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 1خالصه گزارش

ی های ارزاتخاذ رژیم ارزی ثایت ناگزیر منجر یه وقوع یحرانالملل حاکی از آن است که های اقتصاا  ین  آموزه

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   وره

اتفاقی که یرای کرورهای حاشنه خلنج فارس رخ  ا ه  هد شد ساناسات ارزی منجر یه ینماری هلندی و تولندز ایی خوا  

است  یر ای  اساس  یاید کرور یه سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید  نرخ ارز یلندمدت یاید  ر یازار و 

ژی حفظ و تتوسط ننروهای طبنعی اقتصا  )تعا ل یازارهای پول  محصول و سرمایه( تعنن  شو   یانک مرکزی هم یا استرا

یه  نبال هموارسااازی نوسااانات کوتاه مدت نرخ ارز  ر وارووج پنجره ارزی و حول تقویت ذخایر ارزی خو ش صاارفا 

ام ان تغننر رژیم ارزی و اصاااتحات پس از هر یحران   2نرخ ارز یلنادمادت یااشاااد  یا توخه یه وقوع فراخو  ارزی   

ا و اصرار  ولت یه رهوضا نرخوای وندگانه ارزی شو   یدتری  کار  ر ای  موقعنت  سااختاری  ر اقتصا  کامت مونا می 

ورا که ای  کار یاعث هدررفت منایا ارزی یانک مرکزی و قرار  اساات  (متفاوت از نرخ یازار آزا )و ن ر ن نرخ رساامی 

اقتصا ی خواهد شد  متعاقبا  تمایل یه خروج سرمایه افزای  خواهد  هایو فعالنتیازار ارز   رازی مبوم  ا ن ورام اند 

 یافت 

شو   موضوع موم  ی ر  سازوکار خو تعدیل شونده حساج خاری و نرخ ارز است که  ر شوکوای ارزی فعال می 

ور افزای  یافته و متعاقبا صااا رات افزای  خواهد یا افزای  نرخ ارز  خذاینت کاالهای  اخلی یرای ساااکنن  خارج کراا

یاافات  عتوه یر ای   افزای  نرخ ارز یاه  لنل افزای  قنمت ریالی کاالهای وار اتی   ر نوایت منجر یه کاه  وار ات    

  خواهد شاد  ترکن  ای   و اتفا،  منجر یه افزای  حساج خاری شده و خال  عرضه ارز  ر یازار را افزای  خواهد  ا  

های ایران معموال یا ینایرای  نرخ ارز کاه  خواهد یافت و یخرای از اثر شاوا ارزی تعدیل خواهد شد  متاسفانه  ولت  

  اند گنری  ر تجارت از سوی  ی ر  ای  سازوکار طبنعی را از کار انداختهوضا نرخ ترخنحی از ی سو و سخت

ند اما تبعات منان مدت و یلندمدت آنوا آسن   ر کوتاه مدت اثریخ  یاشهای م انن ی مم   اسات سناست 

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

ها و از خمله قنمت ارز است  کاه  های همه اخناس و  اراییکنترل عرضاه پول یه اقتصاا  تنوا راه واقعی کنترل قنمت  

اند توصورت یالقوه میه  ولت  ر کراورهایی ملل ایران و ترکنه که  ارای سااختار  ولتی یزره هستند یه  کساری یو خ 

                                                   
مروی یو ه و ن ارش گزارش توسط سعند نوروزی  علی مروی و سعند تنم پژوهرای تحقن  حاضار مترا ل از علی مروی  ساعند نوروزی و ساعند عباسنان یا راهبری علی       1

 ه  امنر لی مدنی زاعباسانان انجا  شاده اسات   ر ای  گزارش یه صاورت مساتقنم و تنرمساتقنم از مراوره سندمحمدصا ، الحسننی  مرتنی زماننان  مجند شاکری  سندع      

 آیا ی  سندعلی روحانی  امنر سناح  روح اهلل حمندی و علی مل ی یوره یر ه شده است  ولتکرمانی  وحند حسن  زا ه  آرش رینسی نژا   سندمودی حسننی 

2 Exchange rate overshooting 
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رکو  و ین اری شو   یرای مع وس کر ن آن همراهی و اعتما  مر   پارامتری موم و  اقتصا   3کلیاعث کاه  تقاضای 

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

ا تر و ی هند  ر نتنجه اصتح یو خه سا هگذاری مولد خو  را کاه  نمیاعتما   اشاته یاشاند  منزان مصار  و سرمایه   

ها  ر ایران مناساا  ننساات و اتفاقات و رخدا های  شااواری کمتر انجا  خواهد شااد  وضااعنت ساارمایه اختماعی  ولت

م   ر یاهطور که  ر مور  آرژانتن  یررسی کر اخنر ضریات ینرتری یه اعتما  عمومی وار  کر ه است اما همان هایسال

 تری را  ارند که اعتما عمومی را کاه   ا ه است ها سایقه تصمنمات تنرمنطقیکرورهای  ی ر  ولت

ننز  ارای ن ات  1991و  1991های سااالمالی آساانا  ر  مقایسااه  و کرااور مالزی و اندونزی  ر ختل یحران

 رخور توخوی هسات  ساناست و تصمنمات ای   و کرور  ر ختل یحران  کامت متفاوت یا ی دی ر یو   مالزی یا تلبنت   

های سااخت نرانه های خو   عمت سااناسااتهای خارخی  ر یانکخو  و قفل کر ن ساارمایه 4نرخ ارز و یساات  یازار ارزی

عمال کر   اما  ولت اندونزی  ساناسات خاصی یرای کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز اعمال ن ر   یه   کنترل سارمایه را ا 

مالزی یا وضا  ولت یرایر  وره قبل از یحران رسند   1صاورتی که نرخ ارز  ر اوج یحران مالی ای  کرور  ر مقاطعی یه  

رورهایی ک اقتصا  مالزی مانندکند و اخازه ندا  قوانن  کنترل سارمایه   ر ختل یحران توانست تور  کرور را مدیریت  

 ه ز  های مالی ضریو تامن  کنندهگذاران وضا ای  قوانن   یه اعتما  سرمایه یا اما  ر عوض وار  رکو  شو ملل اندونزی 

ی ر    سویاز های یوره یاالتری شدند  های مالزیایی  مجبور یه پر اخت نرخهای یعد از یحران شرکت ر نتنجه   ر سال

داشته ن آناثر قایل توخوی روی روند رشد یلند مدت  ای  یحراناما  سال تحمل کر رار یحران را  ر یکاندونزی تما  ف

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  

 و یه  اند و هرنترل سرمایه و تصمنمات  ولت آرژانتن  هر  و از یک خنس یو ه ی ر ای  که سناست  ولت مالزی  ر ک

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  

ر ه یه  ولت را کت مختل ن  مندتر و منطقی تر و شافا  یو ه است و اعتما  عمومی ای  تفاوت که قوانن  مالزی  ضاایطه 

اسات اما سناستی که  ر آرژانتن  انجا  شد  عمت یا تصاح  سرمایه ارزی شب ه یان ی کرور  اعتما   اخلی و خارخی را  

 یرای مدت طوالنی از ین  یر  

 ر  انن شبنه همن  قو که از خواتییرای یازگرت ارز حاصل از صا رات اعمال کر   قوانننی  2119اندونزی  ر سال 

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

                                                   
مجموع تقاضاای افرا  سااکنان یک کراور یرای کاالها و خدمات نوایی است  تفاوت تقاضای کل یا تقاضا یرای یک کاالی     (Aggregate demandمنظور از تقاضاای کل )  3

یاید اما یه صورت همزمان تقاضا یرای کاالهای خای زی  )خانرن ( زیا  شده و خاص ای  اسات:  ر مور  یک کاالی خاص افزای  قنمت یک کاال تقاضاا یرای آن کاه  می  

 ا ل رکو  اقتصا ی یاشد   تواند معتأثنری  ر تولند کل یه وخو  نخواهد آمد اما  تقاضای کل  ریرگنرنده تقاضا یرای همه کاالهاست و کاه  آن می
محدو  کر  و تبدیل رین ت یه ساااایر ارزها صااارفا یا اراره مدارا خاص مانند  Foreing exchange market ولات مالزی خرید و فروش رین ت مالزی را  ر یازار   4

 مدارا صا رات و وار ات و     محدو  شد 
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 ر قوانن  اعمال شاده توسط یانک مرکزی اندونزی  صا رکنندگان محصوالت معدنی و طبنعی )که یه   -1

اند دهای شیررسی شده و مرمول قوانن  ویژهنوعی  ر حال اساتفا ه از منایا طبنعی هستند( یه صورت خداگانه  

ها فارغ از ای  که تا وه حد  ر حال  ریافت تر هستند   ر ایران اما همه شرکتکه نسبت یه سایری  سخت نرانه

های مختلف هساتند  ملز  یه عرضه ارز  ر سامانه ننما شده اند و تفاوت خاصی ین  ای   و وخو  ندار  و  یارانه

 ها و رفتاریر آن یر روی ان نزه اند که تنرمنطقی و ناعا النه است و عتوهساری قوانن  شاده  همه مرامول یک  

 گذار  تولند کنندگان و صا رکنندگان اثرات منفی می

اند  ر قوانن  اندونزی  صا رکنندگان مجبور یه تبدیل ارز خو  یه روپنه اندونزی ننستند و فقط موظف -2

های اندونزیایی منتقل کنند )حتی صااا رکنندگان محصااوالت معدنی و یانک رآمد حاصاال از صااا رات را یه 

هم  کند  همچنن  انتظارات تورمیطبنعی(  ینایرای   قوانن  تعارض منافا شاادیدی یا صااا رکنندگان ایجا  نمی 

 راتیساانار کمتر از کرااور ما یو ه اساات اما  ر ایران  صااا رکننده  ر  و سااال اخنر مجبور یو ه یا وخو  انتظا

 تورمی یاال   رآمد حاصل از صا رات را یا نرخی کمتر از یازار آزا   یه فروش یرساند 

که  ای  است مبن ها  ر کرور خو مان المللی و هم سوای  اقدامات  ولتهم ا ینات نظری  هم تجرینات مرایه ین 

ر مدیریت شده را خای زی  آن م ارزی شاناو های ارزی یاید رژیم ارزی ثایت را کنار گذاشاته و رژی یرای مقایله یا یحران

 و هاتعرفه یدون  تدته و فراااارتواند می  هدیه  ولت اخازه میحماایت از تولندکنندگان    عتوه یرای  کاار    نمااینم  

یا  خواهد شااد  آفت اصاالی  ر مقایله تامن یه ای  ترتن   رفاه مصاار  کنندگان ننز  را کاه  یدهد  ترااریفات گمرکی

ی وکار و فرسایراسات که یاعث آسن  یه محنط کس   خنحی و ساخت نری  ر تجار های تری ارزی  وضاا نرخ هایحران

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

 اثر افزای  نرخ ارز را از کار خواهد انداخت 

موار  فو،   ر انتوا یه آسن  شناسی یسته ارزی یانک مرکزی یرای یازگرت ارز ای  گزارش ضام  تبنن  مفصال   

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

 

 مقدمه .1

فعاالن  یانداز روشاا  یراو عد  وخو  وراام طر  کیاز  هامیتحر قرار  ار   یرنخط طیاقتصااا  کرااور  ر شاارا 

 یها ر سال یارز وقوع شوا رتمنعث شده است که یازار ارز کرور  وار اختتل شده و علیا  ری  یاز ساو  یاقتصاا  

عد  یازگرت ارز حاصل از صا رات  ت نوضع  یعوامل ا از ی ی  من ر نرخ ارز یاش یریگذشاته  یاز هم شاهد روند افزا 
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 ییرا یا ژهیگرفته است که مقررات و مناساس   ولت تصم  ییه  اخل کراور است  یر ا  یاقتصاا    نفعال یتوساط یرخ 

 یه امقررات  ر یست  ی  ادینما  ی( تصوهیاز فرار سرما یرن)خوت خلوگ هیو یست  حساج سرما تنوضاع   یا تیریمد

 یهانرده سال فایو رفا تعودات ا 1399نحوه یرگرات ارز حاصال از صاا رات  ر سال     یاسات نیساته سا  »تحت عنوان 

اش االت آن  و  ینقا یاست اما یرخ واخد نقاط قوت ن هیا رتمنیسته عل  یمتاسفانه ا  دنرس  ییه تصو« 1391و 1391

رار از ف یرن ر خلوگ  همچنن  خواهد شد ندهیآ یهاکرور  ر سال صا راتکار وکس  طنیه مح دیشاد   نمنجر یه آسا 

ای  گزارش ضام  مرور اخمالی ا ینات نظری و تجریه کرورهای منتخ   ر  نخواهد  اشات    یا یز  نتوف زنن هیسارما 

   ر نوایتمقایله یا یحرانوای ارزی  اقدامات ساای  یانک مرکزی  ر یحرانوای ارزی را ننز مور  یررسی قرار  ا ه است   

حی مور  استفا ه قرار های منتج از ای  موار  یرای آسان  شاناسی یسته ارزی فو، و اراره پنرنوا ات اصت  آموزی رس

 گرفته است 

  

 های ارزیبحران ینظر اتیادباجمالی مرور  .2

 یدارحسااای اتحا  کی: تراز پر اخت منکن یتراز پر اخت شااروع م فیها  یا تعریحران یآناتوم یقبل از یررساا

 )حساج یخال  مال انییا خر یاید (یحساج خار)کاالها و خدمات  فرامرزیخال   انیکند خریم اننی   ای  اتحا اسات 

  نأمت ییرا یراه دی  یا هدمیوار ات انجا    از صا رات  نی یساا ه  اگر کرور  اننمطایقت  اشاته یاشاد  یه ی  ( یمال

  (کننمصر  نظر می یرسم یحساج ها هیاز مانده تسو نجای  ما  ر ایسا گ یکند  )یرا داناختت  پ  یا یمال

 یکه یه طور کل-صا رات  ی  وقتمنکنمی( شروع NX) 5یمانده حساج خار  یا اتحا   یا های اللت دنی  ییرا

 ازا م ی  حساج خاریاشاد از وار ات   نی -اسات خارج از ما  ر  یهایی رآمد حاصال از  ارا  و خدمات  کاالهاشاامل  

  (NX <0است ) یکسر وار  یصا رات کمتر از وار ات یاشد  حساج خار ی(  وقتNX>0است )

است   مر  و پس انداز  یگذارهی  سرمایمصر   اخل جهننتیل ه  ننست  مساتقل از یقنه اقتصا   یحسااج خار 

 ی اخل یهانهیو هز ی رآمد مل  نرایطه ی ییررسااا روش  نوخو   ار   اول یف ر کر ن یه حساااج خار  ی و روش یرا

منفی ننز  یحساج خار  شاو   ترکم نهی رآمد از هز ی ولت( اسات  وقت  یها نهیو هز گذاریسارمایه )مجموع مصار    

( I) گذاریسرمایه( و S) یرا یرایر یا فاصله پس انداز  اخل یمانده حسااج خار  منتوانی  م ر روش  و   منفی خواهدشاد 

   یه عبارت  ی ر:منیدان

NX=S-I 

                                                   
5 NX: Net Export 
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است )که خو  متر ل از مصر   یگذارهیسرمارنت یهانهینسبت یه هز ی رآمد مل یرایر مازا   یپس انداز  اخل  ر اینجا

  پس انداز  ار ( یمازا  )کسر یکه حساج خار یهن ام که اللت ای  رایطه ای  است   ولت است(  یهانهییه عتوه هز

ه هم توسط کتن است ک اقتصا ِ یدهیپد کی یمانده حساج خار یه ینان  ی ر   یاشد )کمتر( ینرتر گذاریسرمایهاز  دییا

 یحساج خار یکسر ی  اگر کرور6یاامل ورخه هد و هم توسط عویم رقرا رنتحت تأث تنعوامل یلندمدت مانند خمع

هر یا همزمان و را کاه   هد  یگذارهیسرمارا افزای  یا پس انداز  دیکند یا کیخواهد آن را یه تعا ل نز یم و ار  

 کاه   هد  ی رآمد مل یهرا نسبت  ی اخل یهانهیهز دی  یاختصهیه طور  هد   انجا را کار  و 

که روی  یحساج مال ی وخو   ار :حساج خار هایپنررانف ر کر ن  ر مور   ییرا ی ریوخو  روش    یا یا

 یاتقاض  نتأم یکرور یرا یکه پس انداز  اخل دیرنملال سا ه را  ر نظر ی  کی  ستهاتراز پر اخت ی ر س ه 

یه را از یاید سرما  رک دانپ گذاریالز  یرای سرمایه منایا ر  اخل کرور  توانمینوون   ستنن یآن کاف گذاریسرمایه

 متعا ل شو   یحساج خار ییا کسر دییا هیورو  سرماای   خارج یه اقتصا  تزری  نمو  و

 یکسر  نقا ر یه تأم  ری  یکرور یاسات که وقت   یا تراز پر اختوا یحساایدار  اتحا قایل اختناج  رنت جهننت

 یهانهییه کاه  هز ازنرا که ن یتواند یحرانیم یاخبار لی  تعدتعدیل کندآن را یتفاصااله  دییا  سااتنن یحساااج خار

که هم مصر  یه همراه خواهد  اشت  همراه یا رکو ای  ار  تسریا کند که نتنجه( یعموم یپس اندازها  ی ولت )افزا

 یننیپن رکو  را که  ییها  شااارکتمراو ات مالی فرامرزی  عتوه یر ساااقوط  هدمیرا کاه   گذاریسااارمایهو هم 

اال  ی ی ارنی یهامعموالً یا  وره اییزره و سر یهاییخایجا  ی  ا هندمیکاه   زنها را نیگذارهیسارما  ری  ساا کنندمی

 همراه است  وکاریهای کس  ستاز  ست  ا ن  رآمد و ش  یورمازا   کاه  یوره تنظرف

 ها. بحران تراز پرداخت2.1
 یحساج خار یکسر  نتأم ییرا ازنمور  ن هیسارما  ورو  انیافتد که خریاتفا، م یزمان هاران تراز پر اختیح

 دیتر  هنده شک و معموالً نران 1«یتوقف ناگوان»  نمتوقف شو   ون ی( یه طور ناگوانهیخبران خروج ناخال  سرما ای)

آن   جهنیاشد  نت فنها خفین ران  یا یاست  وقت طلبراان  وقا ر مور  احتمال یازپر اخت کامل و یه م یطلب اران خارخ

د  و  ر سر یه فلک ی ر صرفه ریسک مم   استشو    دیها شد ی  اما اگر ن راناست کمی  ر صرفه ریسک آن  یافزا

صا رات و   نی  لیتفاصله تعا دیکرور یا کی  ییه وخوه خارخ یکامتً متوقف شاو   یدون  ساترسا    یمال  نتأم تینوا

 ها( را یرقرار کند  نهیو هز ی رآمد مل  نی ایوار ات )

                                                   
های وند ساله که اقتصا   وار رکو  و یا رون  اقصا ی شو   ورهنوساانات تولند و رشاد حول روند یلند مدت اقتصاا ی گفته می    یه  (Business cycleهای تجاری)ورخه 6

 شو  ولی نرخ افزای  یا کاه  تولند متفاوت از نرخ یلند مدت است می
1 sudden stop 
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شااو  که یم یونان منف خو یازار یوقت ;اساات 1«هیساارمامع وس شاادن خریان »  یتر از توقف ناگوانزااختتل

 صااا یاقت  نرکو  عم کی تواند می آن جهننت و شااو یم هیفرار ساارما ی تبدیل یهور ناگوانیه ط ورو ی ساارمایه انیخر

 یاشد 

یدان معناست   ید  ایاش سامت اتحا  هر  و  از تواندمی آن تناسات  عل  ها یک اتحا تراز پر اختاز آنجا که  

اقتصا   کییه عنوان ملال  اگر یالع س  و  ی را تحریک کنندتوانند حساج خاریم ی ر حساج مال رگذارنتأث یروهانکه ن

 کیآزا  کند  مم   است کامل را  یمرزمالی فرا اناتی  خردیخد هایهیسرما یرای ا ینسابتاً ز  ی ر حال ظوور یا یاز ه

 یحساج خار یمنجر یه کسر را ایجا  کند  ای  امر (I> S) گذاریسارمایه رون   یمال  نتأم ی اخل یرایه سامت  هجو  

ناگوان  تواندمی هیساارما انی  خر ار شااو خدشااهگذاران  هیساارما  یااعتما  حال  اگر   یشااو   یا امی( NX<0یزره )

 شو   رکو وار   شده و کرور منفی یحساج خار و متعاقبا دهمع وس ش

  هد:یم افزای را  هیسرما انییرگرت خر ای یتوقف ناگواناحتمال از عوامل  یا مجموعه

 شو  ین  مرزها که منجر یه تسونل ورو  و خروج منایا یه کرور می هیحرکت آزا انه سرما -1

را مایه ساار انیوا   خر دیتوانند یا امتناع از تمدیم یکنندگان خارخ ن  تأمکوتاه مدت اساات من  مالیتأ یوقت -2

 مع وس کنند 

  کند  نتأم ین ینقد  9هجو  یان ی تواند  ر زمانن ییانک مرکز شاااو  کهی یاعث میارز هاییات اا یاه یاده    -3

یدهی  آنچه  ر )مانندیا تحمنل تور  یه اقتصا  از یدهی ها ی اهد  تواند ر ای  حالت یانک مرکزی نمی همچنن 

   هدمی  یامر خطر ن ول کامل را افزا  یا  هد(  اخلی رخ می

   11فرارتر هستند منمستق گذاریسرمایهسوا  و  ینسبت یه ورو  یاعتبار یهاانیخر -4

تواند از طری  مازا  میرا خو   یخارخ یهایاز یده یاست حجم کم آن کووکه یخ  قایل تجارت ک یکرور -5

  کار یرونن دییا کند  اقتصا  یشروع یه کاه  م هیسرماورو   انیخر ی  وقت ری  اننیه یصا رات پوش   هد  

قایل تجارت )مانند مساا   و  ولت( یه یخ  قایل تجارت  رنمنایا را یه ساارعت از یخ  ت ریو ساااساارمایه 

مانند یازار کار  - ینوا  اصط ااکند  میرا  شوار  لیتعد  یا صا رات   کووک یو ن11خایجا کنند ()صا رات

  تر خواهدکر خاری را سختای  خایه  –ریانعطا  ناپذ

                                                   
1 capital flow reversal 

کنند  ر صورتی که  اراری نقد ها مراخعه میگذاران یرای  ریافت وخه خو  یه یانکافتد که قسامت قایل توخوی از سادر ه  یاسات زمانی اتفا، م  Bank runمعا ل عبارت  9

 های افرا  است یانک یه مرات  کمتر از سدر ه
11 Barry Eichengreen & Poonam Gupta & Oliver Masetti, 2111 

11 Kehoe, Timothy J. & Ruhl, Kim J., 2119 
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ملتً ) یزیگرسکیرافزای   اخوانی از ریسک کرور ی  را  یافزا ی هم که مم   است منجر یه ری  عوامل -6

  یرا افزا ازنمور  ن صرفه ریسک توانندمی  شاوند منع س شاده اسات(   VIX 12  ترس که  ر شااخ   یافزا

 اضافه کنند  یناگوان یهاتوقفوقوع  هند و یه احتمال 

 بحران مالي و پرواز سرمايه. 2.2
نرخ  المللی رسااامی یرای تلبنتهای ین  ارایی یانک مرکزی  یه منزان کافی هن امی کهرژیم ارزی یا نرخ ثایت    ر

 کاه  ارزشگذاران انتظار مم   است سرمایه  خواهدشدها یحران تراز پر اخت  وار کرور الخر ارز  ر اختنار ندار   

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

رعت یه س کند و سرمایه ها را یدتر میتراز پر اخت یحران  همن  انتظارات یا ترسو یاید میپول  اخلی ساریعاً کاه   

های   یاید  ارایییرای اختناج از ای  رخدا   پرواز سرررره   کند: یمت میهای خارخی عزهای  اخلی یه  اراییاز  ارایی

ر  اخل  خو  سرمایه داری گذاران را یه ن وتا سرمایه  اشته یاشندنرخ یوره یاالتری  های خارخینسبت یه  اراری  اخلی

ر ه و  ر  اخل کرور را یاال ی ورهی تواند یا کاه  عرضه پول  نرخانک مرکزی مییه عنوان ملال  ی ترتن  نمایند کرور 

ولند ت تواندمی   تقاضای تجمنعی پاین  کاه  عرضه پولهای یوره یاال  نرخ تا حدو ی از شادت خروج سرمایه ن اهد اما 

 شو ؟ی منتواند منجر یه پرواز سرمایه وه انتظاراتاما   را یه شدت تحت تأثنر قرار  هد

 انک مرکزی یه حفظ نرخ ارز ثایتانتظارات  ر مور  تمایل و توانایی ی  1

انتظارات  ر مور  اقتصااا : کووک شاادن نساابت تقاضااای کاالهای  اخلی یه تقاضااای کاالهای خارخی یه ای     2

  اخلی ارزش  کمتر خواهد شد  پولمعناست که 

اگر ذخایر خارخی   13محق  شااونده-شااو : یحران خو می آنمنجر یه تحق   کاه  ارزش پول ملی ر واقا  انتظار 

تا خلوی کاه  ذخایر خارخی را  پول  اخلی را کاه   هد ارزش مجبور اسااتیانک مرکزی  کاه  یاید یانک مرکزی 

 تقنمضااام  این ه    هدنرخ یوره را کاه   ا ه و عرضاااه پول را افزای  یانک مرکزی یاید  یاه عبارت  ی ر   ی نر 

   یافتند و اشتغال  ر طول زمان افزای  خواهد   تولکلتقاضای یافته و کاه  محصوالت  اخلی 

ها  مم   اسات یانک مرکزی اورا، قرضاه  اخلی را یخر  تا عرضه پول را افزای     ر یک یحران تراز پر اخت

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

و نرخ ارز ثایت را یرآور ه  واند همزمان هر  و هد  نرخ یوره  اخلی پاین  )نسااابت یه نرخ یوره خارخی(تنمی مرکزی

  کند

                                                   
نز ا( را  و ننویورا سوا  یورس یازار  ر یرتر سوا  511) S&P 500از  امنه نوسان قنمت شاخ  انتظ ر ب زار شاخصی است که  VIX (Volatality index)شااخ    12

 نران مندهد 
13 self-fulfilling crisis 
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 ی ر  یه عبارت  شو می هاپر اختیحران تراز  وقوع منجر یهالوقوع نرخ ارز   یقر رننیازار یه تغن فعاالاعتقا  

تعل کامت مراا ندهی ر مور  نرخ ارز آن یازار فعاالانتظارات  یا خرقه تغننر یانک مرکزی یخارخ ری ر ذخا دیشااد رننتغ

وخو   ار  اما یرای ها های ارزی و یحران  ر تراز پر اختای  ر ا ینات نظری حول یحرانمباحث گسااتر ه  خواهد شااد

 یو ون  یسیرر ییرا پنرنوا  شده توسط کروگم   ملنتز و آیستفلد یییخ  ما از مدل تعا ل یازار  ارا  ی ر ا  ساا گی 

 را  ر حالت تعا ل  ر نقاط یی ارا ییازارها 1 نمو ار  منکنیثایت اسااتفا ه م رژیم ارزیوقوع یحران تراز پر اخت تحت 

این ه رژیم ارزی ثایت اساات  روی کاتذ یاید نرخ ارز  ر همن   یه   یا توخه هدینرااان م)یازار ارز(  '1)یازار پول( و  1

𝐸0  تا اید ثایت یماند 𝑀1   منزانی از عرضااه پول اساات که یا ای  تعا ل اولنه سااازگاری  ار   فرض کنند که یه   لنل

فته و ای نز یک کاه  یااختتل شدید  ر حساج خاری  فعالن  یازار ای  انتظار را پندا کنند که ارزش پول ملی  ر آینده

تظارات منجر یه تغننر نرخ ارز  ر همن  شرایط فعلی شو   یرای این ه ای  انمنتقل می 𝐸1رژیم ارزی یه نرخ ثایت خدید 

نرااو   یاید یانک مرکزی نرخ یوره خدیدی را یرای پول  اخلی محق  ساااز   ای  امر هم یدون کاه  حجم نقدین ی  ر 

 نران  ا ه  ام اندذیر نخواهد یو   کاه  حجم نقدین ی هم عمت یا فروش ذخایر ارزی 1یازار پول مطای  آنچه  ر ش ل 

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

 ارزی و افزای  نرخ یوره خواهد شد 

 : فرار سرمایه، عرضه پول و نرخ بهره1نمودار 
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 هیعنوان پرواز ساارمااتل  یا کاه  شاادید  ر ارزش پول ملی ناشاای شااده   انتظارارزی که از  ریاذخ کاه 

 و کنندمیفرار  ی  از ارز  اخلییه یانک مرکز ی اخل پولیا فروش  اخل کرور ساکنان  ورا که  شو می ییروس  گذار

ک یان ریذخاپول ملی یه  لنل کاه  ترس از کاه  ارزش  یوقت  کنندمی گذاریسرمایهرا  ر خارج  یسادس ارز خارخ 

 هکرا وا ار کند  یمم   است یانک مرکز هیفرار سرما ن فرار سارمایه شاو   فراار   ن را وخو   ار    ولت یاید یمرکز

ینراترکاه  ارزش پول ملی را یدذیر   ر صاورتی که مم   است  ر رژیم ارز شناور  ای  منزان کاه    زو تر و خنلی 

 افتا  ارز پول  اخلی یه ی باره اتفا، نمی

 های ارزیبحران. 2.2
را  ییهااستنس ها ولت تالباًعلنرتم اتخاذ رژیم ارزی ثایت   ؟شوندمی یارز یهایاعث یروز یحران یوه عوامل

ور  توخه مها را  ر استنس  یکه یازار ا ی  هن امستنمدت سازگار ن یکند که یا حفظ نرخ ارز ثایت  ر طوالنی نبال م

 دیکراور مم   است  ر حال خر  کی یعنوان ملال  یانک مرکز  یه ایدی یم  ی  نرخ یوره کراور یه ناوار افزا قرار  ا 

 یانک یدهایخر  ی  از آنجا که اتأمن  کندمداو  خو  را  یمال یهایاورا، قرضااه از  ولت یاشااد تا  ولت یتواند کساار 

 کند که  ر آن یانکیسقوط م یانقطه هی ریذخا منزان  شو می ییانک مرکز یارز ریمستمر ذخا کاه موخ   یمرکز

  هروه احتمال ساقوط یا گذشت  ینایدنرخ ارز  فاقد ذخایر کافی ارز خوت ثایت ن ه  اشات  مم   اسات خو  را   یمرکز

زیر یه ناگو  شاادهتما   ییانک مرکزذخایر ارزی که وقتی   تا ینرااتر خواهد شااد زنن ی  نرخ یوره  اخلدایی  یزمان افزا

 یساارکو انباشاات کر ن  پولیاز  یرنخلوگ اتفا،   یاز ا یرنخلوگ ییرا  تنوا راه شااو ارز  رها کر ن ی باره رژیم ثایت

  ای  از شایا تری  مدل یحران های ارزی است  است خهیو 

شاارایط اقتصااا  کتن آن یه یدون آن ه  یحت ر نقرار گ یارز ی ر معرض سااو اگرم   اساات اقتصااا  م کی

 یهانیحرا را اتل  یارز یهایحراناین ونه   دیاش ریاختناج ناپذ کرور را نرخ ارز ثایت آن میکه سقوط رژ ای یاشدگونه

ست ورا که ن ا ییحران  نون جا یمسئول ا را ولت یاید ننز نامند  هر وند  ر ای  موار  یم 14«محق  شاونده خو » یارز

  عنوان ملالیه   استکر ه  عوت  ی الالن را یه حمله ارزکرور عمت  یاقتصا  یهاضعفمساامحه  ر یرایر   ای جا ییا ا

  و  ر آن مم کوتاه مدت است  یهاعمدتاً سدر ه ی اخل یتجار یهایانک یکه  ر آن یده دیرنرا  ر نظر ی  یاقتصاا  

یه  مر وا یازان ارزیسفتهاگر  یه مراتل پر اخت نروند  ی ر صورت رکو  اقتصا ها یانک یهااز وا  یارناسات یس 

ضاام    هدمی  یها را یه شاادت افزااسااتقراض یانک یهانهیرو  و هزییاشااند  نرخ یوره یاال م پول ملی کاه  ارزش

  ی اخل یهایانک ورش ست یاز  یرنخلوگ ی  یراخواهد شد یانک یهاییو کاه  ارزش  ارا ییاعث رکو  اقتصاا  این ه 

 و احتماالً  هدمیخو  را از  ست  یرخخا ریصورت ذخا  ی ر ا  ها وا   هدیه یانک یمم   اسات یه خوی  ییانک مرکز

                                                   
14 Self-fulfilling  
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گران ارز اقتصااا  را یه معامله ین   ظوور انتظارات کاه  ارزش  ر شاارایط  یدار    ر انرا ثایت نرخ ارز  تداو  ییتوانا

 کند یه رژیم ارزی تحمنل میرا یاالتری و نرخ   هدمیسو، ارزی یحران 

 

 بررسی تجربیات کشورهای منتخب .2
اااات ارز و منفی شدن حساج ترازها سئله فرار سرمایه  عد  یازگراخنر کرورهای مختاااالفی  وار مهای  ر  هه

  اندر هکرا یرای کنترل سرمایه و تلبنت نرخ ارز و خلوگنری از رکو  اقتصا  اخرا  هاییساناست  هاآن  هریک از اندشاده 

نجند  همچنن  هر کرور روی ر  و اهدا  خو  همه را یا یک خط ک  س تواننمیهر کرور شرایط خاص خو  را  ار  و 

ا ی تواننمی ر مسارل مدیریتی  هروندعتوه یر ای    اااادی از موفقنت اراره  ا تعریف  رسات و واح  تواننمیرا  ار  و 

و  شو میا  موف /تر ی عنوانیه هاسناستنسبی  از یرخی از ای   صورتیهن اه کر  ولی ها سناستن اه صااافر و ی ی یه  

   تجریه کرور ما ننز متفاوتپر ازیممی هاآنهای  ر ای  قسامت یه یررسای یرخی از ای  کرورها و سناست    یرخی خنر

ایطی را ااارانی نفت و ینماری کرونا شخانبه  کاه  قنمت خوهای همهریمیط فعلی کرور هم ی تا است  تحااایو ه و شرا

وایی رورها و نتایج نسایر ک هایسناستتجریه و  ت  اما یررسیاسامتر کروری یا آن  رگنر یو ه ایاااااجا  کر ه که ک  

 .مرخ  نماید اروویی یرای خارج شدن از یحراناروش  کر ه و وو را مسئلهصورت تواندمیآن 

از تاریخ و اقتصا  ترکنه  آرژانتن   اندونزی و مالزی  همه ای  کرورها  هایییرهکوتاه خواهد  اشت یه  یای  یخ  ن اه

تا حدو ی یا کرور ما شباهت و مطایقت  ننز هاآنرمایه یو ند و شرایط اقتصا ی اخنر  رگنر مسئله فرار سا هایسال ر 

 . ار 

 آرژانتین. 2.2
  ر اکنونمه که اقتصا ی مر تت از اساات خویی تصویرگر منت ی ینست قرن  ر آرژانتن  اقتصا ی تاریخ

 مستااقل اسداننا پا شاهی از توانست متعد  هایخنگ از یعد و1111 سال حوالی  ر آرژانتناا   هستنم آن  رگنر ایران

 نآ اصلی  لنل یو  پایدار و متحظهقایل  اقتصا ی رشد شاهد آرژانتن  اقتصا  1921 تا 1111 هایسال فاصله  ر  شو 

 و  ی شاده مما    ار یخچال هایکرتی و خدید قطارهای توسط  وره آن  ر که یو  اروپا یه گوشت صاا رات افزای 

  ر اوایل قرن ینستم منت ی  کر  )که تاجریه را  رصد 2.5 اان ن منا یا اقتصا ی رشد آرژانتااان   هه  واند آن  ر

 رصد یو ه 1.16 1931تا  1111نرخ رشد منان ن  امری ا ین  سال  یسنار ورم نر یو  نسبت یه سایر کرورهانسبت یه 

خلوتر از  زیا  فاصله یا و یو  امری ا  رصد 12 حدو  آرژانتن  مر   حقناااقی  رآمد 1913 الس  ر کهطورییه (است
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 آرژانتن  و رسند امری ا  رصد 25 یه شاخ  ای  2112 سال  ر  اشاات اما قرار فرانسه و اسداننا مانند اروپایی کرورهای

  فقنرتر شد اروپایی کرورهای اکلر از

 ( منبع موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین)2111تا  1491)ماهانه( در آرژانتین بین سال نرخ تورم : 2نمودار

 

 ها وره از  یسناری  ر و است مزم  تور  مساائله  رگنر( 1945)  و  خوانی خنگ از یعد از آرژانتااااان 

 شده خبران اساا ناس و ایجا  تور  واپ یا یو خه کسری منزان و یو ه آن  رآمد از ینرتر آرژانتن   ولاااااات مخارج

 شااااد وقت خموورررنس استعفای یاعث ازآن یعد سال  ر  رصدی 1511 و 1919 ساااال  ر  رصد 5111 تور   است

 نرخ کرور   ر موخو  تور  ایر کنترل یرای آرژانتن   ولت 1991 سال  ر  رسند قدرت یه 1991 سال  ر منم کارلوس و

 آزا  ورتصیه پِزو قرار ا   ملی پول یرای پرتوانه عنوانیه را امری ا  الر عااامل  ر و کر  تلبنت امری ا  الر یا را پِزو

  یو   الر یه تبدیلقایل

 رشد نرخ  رسند  رصد 4 یه 1994 سال  ر و  رصد 29 یه 1991 سااال  ر تور  نرخ پزو  کر ن ثایت یا

 سرماایه از توخویقایل منزان توانست آرژانتن  91  هااه  ر  یو  توخهقایل  وره آن  ر نناز آرژانتن  اقتاااصا ی

 مسئله  و هروند  کند نوسازی را خو  یااان داری و ونقلحمل هاییخ  گذاریسرمایه همن  یا و کر ه خذج را خارخی

 یه توخه یا اما شد ایجااا  شغل ایمتحظهقایل تعدا  این ه یا ;ماندند یاقی نردهحل مزم  ین اری و سااختاری فسا 

  اندم یاقی یاال ین اری نرخ یو ند کار متقااضی و شدهخارج تنرفعال وضعنت از مر   از ینرتری خمعنت کهای 

 شده ماااالی هاییحران  رگنر آسنا شر، ناحنه و یرزیل روسنه  مانند کرورهاااایی 1991 و 1991 سال  ر

 16 یه قبل هایسال  ر  رصد 1 از و رفته یاال هم آرژانتن   ر یوره نرخ 1999 سال  ر تا شد موخ  یحران ای   یو ند
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 هایاالس اقتصا ی یحران عامل و ریره مسئله ای  رسدمی نظر یه هروند  یاید ااه ک ننز اقتصا ی رشد و یرسد  رصد

ای  یحران  خلو و عبور ازه ینان ر حرکت رویهیازگرت ک خو  قبلی حد یه یوره نرخ ماه وند عرض  ر کهای  کما  نبو  یعد

 یو  

 یسناری که رحالی  اشت   وصول قایل ماالناتی  رآمد از ملبتی یسنار  ید آرژانتن   خدید  ولت 1999 سال  ر

  ولت یو خه کسری زمان آن  ر  شد نخواهد محق  الناتیما  رآمدهای از منزان ای  که  اندمی هردار کارشناسان از

 کاااه   ولت  سناست  شدمی تأمن  مالی یازارهای توسط که یو   اخلی ناخال  تولند از  رصد 2 حدو  آرژانتن 

 هم و یاالیر ه را  ولت اعتبار  رخه هم  ولت کسری کاااه  که  اشت وخو  کایننه  ر  یدگاه ای  و یو  یو خه کسری

 اواخر از همانطور که اشاره شد) کند خارج رکو  از ترسریا را اا اقتص تا شد خواهد یاعث و آور  خواهد پاین  را یوره نرخ

 کااااااه  طری  از  ولت یو خه کاسری کاه  ( یو  آمده وخو  یه اقتصااا ی شرایط یوبو  از هایینرانه 1999 سال

 انواع یو خه یکسر کاه  یرای گرفت تصمنم  ولت ینایرای   ا می قرار تأثنر تحت ینارتر را  ولت محبوینت  مخارج

 مالنات ده وش زیا  شدتیه هامالنات تما  شد اعمال 2111 و 2111 هایسال  ر که یقانون سه کند و  ر زیا  را هامالنات

 وضا هاییمالنات ننز مالی هایتراکن  و صاااا رات یر  رسند  رصد 21 یه افزو هارزش یر الناتم و 35 یه  رآمد یر

 یه الی ر ح شدمی پر اخت کارفرما و کااارگر توسط که حقو، یر مالنات همچنن   نداشت وخو   اامریا  ر حتی که شد

 یه مالنات کم یهای یاالی نارخ ای  اما  ر عمل   یو   رصد 15 حدو  متحدهایاالت  ر عد  ای  که رسند  رصد 32

 یا که رسدمی نظر یه و ت اشا قرار سناه یااازار  ر اقتصا  کال از  رصد 25 حدو  وراکه ن ر   ولت  رآمد افزای 

  شدند منتقل سناه و تنررسمی یخ  یه اقتصا ی هایفعالنت کل از  رصد 51 تا 31 ها سناست ای  اعمال

وده بیش از ارزش واقعی خود ب نیآیا نرخ اسمی پزو آرژانت کهنینرخ ارز ترجیحی، تعریف کرد. مسئله ادولت آرژانتین برای تقویت صادرات : 1نمودار 
 FOB)قیمت  شودمیقبل و بعد از بحران ارزی مشاهده در نمودار شاخص ارزش صادرات آرژانتین بین در دوره  است یا خیر محل مناقشه است.

 در نظر گرفته شده است، منبع بانک جهانی( 111به عنوان پایه  2111کاالهای صادراتی، سال 
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 ر ک مخالفت آن یا شدتیه پارلمان ولی آمد منان یه ننز  ولتی هایهزینه کاه  یرای هاییصحبت  وره آن  ر

 ارتتفی  ولت رفت  ین  از یا و 2111 سال  ر  شد استعفا یه مجبور یو  کر ه پنرنوا  را سناااست ای  که اقتصا  وزیر و

  است کر ه یننیپن  را شرایط همه از زو تر یازار رسندمی نظر یه ;رفت یاال یسنار پزو هایوا  نرخ وزیرنخست

 که شدمی عنوان  یو  شدهثایت 1991 سال از که یو   الر یه پزو تبدیل نرخ اقره منا مور  مسارل از  ی ر ی ی

 خوارمه کرورهای یا نتوانند آرژانتننی محصوالت شده یاعث امر همن  و است شده گذاریارزش ازحد واقعی خو  ین  پزو

 ( پزو 1 خاییه) شو  استفا ه پزو 1.4 تااااارخنحی نرخ از صا رات یرای که شد وضا قانونی 2111 یوار  ر  کنند رقایت

 و هاه ا  است  اقرهمن مور  هنوز خنر یا شدمی گذاریقنمت خو  واقعی ارزش از ینرتر پزو سال آن  ر واقعاً آیا کهای 

 یو  شده 15ارزش گذاری ین  از حد پزو که کنندمی تصدی  CPI و تور  نرخ  ار  وخو  یاره رای  متناقنی مستندات

 مرااااو، نتوانست ارز  ترخنحی نرخ ای  صورت  هر یه   ا ندمی نران را ای  خت  11Big Mac وPPI 16 شاخ  اما

 ااالارسا را سن نال ای  مر   یه آن یر عتوه  یافت کاااااه  یعد سال  و  ر صا رات ارزش و شو  صاااا رات و تولند

 از  رو ی یاالتر یعد هایماه  ر پزو هایوا  نرخ و ای  ننز محرکی یو  تا یافت خواهد ازای اف آینده  ر پزو نرخ که کر 

 رفا رایی و کند منترر یاال یسنار یوره نرخ یا قرضه اورا، خو  کسری تأمن  یرای شد که مجااابور ننز  ولت طرفی

 اریختا آن تا که ی نر  وا  پول المللیین  صندو، از  الر منلنار  22 موعمج 2112 و 2111 سال  ر یو خه کسری

  یو  سایقهیی

  اشت گذ نزول یه رو زیا  شن  یا پزو هایسدر ه  ولت  هایوا  شدن انبااشته و ترخنحی نرخ آمدن وخو  یه یا 

 وایتان  ر که خایی تا  شد تبدیل خارخی ارزهای یه و یافت کاه   رصد ینست از ین  پزو سدر ه ماه وند عرض  ر

 یحران هی اقتصا ی رکو  کار ای  یا و کر  صا ر را پزو هایحساج کر نقفل و هایانک تعطنلی  ستور  ولت 2111 سال

  شدند هکرت نفر ها ه آن طی که یو  متعد ی اعتراضات و اعتصاایات شاهد مدتی یرای کرور و شد تبدیل اقتصا ی

که  پزو و  الر تبدیل قایلنت و قطا شد امااری ا  الر و پزو ارتباط فوری قوانن  سری یر اساس یک 2112 ژانویه  ر

 14.5 عمتً کار ای  یا  ولت  شد گنرانهسخت و محدو  یسنار ارزی تتتبدی و از ین  رفت  یرای یک  هه رواج  اشت

 همچنن :   کر  تصر  را هایانک خارخی و  اخلی صاحبان ارزی ذخایر از  الر منلنار 

 های یعد یاالتر رفتشد و  ر ماه  ا ه افزای  پزو 1.4 یه 1 از  الر نرخ •

                                                   
15 Overvalue 

 را و خ تولند یرای  اخلی تولندکنندگان توسط شده  ریافت قنمت تغننرات منان ن  که اسات  قنمتی شااخ   (producer price indexشااخ  قنمت مصار  کننده )   16

 کند  می گنری اندازه

که توسط اکونومنست منترر  Big Macشاو  و حجم و موا  اولنه آن  ر همه کراورها تقریبا ی سان است  شاخ    کراور عرضاه می   121سااندوی  م دونالد  ر حدو    11

کند  ای  شاخ  روش یرای مقایسه یرایری قدرت خرید و  سنج  مطایقت نرخ ارز کرورها یا هزینه کاالها و   قنمت ای  سااندو  را  ر  ر کرورها مختلف  نبال می شا می

 الر اسات نسبت ای   و عد    5.66یرایر پوند و قنمت همان سااندوی   ر امری ا   3.3 ر کراورهای مختلف اسات یه عنوان ملال  قنمت یک سااندوی  م دونالد  ر یریتاننا    

 است  undervaluedتخمن  منزند که پوند یریتاننا  ر حال حاضر  Big Macاست  ینایرای  شاخ   1.4است نرخ فعلی تبدیل پوند یه  الر حدو   1.11حدو  
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 یه پزو 1.4 نرخ یا  الری یهاسدر ه  یازگرتند  اخلی ارز یه اخباریه هم هایانک  الری هایوا  و هاسادر ه  •

 نرخ قانون ای  اعمال زمان  ر  ماند ثایت ننز یوره نرخ و  الرازای هر  یه پزو 1 نرخ یا هاوا  و  الر هر ازی

 سمت از  کر ند ضرر  الر لنار من 23 حدو  گذارانسادر ه  کار ای  یا و یو   الر هر ازای یه پزو 2 تبدیل

  کر ند ضرر سدر ه یه نسبت وا  تبدیل نرخ اختت  محل از  یا ر  الر منلنار 12 حدو  هایانک  ی ر

   شدند تبدیل پزو یه 1 نرخ یا رسمی قرار ا های •

 هایانک یرای اضااافی ضاارر  الر منلنار  1.6 منجر یه که گرفت قرار  ولت اختنار  ر هایانک ارزی ذخایر •

   دش

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

   شدند فعالنت ا امه یه مجبور هاآن و مانده معل  مالی مؤسسات و هایانک ورش ست ی  رخواست •

   اعمال شد کنند اخراج را کارگران که کارفرمایانی یرای گنرانهسخت مجازات •

 ی ایجا  شد خدید نظارتی و مالناتی قوانن  •

 صورت  ر که  کر تودید همچنن  و کر  ن ول را خوانی یاناااک از خو  هایوا  آرژانتن   ولت 2112 پاینز  ر

 قتو  ولت عمل  ر هاسناست ای  یا  کر  خواهد ن ول ننز را پول المللیین  صندو، از شده ریافت هایوا  فرارها ا امه

 ان یی هایسدر ه صاحبان  ا  انتقال  ی ر هایگروه یه و کر  تص  را خامعه افرا  ثروت از  الر منالنار  ها ه آرژانتن 

 جناا ع  خالت و هاسناست ای  کلی صورتیه  کر ند سو  رندگانگناوا   یاا ر طر  از ولی شدند متنرر شدتیه

 الس  ر آرژانتن  اقتااااصا ی رشد ا ا ه اسااااس یر  نرد یرایری و رفاه رشد یاعث عنوانهن یه ارز نرخ  ر  ولت

 مر   واقعی  رآمد سااال  و ای   ر همچنن   است یو ه  رصااد 11.9 منفی 2112 االس  ر و  رصد 5.5 منفی 2111

  رسند  رصد 55 از ین  یه  رصد 31 حدو  از فقر نرخ و یافت اه کا  رصد 25 حدو   ر

 مسئله  ای ولی  ا  وا  کرور ای   ولت یه مرتبه ووار آرژانتن   مالی یحران هایسال ختل  ر پول المللیین  صندو،

 مسارل نرامونپ آرژانتن   ولت مسئولن  اظوارنظرهای  از یسناری مسئله ای  کنار  ر  ن ر  کمک اقتصا ی یحران پایان یه

 است دهش گذاریارزش یاال پزو نرخ که دیو ن ا عا ای  مواف  همه صندو، مقامات  یو  نا رست آرژانتن  اقتصا  اساسی

 هاآن  ید از یو   منت ی 91  هه  ر آرژانتن  ارزی تبدیل سنستم از ناصحنح شناخت امر ای   لنل  یاید کاه  یاید و

  نداشت طایقتم کرور اقتصا ی هایواقعنت یا که یو  قدیمی و شدهتلبنت ارزی سنستم یک  ر آرژانتن  موخو  سنستم

 از قبل تا و  ا می متنا  هایسن نال پزو  نرخ یو ن یاال مور   ر پول  المللیین  صندو، خو  های ا ه حتی که رصورتی

 شد ثیاع پول المللیین  صندو، کارشناسان ذه   ار یو نخوت اما یو  ملبت آرژانتن  خاریحساج یحران ز ن خرقه

  ن نند توخه مسئله ای  یه که

 و ند ی پول المللیین  صندو، مسئوالن هامالنات افزای  یرای آرژانتن   ولت اصلی مروقان از ی ی همچنن 

 افزای  که ستا ای  مبن  توسعه رحال کرورهای اکلر و آرژانتن  اقتصا ی حقای  یه نسبت یننانهواقا  ید که رصورتی



 

11 

 
 

 اقتصا ی درش و تولند روی یر ملبت اثر مواقا اکلر  ر و است یران نزوال  و خطرناا اقدا  یکیر ین اهوا  مالناتنرخ 

 عمل  ر سناه  یازار گسترش یا و یو  یحران آتاز نقطه شد  تصوی  2111 ژانویه  ر که یهایمالنات  گذاشت نخواهد

  کاه   ا   ولت را مالناتی ی رآمدها

 توسعه رحال های ولت از یرخی توسط که یو  ایمرحله ووار فرآیند یک ارزی یحران  وره  ر آرژانتن  اتفاقات

 ندو،ص یه یازپر اخت  ر تأخنر یا وا  عنوان یه کمک اخذ خارخی  و  اخلی گذارانسرمایه از گرفت  قرض  است شدهانجا 

 ازپر اختی عد   رنوایت و  اخلی هایاز ین اه مالنات از فرمی عنوانیه کاه  ارزش پول ملی خوانی  یانک و پول المللیین 

 از یارز یحران  وره  ر آرژانتن   ولت که هاییوا   ورش ست ی و مالی مننقه یوانه یه خوانی یانک و صندو، هایوا 

 خو  یو خه  ر فراگنر و ساختاری اصتحات از  ولت  قرار  ار  ووارووج همن   ر کر   ریافت المللیین  نوا های

 نایرای ی  نماید یازپر اخت را خو  تعودات تواندنمی تنفس   وره سال یک یا ماه ش  یا که یو  مرخ  و ز سریاز می

  انداختمی عق  یه را فاخعه یروز زماناندکی  صرفاً متعد  هایوا   ریافت

 نتمال  حقو، اهمنت شو  می حاصل ارزی یحران ختل  ر آرژانتن   ولت اقدامات و سناست از که تجاریی از ی ی

 مر    تمال ن حقو، کر ن پایمال یر عتوه  ولت توسط هاسدر ه از  الر منلنار ها تصر  است   ولت یه عمومی اعتما  و

 وخ م  هه  و یرای اعتما  کاه  ای   یر  ین  از را آرژانتن   ولت و یان داری سنستم یه خارخی و  اخلی اعتما  کل

  است رگنورم مر   رفاه و اقتصا ی رشد یرآن  منفی اثرات که است شده آرژانتن   ر گذاریسرمایه ریسک افزای 

 

 

 

 

 

 یگذارارزش بیانگر ،ترکوچک اعداد و بیشتر یگذارارزش بیانگر تربزرگ اعداد 2112 تا 1941 یهاسال بین آرژانتین پزو ارزش شاخص: 9نمودار 
 [4]داشتند ارز نرخ مورد دو متفاوتی بازخوردهای PPI و CPI شاخص ارز نرخ دستوری تغییر از قبل هستند، کمتر
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به بحران  نگاهی
 ارزی آرژانتین

 (    1919)  رصد 5111 تور  • 

 (    1991)   الر یه ملی پول پنوند •

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

 (    1994)  رصد 4 تور  •

      1991 سال تا خارخی گذاریسرمایه و تولند رشد •

 (   1991) یرزیل و روسنه آسنا  مالی یحران •

 (     2111-1999) یو خه کسری کاه  یرای مالنات نرخ افزای  •

 (     2111) مالناتی  رآمد تحق  عد  •

 (2111) صا رات ویژه ارز نرخ تعنن  •

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

 (    2112) آشوج و هایانک تعطنلی •

 (    2112) خدید  ستوری ارز نرخ اراره •

  ولت توسط  الر منلنار  14.5 تصاح  •

 فقر افزای  و تولند شدید کاه  •

 صااا رکنندگان که کر  اعت   ولت 2119 ساادتامبر  ر   ار  مالی یحران و تور از  طوالنی ایتجریه آرژانتن  

 و مقنم یرای هم خارخی ارزهاااااای  خرید  یرگر انند خو  کرور یه روز 15 تا 5 ظر  را صا رات از حاصل  رآمد یاید
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 و 2111 هایسال ین  مرایه سناستی  شاو  می محدو  ماه  ر  الرهزار  یا  الر  ر ساال  هزار 11 یه مقنم تنر یرای هم

 یه نجرم یل ه شو نمی ارزی ذخایر حفظ یاعث تنوانه اقدامات ای  که معتقدند اقتصا  انان اما  یو ند شاده اعمال 2115

 کااه  از    رصد 21 تا 15 ساالنه تور  رتمعلی مقااااامات وراکه  شد خواهد ارزی یحران و هاپر اخت تراز کسری

 کاشته را یعد یه 2115 سال از پزو ارزش رویهیی کاه  اصالی  یذر هاساناسات   ای   کنندمی خو  اری اسامی  ارز نرخ

  است

 فقط ت  رازمد  ر اما  شو  مدتکوتاه  ر شرایط یوبو  یاعث است مم   اقااداماتی ونن  که یاورند ای  یر اقتصا  انان

 ثنریتأ هن  مدتطوالنی  ر و صورت ای  تنر  ر  هستند کتن اقتصا  مسارل حل خوت فرصتی خرید یرای ایوسنله

 ازگرتی کنترلی قوانن  از فرار یرای هاییراه یا و  ا ه کاه  را خو  اقتصا ی هایفعالنت حجم یا افرا  و  اشت نخواهند

  کر  خواهند پندا ارز

از صادرات،  ارز حاصل بازگشتی برای ارانهیگسختدولت آرژانتین قوانین  2114اخیر، در سپتامبر سال  یهاسال در آرژانتین در دالر : قیمت5نمودار 
 (trading economics)منبع وبسایت .درصد رشد داشته است 51، در حدود تاکنون خیتاردالر از آن  اعمال کرده،  اما قیمت

 

https://tradingeconomics.com/argentina/currency
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 12ترکیه. 2.2

  رصد 2.5 ااالنهس متوسط طوریه و یو  قبولقایل اقتصا ی شرایط  ارای 1991 تا 1951 هایسال ین   رترکنه 

  سندر صفر یه  هه آن  ر متوسط اقتصا ی رشد  شد و تور  یاال رفت متوقف رشد ای  منت ی 91  هه  ر اما کر  رشد

 اورا، ای   شدمی تأمن  قرضه اورا، انترار یا آن منایا که یه تدریج افزای  پندا کر ه یو  ننز  ولت هایهزینه زمانهم

 منایا زرهی قسمت  ی ر سمت از  دشمی خریداری ترکنه محلی هاییانک توسط ینرتر  اشت هم ییاالی یاااوره نرخ که

   یو  خارخی ارزهای یه ننز آن یازپر اخت و یو  شدهتأمن  خارخی گذاریسرمایه محل از اورا، ای  خرید یرای هایانک

 و ت اش  الر یه تبدیل لنره نارخ  اشت ن ه ثایت یه تما  اهتما  ترکنه مرکزی یانک منت ی  91  هه  ر

 و اولندت واقعی یخ  یا نامتناس  و اسمی کاذج نرخ ای  حاصل ننز 2112 و 2111 سال  ر آمده وخو  یه یاااحران

   یو  یان داری معنوج سنستم همچنن 

 کل  ر هک یو  تی ولا رانت توزیا استسنا ترکنه  اقتصا ی-سناسی ساختار اساسی مر ل  هه وندی  یرای

 قبول ار تعوداتی و هاهزینه  فریبیعوا  و محبوینت کس  منظوریه همنره متوالی های ولت  یو   واننده ریره خامعه

  هه  ر  یو   خل  از متما ی ینرتر هایسال یرای  ولت خرج  ی رعبارتیه  یو   ولت  رآمد از ینرتر که کر ندمی

 توزیا تعرفه یا و سومنه یارانه؛ قال   ر که هاییرانت صا رات  تروی  یرای  ولت هایاستسنا یه توخه یا منت ی 11

 ولندت یرای وری ستا یورهکم هایوا  صا راتی  هاییارانه مانند هاییرانت عوض  ر ولی یافت کاااه  ایاندازه تا شدمی

  شد یاج سازیخصوصی رآیندهایفا از سوءاستفا ه و ا راتصا و

ا  اساسی اقتاااااص اتکر   تصمنم تروخنمرا  وضعنتزاج سناااااسی  ر ترکنه اح تعد منت ی   91 ر  هه 

های مختلف تقسنم شدند و هر حزج یرای کس  محبااااوینت ینرتر تا خایی که توانست کتن ین  احاازاج و وزارتخانه

 اتها یاعث شد ا کر   ای  سناست  قناامت مصاوج و     توزیایورهکماارانه  وا  یا  ر قال را  هارانتانواع و اقسا  

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

یان داری و   های ینمهای احتمالی  ولت یه یخ ه رصد یدون احتساج یدهی 61د رسند و ای   رص 61ناخال  ملی یه 

  انرژی یو 

منفی شده یو  و قسمت اعظم ای  کسری هم مطای  معمول   شدتیهترکنه  خاریحساج 2111ل  ر ایتدای سا

 هاانکییسناری از  تایوره یاال یاعث شده یو   هاینرخشد  ای  یوره یاال تااااأمن  مییا خارخی  مدتکوتاههای محل وا از 

های خارخی را پوش  وا  مور ننازتی یو  که یوره حاصل از اورا،  ول هاآنمنبا اصااالی  رآمد  وراکهمتنرر شوند 

 هاانکیپنرامون نظارت یر وضعنااات  وزیرنخستو  خموورررنسیه  نبال اختتفات ین   2111   ر ماه فوریه سال  ا نمی

                                                   
 [6]نوشته کمال  روی  returning from brinkای  قسمت  یر اشتی آزا  است از مقاله  11
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 6از منلنون لنره رسناااد و ین   1هزار لنره یه ین  از  651 الر از  قنمت ماه یک ر عرض   شروع شد عمتًیحران 

   رصد( از ین  رفت 21منلنار   الر از ذخایر یاناااک مرکزی تارکنه )حدو  

 ووزیر اقتصا   ولت ترکنه معرفی شد و ررنس یاااانک مرکزی  عنوانیه ر انتوای ماه مارس کمال  روی  

 و  یی   رها ننز های  ولتی و موسسه نظارت یانکیانک رؤسایوی انتخاج شدند  همچنن   ظرهم یا نا  اریخزانهوزیر 

قانون خدید اصتحاتی یه تصوی   19آمدن کمال  روی   ر مدت کمتر از ش  ماه  کار رویتغننر کر   یا  یماه یعد

  یو  هایانکقوانن  استقتل کامل یانک مرکزی و تردید نظارت یر فعالنت سایر  هاآن تری مومرسند که 

های یااحران زمان منااااسبی یرای اصتحات یننا ی و  وره  هدمینمونه تاریخی است که نران  یک ای 

لوی هستند  یا تما  قاااوا خ مندیورهو امتنازات  هارانتکه از انواع  افرا یعا ی   هایزمان ر  .ساختاااااری هستند

ر یحران  احتمال موفقنااات ینرت هایزمانا  است  اما  ر  ر تن هاآنای  اصتحات یا مناافا  وراکه  ایستندمیاصتحات 

که اگر مسئله مدیریت نرو  مم   است مجبور یاشند هزینه یسنار   انندمیاقتصا ی -زیرا یازی اااران سناسی  است

شو  که  اعثحتی اگر ای  مسئله ی  کنندمیتری را یدر ازند و یه همن   لنل یا اصاتح قوانن  و مقاررات همراهی گازا 

 .امتناز و رانتی را که وندی  سال  ر اختنار  اشتند از  ست یدهند

 از یعااد  یو  رهلن نرخ کر ن شناور یه موظف ترکنه پول  المللیین  صندو، و  ولت ین  قبلی توافقات اساس یر

 پر اخت پول  المللیین  صندو، مرکزی  یانک ذخااایر از  رصد 21 رفت   ساات از و 2111 مارس و فوریه یحران

  تگرف قرار  ولت کار  ستور  ر رسمی صورتیه سنااست ای  عمتً و کر  لنره شناورسازی یه منوط را خدید هایوا 

 دهش ا ه ارارااه خوانی یانک کارشناسان طر  از که  اول روی ر    اشاااات وخو  متفاوت روی ر  سه امر ای  اخرای  ر

  ر  رصد 5 از ین  روزاناااه هایپرش کنترل یرای توانستمی صرفاً مرکزی یانک و یو  ارز یازار کامل آزا سازی یو  

  کند  خالت یازار فرآیند

ی و سناست گنریخوتو  ورت نناز  ر یازار ارز  خالت کندروی ر   و  ای  یو  که یانک مرکزی یتواند  ر ص

یرو   روی ر   پن  شدهمدیریتیه سمت یک یازار ارز شنااور ولی  یه تدریج یازار انتقال  هد و ای  م اننز  پولی خو  را یه

 رصاااادی  41تا  31کر ن یازار ارز و یک خو   ای  یو  که رها شدمیکه توسط ررنس یانک مرکزی عنوان  سو 

 هاآنی از زنامه یسناراعنت تاراوض وراکهاراند را یه ورش ست ی ی  هایانکااری از یسن تواندمیآینده  هایماهنرخ  ر 

  .یه نرخ ارز وایسته یو 

 ست  از را زیا ی ذخایر کهای  یدون کر  تتش و اتخاذ را سناست ای  عمتً ننز ترکنه  ولت اقتصا ی تنم

 سمت یه  الر نرخ که زمانی آوریل ماه  ر ملالعنوانیه  ی نر  را ارز نرخ شدید پرش خلوی انتظارات مدیریت یا یدهد 

ک ی حدو  آوریل ماه یرای  الر مناس  نرخ که کر  ات اع  روی  کمال رفت می پن  لنره منلنون و سنصد هزاریک 

  ا ه  امها را سای  هایسناست و متوم شد که یران نخت او علنه را انتقا اتی مسئله ای   است لنره منلنون و صد هزار
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 یا هک توافاااقی  ر آن یر عتوه  یو  ضروری هایانک از یسناری ست یورش  از خلوگنری یرای  رهرصورت اما است

 را رزیا اورا، مقداری شده تعنن  پن  از و معن  هاییحراج انجا  یا مارکزی یانک شد  انجا  پول المللیین  صناادو،

 هایپارش از و کر ه مدیریت را یازار  ر ارز رضهع  حدو ی تا توانست  مرکزی یاااانک کار ای  یا و رساااند فروش یه

  ر مستاااقنم و خبریی مرکزی یانک که سای  ایهاروش یا  الری قرضه اورا، فروش از مدل ای   کند خلوگنری ارزی

  یو  متفاوت کر می  خالت یازار

 کلی ورتصیه شدمی مدیریت  ولت اقتصا ی تنم تااوسط یاید که یو   ی ری مسئله عمومی یدهی زمان آن  ر

 اخباری ساختار تجدید اول  راه  یو  تاارکنه  ولت اقتصا ی تنم اختنار  ر روی ر  سه ننز یدهی ای  مااادیریت یرای

 دیلتب لنره یه  ستوری نرخ یا و اخباریه افرا   ارزی هایسدر ه که معنی ای  یه)کرور خاارخی و  اخلی هاییدهی همه

  زا یسناری یاید کار ای  انجا  یرای( یو   ا ن رخ حال  ر آرژانتن   ر زمان همان  ر که فرایندی همان یه شبنه ;شدمی

 یرای تیماادیری توانایی عنوانهن یه یازه آن  ر ننز ترکنه  ولت و شدندمی  ولتی سال وند مادت یرای حداقل هایااانک

 هایدهیی اخباری ساختار تجدید آن یر عتوه  ناداشت را ورش ست ی آستانه  ر هاییانک از حجم ای  صااحنح کنترل

 شده ر  ولپ المللیین  صندو، توسط سناست ای   یو  ساارمایه خروج کنترل هاایسناست اعمال معنی یه عمتً خارخی

 و ر یمی یاالتر را  اخلی هاینرخ و کر می خارج مالی المللیین  یازارهای از را ترکنه عمتً کار ای  آن  یر عتوه و یو 

 متوالی هایسال یرای خارخی هایوا  یوره نرخ که شدمی یاعث یالمللین  گذارانسرمایه  ویاره رفت  ین  از یا آن یر عتوه

  شوند زیا 
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 یه زنن روش ای  یو   پولی پایه افاااازای  مرکزی و یانک از اسااتقراض راهیک ای لنره یدهی یازپر اخت یرای

 ای  تساااااویه  ینایرای ( یوره  نرخ  رصاد  41 حدو ) یاالیو ند یوره یا و مدتکوتاه هاوا  از یساناری   انجامندمی یحران

 گذارانهسدر  اموال تارت و تصاح   رواقا کار ای   یو  مما   ایرتور  ایجا  یا صرفاً پولی پایه افزای  محل از هایدهی
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 ارز خنر نسبی کنترل سناست  ای  آن یر عتوه  شدمی منجر اتترااش  و آشاوج  و اختماعی شادید  هاییحران یه و یو 

  کر می نامم   عمتً

 ار گذارانسرمایه و مر   متعد   ساختاری اصاتحات انجا  یا که یو  ای  کر   انتخاج ترکنه  ولت که یراه

 را آن ندهآی هایسال و هاماه  ر و کر ه تلاابنت را ملی ناخال  تولند یه یدهی نسبت تواندمی ترکنه که کر  متقاعد

 ای  تنر  ر   ا می کاه  را خو  خاری هایهزینه و مخاارج یاید  ولت   ا  رخ اتفا، همن  ننز عمل  ر و  هد کاه 

 اصلی اثر سه  ولت هایهزینه کاه  و انقباااضی مالی سناست انجا   کند قانااا را گذارانسرمایه توانستنمی صورت

 است رو معااا کننزی اثر یه که است کاال تقااااااضای منحنی یر مدتکوتاه و مستاااقنم اثر اول  ار   تأثنرگذار و

  اهفروشااا یه توانندمی کمااتر کارمندان  هد  کاه  را خو  کاارمندان حقو،  ولااات وقتی که است معنی ای  یهو 

 که ورهاییکر  ر  شد خواهد کرور تولند کاه  یاعث طبنعتاً  یاشد فراگاانر اگر خرید کاه  ای   کنند خرید و رفته

  یاشد رگذارتأثاان تواندمی مسئله ای  است توخهقایل اقتصا  کل یا مقااایسه  ر  ولت حجم و  ارند  یزره  ولتی یخ 

 سناست لفمخت  کرورهای  ر صنااادو،  است  لنل همن  یه وار شده پول المللیین  صندو، یه که انتقا اتی از یسناری

  است ن ر ه توخه تولند کاه  و ین اری رشد  ر  منفی مدتکوتاه اثر یه و کر ه اخرا و توصنه را هاهزینه کاه 

مراا تت و مصااار  آن  فرصاات مناساابی یرای اصااتحات    های یحران  علنرتم زمان 

های  ولتی و امتنازهای های ذی نفا  که از رانتساااختاری اساات   ر شاارایط عا ی  گروه

ایسااتند و یا آن ی هر اصااتحی که یه ضاارر آنواساات  میمند هسااتند  خلوگوناگون یوره

اصتحات ینرتر است   کنند  اما  ر زمان یحران احتمال هم اری و عملی شدنمخالفت می

اصتح مم   است شرایط کنند  ر صورت سنگ اندازی  ر مسنر وراکه افرا  احساس می

 و مجبور شوند هزینه یسنار ینرتری پر اخت کنند!  تر شدهیسنار وخنم

 

 قرضه اورا، انترار یرای ننازی  ولت شد تا خواهد یاعث یو خه کسااری و هاهزینه کاه   ی ر  سمت از

 هارکتش و رو می یاال گذاریسرمایه حجم یاید کاه  یوره نرخ وقتی  است  یاااوره نرخ کاه  عامل ای  و یاشد نداشته

 اریخ هایفعالنت حجم گاار ش  ر سارمایه حجم افزای  یا کهای  ترموم و کر ه آتاز را ینرتری هایپروژه وا  اخذ یا

 نرتری معموالً آن اثرگذاری زمان مدت اما  ار  ملبت اثری ین اری کاه  و تولند یر م اااننز  ای   خواهند افزای  را

 فعاالن و مر   و انتظارات و  یدگاه  تأثنرگذار و موم یسنار عمل  ر لیو اهمنتکم ظاهر  رسو   اثر  است اول منفی اثر از

 نماید خل  ار مر   اعتما  یتواند و یاشد مسئولو  صا ،  خامعه اعتما  مور  کاریزماتنک  شخصاانتی اگر  است اقتصا ی

 خو   ازاندپس از یخری مصر  یا هم کنندگانمصر  و یو ه روش  آینده یه خامعه افرا   ید که  اشت انتظار توانمی

 هاینههزی کااه  منفی اثر لذا  تولند را کاه  ندهند ننز تولندکنندگان  ی ر سمت از و ندهند کاه  را خاری مخارج

   یو  نخواهد سازمر ل و شده کمرنگ  ولت
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 که شد واقا یسناری هجمه مور  اقتصا ی تنم  ولت  مخااارج کاه  هایسناست اخرای یا زمانهم 2111 یوار

 یوره نرخ و رسند اتثب یه ارز قنامت نوایتاً تایستان اواسط  ر یاالخره تا ای  انتقا ات توخه ن ر  یه  ولت یو   طبنعی البته

 اه ک یا و است یو ه صا ، خو  هایسنااست  ر  ولت که شد مرخ  یعد هایماه  ر ها ا ه منظم انترار یا  شد نزولی

 هایماه  ر آن ریتمدی و رکنهت 2111 فوریه اتفاقات  نماید تلبنت را عمومی هاییااادهی که شده موف  عمتً هاهزینه

  است موفقنتموم  رک  یازار و خامعه عمومی اعتما  آور ن ت س یه یحران زمان  ر که  ا  نران یعد

 کاه   یو  کارمندان و کارگران مزایای و حقو، الهمسئا یحران  از یعد هایماه  ر موم هایال و از  ی ر ی ی

 فزای ا قبل هایماه تور  ای مط کارگران  مزایای و حاقو، اگر و یو  ضروری هایدهی تلبنت یرای تیو خه  ول کسری

  کر می ارسال یازار یه مخرج یسن نال و کند مدیریت را هایدهی یتواند  ولت یو  یعند لعم  ر  یافتمی

 ایتینارضاا افزای  یاعث قبل  هایماه ور ت یه توخه یا  ولت کارمندان حقو،  اشاات ن ه ثایت  ی ر ساامت از

  هد  یه لنن و اصتحات و  ولت یرای را شرایااط خنایانی اشاتاتتر و ها رگنری قطعاً  شدمی اعتراض یحت و عمومی

  یر می ین  از را عمومی اعتما  و کر می ترپنچنده  و ترسخت

 ارمندانک و کارگری هایحا یهات حمایت تحت  ولتی کارمندان خصوصی  یخ کارکنان  شامل ترکنه کار یازار

 مقایل    رتندنداشاا ننز صاااجاعت ح  و کر ندمی  ریافت کمتری مرات یه حقو، اسااتخدامی ندانکارم  یو  اسااتخدامی

 صاااجاعت ح  و یاالتر یساانار حقو، اتحا یهحمایت  تحت ارمندانک  یو  شااده تناامن  هاآن یازنرااساات ی و کار  وران

   نداشتند شدهتنمن  یازنراست ی  وره و کار ولی  اشتند

 2111 تایستان انتظاری تور  نرخ از کمتر  رصد 21 را حقو،  ولت که یو  ای  پول المللیین  صندو، پنرنوا 

 خلسات طی استخدامی کارمندان مور   ر  ن ند اعمال حقو، افزای   ر عنوانهن یه را اخنر هایماه تور  و کند زیا 

 یه حا یهاتتحت حمایت  کارمندان حقو، نسبت آن طی که رسندند فرمولی یه هاآن نمایندگان و اقتصا ی تنم متعد 

  ر اما  دیرسا 2112 سال پایان  ر 2 عد  یه 2111 سااال ایتدای  ر 2.6 عد  از و یاید کاه  یه تدریج استخدامی

 اندازههی رانحقوقا که یو ند ای  خواستار هااتحا یه هایایندهنم و کر می فر، اوضاع اتحا یهحمایت  تحت کارمندان مور 

   ر ندک اعتصاج یه تودید یارها و آمدندنمی کوتاه مسئله ای  از عنوانهن یه و شو  زیا  یحران از یعد هایاهم تما  تور 

 تور   رصد 111 اندازهیه ساالنه کارگران حقو، آن؛ مطای  که شد امنا ای وساله قرار ا ی ینرتر  مذاکرات یا  رنوایت

 راه درسنمی نظر یه اما نبو  پول المللیین  صنادو، و  ولت آل ایده هروند قرار ا  ای   شو  زیا  سال  و هر  و  ننماه

 ولت  یرایر  ر که کند اعت   اشاات نناز عمومی وخوه یرای کارگری اتحا یه و ندار  وخو  مسئااله ای  یرای  ری ی

  است شده پنروز
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  لنل یه  مور نظر محدو ه  ر  ولت کاارکنان  ستمز  و حقو، نرخ تعنن   ر  ولت موفقنت عد   علنرتم

 ملبت تا را 19اولنه مالی تراز منازان شد موف   ولت رسند  تصوی  یه هاماه آن  ر که یان ی خدید اصتحااات و قوانن 

  شد تلبنت ارز نرخ و نوا  کاه  یه رو ساااااال اواخر از یوره نااارخ  یدهد افزای  ملی ناخال  تولند  رصد 5

نگاهی به بحران 
ترکیه در اقتصادی 
 0222و  0222سال 

       

 یهیالد 09 ده  در اقتص دی رکود •

       ده  چند ن برای دولت بودج  کسری •

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

 (0999) ج ریحس ب شد د کسری •

 ب ال بهره نرخ ب  ارزی هدتکوت ه ه یوام •

 هورد در وز رنخسررت و جمهوررئیس بین سرری سرر  اختالف ت و ن پ  داری •

 در لیره هیلیون 1.1 ب  هزار 099 از دالر قیمت افزا ش و ه ب نک وضعیت

   ه ه  ک

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

    اقتص د وز ر عنوانب  درو ش کم ل انتص ب •

      هل  ن خ لص تولید ب  بده  ب الی نسبت •

     ب ال ارزی تعهدات دلیل ب  ه ب نک  ورشکستگ  خطر •

    ه ه چند هدت در اصالح  ق نون 10 تصو ب •

   دولت از هرکزی ب نک استقالل ق نون تصو ب •

 نظ رت  ه یهک نیزم و ب نک  قوانین اصالح •

یم تصم عدم از خصوص  بخش ب  اطمین ن و انتظ رات هد ر ت جهت تالش •

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

 از جلوگیری و روزان  نی زه ی تأهین برای یارز دولت قرض   اوراق حراج •

 ارز نرخ نوس ن

 ه بده  هد ر ت برای دولت ج ری ه یهز ن  ک هش •

 واقع  دستمزد تعد ل برای ک رگری ه یاتح د   ب  تع هل برای تالش •

     ک رهندان

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

                                                   
 ای  اگر  ماندمیها یاقی خاری یرای یازپر اخت وا  مخارجاست و عبارت است از منایا  ولت که یعد از  "Primary fiscal balance"ای  عبارت معا ل فارسی عبارت * 19

های خاری خو  نناز یه  ریافت وا  خدید ی هزینهتوان پر اخاات قساااط وا  خو  را ندار  یل اااه یرا  تنوانهشاخ  منفی یاشد یه معنی ای  است که  ولت  ر حال حاضر  

 .است
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 0991 س ل دوم نیم  از ارز نرخ تثبیت •

 0991 س ل دوم نیم  از بهره نرخ ک هش •
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 نترل سرمایه در بحران اقتصادی آسیاک یهامالزی و سیاست. 2.2
روند رشد  نسبت یه یننیخوش ساله هحاصل یک  وره  1991و  1991 هایسالیحران مالی اقتصا ی آسنا  ر 

اااات اختتف شدنمرخ یه آن کرورها شد اما یا  توخهقایلکرورهای آسنای شرقی یو  که یاعث ورو  سرمایه خارخی 

منجر یه  و شدید یه یدیننی مطل  تغننر کر  یننیخوشاز  گذارانسرمایهزیا  ین  یخ  واقعی و اسمی اقتصاااااا    ید   

ا    تمشااد هاآنوضااعنت اقتصااا ی   و وخامت لند  مالزی و کره خنویی  تایفنلندن فرار ساارمایه از کرااورهایی ملل  

 دنیاال یر  دتشیهیرای کنااترل فرار سرمایه نرخ یوره را  پول المللیین توصنه صندو،  یر یناکارورهای  رگنر یحران 

رینا ت یه ازای هر  3.1اما مااالزی راه  ی ری را  ر پن  گرفت   ولت ای  کرور نرخ رین ت یه  الر را ثایت و یرایر 

خارخی اخازه ندا   ر کوران یحران مالی  سرمایه خو  را یه  الر تبدیل کر ه و از کرور  گذارانسرمایهو یه  قرار ا  الر 

رخ تت  نو تولند یرای وند ماه وار  رکو  شااد  اخ گذاریسارمایه ر مالزی یاال رفت و خارج کنند  یا ای  کار نرخ یوره  

د   رصد رسن 11یحران یه ین  از   رصد قبااال از 2امری ا زیا  شد و از   اریخزانهزی یا اورا، اورا، قرضه  ولت مال

رنطننه قیرای یک سال  هاآنتعل  یه های مسوا  شرکت طورهمن و  کرورها سایریان ی متعل  یه شوروندان  هایحساج

النات یو   از تجریه مالزی یرای کنترل مرمول م سرمایه سو ولی خارج نمو ن   مااااه خروج سرمایه آزا 12   یعد ازشد
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ات کمال درویش و اصالحانتصاب
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نند کوان مینهروند یرخی از کارشناسان ع  شو میهای کنترلی یا  یک مور  موف  از ساناسات   عنوانیهخروج سارمایه  

یه  ماا یعد نرخ یوره یاالتری را پر اخت کنند هایسالالزیایی  ر های مشارکت  تایاعث شاد   سااله یککه  وره قرنطننه 

از سایر کرورها شرایط را مدیریت کر ه و اقتصا  کرور را از  ترسا ه ولت مالزی توانست  ر  وره یحران   رسدمینظر 

  یحران خارج کند

آسیا  و جنوب شرقی به نرخ پول داخلی در کشورهای مالزی، کره جنوبی و تایلند طی بحران مالی کشورهای شرق دالر ت: قیم9نمودار 

 

 

 شدهاعمال قوانین
  مالزی دولت توسط
 سرمایه کنترل برای

 از کشور خروجی

         

 1991 سدتامبر اول  ر شدهاعمال قوانن 

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

 س ک یا فقط خارخی؛ افرا  یرای آتی قرار ا های قال   ر مالزی  ترین خریدوفروش -2

 یو  مم   مرکزی یانک از مجوز

 هایواسطه طری  از یاید صارفاً    ( و ساوا   ارز ) رین ت های ارایی تما  خریدوفروش -3

 مالزی ن تری المللیین  یازار تعطنلی یاعث امر ای   شدمی انجا ( کارگزار یا یانک)  اخلی

  شد

 یه ازنن ارزها سایر یه رین ت تبدیل یرای مالزی؛ رین ت خارخی هایحساج صااحبان  -4

   اشتند مجوز اخذ

    شدمی انجا  خارخی ارزهای ال ق  ر یاید وار ات و صا رات تسویه -5

 و حقو، مانند طری  وند ازتوانساات می صاارفاً مالزی   ر خارخی افرا  هایحساااج -6

  شو  شارژ خارخی ارز فروش طری  از یا سرمایه سو  و  ستمز 
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: و ی پذیرام ان موار  ای   ر فقط هاحساج سایر یه خارخی هایحساج از اعتبار انتقال -1

 یه حقو، پر اخت  ولتی  یخ یه  عوارض و هاا پر اخات   اخلی  هاای ی ارای خریاد 

  مالزی  فاتر خاری هزینه و مالزی مقنم کارمندان

 خارخی ارز یه سفر هر  ر را رین ت هزار 11 از ین  توانساتند نمی مالزی شاوروندان  -1

 زاره از ین  توانسااتندنمی مالزی ترا هن ا   ر ننز خارخی شااوروندان  کنند تبدیل

  کنند تبدیل  الر یه را رین ت

  ر ماه 12 یرای را خو   ستمز  حداقل یو ند مجبور مالزی قرضه اورا، فروشاندگان  -9

  کنند تبدیل خارخی ارز یه توانستندنمی و  ارندن ه رین ت حساج

 تنرمقنم هایکارگزاری و هایانک یه  اخلی اعتبارات اعطای ممنوعنت -11

 1999 فوریه  ر شدهاعمال قوانن 

 یهایی ارای تما  یو   شده رین تی سرمایه کر ن خارج ممنوعنت خانرن  زیر هایمالنات

 :یو  خواهند زیر مالنات مرمول  اندشده مالزی وار  1991 فوریه 15 از قبل که

  یاشند مانده مالزی  ر ماه 1 از کمتر که رصورتی مالنات  رصد 31 -1

  یاشند مانده مالزی  ر ماه 9 تا 1 ین  که هاییی ارای یرای مالنات  رصد 21 -2

  یاشند مانده مالزی  ر  رصد 12 تا 9 ین  که هاییی ارای یرای  رصد 11 -3

 سو شان اما هستند مالنات از معا  شوند وار  مذکور تاریخ از یعد که هاییی ارای اصال 

 و  رصد 31 سااله یک یازه از قبل خروج صاورت   ر آن مالنات و اسات  مالنات مرامول 

  رصد است  11  اندیو ه مالزی  ر سال یک از ین که  هاییی ارای یرای
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 اندونزی و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات. 2.3
یا  ر  هفتمن  اقتصا  یزرهتری  اقتصا  خنوج شرقی آسنا و منلنون نفر خمعنت  یزره 251از  اندونزی  یا ین 

شدت تحت تأثنر قرار   اقتصا  اندونزی هم یه1991نظر قرار  ا ن یرایری قدرت خرید است   ر خریان یحران مالی سال 

یه  1991 رصد رسند  ایتدای سال  61 رصد و تور  یه ین  از  13.5حدو  منفی یه  ر آن سال رشد اقتصا ی   گرفت

بت مقدار مل خاری همقرار نخواهد گرفت  وراکه تور  کم و تراز حساجد که اقتصا  اندونزی تحت تأثنر نرسنظر می

ر هم کافی یه نظ مناس  و ذخایر یانک مرکزیی های اندونزانک ا   وضعنت تراز ی الر را نران می حدو  یک منلنار 

لی الملوا  یه ارزهای ین  توخویهای اندونزیایی مقدار قایلمنلنار   الر یو   اما  ر مقایل شرکت 21رسند و ین  از می

خنوج شر، آسنا  یه  لنل تعودات ارزی یاالی یسناری از  ییا گسترش یحران  ر سایر کرورهاو  ریافت کر ه یو ند 

ه رفا تعودات ارزی خو   یا فروش روپن ها یرایشرکتفرار شدید قرار گرفت و های اندونزیایی  روپنه ننز تحتشرکت

روپنه یو    ر  2511تا قبل از شروع یحران اقتصا ی حدو  یو ند  نرخ  الر امری ا که  المللیمتقاضی خرید ارزهای ین 

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

وزیر خستنسدس نس یانک مرکزی و ران ایتدا ریول شد   ر اثر ای  یحالمللی پمنلنار   الر وا  از صندو، ین  23حدو  

های ارزی یر انکم اثر شدن یحرو  هااندونزی استعفا  ا ند  یعد از یحران مالی سلسله قوانننی یرای شفافنت ینرتر ین اه

 صد ر 5صورت پنوسته رشد اقتصا ی ین  از    ر  وره یعد از یحران اقتصا ی اندونزی یهشدیخ  واقعی اقتصا  اتخاذ 

یا موفقنت  نسته رصد یو ه است   ولت اندونزی  ر ای   و  هه توا 11و نرخ تور  هم  ر اکلر ای   و  هه کمتر از   اشته

 ی ی از ی اهد  هاها از انحرا  یازار و انحرا  ان نزهو یا واقعی کر ن قنمت های محلی انرژی را کاه   ا همنزان یارانه

ای  کرور  1991یی یه رشد پایدار تولند ننز همن  مسئله است  یعد از یحران مالی سال  الیل موفقنت اندونزی  ر  ستنا

 قبول  اشته است صورت پنوسته رشد اقتصا ی قایلیه

 : تورم ساالنه مالزی )نارنجی رنگ( و تورم ساالنه اندونزی )آبی رنگ(4نمودار 
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  2121تا  1491شد تولید ناخالص ملی اندونزی )آبی( در بازه : نرخ رشد تولید ناخالص مالزی )نارنجی( و نرخ ر11نمودار 

 
کوران بحران مالی جنوب شرق آسیا نرخ در و  1449درصد بوده است. سال  5های دو دهه اخیر باالی سال اتفاقبهرشد اقتصادی اندونزی در قریب 

 درصد رسید. 11رشد اقتصادی اندونزی به منفی 

 

آن از محل منایا طبنعی مانند  سو یکمنلنار   الر است که حدو   191تا  111صا رات اندونزی سالنانه ین  

 ر  نزیاندویانک مرکزی که  از صا راتقوانن  یازگرت ارز حاصل  کارووو و روت  پالم است   ر  نفت و گاز  سنگزتال

 مور  محصوالت  ر شدهاعمالصی اندیرنده شد و قوانن  منت ی اتخاذ کر  یرای ای  محصوالت تداینر خا 2119سال 

منلنار   1د تراز تجاری منفی نت ی اندونزی شاهم 2111از سایر محصوالت هستند   ر سال  ترگنرانهسختای  صنایا  

 سند روپنه ر 14111روپنه یر  الر یه  13111 رصد افت کر  و از حوالی  11آن نرخ روپنه حدو    رنتنجه الر شد که 

 ر  رت ارز حاصل از صا رات اتخاذ کر  خدیدی یرای یازگ یانک مرکزی اندونزی قوانن  2119 از  سامبر

که مصا   یا اتخاذ ای  قوانن  و  2121)قبل از اعمال ای  قوانن ( و  2119صا رات ماهانه اندونزی  ر سال  11نمو ار 

 رصد کمتر یو ه که قسمت  15حدو   2121رات سال   صا شو میهمچنن  شنوع ویروس کرونا یو ه است مراهده 

روی  رای  سلسله قوانن  تاثنر ورم نر منفی ی رسدیحران کرونا است و یه نظر میی یه ماه ایتدای عمده ای  کاه  متعل 

  روند صا رات کرور نداشته است

 رزا یازگرت یه صا رکنندگان اخااابار یرای خدیدی قوانااان  سلسله 2119 سال  سامبر  ر اندونزی یانک مرکزی

 :از اندعبارت آن موا  تری موم کر  اعمال صا رات از حاصل

 اندونزیایی هاییانک از ی ی یه گمرکی  ثبت از یعد ماه سااه حداکلر یاید صااا رات از حاصاال  رآمدهای •
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 اییاندونزی روپنه یه تبدیل یرای لزومی و یاشد خااااااارخی ارزهای یه تواندمی صا رکنندگان هایحساج •

          ننست

  ار   تفاوت گمرکی پایه یاارزش روپنه منلنون 51 از ین  صااااا رات از حاصل  رآمد که موار ی یرای •

 رتصویه را توضنحی مدارا یاید صااا رکننده است  نرده هاکیان حساج وار  مبلغ ماه سه مدت  ر یا و

  کند ارسال اندونزی مرکزی یانک یرای یرخط

 از حاصل  رآمد یاید(  ریایی و خن ل کراورزی  معدنی ) طااابنعی منایا محصااوالت صااااا رکنندگان   •

   هند قرار ایویژه هایحساج  ر اندونزیایی هاییانک نز   ر را خو  صاا رات

  شخ فقط  است محدو ( طبنعی منایا صا رات  رآمد مخصوص) ویژه هایحسااج  از یر اشات  و واریز •

 واریز آن  ر را طبنعی منایا ا راتص از حاصل  رآمد صر  تواندمی حساج صاح  حقوقی/حقنااااااقی

  کند واریز هاحساج ای  یه تواندنمی  ی ر اشخاص و کند

 ایهتعرفهو  مالنات سوا   سو  پر اخت وا   یازپر اخت وار ات  یرای فقط ویژه هایحساج ای   از یر اشت •

  است پذیرام ان و مجاز  ی ر موار  یرخی گمرکی

  2121و  2114: صادرات ماهانه، اندونزی در سال 11نمودار 
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 آموزی از تجربه کشورهای منتخب. درس2.3
های اقتصاا ی و ارزی مراهده کر یم   از یحران مختلفیهای   تجریه ووار کراور متفاوت  ر  وره یخ  ر ای  

ما متفاوت اساات  شاارایط کرااور ما  یا توخه یه  شاارایط کرااور یاها  ارای وضااعنت خاص خو  یو ند که هر یک از آن

و انزوای سنستم  2114های اخنر ینراتر شده  همچنن  کاه  قنمت نفت از سال  های وند  هه اخنر که  ر ساال تحریم

 ابط ینه مانند مالزی  ارای شب ه یان ی مرت ایرانالمللی  یسنار خاص و یدون مانند است  کرور از نظا  ین یان ی و مالی 

ا ها خلوی فرار سرمایه رکر ن حساج آنگذاران خارخی است که یتواند یا قفلحجم عظنم سارمایه  المللی ویازارهای ین 

های  ریافت وا  ییهای ارزی  ر سنستم یان ی و تواناپذیر و سدر هآرژانتن  سانستم  ونرخی ارز تبدیل  ی نر  و نه مانند

اتفاقات ی ذریم  شاارایط و  ظاهر و پوسااته  اما اگر از  ار  المللی پول یرای خبران کسااری یو خهکتن از صااندو، ین 

کند یها کمک مآنتأملی یا کرااور ما  ار  که پر اخت  یه های مدیریتی و سااناسااتی قایلاتفاقات ای  کرااورها  شااباهت

 شده و تصمنمات یوتری اتخاذ شو  شرایط کنونی یوتر شناخته

ما یرای وند  هه  رگنر مسئله تور  است  تور  عبارت است از افزای   پر ازیم  کروراول  یه  استان تور  می

دیده ها  و پای  سطح قنمتهای زمانی متوالی  الز  اسات متذکر یرویم که تور  و افز ها  ر یازه رپی قنمتمداو  و پی

اند  یرای مرخ  شدن تفاوت ین  ای   و مفوو  متفاوت هستند  ای  مسئله مومی است که یسناری از افرا   از آن تافل

کننم   رآمد حاصال از فروش نفت خا  ازخمله منایا  رآمدی کرور است  اگر یه هر  لنلی ای   از ای  ملال اساتفا ه می 

   یاید ا ه و طبنعتاً فقنرتر خواهد شد و قدرت خرید مر   کاه  می ست ر  رآمد خو  را ازصاا رات مختل شو  کرو 

یار قط یکها فشو  و سدس سایر کاالهای مرتبط یا آن  اما ای  افزای  سطح قنمتکاالهای وار اتی ینراتر می  اول قنمت

خواهد کر   یازه زمانی یرای رساندن یه سطح خدید  ها تغننر ن ی ر قنمترساندن یه تعا ل خدید   از افتد و یعداتفا، می

 صورت افزای  سطح قنمت و تور ها مم   است وند ماه یا حتی سال طول ی رد  یه همن   لنل ای  مفوو  هم یهقنمت

ار که ای  مقداست ای متفاوت از تور  اسات  تور  افزای  عرضااه پول  ر شاارایطی  کند اما ای  مسائله  پدیده نمو  می

صورت تور  و افزای  عمومی سطح  یه_ معموالً_ای  اختت  ا یرای ن وداری پول خدید  ر اقتصاا  وخو  ندار    تقاضا 

 شو  ها ظاهر میقنمت

صورت پنوسته  یا نرخی یسنار ینرتر از اکلر کرورهای خوان  های اخنر یانک مرکزی کرور  همنره و یه ر  هه

 نوا   ولت و شاب ه یان ی کرور اسات؟  ر کراور ما  و     ا ه ورا ای  اتفا، رخاما  ریال یه اقتصاا  کراور تزری  کر ه  

  صورت مستقنم یر یانک مرکزی اثر گذاشته و آن را وا ار یه خل  ریال خدید کندد یهنتوانمی

منت ی  ارای کساری یو خه مزم  اساات و ای  کسااری یو خه  ر اکلر   91 ولت ایران همانند ترکنه  ر  هه 

صاورت مستقنم یا تنرمستقنم از طری  منایا یانک مرکزی و یا خل  ریال خدید خبران شده است  عتوه یر ای   اوقات یه

 همت ی ی هاساات کهنفت و نق   رآمدهای نفتی  ر یو خه  ولت و کسااری یو خه توخه شااو    ولت ایران  هه یه یاید

گنری افزای  یافت شامسای که سوم نفت  ر یو خه عمومی  ولت یه ش ل ورم   41 رآمد نفتی اسات  از ایتدای  هه  
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های نفتی   ولت  الرهای فروش های وفور  رآمدامروز ا امه یافته است   ر سال یه وین  وخو   اشته و تاای  روند کم

ا  ارای هرا یه اشا ال مختلف  ر خامعه پخ  کر ه است  ای  ریال  یافتی رنفت را یه یانک مرکزی تحویل  ا ه و ریال 

 ار  تا میها نرخ ارز را تا حد ام ان ثایت ن ه پرااتوانه  الرهای نفتی هسااتند  ینایرای  یانک مرکزی یرای کنترل قنمت

ر ات کاالهای خارخی شوند  که یر روی قنمت کاالها تخلنه شوند  صر  واخای ای شده  ر اقتصا  یهاضاافه پول عرضه 

صااورت مسااتقنم یا  الرهای نفتی کاال خریده و آن کاالها را  ر منان مر   ای  سااناساات معا ل ای  اساات که  ولت یه

هایی که یه  لنل تحریم یا کاه  قنمت خوانی نفت  رآمد نفتی کم شاده و یا  ساترسی یه   کند  اما  ر ساال عرضاه می 

خو  را مدیریت کر ه و کاه   هد   ر ای  شرایط هم  ر تال  موار   یهاتواند  هزینهیشو    ولت نمها محدو  میآن

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   

شو  و ا یر روی قنمت کاالها تخلنه میهشده  ارای پرتوانه  الری ننستند  ینایرای  الخر  اثر آنهای اضاافی عرضه ریال

های مختلف ت رار شده است  ای  عامل اصلی تور  مزم  کرور ما های متما ی یه صورتای  روندی اسات که  ر سال 

تواند عامل افزای  عرضه ریال یه اقتصا  شو  و است اما عتوه یر ای  م اننز   ولتی نوا   ی ری ننز وخو   ار  که می

 ن ی کرور است آن شب ه یا

کسری  هستند و مجبورند ای متوالی صورت شبانه  ارای کسری تراز ها یه ر شب ه یان ی کرور  یرخی از یانک

ها هروند معموالً  ارای نرخ یوره یاال هستند اما  ر عمل خنلی از اوقات یازپر اخت را از یانک مرکزی وا  ی نر   ای  وا 

 شو   اما  لنل ای  کسری  ر شب ه یان ی ونست؟ت پول یه اقتصا  عرضه میصورنرده و کل منزان پر اختی یه

یر تعریف نرخ واقعی یوره عبارت اسااات از نرخ اسااامی یوره منوای نرخ تور   ای  نرخ یوره واقعی  ر اکلر ینا 

ار عمول یسنصورت مهای اخنر که تور  یهونسات؟  ر ساال   متغنراسات  اهمنت و تأثنر ای    های اخنر منفی یو هساال 

 سو شده  ستوری  های تعنن یر نرخ صورت معمول ینا  رصاد که یه  11یا  11های یان ی  رصاد یو ه  وا   21یاالتر از 

 و یا  ریافت وا  و خرید هر کاالییوراکه   اندخال  هساتند و عمو  خامعه یا هر سطح سوا  و  را یه ای  مسئله آگاه 

عنوان سو  یرای هم یه بلغیساو  یان ی و م  و هم ان اصال وا  را یازپر اخت کر  تو  هم میفروش آن  ر ساررساند وا   

و رشوه اسالم نشده است  از ارتباطات خواهد ماند  لذا وا  یان ی  ر ایران یه یک پدیده کامتً رانتی تبدیل گنرنده یاقیوا 

  نرخ یوره هستند  ای موضاوع یان ی  زا ه شاو  ای    یده ار ای یه نا  ایرخان ی تا پدیدهتا تونه فاکتور خعلی خرید لواز 

ی ریره شو   یررسها است که یه عرضه پول یه اقتصا  و تور  منجر میتری  عامل کساری متوالی تراز یانک منفی عمده

های ساناست  ها شاباهت زیا ی یا های  ساتوری یانک واقعی منفی خارج از حوصاله ای  گزارش اسات اما نرخ  یوره نرخ 

  ار   ها یرای کنترل قنمت ارز و مرغ و قند و ینزی  و    تعزیراتی  ولت

ه که کاه  کسری یو خ استخمله ترکنه که یه آن اشاره کر یم  مبن  ای  امر  تجریه یساناری از کراورها از  

ا و ازخمله قنمت ارز است  هییهای همه اخناس و  ارا ولت و کنترل عرضاه پول یه اقتصاا  تنوا راه واقعی کنترل قنمت  

طور که کمال  روی  تأکند کر ه کاه  کساری یو خه  ولت  ر کرورهایی ملل ایران و ترکنه که  ارای ساختار  همان

س رکو  و ین اری شو   یرای مع وو  تواند یاعث کاه  تقاضاای کل اقتصاا   صاورت یالقوه می  ولتی یزره هساتند یه 
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ارامتری موم و حناتی اسات و یدون ای  سرمایه اختماعی ام ان اصتح ساختار یو خه  کر ن آن همراهی و اعتما  مر   پ

گذاری مولد خو  را کاه  منزان مصر  و سرمایه  و یوبو  شارایط وخو  ندار   اگر مر   یه  ولت اعتما   اشته یاشند 

ران ها  ر ایت سرمایه اختماعی  ولتتر و یا  شواری کمتر انجا  خواهد شد  وضعن هند  ر نتنجه اصتح یو خه سا هنمی

ه طور کهای اخنر ضریات ینرتری یه اعتما  عمومی وار  کر ه است اما همانمناسا  ننست و اتفاقات و رخدا های سال 

ومی را  ارند که اعتما عم یترها سایقه تصمنمات تنرمنطقی ر مور  آرژانتن  یررسای کر یم   ر کرورهای  ی ر  ولت 

 است  کاه   ا هرا 

ننز  ارای ن ات  1991و  1991های مالی آساانا  ر سااال  ر ختل یحران مقایسااه  و کرااور مالزی و اندونزی

 لبنتتی دی ر یو   مالزی یا  یا رخور توخوی هسات  ساناست و تصمنمات ای   و کرور  ر ختل یحران  کامت متفاوت   

 های سخت نرانه کنترلهای خو   عمت سناسترخی  ر یانکهای خانرخ ارز و یست  یازار ارزی خو  و قفل کر ن سرمایه

سارمایه را اعمال کر   اما  ولت اندونزی  ساناست خاصی یرای کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز اعمال ن ر   یه صورتی   

که ای   و یرایر  وره قبل از یحران رسند  می توان ا عا کر   1که نرخ ارز  ر اوج یحران مالی ای  کرور  ر مقاطعی یه 

  ساناسات  ر تناا  یا ی دی ر قرار  اشاتند  اما اگر یه روند یلند مدت  تور  و رشد تولند ناخال  ملی  وکرور ین ریم    

رکت های کمتر حهای یحران اقتصا ی  یه سمت تور روند هر  و کراور تقریبا مراایه ی دی ر یو ه اسات و یه خز سال   

است  های مقطعیاند  نرخ رشد تولند مالزی  ارای افتپایدار و قایل قبول یو هاند و  ارای رشد اقتصا ی یلند مدت کر ه

تری  ار  و یه همن   لنل اقتصااا ش ینرااتر از  های مالی عمن های خوانی اساات  مالزی یازارکه اکلرا یه  لنل یحران

یو ه  2111یحران مالی سال  سدتامبر و 11های مقطعی ناشی از حمتت تشارایط خوانی متاثر اسات  ای  اف   اندونزی از

 گواهی اساات یر ای  واقعنت که امر اند  ای اند ولی فارغ از ای  اتفاقات مقطعی  هر  و کرااور روندی قایل قبولی  اشااته

های تر هستند  حتی  ر زمانای و یلند مدت یه مرات  از تصمنمات مقطعی و کوتاه مدت مومروندها و تصامنمات ریره 

 یحران  

رشد  و اخازه ندا  نرخ ندوضا قوانن  کنترل سرمایه   ر ختل یحران توانست تور  کرور را مدیریت کمالزی یا 

و تامن   گذارانیه اندازه کرورهایی ملل اندونزی سقوط کر ه و منفی شو   اما  ر عوض وضا ای  قوانن   یه اعتما  سرمایه

ه های یورهای مالزیایی  مجبور یه پر اخت نرخیحران شرکتهای یعد از های مالی ضریه ز  و  ر نتنجه   ر سالکننده

سال تحمل کر   اما مراهده کر یم که هر  و ای  یاالتری شدند   ر سمت  ی ر  اندونزی تما  فرار یحران را  ر یک

ند مدت لها اثر یلند مدت قایل توخوی روی روند رشد یلند مدت آنوا نداشته است  ای  ن ته مبنن  اهمنت  ید یسناست

ری  ر ساختار حاکمنتی کرور مفقو  است  یسنا ای کهو اف  زمانی وسنا  ر امور اقتصا ی و ح مرانی کرور است  مسئله

نستم ای یسنار کووک از کل س از تصمنمات اقتصا ی و مدیریتی کرور یا روی ر ی یسنار کوتاه مدت و حتی  ر حوزه

 و یه  الیلی که ریره یرای کاه  قنمت یرخی از اقت  که یه صورت مقطعیها خانهشو   تتش  ولت و وزارتاتخاذ می

اند  یک نرانه از ید کوتاه مدت ساختار مدیریتی کرور است  اگر روی ر   ر اقتصا  خر  آن محصول  ارند  گران شده

رایط   ای  که  ر شاقتصا ی و ح مرانی  ارای  ید یلند مدت و ینایر اصول پذیرفته شده و ضروری یرای توسعه یاشد
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ست   مسئله اصلی پرهنز از قوانن  و  ستورات اخاص مقطعی وه روی ر ی اتخاذ شو   مسئله ثانویه و  ارای اهمنت کمتر 

ت کنترلی   هرگونه سناساست ها و کنترل تور   ر  وره وسنا وند سالهوکار و ثبات قنمت یوبو  شرایط کس   الساعهخل 

تواند یه صورت مقطعی و کوتاه مدت صر  خرید زمان شو  تا اصتحات می هم اج سرمایهاز خمله کنترل ارزی و حس

 ای و ساختاری اعمال شوند  پایه

 ولت مالزی  ر کنترل سرمایه و تصمنمات  ولت آرژانتن  هر  و از یک  ساناست ن ته قایل ذکر  ی ر ای  که 

 خالت  ر ح  مال نت آنوا یو ه و هر  و یه اعتما  و  ا اند و هر  و یه نحوی  خل و تصاار   ر ساارمایه افرخنس یو ه

عمومی یه   مندتر و منطقی تر و شفا  یو ه است و اعتماعمومی ضاریه ز ه است  یا ای  تفاوت که قوانن  مالزی  ضایطه 

ی کرور    ولت را کت مختل ن ر ه اسات اما سناستی که  ر آرژانتن  انجا  شد  عمت یا تصاح  سرمایه ارزی شب ه یان 

 اعتما   اخلی و خارخی را یرای مدت طوالنی از ین  یر  

  توخه قرار گنر  و آن قوانن  یازگراات ارزی اساات که یانک مرکزی  ر ر پایان الز  اساات یک مساائله  ی ر هم مو 

اخنر یرای یازگرات ارز حاصل از صا رات اعمال کر   زیرا شبنه همن  قوانن   ر  و  سه سال   2119اندونزی  ر ساال  

 رسنم: ر کرور ما ننز اعمال شده است  یا مقایسه ای   و  یه وند ن ته موم می

 ر قوانن  اعمال شاده توسط یانک مرکزی اندونزی  صا رکنندگان محصوالت معدنی و طبنعی )که یه نوعی  ر   -3

نسبت ه اند کدهای شحال استفا ه از منایا طبنعی هستند( یه صورت خداگانه یررسی شده و مرمول قوانن  ویژه

های ها فارغ از ای  که تا وه حد  ر حال  ریافت یارانهتر هستند   ر ایران اما همه شرکتسایری  سخت نرانه یه

مختلف هسااتند  ملز  یه عرضااه ارز  ر سااامانه ننما شااده اند و تفاوت خاصاای ین  ای   و وخو  ندار  و همه 

ند ها و رفتار تولیر آن یر روی ان نزه اعا النه است و عتوهن تنرمنطقی واند که مرامول یک ساری قوانن  شده  

 گذار  کنندگان و صا رکنندگان اثرات منفی می

اصل حآمد اند  ر ر قوانن  اندونزی  صا رکنندگان مجبور یه تبدیل ارز خو  یه روپنه اندونزی ننستند و فقط موظف

  قوانن  ینایرای   ی صااا رکنندگان محصااوالت معدنی و طبنعی( )حت اندونزیایی منتقل کنند یهااز صااا رات را یه یانک

اما  استو ه ییسنار کمتر از کرور ما  هم انتظارات تورمیهمچنن  کند  تعارض منافا شدیدی یا صا رکنندگان ایجا  نمی

ات را یا نرخی  ر ایران  صاا رکننده  ر  و ساال اخنر مجبور یو ه یا وخو  انتظارات تورمی یاال   رآمد حاصاال از صا ر  

 کمتر از یازار آزا   یه فروش یرساند 
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 های صادراتی بانک مرکزیسیاستسیر تاریخی بررسی  .3

شاامسی  41 هه  ر توان یه  و  وره کامتً متفاوت یا نتایج متفاوت تقساانم کر    وره قبل از انقتج اساتمی را می 

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

رسند   ر  هه  51منلنون  الر  ر سال  511شمسی یه حدو   41منلنون  الر  ر سال  111صاعو ی  اشت و از حدو   

 رصااادی قنمت  الر یو  که یا اتما  نظا  مالی  11 و اتفا، صاااا رات تنرنفتی ایران را فلج کر   اتفا، اول کاه   51

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

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

  اتفا، دیها کاه  یاو تقاضا یرای آن االهای ایرانی  ر خارج از کرور افزای کاه  یافت  ای  امر یاعث شد که قنمت ک

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

 الر  ر هر یر ه رسند  تور  ساالنه یه ین   12حدو  سه  الر  ر هر یر ه یو  یا ایجا  یازار انحصاری توسط اوپک یه 

د مومی سهای  اخلی یا شدت یسنار ینرتری افزای  یافت و همن  مسئله های ریالی ین اه رصاد رساند و هزینه   11از 

ثر ای  ساناست یر تولند کاالی ایرانی  استان شرکت ارج است  قنمت  نمونه از ا یکیرای افزای  تولند و صاا رات یو    

یه  واز ه  الر  ر هر یراا ه رساانده یو   واحد صااا رات ارج  ر اساافندماه  همان سااال  قرار ا ی یا  52ماه نقت از  ی

 شد  اما یامی ست اه انواع محصوالت خان ی یه آن کرورها صا ر  1111موخ  آن  کرورهای همسایه منعقد کر  که یه

های یعد توسط واحد یازرگانی شرکت ملغی شد   لنل ای  وخو  انبارهای پر و شارایط مناسا  تولند  ای  قرار ا   ر ماه  

های ه ا  که هزینیو  که شاارکت ارج یا توخه یه افزای   رآمد نفتی  ولت انتظار تور  ریالی یاال  اشاات و احتمال می 

از سامت مقایل قنمت  الر ننز ثایت یو  و حتی احتمال کاه  قنمت ننز وخو   اشت   ر  تولند  ر  اخل افزای  یاید و 

رار ا  آمد  ینایرای  قحساج نمی انداز شرکت گزینه مناس  و یوننه یهتولند و صاا رات قطعاً  ر اف  ورم شارایط   ای  

 هرسال مرکزی یانک 51  هه  رکر    اندازیصاا راتی را ملغی کر  و  ر مقایل واحد وار ات محصاوالت خان ی را راه  

 نظا  التزا  زمان آن  ر رو   فراتر تومان 1 حدو  از  الر نرخ که  ا نمی اخازه و کر می تزری  یازار یه ارز زیا ی مقدار

 ارخانهک وند خزیه یو   وار ات یه کرور شدید وایست ی ثایت  الر یرای  ولت توخنه اما نداشات  وخو  هم وو ز یرتون

 از شور هایسوپرمارکت و نبو   اخلی تولندکننده سو  یه  ی ری محصول هن  تولند یو ند   ولتی حمایت تحت که موم

 یا شو  تما  نفت که نداشات وخو  تصوری هن  رسندمی نظر یه  شد پر اروپایی مرتوج کاالهای اقسا  و انااااااااواع   

 صا رات کل از  رصد ینست از ینرتر 1339 سال  ر که کرور تنرنفتی صا رات اومس  کند اات اف آینده  ر آن قنمت

  یافت کاه   رصد یک از کمتر یه یو 

 و هی کرور تنرنفتی صا رات یه نسبت ااااتراتژیکاس  ید وخو  عد  یعد از انقتج اساتمی    وره ویژگی یارزتری 

  خو حال یه یخ  ای   تنرنفتی موار  صا رات از حاصل ارز یه  ولت نناز عد  و نفتی  رآمد اوروف هایزمان  ر  است

  ر ی سمت از اما است شدهگرفته ااااظرن  ر تنر ولتی یخ  صا رکنندگان یرای تساونتتی  هروند  و اسات  رهاشاده 

  هه  ر که و ی اتفاقی ای   است گذاشته کرور تنرنفتی صا رات یر ییزرگ فیمن اثرات  اخلی  تور  و ارز قنمت سرکوج
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 آن  صا رات از حاصل  رآمدهای کاه  و نفت قنمت کااااااه  زمان  ر  ی ر سمت از  یو یم آن شاهد شمسی 11

 ییررساا   ا ندمی قرار فرااارتحت ارز یازگراات یرای  را صااا رکنندگان متعد  هاییخراانامه یا مرکزی یانک و  ولت

 راخبا و صا رات از حاصل ارز یازگرت یرای صا رکنندگان  ا ن رارق فراار تحت که اسات   ا ه نراان  تاریخی شاواهد 

  ر  تاس  اشاته  کراور  تنرنفتی صاا رات  یر منفی اثری همواره آزا  یازار از کمتر قنمتی یه خو  ارز فروش یرای هاآن

 دش خریداری کمتر نرخی یه هاآن صا رات از حاصل ارز و شده ارزی سداریپنمان یه م لف صا رکنندگان 1351 ساال 

 امر همن  ارایهم اتفاقی 1314 سال  ر  یافت کاه  ورم نری طرز یه تنرنفتی صا رات یعد هایسال  ر کهای  نتنجه

   همچنن  کر  صا رات از حاصل ارز یازگرات  یه فلم  را صاا رکنندگان  تما  ماهار یبورات  از مرکزی یانک   ا  رخ

 ارز رخن یا که شد گرفته نظر  ر ماه سه اقت  یقنه یرای و ماه شا   فرش صاا رکنندگان  یرای ارزی تعود ایفای مولت

 کی یرای کرور تنرنفتی صا رات کاه   هاسناست ای  نتنجه  شدمی خریداری صا رکننده از ریال 3111 ااااا راتی ص

  ر ساناست   همن   یافت کاه   رصاد  25 از ین  کراور  تنرنفتی ا راتصا   وره ای   ر یو   سااله ساه  متوالی  وره

 و آزا  ازاری از کمتر یا قنمت ننما سامانه  ر ارز روشفا یه صا رکنندگان الزا   است شده ت رار  ویاره ننز اخنر هایسال

   اشت خواهد و  اشته 11  هه هایسناست یا مرایه اثراتی ارزی اوداتتع رفا یرای فرار و الزا 

 دوره قبل از انقالب اسالمی. 3.1
 411 حدو  1339یعنی  یانک تأساانس سااال اولن   ر ایران صااا رات مجموع مرکزی  یانک های ا ه مطای 

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

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

 البته  است  ا ه اختصاص خو  یه را تنرنفتی صا رات از  رصد 61 از ین  نفتی  شبه محصوالت و خا  نفت صاا رات 

 11  هه  ر و است خا  نفت کنونی هایقنمت و گذشته هایساال   ر خا  نفت صاا رات  منزان یه توخه یا نسابت   ای 

 رقم ای  و  ی تحریم مسئله  رگنر کمتر هم ایران خا  نفت صا رات و یو ه یاالتر یسنار نفت خوانی هایقنمت که شمسی

  یو  رسنده  رصد 11 یه

کشور ب  دلیل هنف  بودن حس ب ج ری دچ ر هشکالت ارزی  1439در نیم  دوم س ل  برگی از تاریخ

ای واردات فهرست  از ک اله ی لوکس را همنوع کرد و ه شد. ب نک هرکزی در بخشن 

 خ رج  نیز هحدود شد.فروش ارز ب  هص فران 

  

 صورتیه موخو  هایفرصت و کرور فعلی شرایط و یو ه  ولت  رآمد اصلی محل اخنر  سال صاد یک  ر نفت

  ر  رآمد ای  اساات   اشااته ایران یرای زیا ی مناارات و آفات اما یو ه اخنر های هه نفتی  رآمد محصااول مسااتقنم

 ناتمال گرفت  از که  ولتی  است کر ه ننازیی کامتً مالنات از حاصال   رآمد از را مساتقر  های ولت ها وره از یساناری 

 کمرنگ رفتهرفته  ولت اصااتح اثرگذاری قدرت و کر  نخواهد  ریافت ملت از یازخور ی هن  اصااوالً یاشااد  ننازیی
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 خارج  مت ای  حوصله از آن ینرتر یررسای  که یو ه اخنر ساال  صاد یک  ر نفت اثرات یدتری  از ی ی ای   شاد  خواهد

  است

 )امار بانک جهانی(  51و  91: سهم صادرات غیر نفتی ایران از مجموع صادرات در دهه 12نمودار 

 

 هلندی ینماری اما  است یو ه هلندی ینماری یه ایران اقتصا  کر ن مبتت نفت   رآمد موم اثر اقتصا ی منظر از

 سرزمننی هایآج ءخز مناط  ای  شد  اکترا  شمال  ریای  ر گاز و نفت عظنم هایمندان 1959 ساال   ر ونسات؟ 

 صا رات و کر  ایجا  ناحنه آن  ر وسانعی  گازی هایمندان هلند  ولت ساال  وند عرض  ر  آمدندمی حسااج یه هلند

 نایام ای  منفی اثرات هروند  رسند خو  اوج یه  هه یک از کمتر  ر و شد شروع کوتاهی مدت  ر هلند منعانات و نفت

 الر  قنمت هلند  اقتصا  یه پترو الر ورو  و منعانات و گاز صا رات یا  شد آش ار منت ی شصت  هه اواساط   ر گازی

 و یومی یکاالها  رنتنجه رفت یاال ارزها سایر یا مقایسه  ر هلند ملی پول قنمت عبارتی یه آمد  پاین  شادت یه هلند  ر

 محصوالت ای  صا رات و شد گران خارخی کنندهمصر  یرای  امی و کرااورزی  محصاوالت  ملل هلند  اقتصاا   اصالی 

 یو  طورای   شد رکو  وار  هلند اقتصا  و رسند  رصد 5 از ین  یه  رصاد  1.1 از ین اری نرخ یافت  کاه  شادت یه

  و ی اقتصا ی یحران عامل و کر  کم را رفاه  ا   افزای  را ین اری اقتصا   یه کمک خاییه عمتً نفتی منایا که

 هیالدی 09اکتش ف گ ز طبیع  در در  ی شم ل ده    بیماری هلندی

 ت گ ز و افزا ش درآهد ارزی هلندص درا 

  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 

 چرخ  اقتص دی و بودج  دولت خ رج کردن دالره ی نفت  از 
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 از عدی مسئله ای   رمان یرای هلند  ولت است  هلندی ینماری مسئله  رگنر سال صاد یک یرای ایران اقتصاا  

یه صااورت  حتی و  ولتی یو خه وار  طبنعی گاز و نفت صااا رات از حاصاال  الرهای  هد اخازه نباید که فومند مدتی

  ولت  دشون صا ر و  هند ا امه خو  رقایت یه یتوانند هلند اقتصا  اصلی محصوالت تا شو  هلند اقتصاا   وار  مساتقنم 

 هک هاییسال  ر  است نرده محق  گاههن  عمل  ر امر ای  ولی کندمی صحبت تنرنفتی یو خه از هاسات ساال  اما ایران

 2.5 وزانهر صا رات گرفت  نظر  ر یا را آینده سال یو خه  ولت یو ه  یر ه منلنونیک از کمتر ایران خا  نفت صا رات

  دش نخواهد واریز ملی توسعه صندو، یه خا  نفت صا رات از سومی عمتً و است گرفته نظر  ر نفت یر ه منلنون

  رصد 11 یه قبل سال  رصد 12 از خا  نفت فروش از حاصل  رآمدهای از  ولت یو خه سوم 1341 سال  ر

 سااوم که صااورتی یه  یو  افزای  یه رو متیمی شاان  یا 41  هه  ر نفتی  رآمدهای و خا  نفت صااا رات کر   رشااد

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

 هامتقن ثبات یو   نوسان  ر  رصد ووار صافرتا  یازه  ر و یو  شاده کنترل کامتً هجری وول  هه ایتدای  ر تور  البته

  الر قنمت 1345 سال  ر  کنند استقبال  ولتی قرضه اورا، خرید و هایانک  ر گذاریسارمایه  از مر   یو  شاده  یاعث

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

 که دش یاعث اقتصا ی ثبات همراه یه شرایط ای   اشت  قرار یاالری سطح  ر و ملبت اقتصا ی رشد رساند   ریال 15 یه

 1341 سال  ر یرایر  و از ین  یه 1339 سال  ر  الر منلنون 111 حدو  از و کر ه رشد هم کراور  تنرنفتی صاا رات 

 ویژه هایوا  یو   گرفته نظر  ر تنرنفتی صا رات تراوی   یرای ایویژه تساونتت   ولت ننز  وره آن  ر یافت  افزای 

  ر صا راتی اورا، تنزیل نرخ آن یر عتوه  اشت  قرار  ساترس   ر یازرگانان از یرخی یرای کمتر یوره نرخ یا صاا رات 

    اشتند قرار  رصد 1 تا 5 سطح  ر که یو  اورا، سایر از کمتر که یو   رصد 3 حد

 پنرتاز تور  ای   ر مس   یخ  گذشت  سال  ر  رصد 5 سطح از و شاد  نمایان ینراتر  تور  1341ساال    ر

 ورو  ای  است یو ه ایران اقتصا  یر نفتی  الرهای منفی اثرات شاروع  ینان ر مسائله  همن   رساند   رصاد  12.2 یه و یو 

 هایکاال سااوم هم وار اتی کاالهای منان  ر و یو  یافتهافزای  وار ات رفتهرفته ایران  اقتصااا  ورخه یه نفتی  الرهای

 اضافه وسطت ایجا شده تقاضای اضافه ینایرای   ننست و وار اتی تجارت قایل کاالی مس   اما  یو  شده ینراتر  مصارفی 

 رینرت مس   قنمت افزای   رصد که هستند ای  ینان ر ها ا ه 1351 یه منتوی هایسال اکلر  ر  شدنمی خبران عرضه

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

 Berrtonنظام 
Woods 

 ا ن سیستم در ه لی  بین الملل  بعد از جنگ جه ن  دوم شکل گرفت 

 دالر اهر ک  بر حسب اونس طال ث بت شده بود قیمت 

 ر ر  ل و دالبرابری داشت نرخ  کزی ا ران بر هبن ی ا ن نظ م وظیف ب نک هر

 را تثبیت کند



 

41 

 
 

  و نیکسون رئیس جمهور آهر ک  رابط   ا ن نظ م هلغ  شد 1439در ت بست ن

 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

 درصد ک هش   فت 11قیمت دالر حدود 

 

 یاال را اورا، تنزیل نرخ و سو  نرخ  انقباضی تساناسا   اخرای ای رکزیم یانک  1341 ساال   ر تور  افزای  یا

  ر  یافتند کاه   رصد 2 یه  رصد 3 از صا راتی هایوا  نرخ و صاا رات  تجاری اورا، تنزیل ساال  همان  ر اما یر  

 سال  ر رقم ای   یو  یرا ه  یر  الر 1.63 حدو   ر کنسارسانو    قرار ا  اسااس  یر ایران خا  نفت قنمت 1341 ساال 

 افزای  همچنن  و خا  نفت صااا رات افزای  رسااند  یراا ه یر ساانت 1.12 یه و یافت افزای  ساانت 9 حدو  1349

 ارز  رخن ثبات یر مرکزی یانک و  ولت اصاارار یا و  ا نمی را کرااور وار اتی ننازهای کفا  کرااور  تنرنفتی صااا رات

 ای   رسند  الر منلنون 241 یه 1349 سال  ر یو   ن ر ه تجاوز  الر منلنون 11 از قبل سال  ر که کرور خاریحسااج 

  شد تأمن  اروپایی ارز یازار و مرکزی یانک تااعتبار نفت  المللیین  صندو، اعتبارات طری  از کسری

داستان صادرات 
ناتمام لوازم خانگی 

 ارج

  واحد ص درات شرکت ارج، قراردادی برای فروش  1430در اواخر س ل

 کرد. هنعقددستگ ه انواع لوازم خ نگ  ب  کشوره ی هنطق   0999

 ه ی بعد علیرغم هوجودی انب ر ب ال، ا ن قرارداد در ه ه واحد ب زرگ ن  شرکت

 را هلغ  کرد.

 ا ج  گز ن ، واردات هحصوالت خ نگ  ادهیرال اهر ک  ر1434 ارج در س ل

 واحد ص درات کرد.

  درصد رسیده بود. 19ب  افزا ش قیمت نفت خ م، تورم داخل  ب  بیش از 

 .قیمت دالر تثبیت شده بود و اهک ن ک هش قیمت ارز نیز وجود داشت 

 را   م گرفت ک  واردات هحصوالت اهر ک  ب  ا ن شرا ط، شرکت ارج تصمی

 ج  گز ن تولید و ص درات کند.

 همان  ر شد  قطا طت خوانی اونس یا امری ا  الر رایطه و یافت اتما  وو ز یرتون نظا   1351 سال تایستان  ر

 خوانی اونس قنمت وو ز  یرت  نظا  شدن منسوخ از یعد هایماه  ر یافت  افزای   رصاد  61  ولت نفتی  رآمد ساال 

  یافت افزای   الر 42 از ین  یه ساادس و 31 یه ایتدا وو ز یرتون نظا   ر  الر 32 از و کر  رشااد  الر مبنای یر طت

 کر  افت  رصد 11 حدو  ایران  ر  الر قنمت  رنتنجه کر   حفظ را طت یا ریال یرایری نرخ مرکزی یانک اما ایران  ر
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 نرخ منت ی 51  هه  ر  است پنداکر ه ایویژه شورت تومانی هفت  الر ایران  اخنر تاریخ  ر که رساند  ریال 11 یه و

 قنمت و کاه   الر قنمت  ی ر سمت از   اشت؛ قرار  رصد 11 یاالی ساالنه تور  نرخ عمتً و یو  شده ینرتر هم تور 

 نرنفتیت صا رات  گذاشت ایران تنرنفتی صا رات و اقتصا  یر ناپذیریخبران اثرات عامل  و همن  یو   شاده  زیا  ریال

  یو  رسنده ساال   ر  الر منلنون 511 نز ی ی یه 1350 ساال   ر و یو  کر ه رشاد  پنوساته  صاورت یه 41  هه  ر که

  الر منلنون 211 حدو  یه و یافت کاه   رصد 61 کرور تنرنفتی صا رات 1351 ساال   ر شاد   آزا  ساقوط  گرفتار

  یازیاید را 41  هه  ر خو  رشد یه رو روند نتوانست و ماند یاقی حدو  همن   ر ننز یعد هایسال  ر  رسند

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

 

 همچنن  و تنرنفتی صااا رات  از حاصاال ارز یه ننازی  ولت و یو  افزای  یه رو نفت قنمت مقایل ساامت از

 11 از  الر قنمت تور  کاه  یرای یو   ا ه پنرانوا   اقتصاا   وزارت 1352 ساال   ر حتی  نداشات  مالناتی  رآمدهای

 پاینز  ر  ماند مس وت  رنوایت و شد رورویه مرکزی یانک شدید مخالفت یا تصامنم  ای   یاید کاه  ریال 51 یه ریال

 تغننر ار خا  نفت قنمت نفتی کارتل تر نل یا عنو کرورهای و شد یرگزار توران  ر اوپک ساران  اختس 1352 ساال 

 یر  الر 11.11 یا و توران اختس  ر اوپک مصااوج قنمت یا 1914 ژانویه اول از ایران نفت قنمت و مقرر شااد  ا ند

 رشد تهافسارگسنخ صورتیه وار ات و کرند فلک یه سار  قنمت ای  یا  ولت نفتی  رآمدهای  یرساد  فروش یه یرا ه 

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

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

 آن  ر طت قنمت یه توخه یا منزان ای   فروخت یازار ای   ر  الر منلنار  1 از ین  مرکزی یانک شااد  تعطنل یازرگانی

 نرخ و ر ک تجدیدنظر کرور توسعه پنجم یرنامه  ر شاه نفتی   رآمدهای فزونی یا  یو  طت ت  3111 حدو  معا ل زمان

 1356 سال  ر نرد و محق  گاههن  نرخ ای  هروند   ا  افزای   رصد 25 یه  رصد 11 از را ساالنه رشد گذاریهد 

   یو  یافتهکاه   رصد 2.5 یه رشد نرخ
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ایده آل، ادامه رشد حالت

ولید و منفی ورود دالرهای نفتی بر تتاثیردرصدی دهه چهل 

صادرات، بیماری هلندی
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شمسی، درآمدها و هزینه های ارزی در  51و  91های دهه های ارزی کشور)آبی رنگ(  در سال: درآمد ارزی )از محل فروش نفت( و هزینه19نمودار 
 حدود  پنجاه برابر شدند. 1156تا  1196ساله، بازه ده

 

 قنمت همراه یه عامل ای   یو  41  هه از ینرتر مرات  یه 51  هه  ر  رصد 11 یاالی نرخ یا هاقنمت افزای 

 مرکزی یانک حمایتی هایسناست و یزند  رخا 51  هه هایساال   ر کراور  تنرنفتی صاا رات  تا شاد  یاعث  الر ثایت

  ی ذار  تنرنفتی صا رات منزان یر توخویقایل اثر نتوانست عمتً تنزیل هاینرخ و صا راتی ویژه هایوا  مانند

  سیدر1156میلیون بشکه در سال  5ه در روز به حدود شمسی، از کمتر از یک میلیون بشک 51و  91: صادرات روزانه نفت خام در دهه 15نمودار 
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 دوره بعد از انقالب اسالمی. 3.2
  رفروش مرکزی یانک  لنل همن  یه  گرفت شدت کرور از سرمایه فرار ها ناآرامی تردید یا 1351 ساال   ر

  ر یو   روز  ر یر ه منلنون 5 حدو   ر ساال  اول ننمه تا که ایران خا  نفت صاا رات   کر  اعمال هاییمحدو یت ارز

 11 حدو  کرااور ارزی  رآمدهای و شااد متوقف کامتً سااال انتوای ماه  و  ر و یافت کاه  نصااف یه سااال  و  ننمه

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

 ملی رمایهس ای  حفظ منظوریه نفت تولند کاه  موقت  ولت سناست  یافت کاه  یازهم  ولت نفتی  رآمد و شد قطا

 یو خه کسری 51 سال  ر  رنتنجه کند  مدیریت را خو  یو خه نتوانست مقایل  ر سوی ولی یو  آینده هاینسال  یرای

 یه سلوک کاالهای از یرخی ورو  وار ات  کنترل منظور یه  شد تأمن  مرکزی یانک توسط که رسند  رصد 23 یه  ولت

 تنرنفتی  محصوالت صا رکنندگان 51 سال از  شد محدو  کرور از خارج مساافران  یه ارز فروش و شاد  ممنوع کراور 

 قنمت یه را صااا رکنندگان ارز شااد تامی  ا ه اخازه هایانک یه آن موخ یه که شاادند ارزی پنمان گذاری یه موظف

  ا  ا امه را خو  نزولی روند 59 و 51 سال  ر  اخلی ناخال  تولند  یفروشند وار کننده یه و کر ه خریداری تنررسامی 

حتی از ای  رقم  خنگ و هاتحریم یه توخه یا  ولت یو خه کسری 59 سال  ر  یافت کاه   رصاد  11 و 4 ترتن  یه و

 یاالتر یساانار هایقنمت یا ارز سااناه یازار آمدن وخو  یه موخ  مر    یه ارز فروش عد  و محدو یت  ننز فراتر رفت

 منزل  ر که یارزهای فروش یرای مر   ترااوی  همچنن  و تنرنفتی صااا رات ترااوی  منظوریه مرکزی یانک یو   شااده

 رور ک تورمی شرایط همچنن  و ساناه  یازار  ر ارز قنمت افزای  یه توخه یا اما کر  معرفی را ارز ترخنحی نرخ  اشاتند  

 اساسی  قانون اخرای  راستای  ر 61 ساال   ر  یاید  سات  خو  هد  یه نتوانسات  61 و 59 ساال   ر ارز ترخنحی نرخ

 از که صیخصو یخ  یه ارز واگذاری و یافت افزای   ولتی یخ  توسط وار ات خارخی  یازرگانی کر ن  ولتی یر مبنی

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

  یافت کاه   رصد 31 حدو 

ب نک هرکزی عالوه بر  ب  دلیل خروج گسترده ارز از کشور 1431در س ل   نرخ چند گانه ارز

ه ی هتف وت  را برای هوارد هختلف اعالم کرد هحدود کردن فروش ارز، نرخ

ه ی هش ب  ه  سی ستر  ل بود. هنوز بعد از س ل 09هرچند نرخ رسم  ارز 

 دارد. آن وجود

 

  ولت و یافت یوبو  قدری کرااور مور نناز ارز تأمن  شاارایط  ولت  نفتی  رآمد افزای  یا 1361 سااال  ر

 لتمو که صورتی یه کر ؛ تسونل قدری یو   گرفته نظر  ر صا رکنندگان یرای 51 سال  ر که ایگنرانهساخت  شارایط 

 قتمیا وار ات یه نسبت تنرنفتی  صا رات یرایر  ر شد  ا ه اخازه صا رکننده یه و شد اضافه ارزی هاینامهپنمان واریز
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 خو  ارزی هایحساج از توانندمی صاا رکنندگان  که کر  مقرر مرکزی یانک 63 ساال   ر  کنند اقدا  کاالها از محدو 

 هک وار اتی اقت  نستل کنند  اقدا  خدید کاالهای صدور یا و ارزی هاینامهپنمان واریز صا رات  مقایل  ر وار ات یرای

  رسند کاال قلم 56 یه قلم 49 از و شد ترگستر ه کنند  وار  صا رات از حاصل ارز ازای  ر توانساتند می صاا رکنندگان 

 تا را خو  ارزهای اندموظف مر   که کر  مقرر ر  م  ست  ر ارزهای مور   ر مرکزی یانک همچنن   1363 سال  ر

 کاال قاوا، ح م  ر ارز  اشاات  اختنار  ر 64 سااال ایتدای از و کنند منتقل هایانک ارزی هایحساااج یه سااال پایان

  شدمی محسوج

نرخ ترجیحی ارز در 
 2531سال 

  ص درات برای ارز ترجیح  نرخ هعرف 

  خر د ارز از داخل و همچنین ک رگران کشوره ی خلیج ف رس ب  نرخ

 ترجیح 

  رسم  ارز و نرخ ترجیح  ارزافزا ش شک ف قیمت در ب زار سی ه و نرح 

 عدم هوفقیت نرخ ترجیح  ارز در ب زگشت ارز 

 

 صا رات مانا تری موم هروند  یافت ا امه  ولت توسط تنرنفتی صا رات تراویقی  ساناسات    1364 ساال   ر

 قایل کاالهای و شاادند معا  ارزی گذاریپنمان از کاالها از تعدا ی  یو   ولتی نرخ و سااناه یازار  ر ارز نرخ تفاوت

 مجاز  ویاره  یو  شده ممنوع قبلی هایسال  ر که موقت ورو  محل از صا رات و شد اضافه صاا رات  یرایر  ر ار اتو

 را کرور ارزی  رآمدهای از  رصد 5 حدو  و یو   الر منلنون 511 از کمتر ایران تنرنفتی صا رات ای  ساال   ر شاد  

    ا می تر نل

 ارز کمبو  و  کراور  ارزی مرا تت  و یافت کاه   رصااد 51 از ین  اوپک خا  نفت قنمت 1365 ساال   ر

 را راتصا  ترویقی هایسناست تنرنفتی  صاا رات  کر ن خانران   منظوریه مرکزی یانک و  ولت  شاد  زیا  شادت یه

 911 از ین  یه و یافت افزای   رصد 91 از ین  قبل سال یه نسبت کراور  تنرنفتی صاا رات   رنتنجه کر ند   نبال

 صا رات و قنمت 66 ساال   ر  یو  ناونز  ولت نفتی  رآمد کاه  یرایر  ر افزای  منزان ای  البته رساند    الر منلنون

 عت ا ممنوع را (ایشناسنامه وار ات) اشخاص توسط ارز انتقال یدون وار ات مرکزی یانک  یافت یوبو  حدو ی تا نفت

 قنمت تور   و ارز کمبو  علت یه  رسااند  الر منلنار  1.2 یه و کر  رشااد  رصااد 21 حدو  تنرنفتی صااا رات  کر 

 ر  مرکزی یانک و یافت  افزای  شدتیه شدمی اساتفا ه  صاا رات  مقایل  ر وار ات یرای که صاا راتی  یهاواریزنامه

 صا رکنندگان کر  مقرر مرکزی یانک همچنن    ا  کاه  را صا رات خاییه وار ات یرای مجاز کاالهای لنست  مقایل

 یانک 61 سال  ر  کر  خواهند  ریافت صا راتی خایزه تومان 35 رسمی نرخ یر عتوه صا راتی  الر هر ازای یه تنرنفتی

 ها ام صا رات ریالی خوایز پر اخت سال ای   ر  کر  اعت  آزا  کاالها از یرخی یرای را ارز انتقال یدون وار ات مرکزی 

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



 

45 

 
 

 ارز نرخ سال ای   ر  رسند  الر منلنار  2.1 یه و شد ملبت کراور  ارزی موازنه خنگ  اتما  یا 1361 ساال   ر

 نرخ  شااد تأمن  نرخ ای  طری  از(  الر منلنون 111)  کرااور ارز تقاضااای از عمده یخ  و معرفی رقایتی و ترخنحی

 کنترل کزیمر یانک اصلی ساناسات    یو  تنررسامی  یازار نرخ از ترپاین  و  الر رسامی  قنمت از یاالتر رقایتی  ترخنحی

 از  شااد هگرفت نظر  ر ارز انتقال یدون وار کنندگان یرای خدیدی تسااونتت ینایرای   یو  تنررساامی یازار  ر ارز قنمت

 یانک حوزه  ر  کر  صا ر را ارز رسمی یازار یه یخرندن سامان یرای هاصرافی گرای  مجوز مرکزی یانک مقایل سمت

 یرخی ارزی هاینامهپنمان مور   ر همچنن  یافت  افزای  صا رات مقایل  ر وار ات یرای مجاز کاالهای تعدا  مرکزی

 تهگرف نظر  ر هاییتخفنف هاآن یرای یا و شده معا  ارزی نامهپنمان صدور از معدنی موا  و  ساتی صانایا  کاالهای از

 ا ه  اخازه  نبو ند صا رات مقایل  ر وار ات و رقایتی ترخنحی و رسمی نرخ مرمول کههم  کاالهایی وار ات یرای  شاد 

   یفروشند ارز آزا  یازار یه نز یک نرخی یا شرایط واخد متقاضنان یه هایانک که شد

قوانین بازگشت ارز 
 37و  35در سال 

  ر  ل تثبیت شد 4999ص درات  در سطح قیمت ارز 

  درصد از ارز ص درات ب  نرخ  199اجب ر ص درکنندگ ن غیرنفت  ب  ب زگشت

 03ص درات  در ارد بهشت 

   ه ی تولیدی برای ، هبن  بر اج زه ب  شرکت03در هرداد  هجددبخشن ه

درصد ارز ح صل از ص درات فروخت  شده ب  سیستم ب نک ،  39استف ده از 

 واردات برای

 شش ه ه و برای س  ر ک اله  س  ه ه در  ههلت رفع تعهدات ارزی برای فرش

 نظر گرفت  شد.

 ز ح صل از جر م  تعز رات  برای ص درکنندگ ن  ک  در ههلت هعین ار

 اند.دهنگردانص درات را ب  کشور ب ز 

  جر م  د رکرد ب زگشت نرخ ارز ب  اندازه دو برابر نرخ تسهیالت ص درات 

 

 کر   عرضه شناور نرخ و رقایتی ترخنحی نرخ   ریال 11 قنمت یا  ولتی  ارز مدل ساه   ولت یعد  هایساال   ر

 سوم نرخ شناور و 19.6 رقایتی ترخنحی ارز سوم  12 رسمی نرخ یا یافتهتخصن  ارز ساوم  11 ساال   ر نمونه عنوانیه

   یو   رصد 9.4

 منظوریه 1312 سال رسند   ر سال  ر  الر منلنار  2 حدو  یه تنرنفتی صا رات 11  هه ایتدایی هایساال   ر

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

  هشب از را خو  مور نناز ارز و کر ه خو  اری آزا  یازار یه مراخعه از شدند م لف هاین اه و  ولتی های سات اه  کلنه و

 ارزی نمانپ قرار ا  مستلز  کماکان کاال صا رات  آمدند حسااج یه قاوا، سابز  یره فاقد کاالهای و کنند تأمن  یان ی
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 التفاوتمایه پر اخت -2 روز نرخ یه ریال  ریافت و هایانک یه ارز فروش -1 : اشت ام ان طری  4 از که واریز آن یو 

 محل از کاال وار ات -4 ارزی نامهپنمان طری  از کاال وار ات -3 ارزی عملنات مجاز هاییانک یه ارز خریدوفروش نرخ

 اسنا ی اعتبارات گرای 

 

 1159شود. به جز سال های سختگیرانه در حوزه صادرات گمرکی با تورم ساالنه کشور مشاهده میمال سیاستعهای ا: در نمودار زیر دوره16نمودار 
 های تورمی بوده است.ها همزمان با پیکهای بعدی، اعمال این سیاستنوسانات سیاسی و همچنین فرار سرمایه از کشور بوده، دوره که مصادف با

 

 رصد رسند   ر  49و  35نرخ تور   ر ای   و سال یه ترتن  یه   متتطم اقتصا  ایران یو  هایسالاز  14و  13 وایسال

ینرااتری یرای وار ات کاال  ر نظر گرفته شااد و وار ات   هایمحدو یتکنترل یازار ارز   منظوریه 13ننمه  و  سااال 

 کاالها ممنوع شااد وصااا رات یرخی اقت   فروشاایگرانکاالهای لوکس محدو  شااد   ر ننمه  و  سااال یرای مبارزه یا 

 ی یفروشند  یانک مرکزی  ر را یه سنستم یان  رصد از ارز حاصل از صا رات 51ل حداق تاصاا رکنندگان ملز  شادند   

رار تقاضا یر یازار آزا  هد  یانک مرکزی یرای ای  امر کاه  ف   ویاره وار ات یدون انتقال ارز را ممنوع کر  13سال 

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

را یه سنستم  تنرنفتیارز حاصاال از صااا رات  %111ی مقرر کر  که صاا رکنندگان یاید  یانک مرکز هماار یبورات از 

خدید  ایهنامیخ تولندی  ر  هایین اهیرای  تولندشاادهیا توخه یه مراا تت  مر ا ماهیان ی یه فروش یرسااانند  اما  ر 

ارز حاصل از صا رات را که یه سنستم یان ی   رصد از 51 توانندمیعنوان کر  که واحدهای تحت پوش  وزارت صنایا 

ت یانک مرکزی مولت ایفای تعودا خو  استفا ه نمایند  مور نناز   ویاره از یانک یازخرید کر ه و یرای وار ات اندفروخته

ماه  ر نظر گرفت  یانک مرکزی  ر  3ماه و یرای سااایر اقت   6  سااتیصاانایایرای فرش و یرخی از کاالهای را ارزی 
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 ندکنمیاز یازگراات ارز  ر مولت مقرر خو  اری  خداگانه اعت  کر  صااا رکنندگانی که یدون  لنل موخه اینامهیخ 

 د شد  نتسونتت یان ی صا رات خواه سو  و یرایر نرخ  اندازهیهکر ی اتی  مرمول خریمه  یرعتوه یر یرخور  تعزیر

میلیارد دالر بوده است در همان سال درآمد  5هه هفتاد هجری شمسی، مقدار بیشینه در حدود های د: ارزش صادرات گمرکی کشور در سال17نمودار 
ی کشور را تشکیل درصد از مجموع صادرات کاالی 26ود میلیارد دالر بوده لذا صادرات گمرکی در حد 19کشور ناشی از صادرات نفت خام در حدود 

 ادرات گمرکی، این مقدار به میزان قابل توجهی افت کرده، هرچند مطابق اطالعات بانک مرکزیهای سختگیرانه در حوزه صداد، با اجرای سیاستمی
 اکثر ارز حاصل از صادرات شد.)منبع ریز آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران( ها باعث بازگشتاجرای این سیاست

 

یا همه ای  اقدامات خوت مدیریت صا رات و وار ات کرور  نرخ ارز  ر یازار آزا  یاال رفت و فاصله آن یا ارز 

 رصد کاه  یافت ای   11 ر حدو   14 ر سال  تنرنفتیصاا راتی ینرتر شد  مطای  اطتعات یانک مرکزی  صا رات  

ارز حاصاال از  سااال قبل صااا رکنندگان مجبور یو ند تور  یاالی وخو  یاننز ا امه یافت و  15روند کاهراای  ر سااال 

کرور یانک  تنرنفتیصا رات  ییرای احنا 1316یفروشند   ر سال  ریال یه سنستم یان ی 3111صا رات خو  را یا نرخ 

 رارزی خو  را  ر یورس اورا، یوا ار توران مبا له کنند    هایواریزنامه دنتوانمیمرکزی ایتغ کر  که صااا رکنندگان 

   ثالثام ان واگذاری یه شخ وند ماه معامله نمایند اما یعد از یاهم توانستندمیایتدا فقط صا رکنندگان و وار کنندگان 

و  13یازگرت ارز که  ر سال  گنرانهسختکرور نزولی یو  و قوانن   تنرنفتیروند صا رات  16ننز فراهم شاد   ر سال  

  صاا رکنندگان اخازه یافتند از تما  ارز حاصل از صا رات  یرای وار ات  ماه یوماز   اعمال شاد همچنان یرقرار یو   14

 ارزی صا رات یه هرت ماه گسترش یافت  نامهپنمانهمچنن  مولت واریز   کاال استفا ه کنند

فروش واریزنامه ارز 
 صادراتی در بورس

  ص درکنندگ ن پس از رفع تعهد ارزی، وار زن ه  ارز خود را  1400در س ل

 در بورس تهران ب  فروش برس نند.

 ن هب دل  ا ن وار زن ه  ارزی برای شخص ث لث نیز فراهم شد.کاه  
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  هزار دالر، ص درکننده ارز خود را ب  نرخ ص درات  ب   19برای هب لغ بیش

 ک  ه  توانست آن و وار زن ه  ارزی در  فت ه  کرد سیستم ب نک  فروخت 

 را در بورس عرض  کند.

  ر  ل رسید. 3139ر  ل ب   4119وار زن ه  در هدت  کس ل از نرخ 

 

خارخی را یه نرخ صا راتی  منرأهزار  الر ارز یا  11مجاز شادند تا سقف   هایانک 1311ساال   ماهفرور ی  ر 

ارز را یه نرخ  هایانک الرهزار   11یرای مبالغ ین  از   ارزی خریداری کنند نامه واریز روز قبلنرخ اختتامنه  اضااافهیه

 واریزو وخه حاصل از فروش  رساندندمییورس توران یه فروش  آن را  ر نامه واریزصا راتی خریداری کر ه و یا صدور 

افت  نظا  ارزی کرور همچنان مبتنی یر نرخ رسمی و پایه و نرخ صا راتی یو   سنستم ییه صا رکننده اختصاص می نامه

خرید ارز از  کهای اما یه  لنل   ورس هروناد  ارای معای  مخصاااوص یه خو  یو  ارزی  ر ی هاای نااماه   واریزفروش 

یک  ایران یعد از تنرنفتیصااا رکننده را یه نرخ یازار آزا  ارز نز یک کر ه یو   مور  اسااتقبال قرار گرفت و صااا رات 

 ر  ارز صا راتی که واریزنامهخ یعد ننز ا امه یافت  نر هایسالصعو ی شد و ای  روند  ر  مجد اً سااله ساه  وره رکو  

ریال رسند که یا احتساج نرخ ارز صا راتی  تعدیل  5141ریال یو   ر پایان ساال یعد یه   3111حدو    11پایان ساال  

ن نندگاهای نفتی  ولت و کاه  فرااار یر صااا رکنرخ ارز صااا رات یا تور  کرااور معا ل یو   همچنن  افزای   رآمد

  رصد رشد کند   25 ر حدو   11کرور  ر سال  تنرنفتی صا رات یاعث شد

صا راتی  نامه واریزنرخ ارز صا راتی و  ذ  شد و گواهی سدر ه ارزی خانرن نرخ ارز صا راتی ح 19 ر ساال  

که  کر ندمیتحویل ارز حاصاال از صااا رات  گواهی ساادر ه ارزی  ریافت    یا ای  کار صااا رکنندگان  ر یرایرشااد  

فرآیند   خو شان یرای وار ات از آن استفا ه کنند  ایو  یفروشندیورس  یانک واگذار کر ه و یا  ر هآن را ی توانساتند می

اخباری شده  1351  که از سال تنرنفتیارزی یرای صا رات  سداریپنمان 11و  ر انتوای سال  ا امه یافت 1311تا سال 

 شد  ملغییو  

 های بانک مرکزی( با نرخ اسمی ارزمطابق )داده 1144تا  1177 های: ارزش صادرات گمرکی ایران در ساله19نمودار 
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 ;پیمان سپاری ارزی
 نقطه نظر موافقان

 کمک ب  دولت در هد ر ت ب زار ارز 

 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 

 

ارز حاصل از صا رات  است کند صا رکننده موظفمیاست که عنوان  1319ارزی قانونی مصوج  سداریپنمان

رمایه از ر سکه ای  قانون خلوی فرا کنندمیارزی عنوان  سداریپنمانخو  را  ر مدتی معن  یه کراور یازگر اند موافقان  

ه اهدا  ای  قانون ی رسدنمیکه یازار ارز را یوتر مدیریت کند  هروند یه نظر  کندمیکراور را گرفته و یه  ولت کمک  

  راحاصاال از صااا رات  ر یسااناری از مو که ارز کنندمیرساانده یاشااد  یل ه یسااناری از کارشااناسااان عنوان  مور نظر

یک هزینه اضافی یرای صا رکننده ایجا  کر ه  صرفاً  خالت  ولت  ر ای  امرو  گر  یازمیخو کار یه کرور  صاورت یه

  کندمیو  ر فرآیند صا رات کرور اختل ایجا  

 ;پیمان سپاری ارزی
 نقطه نظر مخالفان

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

   ص درات کشور ه ی ص درات و اثر هستقیم هنف  برافزا ش هز ن 

 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 

 

 ذ ح یا همچنن   شد تسریا کاال وار ات و سافارش  ثبت فرآیند نفتی   رآمدهای افزای  ا امه یا 11 ساال  از

 رشد  رصد 111 از ین  خوانی یانک آمار مطای  و کر  خو  کرور تنرنفتی صا رات سال  ای   ر ارزی سداریپنمان

  ر  یافت ا امه صا راتی خواهرات اعطای 11  هه  ر  رساند   الر منلنار  1 از ین  یه  الر منلنار  4 از کمتر از و کر 

  شد رفتهگ نظر  ر یو ند کر ه ضرر ارز نرخ تغننر از که صا رکنندگانی یه خسارت پر اخت یرای فرآیندی  1312 سال

 1312 سال  ر یو   ارز قنمت ثبات نفتی   رآمدهای از یا  یه توخه یا 11  هه  ر مرکزی یانک و  ولت سناست هروند

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

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

 

 هایمجتما اندازیراه رشد اصلی عامل که هروند یو ه ملبت شمسی 11  هه  ر کراور  صاا رات  رشاد  روند

نرتری از ارزش افزو ه ی نفتها یه ورخه تولند  ر واقا یا افزو ه شدن پاالیر اهاسات و   یو ه پتروشانمی  و نفتی پاالی 

 که طورهمان  شو می مراهده گمرکی صا رات از مختلف هایگروه سوم زیر خدول  ر  نفت خا  یه  سات آمده اسات  

 هر درش نرخ ای  کنار  ر  است شده یسناری تحول و تغننر  وار ساله هرات   وره  ر مختلف هایگروه ساوم  یننند می

 نساخی صنعت و پوشاا مقایل  ر اما  اشتند زیا ی رشد پتستن ی و پتروشنمی محصوالت است  یو ه متفاوت ننز گروه

  است  یدهآسن  شدتیه

 1141تا  1192های مختلف صادرات گمرکی کشور در دوره بین مقایسه گروه :(1)جدول 

2530  2512 
درصد ارزش از 
مجموع صادرات 

 گمرکی
 هاگروه

درصد ارزش از 
مجموع صادرات 

 گمرکی

با  شاخص ارزش
)سال  دالر ثابت

 (011مساوی   28 

0.2 
حیوانات زنده و محصوالت حیوانی و 

 لبنی
0.2 735 

 812 2.8 مجموعه محصوالت کشاورزی 02.1
 023 2.5 نباتی یا حیوانی هاییچربو  هاروغن 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 نهایی صورتبهپالستیکی  یااش 0.3
 221 2.3 هاآناز  شدهساختهپوست، چرم و اشیا  2.1
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2.0 
، زغال  یربافیحصچوب و اشیا چوبی ، 

 چوب و ...
2 33 

2.3 
خمیر چوب و مواد سلولزی، کاغذ و مقوا 

 بازیافتی
2.0 225 

 21 2.3 محصوالت نساجی)پوشاک( 02.2
 220 2.7 کفش، کاله، چتر، عصا، کمربند و ... 2.3

5 
سیمانی مثل مصنوعات سنگی و 

 سرامیک، شیشه و ...
0.0 552 

 235 2.2 بهاگرانو فلزات  هاسنگمروارید و  2.0
 118 2.3 هاآنفلزات و مصنوعات  2.3
 521 5 مکانیکی، ادوات برقی  و... آالتینماش 7.5
 033 2.1 وسایل نقلیه )زمینی، دریای و هوایی( 2.3

2.0 
، دقت یساز ساعتاپتیک،  یهادستگاه

 سنجی، پزشکی و ...
2.2 237 

 5733 3.5 انواع مواد اولیه پالستیک 2.2
 2337 02.3 نفت و گاز) انواع گازهای نفتی( 3
 322 0.3 (ماندهیباقنفت و گاز )سایر/  0.5
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 دوره اول:
 2532تا  2551 

  درصد( 3ت   1تورم کنترل شده )س الن  بین 

  ب ال و پ  داررشد اقتص دی 

 ثب ت نرخ ارز 

 و س  ر ابزاره ی ه ل  جبران کسری بودج  دولت از هحل انتش ر اوراق 

 اجرای سی ست ه ی پول  هن سب برای کنترل تورم توسط ب نک هرکزی 

  درصد( 19رشد ص درات غیر نفت  )س الن  حدود 

 دوره دوم:
 2533تا  2532

 دالر 10و سپس و  4دالر در بشک  ب   1.0قیمت نفت از حدود  چشمگیر رشد 

 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 

  هیلی رد دالر ارز درآن توسط  0ت سیس ب زار ارز غیر ب زرگ ن  و فروش حدود

 ب نک هرکزی

  رکود ص درات غیرنفت 

 سوم:دوره 
 2532تا  2533

 ه ی هتعدد ارزوضع نرخ 

  رشد ب زرگ ن  دولت  واردات وهحدود ت 

 سپ ری ارزی برای ص دراتوضع پیم ن 

 ت هین کسری بودج  دولت از هن بع ب نک هرکزی 

 افزا ش سطح و افزا ش نوس ن تورم 

 دوره چهارم:
 2513تا  2532

 گذاری ارزیحذف پیم ن 

  ارزی کشورافزا ش قیمت نفت و درآهده ی 

  نرخ واحد ارز 

 ه ی ارزیک هرکزی برای کنترل نرخ ارز و جهشتالش ب ن 

 و ص درات  افزا ش واردات 

   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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 مرکزی در گذشته های صادراتی بانکآموزی از سیاست. درس3.2
توان  ریافت که ساناست  ولت و یانک  ساال می  51های یانک مرکزی  ر حوزه صاا رات  ر  یا یررسای ساناسات   

و  ر هر  و  وره ن اه یلندمدت و اسااتراتژیک یه صااا رات تنرنفتی  یر  رآمدهای نفتی  ولت یو ه مرکزی کامتً منطب 

تی ی  صااا رات تنرنف اشاات  قنمت ارز توساط یانک مرکز ثایت ن ه یا وفور  رآمد نفتی وخو  نداشاته اسات   ر  وران  

ری  تیافته است  مومو از سمت مقایل  ر زمان کاه   رآمدهای نفتی معموالً فرارها یر صا رات افزای  شدهسارکوج 

 اند:شده ن ات قایل اشاره  ر زیر ختصه

تری  آفت رشاد اقتصا ی و صا رات تنرنفتی  موم رپی  های پیایتتی اقتصاا  ایران یه ینماری هلندی  ر  هه  -1

 یو ه است 

توسط یانک مرکزی  عتوه یر شمسی و تلبنت قنمت  الر  51ورو   الرهای نفتی یه اقتصا  ایران  ر اوایل  هه  -2

های و سناست ر ناپذیری یه صا رات صنایا ایران وار  کسرعت رشد اقتصا ی کرور  صدمات خبران کاسات  

یژه تنزیل اورا، صا راتی نتوانست نرخ و های صا راتی وای تراوی  صاا رات مانند اعطای وا   یانک مرکزی یر

 یر ای  امر ی ذار   هن  تأثنری

توخوی رشد کر   یا توخه یه از یا   رآمدهای ارزی صا رات تنرنفتی کرور یه منزان قایلشمسی  11 ر  هه  -3

های رشااد قنمتاما  ر عمل  تلبنت قنمت ارز یو  51ناساات یانک مرکزی همانند  هه  ولت  ر آن  وره ساا

 91و ایتدای  هه  11اری از اقت   ر انتوای  هه  رنتنجه صا رات یسن  ارز یو   اخلی یسنار ینرتر از نرخ رشد

تری  فاکتور از صااا رات موم 11ایتدای  هه ملال صاانعت پوشاااا و نساااخی که  ر  عنوان صاارفه نبو   یهیه

 11 ا    ر  هه خو  اختصاص می  رصاد از کل صا رات گمرکی را یه  21آمد و حدو  میحسااج  تنرنفتی یه

رشد  قسمت اعظم   رصد رسند 4متر از کیه   ارزش  الری محصاوالت نساخی  91کامتً فلج شاد و  ر ساال   

 صا رات گمرکی  ر  هه هرتا  یه  لنل توسعه سنستم پاالیر اهی و پتروشنمی کرور یو ه است 

شمسی  اثر مروو ی یر کاه  صا رات کرور  91ریال  ر ایتدای  هه  12261تلبنت قنمت  الر یر روی نرخ  -4

 کر ه یو  ینرتر از پن  نمو  پندا  زریا نرخ الند های ریالی تو اشته است   ر ای   وره اختت  قنمت

گنرانه های سختای اخنر سناسته رصد فراتر رفته یو   مرایه سال 51که تور  کرور از  14و  13 وای ر سال -5

 کنار شاا ا  قنمت ین  نرخ ارز ای  عامل  ر حاصاال از صااا رات  ر نظر گرفته شااد    یرای یازگر اندن ارز

  رصد کاه  یاید  25های یعد تا سال صا رات گمرکی کرور  ر صا راتی و یازار آزا  یاعث شد تا

خای سااناست  ولت یه ار مراا تت ارزی شااد  ولت  کراور  و  یه  لنل کاه   رآمد نفتی 1365 ر ساال   -6

یاوخو  تمامی مر تت ناشی از خنگ و تحریم صا رات تنرنفتی کرور   تنبنوی از تروی  صا رات استفا ه کر 

 های نفتی ناونز یو  هروند ای  مقدار  ر یرایر کاه   رآمد   رصد رشد کر  91 ر عرض یک سال ین  از 
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ناگون توساااط نوا های مختلف ازخمله یانک مرکزی و وزارت یازرگانی  از متعد  و گو هاینامهصااادور یخ  -1

 شده  ر سنستم یان یه از ارز ثبتملال وار ات یدون اساتفا  عنوانهای اخنر یو ه اسات  یه یارز  هه هایویژگی

ت و اسااتراتژیک یه صا رات آزا شاده اسات  عد  وخو  ن اه یلندمد   ر وندی  ساال متعد  ممنوع و سادس   

 یو ه است  اییارز ای  مدل مدیریت یخرنامه هایاز ویژگی رنفتیتن

اال و ور  یهای یا تاکلراً متعل  یه  ورهتنبنوی  ر حوزه یازگرات ارز حاصل از صا رات    ایهنامهقوانن  و یخ  -1

ی  لهای وفور  رآمد نفتی  تلبنت قنمت ارز  ر یرایر تور   اخساامت مقایل  ر سااال پر نوسااان یو ه اساات   ر

 عنوان سدی مح م  ر یرایر رشد صا رات تنرنفتی عمل کر ه است یه

ای از صا رات گمرکی ننز متحظه هد که قسمت قایلیررسی صا رات گمرکی کرور  ر  و  هه اخنر نران می -9

  ر عمل صا رات نفتی و یا شبه نفتی هستند 

 

 هاپرداخت . بررسی آماری سیر تاریخی حساب جاری، حساب سرمایه و تراز3.3
 هاو تراز پرداخت سرمایه جاری، حسابتعاریف . 3.3.1

 جاری حساب
  کرورهای سایر یا کرور یک خدمات و کاالها فروش و خرید صاورت  آن  ر که اسات  ساندی  خاری حسااج 

 ورکر ساکنان  ریافتی سو  خارخی  گذاران سرمایه یه پر اختی سو  سرمایه حسااج  صاورت   ر  شاو  می ذخنره خوان

  است انتقالی هایتپر اخ و خیرخا گذاریسرمایه از حاصل

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

  است انتقالی یهاپر اخت

 یمنف و صا رکننده است خال  صورت یه نظر مور  کراور  که اسات  معنی ای  یه خاری حسااج  یو ن ملبت •

  است کرور یو ن وار کننده معنی یه خاری حساج یو ن

کلی  صورت یه اما است  حساج  ر شده ثبت اقت  خال  اقت  صاورت  یه یسات ی  خاری  حسااج  یو ن ملبت یا منفی

 حساج یو ن منفی صا رات  یر وار ات فزونی و خاری حسااج  شادن  ملبت یاعث وار ات  یه نسابت  صاا رات  فزونی

  مندهد توضنح را خاری

 یه ای ارز  پاین  قنمتیا   گذاشت خواهد کرور خاری حساج روی یر مستقنمی و موم اثر کراور   هر  ارز قنمت

 نواآ از ینرتر کنندهمصر  و رفته یاال آنوا وار ات یو  و خواهد ارزان خارخی خدمات و کاالها قنمت  ارزان  الر عبارتی
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 صااا رات ینایرای  اساات  یاال خارخی کننده مصاار  یرای  اخلی کاالهای قنمت مقایل ساامت از  کر  خواهد اسااتفا ه

   شد خواهد کمتر کرور کاالهای

یحران  هایزمان  ر  است شاده  گذاری ارزش واقعی حد از ین  ارز که اسات  یهای نراانه  از ی ی منفی  خاری حسااج 

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

  شد خواهد کرور

 سرمایه حساب
 ای و فصل یک یازه طول  ر کرور یک هاییدهی و های ارای  ر تغننر صورت سرمایه  ر تعریف خاما  حسااج 

 ر  که هاییتراکن    مجموع هندمیرا تر نل  هاپر اختمجموع حسااج خاری و حساج سرمایه تراز    اسات  ی ساال 

 از تندهس منفی خاری تراز  ارای که امری ا مانند ینایرای  کرورهایی  اسات  صافر  یرایر  شاو  می ذخنره هاپر اخت تراز

 ترنری شو می خارج کرور از که منزانی از کرور یه ورو ی سرمایه یعنی اند  ملبت سرمایه حساج  ارای مقایل سامت 

 حساج و یو ه ننز سرمایه صاا رات  حال  ر حال عن   ر اسات  صافر  از یزرگتر آن خاری حسااج  که کراوری   اسات 

 هروند  شو می گرفته نظر  ر ملبت سرمایه حساج  ر کرور یه سرمایه ورو   ی ر عبارت یه اسات   منفی آن سارمایه 

 شااامل کرااور یک های ارایی مجموعه  ر تغننر عمل  ر سارمایه  حساااج  ر تغننر  اساات یده اری معنای یه عمل  ر

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

 سرمایه حساج و  ار  سرمایه صا رات منزان همن  یه آلمان ینایرای   یو ه اسات   الر منلنار  215 ملبت حدو  خاری

 سرمایه و یو ه ملبت امری ا سرمایه حساج ینایرای  و است منفی خاری تراز  ارای مقایل طر  از امری ا  است منفی آن

  امری است یه ورو  حال  ر خارخی

 هاپرداخت تراز
 یا کرور یک های ریافت و هاپر اخت تمامی است و سارمایه  و خاری حسااج  مجموع حاصال   هاپر اخت تراز

 تما  مجموع شااو   اسااتفا ه ساارمایه حساااج خاما تعریف از که ما امی  کندمی ذخنره خو   ر را خارخی کرااورهای

 طتوس صاا راتی  وخه پر اخت یا متقایل صاورت  یه صاا راتی  هر وراکه یو  خواهد صافر  هاپر اخت تراز های تراکن 

 یا کاال صااا رات یا را خو  نناز مور  وار ات نتواند کرااوری اگر البته  اساات خارخی ساارمایه وار ات عمل  ر خریدار

 ذخایر اگر حالت  ای   ر  کندمی استفا ه مرکزی یانک ذخایر از وار ات های هزینه تأمن  یرای عمت کند  تامن  سرمایه

 رازت و سرمایه و خاری حساج خما و یو  نخواهد صفر هاپر اخت تراز یاشد نرده لحاظ سرمایه حساج  ر مرکزی یانک

  یو  خواهد صفر رسمی تسویه
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 وار ات صا راتی  محموله هزینه پر اخت یا  شو می من تأ خارخی سرمایه پر اخت یا خدمات و هاکاال صا رات

 ارز که صورتی  ر  است سارمایه  حسااج  شادن  ملبت یاعث عمل  ر سارمایه  وار ات و افتا  اتفا، کراور  یه سارمایه 

  است کرور از سرمایه فرار و حساج یو ن منفی معا ل محدو  تعریف  ر ن ر    یاز کرور یه صا رات

 با استاندارد پنجم صندوق بین المللی پول هاپرداختبررسی تراز . 3.3.1
 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 

  شو میشو   ر استاندار  یانک خوانی ذیل حساج مالی ذخنره می

 در استاندارد صندوق بین المللی پول بررسی حساب سرمایه
اج که یا تعریف رایج از حس ول  حساج سرمایه تعریف خاصی  ار المللی پن ی ر سانساتم استاندار  صندو،   

هایی است که  ر تعریف استاندار  ی ارای وانتقالنقل مایهاریف رایج  منظور از حسااج سر سارمایه متفاوت اسات   ر تع  

 شو   یم ر حساج مالی ثبت و ضبط  المللی پولن یصندو، 

ان نرمالی ین  ساکنان کرور و ساکنتتولندی و های تنریدوفروش  اراییخرالمللی پول  ن ی ر تعریف صاندو،  

 از: اندعبارتنرمالی تولندی و های تنر تیشو    ارایحساج سرمایه ذخنره می خارخی  ر

نوان ملال  رآمد عهای هواری و    اسااات  یه شااامل زمن   حقو، معدنی  حقو، خن لداری و ماهن نری  راه  هن بع طبیع 

  شو ملبت  ر حساج سرمایه ثبت می صورتیهی های هواینمایی خارخی از راههواپهای کراور حاصل از استفا ه شرکت 

 شو  سرمایه ذخنره می حساج ر  هاآناز/یه کرور خارخی و یا ساکنان  زمن یدوفروش خرهمچنن  

 از: اندعبارتیی از ای   ساااته هاملالشاااوند( نرمالی محساااوج میتتولند و )که تنره  و هجوزه ن ه اج زه ،قرارداده 

رید شو  و یا قرار ا  ح  خمی یرای اساتفا ه از منایا طبنعی یک کرور که یه  ولت یا ساکنان خارخی فروخته  نامهاخازه

که ی رصااورتها یل ای  قرار ا ذیافته انتقالانحصاااری  اعتبارات  صااورتیهکاال و یا خدماتی خاص یه نرخ مرااخ  و 

 د شونیاشند   ر حساج سرمایه ذخنره می یه تنر یو ه و حالت اخاره معمول را نداشته انتقالقایل نبو ه  مدتکوتاه

ترم از ع اندعبارت ه ی هرتبط ب  ب زار  ب  و فروش ارا د بر  ب زار  ب  و فروش و ح  سررررقفل  هر ی هرتبط   دارا 

 شو  یمها  ر حساج سرمایه ذخنره یدوفروش ای  اقت  و همچنن  سرقفلی شرکتخر  تجاری  یرند  آر  و نا   امنه

 در استاندارد صندوق بین المللی پول بررسی حساب مالی
های یک کرور را  ر یازه ها و یدهییپول  تغننر  ر  ارای المللین ی ر تعریف خاما صاندو،   حسااج سارمایه  

ه یاز ر منزان ملبت از حساااج مالی یه ای  معنی اساات که کرااور   کند   ر ای  تعریف یکزمانی خاص مرااخ  می

ه یافتی افزاهای آن یکر ه است و خال   ارایخارج رفتار وخوه و سرمایه یه خوان  کنندهعرضاه  عنوانیه یمور یررسا 
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 عنوانیهکرور    یه ای  معنی اسات که  ر آن یازه اگر کراوری  ارای حسااج مالی منفی یاشاد    ت  از سامت مقایل اسا 

 ر  ی عبارتیهیافته اساات یا کاه های آن یوان خارج رفتار کر ه اساات و  ارایکننده )قرض گنرنده( وا  از خیافت ر

 یافته است ی افزای آن هایدهی

حساج خاری + حساج سرمایه + اشتباهات آماری =   حساج مالی

ت و ملبت و مع وس تعریف اساا شاادهاسااتفا ههای یانک مرکزی از آن  ی ری از تعریف که  ر  ا ه  ر صااورتالبته  

یانک خوانی است  ملبت یو ن حساج مالی یه معنی ورو  سرمایه از خوان خارج یه  اخل است و منفی یو ن  اساتاندار  

ی و خارحساج مانندیه   ر صاورت اساتفا ه از ای  تعریف حساج مالی هم   سات آن یه معنی خروج سارمایه از کراور ا  

 سرمایه  ر سمت وپ معا له خواهد آمد 

حساج خاری + حساج سرمایه + اشتباهات آماری + حساج مالی  = 0 

 عریفت   اماشو یمورو  سارمایه یه کراور ملبت فرض    وراکههروند تعریف یاال یا حس اولنه مطایقت ینراتری  ار    

روری که ک  ید اقتصا ی مطایقت ینرتری  ار   ی پول  ارای اهمنت ینرتری است و یاالملل نیتوسط صندو،  شدهاراره

ینایرای   های آن  ر حال رشداست ات آن از وار ات ینرتر و  ارایییعنی مجموع صا ری ملبت است  خارحساجی  ارا

ای  گزارش از تعریف استاندار    ری ملبت خواهد یو   از ای  یه یعد خارحسااج حسااج مالی کراور ننز هم عتمت یا   

 شدهلنتر لی از اخزای زیر حساج ما لنل حسااج مالی اساتفا ه خواهد شاد    ی پول یرای یررسای و تح الملل نیصاندو،  

 است:

 های مستقنمگذاریسرمایه -1
 گذاری  ر سبد مالیسرمایه -2
 گذاری  ر مرتقات مالیسرمایه -3
 های مالی )ارز  وا   اعتبارت تجاری و   (گذاری  ر سایر ایزارسرمایه -4
 تغننر  ر ذخایر یانک مرکزی -5

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه
 ر  خارخی گذارهیسرمای ین  مرزی است که  ر آن گذارهیسرمافرمی از  FDIی مستقنم خارخی یا گذارهیسرما

 استنسر روی ی یتوخوقایلکنترل کامل ین اه خارخی را  ر اختنار ی نر  و یا اثر  ی  ر کرور ثانویهگذارهیسرمافرآیند 

 صورتیهی گذارهیسرمافر  از ی  ای  رنگمنتصمهای شرکت  اشته یاشد  یه  لنل وخو  ای  قدرت گنریی و تصمنمارذگ

نم شرکت مستق یاندازراه صورتیه تواندیم ی مستقنم خارخیگذارهیسرما  ر نگیمی قرار مور یررسو  شدهرهنذخخداگانه 

 رصد از سوا  شرکت را خریداری کر ه و یا ای  کار   11خارخی ین  از  گذارهیسرما که یاو یا   ر کرور خارخی یاشد
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 ورتصیهی خارخی گذارهیسرماأی  ا ن  را  ر مجما عمومی شرکت یه  ست آور   فرمی  ی ر از ری و رنگمنتصمقدرت 

ی کر ه گذارهیسرمامستقنم  ر ین اهی  صورتیه یسته یه هم است  یه ای  صورت که فر  خارخیی واهاین اهی از ارهنزنج

ه  ست ی شرکت اول هستند  رمجموعهیزهایی که حقی  ر سایر شرکت ی پندا کند و از طری  آن ین اهاثرگذارو قدرت 

ست ها  ی از شرکتارهنزنجیه  اختنار گرفت  یک شرکتیا  ر  تواندیمگذار خارخی سرمایه FDIآور   یا ای  مدل از می

 یاید  

ار   م خارخی  گذاری مستقنوکار و رقایت هر کروری اثر مومی یر خریان سرمایهقوانن  تجاری  فنای کس 

 نظرمور های گذاری مستقنم خارخی را یه کانالخریان سرمایه کنندهای کرورهای مختلف سعی میعتوه یر ای   ولت

 یرای توسعه اقتصا ی و رشد فراهم کنند را خو   یلندمدتهای خو  انتقال  هند و از ای  طری  سناست

می عامل مو توانداست و می توخهقایلو  ستقنم خارخی مومگذاری م  خریان سرمایهتوسعه رحالیرای کرورهای 

گذاری یا ی  ر سبد مالی و سوا   ای  فر  از سرمایهگذارهیسرمایرخت   اوالً وراکهو پایدار یاشد   یلندمدتیرای توسعه 

ی  یه همن   لنل ا است  مدتاننمو حتی  مدتکوتاهفراتر از یازه  گذارهیسرماو اف   ید  انجا  خواهد شد یلندمدت ید 

گذاری مستقنم خارخی  ر ی خارخی  کمتر کرورها را  ر یحران فرار سرمایه قرار خواهد  ا   سرمایهگذارهیسرمافر  از 

وری کلی ر و افزای  یورهفناوری خدید یه  اخل کرو پلی یرای انتقال تواندیم   عتوه ایجا  شغلتوسعه رحالکرورهای 

 شو  اقتصا  

 گذاری در سبد مالییهسرما
ی خارخی است  همچنن  خرید اورا، قرضه هاشرکتگذاری  ر سبد مالی  شامل خرید سوا  عا  و ممتاز سرمایه

 خارخی یاید یه فرمی د سوا  شرکتشو   خریگذاری  ر سبد مالی محسوج میهای خارخی ننز سرمایهها و  ولتشرکت

 مترگذار  ر فرآیند خرید  کیه ای  معنی که سرمایه  گنر گذاری مستقنم خارخی قرار نمیکه  ر ووارووج سرمایه یاشد

 کل ارزش شرکت را یه  ست آور ه و اثر مستقنم یر روی تصمنمات شرکت ندار    رصد 11از 

 گذاری در مشتقات مالیسرمایه
های مالی  مرتقات مالی  ر کرورهایی که  ارای انواع ایزار دوفروشیخرمرتقات مالی  عبارت است از اختنارات 

 از: اندعبارتتری  اقسا  مرتقات مالی های مومی  ارند  مومیازار مالی عمن  و گستر ه هستند  کاریر 

قرار ا  مالی است که  ر آن کارمندان یک شرکت یا پر اخت مبلغی  ح   کی یا لف( ح  خرید سوا  یرای کارمندان ا

ند  ر توانی مرخ  خواهند  اشت  کارمندان میایازهی مرخ  یرای متنق یا رید منزانی مرخ  از سوا  یک شرکتخ

قنمت یازاری سوا   ر  که یااز  فارغ ر قرار ا  خریداری کنند   شدهمرخ ای  یازه زمانی  سوا  شرکت را یه قنمت 

 آن لحظه وه مقدار است 
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ها  اورا، قرضه  ارز  طت سوا  شرکتهای مالی )یزارتواند یرای انواع و اقسا  امی که   (Call Optionج( اختنار خرید)

 صرفاً)یا  دهشمرخ  ر یازه  شو یمو متعود  فروشدیم  اورا، را یه قنمتی یه متقاضنان منتررکنندهو   ( یاشد  موسسه 

 ( را یه قنمت مرخ  یه  ارنده اورا، اختنار خرید خاص  اورا، قرضه  ارز  طت و   سوا  یک شرکتانتوای آن( مقداری )

 کمتر قنمت یازاری یاشد  هاآن ر  ذکرشدهیفروشد  ای  اورا، فقط  ر صورتی  ارای ارزش خواهند یو  که قنمت 

د اورا، تعود یرای خری منتررکننده( مرایه اختنار خرید است  یا ای  تفاوت که موسسه Put Optionج( اختنار فروش )

متر ک مور نظر ی هد  اختنارات فروش  ر حالتی  ارای ارزش هستند که قنمت  ارای ر قنمتی خاص می مور نظری ی ارا

  ر اورا، یاشد  ذکرشدهاز مبلغ 

ست  اخارج از حوصله ای  گزارش  هاآنو یررسی خزری  ینمه هستند دوفروشیخری از ادهنچنپانواع   رواقامرتقات مالی 

 ناونز است  های حساج مالیین  سایر گروهگذاری   ر ای  فر  از سرمایه همچنن 

 هایگذارهیسرماسایر 
های انکی ذخایرگنجد و خزء و مرتقات نمی گذاری مستقنم  سبد مالیکه  ر قال  سرمایه گذاریسایر اقسا  سرمایه

 از: اندعبارتها گذاریگنر   ای  سرمایهمرکزی ننست   ر ای  قال  قرار می

 گنر  های فو، قرار نمیها که  ر قال گذاری  ر ین اههای سرمایهسایر فر   1

ملبت  ر  صورتیهای  خرید   یک کرور ارزهای سایر کرورها را خریداری کند هرگاهنقو  و ارزهای خارخی    2

( یده اری)منفی رتصو یهو اگر  ولت و افرا  خارخی  ارز کرور را خریداری کنند  شو حساج مالی منع س می

است  ینایرای  یاید  هاآن ارندگان  یه ها ر حساج مالی منع س خواهد شد  اس ناس نما  یده اری  ولت

 لحاظ شو   منفی  ر حساج سرمایه صورتیه

 لحاظمنفی  ر حساج مالی  صورتیهملبت و  ریافت وا  خارخی  صورتیههای خارخی  اعطای وا  خارخی وا   3

 خواهد شد 

 اعتبارات تجاری  4

 ی پولالملل نیح  یر اشت مخصوص صندو،    5

 سایر   6

 ذخایر ارزی
و  های طتی پولی است که ین  یانک مرکزی تغننرات  ر ذخایر ارزی  شامل تبا الت شم  طت و سایر فر 

 دوفروشیخر ز  است یه ای  ن ته توخه شو  کهشو   الی پول و یانک مرکزی انجا  میالملل نییا ین  صندو،  کرور

ی ی از  و طر   کهی رصورت ر قسمت ذخایر ارزی ثبت خواهد شد   روطی که  ر یاال ذکر شدشم  طت تنوا یه ش
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اری خ حساجصورتنرده و  ر   ر تغننر ذخایر یانک مرکزی ثبت ای  مبا الت  یا شرکت  ی ری یاشد معامله نوا 

 .خواهد آمد

 اشتباهات آماری
شو   منزان اشتباهات آماری اقتصا ی حاصل می یها ا ه که  ر ثبت و گر آوریاست از خطاهایی  اشتباهات آماری

آید  یک مقدار ملبت خطا ینان ر ی ی از حاالت ه  ست میی و سرمایه یخارحساجاز اختت  ین  حساج مالی و مجموع 

 زیر است:

 است  شدهمنع سکمتر از مقدار واقعی  یخارحساجمنزان صا رات  ر   1

 است  شدهمنع سمنزان وار ات ینرتر از مقدار واقعی   2

 است  شدهمنع سهای مالی ینرتر از مقدار واقعی یمنزان افزای   ر  ارای  3

 است  شدهمنع سهای مالی کرور کمتر از منزان واقعی منزان افزای   ر یدهی  4

 تواند یاشد:امل مییه خاطر ای  عوآماری  یخاافتا گاز سمت مقایل  منزان منفی خطاها و 

 یو ه است  شدهثبتمنزان صا رات کمتر از مقدار   5

 یو ه است  شدهثبتوار ات ینرتر از مقدار   6

 های خارخی  کمتر از منزان واقعی یو ه است یمنزان افزای   ر  ارای  1

 یو ه است  شدهثبتهای مالی کرور  ینرتر از منزان منزان افزای   ر یدهی  1

 مرخ  یاشند و حالت تصا فی نداشته یاشند  ارای روندی  منزان ای  اشتباهات آماری تمت وکه عیصورت  ر

ی متما ی منزان خطا عتمتی هاسالها است که یاعث شده  ر سازی  ا هنرهذخمر لی پایدار  ر ثبت و  وخو  نان ری

   ینایرای  مرمول موار اندنفی یو هم 91تا  11های  هه ی ایران  ر همه سالهای خطاهای آمار ا ه ی سان  اشته یاشد 

منلنار   21است که مقدار آن از  1391شوند  ینرتری  منزان اشتباهات آماری متعل  یه سال های یاال میاز گزینه 1تا  5

منلنار   الر  121 د صا رات نفتی کرور یه حد ینرننه الر هم فراتر رفته است  ای  مصا   یا سالی است که  رآم

   رسنده یو
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و اشتباهات آماری منفی  های گذشته، در دو دهه اخیر میزان اشتباهات خطاهاسال طیهای ایران : اشتباهات آماری در صورت تراز پرداخت21نمودار 
سالی ثبت شده )حدود منفی بیست میلیارد دالر( در  ه خطاینباشد. همچنین مقدار بیشمی 9تا  5که بیانگر وجود یکی از خطاهای شماره  بوده است

 ز در حالت بیشینه خود قرار داشته است.است که درآمد ارزی کشور نی

 

 
 1212تا  1225های وضعیت تراز پرداخت ایران بین سال یبررس. 3.3.1

 2111تا  2114های های کرور ین  سالهای موم صورت تراز پر اخت ر خدول زیر  مجموع یرخی از گروه

ی و هم از سمت حساج مالی خارحساجتوان هم از سمت اشتباهات آماری را می ه ذکر شدک طورهمانشو   مراهده می

ی ارخحساجهای ساالنه ینان ر ای  هستند که  ر مور  ایران اشتباهات آماری ینرتر از سمت  ر نظر گرفت  اما  ا ه

 کهی رصورت رصد است  11خاری  ر حدو   حساجصورتاست تا حساج مالی  ضری  همبست ی ین  خطاهای آماری و 

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

)منبع ترازنامه بانک مرکزی از 2119تا  2115های های کشور از محل مازاد حساب جاری و سرمایه کشور بین سالگذاریصورت سرمایه :(2جدول )
 (1147تا  1191سال 
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ی خارحساجکه اشتباهات آماری از محل ثبت نا رست اطتعات  ر است  ینایرای   ر ای  خدول فرض شده

منلنار   الر  315یرایر  شدهثبتایران  ارای مازا  تجاری  2111تا  2115ساله ین   14 ر یازه   نترت یایه  اندجا شدهیا

 اندازهیههمچنن  کرور  ر ای   وره   منلنار   الر کمتر یو ه است 61.2 اندازهیهمنزان واقعی شو  فرض می است یو ه 

منلنار   211.4منلنار   الر پر اخت خارخی تحت عنوان حساج سرمایه  اشته است که منزان رقم خال  یرایر  25.6

گذاری مستقنم خارخی  الر سرمایه ار نلنم 11خال  حدو   صورتیه الر خواهد یو   همچنن   ر ای   وره کرور توانسته 

ی  سرمایه و اشتباهات آماری خارحساجملبت یا مازا   صورتیهمنلنون  الر( که یاید  151خذج کند)سالنانه حدو  

 گذاریسرمایه  نرتت یایهمنلنار   الر مازا   رآمد  اشته که  221.5  ساله14خما شو   یا ای  حساج کرور  ر ای   وره 

 شده است:

 1.3  های خارخیها و  ولتخرید سوا  و اورا، شرکت صورت یه رصد 

 11.5 رصد خرید اس ناس و ارز  

 41.6  اعتبارات تجاری صورتیه اکلراً رصد 

 41.6  ذخایر یانک مرکزی صورتیه رصد 

اص ریز خ صورتیه  اندشدهییررسوند کرور منتخ   ههای ایران یمصار  صورت تراز پر اخت 3شماره  ر خدول 

 توانیمشو   از خدول فو، مراهده می مازا  تجاری هستند)مازا  تجاری( ی کرورهایی که  ارایخار حساجمصر  مازا  

  اطتعات فو، را استنباط نمو 

و ه ایران  ر منطقه کمتر ی یه ر ایران نز یک یه صفر یو ه و از کرورهای نز یک  گذاری مستقنم خارخیسرمایه

مقایسه کرورهای  منلنار   الر خال  سرمایه خارخی خذج کند اما ای  مقدار  ر 11هروند کرور توانسته حدو   است 

 و فقط از عرا، که  ر ای  مدت  رگنر خنگ یو ه است وضعنت یوتری  ار   منطقه یدتر یو ه

ا یه سمت ذخایر یانک مرکزی تمامی منزان مازا  تجاری ی است  وصفر یو ه  عمتًگذاری  ر سبد مالی سرمایه

 رصد از کل منزان مازا   رآمد ارزی  61کرور  ر ای   وره   رواقاگذاری  سرازیر شده است و یا یه سمت سایر سرمایه

ری منایا  ا ر ای  خدول است  ای  مدل از ن ه شدهییررساز همه کرورهای   ا ه است که یاالتر قراررا  ر ای  سبد 

ی  ار هنهای اصی ندار  یل ه شامل هزینهسو  و یاز هی خ تنوانه( اندیو هاز محل صا رات نفت خا   اکلراًمازا  کرور )که 

 منلنار   الر نقو  خارخی مرمول تور  و کاه  ارزش شدید  ر یازه ین  نسلی هستند  25حدو   ننز است 

  هندینمی  ذخایر ارزی خو  را تغننر خارحساجمازا   توخهقایلحجم  وخو  یا افتهیتوسعه و نمونه از کرورهای 

 کر ه است  ازننییرا از ذخایر رسمی  هاآنکه ریره  ر نظا  شناور ارز  ار  که 
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)بین ساب جاری مازاد دارندحمقایسه صورت حساب جاری و سرمایه و موارد مصرف کشورهایی که صادرکننده هستند و  :(1جدول )

  ( IMFهای صندوق بین المللی پول  پایگاه داده :()منابع ایران: ترازنامه بانک مرکزی، سایر کشورها2119تا  2115ی سالها

 

مازاد 
، یجار حساب

سرمایه و 
 اشتباهات

FDI ذخایر سایر مشتقات سبد مالی 

 92.9 133.1 0.0 2.5 10.1- 218 ایران

      97- آرژانتین
      552- برزیل
      136- اندونزی
 34 94 1 14 30 172 مالزی

      504- ترکیه
 23 26 0 2 27 77 عراق

      490- هند
 14 731 445 1323 676 3189 آلمان

      115- ایتالیا
 89 28 3- 57 46- 125 اسرائیل

      214- یونان
 407 278 0 116 158- 643 عربستان

 13 56- 0 609 141 592 نروژ

 

به صورت پیوسته مثبت بوده است.  نمودار )قهوه ای( مجموع  2119تا  2115ساله  19: حساب جاری کشور )ناحیه آبی رنگ( در دوره 21نمودار 
ناحیه منفی مجموع واردات کاالها بز رنگ در ار سدای )صادرات غیر نفتی( / نمودار زردرنگ صادرات خدماتی و نموصادرات نفتی کشور / نمودار سرمه
شور و صورت حساب جاری مشهود است.ب همبستگی باال بین صادرات نفتی کات. ضریو خدم
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 بررسی صادرات گمرکی کشور .3

یران یو ه اقت  صا راتی ا  یترمومساله  نفت خا  همواره ی ی از  صدکیا توخه یه منایا عظنم نفتی و صنعت نفت ی

ی وندان شفا  رنفتنتشو   اما مرز صا رات نفتی و ی تقسنم میرنفتنتنفتی و   و ستهیه  معموالًاست  لذا صا رات ایران 

اولنه  اید از ای  حلقهوقدر یک کاال ی که یانفت خا  حلقه اول زنجنره ارزش محصوالت متنوعی است  اما  ر مور   ننست 

ارازایلن  که  اتانول و پو   لپلی اتن ملالعنوانیهوخو  ندار    نظراتفا،ی محسوج شو   رنفتنتتا صا رات  فاصله ی نر 

 ی هستند  اما  ر عمل ارتباط تن اتن ی یا نفت و گاز خا   ارند  رنفتنتمحصوالت صا راتی  ازخمله

 :شو صا رات رسمی ایران از سه مجرا انجا  می

 های شو  و فرآیند صا رات و ثبت  ا هصا رات نفت و گاز فرآوری نرده که توسط شرکت ملی نفت انجا  می

 شو  رج از وارووج گمرا انجا  میآن خا

 از مبا ی  ی است که پس از طی مراحل ا اریرنفتنتی نفتی و کاالهاشامل صا رات انواع  صا رات گمرکی

 گنر  گمرکی صورت می

   یانونرقنتی و ررسمنت صورتیهشامل کاالهای  اخلی که یه  الیل مختلف ی )قاوا، مع وس( ررسمنتصا رات 

که یرای  موار ی  یترموماما   قنقی از ای  گروه  ر  سترس ننست و اطتعات آمارشوند  از کرور خارج می

و قنمت آن  ر خارج  شو اند که توسط  ولت یه آنوا یارانه  ا ه میمحصوالتی قاوا، مع وس خذاج هستند

 یسنار ینرتر از قنمت  اخلی است 

 رصد از مجموع  21 ر حدو  فقط  1391 ر سال  کی کرورصا رات گمر  نظر شو صر اگر از صا رات قاوا، 

  رصد رسنده 35 ین  از یهارزش صا رات گمرکی  91   ر سال  ا یمکرور را تر نل  (21صا رات کرور )حساج کاال

صد  ر 51یا توخه یه مسارل ناشی از تحریم و کاه  قنمت نفت  ارزش صا رات گمرکی از مرز  هم و  ر  و سال اخنر

روند ه صا رات نفت خا  پنری گرفته است  عبور کر ه است و یرای اولن  یار  ر وندی   هه  صا رات گمرکی کرور از

اما  و ش سر گرفتهعمده از  صورتیههای آتی  شرایط تغننر کر ه و صا رات نفت خا  ای  احتمال وخو   ار  که  ر سال

 زنندیمهای پن  رو نزولی یا ثایت تخمن  و  هه هاسالوانی نفت  ر روند قنمت خ پژوهر رانیاید توخه کر  که اکلر 

های ا یرای سوخت را  ر سالتقاض شو یمی ننی نپ های نو و خو روهای یرقی است وتری   لنل گسترش انرژیکه موم

 ذراگ یه آهست ی رو یه پایان است و فارغ از اتفاقات کوتاه و عصر پترو الر رسدیمکاه   هد  ینایرای  یه نظر  آینده

رور ک ها را  ر خوت افزای  سبد صا راتیریزیکرور ن ریست و یرنامه یرنفتنتیه صا رات  یلندمدتیاید یا ن اه 

  قرار ا 

                                                   
منوای وار ات کاال  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    (    21

 است 
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 محصوالت کشاورزی و دامی. 3.1
 های تولند و صا راتی هستند  یه صورتیوهتری  گرتری  و استراتژیکمحصوالت کراورزی و  امی ی ی  از موم

  مطای  ندکنیمحمایت ینرتری از کراورزی و صنایا  امی خو   افتهیتوسعها عا کر  کرورهای صنعتی و  توانیمکه 

 361ساالنه  ر حدو   21 ر  هه اول قرن  OECDسازمان توسعه و هم اری اقتصا ی  افتهیتوسعهکرور  29ها  ا ه

نه اند  پر اخت ای  یاراکر ه محصوالت کراورزی و  امی پر اخت انواع یارانه و مرو، یرای تولند و صا رات منلنار   الر

ی همن  یقایآفری ی از  الیل فقر و فتکت موخو   ر کرورهای  هاآنیسناری از کارشناسان است  از  یدگاه  مور انتقا 

عتوه   است افتهیتوسعههای محصوالت کراورزی و تعرفه وار ات محصوالت کراورزی  ر کرورهای حجم عظنم از یارانه

های تولند و صا رات محصوالت کراورزی و  امی و مرو، هاارانهانواع ی ازکه سو  اصلی  کنندیمیر ای   کارشناسان ا عا 

 OECDآمارهای  کمتر است  هاآن ارند و هزینه سرانه  انبوهشو  که تولند ز میهای عظنم  امداری وارییه خن  شرکت

رو  و  ارتر میو سرمایه کراورزان ثروتمندتر  رصد از 21ها یه خن   رصد از مجموع ای  کمک 11 هند که نران می

های انبوه سناست ای  ا عا فارغ از صحت 21شوند د میمنهای یتعوض یوره رصد ای  کمک 21سایر کراورزان فقط از 

ه از ینان ر نق  استراتژیک و اساسی ای  گرو یرای محصوالت کراورزی و  امی افتهیتوسعهکرورهای  ایحمایتی و یارانه

 صوالت یه  نبال استقتل و خو کفایی یو ه و تمایل ر ای  مح افتهیتوسعهکرورهای  رسدیممحصوالت است و یه نظر 

 شوروندان خو  را  ر خاا خو  تولند کنند   ازنمور نی تذااز   ارند که قسمت اعظم

رسم  1396تا  1311ی هاسال  نی ر نمو ار زیر  صا رات گمرکی ساالنه محصوالت کراورزی و  امی کرور  

 11و  12متوسط ساالنه  صورتیهصا رات محصوالت کراورزی و  امی  1396سال   ر  و  هه منتوی یهشده است  

انحرا  معنار پاین  یو ه است   فزاینده و یا 1319  روند رشد صا رات محصوالت کراورزی تا سال اند اشته رصد رشد 

 3511یر روی مقدار ساالنه  رسدیمو یه نظر  افتهی کاه و منان ن  نرخ رشد  افزای از آن  وره یه یعد انحرا  معنار 

 منلنون  الر یه تعا ل رسنده است 

 

 

 

 

 

                                                   
 هد که وطور ی ی مراخعه شو   نویسنده  ر ای  کتاج یه تفصنل توضنح می ”John Norberg“نوشته  "In defence of capitalism"یرای اطتعات ینراتر یه کتاج   21

ار موثرتر از ها یسنای و حمایتی کرورهای تریی از کراورزی و  امداری است و کنار گذاشت  ای  سناستاز مومتری   الیل فقر  ر کراورهای افریقاری  همن  ساناست تعرفه  

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

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

 کل یهارزش صا رات گمرکی محصوالت کراورزی  ت   ر نمو ار زیراس افتهیکاه  شدتیهصا رات گمرکی  کلیه

های صا رات گمرکی تری  گروهی ی از موممحصوالت کراورزی  11است   ر  هه  شدهمنترسصا رات گمرکی کرور 

 ر  کهیطوریه افتهی کاه اما ای  رقم   ا هیم رصد از مجموع صا رات را یه خو  اختصاص  21و ین  از  ایران یو ه

محصوالت  اند  متوسط قنمت واحداورزی یو همحصوالت کر  رصد از مجموع صا رات گمرکی 12ط فق 1396سال 

است  کمننه قنمت متوسط  ر سال  شدهاستخراجهای گمرکی سنت یه ازای هر کنلوگر   از  ا ه 13کراورزی صا راتی 

 الر  1.31یه  1391شمسی رشد کر ه و   ر سال  11و  11سنت یر کنلوگر  یو ه که  ر ننمه  و   هه  41یرایر  1315

 رصدی  56یا توخه یه تور   سنت رسنده است  12یه  1396 ر سال و   وره یه یعد رو یه کاه  نوا هاز آن  رسنده و

رسد یت ی نر  وراکه یه نظر متواند از عوامل زیر نرأت واحد میای  نوسانات قنم 1396 تا 1316ین   یازه زمانی الر  ر 

 نبو ه است  تصا فیروند تغننرات قنمت 

 یه ثبت قنمت محصوالت کراورزی یه کمتر از قنمت واقعی عتقه صا رکننده 

 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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، میوه، سبزیجات و محصوالت لبنی بزرگترین 1146های مختلف آنها در سال الت کشاورزی و دامی، به تفکیک زیر شاخه: صادرات محصو21نمودار 
 اقالم صادراتی در این دو گروه هستند.

 

 
 محصوالت صنایع غذایی. 3.2

شو   صا رات مراهده می 1396صا رات محصوالت صنایا تذایی  از اوایل  هه هفتا  شمسی تا سال  ارزش ر نمو ار زیر 

 آتازشده 14منلنون  الر یو ه است  روند رشد از سال  211 ر سطح تعا لی  13تا  15ی هاسالای  محصوالت  ر ین  

روند  19از سال   رصدی  ر سال است  31 ر نرخ رشد منلنار   الر رسنده است که ینان 1سال یه مرز  6و  ر عرض 

نده و نرخ رشد منلنون  الر رس 1561ارزش صا رات ای  گروه یه  96رشد آن رو یه کاه  نوا ه یه صورتی که  ر سال 

 ایهگروه از محصوالت صنایا تذایی  فرآور ه  یترموم رصد یو ه است   1ه زمانی حدو   ر ای  یاز صا رات ای  گروه

های محصوالت صنایا تذایی مراهده زیرشاخه ت و ش تت و شنرینی هستند   ر نمو ار زیر ارزش صا راتیها  تتمنوه

  شوندیم
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 های مختلف از مجموعه محصوالت صنایع غذاییزیر شاخه:  29نمودار 

 
 

 ه گمرک جمهوری اسالمی(ادارهای اخذ شده از : سری زمانی ارزش صادراتی محصوالت صادراتی صنایع غذایی)داده25نمودار 

 

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

 رصد از مجموع صا رات  41ین  از  11است  محصوالت نساخی و پوشاا  ر اوایل  هه  ماندهییاقمنلنار   الر  ر سال 

فقط  اکنونمهو  پنوسته افت کر  صورتیهاما سوم ای  صنعت از صا رات گمرکی کرور   ا یمکرور را تر نل گمرکی 

رسد که ای  گروه  ر سه تا ووار  رصد از مجموع صا رات گمرکی کرور را یه خو  اختصاص  ا ه است  یه نظر می
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سناری ی کهی رحالسناست سرکوج ارزی خور ه است  های اخنر ینرتری  ضریه را از ینماری هلندی اقتصا  ایران و  هه

ای  صنعت یرای کاه  ین اری  رون  تولند و کاه  ین اری و توسعه صا رات استفا ه  از توسعه رحالاز کرورهای 

 ی  است که قنمت یر واحد کنلوگر  ی ر ا ذکرقایلاند  ر کرور ما ای  صنعت رو یه انحطاط رفته است  ن ته کر ه

وفته ینرتر ن افزو هارزشینان ر  ر منان ن  قنمت واحد صا راتی است کهیرای 1حدو   صا راتی حوزه پوشاا محصوالت

و یه  لنل شرایط اقتصا ی حاکم یر کرور  محصوالت  رسدینمیر اری  ر ای  صنعت است که  ر  اخل کرور یه یوره

  شوندیمخا  از کرور خارج  صورتیه

 های اخذ شده از اداره گمرک جمهوری اسالمی()داده نساجی و پوشاک  از کل صادرات گمرکی کشور: سهم محصوالت 26نمودار 

 
 

نگاهی به صنعت 
 پوشاک بنگالدش

 یا قرار ا ی ین ت شی کارآفری (Nooral Quader) قا رل انور منت ی 11  هه  ر

 ر  نساخی ماشن  تعدا ی  وو قرار ا  ای  مفا  طب   کر  امناء خنویی کره و و شرکت

 عشرو کارخانه وقتی  کر  یرگزار کارگران آموزش یرای را هایی وره و  ا ه قرار قا ر اختنار

 تولند فرآیندهای  ر سال 1 مدت یه فروش از  رصد 1 ازای یه ایکره شرکتکارکر   یه

 کارگر 131 یا شرکت ای  1911 سال  ر  ی نر  پا شرکت تا کر  کمک قا ر یه یازاریایی و

 2سال هر  ر متوسططور یه شرکت تولندات  کر  فعالنت یه شروع ایکرهسرموندس  2 و

 زشار که کر  تولند زمستانی لباس منلنون 3/2 حدو  1911 سال  ر   ای  شرکتشد یرایر

 هرکدا  شرکت اولنه نفر 131 از نفر 114  ر آن زمان  یو   الر منلنون 5.3 حدو اً آن

 کارخانه 111 حدو  سال آن  ر  یو ند کر ه افتتاح را خو  هایکارگاه و هاکارخانه خداگانه
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  شد یرایر 3 رقم ای  منت ی 21 قرن ایتدای تا و کر ندمی فعالنت ین ت ش  ر یافندگی

 تر نل پوشاا را کرور ای  صا رات کل از  رصد 61 حدو  2112 سال  ر کهیطوریه

صورت یه نفر منلنون 5 و مستقنمصورت یه نفر منلنون 2/1 یرای صنعت ای    ا می

 هایشرکت کارگران نفر منلنون 2/1 از این ه خال   یو  کر ه ایجا  شغل نرمستقنمت

  ین  از 2119 ر سال    ا ندیم تر نل زنان را هاآن  رصد 91 حدو  پوشاا تولندی

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

البته نرخ تولند سرانه    رصد از صا رات گمرکی ایران( 11منلنار   الر یرایر یا  35)حدو  

یاعث شده است  متر از ایران است اما ای  صنعت الر و ک 2111ین ت ش هنوز نز یک یه 

دار رشد اقتصا ی پایی نرخ که ای  کرور یتواند یه صورت پنوسته  ر وند  هه اخنر  ارا

متری رفاه ک کارگران کرورهای پنررفته استاندار های یا مقایسه  رهروند  و یاال یاشد 

 را هاییفرصت و کر ه متحول را یسناری زندگی صنعت ای  رشد که ننست ش ی اما  ارند

  نداشتند قبتً که قرار  ا ه هاآن اختنار  ر

 
 آالتنیماش. 3.2

 است که شامل انواعاز کتاج مقررات ملی صا رات و وار ات  92تا  14های   گروهآالت نماشمنظور از 

موع ای  گروه از مج روند تغننرات سوم های پزش ی است یل نقلنه و  ست اهتا وسا یخار گی مختلف از  آالت نماش

تخمن  ز  که روند  توانیمو  ش نظرصر های ساالنه    اگر از پرششوصا رات گمرکی  ر نمو ار زیر مراهده می

ر رسنده است و از آن  وره منلنار   ال 1.6و  ر ینرننه خو  یه  صعو ی یو ه 11ت تا اواسط  هه صا رات ای  محصوال

عت ننز نت ای  صنو یه یک منلنار   الر منل کر ه است  وضع ی  محصوالت رو یه کاه  گذاشتهروند صا رات ا یه یعد

های  ستوری زیا ی از صا رات گمرکی کرور شد  حمایت 11های اوایل  هه    ر سالصنعت نساخی کرور است مرایه

های قبلی مرور شد  اراره تسونتت صا راتی  معافنت مالناتی و پر اخت نقدی یه صا رکنندگانی که  ر قسمت طورهمان

  افزای  ش ا  تور   اخلی و 11ه یو   اما از انتوای  هه که از تغننرات قنمت ارز ضرر کر ه یو ند  ر  ستور قرار گرفت

مزیت رقایتی  عمتًکر ند های رقایتی فعالنت میسو  پایننی یو ند و  ر یازار قنمت ارز یاعث شد صنایعی که  ارای حاشنه

  خو   ر صا رات را از  ست یدهند
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ادرات گمرکی کشور، روند صادراتی تا نیمه اول دهه هشتاد صعودی بوده و از آن : درصد ارزش صادرات گمرکی ماشین آالت  از مجموع ص27نمودار 
 های اخذ شده از اداره گمرک جمهوری اسالمی(.به بعد روند تغییر کرده است )داده

 

 
 محصوالت پتروشیمی و فلزاتمحصوالت معدنی، نفت خام، . 3.3

های سبک )ینزی   گازورنل  نفت یلندینگ و   ( و منعانات فرآوری نرده؛ هندروکری  نفت خا  شامل نفت

 ر کتاج  2111تا  2119های نفتی )مانند گریس  رافنننت و    (  نفت گاز  و سایر اقت  است که یا کد گمرکی روت 

ی و    ی نفتهاروت یا مانند  اندنردهری یا مانند نفت و منعانات گازی فرآو   ای  گروهاندشدهرهنذخمقررات ملی صا رات 

 شوند  یسنار یه ما ه پایه نز یک هستند و همه تحت عنوان نفت خا  شناخته می

، 1146تا  1171های بین سالدر  : سهم نفت خام، محصوالت معدنی، محصوالت پتروشیمی و فلزات از مجموع صادرات گمرکی کشور29نمودار 
درصد از مجموع صادرات گمرکی کشور رسیده است. با وجود ارزش باال این  75درصد به حدود  21ساله از کمتر از  25ن محصوالت در بازه سهم ای

 دهند.های صادراتی را تشکیل میدرصد از محموله 11محصوالت فقط حدود 

 

۰

۱

۲

۳

4

۵

۶

۷

۸

۱۳۷۱ ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ ۱۳۹۵

صد
ر
د

۰

۱۰

۲۰

۳۰

4۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۱۳۷۱ ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ ۱۳۹۵

صد
ر
د



 

12 

 
 

که ت اس 21از کتاج مقررات ملی صا رات و یقنه محصوالت گروه  26و  25های فصل محصوالت معدنی شامل

های از کتاج یه همراه کد تعرفه 31تا  21های محصوالت پتروشنمی شامل گروه آیند نمی حساجیههای نفت خا  خزء گروه

که  ل ناتیپلی هاهیپاکتاج )شامل محصوالت اولنه و فرآوری نرده پتستنک( هستند  انواع  39از فصل  3911تا  3911

قرار  ارند  فلزات  ذکرشدهی هاتعرفهو  ر کد  39ی کرور هستند  ذیل فصل صنعت پتروشنم های موم صا راتیاز گروه

 21هستند  از  هاآناز کتاج مقررات ملی صا رات یو ه و شامل انواع فلزات و مصنوعات  13تا  12های فصل شاملننز 

ها نفت خا  یه  لنل تحریمو  شدهاستخراجاز ا اره گمرا  راًناخهای آن که  ا ه 1391کد تعرفه صا راتی موم  ر سال 

  محصوالت آن است که اصلی و مرترا ای  ن تهآیند  می حساجیهمحصول خزء ای  مجموعه  15  شدهحذ از آن 

 ی هستند  ولتشبههای یزره  ولتی و توسط شرکت دشدهنتول  صا رشدهمحصوالت  اتفا،یهقری  

 های اداره گمرک(های مختلف صادراتی )استخراج شده از دادهبه تفکیک گروه 47و  46 های گمرکی کشور در سال: ارزش متوسط محموله24نمودار 

 
ممتد  صورتیهروند صا رات  شو  مراهده می 1396تا  1311ها از سال  ر نمو ار زیر ارزش صا راتی ای  گروه

 رصد از مجموع صا رات  21 شمسی کمتر از 11رو یه رشد یو ه است و ارزش صا راتی ای  محصوالت که  ر اوایل  هه 

گمرا(   آمارمطای   1396 رصد  ر سال  14.3 رصد رسنده است ) 11گمرکی کرور یو ه است  اکنون یه ین  از 

های گمرکی کمتر است  یه یو ه است که از سایر گروه لوگر نکسنت یر  31(  ر حدو  لوگر نکقنمت واحد )قنمت یر 

نرده و یا کم فرآوری شده هستند ای  قنمت  فرآوریها شامل موا  اولنه  ر ای  گروهاکلر اقت  موخو    که یاتوخه یه 

های گمرکی محصوالت ای   سته از سایر محصوالت اما از سمت مقایل ارزش متوسط محموله نطقی  استواحد کم م

 61های کراورزی  ر حدو  متوسط ارزش محموله کهی رحالشو   می مراهدهگمرکی ینرتر است  ای  پارامتر  ر نمو ار 

هزار  الر است و همن   211ی گمرکی ای   سته )تنر از نفت خا  گمرکی( ین  از هامحمولههزار  الر یو ه است  ارزش 

های گمرکی  رصد محموله 31 رصد از ارزش صا رات گمرکی کرور  ر کمتر از  11امر یاعث شده است که ین  از 

 ای   سته انباشته شوند  
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 محصوالت معدنی، فلزی و پتروشیمی هستند ءکد جز 15کد تعرفه  21، از مجموع این 1149بیست کد تعرفه مهم صادراتی کشور در سال  :9جدول 
 های مربوط به صادرات گمرکی نفت خام از جدول حذف شده اند()داده

 شرح تعرفه کد تعرفه
وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش )دالر(

 1,114,514,488 6,107,779,709 متانول 29051100

 1,094,222,064 1,285,450,990 %49گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی( کمتر از  لنیاتیپل 39011030

 881,864,945 2,362,834,953 .نشده ذکرشمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جاي دیگر  72061000

 819,261,852 125,171,931 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده 74031100

 811,090,939 2,135,487,623 .نشده ذکر؛ که در جاي دیگر ممزوج ریغ شمش ا ز آهن و فوالد 72071290

 790,146,146 4,273,052,300 محلول در آب صورتبهاوره حتی  31021000

 784,745,271 929,806,925 یا بیشتر %49گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی(  لنیاتیپل 39012020

 729,753,178 92,515,973 تازه یا خشك باپوست هاپسته 08025100

72071190 
با سوط  مطط  مرب  یا مستطی  که اندازه پنااي   ممزوج ریغیا فوالد  از آهن تماممهینمحصووالت  

 متریلیم 022بیش از  باضخامتآن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد 
1,915,812,542 726,334,294 

72142000 
، شووده دادهتابنورد  از بعد گودي یا یبرآمدگداراي دندانه،  دهینورد، گرم يفوالد ایآهای  يهالهیم

 نورد زي حاص  اهایافتگیشک   تغییر با یا
1,470,133,665 589,315,827 

 460,884,752 983,329,682 تان دي ئول(اتیلن گلیکول )ا 29053100

 428,299,721 523,251,435 یا بیشتر %49گرید بادي با وزن مخصوص )چگالی(  لنیاتیپل 39012040

 374,425,643 478,007,194 یا بیشتر %49گرید تزریطی با وزن مخصوص )چگالی(  لنیاتیپل 39012030

 365,292,223 746,439,968 سیب، تازه 8081000

 293,385,155 3,754,075,653 و و و  کاسانتره آهن 26011150

 293,200,896 122,386,882 کارنشده صورتبهوزنی  %44/44تا49/44محتوي  ممزوج ریغروي  79011210

 259,561,821 573,974,295 ، تازه یا سرد کردهیفرنگگوجه 7020000

 350,680,458 257,052,941 (xylene-pپارا ا کسیلن ) 29024300

 244,251,002 17,796,973 مغز پسته تازه یا خشك 8025210

 235,015,457 47,100,728 آماده مصرف. یمصاوع ایباف، از مواد نسجی ساتتیك  یمخمل ریغ يهاپوشکف  57029200

 قلم عمده 02جمع 
 

11,552,618,614 

  49مجموع صادرات گمرکی در سال 
41,423,826,77 

 

 

 . داللتهای بررسی آمار صادرات گمرکی کشور3.3
رسنده  1396 ر سال  منلنار   الر 45یه حدو   1311ال منلنار   الر  ر س 2.5گمرکی کرور از حدو  صا رات 

 ر حوزه صا رات نفت خا      هروند قسمت اعظم ای  صا رات هد رصد را نران می 12است که رشد متوسط ساالنه 

 شدهه ا های فو، نمای  گروه از رنترور موا  معدنی  پتروشنمی و فلزات یو ه است   ر نمو ار زیر صا رات گمرکی ک

وسط نرخ رشد   متمنلنار   الر رسنده است 11ه سطح رشد کر ه و ی 11ای  گروه ننز تا انتوای  هه است  مطای  ش ل 
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و یه  شدهمتوقفای  روند رشد  91هروند  ر  هه    رصد است 1ی و تنر معدنی یرایر رنفتنت صا رات یرای محصوالت

 خو  رسنده است  سطح تعا لی 

های بانک که از داده 7: سری زمانی مجموع صادرات گمرکی کشور طبق اطالعات اخذ شده از سازمان گمرک )نمودار آبی()با نمودار  شماره 11نمودار 
 جی(باشد(/ صادرات گمرکی ایران غیر از محصوالت معدنی، پتروشیمی و فلزات )نارنمرکزی استخراج شده است دارای اختالف می

 
 ر  کهی رحالو  تور   اخلی و تغننر ارز زیا  شد شمسی  اختت  11های قبل ذکر شد که  ر  هه  ر قسمت

 1311ی هاسالثایت یو   یه صورتی که ین   باًیتقر رصد یو   نرخ ارز  21تا  15های آن  وره تور  ساالنه ین  اکلر سال

 رصد  41ز  رصد( اما افزای  قنمت ارز ا 341)رشدی معا ل یرایر شد  4.43  کنندهمصر شاخ  قنمت  1391تا 

 رصدی  ر مقایل رشد  41)رشد  ارز ثبات نسبی قنمتهای ریالی از یک سمت و افزای  شدید  ر هزینهفراتر نرفت  

رو  که ی  ناز یهای صا راتی محصوالت ایرانی ها و مزیتیسناری از فرصت   یاعث شد تاهای ریالی( رصدی هزینه 341

روند کلی صا رات   رهرصورت آالت مراهده کر یم ا و ماشن روند تغننر صا رات محصوالت پوشا ر را  نمونه آن

عوارض ینماری هلندی نرد   لنل  شمسی گرفتار 51 هه و خوشبختانه کرور مانند  رو یه رشد یو ه 11ی  ر  هه رنفتنت

ریالی ناشی از صا رات یو ه است  مسئله اول تسونتت  و منافا تنر وخو کر  توان  ر وند مسئله خستای  امر را می

یا و مزا مرایه همن  تسونتت وراکهیو ه یاشد   رگذارنتأثفاکتور اصلی و  تواندینمکه ای  مور   رسدیمهروند یه نظر 

و  فتهای ستموفقنتی  ر نظر گرفته شد یو  اما  ر کوران ینماری هلندی نتوانست یه  51یرای صا رکنندگان  ر  هه 

 تغننر زیا ی یه وخو  یناور  

های  و کرور همسایه عرا، و افغانستان یر روی محصوالت فاکتور  ی ر که یه نظر اثر ینرتری  اشته  یاز شدن یازار

یرانی ا یازار مناسبی را یرای محصوالت ی یرای تولند نداشتند رساختیز عمتًکه  ز هخنگ های  ای  کروراست ایرانی یو ه

یعد مسافت ننز  ارای مزیت رقایتی یو ند توانستند  رصد  لحاظ از که یاایجا  کر ند و محصوالت ایرانی یا توخه یه 
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ات از مجموع صا ر یر سوم  و کرور عرا، و افغانستانی از یازار ای   و کرور را  ر  ست ی نرند   ر نمو ار زتوخوقایل

 رصد یو ه  4از  کمتر    و کرور از صا رات گمرکی ایرانتا انتوای  هه هفتا  سوم ای است  شده ا هگمرکی ایران نران 

 رصد از صا رات گمرکی یه مقصد ی ی  21 باًیتقر 1391وری که  ر سال رشد کر ه یه ط یاالسرعتیا  11اما  ر  هه 

یاز  رسدیمیه نظر  است  قرار  اشته رصد  21یاالی   ر سطح معموالً ی یعد ننزهاسالاز ای   و کرور یو ه است و  ر 

سرکوج  بوحهیحی ایران  ر رنفتنتی ی از  الیلی یو ه است که صا رات     و کرور یر روی محصوالت ایرانیشدن یازار ای

 قنمت ارز  یه رشد ا امه  هد 

 1146تا  1171مانی :  سری زمانی سهم دو کشور عراق و افغانستان از مجموع صادرات گمرکی کشور در بازه ز11نمودار 

 
 11ها  ر  هه کنترل وار ات کاال 51یا  هه  11ی  ر  هه رنفتنت لنل محتمل  ی ر یرای تفاوت روند صا رات 

های مختلف نمای  نسبت ارزش کاالهای وار اتی یه کاالهای صا راتی کرور  ر سال 32شماره  ر نمو ار  یو ه است 

شد ر شدتیهمختلف  یای  شدید قنمت نفت و  رآمد نفتی  ولت  وار ات کاالهایا افز 51   ر اوایل  هه است شده ا ه

 رصد ارزش  61 ر حدو   سطح وار ات کاالها 11 رصد رسند ولی  ر  هه  161ه ارزش صا رات ی  رصد 61کر  و از 

اشته   تولند و صا رات ا امه و نردهاشباعکرور از اخناس خارخی  اقی ماند و همن  مسئله یاعث شد تاصا راتی کرور ی

  یاشد  هروند یا سطح یوننه فاصله زیا ی  اشت

ای هی گمرکی مروو  است وخو  انحرا  معنار و وول ی شدید  ر محمولهها ا ه زیرکه از یررسی  ین ته  ی ر

 ترووکک منان ن  از مرات یهها مد  ا ه کههای مختلف است  وخو  وول ی ملبت یاال یه ای  معنی است گمرکی گروه

ختت  ها یا ا  یسنار کمی از محمولهای قرار  ارند و تعدای گمرکی  ر یازههامحمولهعبارت  ی ر  تعدا  زیا ی از    یهاست

 زیا    ارای حجم و ارزش ینرتری هستند  
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 نی(به کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور)منبع بانک جها : نسبت ارزش کاالهای وارد شده12 نمودار

 
اواخر  تا 11 قنمت واحد از انتوای  هه شو  ا رات گمرکی ایران مراهده میارزش واحد ص 33شماره  ر نمو ار 

سنت  ر هر کنلوگر   55و قنمت واحد از حدو   ن مقطا یه یعد روند مع وس شدهروند صعو ی  اشته و از آ 11 هه 

ای آماری گمرا  ارای اریبی نباشد  هاگر منزان خطا  ر ثبت  ا ه است  افتهیکاه  لوگر نهر کسنت  ر  35یه حدو   

های نفتی یر اقتصا  ایران یو ه است که یاعث شده منفی  رآمد رنتأثاز ینماری هلندی و  ای  نمو ار ننز گواه  ی ری

نباشد  صرفههیکنند  می ینرتری یرای کرور ایجا  افزو هارزشتر هستند و صا رات محصوالتی که  ر زنجنره ارزش پاین 

 تحریم از قبل  وران ) ر ی اخنرهاسال ر  یه سمت موا  اولنه و فرآوری نرده معطو  شو   عمتًو صا رات گمرکی ننز 

 حدو  از ای  مقدار  است یو ه  الر منلنون 611 و منلنار 3 حدو  ایران ماهانه صا رات کرونا( منان ن  ویروس وعنو ش

 از نفت خا  تنر یصا رات کاالها یه مریوط  الر منلنون 611 و منلنار  2 و خا  نفت صا رات یه مریوط  الر منلنار  1

 وار ات و صا رات مقررات کتاج 21 فصل یه مریوط های ا ه  99 سال صا رات از گمرامنتررشده  آمار  ر  است یو ه

 صورتیه 91و  96ی هاسالی ها ا ه مرایه از  یا حذ  موار  اندشدهحذ  عرا، کرور یه صا راتی اقت  همچنن  و

های یه  لنل  شنوع ینماری کرونا و تحریم 99اول سال  ماهههرتگفت که صا رات گمرکی کرور  ر  توانیمتقریی 

نسبت کاه   ر نفت خا   موا  معدنی  محصوالت  رسدیماست  هروند یه نظر  افتهیکاه  رصد  31  ر حدو مختلف 

 ر ه است افت ک زاننمکزات  ر مقایسه یا سایر کاالهای صا راتی ثایت یو ه و صا رات هر  و گروه یه یپتروشنمی و فل
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روند قیمت نزولی بوده است بنابراین سهم صادراتی محصوالت خام افزایش  91: قیمت واحد مجموع صادرات گمرکی گشور، از نیمه دهه 11نمودار 
تا  1171 شود که در بازه زمانیمشاهده می هستند، کاهش یافته است. همچنین یافته و سهم کاالهای فرآوری شده که دارای ارزش افزوده بیشتر

 ت گمرکی به شدت افت داشته است.رانه گمرکی قیمت واحد محصوالهای سختگیهمزمان با اعمال سیاست 1177

 
 : ترکیب صادرات گمرکی برحسب ارزش آنها به تفکیک صنایع مختلف19نمودار 
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 به تفکیک صنایع مختلف هاتعداد محموله: ترکیب صادرات گمرکی برحسب 15نمودار 

 

 بحران ارزی. الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه: پیش، حین و پس از 6

یا توخه یه آنچه  ر یخروای پنرن  ای  گزارش عنوان شد  یاید توخه  اشت که ن اه م انن ی و  ستوری صر  

یخ  نخواهد یو  یل ه مم   اساات نتایج مع وساای یه یار آور   یر ای  یه مدیریت یوننه حساااج ساارمایه نه تنوا نتنجه

تجاری  از تاثنر هنجانات یر تصاامنمات اقتصا ی هن ا  یروز  اسااس  الز  اسات که ضام  اصاتح  ارمی رژیم ارزی و    

های ارزی و تجاری یوره یر   یحرانوا خلوگنری نمو ه و از یحران یه عنوان فرصاتی یرای اصتحات ساختاری  ر سناست 

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

 یحران را توضنح  ا ه و تصنمات یوننه یعد از یحران را ترریح خواهنم کر  
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 . الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه پیش از بحران6.1
ه ای طراحی شوند کیرای مدیریت یوننه حساج سرمایه  ر شرایط عا ی یاید سناستوای ارزی و تجاری یه گونه

یرسد و ثاننا نوسانات حساج خاری و حساج سرمایه یتوانند یه خویی همدی ر را اوال احتمال وقوع یحران ارزی یه حداقل 

 پوش   هند  یرای ای  منظور الز  است که سناستوای ارزی و تجاری همزمان  و هد  تروی  تولند و را  نبال نمایند  

ولت م ر این ه   کرااورهایی که فاقد منایا خدا ا ی هسااتند ناخو آگاه ناوار یه اخذ ونن  تصاامنماتی هسااتند

مساتقر ساعی کند یا اساتقراض  اخلی یا خارخی  تبعات وقوع همزمان کساری تجاری و کساری حساااج سرمایه را یه      

هاای آتی منتقل نماید  ای  امر ننز  ر نوایت منجر یه کاه  اعتبار  اخلی یا خارخی  ولت مذکور خواهد شاااد که   وره

 خواهد  اشت تبعات ناگواری یرای اقتصا  آن کرور  ر پی 

های ریاساات خمووری یر  ر کرااورهای  ارای منایا خدا ا ی مم   اساات اقتصااا  سااناساای انتخایات و  وره

 انند که یرای عمو  مر   نرخ ارز  ارای اهمنت می   یه ینان  ی ر  روسای خموورتصامنمات ارزی و تجاری تال  شو  

ی سااعها همواره لذا  ولت  کننداسااتفا ه میها  ولت ارزیایی عمل ر زیا  اساات و از آن یه عنوان یک پارامتر موم یرای 

نمایند که نرخ ارز را همواره ثایت ن ه  ارند  ولو این ه ننروهای طبنعی اقتصاا  )شا ا  تورمی یا یقنه کرورهای  ننا    می

ی  ته یاشند   ر ونن  شرایطوری سرمایه( تمایل یه یاالیر ن نرخ ارز  اشوری یازار محصوالت و ش ا  یورهشا ا  یوره 

اگر سارانه منایا ارزی ناشای از ثروت خدا ا ی وفور یاال  اشته یاشد )مانند کرورهای حاشنه خلنج فارس(   ولتوا حتی   

توانند یه صااورت یلندمدت )و تا زمان اتما  ثروتوای خدا ا ی تجدیدناپذیر( ننز نرخ ارز را ثایت ن ه  ارند  البته ای  می

یه تولندز ایی گستر ه  ر ای  کرورها خواهد شد  اگر سرانه منایا ارزی کافی نباشد )مانند ایران(  اصرار  ساناست منجر 

ای  ر نرخ ارز خواهد شاد  ضام  این ه  مم   است سناست ذار   یه اتخاذ رژیم ثایت ارزی منجر یه وقوع شاوکوای  وره 

یه وضااا تعرفه یرای حمایت از تولند  اخل متوساال شااو   اثر یرای مقایله یا آثار ضاادتولند ممانعت از افزای  نرخ ارز  

فوری ای  اقدا   کاه   ر رفاه مصر  کننده و اثر منان مدت و یلندمدت آن  وری ین اهوای  اخلی از یازارهای خوانی 

 خواهد یو  

ور از رژیم کر های ارزی و تجاری کرور  تغننر رژیم ارزییا توخه یه آنچه ینان شد  ترکن  یوننه یرای سناست

ژیم یاشد  مقصو  از رها و ترریفات گمرکی میثایت یه رژیم شاناور مدیریت شده و همزمان کاه  حداکلری  ر تعرفه 

کاری و ممانعت از عمل ننروهای ارزی شناور مدیریت شده  ر اینجا ای  است که اوال نرخ یلندمدت ارز یاید یدون  ست

و   ثاننا  یانک مرکزی یا خرید و فروش ارز )خارج از ارز ناشی از  رآمدهای نفتی طبنعی اقتصاا  و توساط یازار تعنن  ش  

 ولت( یه مدیریت نوسااانات ای  یازار  ر محدو ه پنجره ارزی حول نرخ یلندمدت یدر از   ثاللا  یاید ارزهای ناشاای از  

ی  و توسعه زیرساختوا شو   یه ا فروش نفت یه هن  وخه وار  یو خه  ولت نرده و صر  وار ات ت نولوژیوای پنررفته

ترتن   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  
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ظا  شو  که توخنه نکرور ننز خواهد یو   ای  امر یاعث می اتخاذ رژیم ارزی شاناور مدیریت شده  یه نفا تولند 

ها و ای پنچنده و ناکارآمد فعلی یرای حمایت از تولند ننز یال ل موضاوعنت خو  را از  ساات یدهد  یا حذ  تعرفه تعرفه

-ر ازی یای  ام ان تعریف یکاه  تراریفات گمرکی  ضم  روان کر ن خریان مبا له فرامرزی کاالها و خدمات واسطه 

های تجاری یا ساایر کراورها ننز مونا شده و  یدلماسی تجاری کرور فعال خواهد شد  ضم    یر   ر مبا الت و توافقنامه

ها این ه  ن رانی از آساان  رفاهی یه مصاار  کنندگان یه  لنل تغننر رژیم ارزی ننز یا اثر رفاهی کاه  حداکلری تعرفه

 کامت یرطر  خواهد شد 

 یر    ر وارووجهای پولی را ننز از ین  میرژیم ارزی ثایت ای  اسات که  رخه آزا ی ساناست  ی ی از تبعات 

شو   یر پنرانوا ی فو،   رخه آزا ی ساناست پولی یازیایی شده و ام ان هدف ذاری تور  یرای یانک مرکزی فراهم می  

لی خلوگنری نمو   یر ای  اساااس  توان از کاه  ارزش پول ملی یه نحوی اصااوای  اساااس  یا کاه  شاا ا  تورمی می

 اختماعی یرای سرکوج نرخ ارز ننز یرطر  خواهد شد  مطالبه

 . الگوی بهینه مدیریت حساب سرمایه حین بحران ارزی6.2
 هد  یه  لنل تداو  همان ونه که عنوان شااد  یحران ارزی  ر کرااور ما یه  لنل اتخاذ رژیم ارزی ثایت رخ می 

وری و ش ا  یاز هی سرمایه از ی سو و اصرار  ولتوا یه سرکوج نرخ ارز از سوی  ی ر  یه یورهشا ا  تورمی  شا ا    

 هد  الز  است که سناست ذاری اقتصا ی یک سری صورت  وره ای فنر فرر ه شده ارز رها شده و شوا ارزی رخ می

 ات را انجا   هد )اقدامات ایجایی( اقدامات را  ر  وران یحران ارزی انجا  ندهد )اقدامات سلبی( و یک سری اقدام

 . اقدامات سلبی حین بحران ارزی6.2.1
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:

 گنالهای ابهام و عدم ثبات به جامعه. پرهیز از ارسال سی6.2.1.1
شااوا ارزی که یا کاه  شاادید  ر ارزش پول ملی همراه اساات   ر صااورت شاا 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    

 شااو   خو  اریری که منجر یه ارسااال ساان نالوای ناظر یه ایوا  و عد  ثبات میمختلف حاکمنت از یروز هرگونه رفتا

و گرفتار شدن مسئولن  و خصوصا نمایندگان مجلس  ر  ا  تقاضاهای پوپولنستی از  22نمایند  پرهنز از مراخرات سناسی

 خمله ای  موار  است 

                                                   
  1391یه عنوان ملال  ایجا  ترنج  ر صح  علنی حن  سخنرانی رینس وقت یانک مرکزی  ر شوا ارزی سال  22
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 . پرهیز از وضع ارز ترجیحی6.2.1.2
اند که پس از شاوکوای ارزی  یه صاورت  ستوری نرخ ارز را تک   عا ت کر ه ها  ر کراور ما متاسافانه  ولت 

شاااو  ورا که نرخ  ر یازار آزا  نرخی نماایناد  ای  امر  ر عمال منجر یه پندای  مفوومی یه نا  نرخ ارز ترخنحی می   

 مور  تاکند  ولت قایل متفاوت از نرخ مور  عتقه  ولت یه تعا ل رسانده و پس از زمان اندکی  فاصله نرخ یازار و نرخ 

شو   یا توخه یه این ه هن  کسی یه خز  ولت  ر ای  نرخ حاضر یه عرضه ارز ننست  عمت ارز ترخنحی یه منبا توخه می

 گر    از آنجا که پن  یننیخدیدی یرای توزیا رانت تبدیل شااده و یاعث کاه  شاادید ذخایر ارزی یانک مرکزی می

ردید شده و ای نز یک ت ی ننز کار سختی ننست  انتظار افزای  مجد  قنمت ارز  ر آیندهای  اتفا، توسط فعالن  اقتصا

یاید  خصااوصا این ه یانک مرکزی ننز شاو   متعاقبا نرخ ارز افزای  می منجر یه افزای  تقاضاای ارز  ر همن  زمان می 

 ر  ذخایر کافی یرای مدیریت ای  افزای  تقاضا  ر یازار آزا  را  ر اختنار ندا

شو  ورا که یه  لنل افزای  عتوه یر ای   وضاا ارز ترخنحی منجر یه افزای  هزینه مبا له  ر اقتصاا  ننز می  

خواهند شد   وکار متمرکزام ان فسا   نوا های نظارتی و امننتی یا شدت ینرتری یر روی فعالن  اقتصا ی و محنط کس 

ها  ر یازار آزا   کمنایی یرخی کاالها و ز گمرا  افزای  قنمت نوا های  امر  یااعث افزای  منان ن  زمان ترخن  کاال ا 

    خواهد شااد  ای  اتفاقات  ر نوایت یاعث یی اثر شاادن اسااتفا ه از ارز ترخنحی یرای کنترل قنمت کاالهای مراامول   

یه  ت ارز ترخنحیحمایت )از طری  تامن  نوا ه آنوا یا ارز ترخنحی( و حتی افزای  قنمت یعناای کاالهای مرمول حمای

 شو  قنمتی یاالتر از قنمت یازار آزا ِ فاقد ای  حمایت می

 . پرهیز از تفکیک بازار اسکناس و حواله6.2.1.2
معموال ی ی از اشاتباهات  ولتوا  هن ا  وقوع یحران ارزی و متاثر از هنجانات و رفتارهای احساسی متعاق  آن   

نی اساتفا ه از حواله ارزی توسط یازی ران تنریان ی است  ای  اقدا  که یا هد   یندی یازار حواله ارزی و منا قانوساومنه 

و   متعاقبا  شگنر   عمت یاعث تف نک یازار اس ناس و حواله میتنامن  تامن  کاالهای اسااسی توسط  ولت صورت می  

 سن نالوای اطتعاتی ولو سطحیازار آزا  ارز که عمدتا یر اسا ناس مت ی خواهد یو   یه شادت کم عم  شاده و متاثر از    

 شو  پاین  و اشتباه می

 . پرهیز از برخورد امنیتی با بازار ارز6.2.1.3
شو   یرای ممانعت از های ارزی منجر یه ارزیایی منفی مر   و خامعه از عمل ر  اقتصا ی  ولتوا میوقوع شوا

تنراقتصااا ی خلوه  هند  یه همن  منظور  قرارت  ها عتقه  ارند که ریرااه ای  شااوکوا را تنرعا ی و ای  اتفا،   ولت

رساامی از علل وقوع یحران ارزی را یه خرای اری یرخی یازی ران یازار ارز )وه  ر یازار مندانی و وه  ر یازارهای موازی 

ر ای    هند  نتنجه طبنعی ای  قرارت  امننتی شدن مدیریت یازار ارز و افزای  هزینه مبا له کراورهای  ی ر( تقلنل می 
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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  

 ایهای  ورهصالی یحران توساط ساناسات ذاران ارشد یسته شده و کرور  ر ورخه    های ا ر ای  یازار  راه یر فوم ریراه 

 شو  )و متاسفانه شده است(   شوکوای ارزی گرفتار می

 

 . اقدامات ایجابی حین و بعد از بحران ارزی6.2.2
حران یعتوه یر ضاارورت پرهنز از اقداماتی که  ر یخ  قبل ینان شااد  یاید سااناساات ذار اقتصااا ی حن  یروز 

 ارزی  اقدامات زیر را ننز انجا   هد:

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

تری   تدته خو  هن ا  یروز یرخت  عمل ر  اکلر  ولتوا  ر یحرانوای ارزی کرااور  یاید سااناساات ذار اصاالی 

ار  هد  ای  اساتراتژی یاعث خواهد شاد که اصاتحات اساسی  ر رژیم ارزی کرور    یحران ارزی را حفظ ذخایر ارزی قر

یعد از وقوع یحران یا کنفنت و اطمننان ینراتری انجا  شو   ضم  این ه عمومی شدن ای  استراتژی یه انتظارات عامتن  

 خواهد شد اقتصا ی یرای آینده یازار خوت  ا ه و منجر یه حذ  فرار اثر انتظارات یر یازار ارز 

 . تغییر رژیم ارزی به شناور مدیریت شده6.2.2.2
یا توخه یه ضاارورت اتخاذ اسااتراتژی تقویت ذخایر و رها کر ن اسااتراتژی حفظ نرخ  یاید یانک مرکزی رژیم   

  اارزی را از نرخ ثایت ارز یه شاناور مدیریت شاده تغننر  هد  همان ونه که پنرتر اشاره شد  منظور از شناوری  ر اینج  

تعنن  نرخ یلندمدت ارز توسااط ننروهای طبنعی اقتصااا  و  ر یازار اساات مدیریت نوسااانات نرخ ارز ننز یاید  ر پنجره 

های آمنخته یا شوکوای ارزی  ارزی تعنن  شاده حول نرخ یلندمدت توساط یانک مرکزی صاورت پذیر   ی ی از پدیده   

ها شدن فنر ارزی  نرخ ارز یه یاالی نرخ یلندمدت خو  خواهد یاشاد  یه ینان  ی ر  معموال یا ر می 23فراخو  نرخ ارز

سااازی رژیم ارزی شااناور  کر  و پس از مدت زمان کوتاهی یه نرخ یلندمدت یاز خواهد گراات  ای  پدیده  ام ان پنا ه

 نماید مدیریت شده توسط یانک مرکزی را تسونل می

 . تسهیل صادرات6.2.2.2
ل کننده اقتصااا ی  ر یحران ارزی  افزای  صااا رات و کاه  وار ات یا  ی ی از سااازوکارهای طبنعی و تعدی

شاو  که حسااج خاری افزای  یافته و یا افزای  عرضه ارز  ر یازار  نرخ ارز   افزای  نرخ ارز اسات  ای  امر یاعث می 
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رانه ی سخت نهاوکار و اعمال سناستکمی تعدیل شاو   شارط الز  ای  امر  پرهنز  ولت از امننتی کر ن فناای کس    

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 

قویت وکاری  سازوکار مذکور را تیا تسونل صا رات و کاه  اصط اکات کس تواند حالن ه ساناسات ذاری اقتصا ی می  

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

 13های حفظ ارزش پول برای مردم. ایجاد فرصت6.2.2.3
زش پول است  ای  های اصالی سامت تقاضاا  ر یازار ارز  تقاضای مر   عا ی یه منظور حفظ ار   ی ی از محرا

بی های خای زی  و مناسرساد  ینایرای   اگر ساناسات ذار اقتصاا ی یتواند گزینه    محرا  ر  وران یحران یه اوج خو  می

یرای حفظ ارزش پول مر   فراهم کند  مدیریت یحران را ننز تساونل کر ه است  توسعه یازار سرمایه و افزای  عرضه  

 یه اخراایتدا ی گذاراستنس دییا رنمس  ی ر اها هساتند   له مومتری  ای  گزینهساوا  شارکتوای  ولتی  ر یورس از خم  

ه یر گذشت یهاکه از سال یسازو مر ل دیمقررات زا لن لموم  ر یازار سوا  یدر از   متاسفانه یه یاصاتحات سااختار  

 رنتاثتتح یتوخوقایل زاننآن را یه م یذات تنیازار مختل شااده و خذای  یا نهنشااده یو   کارکر  یو لنسااوا  تحم اریاز

یر  ساات  ییزرگ یرهانعمت زنج  یانیپا متنق  نن امنه نوسااان و وخو  حجم مبنا  ر تع تیقرار  ا ه اساات  محدو 

 ینسب یهامتنرا  ر اصتح ق یروننی یها ار  تا اثر شاوا  ازنن یا یزیازار زمان   یا کهیطوراند؛ یهیازار اف نده ینامرر

ا  شناور آزا  یو ن سو  ینهاست که منجر یه پاشرکت ییاال تنیورس  تمرکز مال   ری  یمر ل ساختارس کند  منع 

یاعث شده است که  هناول یهاشرکت  ر یورس  ر عرضه کیاز سوا   یآنوا شاده اسات  ام ان عرضاه  رصاد کوو     

 یها از عنوان سوامشرکت روهوند سوامدار عمده یماند و  ر عمل گ ای کییخ  عمده ساوا  آن شرکت تحت کنترل  

مرتبط اصتح شو  و سوا  شناور   ناساس  الز  است که قوان  یندارند  یر ا یایژگیو  ناما ون شاوند  یعا  یرخور ار م

)مانند  یرضااارورنت یهاتیاعمال محدو   نو همچن یموانا ورو  یه یازار خدمات سااابدگران وخو   ایدی  یآزا  افزا

یا حذ  موانا ورو    دیاف نده اساات  یا هییازار سااا ییر خروخ زنآنوا ن تن( یر فعالهیحداقل ساارما رشیپذ تیمحدو 

انند م ییهاتی ا   اصتح محدو   یخدمات آنوا را افزا تنفنکر  و ک  نسابدگر ان را تنام   یهاصاندو،   نرقایت ی

 ن هی  ضاام  ا هدیاز خدمات آنوا را م یرااترنی گذارانهیهم ام ان اسااتفا ه ساارما هیحداقل ساارما رشیپذ تیمحدو 

 فراهم کر   زنرا ن یقناشخاص حق یسبدگر ان تنفعال یالز  یرا یهارساختیو ز طیشرا توانیم

 

                                                   
 است  1399شوریور  24اقتصا  یه تاریخ  ای  یخ  از گزارش یرگرفته از سرمقاله علی مروی  ر روزنامه  نناییخ  عمده  24
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 شناسی بسته ارزی بانک مرکزی و پیشنهادات اصالحیآسیب. 7

ها  تجریه های ارزی و یحران تراز پر اخترتبط یا یحران ر ای  گزارش ضااام  مرور اخماالی ا یناات نظری م  

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

های ارزی و فرار ساارمایه تحلنل شااد   ر ا امه  یا تحلنل وقایا موم مرکزی  ر سااالوای گذشااته خوت مقایله یا یحران

کرااور   اللتوای اصلی آنوا های اخنر  آمار مریوط یه ترازنامه یانک مرکزی و آمار صاا رات گمرکی  اقتصاا ی  ر  هه 

یرای مدیریت یوننه حسااج سارمایه احصاا شاد  نوایتا  ال وی یوننه مدیریت حسااج سرمایه کرور  ر  وران پن  از      

ها  یحران و پس از وقوع یحران مراتمل یر اقدامات سالبی و ایجایی سناست ذاری اقتصا ی اراره شد  مقتبس از ای  یافته  

یازگرات ارز حاصال از صاا رات را مور  تحلنل قرار  ا ه و پنرنوا ات     مرکزی یراییانک  ساناساتی  یساته   5خدول 

 اصتحی را اراره  ا ه است 
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 12/1/1399 خیتار 91129شماره   25

نحوه یرگرت ارز حاصل از   ننو تع 1391.1.23مورخ  91415نامه شاماره   یط یایتت یاقتصاا   یهماهن  یعال یخلساه شاورا    ن( مصاویات ووار هم 2یند ) ی ر اخرا 26

امور "و  "معدن و تجارت عت   صن"نفت" ییا حنور وزرا 1399.4.22  خی ر تار یاخلسه1391و  1391 یال هانرده صا رات س فایو رفا تعودات ا 1399صاا رات ساال   

 یرگزار شد  ییانک مرکز کلسنسازمان یرنامه و یو خه کرور و رر سنو رر خموورسن  معاون رر"ییو  ارا یاقتصا 

 : آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی و اصالحات پیشنهادی5جدول 

هع ونت اقتص دی بخشن ه  

 03جمهوریر  ست

 00هتن بست  ب نک هرکزی خالص  هد ر ت 

 ر مت  ایتتنه  اخبار فروش 

ارز  ر سامانه ننما صرفا یرای 

حصوالت مصا رکنندگان 

ی و های نفتپتروشنمی  فرآور ه

فوال ی محدو  شده است  و 

یرای سایر صارکنندگان از 

استفا ه  "توانندمی"عبارت 

 شده است 

همچنن  از مت  مصویه یه نظر 

منرسد  وار ات یه ازای کل 

 یتمانا است کوتاژ صا راتی 

التزا  صا رکنندگان 

یه عرضه حداقل 

ارز صا راتی  11%

یه صورت حواله 

ارزی  ر ننما و 

یه   %21حداکلر 

صورت اس ناس  ر 

 سنا

 %31حداکلر 

وار ات  ر ازای 

 صا رات

  -1بند 

ارز حاصل از صا رات را یه صورت حواله  %11حداقل یاید صا رکنندگان می

ها و صورت اس ناس  ر یازار ثانویه یه یانکرا یه  %21حداکلر ارزی و 

 های مجاز یفروشند  صرافی

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

 ثبت گر    "سنا"یاید  ر سامانه نظارت ارزی 

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

 رصد از منایا ارزی صا رات خو  را استفا ه نمو ه و  31اکلر منتوانند حد

 رصد( را یه صورت  11الز  است مایقی ارز حاصل از صا رات )حداقل 

 حواله ارزی  ر یازار ثانویه یه فروش یرسانند 

تامن  ارز گروهی از وار  کنندگان یا ارز حاصل از صا رات گروهی  -2تبصره 

تقنم حس  مور  یا تواف  وزارت صنعت  از صا رکنندگان یه صورت مس

معدن و تجارت یاوزارت نفت یا یانک مرکزی و ثبت  ر سامانه ننما ام ان 

 پذیر است 
 نک ت ک رشن س :

 شو  که منایا و موا  اولنه ای محدو  )عمدتا  ولتی و خصولتی( انجا  میای از صا رات تنر نفتی  توسط عدهسوم عمده

ها   رصد یاالری از  رآمد صا راتی  سو  است و ر اختنارشان قرار من نر   یرای ای  افرا  و شرکتمجانی یا یا ثم  یخس  

 ها یرای ا امه فعالنت خو  هن  ننازی یه یازگرت ارز حاصل از صا رات ندارند شرکت
 گرت رکننده را وا ار یه یازهای تنبنوی صا ها و یخ  ر ای  مدل یاید  ارم ن ران یازگرت ارز یو  و یا اعمال انواع سناست

 ارز کر  
 د(  ها  الر صا رات  ارنهایی که ساالنه منلنونای استفا ه ن ند )ولو شرکتیخ  خصوصی  اگر از منایا مجانی یا یارانه

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 

 ت ننس
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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

تواند خلوی ای  امر را ی نر   ورا که اوال  ر ای  کر ه و از ایران مواخرت کند   ر ای  حالت  سنستم فعلی ننما هم نمی

تواند یه صورت صوری ا عا کند که رای رفا تعود  ر سامانه ننما یک وار کننده میحالت فر  مواخرت خواهد کر   ثاننا ی

 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

 صا رات  است  و قوانن  خل  الساعه   ر مور  محدو یت 
 های متفاوت  یرخی از تاخران عرا، یا افغانستان صرفا حاضر یه خرید یا یه  لنل وخو  یازار موازی ارز ننماری و آزا  و نرخ

فروشند  و از تولند های تنر رسمی یه نرخ آزا  میریال هستند  آنوا ارز خو  را یه کرور وار  کر ه و یا از طری  صرافی

کنند  از سمت  ی ر یانک مرکزی آنوا را م لف یه رفا تعود ارزی من ند و آنوا مجبور ه ریال خرید میکنندگان  اخلی ی

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 

 و مسارل قانونی  ناشی از عد  یازگرت ارز کنند  را پر اخت کنند و یا ای  که خو  را  رگنر مجازات
   عطف یه ماسب  شدن قوانن  سال نو  و هفت  یرای تولند و صا رکنندگان مر تت عدیده ایجا  نمو ه است 
 ها ت که  ر خنلی از کرورهای صا رکنندگان  ارای یک مر ل یزره  ی ر اسسامانه ننما عتوه یر همه مر تت و گتیه

و یا هزینه  سترسی یه قدری یاال است که مم   است صرفه اقتصا ی صا رات را از   سترسی یه آن وخو  ندار  ام ان

  ین  یبر 
 های  رصد صار ات کفا  ننازهای تولندی آنوا را ندهد و یا شرکت 31های تولندی مم   است وار ات یه اندازه شرکت

  رصد  ارند  31کنند  نناز یه وار ات متقایل ین  از اقدا  یه صا رات میهای ارزی خو  وار اتی که یرای تأمن  نناز
 ای خاما یرای صا رات وخو  ندار   تصمنمات و سنستم گمرکی مستقر  ر مرز کامت صفر و ی ی است  سناست تعرفه

 ریزی خاما یرای گسترش صا رات ای و آنی هستند  نه یرنامهها یر اساس ننازهای لحظهیخرنامه
 ه( و یک وار کننده )عا ی یدون روایط ویژ ر و ی ی و تنر قایل اطمننان استسنستم ثبت سفارش و وار ات ننز کامت صف

خو  را ثبت سفارش کر ه و وار  کرور کند   مدنظر تواند کاالهایهای آینده میتواند اطمننان  اشته یاشد که  ر ماهنمی

 ای را خواهد یافت که   ر ازای صا رات  خنس وار  کرور خواهد کر  وار کننده مطمئ  یاشد تواند لذا صا رکننده ننز نمی
 مناس  ننز از ین  یرو   صا رکننده   ر عمل ام ان سنستم تواترهای صا رات و وار ات یاعث شده عد  قطعنت  ر فرآیند

س یرای او وار  خواهد کر   از سمت تواند اطمننان  اشته یاشد که وار کننده ای وخو   ار  که  ر ازای صا رات  خننمی

ای که توانایی ثبت سفارش  ار   مطمئ  ننست که یه خای پر اخت نقدی کاال  از تواتر و صا رات یرای  ی ر وار  کننده

 ینایرای  سنستم تواتر قفل است تسویه حساج استفا ه کند  
  های معتمد  اشته یاشند  صا رکنندگان مجبورند یا صرافیتوانند یا هم ارتباط متقارن  ر عمل صا رکننده و وار کننده نمی

معتمد و  هاییانک مرکزی کار کنند  ر صورتی که فعاالن اقتصا ی عتقه و اطمننانی یه آنوا ندارند  یرخی از ای  صرافی

دن وکه شهای  ولتی هم  ر معرض یلخصوصی سایقه کته یر اری و تصاح  سرمایه فعاالن اقتصا ی را  ارند و صرافی

 ها )تحریم( هستند حساج
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 کنندگان ان نزه  ور ز ن قوانن  و عد  یازگرت ارز ما امی که ارزش ارز  ر سامانه ننما و یازار آزا  متفاوت یاشد  عرضه

 توان ان نزه افرا  را سرکوج کر  را  ارند و یا قانون و یخرنامه  نمی

 پیشنه د اصالح :

 کتاج مقررات  13تا  12و   39تا  21کاالها و موا  مندرج  ر فصل ا صرفا یرای گروهیازگرت ارز از طری  سامانه ننم

  .صا رات و وار ات
 ه ای یه عنوان نوا ه اصلی تولند خو  استفا ها اگر تولندکننده و یا صا رکننده از منایا  ولتی یا یارانه ر مور  یقنه کاال

 .اشندکر ه است ملز  یه یازگرت ارز  ر سامانه ننما ی
  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 
 یاشند یاز  ر اقتصا ها حتی اگر  ر  موار ی  تسونل کننده هم های متعد  و آنی: ای  یخرنامهپرهنز از صدور یخرنامه 

 ای یه رانت تبدیل خواهند شد و تمرکز صا رکنندگان را یر هم خواهد ز   ستوری و یارانه

ماهه  4تاکند یر لزو  یازگرت 

 م ر  ر موار  استلنا
مولت عمومی یرای 

 ماه 4یازگرت ارز  
 -0بند 

ا راتی صکلنه صا رکنندگان موظفند حداکلر تا ووار ماه پس از صدور پروانه 

 یازگر انند  1گمرا ج ا ا   ارز خو  را یه ورخه اقتصا ی کرور مطای  یند 

ام ان تمدید مولت مذکور   ر موار  استلنا و یا اراره مستندات  -1تبصره 

 قن   ر صورت پنرنوا  وزارت صنعت  معدن و تجارت و تایند یانک مرکزی 

 های محدو ی از کاال وخو   ار  یرای گروه

صا رکنندگانی که  ر مدت سه ماه ارز حاصل از صا رات را  -2تبصره 

 رصد ارزش پایه صا راتی خواهد  91یرگر انند  تعود ارزی آنوا یر مبنای 

 یو  

صا رکنندگانی که  ر مولت تعنن  شده از تاریخ پروانه صا راتی  -3تبصره 

نسبت یه یازگرت ارز حاصل از صا رات خو  یه ورخه اقتصا ی اقدا  

اند  م لفند  یاقنمانده تعودات خو  را  ر یازار  و  )سامانه ننما( یه نرخ ر هن 

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 :

یسناری از اقت  یه خصوص فرش و صنایا  ستی  مور  گتیه صا رکنندگان کم یو ن مولت ووار/ش  ماهه یرای یازگرت ارز یرای 

 است 

 پیشنه د اصالح :

 حذف بند
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تاکند یر نظارت  

ینرتر یر 

صا رکنندگان یا 

استفا ه از پای  

کارتوای یازرگانی و 

رتبه یندی 

 صا رکنندگان

 -4بند 

یه منظور تقویت و ارتقای صا رات تنر نفتی  و اطمننان از یازگرت ارز حاصل 

از صا رات یه ورخه اقتصا ی کرور  وزارت صنعت معدن و تجارت عتوه 

یر پای  کارتوای یازرگانی موخو   اقدا  یه رتبه یندی صا رکنندگان  ر 

بارزه یا قاوا، ( قانون م6سامانه ی داروه  اعتبارسنجی  موضوع یند )ت( ما ه )

( قانون مذکور خواهد 6( و )5( آین  نامه اخرایی موا  )4کاال و ارز و ما ه )

یو   یر ای  اساس صا رکنندگان یه منظور صا رات ین  از سقف اعتباری 

 یاید نسبت یه ایفای تعودات ارزی خو  اقدا  نمایند  خو   می

 نک ت ک رشن س :
 صا رات آنی یرخی از محصوالت مانند کره  تخم مرغ   گوخه فرن ی و    خسارات  قوانن  خل  الساعه  ر ممنوع کر ن

تور   کنند  حل مر تت ناشی از تحریم واست  خنلی از فعاالن اقتصا ی عنوان میسن ننی یه صا رات تنر نفتی وار  کر ه

اگنر ذه  آنوا را  رگنر و خسته کر ه و های آنی  اخلی است  ای  قوانن   ست و پتر از تلبه یر  قوانن  و یخرنامهسا ه

 ان نزه آنوا یرای فعالنت اقتصا ی و صا رات را یه شدت کاه   ا ه است 
 خر  یرای صا رات تعدا  یسنار محدو ی پالت از کاالهای مختلف  ننازمند اراره نامه تولندکننده یه گمرا  صا رکننده

تولندکنندگان یه  لنل مسارل مالناتی و اخنرا مر ات ناشی از یازگرت است  تونه آن یرای آنوا نز یک یه تنر مم   است  

 تر ها ندارند حتی یه صا رکنندگان عمدهارز  هن  عتقه ای  یه اراره ای  نامه
 هزار  الر پول نقد خارج کند  ولی یرای خروج  و هزار  الر خنس نناز یه  11تواند تا مطای  یا قوانن  فعلی گمرا  فر  می

 راحل گمرکی است طی م
  کندی سازوکارهای یانک مرکزی: هر ماه یانک مرکزی  ر یکCD  اسم و مرخصات افرا  حقنقی و حقوقی که  ارای

رفا تعود  CDتعودات رفا نرده هستند یرای وزارت صمت و مراخا ذیریط ارسال من ند  اگر فر   فر ای تاریخ ارسال ای  

 ها را تحمل کند  یتنماید  یاز یاید  ر تما  طول ماه محدو

 پیشنه د:

 حذف بند

تعنن  ت لنف ارز  

ها و پنمان

 قرار ا های ارزی

 -3بند 

ها و قرار ا های ارزی  اخلی یا یخ   ولتی یا تنر  ولتی ارز حاصل از پنمان

 یایستی:

الف( از طری  ثبت سفارش  یرای تأمن  ننازهای وار اتی قرار ا های مذکور 

 استفا ه شو  

 مازا  آن یاید  ر یازار ثانویه یه فروش رسانده شو  ج( 

 نک ت ک رشن س :
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 مراجع

  1311تا  1339های یانک مرکزی ایران شمار و  ستاور کتاج سال  محمدمرا  یازمحمدی حسان  و سلطاننان   1

  1392پژوهر ده پولی و یان ی  

---- 

 پیشنه د اصالح :

--- 

ها ت لنف وزارتخانه 

و  ست اهوای  ولتی 

و عمومی یرای 

یازگرت ارز 

 شرکتوای ذیل خو 

 -3بند 

تعاون  کار و رفاه "  "صنعت  معدن و تجارت"  "نفت"های خانهوزارت

های سایر نوا "و  "کراورزی" "و پرتنبانی ننروهای مسلح فاع " "اختماعی

های تحت یا توخه یه عمل ر  صا راتی شرکت "عمومی تنر  ولتی

  مسئولنت 1399پوش /مدیریت خو  و یرآور   رآمدهای ارزی سال 

پن نری یرگرت ارز حاصل از صا رات مطای  ای  مصویات یا هم اری یانک 

 ی و قناری را  ارند مرکزی ج ا ا  و نوا های نظارت

 نک ت ک رشن س :

  منلنار   الر ارز حاصل از صا رات تنرنفتی  44  از مجموع ین  از 91مطای  اعت  معاون وقت وزارت اقتصا   ر سال

 منلنار   الر آن  نه یه صورت کاال و نه  ر هن  قال   ی ری وار  کرور نرده است  31کرور  
 وند گروه اصلی صا رات کرور عبارتند از: ها نران مندهد کهیررسی ریز ا ه 

 (2111و  2111و2119نفت و منعانات گازی خا  ) -1
 (21-25خز نفت و منعانات گازی خا  ) مجموعه محصوالت معدنی یه -2
 (31-21محصوالت صنایا شنمنایی یه عنوان نمونه متانول) -3
 (39-31موا  پایه محصوالت پتستن ی یه عنوان نمونه پلی اتنل  ) -4
 (13-12فلزات و موا  ساخته شده از آنوا )گروه  -5
 (14-6محصوالت کراورزی ) -6

  هند   ر ین  صا رات تنر کرور را تر نل می گمرکی کل صا راتارزش از مجموع  درصد 09 ین  از پنج گروه اول 

موار ی هستند که  اکلرا هند و صا رات تنر نفتی کرور را یه خو  اختصاص می درصد 09ین  از  5تا  2نفتی ننز  گروه 

زی(  از لحاظ های فل  مجتما پتروشنمی  معا ن و شرکتشو  )پاالیر اههای یزره وایسته یه  ولت تولند میتوسط شرکت

 هستند  ثبت شده  ر ا اره گمرا  های ارسالی رصد از کل محموله 31کمتر از   صا راتیهای تعدا  محموله
  اتی ای  های صا رهای محمولهی ی از موار  موم صا راتی تنر نفتی کرور است   ا هیه عنوان نمونه پلی اتنل  گرید فنلم

 است  1391ما ه  ارای انحرا  معنار یاال و وول ی شدید هستند  نمو ار زیر مریوط یه آمار صا راتی ای  ما ه  ر تنر ماه 



 

91 

 
 

 
 11  خو  اختصاص  ا ه اند  همچنن  گران تری   رصد کل ارزش صا راتی را یه  45 رصد از محموله های ارسالی ین  از

منلنون  الر و قنمت واحد ین  از یک  الر یر کنلو گر  است   1منلنون ت  و ارزش ین  از  6محموله  ارای وزن ین  از 

 است سنت یر کنلو گر  1.1که قنمت واحد آن حدو   یو ه استت   66 الر و وزن  91 رحالی کمتری  محموله یه ارزش 

ها نباید ورم پوشند ولی  ای  اعدا  و ارقا  مبنن  اهمنت ویژه نظارت ینرتر یر ز احتمال خطا  ر ثبت و ضبط  ا هالبته ا

و  ها یسنار زیا  استها  وول ی  ا هحتی  ر ای  گروه ای  گروه از محصوالت صا راتی است  یا فرض صحت ارقا  گمرکی 

های کووک وخو   ار   تمرکز گمرا و یزره و تعدا  یسنار زیا ی از محمولهیسنار های صا راتی از محموله اندکیتعدا  

 یانک مرکزی یاید منعطف یه صا رکنندگان اصلی و یزره یاشد 
 

 پیشنه د اصالح :

 های محدو ی از کاالهای عنوان شده  ر یند اول تمرکز توان و قوه گمرا یر روی گروه
 

تاکند یر رعایت اصول و 

شده  ر یسته ضوایط مطرح 

  ارزی

الزا  یه ثبت  -1

محل ورو  یرای 

کاالهای ورو  

موقت خوت اخذ 

 پروانه ورو  موقت

مولت  و ماهه  -2

یرای یازگرت ارز 

 صا رات ای  کاالها

 

 -0بند 

 یه منظور صا رات از محل ورو  موقت

تولندکنندگان موظف اند خوت ورو  کاال  اقدا  یه ثبت آماری از  -1

 ر سامانه خاما تجارت نمایند محل ورو  موقت  
گمرا خمووری استمی  اقدا  یه صدور پروانه وار ات موقت یر  -2

 اساس ثبت آماری فو، نماید 
تولندکنندگان  اقدا  یه صا رات از محل ورو  موقت نمو ه و ضم   -3

ای  ما ه  الباقی ارز حاصل از صا رات را  1رفا تعودات ارزی یند 

 د نمایند مطای  یا ای  مصویه رفا تعو
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تبصره :  ر خصوص صا رات از محل ورو  موقت که تاریخ آنوا پن  از ای  

مصویه است  یرگرت ارز یایستی حداکلر ظر  مدت  وماه از تاریخ ای  

های صا راتی مزیور  ر یازار ثانویه  رصد ارزش پروانه 51مصویه یا فروش 

 صورت و متعاقبا رفا تعود انجا  گنر  

 نک ت ک رشن س :

لی ارزش ندار   الملهای ین الملل  کرور ما نق  وندانی  ر زنجنرهمتاسفانه یه  لنل عد  اتخاذ  یدلماسی فعال  ر عرصه تجارت ین 

 های ارزش خواهد ز  و رقم آن را یه صفر خواهد رساند ای  یند تنر ختص را یه همن  صا رات اندا مبتنی یر زنجنره

 پیشنه دات اصالح :

 حذ  یند

اعمال عواق  و  

مجازات سن ن  

یرای تخطی 

کنندگان از ای  

 مصویه

 -0بند 

شورای عالی  11/1/91( مصویه مورخ 1( ذیل یند )2یا توخه یه تبصره )

های ها و سازمانهماهن ی اقتصا ی  اراره هرگونه خدمات توسط کلنه  ست اه

 ها یه صا رکنندگانی که یر مبنای ای های عامل و شب ه صرافیاخراری  یانک

ر اشخاصی که ساینمایند و ننز یسته سناستی نسبت یه یازگرت ارز اقدا  نمی

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 

 یاشد  نمی

اسامی اشخاص مذکور   ر یندهای فو، الذکر  یا هم اری نوا های  -1تبصره 

های اخراری ذیریط و حس  مور   یه مراخا  ست اهنظارتی استخراج و یه 

 قنایی منع س خواهدشد 

یانک مرکزی امار و اطتعات مریوط یه اشخاص فو، الذکر را یه  -2تبصره 

ها و  ست اهوای مرتبط ارسال صورت ماهانه خوت اقدا  ذیل یه کلنه سازمان

 کند می

 وزارت صنعت هعدن و تج رت

 زرگانیعد  صدور و تمدید کارت یا 
 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 
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 نک ت ک رشن س :

واهد است که نه تنوا منجر یه کنترل حساج سرمایه نخفایده یا یازار ارز متاسفانه ای  یند مصدا، عننی یرخور  امننتی  سخت و یی

شد  یل ه یا ایجا  مر ل  ر روند وار ات و صا رات  معنرت مر   و تنفس ین اهوای اقتصا ی را یه خطر خواهد انداخت  تجریه 

 فا تعودات ارزی شدهوندماهه اخرای ای  مصویه موید ای  ا عاست  ضم  این ه ای  یند  ر عمل یاعث یروز فسا   ر ساختارهای ر

ها نمایند  ر ازای  ریافت وخه ریالی یه ازای هر  الر  تعودات ارزی افرا  و شرکتاست  متاسفانه   ر یازار افرا ی هستند که ا عا می

 را رفا خواهند کر  

 پیشنه دات اصالح :

 حذف بند

 -1بند   

هوای ایانک مرکزی موظف است نسبت یه ایتغ ای  مصویه یه کلنه  ست 

 ذیریط اقدا  نماید 
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 1237تا سال  واردات و صادرات اقتصادی، مهم رویدادهای: 1ضمیمه 

 رویدادهای مهم سال
 تبعاتصادرات و واردات و  یهایاستس

 هاآن

2572    کاالهای غیرضروری و لوکسعدم فروش ارز برای 

 ش ارز به مسافران خارجیومحدود کردن فر 

2572  درصد 51 به 51 از قانونی ذخیره نرخ کاهش 
 درصد 5.1 به 51 و دیداری یهاحساب برای
 اندازپس یهاحساب برای

 بودجه سهم یادشدنز و نفت درآمد افزایش 
 96  به 55.1 از نفت درآمد محل از دولتی
 درصد

 

2570  درصد 5 تورم 
 سالهیک و ماههشش و ماه سه اسناد انتشار 

 درصد 9 نرخ با خزانه
 4 به 9 از مرکزی بانک تنزیل نرخ کاهش 

 درصد

 

2575  درصد 4.1 تورم  کشور ارزی درآمد کل از درصد نفت خام 08سهم 
 18  یرنفتیغدرصد صادرات 

2577  درصد 8.1 تورم 
 هخزان اوراق خرید بیشتر مردم برای استقبال 

  

2573  ریال 55 حواله و نقد دالر نرخ 
  

 کشور ارزی درآمد کل از درصد نفت خام 05  سهم 

2573   51.551کاهش یافت و به  دومرتبهنرخ دالر 
 ریال رسید

  درصد 5.1تورم 

 

2573  منفی شدن تراز تجاری کشور و افزایش تورم 
 درصد 50 به 51 از قانونی ذخیره نرخ افزایش 

 درصد 51 به 58 و دیداری هایحساب برای
 اندازپس هایحساب برای

  درصد 5به  1افزایش نرخ تنزیل از 
 اسناد تنزیل نرخ صادرات تشویق منظوربه 

 باقی درصد 3 حد در و نکرد تغییر صادراتی
 ماند

  میلیون دالر اوراق قرضه بانک  08فروش
 ین کسریتأممرکزی در اروپا برای 

 

2573   بخش مسکن بیش از درصد )تورم  3.9تورم
 درصد( 51

  افزایش نرخ بهره 
  

 درصد 1 به درصد 3 از صادراتی هایوام بهره نرخ کاهش 
 صادرات تشویق منظوربه

2571   دالر  5.51به  5.93افزایش قیمت نفت خام از
 در هر بشکه

  درصد 54به  55افزایش واردات کاالهای مصرفی از 
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 11 به  18ها از نرخ مالیات بر درآمد شرکت 
 درصد افزایش یافت

 59ها برای نگهداری حداقل ابالغ به بانک 
اوراق  صورتبههای جدید درصد از سپرده

 قرضه دولتی

2532  اتمام نظام برتون وودز و آزاد شدن نرخ ارزها 
 به  و کرد رشد درصد 95  از بیش نفتی درآمد

 .رسید دالر میلیون 1588

 

2532   درصدی  58رابطه ریال با طال، کاهش حفظ
 قیمت دالر

  درصد 9.3تورم 

 

2530   دالر  3.81افزایش بهای نفت خام ایران به
 در هر بشکه

  درصدی  38طرح وزارت اقتصاد برای کاهش
 قیمت ارز

  اجالس اوپک در تهران، تشکیل تراست
نفتی افزایش قیمت نفت خام ایران به 

 در هر بشکه 55.05
 ونی چند مرتبه افزایش یافت نرخ سپرده قان

 رسید درصد 38و در بهمن به 
  گذاریی سرمایههاحسابافزایش نرخ بهره 
  18التزام به بانک برای نگهداری حداقل 

 صورتبهی دیداری جدید هاحسابدرصد 
 اوراق قرضه دولت

 )ایجاد بازار ارز غیر بازرگانی )بازار مالی 

 

2535  یدنظر شاه در برنامه پنجم توسعه و تجد
 55ی جابهدرصد  11ی نرخ رشد گذار هدف
 درصد

  برداشت حقبهارتباط ریال با دالر قطع شد و 
 المللی پول وصل شدینبمخصوص صندوق 

  تثبیت نرخ  منظوربهایجاد بازار سلف ارزی
 ریال

  میلیارد دالری 55مازاد موازنه ارزی 

2537  سرمنشأدولت بر  اختالف بانک مرکزی با 
 تورم کشور و استعفای رئیس بانک مرکزی

  میلیارد دالر کاهش یافت 3.4مازاد موازنه ارزی به 
 

2533   11درصد، تورم مسکن از  51تورم شدید 
 درصد فراتر رفته بود

 سیاست تثبیت قیمت کاالهای اساسی 

 

2533   درصد 11تورم 
  درصد رسید 1.1رشد اقتصادی به کمتر از 

 

2533   نصف شدن تولید و صادرات نفت در نیمه
 دوم سال

  میلیارد دالر ارز و بسته شدن بازار  5خروج
 ارز غیر بازرگانی
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 1237بعد از سال  واردات و صادرات اقتصادی، مهم رویدادهای: 2ضمیمه 

 سال رویدادهای مهم هاآنصادرات و واردات  و نتایج  یهایاستس

 ایجاد سیستم چند نرخی قیمت ارز 

 التزام صادرکنندگان برای سپردن پیمان ارزی 

  یررسمیغخرید ارز حاصل از صادرات به قیمت کمتر از بازار 

  0212 هابانکملی شدن 

  افزایش شدید قیمت ارز در بازار سیاه 

 کاهش صادرات 

 معرفی نرخ ترجیحی ارز برای صادرات 

 به نرخ ترجیحی فارسیجارز کارگران ایرانی در کشورهای خل خرید 

  افزایش شدید قیمت
 ارز در بازار سیاه

  آغااااز جاااناااگ
 سالههشت

 تدریجی  بندییهسهم
 کاالهای اساسی

0212 

 شکاف زیاد بین نرخ ترجیحی ارز و نرخ بازار سیاه 

  یرنفتیغدرصدی صادرات  28کاهش 

  ترجیحی از صادرکنندگانعدم موفقیت طرح خرید ارز به قیمت 

  دولتی شدن بازرگانی
خارجی و محدودیت 
فروش ارز بااه بخش 

 خصوصی

  مسااائل و مشااکالت
 ناشی از جنگ

  خریاد اوراق قرهاااه
 توسط بانک

  افازایش نرخ ذخیره
ی هاحساااابقانونی 
 اندازپسجاری و 

0231 

 صادراتینامه یمانافزایش مهلت واریز پ 

  غیرنفتی کاالهای تهاتر شدنبالمانع 

 مجاز شدن صادرکنندگان به واردات در مقابل کل  مقدار صادراتی 

  محدود ارزبرای خروج افاغنه اجازه به 

  نفتی  درآمادافزایش
 دولت

0230 

 

  افااازایاااش روناااد
 صادرات نفت

  افاازایش شاااادیااد
 واردات

0238 
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 منظور صادراتارزی برای واردات کاال به یهااز حساب استفاده مجاز شدن 

  لیست کاالهای مجاز برای واردات در مقابل صادراتافزایش 

  صادرکنندگاناختصاص جایزه ریالی برای 

  درصدی  23.3کاهش
 ارزی هاااییااافااتدر

 دولت

 

0232 

 مجاز نمودن صادرات از محل واردات قبلی 

 اری پیمان ارزیذمعاف نمودن تعدادی از کاالهای صادراتی از واگ 

  صادراتکاالهای قابل ورود در مقابل افزایش 

  یرنفتیغصادرات  مالحظهقابلرشد 

  نفت  صادراتکاهش
 به دلیل ادامه جنگ

  ارزش صاااااادرات
 3حاادود  یرنفتیغاا

درصد کل درآمد ارزی  
 کشور

 یرنفتیصااااادرات غ 
میلیون  322کمتر از 
 دالر

0238 

 یرنفتیتشویق صادرات غ ادامه سیاست 

  یرنفتیغدرصدی صادرات  13افزایش 

  کاهش شاادید بهای
 32د )حاادو ناافاات
 درصد(

  کاااهااش ارزش دالر
 انسبت به سایر ارزه

 مشکالت شدید ارزی 

  درصد 23.7تورم 

  های ارزی دریاافات
درصاااد  30  کشاااور

 کاهش یافت

0231 

 ای(ممنوع شدن واردات بدون انتقال ارز )واردات شناسنامه 

 صادرات را کاهش داد یجابانک مرکزی لیست کاالهای مجاز برای ورود به 

  ناموت به ازای بازگشت هر دالر صادرات، عالوه  53ریالی به میزان پرداخت جایزه
 بر نرخ رسمی

 پرداخت این جایزه باعث شد که بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود 

 درصد رشد کرد 03حدود  یرنفتیصادرات غ 

  درصد  3. 03تورم 

  قیمت افزایش شدید
هااا واریااز نااامااه

صاااادراتی کااه برای 
 واردات

0233 

  یرنفتیغ درصدی صادرات 22حدود کاهش 

   ای(ارز )شناسنامه انتقال بدون صورتی در اقالم برخی واردات آزادی دوباره 

 ارز انتقال بدونصورت به اقالم برخی واردات آزادی 

  0238 درصد  3. 03تورم 
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 رخ تر از نیینپارقابتی و شااناور )باالتر از قیمت رساامی دالر و -یحمعرفی ارز ترجی
 یررسمی(غبازار 

  سامان بخشیدن به بازار غیر متشکل  ها جهتیصرافصدور مجوز برای گشایش
 ارز

 تخصیص ارز آزاد به برخی از کاالها که مشمول نرخ ترجیحی رقابتی نبودند 

 ارز انتقال بدونصورت به اقالم دیگر برخی واردات آزادی 

  کاالهاحذف پیمان ارزی برای برخی از 

  مجاز برای واردات در مقابل صادراتافزایش تعداد کاالهای 

  یرنفتیغایجاد صندوق پشتیبانی از صادرات 

  دساااتی  و مواد یعصاااناحاذف یا تخفی  در پیمان ارزی برای برخی از کاالهای
 معدنی

 

  اجرای سااایاااسااات
 تعدیل اقتصادی

 

0232 

  های آالت و پروژهینماشریال برای واردات اقالم اسااسای، برخی  32 نرخ رسامی
 عمرانی

  ریال کاهش  322به  322های تولیدی که یاز بنگاهموردننرخ رقاابتی برای واردات
 داده شد

  حاصل از صادرات و واردات کاالهای مصرفینرخ شناور برای خرید ارز 

 نرخ آزاد بازار غیر متشکل ارز و واردات برخی اقالم مصرفی و لوکس 

 بازگشت  خصوصبهصادرات و  ،خرید ارز حاصال از صاادرات به نرخ شناور تولید
 ارز را افزایش داد

  0232 درصد 1تورم 

 قابلیت تبدیل ریال به دالر در خارج از کشور 

 30  ،1.7درصد نرخ رقابتی و  21.3درصاد از مجموع تخصایص ارز به نرخ رسامی 
 به نرخ شناوردرصد 

  کااهش قیمت نفت
ایران و کاهش درآمد 

 نفتی

  درصد 23.2تورم 

0281 

  30.0 01.3درصد نرخ رقابتی و  23از مجموع تخصیص ارز به نرخ رسمی،  درصاد 
 به نرخ شناوردرصد 

  میلیارد دالر 0.0یرنفتی غصادرات 

  0280 درصد 03.3تورم 

  ریالی 32 حذف دالر 

  درصد رشد کرد 03.7یرنفتی غصادرات 

  درصد از کل صادرات 23میلیارد دالر و معادل  0.3یرنفتی غصادرات 

  0288 درصد 52.7تورم 
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  یفروشگرانممنوعیت صادرات برخی اقالم در نیمه دوم سال برای مبارزه با 

  درصد رشد کرد 03.3یرنفتی غارزش صادرات 

  میلیارد دالر 5.3یرنفتی غارزش صادرات 

 تشدید در پیگیری و التزام صادرکنندگان به سپردن پیمان ارزی از زمستان 

  رز حاصل از صادراتدرصد از ا 32التزام به بازگرداندن حداقل 

  ریال معرفی شد 32نرخ صادراتی معادل نرخ بازار آزاد منهای 

  ریال 0573تثبیت نرخ صادراتی بر روی 

  0282 درصد 71.3تورم 

  یت شدتثبریال  5222نرخ ارز صادراتی 

  ماهیبهشتارددرصد از ارز حاصل از صادرات از  222التزام به بازگشت 

  ماه و برای بقیه اقالم سه  شش صاادرکنندگان فرشمهلت ایفای تعهد ارزی برای
 ماه در نظر گرفته شد

 یری در بازگشت ارز حاصل از صادراتگسخت 

  درصد 1یرنفتی به میزان غکاهش صادرات 

 میلیارد دالر 5.0یرنفتی غ صادرات 

  0288 درصد 71.3تورم 

  درصد 5کاهش دوباره صادرات به میزان 

  دالرمیلیارد  5.2یرنفتی غصادرات 

 افزایش مهلت ایفای تعهد ارزی 

 اعطای مجوز واردات کاال در برابر صادرات برای برخی از صادرکنندگان 

 ( 5222صاادرکنندگان همننان موف  بودند که ارز خود را به نرخ صادراتی  )ریال
 به سیستم بانکی به فروش برسانند

  0281 درصد 82.8تورم 

  ورس اوراق بهاداری صادراتی در بهانامهیزوارآغاز عرهه 

  درصد 3.3کاهش دوباره صادرات به میزان 

  میلیارد دالر 0.1یرنفتی به غکاهش صادرات 

  یرنفتی به کشور بازگشتغاکثر درآمد حاصل از صادرات 

 (ماهبهمن)از  اجازه برای واردات کاال در مقابل کل صادرات 

  ماه افزایش یافت 3مهلت ایفای تعهد ارزی به 

 0283 

  درصد 3-7دوباره صادرات به میزان کاهش   متوسااط قیمت نفت
درصد نزول  53ایران 

0288 
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  اهافهبهبا نرخ صادراتی  هزار دالر 22مجاز شدند تا سق   هابانکماه ینفرورداز 
)در بورس اوراق بهادار ( را از دارندگان ارز با  نامه یزوارقیمات اختتاامیه روز قبل 

 خارجی خریداری کنند. منشأ

 خارجی  منشأصاادرکنندگان یا ارز با  هزار دالر در از 22برای خرید بیش از  هابانک
پرداختند، ساپس واریز نامه را منتشر کرده  و در بورس یمابتدا نرخ صاادراتی را 

 شد. یمفروختند، و وجه حاصله به صادرکننده پرداخت اوراق بهادار می

دالر  22.3کرد و بااه 
 رسید

  درصد 02تورم 

  برای  از صادرات حاصلتوانساتند، از ارز یماز ابتدای ساال صاادرکنندگان دوباره
 واردات استفاده کنند.

  درصد رشد کرد. 07یرنفتی غصادرات 

  مااتااوساااط قیماات
فروش نفت صادراتی 

دالر  21.3ایااران بااه 
 رسید.

  درصد 02.7تورم 

 

 حذف نرخ ارز صادراتی 

 گواهی سپرده ارزی دریافت  ادراتمقابل تحویل ارز حاصل از ص صاادرکنندگان در
ه بورس ب ه بانک واگذار کنند و یا دربرا  نامه یزوارتوانساااتند این یمو  کردندیم

 خودشان اقدام به واردات کنند. بفروشند و یا واردکنندگان

 قانونی بود  ثالثیدوفروش گواهی سپرده ارزی توسط افراد خر 

  تعهد شاابکه بانکی )همان بدون انتقال واردات کاال با اسااتفاده از ارزهای بدون
 ارز( تحت هوابطی مجاز اعالم شد.

  نفتمتوسااط قیمت 
 دالر 03.5خام ایران، 

0282 

  عفو صااادرکنندگانی که به دلیل عدم تسااویه پیمان ارزی ممنوع الصاادور شااده
 بودند.

  سپاری ارزی برای همه کاالها، از ابتدای سالیمانپلغو 

  (0222یرنفتی )بانک جهانی سال غرات درصدی صاد 02افزایش حدود 

  0221 درصد 22.7تورم 

  سپاری ارزی برای همه کاالها، از ابتدای سالیمانپلغو 

  ی، نرخ گواهی سپرده ارزی و نرخ توافقی بازاردونرخسیستم 

  (0220یرنفتی )بانک جهانی سال غدرصدی صادرات  222افزایش بیش از 

  0220 درصد 27.5تورم 

  اندکردهپرداخت خسارت به صادرکنندگان که از تغییرات نرخ ارز هرر 

   پرداخت جوایز صادراتی و معاف بودن جوایز صادراتی از مالیات بر درآمد معاف
 شدند

  و سپس  5به  0تساهیل واردات با افزایش مهلت اعتبار مهرهای ثبت سفارش از
 ماه 3

  3.3رشااد اقتصااادی 
 درصد

    23.3ناارخ تااورم 
 درصد

  افاازایااش حااقااوق
کارمندان دولت کمتر 
 از میزان تورم بود

0228 
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  درصد 25یرنفتی حدود غرشد صادرات 

  میلیارد دالر 3.3یرنفتی غصادرات 
 0222 

  ... تداوم پرداخت تسااهیالت، یارانه، معافیت کامل از پرداخت یارانه و عوارو و
 رسیدمیلیارد دالر  22.3درصدی به  51.1یرنفتی رشد غباعث صادرات 

  0228 درصد 20.2تورم 

 درصد رشد  55.7یرنفتی، با غحمایتی، صادرات  جانبههمههای با ادامه سایاست
 میلیارد دالر رسید 27به 

 0221 

 
  درصااد  03.3افزایش

 نقدینگی
0223 

  میلیارد دالر 23.2یرنفتی غارزش کل صادرات 

  درصااد  23.1افزایش
 نقدینگی

 

0228 

 

 



 

 
 

 

 

شناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات آسیب
 و پیشنهادات اصالحی

 های ارزی و تجاریسیاست

 های ارزی و تجاری بانک مرکزیسیاست

کشاورزی تهران و این گزارش به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
 وکار شریف تدوین شده است.توسط تیم پژوهشی اندیشکده کسب

 1300فروردین 
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