سطح سوا و را یه ای مسئله آگاهاند وراکه یا ریافت وا و خرید هر کاالیی و

فروش آن ر ساررساند وا هم میتوان اصال وا را یازپر اخت کر و هم ساو یان ی و مبلغی هم یهعنوان سو یرای
وا گنرنده یاقی خواهد ماند لذا وا یان ی ر ایران یه یک پدیده کامتً رانتی تبدیلشده است از ارتباطات ناسالم و رشوه
تا تونه فاکتور خعلی خرید لواز خان ی تا پدیدهای یه نا ایر یده ار یان ی زا ه شاو ای موضاوع هستند ای نرخ یوره
منفی عمدهتری عامل کساری متوالی تراز یانک ها است که یه عرضه پول یه اقتصا و تور منجر میشو یررسی ریره
نرخ یوره واقعی منفی خارج از حوصاله ای گزارش اسات اما نرخهای ساتوری یانکها شاباهت زیا ی یا ساناستهای
تعزیراتی ولتها یرای کنترل قنمت ارز و مرغ و قند و ینزی و

ار

تجریه یساناری از کراورها از خمله ترکنه که یه آن اشاره کر یم مبن ای امر است که کاه

کسری یو خه

ولت و کنترل عرضاه پول یه اقتصاا تنوا راه واقعی کنترل قنمتهای همه اخناس و اراییها و ازخمله قنمت ارز است
همان طور که کمال روی

تأکند کر ه کاه

کساری یو خه ولت ر کرورهایی ملل ایران و ترکنه که ارای ساختار

ولتی یزره هساتند یهصاورت یالقوه میتواند یاعث کاه

تقاضاای کل اقتصاا و رکو و ین اری شو یرای مع وس
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کر ن آن همراهی و اعتما مر

پ ارامتری موم و حناتی اسات و یدون ای سرمایه اختماعی ام ان اصتح ساختار یو خه

و یوبو شارایط وخو ندار اگر مر

یه ولت اعتما

اشته یاشند منزان مصر

و سرمایهگذاری مولد خو را کاه

نمی هند ر نتنجه اصتح یو خه سا هتر و یا شواری کمتر انجا خواهد شد وضعنت سرمایه اختماعی ولتها ر ایران
مناسا

ننست و اتفاقات و رخدا های سالهای اخنر ضریات ینرتری یه اعتما عمومی وار کر ه است اما همانطور که

ر مور آرژانتن یررسای کر یم ر کرورهای ی ر ولتها سایقه تصمنمات تنرمنطقیتری را ارند که اعتما عمومی
را کاه

ا ه است
مقایسااه و کرااور مالزی و اندونزی ر ختل یحران مالی آساانا ر سااالهای  1991و  1991ننز ارای ن ات

رخور توخوی هسات ساناست و تصمنمات ای

و کرور ر ختل یحران کامت متفاوت یا ی دی ر یو مالزی یا تلبنت

نرخ ارز و یست یازار ارزی خو و قفل کر ن سرمایههای خارخی ر یانکهای خو عمت سناستهای سخت نرانه کنترل
سارمایه را اعمال کر اما ولت اندونزی ساناست خاصی یرای کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز اعمال ن ر یه صورتی
که نرخ ارز ر اوج یحران مالی ای کرور ر مقاطعی یه  1یرایر وره قبل از یحران رسند می توان ا عا کر که ای
ساناسات ر تناا یا ی دی ر قرار اشاتند اما اگر یه روند یلند مدت تور و رشد تولند ناخال

و

ملی وکرور ین ریم

روند هر و کراور تقریبا مراایه ی دی ر یو ه اسات و یه خز سالهای یحران اقتصا ی یه سمت تور های کمتر حرکت
کر هاند و ارای رشد اقتصا ی یلند مدت پایدار و قایل قبول یو هاند نرخ رشد تولند مالزی ارای افتهای مقطعی است
که اکلرا یه لنل یحرانهای خوانی اساات مالزی یازارهای مالی عمن تری ار و یه همن

لنل اقتصااا ش ینرااتر از

اندونزی از شارایط خوانی متاثر اسات ای افتهای مقطعی ناشی از حمتت  11سدتامبر و یحران مالی سال  2111یو ه
اند ولی فارغ از ای اتفاقات مقطعی هر و کرااور روندی قایل قبولی اشااتهاند ای امر گواهی اساات یر ای واقعنت که
روندها و تصامنمات ریرهای و یلند مدت یه مرات

از تصمنمات مقطعی و کوتاه مدت مومتر هستند حتی ر زمانهای

یحران
مالزی یا وضا قوانن کنترل سرمایه ر ختل یحران توانست تور کرور را مدیریت کند و اخازه ندا نرخ رشد
یه اندازه کرورهایی ملل اندونزی سقوط کر ه و منفی شو اما ر عوض وضا ای قوانن

یه اعتما سرمایهگذاران و تامن

کنندههای مالی ضریه ز و ر نتنجه ر سالهای یعد از یحران شرکتهای مالزیایی مجبور یه پر اخت نرخهای یوره
یاالتری شدند ر سمت ی ر اندونزی تما فرار یحران را ر یکسال تحمل کر اما مراهده کر یم که هر و ای
سناست ها اثر یلند مدت قایل توخوی روی روند رشد یلند مدت آنوا نداشته است ای ن ته مبنن اهمنت ید یلند مدت
و اف زمانی وسنا ر امور اقتصا ی و ح مرانی کرور است مسئلهای که ر ساختار حاکمنتی کرور مفقو است یسناری
از تصمنمات اقتصا ی و مدیریتی کرور یا روی ر ی یسنار کوتاه مدت و حتی ر حوزه ای یسنار کووک از کل سنستم
اتخاذ میشو تتش ولت و وزارتخانهها یرای کاه

قنمت یرخی از اقت که یه صورت مقطعی و یه الیلی که ریره

ر اقتصا خر آن محصول ارند گران شدهاند یک نرانه از ید کوتاه مدت ساختار مدیریتی کرور است اگر روی ر
اقتصا ی و ح مرانی ارای ید یلند مدت و ینایر اصول پذیرفته شده و ضروری یرای توسعه یاشد ای که ر شرایط

34

خاص مقطعی وه روی ر ی اتخاذ شو مسئله ثانویه و ارای اهمنت کمتر است مسئله اصلی پرهنز از قوانن و ستورات
خل الساعه یوبو شرایط کس

وکار و ثبات قنمتها و کنترل تور

ر وره وسنا وند ساله است هرگونه سناست کنترلی

از خمله کنترل ارزی و حساج سرمایه هم می تواند یه صورت مقطعی و کوتاه مدت صر

خرید زمان شو تا اصتحات

پایهای و ساختاری اعمال شوند
ن ته قایل ذکر ی ر ای که ساناست ولت مالزی ر کنترل سرمایه و تصمنمات ولت آرژانتن هر و از یک
خنس یو هاند و هر و یه نحوی خل و تصاار

ر ساارمایه افرا و خالت ر ح مال نت آنوا یو ه و هر و یه اعتما

عمومی ضاریه ز ه است یا ای تفاوت که قوانن مالزی ضایطهمندتر و منطقی تر و شفا
ولت را کت مختل ن ر ه اسات اما سناستی که ر آرژانتن انجا شد عمت یا تصاح
اعتما

یو ه است و اعتما عمومی یه
سرمایه ارزی شب ه یان ی کرور

اخلی و خارخی را یرای مدت طوالنی از ین یر

ر پایان الز اساات یک مساائله ی ر هم مور توخه قرار گنر و آن قوانن یازگراات ارزی اساات که یانک مرکزی
اندونزی ر ساال  2119یرای یازگرات ارز حاصل از صا رات اعمال کر زیرا شبنه همن قوانن
ر کرور ما ننز اعمال شده است یا مقایسه ای

ر و سه سال اخنر

و یه وند ن ته موم میرسنم:

 -3ر قوانن اعمال شاده توسط یانک مرکزی اندونزی صا رکنندگان محصوالت معدنی و طبنعی (که یه نوعی ر
حال استفا ه از منایا طبنعی هستند) یه صورت خداگانه یررسی شده و مرمول قوانن ویژهای شدهاند که نسبت
یه سایری سخت نرانهتر هستند ر ایران اما همه شرکتها فارغ از ای که تا وه حد ر حال ریافت یارانههای
مختلف هسااتند ملز یه عرضااه ارز ر سااامانه ننما شااده اند و تفاوت خاصاای ین ای

و وخو ندار و همه

مرامول یک ساری قوانن شدهاند که تنرمنطقی و ناعا النه است و عتوه یر آن یر روی ان نزهها و رفتار تولند
کنندگان و صا رکنندگان اثرات منفی میگذار
ر قوانن اندونزی صا رکنندگان مجبور یه تبدیل ارز خو یه روپنه اندونزی ننستند و فقط موظفاند رآمد حاصل
از صااا رات را یه یانکهای اندونزیایی منتقل کنند (حتی صااا رکنندگان محصااوالت معدنی و طبنعی) ینایرای

قوانن

تعارض منافا شدیدی یا صا رکنندگان ایجا نمیکند همچنن انتظارات تورمی هم یسنار کمتر از کرور ما یو ه است اما
ر ایران صاا رکننده ر و ساال اخنر مجبور یو ه یا وخو انتظارات تورمی یاال رآمد حاصاال از صا رات را یا نرخی
کمتر از یازار آزا یه فروش یرساند
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 .3بررسی سیر تاریخی سیاستهای صادراتی بانک مرکزی
وره قبل از انقتج اساتمی را می توان یه و وره کامتً متفاوت یا نتایج متفاوت تقساانم کر

ر هه  41شاامسی

تور کراور پاین و نرخ رشاد یاال یو یا رون اقتصاا ی و رشاد تولند صاا رات تنرنفتی کرور ننز ر ای

وره روند

صاعو ی اشت و از حدو  111منلنون الر ر سال  41شمسی یه حدو  511منلنون الر ر سال  51رسند ر هه
 51و اتفا ،صاااا رات تنرنفتی ایران را فلج کر اتفا ،اول کاه
یرتون وو ز اتفا ،افتا

 11رصااادی قنمت الر یو که یا اتما نظا مالی

یا اتما نظا یرتون وو ز ارتباط الر امری ا یا اونس خوانی طت قطا شاااد و قنمت طت افزای

یاافت اما یانک مرکزی ایران ارتباط ریال ایران را یا طت حفظ کر و رنتنجه قنمت الر از حدو  11ریال یه  11ریال
کاه

یافت ای امر یاعث شد که قنمت کاالهای ایرانی ر خارج از کرور افزای

و خو

و تقاضا یرای آنها کاه

یاید اتفا،

قنمت خوانی نفت و ساانل ورو پترو الر یه یو خه ولت و اقتصااا کرااور یو قنمت نفت که ر سااال 52

حدو سه الر ر هر یر ه یو یا ایجا یازار انحصاری توسط اوپک یه  12الر ر هر یر ه رسند تور ساالنه یه ین
از  11رصاد رساند و هزینههای ریالی ین اههای اخلی یا شدت یسنار ینرتری افزای
یرای افزای

یافت و همن مسئله سد مومی

تولند و صاا رات یو یک نمونه از اثر ای ساناست یر تولند کاالی ایرانی استان شرکت ارج است قنمت

نقت از یماه  52یه واز ه الر ر هر یرا ه رساانده یو واحد صااا رات ارج ر اساافندماه همان سااال قرار ا ی یا
کرورهای همسایه منعقد کر که یهموخ
وخو انبارهای پر و شارایط مناسا

تولند ای قرار ا

یو که شاارکت ارج یا توخه یه افزای
تولند ر اخل افزای

آن  1111ست اه انواع محصوالت خان ی یه آن کرورها صا ر میشد اما یا
ر ماه های یعد توسط واحد یازرگانی شرکت ملغی شد لنل ای

رآمد نفتی ولت انتظار تور ریالی یاال اشاات و احتمال می ا که هزینههای

یاید و از سامت مقایل قنمت الر ننز ثایت یو و حتی احتمال کاه

ای شارایط تولند و صاا رات قطعاً ر اف ورمانداز شرکت گزینه مناس

قنمت ننز وخو

اشت ر

و یوننه یه حساج نمیآمد ینایرای قرار ا

صاا راتی را ملغی کر و ر مقایل واحد وار ات محصاوالت خان ی را راهاندازی کر

ر هه  51یانک مرکزی هرسال

مقدار زیا ی ارز یه یازار تزری میکر و اخازه نمی ا که نرخ الر از حدو  1تومان فراتر رو

ر آن زمان التزا نظا

یرتون وو ز هم وخو نداشات اما توخنه ولت یرای الر ثایت وایست ی شدید کرور یه وار ات یو یهخز وند کارخانه
موم که تحت حمایت ولتی یو ند تولند هن محصول ی ری یه سو تولندکننده اخلی نبو و سوپرمارکتهای شور از
انااااااااواع و اقسا کاالهای مرتوج اروپایی پر شد یه نظر میرسند هن تصوری وخو نداشات که نفت تما شو یا
قنمت آن ر آینده افاات کند ساوم صا رات تنرنفتی کرور که ر سال  1339ینرتر از ینست رصد از کل صا رات
یو یه کمتر از یک رصد کاه

یافت

یارزتری ویژگی وره یعد از انقتج اساتمی عد وخو

ید اسااااتراتژیک نسبت یه صا رات تنرنفتی کرور یو ه

است ر زمانهای وفاور رآمد نفتی و عد نناز ولت یه ارز حاصل از صا رات موار تنرنفتی ای یخ
رهاشاده اسات و هروند تساونتتی یرای صا رکنندگان یخ
سرکوج قنمت ارز و تور

یه حال خو

تنر ولتی ر نااااظر گرفتهشده است اما از سمت ی ر

اخلی اثرات منفی یزرگی یر صا رات تنرنفتی کرور گذاشته است ای اتفاقی یو که ر هه
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 11شمسی شاهد آن یو یم از سمت ی ر ر زمان کااااااه

قنمت نفت و کاه

رآمدهای حاصل از صا رات آن

ولت و یانک مرکزی یا یخراانامههای متعد صااا رکنندگان را یرای یازگراات ارز تحتفرااار قرار می ا ند یررسای
شاواهد تاریخی نراان ا ه اسات که تحتفراار قرار ا ن صا رکنندگان یرای یازگرت ارز حاصل از صا رات و اخبار
آنها یرای فروش ارز خو یه قنمتی کمتر از یازار آزا همواره اثری منفی یر صاا رات تنرنفتی کراور اشاته است ر
ساال  1351صا رکنندگان م لف یه پنمانسداری ارزی شده و ارز حاصل از صا رات آنها یه نرخی کمتر خریداری شد
نتنجه ای که ر سالهای یعد صا رات تنرنفتی یه طرز ورم نری کاه

یافت ر سال  1314اتفاقی مارایه همن امر

رخ ا یانک مرکزی از ار یبوراتماه تما صاا رکنندگان را م لف یه یازگرات ارز حاصل از صا رات کر همچنن
مولت ایفای تعود ارزی یرای صاا رکنندگان فرش شا

ماه و یرای یقنه اقت سه ماه ر نظر گرفته شد که یا نرخ ارز

صااااا راتی  3111ریال از صا رکننده خریداری میشد نتنجه ای سناستها کاه
وره متوالی ساهسااله یو

ر ای

وره صاا رات تنرنفتی کراور ین

صا رات تنرنفتی کرور یرای یک

از  25رصاد کاه

یافت همن

ساناست ر

سالهای اخنر ننز ویاره ت رار شده است الزا صا رکنندگان یه فاروش ارز ر سامانه ننما یا قنمت کمتر از یازار آزا و
الزا و فرار یرای رفا تعاودات ارزی اثراتی مرایه یا سناستهای هه  11اشته و خواهد اشت

 .3.1دوره قبل از انقالب اسالمی
مطای

ا ههای یانک مرکزی مجموع صااا رات ایران ر اولن سااال تأساانس یانک یعنی  1339حدو 411

منلنون الر یو که از ای منزان حدو  25رصد صا رات تنرنفتی و  15رصد از محل صا رات نفت خا که محصول
صا رات ین

از  261منلنون یر ه نفت خا یاقنمت کمی ینرتر از  1الر یر هر یر ه یو از سال  1339تاکنون هنوز

صاا رات نفت خا و محصوالت شبه نفتی ین
ای نسابت یا توخه یه منزان صاا رات نفت خا

از  61رصد از صا رات تنرنفتی را یه خو اختصاص ا ه است البته
ر ساالهای گذشته و قنمتهای کنونی نفت خا است و ر هه 11

شمسی که قنمتهای خوانی نفت یسنار یاالتر یو ه و صا رات نفت خا ایران هم کمتر رگنر مسئله تحریم یو ای رقم
یه  11رصد رسنده یو
برگی از تاریخ

در نیم دوم س ل  1439کشور ب دلیل هنف بودن حس ب ج ری دچ ر هشکالت ارزی
شد .ب نک هرکزی در بخشن ه ای واردات فهرست از ک اله ی لوکس را همنوع کرد و
فروش ارز ب هص فران خ رج نیز هحدود شد.

نفت ر یکصاد سال اخنر محل اصلی رآمد ولت یو ه و شرایط فعلی کرور و فرصتهای موخو یهصورت
مسااتقنم محصااول رآمد نفتی هههای اخنر یو ه اما آفات و مناارات زیا ی یرای ایران اشااته اساات ای

رآمد ر

یساناری از ورهها ولتهای مساتقر را از رآمد حاصال از مالنات کامتً یینناز کر ه است ولتی که از گرفت مالنات
یینناز یاشااد اصااوالً هن یازخور ی از ملت ریافت نخواهد کر و قدرت اثرگذاری اصااتح ولت رفتهرفته کمرنگ
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خواهد شاد ای ی ی از یدتری اثرات نفت ر یکصاد ساال اخنر یو ه که یررسای ینرتر آن از حوصله ای مت خارج
است
نمودار  :12سهم صادرات غیر نفتی ایران از مجموع صادرات در دهه  91و ( 51امار بانک جهانی)
درصد

۱۶
۱4
۱۲
۱۰
۸
۶
4
۲

۱۳۵۸

۱۳۵۶

۱۳۵4

۱۳۵۲

۱۳4۸

۱۳۵۰

۱۳4۶

۱۳44

۱۳4۲

۰
۱۳4۰

از منظر اقتصا ی اثر موم رآمد نفت مبتت کر ن اقتصا ایران یه ینماری هلندی یو ه است اما ینماری هلندی
ونسات؟ ر ساال  1959مندانهای عظنم نفت و گاز ر ریای شمال اکترا

شد ای مناط خزء آجهای سرزمننی

هلند یهحسااج میآمدند ر عرض وند ساال ولت هلند مندانهای گازی وسانعی ر آن ناحنه ایجا کر و صا رات
نفت و منعانات هلند ر مدت کوتاهی شروع شد و ر کمتر از یک هه یه اوج خو رسند هروند اثرات منفی ای منایا
گازی ر اواساط هه شصت منت ی آش ار شد یا صا رات گاز و منعانات و ورو پترو الر یه اقتصا هلند قنمت الر
ر هلند یهشادت پاین آمد یه عبارتی قنمت پول ملی هلند ر مقایسه یا سایر ارزها یاال رفت رنتنجه کاالهای یومی و
اصالی اقتصاا هلند ملل محصاوالت کرااورزی و امی یرای مصر کننده خارخی گران شد و صا رات ای محصوالت
یهشادت کاه

از  5رصد رسند و اقتصا هلند وار رکو شد ای طور یو

یافت نرخ ین اری از  1.1رصاد یه ین

که منایا نفتی عمتً یهخای کمک یه اقتصا ین اری را افزای
بیماری هلندی

ا رفاه را کم کر و عامل یحران اقتصا ی یو

 اکتش ف گ ز طبیع در در ی شم ل ده  09هیالدی
 ص درات گ ز و افزا ش درآهد ارزی هلند
 افزا ش ارزش پول هل هلند در نتیج ص درات گ ز طبیع
 ک هش ص درات هحصوالت کش ورزی و داه هلند
 افرا ش بیک ری
 رکود اقتص دی
 خ رج کردن دالره ی نفت از چرخ اقتص دی و بودج دولت
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اقتصاا ایران یرای یکصاد سال رگنر مسئله ینماری هلندی است ولت هلند یرای رمان ای مسئله یعد از
مدتی فومند که نباید اخازه هد الرهای حاصاال از صااا رات نفت و گاز طبنعی وار یو خه ولتی و حتی یه صااورت
مساتقنم وار اقتصاا هلند شو تا محصوالت اصلی اقتصا هلند یتوانند یه رقایت خو ا امه هند و صا ر شوند ولت
ایران اما ساالهاسات از یو خه تنرنفتی صحبت میکند ولی ای امر ر عمل هن گاه محق نرده است ر سالهایی که
صا رات نفت خا ایران کمتر از یکمنلنون یر ه یو ه ولت یو خه سال آینده را یا ر نظر گرفت صا رات روزانه 2.5
منلنون یر ه نفت ر نظر گرفته است و عمتً سومی از صا رات نفت خا یه صندو ،توسعه ملی واریز نخواهد شد
ر سال  1341سوم یو خه ولت از رآمدهای حاصل از فروش نفت خا از  12رصد سال قبل یه  11رصد
رشااد کر صااا رات نفت خا و رآمدهای نفتی ر هه  41یا شاان

متیمی رو یه افزای

یو یه صااورتی که سااوم

صاا رات تنرنفتی کرور ر سال  43یه حدو  21رصد رسند و نسبت یه ووار سال قبل حدو  5رصد کاه
البته تور

یافت

ر ایتدای هه وول هجری کامتً کنترلشاده یو و ر یازه صافرتا ووار رصد ر نوسان یو ثبات قنمتها

یاعث شاده یو مر

از سارمایهگذاری ر یانکها و خرید اورا ،قرضه ولتی استقبال کنند ر سال  1345قنمت الر

ر حدو  11ریال و ساناست ولت تقویت پول ملی یو یه همن منظور ر سال  1346نرخ ارز مجد اً کاه

یافت و

یه  15ریال رساند رشد اقتصا ی ملبت و ر سطح یاالری قرار اشت ای شرایط یه همراه ثبات اقتصا ی یاعث شد که
صاا رات تنرنفتی کراور هم رشد کر ه و از حدو  111منلنون الر ر سال  1339یه ین
افزای

از و یرایر ر سال 1341

یافت ر آن وره ننز ولت تساونتت ویژهای یرای تراوی صا رات تنرنفتی ر نظر گرفته یو وا های ویژه

صاا رات یا نرخ یوره کمتر یرای یرخی از یازرگانان ر ساترس قرار اشت عتوه یر آن نرخ تنزیل اورا ،صا راتی ر
حد  3رصد یو که کمتر از سایر اورا ،یو که ر سطح  5تا  1رصد قرار اشتند
ر ساال  1341تور ینراتر نمایان شاد و از سطح  5رصد ر سال گذشت یخ

مس

ر ای تور پنرتاز

یو و یه  12.2رصاد رساند همن مسائله ینان ر شاروع اثرات منفی الرهای نفتی یر اقتصا ایران یو ه است یا ورو
الرهای نفتی یه ورخه اقتصااا ایران رفتهرفته وار ات افزای
مصارفی ینراتر شده یو اما مس

یافته یو و ر منان کاالهای وار اتی هم سااوم کاالهای

کاالی قایل تجارت و وار اتی ننست ینایرای اضافه تقاضای ایجا شده توسط اضافه

عرضه خبران نمیشد ر اکلر سالهای منتوی یه  1351ا هها ینان ر ای هستند که رصد افزای

قنمت مس

ینرتر

از نرخ تور یو ه است که لنل آن را یاید ر الرهای نفتی مراهده کر
نظام Berrton
Woods

 ا ن سیستم در ه لی بین الملل بعد از جنگ جه ن دوم شکل گرفت
 قیمت دالر اهر ک بر حسب اونس طال ث بت شده بود
 ب نک هرکزی ا ران بر هبن ی ا ن نظ م وظیف داشت نرخ برابری ر ل و دالر
را تثبیت کند
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 در ت بست ن  1439ا ن نظ م هلغ شد و نیکسون رئیس جمهور آهر ک رابط
بین دالر و اونس جه ن طال را قطع کرد
 ب هلغ شدن ا ن نظ م ،قیمت اونس جه ن طال ب ال رفت
 ب نک هرکزی ا ران نرخ ر ل را بر حسب قیمت طال تثبیت کرد ،در نتیج
قیمت دالر حدود  11درصد ک هش فت

یا افزای

تور

ر ساال  1341یانک مرکزی یا اخرای ساناسات انقباضی نرخ سو و نرخ تنزیل اورا ،را یاال

یر اما ر همان ساال تنزیل اورا ،تجاری صاا رات و نرخ وا های صا راتی از  3رصد یه  2رصد کاه
ساال  1341قنمت نفت خا ایران یر اسااس قرار ا کنسارسانو
 1349حدو  9ساانت افزای
صااا رات تنرنفتی کرااور کفا

یافتند ر

ر حدو  1.63الر یر یرا ه یو ای رقم ر سال

یافت و یه  1.12ساانت یر یرا ه رسااند افزای

صااا رات نفت خا و همچنن افزای

ننازهای وار اتی کرااور را نمی ا و یا اصاارار ولت و یانک مرکزی یر ثبات نرخ ارز

حسااجخاری کرور که ر سال قبل از  11منلنون الر تجاوز ن ر ه یو

ر سال  1349یه  241منلنون الر رسند ای

کسری از طری اعتبارات صندو ،ین المللی نفت اعتبارات یانک مرکزی و یازار ارز اروپایی تأمن شد
داستان صادرات
ناتمام لوازم خانگی
ارج

 در اواخر س ل  1430واحد ص درات شرکت ارج ،قراردادی برای فروش
 0999دستگ ه انواع لوازم خ نگ ب کشوره ی هنطق هنعقد کرد.
 واحد ب زرگ ن شرکت در ه هه ی بعد علیرغم هوجودی انب ر ب ال ،ا ن قرارداد
را هلغ کرد.
 ارج در س ل  ،1434واردات هحصوالت خ نگ ادهیرال اهر ک را ج گز ن
واحد ص درات کرد.
 ب افزا ش قیمت نفت خ م ،تورم داخل ب بیش از  19درصد رسیده بود.
 قیمت دالر تثبیت شده بود و اهک ن ک هش قیمت ارز نیز وجود داشت.
 ب ا ن شرا ط ،شرکت ارج تصمیم گرفت ک واردات هحصوالت اهر ک

را

ج گز ن تولید و ص درات کند.
ر تایستان سال  1351نظا یرتون وو ز اتما یافت و رایطه الر امری ا یا اونس خوانی طت قطا شد ر همان
ساال رآمد نفتی ولت  61رصاد افزای

یافت ر ماههای یعد از منسوخ شدن نظا یرت وو ز قنمت اونس خوانی

طت یر مبنای الر رشااد کر و از  32الر ر نظا یرتون وو ز ایتدا یه  31و ساادس یه ین
ر ایران اما یانک مرکزی نرخ یرایری ریال یا طت را حفظ کر

41

از  42الر افزای

یافت

رنتنجه قنمت الر ر ایران حدو  11رصد افت کر

و یه  11ریال رساند که ر تاریخ اخنر ایران الر هفت تومانی شورت ویژهای پنداکر ه است ر هه  51منت ی نرخ
تور هم ینرتر شده یو و عمتً نرخ تور ساالنه یاالی  11رصد قرار اشت؛ از سمت ی ر قنمت الر کاه
ریال زیا شاده یو همن

و قنمت

و عامل اثرات خبرانناپذیری یر اقتصا و صا رات تنرنفتی ایران گذاشت صا رات تنرنفتی

که ر هه  41یهصاورت پنوساته رشاد کر ه یو و ر ساال  1350یه نز ی ی  511منلنون الر ر ساال رسنده یو
یافت و یه حدو  211منلنون الر

گرفتار ساقوط آزا شاد ر ساال  1351صا رات تنرنفتی کرور  61رصد کاه
رسند ر سالهای یعد ننز ر همن حدو یاقی ماند و نتوانست روند رو یه رشد خو

ر هه  41را یازیاید

نمودار  :11ارزش صادرات غیر نفتی ایران در در دهه  91و  51میالدی (امار بانک جهانی) اثر بیماری هلندی بر صادرات غیر نفتی کشور کامال واضح
است .از سال  1151با افزایش درآمدهای نفتی ،صادرات غیر نفتی کشور به کلی سرکوب شد
میلیون دالر

حالت ایده آل ،ادامه رشد
درصدی دهه چهل

تاثیر منفی ورود دالرهای نفتی بر تولید و
صادرات ،بیماری هلندی

۷۰۰
۶۰۰
۵۰۰
4۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰

۱۳۵۶

۱۳۵۵

۱۳۵4

۱۳۵۳

۱۳۵۲

۱۳۵۱

از ساامت مقایل قنمت نفت رو یه افزای

۱۳۵۰

۱۳4۹

۱۳4۸

۱۳4۷

یو و ولت ننازی یه ارز حاصاال از صااا رات تنرنفتی و همچنن

رآمدهای مالناتی نداشات حتی ر ساال  1352وزارت اقتصاا پنرانوا
ریال یه  51ریال کاه

۱۳4۶

۱۳4۵

۱۳44

۱۳4۳

۱۳4۲

ا ه یو یرای کاه

تور قنمت الر از 11

یاید ای تصامنم یا مخالفت شدید یانک مرکزی رویهرو شد و رنوایت مس وت ماند ر پاینز

ساال  1352اختس ساران اوپک ر توران یرگزار شد و کرورهای عنو یا تر نل کارتل نفتی قنمت نفت خا را تغننر
ا ند و مقرر شااد قنمت نفت ایران از اول ژانویه  1914یا قنمت مصااوج اوپک ر اختس توران و یا  11.11الر یر
یرا ه یه فروش یرساد رآمدهای نفتی ولت یا ای قنمت سار یه فلک کرند و وار ات یهصورت افسارگسنخته رشد
کر

ر همن سال یانک مرکزی یرای ایجا یازار ین المللی ارز ر توران یازار ارز تنر یازرگانی ایجا کر ولی فروشنده

عمده ارز ر ای یازار صارفاً یانک مرکزی یو و تا ساال  1351که یه لنل فرار گستر ه سرمایه از کرور یازار ارز تنر
یازرگانی تعطنل شااد یانک مرکزی ین

از  1منلنار

الر ر ای یازار فروخت ای منزان یا توخه یه قنمت طت ر آن

زمان معا ل حدو  3111ت طت یو یا فزونی رآمدهای نفتی شاه ر یرنامه پنجم توسعه کرور تجدیدنظر کر و نرخ
هد گذاری رشد ساالنه را از  11رصد یه  25رصد افزای
نرخ رشد یه  2.5رصد کاه

یافته یو
41

ا هروند ای نرخ هن گاه محق نرد و ر سال 1356

نمودار  :19درآمد ارزی (از محل فروش نفت) و هزینههای ارزی کشور(آبی رنگ) در سالهای دهه  91و  51شمسی ،درآمدها و هزینه های ارزی در
بازه دهساله 1196 ،تا  1156حدود پنجاه برابر شدند.

۲۵
۲۰

میلیارد دالر

۳۰

۱۵
۱۰
۵
۰

افزای

قنمتها یا نرخ یاالی  11رصد ر هه  51یه مرات

ینرتر از هه  41یو ای عامل یه همراه قنمت

ثایت الر یاعث شاد تا صاا رات تنرنفتی کراور ر ساالهای هه  51رخا یزند و سناستهای حمایتی یانک مرکزی
مانند وا های ویژه صا راتی و نرخهای تنزیل عمتً نتوانست اثر قایلتوخوی یر منزان صا رات تنرنفتی ی ذار
نمودار  :15صادرات روزانه نفت خام در دهه  91و  51شمسی ،از کمتر از یک میلیون بشکه در روز به حدود  5میلیون بشکه در سال 1156رسید
۶

4
۳
۲
۱

۱۳۶۰

۱۳۵۵

۱۳۵۰

۱۳4۵
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۱۳4۰

۰
۱۳۳۵

میلیون بشکه

۵

 .3.2دوره بعد از انقالب اسالمی
ر ساال  1351یا تردید ناآرامیها فرار سرمایه از کرور شدت گرفت یه همن

لنل یانک مرکزی رفروش

ارز محدو یتهایی اعمال کر صاا رات نفت خا ایران که تا ننمه اول ساال ر حدو  5منلنون یر ه ر روز یو
ننمه و سااال یه نصااف کاه
رصاد کاه

ر

یافت و ر و ماه انتوای سااال کامتً متوقف شااد و رآمدهای ارزی کرااور حدو 11

یافت ر سال  51و یا تبعات انقتج و رکو اقتصا ی صا رات نفت یه امری ا و صا رات گاز یه شوروی

قطا شد و رآمد نفتی ولت یازهم کاه

یافت سناست ولت موقت کاه

تولند نفت یهمنظور حفظ ای سرمایه ملی

یرای نسالهای آینده یو ولی ر سوی مقایل نتوانست یو خه خو را مدیریت کند رنتنجه ر سال  51کسری یو خه
ولت یه  23رصد رسند که توسط یانک مرکزی تأمن شد یه منظور کنترل وار ات ورو یرخی از کاالهای لوکس یه
کراور ممنوع شاد و فروش ارز یه مساافران خارج از کرور محدو شد از سال  51صا رکنندگان محصوالت تنرنفتی
موظف یه پنمان گذاری ارزی شاادند که یهموخ

آن یه یانکها اخازه ا ه میشااد تا ارز صااا رکنندگان را یه قنمت

تنررسامی خریداری کر ه و یه وار کننده یفروشند تولند ناخال
و یه ترتن

 4و  11رصاد کاه

اخلی ر سال  51و  59روند نزولی خو را ا امه ا

یافت ر سال  59کسری یو خه ولت یا توخه یه تحریمها و خنگ حتی از ای رقم

ننز فراتر رفت محدو یت و عد فروش ارز یه مر

موخ

یه وخو آمدن یازار سااناه ارز یا قنمتهای یساانار یاالتر

شااده یو یانک مرکزی یهمنظور ترااوی صااا رات تنرنفتی و همچنن ترااوی مر

یرای فروش ارزهایی که ر منزل

اشاتند نرخ ترخنحی ارز را معرفی کر اما یا توخه یه افزای

قنمت ارز ر یازار ساناه و همچنن شرایط تورمی کرور

خو

سات یاید ر ساال  61ر راستای اخرای قانون اساسی

نرخ ترخنحی ارز ر ساال  59و  61نتوانسات یه هد

ولتی افزای

مبنی یر ولتی کر ن یازرگانی خارخی وار ات توسط یخ

یافت و واگذاری ارز یه یخ

خصوصی که از

سال  59کم شده یو محدو تر شد صا رات تنرنفتی ایران هم که از سال  51سنر نزولی اشت ر سال  61مجد اً ر
حدو  31رصد کاه

یافت

نرخ چند گانه ارز

 در س ل  1431ب دلیل خروج گسترده ارز از کشور ب نک هرکزی عالوه بر
هحدود کردن فروش ارز ،نرخه ی هتف وت را برای هوارد هختلف اعالم کرد
هرچند نرخ رسم ارز  09ر ل بود .هنوز بعد از س له سی سته ی هش ب
آن وجود دارد.

ر سااال  1361یا افزای

رآمد نفتی ولت شاارایط تأمن ارز مور نناز کرااور قدری یوبو یافت و ولت

شارایط ساختگنرانهای که ر سال  51یرای صا رکنندگان ر نظر گرفته یو قدری تسونل کر ؛ یه صورتی که مولت
واریز پنماننامههای ارزی اضافه شد و یه صا رکننده اخازه ا ه شد ر یرایر صا رات تنرنفتی نسبت یه وار ات اقتمی
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محدو از کاالها اقدا کنند ر ساال  63یانک مرکزی مقرر کر که صاا رکنندگان میتوانند از حساجهای ارزی خو
یرای وار ات ر مقایل صا رات واریز پنماننامههای ارزی و یا صدور کاالهای خدید اقدا کنند لنست اقت وار اتی که
صاا رکنندگان میتوانساتند ر ازای ارز حاصل از صا رات وار کنند گستر هتر شد و از  49قلم یه  56قلم کاال رسند
ر سال  1363همچنن یانک مرکزی ر مور ارزهای ر ست مر

موظفاند ارزهای خو را تا

مقرر کر که مر

پایان سااال یه حساااجهای ارزی یانکها منتقل کنند و از ایتدای سااال  64ر اختنار اشاات ارز ر ح م قاوا ،کاال
محسوج میشد
نرخ ترجیحی ارز در
سال 2531

 هعرف نرخ ترجیح ارز برای ص درات
 خر د ارز از داخل و همچنین ک رگران کشوره ی خلیج ف رس ب نرخ
ترجیح
 افزا ش شک ف قیمت در ب زار سی ه و نرح رسم ارز و نرخ ترجیح ارز
 عدم هوفقیت نرخ ترجیح ارز در ب زگشت ارز

ر ساال  1364ساناسات تراویقی صا رات تنرنفتی توسط ولت ا امه یافت هروند مومتری مانا صا رات
تفاوت نرخ ارز ر یازار سااناه و نرخ ولتی یو تعدا ی از کاالها از پنمانگذاری ارزی معا

شاادند و کاالهای قایل

وار ات ر یرایر صاا رات اضافه شد و صا رات از محل ورو موقت که ر سالهای قبلی ممنوع شده یو

ویاره مجاز

شاد ر ای ساال صا رات تنرنفتی ایران کمتر از  511منلنون الر یو و حدو  5رصد از رآمدهای ارزی کرور را
تر نل می ا
ر ساال  1365قنمت نفت خا اوپک ین

از  51رصااد کاه

یافت و مرا تت ارزی کراور و کمبو ارز

یهشادت زیا شاد ولت و یانک مرکزی یهمنظور خانران کر ن صاا رات تنرنفتی سناستهای ترویقی صا رات را
نبال کر ند رنتنجه صاا رات تنرنفتی کراور نسبت یه سال قبل ین
منلنون الر رساند البته ای منزان افزای

ر یرایر کاه

از  91رصد افزای

رآمد نفتی ولت ناونز یو

یافت و یه ین

از 911

ر ساال  66قنمت و صا رات

نفت تا حدو ی یوبو یافت یانک مرکزی وار ات یدون انتقال ارز توسط اشخاص (وار ات شناسنامهای) را ممنوع اعت
کر صااا رات تنرنفتی حدو  21رصااد رشااد کر و یه  1.2منلنار

الر رسااند یه علت کمبو ارز و تور قنمت

واریزنامههای صاا راتی که یرای وار ات ر مقایل صاا رات اساتفا ه میشد یهشدت افزای
مقایل لنست کاالهای مجاز یرای وار ات یهخای صا رات را کاه

یافت و یانک مرکزی ر

ا همچنن یانک مرکزی مقرر کر صا رکنندگان

تنرنفتی یه ازای هر الر صا راتی عتوه یر نرخ رسمی  35تومان خایزه صا راتی ریافت خواهند کر
مرکزی وار ات یدون انتقال ارز را یرای یرخی از کاالها آزا اعت کر

ر ای سال پر اخت خوایز ریالی صا رات ا امه

یافت ولی یا توخه یه شرایط خن ی کرور صا رات تنرنفتی حدو  11رصد کاه
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ر سال  61یانک

یافت

ر ساال  1361یا اتما خنگ موازنه ارزی کراور ملبت شد و یه  2.1منلنار
ترخنحی و رقایتی معرفی و یخ

الر رسند ر ای سال نرخ ارز

عمده از تقاضااای ارز کرااور ( 111منلنون الر) از طری ای نرخ تأمن شااد نرخ

ترخنحی رقایتی یاالتر از قنمت رسامی الر و پاین تر از نرخ یازار تنررسامی یو ساناسات اصلی یانک مرکزی کنترل
قنمت ارز ر یازار تنررساامی یو ینایرای تسااونتت خدیدی یرای وار کنندگان یدون انتقال ارز ر نظر گرفته شااد از
سمت مقایل یانک مرکزی مجوز گرای

صرافیها یرای سامان یخرندن یه یازار رسمی ارز را صا ر کر

مرکزی تعدا کاالهای مجاز یرای وار ات ر مقایل صا رات افزای
از کاالهای صانایا ساتی و موا معدنی از صدور پنماننامه ارزی معا

یافت همچنن

ر حوزه یانک

ر مور پنماننامههای ارزی یرخی

شده و یا یرای آنها تخفنفهایی ر نظر گرفته

شاد یرای وار ات کاالهایی هم که مرمول نرخ رسمی و ترخنحی رقایتی و وار ات ر مقایل صا رات نبو ند اخازه ا ه
شد که یانکها یه متقاضنان واخد شرایط یا نرخی نز یک یه یازار آزا ارز یفروشند
قوانین بازگشت ارز
در سال  35و 37

 قیمت ارز ص درات در سطح  4999ر ل تثبیت شد
 اجب ر ص درکنندگ ن غیرنفت ب ب زگشت  199درصد از ارز ص درات ب نرخ
ص درات در ارد بهشت 03
 بخشن ه هجدد در هرداد  ،03هبن بر اج زه ب شرکته ی تولیدی برای
استف ده از  39درصد ارز ح صل از ص درات فروخت شده ب سیستم ب نک ،
برای واردات
 ههلت رفع تعهدات ارزی برای فرش شش ه ه و برای س ر ک اله س ه ه در
نظر گرفت شد.
 جر م تعز رات برای ص درکنندگ ن ک در ههلت هعین ارز ح صل از
ص درات را ب کشور ب ز نگرداندهاند.
 جر م د رکرد ب زگشت نرخ ارز ب اندازه دو برابر نرخ تسهیالت ص درات

ر ساالهای یعد ولت ساه مدل ارز ولتی یا قنمت  11ریال نرخ ترخنحی رقایتی و نرخ شناور عرضه کر
یهعنوان نمونه ر ساال  11ساوم ارز تخصن

یافته یا نرخ رسمی  12سوم ارز ترخنحی رقایتی  19.6و سوم نرخ شناور

 9.4رصد یو
ر ساالهای ایتدایی هه  11صا رات تنرنفتی یه حدو  2منلنار
کاه

الر ر سال رسند ر سال  1312یهمنظور

تقاضا یر یازار ارز و کنترل وار ات یرای اولن یار هرگونه وار ات منوط یر ثبت سفارش نز وزارت یازرگانی شد

و کلنه سات اههای ولتی و ین اهها م لف شدند از مراخعه یه یازار آزا خو اری کر ه و ارز مور نناز خو را از شب ه
یان ی تأمن کنند و کاالهای فاقد یره سابز قاوا ،یهحسااج آمدند صا رات کاال کماکان مستلز قرار ا پنمان ارزی
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یو که واریز آن از  4طری ام ان اشت -1 :فروش ارز یه یانکها و ریافت ریال یه نرخ روز  -2پر اخت مایهالتفاوت
نرخ خریدوفروش ارز یه یانکهای مجاز عملنات ارزی  -3وار ات کاال از طری پنماننامه ارزی  -4وار ات کاال از محل
گرای

اعتبارات اسنا ی

نمودار  :16در نمودار زیر دورههای اعمال سیاستهای سختگیرانه در حوزه صادرات گمرکی با تورم ساالنه کشور مشاهده میشود .به جز سال 1159
که مصادف با نوسانات سیاسی و همچنین فرار سرمایه از کشور بوده ،دورههای بعدی ،اعمال این سیاستها همزمان با پیکهای تورمی بوده است.
۶۰

درصـد

اعمال سیاست های سختگیرانه
صادراتی

۵۰

تورم ساالنه

۴۰
متوسط تورم پنج ساله

۳۰
۲۰
۱۰

۱۳۹۸

۱۳۹۳

۱۳۸۸

۱۳۸۳

۱۳۷۸

سالوای  13و  14از سالهای متتطم اقتصا ایران یو نرخ تور

۱۳۷۳

ر ای

۱۳۶۸

و سال یه ترتن

۱۳۶۳

۰
۱۳۵۸

یه  35و  49رصد رسند ر

ننمه و سااال  13یهمنظور کنترل یازار ارز محدو یتهای ینرااتری یرای وار ات کاال ر نظر گرفته شااد و وار ات
کاالهای لوکس محدو شااد ر ننمه و سااال یرای مبارزه یا گرانفروشاای صااا رات یرخی اقت کاالها ممنوع شااد و
صاا رکنندگان ملز شادند تا حداقل  51رصد از ارز حاصل از صا رات را یه سنستم یان ی یفروشند یانک مرکزی ر
سال  13ویاره وار ات یدون انتقال ارز را ممنوع کر هد

یانک مرکزی یرای ای امر کاه

فرار تقاضا یر یازار آزا

ارز یو و ارز وار ات یاید از طری شب ه یان ی تأمن میشد ر سال  1314نرخ ارز صا راتی  311تومان تصوی

شد و

از ار یبوراتماه یانک مرکزی مقرر کر که صاا رکنندگان یاید  %111ارز حاصاال از صااا رات تنرنفتی را یه سنستم
یان ی یه فروش یرسااانند اما ر مر ا ماه یا توخه یه مرا تت تولندشااده یرای ین اههای تولندی ر یخ
عنوان کر که واحدهای تحت پوش

نامهای خدید

وزارت صنایا میتوانند  51رصد از ارز حاصل از صا رات را که یه سنستم یان ی

فروختهاند ویاره از یانک یازخرید کر ه و یرای وار ات مور نناز خو استفا ه نمایند یانک مرکزی مولت ایفای تعودات
ارزی را یرای فرش و یرخی از کاالهای صاانایا سااتی  6ماه و یرای سااایر اقت  3ماه ر نظر گرفت یانک مرکزی ر
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یخ

نامهای خداگانه اعت کر صااا رکنندگانی که یدون لنل موخه از یازگراات ارز ر مولت مقرر خو اری میکنند

عتوه یر یرخور تعزیراتی مرمول خریمه یرکر ی یهاندازه و یرایر نرخ سو تسونتت یان ی صا رات خواهند شد
نمودار  :17ارزش صادرات گمرکی کشور در سالهای دهه هفتاد هجری شمسی ،مقدار بیشینه در حدود  5میلیارد دالر بوده است در همان سال درآمد
کشور ناشی از صادرات نفت خام در حدود  19میلیارد دالر بوده لذا صادرات گمرکی در حدود  26درصد از مجموع صادرات کاالیی کشور را تشکیل
میداد ،با اجرای سیاستهای سختگیرانه در حوزه صادرات گمرکی ،این مقدار به میزان قابل توجهی افت کرده ،هرچند مطابق اطالعات بانک مرکزی
اجرای این سیاستها باعث بازگشت اکثر ارز حاصل از صادرات شد(.منبع ریز آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران)

میلیون دالر

۵۰۰۰

Millions

۶۰۰۰

4۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰
۱۳۷۹

۱۳۷۸

۱۳۷۷

۱۳۷۶

۱۳۷۵

۱۳۷4

۱۳۷۳

۱۳۷۲

۱۳۷۱

یا همه ای اقدامات خوت مدیریت صا رات و وار ات کرور نرخ ارز ر یازار آزا یاال رفت و فاصله آن یا ارز
صاا راتی ینرتر شد مطای اطتعات یانک مرکزی صا رات تنرنفتی ر سال  14ر حدو  11رصد کاه

یافت ای

روند کاهراای ر سااال  15ننز ا امه یافت و یا وخو تور یاالی سااال قبل صااا رکنندگان مجبور یو ند ارز حاصاال از
صا رات خو را یا نرخ  3111ریال یه سنستم یان ی یفروشند ر سال  1316یرای احنای صا رات تنرنفتی کرور یانک
مرکزی ایتغ کر که صااا رکنندگان میتوانند واریزنامههای ارزی خو را ر یورس اورا ،یوا ار توران مبا له کنند ر
ایتدا فقط صا رکنندگان و وار کنندگان میتوانستند یاهم معامله نمایند اما یعد از وند ماه ام ان واگذاری یه شخ

ثالث

ننز فراهم شاد ر سال  16روند صا رات تنرنفتی کرور نزولی یو و قوانن سختگنرانه یازگرت ارز که ر سال  13و
 14اعمال شاد همچنان یرقرار یو از یوم ماه صاا رکنندگان اخازه یافتند از تما ارز حاصل از صا رات یرای وار ات
کاال استفا ه کنند همچنن مولت واریز پنماننامه ارزی صا رات یه هرت ماه گسترش یافت
فروش واریزنامه ارز
صادراتی در بورس

 در س ل  1400ص درکنندگ ن پس از رفع تعهد ارزی ،وار زن ه ارز خود را
در بورس تهران ب فروش برس نند.
 اهک ن هب دل ا ن وار زن ه ارزی برای شخص ث لث نیز فراهم شد.

41

 برای هب لغ بیش  19هزار دالر ،ص درکننده ارز خود را ب نرخ ص درات ب
سیستم ب نک فروخت و وار زن ه ارزی در فت ه کرد ک ه توانست آن
را در بورس عرض کند.
 نرخ وار زن ه در هدت کس ل از  4119ر ل ب  3139ر ل رسید.

ر فرور ی ماه ساال  1311یانکها مجاز شادند تا سقف  11هزار الر ارز یا منرأ خارخی را یه نرخ صا راتی
یهاضااافه نرخ اختتامنه روز قبل واریز نامه ارزی خریداری کنند یرای مبالغ ین

از  11هزار الر یانکها ارز را یه نرخ

صا راتی خریداری کر ه و یا صدور واریز نامه آن را ر یورس توران یه فروش میرساندند و وخه حاصل از فروش واریز
نامه یه صا رکننده اختصاص میی افت نظا ارزی کرور همچنان مبتنی یر نرخ رسمی و پایه و نرخ صا راتی یو سنستم
فروش واریز نااماههاای ارزی ر یورس هروناد ارای معای

مخصاااوص یه خو یو اما یه لنل ای که خرید ارز از

صااا رکننده را یه نرخ یازار آزا ارز نز یک کر ه یو مور اسااتقبال قرار گرفت و صااا رات تنرنفتی ایران یعد از یک
وره رکو ساهسااله مجد اً صعو ی شد و ای روند ر سالهای یعد ننز ا امه یافت نرخ واریزنامه ارز صا راتی که ر
پایان ساال  11حدو  3111ریال یو

ر پایان ساال یعد یه  5141ریال رسند که یا احتساج نرخ ارز صا راتی تعدیل

نرخ ارز صااا رات یا تور کرااور معا ل یو همچنن افزای

رآمدهای نفتی ولت و کاه

فرااار یر صااا رکنندگان

یاعث شد صا رات تنرنفتی کرور ر سال  11ر حدو  25رصد رشد کند
ر ساال  19نرخ ارز صا راتی حذ

شد و گواهی سدر ه ارزی خانرن نرخ ارز صا راتی و واریز نامه صا راتی

شااد یا ای کار صااا رکنندگان ر یرایر تحویل ارز حاصاال از صااا رات گواهی ساادر ه ارزی ریافت میکر ند که
میتوانساتند آن را یه یانک واگذار کر ه و یا ر یورس یفروشند و خو شان یرای وار ات از آن استفا ه کنند ای فرآیند
تا سال  1311ا امه یافت و ر انتوای سال  11پنمانسداری ارزی یرای صا رات تنرنفتی که از سال  1351اخباری شده
یو ملغی شد
نمودار  :19ارزش صادرات گمرکی ایران در سالههای  1177تا  1144مطابق (دادههای بانک مرکزی) با نرخ اسمی ارز
میلیارد دالر

۵۰
4۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۳۷۷ ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
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پیمان سپاری ارزی;

 کمک ب دولت در هد ر ت ب زار ارز

نقطه نظر موافقان

 اطمین ن از ب زگشت ارز ح صل از ص درات ب کشور
 جلوگیری از فرار سره

از کشور

 کمک ب دولت در ت هین نی زه و ک اله ی اس س هردم
 هد ر ت ص درات و جلوگیری از ورود افراد غیر حرف ب ب زار ص درات

پنمانسداری ارزی قانونی مصوج  1319است که عنوان میکند صا رکننده موظف است ارز حاصل از صا رات
خو را ر مدتی معن یه کراور یازگر اند موافقان پنمانسداری ارزی عنوان میکنند که ای قانون خلوی فرار سرمایه از
کراور را گرفته و یه ولت کمک میکند که یازار ارز را یوتر مدیریت کند هروند یه نظر نمیرسد ای قانون یه اهدا
مور نظر رساانده یاشااد یل ه یسااناری از کارشااناسااان عنوان میکنند که ارز حاصاال از صااا رات ر یسااناری از موار
یهصاورت خو کار یه کرور یازمیگر

و خالت ولت ر ای امر صرفاً یک هزینه اضافی یرای صا رکننده ایجا کر ه

و ر فرآیند صا رات کرور اختل ایجا میکند
پیمان سپاری ارزی;

 ارز ح صل از ص درات ب صورت خود ب خود ب کشور ب زخواهد گشت

نقطه نظر مخالفان

 افزا ش هز ن ه ی ص درات و اثر هستقیم هنف بر ص درات کشور
 سوق دادن ص درات کشور ب سمت ق چ ق
 افزا ش هز ن ه ی هد ر ت
 تبد ل شدن ص درکننده ب واردکننده ک ال

از ساال  11یا ا امه افزای

رآمدهای نفتی فرآیند ثبت سافارش و وار ات کاال تسریا شد همچنن یا حذ

پنمانسداری ارزی ر ای سال صا رات تنرنفتی کرور خو
کر و از کمتر از  4منلنار

الر یه ین

از  1منلنار

کر و مطای آمار یانک خوانی ین

از  111رصد رشد

الر رساند ر هه  11اعطای خواهرات صا راتی ا امه یافت ر

سال  1312فرآیندی یرای پر اخت خسارت یه صا رکنندگانی که از تغننر نرخ ارز ضرر کر ه یو ند ر نظر گرفته شد
هروند سناست ولت و یانک مرکزی ر هه  11یا توخه یه از یا

رآمدهای نفتی ثبات قنمت ارز یو

ر سال 1312

متوساط نرخ الر ر حدو  125تومان یو که ر ساال  1391یا رشاد  21رصادی یه حدو  1151تومان رسند ر
سمت مقایل شاخ

قنمت مصر کننده از حدو  31یه  126رسند که معا ل رشد  231رصدی است
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نمودار  :14ارزش صادرات گمرکی ایران در سالهای  1177تا  1144مطابق دادههای بانک مرکزی با نرخ ثابت ارز(سال پایه  )1449از نیمه دهه 91
شمسی ،سیر صعودی صادرات گمرکی کشور تضعیف شده و به صورت ملموس کاهش یافته است.
میلیارد دالر

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۱۳۹۹

۱۳۹۷

۱۳۹۵

۱۳۹۳

۱۳۹۱

۱۳۸۹

۱۳۸۷

۱۳۸۵

۱۳۸۳

۱۳۸۱

۱۳۷۹

۱۳۷۷

روند رشاد صاا رات کراور ر هه  11شمسی ملبت یو ه هروند که عامل اصلی رشد راهاندازی مجتماهای
پاالی

نفتی و پتروشانمی یو ه اسات و ر واقا یا افزو ه شدن پاالیر اهها یه ورخه تولند نفت ارزش افزو ه ینرتری از

نفت خا یه سات آمده اسات ر خدول زیر سوم گروههای مختلف از صا رات گمرکی مراهده میشو همانطور که
مییننند ساوم گروههای مختلف ر وره هراتساله وار تغننر و تحول یسناری شده است ر کنار ای نرخ رشد هر
گروه ننز متفاوت یو ه است محصوالت پتروشنمی و پتستن ی رشد زیا ی اشتند اما ر مقایل پوشاا و صنعت نساخی
یهشدت آسن

یده است
جدول ( :)1مقایسه گروههای مختلف صادرات گمرکی کشور در دوره بین  1192تا 1141

2530

2512
شاخص ارزش با

درصد ارزش از

دالر ثابت (سال

مجموع صادرات

 28مساوی )011

گمرکی

735

0.2

درصد ارزش از
گروهها

مجموع صادرات
گمرکی

حیوانات زنده و محصوالت حیوانی و
لبنی

0.2

812

2.8

مجموعه محصوالت کشاورزی

02.1

023

2.5

روغنها و چربیهای نباتی یا حیوانی

2.1

573

5.5

محصوالت صنایع غذایی +تنباکو

7.5

118

2.1

مجموعه محصوالت معدنی

2.8

281

81.2

محصوالت صنایع شیمیایی

00

032

2.3

اشیا پالستیکی بهصورت نهایی

0.3

221

2.3

پوست ،چرم و اشیا ساختهشده از آنها

2.1

51

33

2

225

2.0

چوب و اشیا چوبی  ،حصیربافی  ،زغال
چوب و ...
خمیر چوب و مواد سلولزی ،کاغذ و مقوا
بازیافتی

2.0
2.3

21

2.3

محصوالت نساجی(پوشاک)

02.2

220

2.7

کفش ،کاله ،چتر ،عصا ،کمربند و ...

2.3

552

0.0

مصنوعات سنگی و سیمانی مثل
سرامیک ،شیشه و ...

5

235

2.2

مروارید و سنگها و فلزات گرانبها

2.0

118

2.3

فلزات و مصنوعات آنها

2.3

521

5

ماشینآالت مکانیکی ،ادوات برقی و...

7.5

033

2.1

وسایل نقلیه (زمینی ،دریای و هوایی)

2.3

237

2.2

دستگاههای اپتیک ،ساعتساز ی ،دقت
سنجی ،پزشکی و ...

2.0

5733

3.5

انواع مواد اولیه پالستیک

2.2

2337

02.3

نفت و گاز( انواع گازهای نفتی)

3

322

0.3

نفت و گاز (سایر /باقیمانده)

0.5

51

دوره اول:
 2551تا 2532

 تورم کنترل شده (س الن بین  1ت  3درصد)
 رشد اقتص دی ب ال و پ دار
 ثب ت نرخ ارز
 جبران کسری بودج دولت از هحل انتش ر اوراق و س ر ابزاره ی ه ل
 اجرای سی ست ه ی پول هن سب برای کنترل تورم توسط ب نک هرکزی
 رشد ص درات غیر نفت (س الن حدود  19درصد)

دوره دوم:
 2532تا 2533

 رشد چشمگیر قیمت نفت از حدود  1.0دالر در بشک ب  4و سپس و  10دالر
 ک هش قیمت دالر ب اتم م نظ م برتون وودز
 افزا ش شد د واردات و ت هین ارز آن توسط ب نک هرکزی
 ت سیس ب زار ارز غیر ب زرگ ن و فروش حدود  0هیلی رد دالر ارز درآن توسط
ب نک هرکزی
 رکود ص درات غیرنفت

دوره سوم:
 2533تا 2532

 وضع نرخه ی هتعدد ارز
 هحدود ت واردات و رشد ب زرگ ن دولت
 وضع پیم نسپ ری ارزی برای ص درات
 ت هین کسری بودج دولت از هن بع ب نک هرکزی
 افزا ش سطح و افزا ش نوس ن تورم

دوره چهارم:

 حذف پیم نگذاری ارزی

 2532تا 2513

 افزا ش قیمت نفت و درآهده ی ارزی کشور
 نرخ واحد ارز
 تالش ب نک هرکزی برای کنترل نرخ ارز و جهشه ی ارزی
 افزا ش واردات و ص درات
 گسترش صن ع پتروشیم و تبد ل آن ب ههمتر ن گروه ص درات غیر نفت ب
ج ی صن ع نس ج و پوش ک
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 .3.2درسآموزی از سیاستهای صادراتی بانک مرکزی در گذشته
یا یررسای ساناساتهای یانک مرکزی ر حوزه صاا رات ر  51ساال میتوان ریافت که ساناست ولت و یانک
مرکزی کامتً منطب یر رآمدهای نفتی ولت یو ه و ر هر و وره ن اه یلندمدت و اسااتراتژیک یه صااا رات تنرنفتی
وخو نداشاته اسات ر وران وفور رآمد نفتی یا ثایت ن ه اشاات قنمت ارز توساط یانک مرکزی صااا رات تنرنفتی
سارکوجشده و از سمت مقایل ر زمان کاه

رآمدهای نفتی معموالً فرارها یر صا رات افزای

یافته است مومتری

ن ات قایل اشاره ر زیر ختصه شدهاند:
 -1ایتتی اقتصاا ایران یه ینماری هلندی ر هههای پی رپی مومتری آفت رشاد اقتصا ی و صا رات تنرنفتی
یو ه است
 -2ورو

الرهای نفتی یه اقتصا ایران ر اوایل هه  51شمسی و تلبنت قنمت الر توسط یانک مرکزی عتوه یر

کاسات سرعت رشد اقتصا ی کرور صدمات خبرانناپذیری یه صا رات صنایا ایران وار کر و سناستهای
یانک مرکزی یرای تراوی صاا رات مانند اعطای وا های صا راتی و نرخ ویژه تنزیل اورا ،صا راتی نتوانست
هن تأثنری یر ای امر ی ذار
 -3ر هه  11شمسی صا رات تنرنفتی کرور یه منزان قایل توخوی رشد کر یا توخه یه از یا

رآمدهای ارزی

ولت ر آن وره سااناساات یانک مرکزی همانند هه  51تلبنت قنمت ارز یو اما ر عمل رشااد قنمتهای
اخلی یسنار ینرتر از نرخ رشد ارز یو

رنتنجه صا رات یسناری از اقت

ر انتوای هه  11و ایتدای هه 91

یهصاارفه نبو یه عنوان ملال صاانعت پوشاااا و نساااخی که ر ایتدای هه  11مومتری فاکتور از صااا رات
تنرنفتی یهحسااج میآمد و حدو  21رصاد از کل صا رات گمرکی را یه خو اختصاص می ا

ر هه 11

کامتً فلج شاد و ر ساال  91ارزش الری محصاوالت نساخی یه کمتر از  4رصد رسند قسمت اعظم رشد
صا رات گمرکی ر هه هرتا یه لنل توسعه سنستم پاالیر اهی و پتروشنمی کرور یو ه است
 -4تلبنت قنمت الر یر روی نرخ  12261ریال ر ایتدای هه  91شمسی اثر مروو ی یر کاه
اشته است ر ای

وره اختت

قنمتهای ریالی تولند یا نرخ ارز ینرتر از پن

صا رات کرور

نمو پندا کر ه یو

 -5ر سالوای  13و  14که تور کرور از  51رصد فراتر رفته یو مرایه سالهای اخنر سناستهای سختگنرانه
یرای یازگر اندن ارز حاصاال از صااا رات ر نظر گرفته شااد ای عامل ر کنار شاا ا
صا راتی و یازار آزا یاعث شد تا صا رات گمرکی کرور ر سالهای یعد تا  25رصد کاه
 -6ر ساال  1365یه لنل کاه

قنمت ین نرخ ارز
یاید

رآمد نفتی ولت کراور وار مرا تت ارزی شااد ولت یهخای سااناست

تنبنوی از تروی صا رات استفا ه کر یاوخو تمامی مر تت ناشی از خنگ و تحریم صا رات تنرنفتی کرور
ر عرض یک سال ین

از  91رصد رشد کر هروند ای مقدار ر یرایر کاه
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رآمدهای نفتی ناونز یو

 -1صااادور یخ

نامههای متعد و گو ناگون توساااط نوا های مختلف ازخمله یانک مرکزی و وزارت یازرگانی از

ویژگیهای یارز هههای اخنر یو ه اسات یهعنوانملال وار ات یدون اساتفا ه از ارز ثبتشده ر سنستم یان ی
ر وندی ساال متعد ممنوع و سادس آزا شاده اسات عد وخو ن اه یلندمدت و اسااتراتژیک یه صا رات
تنرنفتی از ویژگیهای یارز ای مدل مدیریت یخرنامهای یو ه است
 -1قوانن و یخ

نامههای تنبنوی ر حوزه یازگرات ارز حاصل از صا رات اکلراً متعل یه ورههای یا تور یاال و

پر نوسااان یو ه اساات ر ساامت مقایل ر سااالهای وفور رآمد نفتی تلبنت قنمت ارز ر یرایر تور

اخلی

یهعنوان سدی مح م ر یرایر رشد صا رات تنرنفتی عمل کر ه است
 -9یررسی صا رات گمرکی کرور ر و هه اخنر نران می هد که قسمت قایلمتحظهای از صا رات گمرکی ننز
ر عمل صا رات نفتی و یا شبه نفتی هستند

 .3.3بررسی آماری سیر تاریخی حساب جاری ،حساب سرمایه و تراز پرداختها
 .3.3.1تعاریف حساب جاری ،سرمایه و تراز پرداختها
حساب جاری
حسااج خاری ساندی اسات که ر آن صاورت خرید و فروش کاالها و خدمات یک کرور یا سایر کرورهای
خوان ذخنره میشاو

ر صاورت حسااج سرمایه سو پر اختی یه سرمایه گذاران خارخی سو

ریافتی ساکنان کرور

حاصل از سرمایهگذاری خارخی و پر اختهای انتقالی است
•

حساااج خاری شااامل صااا رات و وار ات یک کرااور پر اخت و ریافت سااو از ساارمایهگذاری خارخی و

پر اختهای انتقالی است
•

ملبت یو ن حسااج خاری یه ای معنی اسات که کراور مور نظر یه صورت خال

صا رکننده است و منفی

یو ن حساج خاری یه معنی وار کننده یو ن کرور است
منفی یا ملبت یو ن حسااج خاری یسات ی یه صاورت اقت خال

اقت ثبت شده ر حساج است اما یه صورت کلی

فزونی صاا رات نسابت یه وار ات یاعث ملبت شادن حسااج خاری و فزونی وار ات یر صا رات منفی یو ن حساج
خاری را توضنح مندهد
قنمت ارز هر کراور اثر موم و مستقنمی یر روی حساج خاری کرور خواهد گذاشت یا قنمت پاین ارز یا یه
عبارتی الر ارزان قنمت کاالها و خدمات خارخی ارزان خواهد یو و وار ات آنوا یاال رفته و مصر کننده ینرتر از آنوا
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اسااتفا ه خواهد کر از ساامت مقایل قنمت کاالهای اخلی یرای مصاار

کننده خارخی یاال اساات ینایرای صااا رات

کاالهای کرور کمتر خواهد شد
حسااج خاری منفی ی ی از نراانه هایی اسات که ارز ین

از حد واقعی ارزش گذاری شاده است ر زمانهای یحران

کرور تحت حمله سو اگرانه قرار خواهد گرفت و اصرار ولت یرای ثایت ن ه اشت ارز یاعث از ین رفت ذخایر ارزی
کرور خواهد شد

حساب سرمایه
حسااج سرمایه ر تعریف خاما صورت تغننر ر اراییها و یدهیهای یک کرور ر طول یازه یک فصل و یا
ی ساال اسات مجموع حسااج خاری و حساج سرمایه تراز پر اختها را تر نل می هند مجموع تراکن

هایی که ر

تراز پر اختها ذخنره میشاو یرایر صافر اسات ینایرای کرورهایی مانند امری ا که ارای تراز خاری منفی هستند از
سامت مقایل ارای حساج سرمایه ملبت اند یعنی سرمایه ورو ی یه کرور از منزانی که از کرور خارج میشو ینرتر
اسات کراوری که حسااج خاری آن یزرگتر از صافر اسات ر عن حال ر حال صاا رات سرمایه ننز یو ه و حساج
سارمایه آن منفی اسات یه عبارت ی ر ورو سرمایه یه کرور ر حساج سرمایه ملبت ر نظر گرفته میشو هروند
ر عمل یه معنای یده اری اساات تغننر ر حساااج سارمایه ر عمل تغننر ر مجموعه اراییهای یک کرااور شااامل
یخ

ولتی و خصاوصای و افرا حقنقی و حقوقی اسات یه عنوان ملال کراور آلمان ر سال  2119ارای خال

خاری حدو ملبت  215منلنار
آن منفی است امری ا از طر

تراز

الر یو ه اسات ینایرای آلمان یه همن منزان صا رات سرمایه ار و حساج سرمایه
مقایل ارای تراز خاری منفی است و ینایرای حساج سرمایه امری ا ملبت یو ه و سرمایه

خارخی ر حال ورو یه امری است

تراز پرداختها
تراز پر اختها حاصال مجموع حسااج خاری و سارمایه است و تمامی پر اختها و ریافتهای یک کرور یا
کرااورهای خارخی را ر خو ذخنره میکند ما امی که از تعریف خاما حساااج ساارمایه اسااتفا ه شااو مجموع تما
تراکن

های تراز پر اختها صافر خواهد یو وراکه هر صاا راتی یه صاورت متقایل یا پر اخت وخه صاا راتی توسط

خریدار ر عمل وار ات ساارمایه خارخی اساات البته اگر کرااوری نتواند وار ات مور نناز خو را یا صااا رات کاال یا
سرمایه تامن کند عمت یرای تأمن هزینه های وار ات از ذخایر یانک مرکزی استفا ه میکند ر ای حالت اگر ذخایر
یانک مرکزی ر حساج سرمایه لحاظ نرده یاشد تراز پر اختها صفر نخواهد یو و خما حساج خاری و سرمایه و تراز
تسویه رسمی صفر خواهد یو
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صا رات کاالها و خدمات یا پر اخت سرمایه خارخی تأمن میشو یا پر اخت هزینه محموله صا راتی وار ات
سارمایه یه کراور اتفا ،افتا و وار ات سارمایه ر عمل یاعث ملبت شادن حسااج سارمایه است ر صورتی که ارز
صا رات یه کرور یاز ن ر

ر تعریف محدو معا ل منفی یو ن حساج و فرار سرمایه از کرور است

 .3.3.1بررسی تراز پرداختها با استاندارد پنجم صندوق بین المللی پول
ر اساتاندار حساایداری صندو ،ین المللی پول تعریف حساج خاری مطای تعریف معمول فو ،است که ر
یاال اراره شد اما حساج سرمایه ارای تعریفی متفاوت است و آنچه ر تعاریف معمول تحت عنوان حساج سرمایه ذکر
میشو

ر استاندار یانک خوانی ذیل حساج مالی ذخنره میشو

بررسی حساب سرمایه در استاندارد صندوق بین المللی پول
ر سانساتم استاندار صندو ،ین المللی پول حساج سرمایه تعریف خاصی ار که یا تعریف رایج از حساج
سارمایه متفاوت اسات ر تعاریف رایج منظور از حسااج سرمایه نقلوانتقال اراییهایی است که ر تعریف استاندار
صندو ،ین المللی پول ر حساج مالی ثبت و ضبط میشو
ر تعریف صاندو ،ین المللی پول خریدوفروش اراییهای تنرتولندی و ت نرمالی ین ساکنان کرور و ساکنان
خارخی ر حساج سرمایه ذخنره میشو
هن بع طبیع شااامل زمن

اراییهای تنر تولندی و تنرمالی عبارتاند از:

حقو ،معدنی حقو ،خن لداری و ماهن نری راههای هواری و اسااات یه عنوان ملال رآمد

کراور حاصل از استفا ه شرکتهای هواپنمایی خارخی از راههای هوایی یهصورت ملبت ر حساج سرمایه ثبت میشو
همچنن خریدوفروش زمن از/یه کرور خارخی و یا ساکنان آنها ر حساج سرمایه ذخنره میشو
قرارداده  ،اج زهن ه ه و هجوزه (که تنرتولند و تنرمالی محساااوج میشاااوند) ملالهایی از ای

ساااته عبارتاند از:

اخازهنامه یرای اساتفا ه از منایا طبنعی یک کرور که یه ولت یا ساکنان خارخی فروخته میشو و یا قرار ا ح خرید
کاال و یا خدماتی خاص یه نرخ مرااخ

و یهصااورت انحصاااری اعتبارات انتقالیافته ذیل ای قرار ا ها رصااورتیکه

کوتاهمدت نبو ه قایلانتقال یه تنر یو ه و حالت اخاره معمول را نداشته یاشند ر حساج سرمایه ذخنره میشوند
دارا هر ی هرتبط بر ب زار ب و فروش و ح سررررقفل دارا ه ی هرتبط ب ب زار ب و فروش عبارتاند از عترم
تجاری یرند آر و نا

امنه خریدوفروش ای اقت و همچنن سرقفلی شرکتها ر حساج سرمایه ذخنره میشو

بررسی حساب مالی در استاندارد صندوق بین المللی پول
حسااج سارمایه ر تعریف خاما صاندو ،ین المللی پول تغننر ر اراییها و یدهیهای یک کرور را ر یازه
زمانی خاص مرااخ

میکند ر ای تعریف یک منزان ملبت از حساااج مالی یه ای معنی اساات که کرااور ر یازه

مور یررسای یهعنوان عرضاهکننده وخوه و سرمایه یه خوان خارج رفتار کر ه است و خال
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اراییهای آن افزای

یافته

اسات از سامت مقایل اگر کراوری ارای حسااج مالی منفی یاشاد یه ای معنی اسات که ر آن یازه کرور یهعنوان
ریافتکننده (قرض گنرنده) وا از خوان خارج رفتار کر ه اساات و اراییهای آن کاه
یدهیهای آن افزای

یافته اساات یا یهعبارت ی ر

یافته است
حساج مالی = اشتباهات آماری  +حساج سرمایه  +حساج خاری

البته ر صااورت ی ری از تعریف که ر ا ههای یانک مرکزی از آن اسااتفا هشااده اس ات و ملبت و مع وس تعریف
اساتاندار یانک خوانی است ملبت یو ن حساج مالی یه معنی ورو سرمایه از خوان خارج یه اخل است و منفی یو ن
آن یه معنی خروج سارمایه از کراور اسات ر صاورت اساتفا ه از ای تعریف حساج مالی هم یهمانند حساجخاری و
سرمایه ر سمت وپ معا له خواهد آمد
 = 0حساج مالی  +اشتباهات آماری  +حساج سرمایه  +حساج خاری
هروند تعریف یاال یا حس اولنه مطایقت ینراتری ار وراکه ورو سارمایه یه کراور ملبت فرض میشو اما تعریف
ارارهشده توسط صندو ،ین المللی پول ارای اهمنت ینرتری است و یا ید اقتصا ی مطایقت ینرتری ار کروری که
ارای حساجخاری ملبت است یعنی مجموع صا رات آن از وار ات ینرتر و اراییهای آن ر حال رشداست ینایرای
حسااج مالی کراور ننز هم عتمت یا حسااجخاری ملبت خواهد یو از ای یه یعد ر ای گزارش از تعریف استاندار
صاندو ،ین المللی پول یرای یررسای و تحلنل حسااج مالی اساتفا ه خواهد شاد حساج مالی از اخزای زیر تر نلشده
است:
 -1سرمایهگذاریهای مستقنم
 -2سرمایهگذاری ر سبد مالی
 -3سرمایهگذاری ر مرتقات مالی
 -4سرمایهگذاری ر سایر ایزارهای مالی (ارز وا اعتبارت تجاری و )
 -5تغننر ر ذخایر یانک مرکزی

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقنم خارخی یا  FDIفرمی از سرمایهگذاری ین مرزی است که ر آن سرمایهگذار خارخی ر
فرآیند سرمایهگذاری ر کرور ثانویه کنترل کامل ین اه خارخی را ر اختنار ی نر و یا اثر قایلتوخوی یر روی سناست
گذاری و تصمنمگنریهای شرکت اشته یاشد یه لنل وخو ای قدرت تصمنمگنری ای فر از سرمایهگذاری یهصورت
خداگانه ذخنرهشده و مور یررسی قرار میگنر سرمایهگذاری مستقنم خارخی میتواند یهصورت راهاندازی مستقنم شرکت
ر کرور خارخی یاشد و یا ای که سرمایهگذار خارخی ین

از  11رصد از سوا شرکت را خریداری کر ه و یا ای کار
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قدرت تصمنمگنری و رأی ا ن را ر مجما عمومی شرکت یه ست آور فرمی ی ر از سرمایهگذاری خارخی یهصورت
زنجنرهای از ین اههای وایسته یه هم است یه ای صورت که فر خارخی یهصورت مستقنم ر ین اهی سرمایهگذاری کر ه
و قدرت اثرگذاری پندا کند و از طری آن ین اه حقی ر سایر شرکتهایی که زیرمجموعه شرکت اول هستند یه ست
میآور یا ای مدل از  FDIسرمایهگذار خارخی میتواند یا ر اختنار گرفت یک شرکت یه زنجنرهای از شرکتها ست
یاید
قوانن تجاری فنای کس وکار و رقایت هر کروری اثر مومی یر خریان سرمایهگذاری مستقنم خارخی ار
عتوه یر ای

ولتهای کرورهای مختلف سعی میکنند خریان سرمایهگذاری مستقنم خارخی را یه کانالهای مور نظر

خو انتقال هند و از ای طری سناستهای یلندمدت خو را یرای توسعه اقتصا ی و رشد فراهم کنند
یرای کرورهای رحالتوسعه خریان سرمایهگذاری مستقنم خارخی موم و قایلتوخه است و میتواند عامل مومی
یرای توسعه یلندمدت و پایدار یاشد وراکه اوالً یرخت
ید یلندمدت انجا خواهد شد و اف

سرمایهگذاری ر سبد مالی و سوا ای فر از سرمایهگذاری یا

ید سرمایهگذار فراتر از یازه کوتاهمدت و حتی منانمدت است یه همن

لنل ای

فر از سرمایهگذاری خارخی کمتر کرورها را ر یحران فرار سرمایه قرار خواهد ا سرمایهگذاری مستقنم خارخی ر
کرورهای رحالتوسعه عتوه ایجا شغل میتواند پلی یرای انتقال فناوری خدید یه اخل کرور و افزای

یورهوری کلی

اقتصا شو

سرمایهگذاری در سبد مالی
سرمایهگذاری ر سبد مالی شامل خرید سوا عا و ممتاز شرکتهای خارخی است همچنن خرید اورا ،قرضه
شرکتها و ولتهای خارخی ننز سرمایهگذاری ر سبد مالی محسوج میشو خرید سوا شرکت خارخی یاید یه فرمی
یاشد که ر ووارووج سرمایهگذاری مستقنم خارخی قرار نمیگنر یه ای معنی که سرمایهگذار ر فرآیند خرید کمتر
از  11رصد کل ارزش شرکت را یه ست آور ه و اثر مستقنم یر روی تصمنمات شرکت ندار

سرمایهگذاری در مشتقات مالی
مرتقات مالی عبارت است از اختنارات خریدوفروش انواع ایزارهای مالی مرتقات مالی ر کرورهایی که ارای
یازار مالی عمن و گستر ه هستند کاریر های مومی ارند مومتری اقسا مرتقات مالی عبارتاند از:
الف) ح خرید سوا یرای کارمندان ای یک قرار ا مالی است که ر آن کارمندان یک شرکت یا پر اخت مبلغی ح
خرید منزانی مرخ

از سوا یک شرکت یا قنمتی مرخ

ای یازه زمانی سوا شرکت را یه قنمت مرخ

یرای یازهای مرخ

خواهند اشت کارمندان میتوانند ر

شده ر قرار ا خریداری کنند فارغ از ای که قنمت یازاری سوا

آن لحظه وه مقدار است
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ر

ج) اختنار خرید( )Call Optionکه میتواند یرای انواع و اقسا ایزارهای مالی (سوا شرکتها اورا ،قرضه ارز طت
شده (یا صرفاً

و ) یاشد موسسه منتررکننده اورا ،را یه قنمتی یه متقاضنان میفروشد و متعود میشو

ر یازه مرخ

انتوای آن) مقداری (سوا یک شرکت خاص اورا ،قرضه ارز طت و ) را یه قنمت مرخ

یه ارنده اورا ،اختنار خرید

یفروشد ای اورا ،فقط ر صورتی ارای ارزش خواهند یو که قنمت ذکرشده ر آنها کمتر قنمت یازاری یاشد
ج) اختنار فروش ( )Put Optionمرایه اختنار خرید است یا ای تفاوت که موسسه منتررکننده اورا ،تعود یرای خرید
ارایی مور نظر ر قنمتی خاص می هد اختنارات فروش ر حالتی ارای ارزش هستند که قنمت ارایی مور نظر کمتر
از مبلغ ذکرشده ر اورا ،یاشد
مرتقات مالی رواقا انواع پنچندهای از خریدوفروش ینمه هستند و یررسی خزری آنها خارج از حوصله ای گزارش است
همچنن ای فر از سرمایهگذاری ر ین سایر گروههای حساج مالی ناونز است

سایر سرمایهگذاریها
سایر اقسا سرمایهگذاری که ر قال
مرکزی ننست ر ای قال

سرمایهگذاری مستقنم سبد مالی و مرتقات نمیگنجد و خزء ذخایر یانکهای

قرار میگنر ای سرمایهگذاریها عبارتاند از:

 1سایر فر های سرمایهگذاری ر ین اهها که ر قال های فو ،قرار نمیگنر
 2نقو و ارزهای خارخی هرگاه یک کرور ارزهای سایر کرورها را خریداری کند ای خرید یهصورت ملبت ر
حساج مالی منع س میشو و اگر ولت و افرا خارخی ارز کرور را خریداری کنند یه صورت یده اری(منفی)
ر حساج مالی منع س خواهد شد اس ناس نما یده اری ولتها یه ارندگان آنها است ینایرای یاید
یهصورت منفی ر حساج سرمایه لحاظ شو
 3وا های خارخی اعطای وا خارخی یهصورت ملبت و ریافت وا خارخی یهصورت منفی ر حساج مالی لحاظ
خواهد شد
 4اعتبارات تجاری
5

ح یر اشت مخصوص صندو ،ین المللی پول

6

سایر

ذخایر ارزی
تغننرات ر ذخایر ارزی شامل تبا الت شم

طت و سایر فر های طتی پولی است که ین یانک مرکزی و

کرور یا ین صندو ،ین المللی پول و یانک مرکزی انجا میشو الز است یه ای ن ته توخه شو که خریدوفروش
شم

طت تنوا یه شروطی که ر یاال ذکر شد ر قسمت ذخایر ارزی ثبت خواهد شد رصورتیکه ی ی از و طر
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معامله نوا یا شرکت ی ری یاشد ای مبا الت ر تغننر ذخایر یانک مرکزی ثبت نرده و ر صورتحساج خاری
خواهد آمد.

اشتباهات آماری
اشتباهات آماری از خطاهایی است که ر ثبت و گر آوری ا ههای اقتصا ی حاصل میشو منزان اشتباهات آماری
از اختت

ین حساج مالی و مجموع حساجخاری و سرمایه یه ست میآید یک مقدار ملبت خطا ینان ر ی ی از حاالت

زیر است:
 1منزان صا رات ر حساجخاری کمتر از مقدار واقعی منع سشده است
 2منزان وار ات ینرتر از مقدار واقعی منع سشده است
 3منزان افزای

ر اراییهای مالی ینرتر از مقدار واقعی منع سشده است

 4منزان افزای

ر یدهیهای مالی کرور کمتر از منزان واقعی منع سشده است

از سمت مقایل منزان منفی خطاها و خاافتا گی آماری یه خاطر ای عوامل میتواند یاشد:
 5منزان صا رات کمتر از مقدار ثبتشده یو ه است
 6وار ات ینرتر از مقدار ثبتشده یو ه است
 1منزان افزای

ر اراییهای خارخی کمتر از منزان واقعی یو ه است

 1منزان افزای

ر یدهیهای مالی کرور ینرتر از منزان ثبتشده یو ه است

ر صورتیکه عتمت و منزان ای اشتباهات آماری ارای روندی مرخ

یاشند و حالت تصا فی نداشته یاشند

ینان ر وخو مر لی پایدار ر ثبت و ذخنرهسازی ا هها است که یاعث شده ر سالهای متما ی منزان خطا عتمتی
ی سان اشته یاشد ا ههای خطاهای آماری ایران ر همه سالهای هه  11تا  91منفی یو هاند ینایرای مرمول موار
 5تا  1از گزینههای یاال میشوند ینرتری منزان اشتباهات آماری متعل یه سال  1391است که مقدار آن از  21منلنار
الر هم فراتر رفته است ای مصا

یا سالی است که رآمد صا رات نفتی کرور یه حد ینرننه  121منلنار

رسنده یو
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الر

نمودار  :21اشتباهات آماری در صورت تراز پرداختهای ایران طی سالهای گذشته ،در دو دهه اخیر میزان اشتباهات خطاها و اشتباهات آماری منفی
بوده است که بیانگر وجود یکی از خطاهای شماره  5تا  9میباشد .همچنین مقدار بیشینه خطا (حدود منفی بیست میلیارد دالر) در سالی ثبت شده
است که درآمد ارزی کشور نیز در حالت بیشینه خود قرار داشته است.
میلیارد دالر

۵
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵

 .3.3.1بررسی وضعیت تراز پرداخت ایران بین سالهای  1225تا 1212
ر خدول زیر مجموع یرخی از گروههای موم صورت تراز پر اختهای کرور ین سالهای  2114تا 2111
مراهده میشو همانطور که ذکر شد اشتباهات آماری را میتوان هم از سمت حساجخاری و هم از سمت حساج مالی
ر نظر گرفت اما ا ه های ساالنه ینان ر ای هستند که ر مور ایران اشتباهات آماری ینرتر از سمت حساجخاری
است تا حساج مالی ضری
همن ضری

همبست ی ین خطاهای آماری و صورتحساج خاری ر حدو  11رصد است رصورتیکه

ین خطاها و اشتباهات آماری و صورتحساج مالی فقط ر حدو  31رصد است

وا اعتبارات تجاری

سدر ه و نقو خارخی

سرمایهگذاری ر سبد سوا

سرمایهگذاری مستقنم

مازا حساجخاری و سرمایه

یهاضافه اشتباهات

اشتباهات آماری

حساج سرمایه

مازا حساجخاری

و

191.0

03.1

0.3

493.1 - 03.0 - 01.0 011.3 - 19.1
61

منلنار

تغننر ر ذخایر یانک مرکزی
00.0

سایر سرمایهگذاریها

الر

جدول ( :)2صورت سرمایهگذاریهای کشور از محل مازاد حساب جاری و سرمایه کشور بین سالهای  2115تا (2119منبع ترازنامه بانک مرکزی از
سال  1191تا )1147

ایران

ر ای

ینایرای

خدول فرض شده است که اشتباهات آماری از محل ثبت نا رست اطتعات ر حساجخاری
ر یازه  14ساله ین  2115تا  2111ایران ارای مازا تجاری ثبتشده یرایر  315منلنار

ایجا شدهاند یهای ترتن

یو ه است فرض میشو منزان واقعی یهاندازه  61.2منلنار
 25.6منلنار

الر کمتر یو ه است همچنن کرور ر ای

الر پر اخت خارخی تحت عنوان حساج سرمایه اشته است که منزان رقم خال

الر خواهد یو همچنن

ر ای

وره کرور توانسته یهصورت خال

حدو  11منلنار

الر

وره یهاندازه

یرایر  211.4منلنار

الر سرمایهگذاری مستقنم خارخی

خذج کند(سالنانه حدو  151منلنون الر) که یاید یهصورت ملبت یا مازا حساجخاری سرمایه و اشتباهات آماری
خما شو یا ای حساج کرور ر ای

وره 14ساله  221.5منلنار

الر مازا

رآمد اشته که یهای ترتن

سرمایهگذاری

شده است:
 1.3 رصد یه صورت خرید سوا و اورا ،شرکتها و ولتهای خارخی
 11.5 رصد خرید اس ناس و ارز
 41.6 رصد اکلراً یهصورت اعتبارات تجاری
 41.6 رصد یهصورت ذخایر یانک مرکزی
ر خدول شماره  3مصار
مصر

صورت تراز پر اختهای ایران یه وند کرور منتخ

یررسیشدهاند یهصورت خاص ریز

مازا حساج خاری کرورهایی که ارای مازا تجاری هستند(مازا تجاری) مراهده میشو از خدول فو ،میتوان

اطتعات فو ،را استنباط نمو
سرمایهگذاری مستقنم خارخی ر ایران نز یک یه صفر یو ه و از کرورهای نز یک یه ایران ر منطقه کمتر یو ه
است هروند کرور توانسته حدو  11منلنار

الر خال

سرمایه خارخی خذج کند اما ای مقدار ر مقایسه کرورهای

منطقه یدتر یو ه و فقط از عرا ،که ر ای مدت رگنر خنگ یو ه است وضعنت یوتری ار
سرمایهگذاری ر سبد مالی عمتً صفر یو ه است و تمامی منزان مازا تجاری یا یه سمت ذخایر یانک مرکزی
سرازیر شده است و یا یه سمت سایر سرمایهگذاری رواقا کرور ر ای

وره  61رصد از کل منزان مازا

رآمد ارزی

را ر ای سبد قرار ا ه است که یاالتر از همه کرورهای یررسیشده ر ای خدول است ای مدل از ن ه اری منایا
مازا کرور (که اکلراً از محل صا رات نفت خا یو هاند) نهتنوا سو و یاز هی خاصی ندار یل ه شامل هزینههای ن ه اری
ننز است حدو  25منلنار

الر نقو خارخی مرمول تور و کاه

ارزش شدید ر یازه ین نسلی هستند

و نمونه از کرورهای توسعهیافته یا وخو حجم قایلتوخه مازا حساجخاری ذخایر ارزی خو را تغننر نمی هند
که ریره ر نظا شناور ارز ار که آنها را از ذخایر رسمی یینناز کر ه است
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جدول ( :)1مقایسه صورت حساب جاری و سرمایه و موارد مصرف کشورهایی که صادرکننده هستند و حساب جاری مازاد دارند(بین
سالهای  2115تا ()2119منابع ایران :ترازنامه بانک مرکزی ،سایر کشورها :پایگاه داده های صندوق بین المللی پول ) IMF
مازاد
ذخایر

سایر

مشتقات

سبد مالی

FDI

92.9

133.1

0.0

2.5

-10.1

34

94

1

14

30

23

26

0

2

27

14

731

445

1323

676

89

28

-3

57

-46

حسابجار ی،
سرمایه و
اشتباهات
218

ایران

-97

آرژانتین

-552

برزیل

-136

اندونزی

172

مالزی

-504

ترکیه

77

عراق

-490

هند

3189

آلمان

-115

ایتالیا

125

اسرائیل

-214

یونان

407

278

0

116

-158

643

عربستان

13

-56

0

609

141

592

نروژ

نمودار  :21حساب جاری کشور (ناحیه آبی رنگ) در دوره  19ساله  2115تا  2119به صورت پیوسته مثبت بوده است .نمودار (قهوه ای) مجموع
صادرات نفتی کشور  /نمودار سرمهای (صادرات غیر نفتی)  /نمودار زردرنگ صادرات خدماتی و نمودار سبز رنگ در ناحیه منفی مجموع واردات کاالها
و خدمات .ضریب همبستگی باال بین صادرات نفتی کشور و صورت حساب جاری مشهود است.
میلیارد دالر

۱۰۰
۵۰
۰
۵۰
۱۰۰

۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹4 ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸4 ۱۳۸۳
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۱۵۰

Thousands

۱۵۰

 .3بررسی صادرات گمرکی کشور
یا توخه یه منایا عظنم نفتی و صنعت نفت یکصد ساله نفت خا همواره ی ی از مومتری اقت صا راتی ایران یو ه
است لذا صا رات ایران معموالً یه و سته نفتی و تنرنفتی تقسنم میشو اما مرز صا رات نفتی و تنرنفتی وندان شفا
ننست نفت خا حلقه اول زنجنره ارزش محصوالت متنوعی است اما ر مور ای که وقدر یک کاال یاید از ای حلقه اولنه
فاصله ی نر تا صا رات تنرنفتی محسوج شو اتفا،نظر وخو ندار یهعنوانملال پلی اتنل و اتانول و پارازایلن که
ازخمله محصوالت صا راتی تنرنفتی هستند اما ر عمل ارتباط تن اتن ی یا نفت و گاز خا

ارند

صا رات رسمی ایران از سه مجرا انجا میشو :
 صا رات نفت و گاز فرآوری نرده که توسط شرکت ملی نفت انجا میشو و فرآیند صا رات و ثبت ا ههای
آن خارج از وارووج گمرا انجا میشو
 صا رات گمرکی شامل صا رات انواع کاالهای نفتی و تنرنفتی است که پس از طی مراحل ا اری از مبا ی
گمرکی صورت میگنر


صا رات تنررسمی (قاوا ،مع وس) شامل کاالهای اخلی که یه الیل مختلف یهصورت تنررسمی و تنرقانونی
از کرور خارج میشوند آمار و اطتعات قنقی از ای گروه ر سترس ننست اما مومتری موار ی که یرای
قاوا ،مع وس خذاج هستند محصوالتیاند که توسط ولت یه آنوا یارانه ا ه میشو و قنمت آن ر خارج
یسنار ینرتر از قنمت اخلی است

اگر از صا رات قاوا ،صر نظر شو صا رات گمرکی کرور ر سال  1391فقط ر حدو  21رصد از مجموع
صا رات کرور (حساج کاال )21کرور را تر نل می ا

ر سال  91ارزش صا رات گمرکی یه ین

و ر و سال اخنر هم یا توخه یه مسارل ناشی از تحریم و کاه
عبور کر ه است و یرای اولن یار ر وندی
ای احتمال وخو

از  35رصد رسنده

قنمت نفت ارزش صا رات گمرکی از مرز  51رصد

هه صا رات گمرکی کرور از صا رات نفت خا پنری گرفته است هروند

ار که ر سالهای آتی شرایط تغننر کر ه و صا رات نفت خا یهصورت عمده از سر گرفته شو اما

یاید توخه کر که اکلر پژوهر ران روند قنمت خوانی نفت ر سالها و هههای پن

رو نزولی یا ثایت تخمن میزنند

یننی میشو تقاضا یرای سوخت را ر سالهای

که مومتری

لنل گسترش انرژیهای نو و خو روهای یرقی است و پن

آینده کاه

هد ینایرای یه نظر میرسد عصر پترو الر یه آهست ی رو یه پایان است و فارغ از اتفاقات کوتاه و گذرا

یاید یا ن اه یلندمدت یه صا رات تنرنفتی کرور ن ریست و یرنامهریزیها را ر خوت افزای

سبد صا راتی کرور

قرار ا

21

حسااج خاری از مجموع حسااج کاال و خدمات تر نلی شده است و حساج کاال یرایر مجموع صا رات کاال (و نه خدمات توریسم و حمل و نقل و ) منوای وار ات کاال

است
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 .3.1محصوالت کشاورزی و دامی
محصوالت کراورزی و امی ی ی از مومتری و استراتژیکتری گروههای تولند و صا راتی هستند یه صورتی
که میتوان ا عا کر کرورهای صنعتی و توسعهیافته حمایت ینرتری از کراورزی و صنایا امی خو میکنند مطای
ا هها  29کرور توسعهیافته سازمان توسعه و هم اری اقتصا ی  OECDر هه اول قرن  21ساالنه ر حدو 361
منلنار

الر انواع یارانه و مرو ،یرای تولند و صا رات محصوالت کراورزی و امی پر اخت کر هاند پر اخت ای یارانه

مور انتقا یسناری از کارشناسان است از یدگاه آنها ی ی از الیل فقر و فتکت موخو

ر کرورهای آفریقایی همن

حجم عظنم از یارانههای محصوالت کراورزی و تعرفه وار ات محصوالت کراورزی ر کرورهای توسعهیافته است عتوه
یر ای

کارشناسان ا عا میکنند که سو اصلی از انواع یارانهها و مرو،های تولند و صا رات محصوالت کراورزی و امی

یه خن

شرکتهای عظنم امداری واریز میشو که تولند انبوه ارند و هزینه سرانه آنها کمتر است آمارهای OECD
 21رصد از کراورزان ثروتمندتر و سرمایه ارتر میرو و

نران می هند که  11رصد از مجموع ای کمکها یه خن

سایر کراورزان فقط از  21رصد ای کمکهای یتعوض یورهمند میشوند  21فارغ از صحت ای ا عا انبوه سناستهای
حمایتی و یارانهای کرورهای توسعهیافته یرای محصوالت کراورزی و امی ینان ر نق

استراتژیک و اساسی ای گروه از

محصوالت است و یه نظر میرسد کرورهای توسعهیافته ر ای مح صوالت یه نبال استقتل و خو کفایی یو ه و تمایل
ارند که قسمت اعظم از تذای مور نناز شوروندان خو را ر خاا خو تولند کنند
ر نمو ار زیر صا رات گمرکی ساالنه محصوالت کراورزی و امی کرور ین سالهای  1311تا  1396رسم
شده است ر و هه منتوی یه سال  1396صا رات محصوالت کراورزی و امی یهصورت متوسط ساالنه  12و 11
رصد رشد اشتهاند روند رشد صا رات محصوالت کراورزی تا سال  1319فزاینده و یا انحرا
از آن وره یه یعد انحرا

معنار افزای

و منان ن نرخ رشد کاه

معنار پاین یو ه است

یافته و یه نظر میرسد یر روی مقدار ساالنه 3511

منلنون الر یه تعا ل رسنده است

21

یرای اطتعات ینراتر یه کتاج " "In defence of capitalismنوشته ” “John Norbergمراخعه شو نویسنده ر ای کتاج یه تفصنل توضنح می هد که وطور ی ی

از مومتری

الیل فقر ر کراورهای افریقاری همن ساناست تعرفهای و حمایتی کرورهای تریی از کراورزی و امداری است و کنار گذاشت ای سناستها یسنار موثرتر از

واموا و کمکهای یتعوضی است که کرورهای توسعه یافته یه کرورهای فقنر می هند
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نمودار  :22سری زمانی صادرات محصوالت کشاورزی و دامی ،ارزی دالری در محور سمت چپ منعکس شده و نرخهای رشد ساالنه در محور
عمودی سمت راست

۸۰

نرخ رشد سالیانه

۱۰۰

میلیون دالر

۱۲۰

محصوالت دامی
نرخ رشد کشاورزی

۳۵۰۰
۳۰۰۰

نرخ رشد دامی

۶۰

4۰۰۰

Millions

۱4۰
محصوالت کشاورزی

4۵۰۰

۲۵۰۰

4۰

۲۰۰۰

۲۰

۱۵۰۰

۰
۲۰

۱۰۰۰

4۰

۵۰۰
۰

۶۰
۱۳۹۵

۱۳۸۷

۱۳۹۱

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

هروند صا رات محصوالت کراورزی ر  3هه اخنر روند صعو ی اشته است اما نسبت ارزش محصوالت کراورزی
یهکل صا رات گمرکی یهشدت کاه

یافته است ر نمو ار زیر ارزش صا رات گمرکی محصوالت کراورزی یه کل

صا رات گمرکی کرور ترسنمشده است ر هه  11محصوالت کراورزی ی ی از مومتری گروههای صا رات گمرکی
ایران یو ه و ین

از  21رصد از مجموع صا رات را یه خو اختصاص می ا ه اما ای رقم کاه

یافته یهطوریکه ر

سال  1396فقط  12رصد از مجموع صا رات گمرکی محصوالت کراورزی یو هاند متوسط قنمت واحد محصوالت
کراورزی صا راتی  13سنت یه ازای هر کنلوگر از ا ههای گمرکی استخراجشده است کمننه قنمت متوسط ر سال
 1315یرایر  41سنت یر کنلوگر یو ه که ر ننمه و
رسنده و از آن وره یه یعد رو یه کاه

هه  11و  11شمسی رشد کر ه و ر سال  1391یه  1.31الر

نوا ه و ر سال  1396یه  12سنت رسنده است یا توخه یه تور  56رصدی

الر ر یازه زمانی ین  1316تا  1396ای نوسانات قنمت واحد میتواند از عوامل زیر نرأت ی نر وراکه یه نظر میرسد
روند تغننرات قنمت تصا فی نبو ه است
 عتقه صا رکننده یه ثبت قنمت محصوالت کراورزی یه کمتر از قنمت واقعی
 افرای

یا کاه

رقایت ر کرورهای مقصد

 تغننر ر عرضه و تقاضای اخلی که قنمت نوایی محصوالت صا راتی را ستخوش تغننر کر ه است
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نمودار  :21صادرات محصوالت کشاورزی و دامی ،به تفکیک زیر شاخههای مختلف آنها در سال  ،1146میوه ،سبزیجات و محصوالت لبنی بزرگترین
اقالم صادراتی در این دو گروه هستند.
۲۵۰۰
۲۲۷۳

۲۰۰۰

میلیون دالر

۷۱۱

۶۵۳
۳۶4
۶۱

۳۷

۹۹

سایر

شیره،

دانه و میوه محصوالت

محصوالت

عصاره،

آرد سازی

کشاورزی صمغ رزین

روغنی و

۲4
غالت

گیاهان

میوه

۱۰۰۰
۵۰۰

4۱۷

۲۱

۱۵۰۰

سبزیجات وگیاهان زنده

۷۸
سایر

۳۸
شیر و

انواع ماهی گوشت و

غده های

محصوالت محصوالت و آبزیان

احشا

خوراکی

لبنی

خوراکی

حیوانی

۳۰

۰

حیوانات
زنده

داروئی

 .3.2محصوالت صنایع غذایی
ر نمو ار زیر ارزش صا رات محصوالت صنایا تذایی از اوایل هه هفتا شمسی تا سال  1396مراهده میشو صا رات
ای محصوالت ر ین سالهای  15تا  13ر سطح تعا لی  211منلنون الر یو ه است روند رشد از سال  14آتازشده
و ر عرض  6سال یه مرز  1منلنار
رشد آن رو یه کاه

الر رسنده است که ینان ر نرخ رشد  31رصدی ر سال است از سال  19روند

نوا ه یه صورتی که ر سال  96ارزش صا رات ای گروه یه  1561منلنون الر رسنده و نرخ رشد

صا رات ای گروه ر ای یازه زمانی حدو  1رصد یو ه است مومتری گروه از محصوالت صنایا تذایی فرآور ههای
منوهها تتت و ش تت و شنرینی هستند ر نمو ار زیر ارزش صا راتی زیرشاخههای محصوالت صنایا تذایی مراهده
میشوند
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نمودار  :29زیر شاخههای مختلف از مجموعه محصوالت صنایع غذایی
میلیون دالر

۷۰۰

۵۷۶

۶۰۰
۵۰۰
4۰۰

۳4۹

۳۰۰
۲۰۰

۱۹۰
۷۶
4
توتون و تنباکو

۲۰۰

۱۰۸

۱۰۰

4۳

۱۸
۰

آخال و تفاله

نوشابه و سرکه سایر خوراکی ها

صنایع خوراک

فرآورده های

فرآورده های

کاکائو و فرآورده

قند و شکر و

فرآورده های

های آن

شیرینی

گوشتی

سبزیجات و میوه غالت آرد ،نان

سازی

شیرین

ها

نمودار  :25سری زمانی ارزش صادراتی محصوالت صادراتی صنایع غذایی(دادههای اخذ شده از اداره گمرک جمهوری اسالمی)
میلیون دالر

۱۶۰۰

Millions

۱۸۰۰

۱4۰۰
۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
4۰۰
۲۰۰
۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

 .3.2پوشاک و صنایع نساجی
صا رات پوشاا کرور ر هههای اخنر وضعنت مناسبی نداشته است و از اوایل هه  11شمسی ر حدو یک
منلنار

الر ر سال یاقیمانده است محصوالت نساخی و پوشاا ر اوایل هه  11ین

از  41رصد از مجموع صا رات

گمرکی کرور را تر نل می ا اما سوم ای صنعت از صا رات گمرکی کرور یهصورت پنوسته افت کر و هماکنون فقط
سه تا ووار رصد از مجموع صا رات گمرکی کرور را یه خو اختصاص ا ه است یه نظر میرسد که ای گروه ر
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هههای اخنر ینرتری ضریه را از ینماری هلندی اقتصا ایران و سناست سرکوج ارزی خور ه است رحالیکه یسناری
از کرورهای رحالتوسعه از ای صنعت یرای کاه

ین اری رون تولند و کاه

ین اری و توسعه صا رات استفا ه

کر هاند ر کرور ما ای صنعت رو یه انحطاط رفته است ن ته قایلذکر ی ر ای است که قنمت یر واحد کنلوگر
محصوالت صا راتی حوزه پوشاا حدو  1یرایر منان ن قنمت واحد صا راتی است که ینان ر ارزشافزو ه ینرتر نوفته
ر ای صنعت است که ر اخل کرور یه یورهیر اری نمیرسد و یه لنل شرایط اقتصا ی حاکم یر کرور محصوالت
یهصورت خا از کرور خارج میشوند
نمودار  :26سهم محصوالت نساجی و پوشاک از کل صادرات گمرکی کشور (دادههای اخذ شده از اداره گمرک جمهوری اسالمی)
درصد

۶۰
۵۰
4۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

نگاهی به صنعت
پوشاک بنگالدش

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۵

۱۳۷۹

ر هه  11منت ی نورال قا ر ()Nooral Quaderکارآفری
شرکت وو کره خنویی امناء کر طب مفا ای قرار ا

۱۳۷۱

ین ت شی قرار ا ی یا

وو تعدا ی ماشن نساخی ر

اختنار قا ر قرار ا ه و ورههایی را یرای آموزش کارگران یرگزار کر وقتی کارخانه شروع
یه کارکر شرکت کرهای یه ازای  1رصد از فروش یه مدت  1سال ر فرآیندهای تولند
و یازاریایی یه قا ر کمک کر تا شرکت پا ی نر

ر سال  1911ای شرکت یا  131کارگر

و  2سرموندس کرهای شروع یه فعالنت کر تولندات شرکت یهطور متوسط ر هرسال 2
یرایر شد ای شرکت ر سال  1911حدو  2/3منلنون لباس زمستانی تولند کر که ارزش
آن حدو اً  5.3منلنون الر یو

ر آن زمان  114نفر از  131نفر اولنه شرکت هرکدا

خداگانه کارخانهها و کارگاههای خو را افتتاح کر ه یو ند ر آن سال حدو  111کارخانه
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یافندگی ر ین ت ش فعالنت میکر ند و تا ایتدای قرن  21منت ی ای رقم  3یرایر شد
یهطوریکه ر سال  2112حدو  61رصد از کل صا رات ای کرور را پوشاا تر نل
می ا ای

صنعت یرای  1/2منلنون نفر یهصورت مستقنم و  5منلنون نفر یهصورت

تنرمستقنم شغل ایجا کر ه یو خال

این ه از  1/2منلنون نفر کارگران شرکتهای

تولندی پوشاا حدو  91رصد آنها را زنان تر نل می ا ند ر سال  2119ین

از

 11رصد از مجموع صا رات ین ت ش را محصوالت نوایی پوشاا تر نل ا ه است
(حدو  35منلنار

الر یرایر یا  11رصد از صا رات گمرکی ایران) البته نرخ تولند سرانه

ین ت ش هنوز نز یک یه  2111الر و کمتر از ایران است اما ای صنعت یاعث شده است
که ای کرور یتواند یه صورت پنوسته ر وند هه اخنر ارای نرخ رشد اقتصا ی پایدار
و یاال یاشد هروند ر مقایسه یا استاندار های کرورهای پنررفته کارگران رفاه کمتری
ارند اما ش ی ننست که رشد ای صنعت زندگی یسناری را متحول کر ه و فرصتهایی را
ر اختنار آنها قرار ا ه که قبتً نداشتند

 .3.2ماشینآالت
منظور از ماشن آالت گروههای  14تا  92از کتاج مقررات ملی صا رات و وار ات است که شامل انواع
ماشن آالت مختلف از یگ یخار تا وسایل نقلنه و ست اههای پزش ی است روند تغننرات سوم ای گروه از مجموع
صا رات گمرکی ر نمو ار زیر مراهده میشو اگر از پرشهای ساالنه صر نظر شو میتوان تخمن ز که روند
صا رات ای محصوالت تا اواسط هه  11صعو ی یو ه و ر ینرننه خو یه  1.6منلنار
یه یعد روند صا رات ای محصوالت رو یه کاه

گذاشته و یه یک منلنار

الر رسنده است و از آن وره

الر منل کر ه است وضعنت ای صنعت ننز

مرایه صنعت نساخی کرور است ر سالهای اوایل هه  11حمایتهای ستوری زیا ی از صا رات گمرکی کرور شد
همانطور که ر قسمت های قبلی مرور شد اراره تسونتت صا راتی معافنت مالناتی و پر اخت نقدی یه صا رکنندگانی
که از تغننرات قنمت ارز ضرر کر ه یو ند ر ستور قرار گرفته یو اما از انتوای هه  11افزای

ش ا

تور

اخلی و

قنمت ارز یاعث شد صنایعی که ارای حاشنه سو پایننی یو ند و ر یازارهای رقایتی فعالنت میکر ند عمتً مزیت رقایتی
خو

ر صا رات را از ست یدهند

11

نمودار  :27درصد ارزش صادرات گمرکی ماشین آالت از مجموع صادرات گمرکی کشور ،روند صادراتی تا نیمه اول دهه هشتاد صعودی بوده و از آن
به بعد روند تغییر کرده است (دادههای اخذ شده از اداره گمرک جمهوری اسالمی).
درصد

۸
۷
۶
۵
4
۳
۲
۱
۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

 .3.3نفت خام ،محصوالت معدنی ،محصوالت پتروشیمی و فلزات
نفت خا شامل نفت و منعانات فرآوری نرده؛ هندروکری های سبک (ینزی

گازورنل نفت یلندینگ و )

روت های نفتی (مانند گریس رافنننت و ) نفت گاز و سایر اقت است که یا کد گمرکی  2119تا  2111ر کتاج
مقررات ملی صا رات ذخنرهشدهاند ای گروه یا مانند نفت و منعانات گازی فرآوری نردهاند یا مانند روت های نفتی و
یسنار یه ما ه پایه نز یک هستند و همه تحت عنوان نفت خا شناخته میشوند
نمودار  :29سهم نفت خام ،محصوالت معدنی ،محصوالت پتروشیمی و فلزات از مجموع صادرات گمرکی کشور در بین سالهای  1171تا ،1146
سهم این محصوالت در بازه  25ساله از کمتر از  21درصد به حدود  75درصد از مجموع صادرات گمرکی کشور رسیده است .با وجود ارزش باال این
محصوالت فقط حدود  11درصد از محمولههای صادراتی را تشکیل میدهند.
درصد

۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
4۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

11

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

محصوالت معدنی شامل فصلهای  25و  26از کتاج مقررات ملی صا رات و یقنه محصوالت گروه  21است که
خزء گروههای نفت خا یهحساج نمیآیند محصوالت پتروشنمی شامل گروههای  21تا  31از کتاج یه همراه کد تعرفههای
 3911تا  3911از فصل  39کتاج (شامل محصوالت اولنه و فرآوری نرده پتستنک) هستند انواع پایههای پلیاتنل که
از گروههای موم صا راتی صنعت پتروشنمی کرور هستند ذیل فصل  39و ر کد تعرفههای ذکرشده قرار ارند فلزات
ننز شامل فصلهای  12تا  13از کتاج مقررات ملی صا رات یو ه و شامل انواع فلزات و مصنوعات آنها هستند از 21
کد تعرفه صا راتی موم ر سال  1391که ا ههای آن اخنراً از ا اره گمرا استخراجشده و نفت خا یه لنل تحریمها
از آن حذ شده  15محصول خزء ای مجموعه یهحساج میآیند ن ته اصلی و مرترا ای محصوالت آن است که
قری

یهاتفا ،محصوالت صا رشده تولندشده توسط شرکتهای یزره ولتی و شبه ولتی هستند
نمودار  :24ارزش متوسط محمولههای گمرکی کشور در سال  46و  47به تفکیک گروههای مختلف صادراتی (استخراج شده از دادههای اداره گمرک)
۲۵۰

متوسط ارزش محموله گمرکی

۲۰۰

هزار دالر

۳۰۰

۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

ر نمو ار زیر ارزش صا راتی ای گروهها از سال  1311تا  1396مراهده میشو روند صا رات یهصورت ممتد
رو یه رشد یو ه است و ارزش صا راتی ای محصوالت که ر اوایل هه  11شمسی کمتر از  21رصد از مجموع صا رات
گمرکی کرور یو ه است اکنون یه ین

از  11رصد رسنده است ( 14.3رصد ر سال  1396مطای آمار گمرا)

قنمت واحد (قنمت یر کنلوگر ) ر حدو  31سنت یر کنلوگر یو ه است که از سایر گروههای گمرکی کمتر است یه
توخه یه ای که اکلر اقت موخو

ر ای گروهها شامل موا اولنه فرآوری نرده و یا کم فرآوری شده هستند ای قنمت

واحد کم منطقی است اما از سمت مقایل ارزش متوسط محموله های گمرکی محصوالت ای
گمرکی ینرتر است ای پارامتر ر نمو ار مراهده میشو
هزار الر یو ه است ارزش محمولههای گمرکی ای
امر یاعث شده است که ین
ای

سته از سایر محصوالت

رحالیکه متوسط ارزش محمولههای کراورزی ر حدو 61

سته (تنر از نفت خا گمرکی) ین

از  211هزار الر است و همن

از  11رصد از ارزش صا رات گمرکی کرور ر کمتر از  31رصد محمولههای گمرکی

سته انباشته شوند
12

جدول  :9بیست کد تعرفه مهم صادراتی کشور در سال  ،1149از مجموع این  21کد تعرفه  15کد جزء محصوالت معدنی ،فلزی و پتروشیمی هستند
(دادههای مربوط به صادرات گمرکی نفت خام از جدول حذف شده اند)

کد تعرفه

وزن

شرح تعرفه

(کیلوگرم)

ارزش (دالر)

29051100

متانول

6,107,779,709

1,114,514,488

39011030

پلیاتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از %49

1,285,450,990

1,094,222,064

72061000

شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج ،که در جاي دیگر ذکر نشده.

2,362,834,953

881,864,945

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده

125,171,931

819,261,852

72071290

شمش ا ز آهن و فوالد غیر ممزوج؛ که در جاي دیگر ذکر نشده.

2,135,487,623

811,090,939

31021000

اوره حتی بهصورت محلول در آب

4,273,052,300

790,146,146

39012020

پلیاتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی)  %49یا بیشتر

929,806,925

784,745,271

08025100

پستهها باپوست تازه یا خشك

92,515,973

729,753,178

72071190

محصووالت نیمهتمام از آهن یا فوالد غیر ممزوج با سوط مطط مرب یا مستطی که اندازه پنااي
آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد باضخامت بیش از  022میلیمتر

1,915,812,542

726,334,294

72142000

میلههاي آهای یا فوالدي ،گرم نوردیده داراي دندانه ،برآمدگی گودي یا بعد از نورد تابداده شووده،
یا با تغییر شک یافتگیهاي حاص از نورد

1,470,133,665

589,315,827

29053100

اتیلن گلیکول (اتان دي ئول)

983,329,682

460,884,752

39012040

پلیاتیلن گرید بادي با وزن مخصوص (چگالی)  %49یا بیشتر

523,251,435

428,299,721

39012030

پلیاتیلن گرید تزریطی با وزن مخصوص (چگالی)  %49یا بیشتر

478,007,194

374,425,643

8081000

سیب ،تازه

746,439,968

365,292,223

26011150

و و و کاسانتره آهن

3,754,075,653

293,385,155

79011210

روي غیر ممزوج محتوي 44/49تا %44/44وزنی بهصورت کارنشده

122,386,882

293,200,896

7020000

گوجهفرنگی ،تازه یا سرد کرده

573,974,295

259,561,821

29024300

پارا ا کسیلن ()xylene-p

350,680,458

257,052,941

8025210

مغز پسته تازه یا خشك

17,796,973

244,251,002

57029200

کف پوشهاي غیر مخملی باف ،از مواد نسجی ساتتیك یا مصاوعی آماده مصرف.

47,100,728

235,015,457

جمع  02قلم عمده

11,552,618,614

مجموع صادرات گمرکی در سال 49

41,423,826,77

 .3.3داللتهای بررسی آمار صادرات گمرکی کشور
صا رات گمرکی کرور از حدو  2.5منلنار

الر ر سال  1311یه حدو  45منلنار

الر ر سال  1396رسنده

است که رشد متوسط ساالنه  12رصد را نران می هد هروند قسمت اعظم ای صا رات ر حوزه صا رات نفت خا
موا معدنی پتروشنمی و فلزات یو ه است ر نمو ار زیر صا رات گمرکی کرور تنر از گروههای فو ،نمای
است مطای ش ل ای گروه ننز تا انتوای هه  11رشد کر ه و یه سطح  11منلنار
13

ا هشده

الر رسنده است متوسط نرخ رشد

صا رات یرای محصوالت تنرنفتی و تنر معدنی یرایر  1رصد است هروند ر هه  91ای روند رشد متوقفشده و یه
سطح تعا لی خو رسنده است
نمودار  :11سری زمانی مجموع صادرات گمرکی کشور طبق اطالعات اخذ شده از سازمان گمرک (نمودار آبی)(با نمودار شماره  7که از دادههای بانک
مرکزی استخراج شده است دارای اختالف میباشد) /صادرات گمرکی ایران غیر از محصوالت معدنی ،پتروشیمی و فلزات (نارنجی)

4۵
4۰

میلیارد دالر

۵۰

۳۵

مجموع صادرات گمرکی

۳۰
صادرات گمرکی غیر از نفت خام ،پتروشیمی ،فلزات

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

ر قسمتهای قبل ذکر شد که ر هه  11شمسی اختت

۱۳۷۹

تور

۱۳۷۵

۱۳۷۱

اخلی و تغننر ارز زیا شد و رحالیکه ر

اکلر سالهای آن وره تور ساالنه ین  15تا  21رصد یو نرخ ارز تقریباً ثایت یو یه صورتی که ین سالهای 1311
تا  1391شاخ
فراتر نرفت افزای

قنمت مصر کننده  4.43یرایر شد (رشدی معا ل  341رصد) اما افزای

قنمت ارز از  41رصد

شدید ر هزینههای ریالی از یک سمت و ثبات نسبی قنمت ارز (رشد  41رصدی ر مقایل رشد

 341رصدی هزینههای ریالی) یاعث شد تا یسناری از فرصتها و مزیتهای صا راتی محصوالت ایرانی از ین یرو که
نمونه آن را ر روند تغننر صا رات محصوالت پوشاا و ماشن آالت مراهده کر یم رهرصورت روند کلی صا رات
تنرنفتی ر هه  11رو یه رشد یو ه و خوشبختانه کرور مانند هه  51شمسی گرفتار عوارض ینماری هلندی نرد لنل
ای امر را میتوان ر وند مسئله خستوخو کر مسئله اول تسونتت و منافا تنرریالی ناشی از صا رات یو ه است
هروند یه نظر میرسد که ای مور نمیتواند فاکتور اصلی و تأثنرگذار یو ه یاشد وراکه مرایه همن تسونتت و مزایا
یرای صا رکنندگان ر هه  51ر نظر گرفته شد یو اما ر کوران ینماری هلندی نتوانست یه موفقنتی ستیافته و
تغننر زیا ی یه وخو یناور
فاکتور ی ر که یه نظر اثر ینرتری اشته یاز شدن یازار های و کرور همسایه عرا ،و افغانستان یر روی محصوالت
ایرانی یو ه است ای کرورهای خنگز ه که عمتً زیرساختی یرای تولند نداشتند یازار مناسبی را یرای محصوالت ایرانی
ایجا کر ند و محصوالت ایرانی یا توخه یه ای که از لحاظ یعد مسافت ننز ارای مزیت رقایتی یو ند توانستند رصد
14

قایلتوخو ی از یازار ای

و کرور را ر ست ی نرند ر نمو ار زیر سوم و کرور عرا ،و افغانستان از مجموع صا رات

گمرکی ایران نران ا هشده است تا انتوای هه هفتا سوم ای

و کرور از صا رات گمرکی ایران کمتر از  4رصد یو ه

اما ر هه  11یا سرعتیاال رشد کر ه یه طوری که ر سال  1391تقریباً  21رصد از صا رات گمرکی یه مقصد ی ی
از ای

و کرور یو ه است و ر سالهای یعد ننز معموالً ر سطح یاالی  21رصد قرار اشته است یه نظر میرسد یاز

شدن یازار ای

و کرور یر روی محصوالت ایرانی ی ی از الیلی یو ه است که صا رات تنرنفتی ایران ر یحبوحه سرکوج

قنمت ارز یه رشد ا امه هد
نمودار  :11سری زمانی سهم دو کشور عراق و افغانستان از مجموع صادرات گمرکی کشور در بازه زمانی  1171تا 1146

۳۰

درصد

۳۵

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

لنل محتمل ی ر یرای تفاوت روند صا رات تنرنفتی ر هه  11یا هه  51کنترل وار ات کاالها ر هه 11
یو ه است ر نمو ار شماره  32نسبت ارزش کاالهای وار اتی یه کاالهای صا راتی کرور ر سالهای مختلف نمای
ا هشده است ر اوایل هه  51یا افزای

شدید قنمت نفت و رآمد نفتی ولت وار ات کاالهای مختلف یهشدت رشد

کر و از  61رصد ارزش صا رات یه  161رصد رسند ولی ر هه  11سطح وار ات کاالها ر حدو  61رصد ارزش
صا راتی کرور یاقی ماند و همن مسئله یاعث شد تا کرور از اخناس خارخی اشباعنرده و تولند و صا رات ا امه اشته
یاشد هروند یا سطح یوننه فاصله زیا ی اشت
ن ته ی ری که از یررسی ریز ا ههای گمرکی مروو است وخو انحرا

معنار و وول ی شدید ر محمولههای

گمرکی گروههای مختلف است وخو وول ی ملبت یاال یه ای معنی است که مد ا هها یهمرات

از منان ن کووکتر

است یه عبارت ی ر تعدا زیا ی از محمولههای گمرکی ر یازهای قرار ارند و تعدا یسنار کمی از محمولهها یا اختت
زیا

ارای حجم و ارزش ینرتری هستند
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نمودار  :12نسبت ارزش کاالهای وارد شده به کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور(منبع بانک جهانی)
درصد

۱.۸۰
۱.۶۰
۱.4۰
۱.۲۰
۱.۰۰
۰.۸۰
۰.۶۰
۰.4۰
۰.۲۰
۰.۰۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

۱۳۷۱

۱۳۶۷

۱۳۶۳

۱۳۵۹

۱۳۵۵

۱۳۵۱

۱۳4۷

۱۳4۳

۱۳۳۹

ر نمو ار شماره  33ارزش واحد صا رات گمرکی ایران مراهده میشو قنمت واحد از انتوای هه  11تا اواخر
هه  11روند صعو ی اشته و از آن مقطا یه یعد روند مع وس شده و قنمت واحد از حدو  55سنت ر هر کنلوگر
یه حدو  35سنت ر هر کنلوگر کاه

یافته است اگر منزان خطا ر ثبت ا ههای آماری گمرا ارای اریبی نباشد

ای نمو ار ننز گواه ی ری از ینماری هلندی و تأثنر منفی رآمدهای نفتی یر اقتصا ایران یو ه است که یاعث شده
صا رات محصوالتی که ر زنجنره ارزش پاین تر هستند و ارزشافزو ه ینرتری یرای کرور ایجا میکنند یهصرفه نباشد
و صا رات گمرکی ننز عمتً یه سمت موا اولنه و فرآوری نرده معطو

شو

ر سالهای اخنر ( ر وران قبل از تحریم

و شنوع ویروس کرونا) منان ن صا رات ماهانه ایران حدو 3منلنار و  611منلنون الر یو ه است از ای مقدار حدو
 1منلنار

الر مریوط یه صا رات نفت خا و  2منلنار و  611منلنون الر مریوط یه صا رات کاالهای تنر از نفت خا

یو ه است ر آمار منتررشده گمرا از صا رات سال  99ا ههای مریوط یه فصل  21کتاج مقررات صا رات و وار ات
و همچنن اقت صا راتی یه کرور عرا ،حذ شدهاند یا حذ

موار مرایه از ا ههای سالهای  96و  91یهصورت

تقریی میتوان گفت که صا رات گمرکی کرور ر هرتماهه اول سال  99یه لنل شنوع ینماری کرونا و تحریمهای
مختلف ر حدو  31رصد کاه

یافته است هروند یه نظر میرسد نسبت کاه

ر نفت خا موا معدنی محصوالت

پتروشنمی و فل زات ر مقایسه یا سایر کاالهای صا راتی ثایت یو ه و صا رات هر و گروه یه یکمنزان افت کر ه است
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نمودار  :11قیمت واحد مجموع صادرات گمرکی گشور ،از نیمه دهه  91روند قیمت نزولی بوده است بنابراین سهم صادراتی محصوالت خام افزایش
یافته و سهم کاالهای فرآوری شده که دارای ارزش افزوده بیشتر هستند ،کاهش یافته است .همچنین مشاهده میشود که در بازه زمانی  1171تا
 1177همزمان با اعمال سیاستهای سختگیرانه گمرکی قیمت واحد محصوالت گمرکی به شدت افت داشته است.
دالر

۰.۹۰
۰.۸۰
۰.۷۰
۰.۶۰
۰.۵۰
۰.4۰
۰.۳۰
۰.۲۰
۰.۱۰
۰.۰۰

۱۳۹۵

۱۳۹۱

۱۳۸۷

۱۳۸۳

۱۳۷۹

۱۳۷۵

نمودار  :19ترکیب صادرات گمرکی برحسب ارزش آنها به تفکیک صنایع مختلف

11

۱۳۷۱

نمودار  :15ترکیب صادرات گمرکی برحسب تعداد محمولهها به تفکیک صنایع مختلف

 .6الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه :پیش ،حین و پس از بحران ارزی
یا توخه یه آنچه ر یخروای پنرن ای گزارش عنوان شد یاید توخه اشت که ن اه م انن ی و ستوری صر
یه مدیریت یوننه حساااج ساارمایه نه تنوا نتنجهیخ

نخواهد یو یل ه مم

اساات نتایج مع وساای یه یار آور یر ای

اسااس الز اسات که ضام اصاتح ارمی رژیم ارزی و تجاری از تاثنر هنجانات یر تصاامنمات اقتصا ی هن ا یروز
یحرانوا خلوگنری نمو ه و از یحران یه عنوان فرصاتی یرای اصتحات ساختاری ر سناستهای ارزی و تجاری یوره یر
ر ای یخ

ضاام ینان شاارایط الز یرای احتراز از وقوع یحران ارزی ملزومات سااناساات ذاری یوننه ر زمان وقوع

یحران را توضنح ا ه و تصنمات یوننه یعد از یحران را ترریح خواهنم کر
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 .6.1الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه پیش از بحران
یرای مدیریت یوننه حساج سرمایه ر شرایط عا ی یاید سناستوای ارزی و تجاری یه گونهای طراحی شوند که
اوال احتمال وقوع یحران ارزی یه حداقل یرسد و ثاننا نوسانات حساج خاری و حساج سرمایه یتوانند یه خویی همدی ر را
هند یرای ای منظور الز است که سناستوای ارزی و تجاری همزمان و هد

پوش

تروی تولند و را نبال نمایند

کرااورهایی که فاقد منایا خدا ا ی هسااتند ناخو آگاه ناوار یه اخذ ونن تصاامنماتی هسااتند م ر این ه ولت
مساتقر ساعی کند یا اساتقراض اخلی یا خارخی تبعات وقوع همزمان کساری تجاری و کساری حساااج سرمایه را یه
وره هاای آتی منتقل نماید ای امر ننز ر نوایت منجر یه کاه

اعتبار اخلی یا خارخی ولت مذکور خواهد شاااد که

تبعات ناگواری یرای اقتصا آن کرور ر پی خواهد اشت
ر کرااورهای ارای منایا خدا ا ی مم
تصامنمات ارزی و تجاری تال

اساات اقتصااا سااناساای انتخایات و ورههای ریاساات خمووری یر

شو یه ینان ی ر روسای خموور می انند که یرای عمو مر

زیا اساات و از آن یه عنوان یک پارامتر موم یرای ارزیایی عمل ر

ولتها اسااتفا ه میکنند لذا ولتها همواره سااعی

می نمایند که نرخ ارز را همواره ثایت ن ه ارند ولو این ه ننروهای طبنعی اقتصاا (شا ا
شا ا

یورهوری یازار محصوالت و ش ا

نرخ ارز ارای اهمنت

تورمی یا یقنه کرورهای ننا

یورهوری سرمایه) تمایل یه یاالیر ن نرخ ارز اشته یاشند ر ونن شرایطی

اگر سارانه منایا ارزی ناشای از ثروت خدا ا ی وفور یاال اشته یاشد (مانند کرورهای حاشنه خلنج فارس) ولتوا حتی
می توانند یه صااورت یلندمدت (و تا زمان اتما ثروتوای خدا ا ی تجدیدناپذیر) ننز نرخ ارز را ثایت ن ه ارند البته ای
ساناست منجر یه تولندز ایی گستر ه ر ای کرورها خواهد شد اگر سرانه منایا ارزی کافی نباشد (مانند ایران) اصرار
یه اتخاذ رژیم ثایت ارزی منجر یه وقوع شاوکوای ورهای ر نرخ ارز خواهد شاد ضام این ه مم
یرای مقایله یا آثار ضاادتولند ممانعت از افزای
فوری ای اقدا کاه

ر رفاه مصر

است سناست ذار

نرخ ارز یه وضااا تعرفه یرای حمایت از تولند اخل متوساال شااو اثر

کننده و اثر منان مدت و یلندمدت آن وری ین اهوای اخلی از یازارهای خوانی

خواهد یو
یا توخه یه آنچه ینان شد ترکن

یوننه یرای سناستهای ارزی و تجاری کرور تغننر رژیم ارزی کرور از رژیم

ثایت یه رژیم شاناور مدیریت شده و همزمان کاه

حداکلری ر تعرفهها و ترریفات گمرکی مییاشد مقصو از رژیم

ارزی شناور مدیریت شده ر اینجا ای است که اوال نرخ یلندمدت ارز یاید یدون ستکاری و ممانعت از عمل ننروهای
طبنعی اقتصاا و توساط یازار تعنن ش و ثاننا یانک مرکزی یا خرید و فروش ارز (خارج از ارز ناشی از رآمدهای نفتی
ولت) یه مدیریت نوسااانات ای یازار ر محدو ه پنجره ارزی حول نرخ یلندمدت یدر از ثاللا یاید ارزهای ناشاای از
فروش نفت یه هن وخه وار یو خه ولت نرده و صر
ترتن

وار ات ت نولوژیوای پنررفته و توسعه زیرساختوا شو یه ای

عاملنت یانک مرکزی یرای فروش ارزهای نفتی ننز تا حد زیا ی موضاوعنت خو را از ست خواهد ا و یانک

مرکزی را از یک یازی ر منفعل ر یازار ارز یه یک یازی ر فعال تبدیل خواهد نمو
19

اتخاذ رژیم ارزی شاناور مدیریت شده یه نفا تولند کرور ننز خواهد یو ای امر یاعث میشو که توخنه نظا
تعرفه ای پنچنده و ناکارآمد فعلی یرای حمایت از تولند ننز یال ل موضاوعنت خو را از ساات یدهد یا حذ
کاه
یر

تعرفهها و

تراریفات گمرکی ضم روان کر ن خریان مبا له فرامرزی کاالها و خدمات واسطهای ام ان تعریف یازی یر -
ر مبا الت و توافقنامه های تجاری یا ساایر کراورها ننز مونا شده و یدلماسی تجاری کرور فعال خواهد شد ضم

این ه ن رانی از آساان
کامت یرطر

رفاهی یه مصاار

کنندگان یه لنل تغننر رژیم ارزی ننز یا اثر رفاهی کاه

حداکلری تعرفهها

خواهد شد

ی ی از تبعات رژیم ارزی ثایت ای اسات که رخه آزا ی ساناستهای پولی را ننز از ین مییر

ر وارووج

پنرانوا ی فو ،رخه آزا ی ساناست پولی یازیایی شده و ام ان هدف ذاری تور یرای یانک مرکزی فراهم میشو یر
ای اساااس یا کاه

شا ا

تورمی میتوان از کاه

مطالبه اختماعی یرای سرکوج نرخ ارز ننز یرطر

ارزش پول ملی یه نحوی اصااولی خلوگنری نمو یر ای اساااس

خواهد شد

 .6.2الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه حین بحران ارزی
همان ونه که عنوان شااد یحران ارزی ر کرااور ما یه لنل اتخاذ رژیم ارزی ثایت رخ می هد یه لنل تداو
شا ا

تورمی شا ا

یوره وری و ش ا

یاز هی سرمایه از ی سو و اصرار ولتوا یه سرکوج نرخ ارز از سوی ی ر یه

صورت وره ای فنر فرر ه شده ارز رها شده و شوا ارزی رخ می هد الز است که سناست ذاری اقتصا ی یک سری
اقدامات را ر وران یحران ارزی انجا ندهد (اقدامات سلبی) و یک سری اقدامات را انجا

هد (اقدامات ایجایی)

 .6.2.1اقدامات سلبی حین بحران ارزی
هن ا وقوع یحران ارزی یاید ساناسات ذار ر وهله اول اسانر هنجانات و فراارهای هنجانی نرده و از اقدامات
منر (ولو پرطرفدار) پرهنز نماید مومتری ای اقدامات عبارتند از:

 .6.2.1.1پرهیز از ارسال سیگنالهای ابهام و عدم ثبات به جامعه
شااوا ارزی که یا کاه

شاادید ر ارزش پول ملی همراه اساات ر صااورت ش ا ل گنری انتظارات مبوم ر

فعالن اقتصاا ی نسابت یه آینده منجر یه ترادید فرار سرمایه از کرور خواهد شد یر ای اساس الز است که ارکان
مختلف حاکمنت از یروز هرگونه رفتاری که منجر یه ارسااال ساان نالوای ناظر یه ایوا و عد ثبات میشااو خو اری
نمایند پرهنز از مراخرات سناسی 22و گرفتار شدن مسئولن و خصوصا نمایندگان مجلس ر ا تقاضاهای پوپولنستی از
خمله ای موار است

 22یه عنوان ملال ایجا ترنج ر صح علنی حن سخنرانی رینس وقت یانک مرکزی ر شوا ارزی سال 1391
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 .6.2.1.2پرهیز از وضع ارز ترجیحی
متاسافانه ولتها ر کراور ما عا ت کر هاند که پس از شاوکوای ارزی یه صاورت ستوری نرخ ارز را تک
نرخی نماایناد ای امر ر عمال منجر یه پندای

مفوومی یه نا نرخ ارز ترخنحی می شاااو ورا که نرخ ر یازار آزا

متفاوت از نرخ مور عتقه ولت یه تعا ل رسانده و پس از زمان اندکی فاصله نرخ یازار و نرخ مور تاکند ولت قایل
توخه می شو یا توخه یه این ه هن کسی یه خز ولت ر ای نرخ حاضر یه عرضه ارز ننست عمت ارز ترخنحی یه منبا
خدیدی یرای توزیا رانت تبدیل شااده و یاعث کاه

شاادید ذخایر ارزی یانک مرکزی میگر

ای اتفا ،توسط فعالن اقتصا ی ننز کار سختی ننست انتظار افزای
منجر یه افزای

مجد قنمت ارز ر آیندهای نز یک تردید شده و

تقاضاای ارز ر همن زمان میشاو متعاقبا نرخ ارز افزای

ذخایر کافی یرای مدیریت ای افزای
عتوه یر ای

از آنجا که پن

یننی

می یاید خصااوصا این ه یانک مرکزی ننز

تقاضا ر یازار آزا را ر اختنار ندار

وضاا ارز ترخنحی منجر یه افزای

هزینه مبا له ر اقتصاا ننز میشو ورا که یه لنل افزای

ام ان فسا نوا های نظارتی و امننتی یا شدت ینرتری یر روی فعالن اقتصا ی و محنط کس وکار متمرکز خواهند شد
ای امر یااعث افزای

منان ن زمان ترخن

کاال از گمرا افزای

قنمت نوا هها ر یازار آزا کمنایی یرخی کاالها و

خواهد شااد ای اتفاقات ر نوایت یاعث یی اثر شاادن اسااتفا ه از ارز ترخنحی یرای کنترل قنمت کاالهای مراامول
حمایت (از طری تامن نوا ه آنوا یا ارز ترخنحی) و حتی افزای

قنمت یعناای کاالهای مرمول حمایت ارز ترخنحی یه

قنمتی یاالتر از قنمت یازار آزا ِ فاقد ای حمایت میشو

 .6.2.1.2پرهیز از تفکیک بازار اسکناس و حواله
معموال ی ی از اشاتباهات ولتوا هن ا وقوع یحران ارزی و متاثر از هنجانات و رفتارهای احساسی متعاق

آن

ساومنهیندی یازار حواله ارزی و منا قانو نی اساتفا ه از حواله ارزی توسط یازی ران تنریان ی است ای اقدا که یا هد
تنامن تامن کاالهای اسااسی توسط ولت صورت میگنر عمت یاعث تف نک یازار اس ناس و حواله میشو متعاقبا
یازار آزا ارز که عمدتا یر اسا ناس مت ی خواهد یو یه شادت کم عم شاده و متاثر از سن نالوای اطتعاتی ولو سطح
پاین و اشتباه میشو

 .6.2.1.3پرهیز از برخورد امنیتی با بازار ارز
وقوع شواهای ارزی منجر یه ارزیایی منفی مر

و خامعه از عمل ر اقتصا ی ولتوا میشو یرای ممانعت از

ای اتفا ،ولتها عتقه ارند که ریرااه ای شااوکوا را تنرعا ی و تنراقتصااا ی خلوه هند یه همن منظور قرارت
رساامی از علل وقوع یحران ارزی را یه خرای اری یرخی یازی ران یازار ارز (وه ر یازار مندانی و وه ر یازارهای موازی
کراورهای ی ر) تقلنل می هند نتنجه طبنعی ای قرارت امننتی شدن مدیریت یازار ارز و افزای
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هزینه مبا له ر ای

یازار خواهد یو که افزای

مجد نرخ ارز تردید فرار سرمایه یه لنل ش ل نری انتظارات منفی نسبت یه آینده و

را

یه همراه خواهد اشات ضم این ه یا ترویج یر اشت امننتی از ریره شوا ارزی و همچنن امننتی شدن سناست ذاری
ر ای یازار راه یر فوم ریراههای ا صالی یحران توساط ساناسات ذاران ارشد یسته شده و کرور ر ورخههای ورهای
شوکوای ارزی گرفتار میشو (و متاسفانه شده است)

 .6.2.2اقدامات ایجابی حین و بعد از بحران ارزی
عتوه یر ضاارورت پرهنز از اقداماتی که ر یخ
ارزی اقدامات زیر را ننز انجا

قبل ینان شااد یاید سااناساات ذار اقتصااا ی حن یروز یحران

هد:

 .6.2.2.1اتخاذ استتتراتژی تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و آشتتکارستتازی این استتتراتژی برای
جامعه
یرخت

عمل ر اکلر ولتوا ر یحرانوای ارزی کرااور یاید سااناساات ذار اصاالیتری

تدته خو هن ا یروز

یحران ارزی را حفظ ذخایر ارزی قر ار هد ای اساتراتژی یاعث خواهد شاد که اصاتحات اساسی ر رژیم ارزی کرور
یعد از وقوع یحران یا کنفنت و اطمننان ینراتری انجا شو ضم این ه عمومی شدن ای استراتژی یه انتظارات عامتن
اقتصا ی یرای آینده یازار خوت ا ه و منجر یه حذ

فرار اثر انتظارات یر یازار ارز خواهد شد

 .6.2.2.2تغییر رژیم ارزی به شناور مدیریت شده
یا توخه یه ضاارورت اتخاذ اسااتراتژی تقویت ذخایر و رها کر ن اسااتراتژی حفظ نرخ یاید یانک مرکزی رژیم
ارزی را از نرخ ثایت ارز یه شاناور مدیریت شاده تغننر هد همان ونه که پنرتر اشاره شد منظور از شناوری ر اینجا
تعنن نرخ یلندمدت ارز توسااط ننروهای طبنعی اقتصااا و ر یازار اساات مدیریت نوسااانات نرخ ارز ننز یاید ر پنجره
ارزی تعنن شاده حول نرخ یلندمدت توساط یانک مرکزی صاورت پذیر ی ی از پدیدههای آمنخته یا شوکوای ارزی
فراخو

نرخ ارز 23مییاشاد یه ینان ی ر معموال یا ر ها شدن فنر ارزی نرخ ارز یه یاالی نرخ یلندمدت خو

خواهد

کر و پس از مدت زمان کوتاهی یه نرخ یلندمدت یاز خواهد گراات ای پدیده ام ان پنا هسااازی رژیم ارزی شااناور
مدیریت شده توسط یانک مرکزی را تسونل مینماید

 .6.2.2.2تسهیل صادرات
ی ی از سااازوکارهای طبنعی و تعدیل کننده اقتصااا ی ر یحران ارزی افزای
افزای

نرخ ارز اسات ای امر یاعث می شاو که حسااج خاری افزای

یافته و یا افزای

صااا رات و کاه

وار ات یا

عرضه ارز ر یازار نرخ ارز

Exchange rate overshooting

12

23

کمی تعدیل شاو شارط الز ای امر پرهنز ولت از امننتی کر ن فناای کس وکار و اعمال سناستهای سخت نرانه
اسات ضم این ه مم

است ولت متاثر از هنجانات آمنخته یا شوکوای ارزی یه کنترل قنمتوا و ممنوعنت صا رات

خوت صاانانت از معنراات خانوارها رو یناور ونن اقداماتی سااازوکار تعدیلی خو کار فو ،را از کار خواهد انداخت ر
حالن ه ساناسات ذاری اقتصا ی میتواند یا تسونل صا رات و کاه

اصط اکات کس وکاری سازوکار مذکور را تقویت

نماید ای امر کمک شایانی یه مدیریت یوتر شرایط یحران خواهد نمو

 .6.2.2.3ایجاد فرصتهای حفظ ارزش پول برای مردم
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ی ی از محراهای اصالی سامت تقاضاا ر یازار ارز تقاضای مر
محرا ر وران یحران یه اوج خو میرساد ینایرای
یرای حفظ ارزش پول مر

عا ی یه منظور حفظ ارزش پول است ای

اگر ساناسات ذار اقتصاا ی یتواند گزینههای خای زی و مناسبی

فراهم کند مدیریت یحران را ننز تساونل کر ه است توسعه یازار سرمایه و افزای

عرضه

ساوا شارکتوای ولتی ر یورس از خمله مومتری ای گزینهها هساتند ر ای مسنر یاید سناستگذار ایتدا یه اخرای
اصاتحات سااختاری موم ر یازار سوا یدر از متاسفانه یه لنل مقررات زاید و مر لسازی که از سالهای گذشته یر
یازار سااوا تحمنل شااده یو کارکر یوننه ای یازار مختل شااده و خذاینت ذاتی آن را یه منزان قایلتوخوی تحتتاثنر
قرار ا ه اساات محدو یت امنه نوسااان و وخو حجم مبنا ر تعنن قنمت پایانی عمت زنجنرهای یزرگی یر ساات
نامرری یازار اف ندهاند؛ یهطوریکه ای یازار زمان زیا ی نناز ار تا اثر شاواهای ینرونی را ر اصتح قنمتهای نسبی
منع س کند مر ل ساختاری ی ر یورس تمرکز مال نت یاالی شرکتهاست که منجر یه پاین یو ن سوا شناور آزا
آنوا شاده اسات ام ان عرضاه رصاد کوو ی از سوا یک شرکت ر یورس ر عرضههای اولنه یاعث شده است که
یخ

عمده ساوا آن شرکت تحت کنترل یک یا وند سوامدار عمده یماند و ر عمل گروه شرکتها از عنوان سوامی

عا یرخور ار میشاوند اما ونن ویژگیای ندارند یر ای اساس الز است که قوانن مرتبط اصتح شو و سوا شناور
آزا افزای

یاید وخو موانا ورو یه یازار خدمات سااابدگرانی و همچنن اعمال محدو یتهای تنرضاااروری (مانند

محدو یت پذیرش حداقل ساارمایه) یر فعالنت آنوا ننز یر خروخی یازار سااایه اف نده اساات یاید یا حذ
رقایت ین صاندو،های سابدگر ان را تنامن کر و کنفنت خدمات آنوا را افزای

موانا ورو

ا اصتح محدو یتهایی مانند

محدو یت پذیرش حداقل ساارمایه هم ام ان اسااتفا ه ساارمایهگذاران ینرااتری از خدمات آنوا را می هد ضاام این ه
میتوان شرایط و زیرساختهای الز یرای فعالنت سبدگر انی اشخاص حقنقی را ننز فراهم کر

 24یخ

عمده ای یخ

از گزارش یرگرفته از سرمقاله علی مروی ر روزنامه ننای اقتصا یه تاریخ  24شوریور  1399است
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 .7آسیبشناسی بسته ارزی بانک مرکزی و پیشنهادات اصالحی
ر ای گزارش ضااام مرور اخماالی ا یناات نظری مرتبط یا یحرانهای ارزی و یحران تراز پر اختها تجریه
یرخی کراورهای منتخ

ر یحران های ارزی و مقایله یا فرار سارمایه مور یررسای قرار گرفت سدس تجرینات یانک

مرکزی ر سااالوای گذشااته خوت مقایله یا یحرانهای ارزی و فرار ساارمایه تحلنل شااد ر ا امه یا تحلنل وقایا موم
اقتصاا ی ر هه های اخنر آمار مریوط یه ترازنامه یانک مرکزی و آمار صاا رات گمرکی کرااور اللتوای اصلی آنوا
یرای مدیریت یوننه حسااج سارمایه احصاا شاد نوایتا ال وی یوننه مدیریت حسااج سرمایه کرور ر وران پن

از

یحران و پس از وقوع یحران مراتمل یر اقدامات سالبی و ایجایی سناست ذاری اقتصا ی اراره شد مقتبس از ای یافتهها
خدول  5یساته ساناساتی یانک مرکزی یرای یازگرات ارز حاصال از صاا رات را مور تحلنل قرار ا ه و پنرنوا ات
اصتحی را اراره ا ه است
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جدول  :5آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی و اصالحات پیشنهادی

هتن بست ب نک هرکزی

00

بخشن ه هع ونت اقتص دی

خالص هد ر ت

ر ستجمهوری
بند -1

التزا صا رکنندگان

03

ر مت ایتتنه اخبار فروش

صا رکنندگان مییاید حداقل  %11ارز حاصل از صا رات را یه صورت حواله یه عرضه حداقل ارز ر سامانه ننما صرفا یرای
ارزی و حداکلر  %21را یه صورت اس ناس ر یازار ثانویه یه یانکها و  %11ارز صا راتی صا رکنندگان
صرافیهای مجاز یفروشند

محصوالت

یه صورت حواله پتروشنمی فرآور ههای نفتی و

فروش ارز یه صورت حواله ارزی یاید ر سامانه ننما یو و فروش نقدی ارز ارزی

ر ننما و فوال ی محدو شده است و

یاید ر سامانه نظارت ارزی "سنا" ثبت گر

حداکلر %21

تبصره  -1ین اههای تولندی/صا راتی یه منظور تامن ننازهای وار اتی خو

صورت اس ناس ر عبارت "میتوانند" استفا ه

یه یرای سایر صارکنندگان از
شده است

منتوانند حداکلر  31رصد از منایا ارزی صا رات خو را استفا ه نمو ه و سنا
الز است مایقی ارز حاصل از صا رات (حداقل  11رصد) را یه صورت حداکلر

 %31همچنن از مت مصویه یه نظر

وار ات

ر ازای منرسد وار ات یه ازای کل

حواله ارزی ر یازار ثانویه یه فروش یرسانند

تبصره  -2تامن ارز گروهی از وار کنندگان یا ارز حاصل از صا رات گروهی صا رات
از صا رکنندگان یه صورت مستقنم حس

کوتاژ صا راتی یتمانا است

مور یا تواف وزارت صنعت

معدن و تجارت یاوزارت نفت یا یانک مرکزی و ثبت ر سامانه ننما ام ان
پذیر است
نک ت ک رشن س :
 سوم عمدهای از صا رات تنر نفتی توسط عدهای محدو (عمدتا ولتی و خصولتی) انجا میشو که منایا و موا اولنه
مجانی یا یا ثم یخس ر اختنارشان قرار من نر یرای ای افرا و شرکتها رصد یاالری از رآمد صا راتی سو است و
شرکت ها یرای ا امه فعالنت خو هن ننازی یه یازگرت ارز حاصل از صا رات ندارند


ر ای مدل یاید ارم ن ران یازگرت ارز یو و یا اعمال انواع سناستها و یخ

های تنبنوی صا رکننده را وا ار یه یازگرت

ارز کر
 یخ

خصوصی اگر از منایا مجانی یا یارانهای استفا ه ن ند (ولو شرکتهایی که ساالنه منلنونها الر صا رات ارند)

یرای ا امه فعالنت خو نناز یه یازگرت ارز ارند و صرفا مم

است سو خو را یاز ن ر انند که حجم آن وندان موم

ننست

 25شماره  91129تاریخ 1399/1/12
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ر اخرای یند ( )2مصاویات ووار همن خلساه شاورای عالی هماهن ی اقتصاا ی ایتتی طی نامه شاماره  91415مورخ  1391.1.23و تعنن نحوه یرگرت ارز حاصل از

صاا رات ساال  1399و رفا تعودات ایفا نرده صا رات سال های  1391و 1391خلسهای ر تاریخ  1399.4.22یا حنور وزرای "نفت" صنعت معدن و تجارت" و "امور
اقتصا ی و ارایی" معاون ررنسخموور و ررنس سازمان یرنامه و یو خه کرور و ررنسکل یانک مرکزی یرگزار شد
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 صا رکننده خصوصی مجبور است یرای ا امه فعالنت خو ارز را ر هر صورت یازگر اند م ر این ه یخواهد ی بار فعالنت
کر ه و از ایران مواخرت کند ر ای حالت سنستم فعلی ننما هم نمی تواند خلوی ای امر را ی نر ورا که اوال ر ای
حالت فر مواخرت خواهد کر ثاننا یرای رفا تعود ر سامانه ننما یک وار کننده میتواند یه صورت صوری ا عا کند که
ارز حاصل از صا رات را ریافت کر ه است
 یرای یخ

خصوصی مومتر از تور یا مر تت تحریمی و حتی مسارل مریوط یه نقل و انتقال پول عد ثبات تصمنم گنری

و قوانن خل الساعه ر مور محدو یت صا رات است
 یه لنل وخو یازار موازی ارز ننماری و آزا و نرخهای متفاوت یرخی از تاخران عرا ،یا افغانستان صرفا حاضر یه خرید یا
ریال هستند آنوا ارز خو را یه کرور وار کر ه و یا از طری صرافیهای تنر رسمی یه نرخ آزا میفروشند و از تولند
کنندگان اخلی یه ریال خرید می کنند از سمت ی ر یانک مرکزی آنوا را م لف یه رفا تعود ارزی من ند و آنوا مجبور
هستند که از یازار آزا

الر خرید کر ه و رفا تعود کنند تولند کنندگان یا یاید تولند ن ر ه یا اختت

نرخ آزا و ننماری

را پر اخت کنند و یا ای که خو را رگنر مجازات و مسارل قانونی ناشی از عد یازگرت ارز کنند
 عطف یه ماسب شدن قوانن سال نو و هفت یرای تولند و صا رکنندگان مر تت عدیده ایجا نمو ه است
 سامانه ننما عتوه یر همه مر تت و گتیههای صا رکنندگان ارای یک مر ل یزره ی ر است که ر خنلی از کرورها
ام ان سترسی یه آن وخو ندار و یا هزینه سترسی یه قدری یاال است که مم

است صرفه اقتصا ی صا رات را از

ین یبر
 شرکتهای تولندی مم

است وار ات یه اندازه  31رصد صار ات کفا

ننازهای تولندی آنوا را ندهد و یا شرکتهای
از  31رصد ارند

وار اتی که یرای تأمن ننازهای ارزی خو اقدا یه صا رات میکنند نناز یه وار ات متقایل ین

 سنستم گمرکی مستقر ر مرز کامت صفر و ی ی است سناست تعرفهای خاما یرای صا رات وخو ندار تصمنمات و
یخرنامهها یر اساس ننازهای لحظهای و آنی هستند نه یرنامهریزی خاما یرای گسترش صا رات
 سنستم ثبت سفارش و وار ات ننز کامت صفر و ی ی و تنر قایل اطمننان است و یک وار کننده (عا ی یدون روایط ویژه)
نمیتواند اطمننان اشته یاشد که ر ماههای آینده میتواند کاالهای مدنظر خو را ثبت سفارش کر ه و وار کرور کند
لذا صا رکننده ننز نمیتواند مطمئ یاشد وار کنندهای را خواهد یافت که ر ازای صا رات خنس وار کرور خواهد کر
 عد قطعنت ر فرآیندهای صا رات و وار ات یاعث شده ر عمل ام ان سنستم تواتر مناس
نمی تواند اطمننان اشته یاشد که وار کننده ای وخو

ننز از ین یرو صا رکننده

ار که ر ازای صا رات خنس یرای او وار خواهد کر از سمت

ی ر وار کننده ای که توانایی ثبت سفارش ار مطمئ ننست که یه خای پر اخت نقدی کاال از تواتر و صا رات یرای
تسویه حساج استفا ه کند ینایرای سنستم تواتر قفل است


ر عمل صا رکننده و وار کننده نمیتوانند یا هم ارتباط متقارن اشته یاشند صا رکنندگان مجبورند یا صرافیهای معتمد
یانک مرکزی کار کنند ر صورتی که فعاالن اقتصا ی عتقه و اطمننانی یه آنوا ندارند یرخی از ای صرافیهای معتمد و
خصوصی سایقه کته یر اری و تصاح

سرمایه فعاالن اقتصا ی را ارند و صرافیهای ولتی هم ر معرض یلوکه شدن

حساجها (تحریم) هستند

16

 ما امی که ارزش ارز ر سامانه ننما و یازار آزا متفاوت یاشد عرضهکنندگان ان نزه ور ز ن قوانن و عد یازگرت ارز
را ارند و یا قانون و یخرنامه نمیتوان ان نزه افرا را سرکوج کر
پیشنه د اصالح :
 یازگرت ارز از طری سامانه ننما صرفا یرای گروهکاالها و موا مندرج ر فصل  21تا  39و  12تا  13کتاج مقررات
صا رات و وار ات.


ر مور یقنه کاالها اگر تولندکننده و یا صا رکننده از منایا ولتی یا یارانهای یه عنوان نوا ه اصلی تولند خو استفا ه
کر ه است ملز یه یازگرت ارز ر سامانه ننما یاشند.

 طراحی م اننز مناس

خوت مرروط کر ن ریافت تسونتت ولتی از قبنل خوراا پاالیر اه تسونتت یان ی و

معافنت مالناتی یه یازگرت ارز حاصل از صا رات ر سامانه ننما
 پرهنز از صدور یخرنامههای متعد و آنی :ای یخرنامهها حتی اگر ر موار ی تسونل کننده هم یاشند یاز ر اقتصا
ستوری و یارانهای یه رانت تبدیل خواهند شد و تمرکز صا رکنندگان را یر هم خواهد ز
بند -0

مولت عمومی یرای تاکند یر لزو یازگرت  4ماهه

کلنه صا رکنندگان موظفند حداکلر تا ووار ماه پس از صدور پروانه صا راتی یازگرت ارز  4ماه م ر ر موار استلنا
گمرا ج ا ا ارز خو را یه ورخه اقتصا ی کرور مطای یند  1یازگر انند
تبصره  -1ام ان تمدید مولت مذکور ر موار استلنا و یا اراره مستندات
قن

ر صورت پنرنوا وزارت صنعت معدن و تجارت و تایند یانک مرکزی

یرای گروههای محدو ی از کاال وخو

ار

تبصره  -2صا رکنندگانی که ر مدت سه ماه ارز حاصل از صا رات را
یرگر انند تعود ارزی آنوا یر مبنای  91رصد ارزش پایه صا راتی خواهد
یو
تبصره  -3صا رکنندگانی که ر مولت تعنن شده از تاریخ پروانه صا راتی
نسبت یه یازگرت ارز حاصل از صا رات خو یه ورخه اقتصا ی اقدا
ن ر هاند م لفند یاقنمانده تعودات خو را ر یازار و (سامانه ننما) یه نرخ
روز پایانی مولت مزیور ر یازار و (سامانه ننما) یا قنمت روز یازار هرکدا
کمتر یاش یه یانک مرکزی یه فروش یرسانند
نک ت ک رشن س :
کم یو ن مولت ووار/ش

ماهه یرای یازگرت ارز یرای یسناری از اقت یه خصوص فرش و صنایا ستی مور گتیه صا رکنندگان

است
پیشنه د اصالح :
حذف بند
11

بند -4

تاکند یر نظارت

یه منظور تقویت و ارتقای صا رات تنر نفتی و اطمننان از یازگرت ارز حاصل ینرتر

یر

از صا رات یه ورخه اقتصا ی کرور وزارت صنعت معدن و تجارت عتوه صا رکنندگان

یا

یر پای

کارتوای یازرگانی موخو اقدا یه رتبه یندی صا رکنندگان ر استفا ه از پای

سامانه ی داروه اعتبارسنجی موضوع یند (ت) ما ه ( )6قانون مبارزه یا قاوا ،کارتوای یازرگانی و
کاال و ارز و ما ه ( )4آین نامه اخرایی موا ( )5و ( )6قانون مذکور خواهد رتبه
یو یر ای اساس صا رکنندگان یه منظور صا رات ین

یندی

از سقف اعتباری صا رکنندگان

خو مییاید نسبت یه ایفای تعودات ارزی خو اقدا نمایند
نک ت ک رشن س :
 قوانن خل الساعه ر ممنوع کر ن صا رات آنی یرخی از محصوالت مانند کره تخم مرغ گوخه فرن ی و خسارات
سن ننی یه صا رات تنر نفتی وار کر هاست خنلی از فعاالن اقتصا ی عنوان میکنند حل مر تت ناشی از تحریم و تور
سا هتر از تلبه یر قوانن و یخرنامههای آنی اخلی است ای قوانن
ان نزه آنوا یرای فعالنت اقتصا ی و صا رات را یه شدت کاه

ست و پاگنر ذه آنوا را رگنر و خسته کر ه و

ا ه است

 صا رکننده خر یرای صا رات تعدا یسنار محدو ی پالت از کاالهای مختلف ننازمند اراره نامه تولندکننده یه گمرا
است تونه آن یرای آنوا نز یک یه تنر مم

است تولندکنندگان یه لنل مسارل مالناتی و اخنرا مر ات ناشی از یازگرت

ارز هن عتقه ای یه اراره ای نامهها ندارند حتی یه صا رکنندگان عمدهتر
 مطای یا قوانن فعلی گمرا فر میتواند تا  11هزار الر پول نقد خارج کند ولی یرای خروج و هزار الر خنس نناز یه
طی مراحل گمرکی است
 کندی سازوکارهای یانک مرکزی :هر ماه یانک مرکزی ر یک  CDاسم و مرخصات افرا حقنقی و حقوقی که ارای
تعودات رفا نرده هستند یرای وزارت صمت و مراخا ذیریط ارسال من ند اگر فر فر ای تاریخ ارسال ای  CDرفا تعود
نماید یاز یاید ر تما طول ماه محدو یتها را تحمل کند
پیشنه د:
حذف بند
بند -3
ارز حاصل از پنمانها و قرار ا های ارزی اخلی یا یخ

تعنن

ت لنف ارز

ولتی یا تنر ولتی پنمانها
قرار ا های ارزی

یایستی:
الف) از طری ثبت سفارش یرای تأمن ننازهای وار اتی قرار ا های مذکور
استفا ه شو
ج) مازا آن یاید ر یازار ثانویه یه فروش رسانده شو
نک ت ک رشن س :
11

و

---پیشنه د اصالح :
--بند -3

ت لنف وزارتخانهها

وزارتخانههای "نفت" "صنعت معدن و تجارت" "تعاون کار و رفاه و ست اهوای ولتی
اختماعی" " فاع و پرتنبانی ننروهای مسلح" "کراورزی" و "سایر نوا های و
ولتی" یا توخه یه عمل ر

عمومی تنر
پوش

/مدیریت خو و یرآور

عمومی

صا راتی شرکتهای تحت یازگرت

یرای
ارز

رآمدهای ارزی سال  1399مسئولنت شرکتوای ذیل خو

پن نری یرگرت ارز حاصل از صا رات مطای ای مصویات یا هم اری یانک
مرکزی ج ا ا و نوا های نظارتی و قناری را ارند
نک ت ک رشن س :
 مطای اعت معاون وقت وزارت اقتصا
کرور  31منلنار

ر سال  91از مجموع ین

الر آن نه یه صورت کاال و نه ر هن قال

از  44منلنار

الر ارز حاصل از صا رات تنرنفتی

ی ری وار کرور نرده است

 یررسی ریز ا هها نران مندهد که وند گروه اصلی صا رات کرور عبارتند از:
 -1نفت و منعانات گازی خا (2119و 2111و )2111
 -2مجموعه محصوالت معدنی یه خز نفت و منعانات گازی خا ()21-25
 -3محصوالت صنایا شنمنایی یه عنوان نمونه متانول()31-21
 -4موا پایه محصوالت پتستن ی یه عنوان نمونه پلی اتنل ()39-31
 -5گروه فلزات و موا ساخته شده از آنوا ()13-12
 -6محصوالت کراورزی ()14-6
 پنج گروه اول ین

از  09درصد از مجموع ارزش کل صا رات گمرکی کرور را تر نل می هند ر ین صا رات تنر

نفتی ننز گروه  2تا  5ین

از  09درصد صا رات تنر نفتی کرور را یه خو اختصاص می هند و اکلرا موار ی هستند که

توسط شرکتهای یزره وایسته یه ولت تولند میشو (پاالیر اه مجتما پتروشنمی معا ن و شرکتهای فلزی) از لحاظ
تعدا محمولههای صا راتی کمتر از  31رصد از کل محمولههای ارسالی ثبت شده ر ا اره گمرا هستند
 یه عنوان نمونه پلی اتنل گرید فنلم ی ی از موار موم صا راتی تنر نفتی کرور است ا ههای محمولههای صا راتی ای
ما ه ارای انحرا

معنار یاال و وول ی شدید هستند نمو ار زیر مریوط یه آمار صا راتی ای ما ه ر تنر ماه  1391است

مراجع
 1یازمحمدی حسان و سلطاننان محمدمرا کتاج سالشمار و ستاور های یانک مرکزی ایران  1339تا 1311
پژوهر ده پولی و یان ی 1392
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 11 رصد از محموله های ارسالی ین
محموله ارای وزن ین

از  45رصد کل ارزش صا راتی را یه خو اختصاص ا ه اند همچنن گران تری

از  6منلنون ت و ارزش ین

از  1منلنون الر و قنمت واحد ین

از یک الر یر کنلو گر است

رحالی کمتری محموله یه ارزش  91الر و وزن  66ت یو ه است که قنمت واحد آن حدو  1.1سنت یر کنلو گر است
البته از احتمال خطا ر ثبت و ضبط ا ه ها نباید ورم پوشند ولی ای اعدا و ارقا مبنن اهمنت ویژه نظارت ینرتر یر
ای گروه از محصوالت صا راتی است یا فرض صحت ارقا گمرکی حتی ر ای گروهها وول ی ا هها یسنار زیا است و
تعدا اندکی از محمولههای صا راتی یسنار یزره و تعدا یسنار زیا ی از محمولههای کووک وخو

ار تمرکز گمرا و

یانک مرکزی یاید منعطف یه صا رکنندگان اصلی و یزره یاشد
پیشنه د اصالح :
تمرکز توان و قوه گمرا یر روی گروههای محدو ی از کاالهای عنوان شده ر یند اول
بند -0

 -1الزا یه ثبت

تاکند یر رعایت اصول و

یه منظور صا رات از محل ورو موقت

محل ورو یرای

ضوایط مطرح شده ر یسته

 -1تولندکنندگان موظف اند خوت ورو کاال اقدا یه ثبت آماری از

کاالهای ورو
موقت خوت اخذ

محل ورو موقت ر سامانه خاما تجارت نمایند
 -2گمرا خمووری استمی اقدا یه صدور پروانه وار ات موقت یر

پروانه ورو موقت
 -2مولت و ماهه

اساس ثبت آماری فو ،نماید
 -3تولندکنندگان اقدا یه صا رات از محل ورو موقت نمو ه و ضم

یرای یازگرت ارز

رفا تعودات ارزی یند  1ای ما ه الباقی ارز حاصل از صا رات را صا رات ای کاالها
مطای یا ای مصویه رفا تعود نمایند

91

ارزی

تبصره  :ر خصوص صا رات از محل ورو موقت که تاریخ آنوا پن
مصویه است یرگرت ارز یایستی حداکلر ظر

از ای

مدت وماه از تاریخ ای

مصویه یا فروش  51رصد ارزش پروانههای صا راتی مزیور ر یازار ثانویه
صورت و متعاقبا رفا تعود انجا گنر
نک ت ک رشن س :
متاسفانه یه لنل عد اتخاذ یدلماسی فعال ر عرصه تجارت ین الملل کرور ما نق

وندانی ر زنجنرههای ین المللی ارزش ندار

ای یند تنر ختص را یه همن صا رات اندا مبتنی یر زنجنرههای ارزش خواهد ز و رقم آن را یه صفر خواهد رساند
پیشنه دات اصالح :
حذ

یند

بند -0

اعمال عواق

یا توخه یه تبصره ( )2ذیل یند ( )1مصویه مورخ  91/1/11شورای عالی

مجازات سن ن

هماهن ی اقتصا ی اراره هرگونه خدمات توسط کلنه ست اهها و سازمانهای

یرای تخطی

اخراری یانکهای عامل و شب ه صرافیها یه صا رکنندگانی که یر مبنای ای
یسته سناستی نسبت یه یازگرت ارز اقدا نمینمایند و ننز سایر اشخاصی که
یه طور مستقنم و یا تنر مستقنم ر روند عد یازگرت ارز حاصل از صا رات
صا رکنندگان مذکور مرارکت ارند تا زمان ایفای تعود ارزی ام ان پذیر
نمییاشد
تبصره  -1اسامی اشخاص مذکور ر یندهای فو ،الذکر یا هم اری نوا های
نظارتی استخراج و یه ست اههای اخراری ذیریط و حس

مور یه مراخا

قنایی منع س خواهدشد
تبصره  -2یانک مرکزی امار و اطتعات مریوط یه اشخاص فو ،الذکر را یه
صورت ماهانه خوت اقدا ذیل یه کلنه سازمانها و ست اهوای مرتبط ارسال
میکند
وزارت صنعت هعدن و تج رت
 عد صدور و تمدید کارت یازرگانی
 عد صدور یا تمدید ثبت سفارش
 عد صدور هر گونه مجوزهای صا رات و وار ات تولندی و صنفی
و نظایر آنوا
 محدو یت از سایر خدمات مرتبط یا تجارت اعم از اخلی یا خارخی

91

کنندگان از ای
مصویه

و

: نک ت ک رشن س
 عننی یرخور امننتی سخت و ییفایده یا یازار ارز است که نه تنوا منجر یه کنترل حساج سرمایه نخواهد،متاسفانه ای یند مصدا
و تنفس ین اهوای اقتصا ی را یه خطر خواهد انداخت تجریه
ر ساختارهای رفا تعودات ارزی شده

شد یل ه یا ایجا مر ل ر روند وار ات و صا رات معنرت مر

وندماهه اخرای ای مصویه موید ای ا عاست ضم این ه ای یند ر عمل یاعث یروز فسا

است متاسفانه ر یازار افرا ی هستند که ا عا مینمایند ر ازای ریافت وخه ریالی یه ازای هر الر تعودات ارزی افرا و شرکتها
را رفا خواهند کر
: پیشنه دات اصالح
حذف بند
-1 بند
یانک مرکزی موظف است نسبت یه ایتغ ای مصویه یه کلنه ست اهوای
ذیریط اقدا نماید
2. Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2017). International Economics: Theory and
Policy, the latest edition.
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ضمیمه  :1رویدادهای مهم اقتصادی ،صادرات و واردات تا سال 1237
سال

سیاستهای صادرات و واردات و تبعات

رویدادهای مهم

آنها

2572
2572





عدم فروش ارز برای کاالهای غیرضروری و لوکس



محدود کردن فروش ارز به مسافران خارجی

کاهش نرخ ذخیره قانونی از  51به  51درصد
برای حسابهای دیداری و  51به  5.1درصد
برای حسابهای پسانداز



افزایش درآمد نفت و زیادشدن سهم بودجه
دولتی از محل درآمد نفت از  55.1به 96
درصد

2570



تورم  5درصد



انتشار اسناد سه ماه و ششماهه و یکساله
خزانه با نرخ  9درصد



کاهش نرخ تنزیل بانک مرکزی از  9به 4
درصد

2575



تورم  4.1درصد

2577



تورم  8.1درصد



استقبال بیشتر مردم برای خرید اوراق خزانه



نرخ دالر نقد و حواله  55ریال

2573
2573
2573



سهم 08درصد نفت خام از کل درآمد ارزی کشور



 18درصد صادرات غیرنفتی




سهم  05درصد نفت خام از کل درآمد ارزی کشور




نرخ دالر دومرتبه کاهش یافت و به 51.551
ریال رسید



تورم  5.1درصد



منفی شدن تراز تجاری کشور و افزایش تورم



افزایش نرخ ذخیره قانونی از  51به  50درصد
برای حسابهای دیداری و  58به  51درصد
برای حسابهای پسانداز



افزایش نرخ تنزیل از  1به  5درصد



بهمنظور تشویق صادرات نرخ تنزیل اسناد
صادراتی تغییر نکرد و در حد  3درصد باقی
ماند



فروش  08میلیون دالر اوراق قرضه بانک
مرکزی در اروپا برای تأمین کسری

2573



تورم  3.9درصد (تورم بخش مسکن بیش از



 51درصد)


کاهش نرخ بهره وامهای صادراتی از  3درصد به  1درصد
بهمنظور تشویق صادرات

افزایش نرخ بهره



2571



افزایش قیمت نفت خام از  5.93به  5.51دالر



در هر بشکه

93

افزایش واردات کاالهای مصرفی از  55به  54درصد



نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از  18به 11
درصد افزایش یافت



ابالغ به بانکها برای نگهداری حداقل 59
درصد از سپردههای جدید بهصورت اوراق
قرضه دولتی

2532



اتمام نظام برتون وودز و آزاد شدن نرخ ارزها



درآمد نفتی بیش از  95درصد رشد کرد و به
 1588میلیون دالر رسید.

2532
2530



حفظ رابطه ریال با طال ،کاهش  58درصدی
قیمت دالر



تورم  9.3درصد



افزایش بهای نفت خام ایران به  3.81دالر
در هر بشکه



طرح وزارت اقتصاد برای کاهش  38درصدی
قیمت ارز



اجالس اوپک در تهران ،تشکیل تراست
نفتی افزایش قیمت نفت خام ایران به
 55.05در هر بشکه



نرخ سپرده قانونی چند مرتبه افزایش یافت
و در بهمن به  38درصد رسید



افزایش نرخ بهره حسابهای سرمایهگذاری



التزام به بانک برای نگهداری حداقل 18
درصد حسابهای دیداری جدید بهصورت
اوراق قرضه دولت

2535



ایجاد بازار ارز غیر بازرگانی (بازار مالی)



تجدیدنظر شاه در برنامه پنجم توسعه و



مازاد موازنه ارزی  55میلیارد دالری

هدفگذار ی نرخ رشد  11درصد بهجای 55
درصد


ارتباط ریال با دالر قطع شد و بهحق برداشت
مخصوص صندوق بینالمللی پول وصل شد



ایجاد بازار سلف ارزی بهمنظور تثبیت نرخ
ریال

2537



2533



2533
2533

اختالف بانک مرکزی با دولت بر سرمنشأ



تورم کشور و استعفای رئیس بانک مرکزی
تورم شدید  51درصد ،تورم مسکن از 11
درصد فراتر رفته بود


سیاست تثبیت قیمت کاالهای اساسی



تورم  11درصد



رشد اقتصادی به کمتر از  1.1درصد رسید



نصف شدن تولید و صادرات نفت در نیمه
دوم سال



خروج  5میلیارد دالر ارز و بسته شدن بازار
ارز غیر بازرگانی
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مازاد موازنه ارزی به  3.4میلیارد دالر کاهش یافت

ضمیمه  :2رویدادهای مهم اقتصادی ،صادرات و واردات بعد از سال 1237
سال

0212

رویدادهای مهم


ایجاد سیستم چند نرخی قیمت ارز



التزام صادرکنندگان برای سپردن پیمان ارزی



خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت کمتر از بازار غیررسمی



افزایش شدید قیمت ارز در بازار سیاه



کاهش صادرات

هشتساله



معرفی نرخ ترجیحی ارز برای صادرات

سهمیهبندی تدریجی



خرید ارز کارگران ایرانی در کشورهای خلیجفارس به نرخ ترجیحی



ملی شدن بانکها



افزایش شدید قیمت
ارز در بازار سیاه

0212





سیاستهای صادرات و واردات و نتایج آنها

آغااااز

جاااناااگ

کاالهای اساسی


دولتی شدن بازرگانی
خارجی و محدودیت
فروش ارز بااه بخش
خصوصی


0231




شکاف زیاد بین نرخ ترجیحی ارز و نرخ بازار سیاه

ناشی از جنگ



کاهش  28درصدی صادرات غیرنفتی

خریاد اوراق قرهاااه



عدم موفقیت طرح خرید ارز به قیمت ترجیحی از صادرکنندگان

مسااائل و مشااکالت

توسط بانک


افازایش نرخ ذخیره
قانونی حساااابهای
جاری و پسانداز

0230



دولت


0238

افزایش درآماد نفتی



افزایش مهلت واریز پیماننامه صادراتی



بالمانع شدن تهاتر کاالهای غیرنفتی



مجاز شدن صادرکنندگان به واردات در مقابل کل مقدار صادراتی



اجازه به افاغنه برای خروج محدود ارز

افااازایاااش روناااد
صادرات نفت



افاازایش شاااادیااد
واردات

1



کاهش  23.3درصدی
دریااافااتهااای ارزی

0232

دولت





مجاز شدن استفاده از حسابهای ارزی برای واردات کاال بهمنظور صادرات



افزایش لیست کاالهای مجاز برای واردات در مقابل صادرات



اختصاص جایزه ریالی برای صادرکنندگان

کاهش صادرات نفت
به دلیل ادامه جنگ



ارزش صاااااادرات
غایرنفتی حاادود 3

0238

درصد کل درآمد ارزی
کشور


صااااادرات غیرنفتی



مجاز نمودن صادرات از محل واردات قبلی



معاف نمودن تعدادی از کاالهای صادراتی از واگذاری پیمان ارزی



افزایش کاالهای قابل ورود در مقابل صادرات



رشد قابلمالحظه صادرات غیرنفتی

کمتر از  322میلیون
دالر


کاهش شاادید بهای
ناافاات (حاادود 32
درصد)


0231

کاااهااش ارزش دالر
نسبت به سایر ارزها



ادامه سیاست تشویق صادرات غیرنفتی



مشکالت شدید ارزی



افزایش  13درصدی صادرات غیرنفتی



تورم  23.7درصد



دریاافاتهای ارزی
کشاااور  30درصاااد
کاهش یافت


ممنوع شدن واردات بدون انتقال ارز (واردات شناسنامهای)



تورم  03.3درصد



بانک مرکزی لیست کاالهای مجاز برای ورود بهجای صادرات را کاهش داد



افزایش شدید قیمت



پرداخت جایزه ریالی به میزان  53ناموت به ازای بازگشت هر دالر صادرات ،عالوه

0233

واریااز نااامااههااا
صاااادراتی کااه برای
واردات

0238



تورم  03.3درصد

بر نرخ رسمی


پرداخت این جایزه باعث شد که بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود



صادرات غیرنفتی حدود  03درصد رشد کرد



کاهش حدود  22درصدی صادرات غیرنفتی



آزادی دوباره واردات برخی اقالم در صورتی بدون انتقال ارز (شناسنامهای)



آزادی واردات برخی اقالم بهصورت بدون انتقال ارز

2



معرفی ارز ترجیحی-رقابتی و شااناور (باالتر از قیمت رساامی دالر و پایینتر از نرخ
بازار غیررسمی)



صدور مجوز برای گشایش صرافیها جهت سامان بخشیدن به بازار غیر متشکل
ارز



اجرای سااایاااسااات
تعدیل اقتصادی

0232



تخصیص ارز آزاد به برخی از کاالها که مشمول نرخ ترجیحی رقابتی نبودند



آزادی واردات برخی اقالم دیگر بهصورت بدون انتقال ارز



حذف پیمان ارزی برای برخی از کاالها



افزایش تعداد کاالهای مجاز برای واردات در مقابل صادرات



ایجاد صندوق پشتیبانی از صادرات غیرنفتی



حاذف یا تخفی

در پیمان ارزی برای برخی از کاالهای صااانایعدساااتی و مواد

معدنی



نرخ رسامی  32ریال برای واردات اقالم اسااسای ،برخی ماشینآالت و پروژههای
عمرانی



نرخ رقاابتی برای واردات موردنیاز بنگاههای تولیدی که  322به  322ریال کاهش
داده شد

0232



تورم  1درصد



کااهش قیمت نفت



نرخ شناور برای خرید ارز حاصل از صادرات و واردات کاالهای مصرفی



نرخ آزاد بازار غیر متشکل ارز و واردات برخی اقالم مصرفی و لوکس



خرید ارز حاصال از صاادرات به نرخ شناور تولید ،صادرات و بهخصوص بازگشت
ارز را افزایش داد

ایران و کاهش درآمد

0281

نفتی


تورم  23.2درصد

0280



تورم  03.3درصد

0288



تورم  52.7درصد



قابلیت تبدیل ریال به دالر در خارج از کشور



 30درصاد از مجموع تخصایص ارز به نرخ رسامی 21.3 ،درصد نرخ رقابتی و 1.7
درصد به نرخ شناور



 30.0درصاد از مجموع تخصیص ارز به نرخ رسمی 23 ،درصد نرخ رقابتی و 01.3
درصد به نرخ شناور



صادرات غیرنفتی  0.0میلیارد دالر



حذف دالر  32ریالی



صادرات غیرنفتی  03.7درصد رشد کرد



صادرات غیرنفتی  0.3میلیارد دالر و معادل  23درصد از کل صادرات

3

0282



تورم  71.3درصد

0288



تورم  71.3درصد

0281



تورم  82.8درصد



ممنوعیت صادرات برخی اقالم در نیمه دوم سال برای مبارزه با گرانفروشی



ارزش صادرات غیرنفتی  03.3درصد رشد کرد



ارزش صادرات غیرنفتی  5.3میلیارد دالر



تشدید در پیگیری و التزام صادرکنندگان به سپردن پیمان ارزی از زمستان



التزام به بازگرداندن حداقل  32درصد از ارز حاصل از صادرات



نرخ صادراتی معادل نرخ بازار آزاد منهای  32ریال معرفی شد



تثبیت نرخ صادراتی بر روی  0573ریال



نرخ ارز صادراتی  5222ریال تثبیت شد



التزام به بازگشت  222درصد از ارز حاصل از صادرات از اردیبهشتماه



مهلت ایفای تعهد ارزی برای صاادرکنندگان فرش شش ماه و برای بقیه اقالم سه
ماه در نظر گرفته شد



سختگیری در بازگشت ارز حاصل از صادرات



کاهش صادرات غیرنفتی به میزان  1درصد



صادرات غیرنفتی  5.0میلیارد دالر



کاهش دوباره صادرات به میزان  5درصد



صادرات غیرنفتی  5.2میلیارد دالر



افزایش مهلت ایفای تعهد ارزی



اعطای مجوز واردات کاال در برابر صادرات برای برخی از صادرکنندگان



صاادرکنندگان همننان موف

بودند که ارز خود را به نرخ صادراتی ( 5222ریال)

به سیستم بانکی به فروش برسانند

0283

0288



متوسااط قیمت نفت
ایران  53درصد نزول



آغاز عرهه واریزنامههای صادراتی در بورس اوراق بهادار



کاهش دوباره صادرات به میزان  3.3درصد



کاهش صادرات غیرنفتی به  0.1میلیارد دالر



اکثر درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشت



اجازه برای واردات کاال در مقابل کل صادرات (از بهمنماه)



مهلت ایفای تعهد ارزی به  3ماه افزایش یافت



کاهش دوباره صادرات به میزان  3-7درصد

4

کرد و بااه  22.3دالر



رسید


تورم  02درصد



مااتااوساااط قیماات

از فروردینماه بانکها مجاز شدند تا سق

 22هزار دالر با نرخ صادراتی بهاهافه

قیمات اختتاامیه روز قبل واریز نامه (در بورس اوراق بهادار ) را از دارندگان ارز با
منشأ خارجی خریداری کنند.


بانکها برای خرید بیش از  22هزار دالر در از صاادرکنندگان یا ارز با منشأ خارجی
ابتدا نرخ صاادراتی را میپرداختند ،ساپس واریز نامه را منتشر کرده و در بورس
اوراق بهادار میفروختند ،و وجه حاصله به صادرکننده پرداخت میشد.

فروش نفت صادراتی



واردات استفاده کنند.

ایااران بااه  21.3دالر
رسید.

0282



تورم  02.7درصد



متوسااط قیمت نفت
خام ایران 03.5 ،دالر

از ابتدای ساال صاادرکنندگان دوباره میتوانساتند ،از ارز حاصل از صادرات برای



صادرات غیرنفتی  07درصد رشد کرد.



حذف نرخ ارز صادراتی



صاادرکنندگان در مقابل تحویل ارز حاصل از صادرات گواهی سپرده ارزی دریافت
میکردند و میتوانساااتند این واریز نامه را به بانک واگذار کنند و یا در بورس به
واردکنندگان بفروشند و یا خودشان اقدام به واردات کنند.



خریدوفروش گواهی سپرده ارزی توسط افراد ثالث قانونی بود



واردات کاال با اسااتفاده از ارزهای بدون تعهد شاابکه بانکی (همان بدون انتقال
ارز) تحت هوابطی مجاز اعالم شد.



عفو صااادرکنندگانی که به دلیل عدم تسااویه پیمان ارزی ممنوع الصاادور شااده
بودند.

0221



تورم  22.7درصد

0220



تورم  27.5درصد



رشااد اقتصااادی 3.3
درصد


0228

ناارخ تااورم 23.3



لغو پیمانسپاری ارزی برای همه کاالها ،از ابتدای سال



افزایش حدود  02درصدی صادرات غیرنفتی (بانک جهانی سال )0222



لغو پیمانسپاری ارزی برای همه کاالها ،از ابتدای سال



سیستم دونرخی ،نرخ گواهی سپرده ارزی و نرخ توافقی بازار



افزایش بیش از  222درصدی صادرات غیرنفتی (بانک جهانی سال )0220



پرداخت خسارت به صادرکنندگان که از تغییرات نرخ ارز هرر کردهاند



پرداخت جوایز صادراتی و معاف بودن جوایز صادراتی از مالیات بر درآمد معاف

درصد


افاازایااش حااقااوق
کارمندان دولت کمتر

شدند


تساهیل واردات با افزایش مهلت اعتبار مهرهای ثبت سفارش از  0به  5و سپس
 3ماه

از میزان تورم بود

5

0222

0228



تورم  20.2درصد



تداوم پرداخت تسااهیالت ،یارانه ،معافیت کامل از پرداخت یارانه و عوارو و ...
باعث صادرات غیرنفتی رشد  51.1درصدی به  22.3میلیارد دالر رسید
با ادامه سایاستهای همهجانبه حمایتی ،صادرات غیرنفتی ،با  55.7درصد رشد
به  27میلیارد دالر رسید



افزایش  03.3درصااد
نقدینگی


0228



صادرات غیرنفتی  3.3میلیارد دالر



0221

0223



رشد صادرات غیرنفتی حدود  25درصد

افزایش  23.1درصااد
نقدینگی



ارزش کل صادرات غیرنفتی  23.2میلیارد دالر

6

آسیبشناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات
و پیشنهادات اصالحی

سیاستهای ارزی و تجاری
سیاستهای ارزی و تجاری بانک مرکزی

این گزارش به سفارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و
توسط تیم پژوهشی اندیشکده کسبوکار شریف تدوین شده است.

فروردین 1300
BTT-PR02-13991120-IE

-------------------

