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 چکیده

وریکه تاثیر بسزایی بر ترین رویداد های اقتصادی در روزهای اخیر بوده بطیکی از مهم نرخ ارز نوسانات

ی اقتصادی داشته و دارد. این نوسانات با برهم زدن تعادل بازار و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ایجاد هافعالیت

با استفاده از در اینجا عوامل مختلفی بر افزایش نرخ ارز به خصوص دالر اثر گذار است که  .تورم می شود

 نظرات کارشناسی و نظرات متولیان و فعاالن اقتصادی و همچنین به برخی از آنها پرداخته شده است.

دف هعالمت دهی مکرر حلقه های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز با  -

 محدودیت واردات.رقابت پذیری کوتاه مدت کاالهای ایرانی یعنی تقویت صادرات غیرنفتی و 

 معامالتی در اثر افزایش واردات تقاضایافزایش  -

 میلیارد دالر بوده است. 19حدود منفی  1396ماهه اول سال  9تراز حساب سرمایه هم در   -

ظارت زوده و نقانون مالیات بر ارزش اف در دبی: برخی از اتفاقات در کشورهای طرف مبادله صورت گرفته  -

 .لی در بحث پولشویی در آنبیشتر نهادهای بین المل

یژه وت به در کشور چین نیز به بهانه مسائل مربوط به پولشویی نقل و انتقال ارزهای ناشی از صادرا -

 محصوالت پتروشیمی با مشکل مواجه شده است. 

-هالت خزانبا دخ گرفت، نیزهای ارزی ایران از آنجا صورت میدر ترکیه نیز که بخش دیگری از نقل و انتقال -

 اری آمریکا محدود شده است. د

 نتایج گزارش حاکی از آن است که؛ 

ثباتی یبفات و ، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحراگزارشاز آنجایی که طی دوره مورد بررسی این  -

ولی ران پمدت سیاستگذاشود در کوتاهمدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه مینرخ سود کوتاه

 مدیریت بهتر آن اقدام کنند.نسبت به 

های توان با کاهش کسری بودجه دولت )کاهش استقراض از بانک مرکزی(، از طریق متممهمچنین می -

 .ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کردبودجه

باید  ند کهویکرد در این موضوع دارصنایع کشور جهت ارتقاء عملکرد و تولیدات خود نیاز به تعیین ر -

 تعیین تکلیف گردد.

http://sarmayedar.com/News/Story/70658/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
http://sarmayedar.com/News/Story/70658/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
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ین همه دلیل ا استمنابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی نهادهای متولی ارز بر این است که وقتی  -

ه منابع سانی ککگذاری ها در کشور بسته می شود وقتی بستر سرمایهنوسان در بازار ارز چه می تواند باشد؟ 

اه ند چون ره بروای ندارند جز آنکه به سمت بازار ارز و سکهایشان چارهگذاری پولمایهمالی دارند، برای سر

 گذاری وجود ندارد.دیگری جهت سرمایه

رز به ااندن سامانه های ارزی و تجاری نیز باید هر چه بیشتر بتواند توان نظارت بر توزیع ارز و رس -

 .متقاضیان واقعی ارز را فراهم کند

در این زمینه  مشخص و شفاف کند. به ویژه این کهتومان  4200ی خود را درباره نرخ ارز دولت مبنای نظر -

 .نظرات متفاوتی در درون دولت وجود دارد

ه باشد. داشت تصمیم فعلی در خصوص نرخ ارز ممکن است، تبعاتی از جمله ارزان شدن واردات را به دنبال -

ین ن تبعات ایمت دالر در سال گذشته است. در این میاتومان تقریبا معادل میانگین ق 4200چرا که قیمت 

اید بو حمایت از کاالی ایرانی را دچار چالش کند تصمیم که ممکن است موجب افزایش واردات شود 

 .مدیریت شود

اندازه و  بازارساز با مدیریت نوسانات فضای هیجانی را کاهش دهد و به جای تاکید بر کنترل قیمت، -

 اولویت کاری خود قرار دهد.  نوسانات قیمت را در

و استفاده از مشتقات  ارز اندازی بورسهای اقتصادی، راهریسک نوسانات نرخ ارز در بنگاه پوشش برای -

 .داشته باشند نرخ ارز توانند کمک بسیار فراوانی به اصالحارزی ساختارهایی هستند که می

زامات دیگر ال رخ ارزثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب نوسان ناطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از  -

 .ورود به تک نرخی شدن ارز خواهد بود

  

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
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 مقدمه

و نوسانات مداوم نرخ ارز یکی از چالش های اساسی اقتصاد روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دالر 

دهد که به صورت کلی هرگونه تغییرات در جریانات های این نوسانات نشان میکنکاشی در ریشه ایران است.

یکی از  نرخ ارز نوسانات .جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشتورودی و خروجی ارز تأثیرات و تبعات 

ا ی اقتصادی هبوده بطوریکه تاثیر بسزایی بر فعالیت ماه ها و هفته های اخیررویداد های اقتصادی در ترین مهم

. داشته و دارد. این نوسانات با برهم زدن تعادل بازار و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ایجاد تورم می شود

انجمن مدیران صنایع در این گزارش با توجه به گزارش ها، مطالعات، اظهارنظرات و تحلیل های مرتبط به 

این هدف مواردی از جمله؛ تاریخچه نوسانات  بررسی وضعیت فعلی نرخ ارز پرداخته است. برای رسیدن به

ارزی، یکسان سازی نرخ ارزی، ریشه التهابات ارزی، رویکردهای دولتی، تاثیر آن روی صنعت با اخذ نظرات 

 اعضای انجمن با بررسی و در نهایت به ارائه توصیه های سیاستی و پیشنهادات پرداخته است.

 

 وضعیت فعلی نرخ ارزنوسانات و و ریشه التهابات پیشینه  -1

تاکنون حاکی از حرکت از ترتیبات ارزی ثابت به سمت  1336بررسی تحوالت ترتیبات ارزی ایران از سال 

پیش از پیروزی انقالب اسالمی نظام ارزی حاکم بر کشور نظام ارزی ثابت . ترتیبات ارزی با انعطاف بیشتراست

دی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی تا سال بن بود. با این حال، کنترل و نظارت دولتی، سهمیه

ای افزایش یافت. با  مالحظه صورت قابل قیمت نفت در بازارهای جهانی به 1353ادامه داشت. در سال  1352

بندی ارزی )با حفظ نظام ارزی ثابت( حذف گردید.  افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سهمیه

الب اسالمی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام نرخ ارز ثابت بود، اما با شکلگیری جو فرار پس از پیروزی انق

سرمایه بانک مرکزی بهمنظور مهار و کنترل این جریان کنترلهایی را به اجرا درآورد. با آغاز جنگ تحمیلی، 

جهانی، درآمدهای  افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای کاهش امکان صادرات نفت،

ارزی کشور با محدودیتهای بسیاری مواجه شد. این در حالی بود که اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک 

 دهه پیش از پیروزی انقالب آغاز شده بود نیاز صنایع با ظرفیت باالی تولید که عمده تجهیزات آنها وارداتی بود

های  واردات کاالهای اساسی موردنیاز جامعه و نیز هزینه ی دیگر،داد. از سو درآمدهای ارزی افزایش می را به

http://sarmayedar.com/News/Story/70658/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
http://sarmayedar.com/News/Story/70658/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
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ای نیز نیازمند دسترسی به منابع ارزی بود. با توجه به محدود بودن درآمدهای ارزی  عمرانی طرحهای توسعه

کشور کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت بسیاری داشت. عالوه بر این، از آنجا که بخش عمده 

 های قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور را به شد و نوسان مدهای ارزی کشور از صادرات نفت حاصل میدرآ

داد در سالهایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود این جهتدهی و  شدت تحت تأثیر قرار می

کشور را به سمت و عوامل فوق  که مجموع الزامات تخصیص صحیح منابع اهمیتی دوچندان مییافت تا جایی

 :یابد تخصیص های زیر اولویت به نظام چند نرخی ارز سوق دادو سبب شد تادرآمدهای ارزی کشور

 امعه مت جکاالهای اساسی مورد نیاز جامعه با کمترین نرخ خریداری شود تا نیازهای اساسی و سال

 فراهم شود

 ی تولید تأمین گرددای مورد نیاز صنایع با ظرفیت باال مواد اولیه و کاالهای واسطه 

 نیاز ارزی طرحهای عمرانی که از اولویت اجرا برخوردارند تأمین گردد. 

اجرای نظام چند نرخی ارز علیرغم مشکالتی که داشت زمانی که کشور با شرایط بحـران و محدودیت منابع 

جنگ تحمیلی وبازسازی پس از  .ارزی مواجه بود و بازارهای مالی اهمیت اندکی داشتند کامالً قابل توجیه بود

سازی نرخ ارز  اولیه یکسان سازی نرخ ارز جزء اولویتهای تحول اقتـصادی کشور قرار گرفت. سیاست یکسان

بهدلیل عدم  1372سازی نرخ ارز در ایران در سال  اعمال گردید. سیاسـت یکسان 1372نخستین باردر سال 

هـای رسـیده شـده و  ت نفت و مشکل بازپرداخت بـدهیتوازن در ترازپرداختها که عمدتاً در نتیجه کاهش قیم

ا افزایش شدید نرخ ارز همراه گردید. به ها و الزامات  دلیل اینکه هماهنگی طور کلی، به معوقـه ایجـاد شـد ـب

شـده  هـای اعمـال مورد نیـاز در تمام سیاستهای کشور برای یکسانسازی ارز صورت نگرفته بود سیاسـت

 .1ودآمیز نب موفقیت

پذیرتر نقش  انعطاف ارزی نظام یک دستیابی به رویکرد با سازی نرخ ارز اینکه سیاست یکسان به با توجه

 مورد 1381نماید این سیاست مجدد در سال  مهمی در زمینه بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی ایفا می

اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز با  1381در سال . لغو شد های موجود انواع نرخ استفاده قرار گرفت و

های مالی از سوی این بانک موجب کاهش فاصله  استفاده از حمایت مالی ذخایر ارزی بانک مرکزی و پوشش

                                                           
 .1395، 4. ورتابیان، هادی، تحلیل منشاء نوسانات نرخ ارز، فصلنامه سیاسیتهای مالی و اقتصادی، سال اول، شماره  1
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توجهی گردید و ثبات نسبی در بازار ارز را فراهم آورد. نظام  شدید نرخهای ارز آزاد و رسمی به میزان قابل

در جریان بود. طی این سالها عالوه بر وجود ارز  1389تا اواسط  1381شناور مدیریت شده در دوره زمانی 

عنوان منبعی برای مدیریت بازار ارز عمل  حاصل از صادرات نفت و گاز افزایش مداوم صادرات غیرنفتی به

التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی وجود  هایی مبنی بر تعدیل نرخ ارز متناسب با مابه نمود. هرچند دیدگاه

 .شت، اما وجود منابع ارزی کافی موجب شد تا برقراری ثبات نسبی در بازار ارز با مشکل مواجه نشوددا

ی دهه، قیمت نشان می دهد با وجود شروع پرنوسان این نرخ در ابتدا 90بررسی های روند نرخ دالر در دهه 

ر پایان دت شده است.آخرین قیمت های ثبدالر با نوسان اندک و تغییرات کمی از میانه این دهه در حال عبور 

د افزایش یافته درص 4)آخرین روزهای نوسان( تنها  92سال جاری نشان می دهد نرخ دالر در مقایسه با خرداد 

تی دالر در بازار در درصد تغییر کرده است.تثبیت قیم 15است. از زمان آغاز به کار این دولت نیز نرخ دالر فقط 

های نفتی درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمد 50ت نفت در سال های اخیر بیش از حالی رخ داده که قیم

 .نیز در برخی سال ها بسیار کمتر از رقم حاصل شده در ابتدای این دهه بوده است

تی ان نفدر حال حاضر با وجود بهبود صادرات نفت پس از برجام و بازپس گیری برخی بازار ها از رقیب

ابع اثرگذار درصد کمتر است.در کنار تضعیف من40بیش از  91از رقم ثبت شده در سال  درآمدهای نفتی کشور

به شدت  دالر بر بازار ارز باید به تغییرات شاخص جهانی دالر نیز اشاره کرد. در دوره اخیر شاخص جهانی

نترل کر بازار دامل، تقویت شد و این متغیر می توانست منشا فشار بر قیمت بازار داخلی باشد. اما تمامی این عو

ر دو دای اندک و بطئی روند کامالمتفاوتی با ابتدای دهه داشته باشد. نوسان ه 90شدند تا نرخ ارز در میانه دهه 

 .سال و نیم اخیر جایگزین نوسان های لحظه ای و سینوسی در دو سال ابتدایی شده اند

به طور بسیار  92ات این ارز در سه ماهه دوم سال به دو نیمه تقسیم شود دامنه نوسان 90اگر پنج سال اول دهه 

تومان رسیده است. بهای دالر از آخرین روز  150محسوسی کاهش پیدا کرده و انحراف معیار نرخ آن به زیر 

درصد افزایش  4، تنها 95اسفند  26( تا روز پنج شنبه 92خرداد 23کاری بازار پیش از اعالم نتایج انتخابات )

تومان از ارزش خود را از دست داد 18. در بیست و ششمین روز اسفندماه سال جاری، دالر قیمت را ثبت کرد

هزار و  3روی نقطه  92خرداد  23تومان رسید. با توجه به آنکه قیمت دالر در تاریخ  775هزار و  3و به قیمت 

درصد رسید. این در حالی  5ساله به کمتر از  4تومان قرار داشت، میزان افزایش در این بازه زمانی حدودا  630

درصد تقویت شد و درآمدهای نفتی نسبت به آن  24است که درهمین دامنه، شاخص دالر در بازارهای جهانی 
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درصد نسبت  30دوره کاهش قابل توجهی داشت. آمارها نشان می دهد در دوره اخیر درآمدهای نفتی بیش از 

یب، با وجود اینکه دو متغیر یاد شده به طور مشهود از به دوره مورد اشاره کاهش داشته است. به این ترت

 .افزایش قیمت دالر در بازار داخلی حمایت می کردند، قیمت رشد چندانی را تجربه نکرد

درصدی  5 /5ش تومان قرار گرفت که نشان دهنده افزای 630هزار و  3روی قیمت  92خرداد  23دالر در تاریخ 

وحانی در تاریخ خرداد و اعالم پیروزی حسن ر 24گزاری انتخابات در تاریخ آن از ابتدای سال بود. پس از بر

 160 ابات،خرداد روند قیمت شاخص ارزی به سرعت تغییر روند داد. دالر یک روز پس از برگزاری انتخ 25

حکم زمان تنفیذ  تومان رسید. این روند کاهشی تا470هزار و  3تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 

ن توما 3280ا ت( با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که در این تاریخ، قیمت 92مرداد  12ریاست جمهوری )

تومان از  350رزی پایین آمد. در واقع، از زمان اعالم نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، شاخص ا

ارشناسان، مهم کدرصد رسید. به گفته  4 /6نفی ارزش خود را از دست داد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به م

شایش و گد به ترین عاملی که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت شد، تغییر انتظارات فعاالن اقتصادی و امی

اب مان انتخاز ز بهبود روابط بین المللی کشور بود. تغییر انتظارات با اقدامات عملی سال های بعد موجب شد

ایش یابد و از درصد افز 4ر در روزهای اخیر در مقایسه با زمان انتخاب روحانی تنها حسن روحانی قیمت دال

ر همین بازه درصد رشد قیمت را به ثبت برساند. این در حالی است که د 15زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری 

 95در سال  یزدرصد را تجربه کرد. درآمدهای نفتی ن 20زمانی، شاخص دالر در بازارهای جهانی رشد باالی 

، ی یاد شدهدرصد کاهش را نشان می داد. با توجه به وضعیت ارزش دالر در بازه زمان 38، 92نسبت به سال

فته صورت گر رایطیمشاهده می شود که میزان افزایش این ارز در بازار داخلی بسیار کمتر بوده و این امر در ش

کات تا مین نههای نفتی کاهش پیدا کرده است. شاید که میزان ارز دولت برای عرضه نیز به دلیل افت درآمد

 .عیت نرخ ارز در دولت یازدهم باشدحدی نشانگر وض

شکل گرفته بود، دراواخر همان دهه در معرض تهدید  81یکسان سازی ارزی که از سال : 89-90سال های  

از شد و با نخستین زمزمه آغ 1389دالر از پاییز سال « رسمی»و نرخ « غیررسمی»قرار گرفت. شکاف بین نرخ 

ها از امکان محدودیت نقل و انتقاالت ارزی )به خصوص حواله ارز به امارات( قیمت دالر در بازار باالرفت. 

تومان رسید، از این  1090تومان افزایش به  35نسبت به ماه پیش از آن با  89متوسط نرخ دالر بازار در مهرماه 

به  90، شاخص ارزی رشد بیشتری را تجربه کرد تا اینکه در شهربور سال ( تا شهریور سال بعد89تاریخ )مهر 
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تومان قرار  1063تومان رسید. متوسط نرخ رسمی دالر نیز در آن مقطع زمانی روی قیمت  233قیمت هزار و 

تومان  100گرفت. به این ترتیب، برای اولین بار در طول یک دهه، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی بیش از 

نظام ارزی کشور عمالدونرخی  90سال از سیستم تک نرخی، از شهریور 10د و پس از گذشت نزدیک به ش

 .شد

 توسط قیمتی بهمبا شدت بیشتری راه افزایشی را طی کرد و تا اسفند آن سال  90قیمت دالر در نیمه دوم سال 

ست. رشد ا 89به اسفند سال درصدی نسبت  84تومان رسید که نشان دهنده رشد کم سابقه  901عدد هزار و 

نها قیمت دالر در تدرصد بود. نه  70باالی  90و  89نقطه ای دالر نیز با مقایسه قیمت در آخرین روز سال های 

مقطع  نیز در این به میزان زیادی باالرفت، بلکه یکی از نوسانی ترین دوره های این ارز 90سال ابتدایی دهه 

در بیشتر سال های  تومان باالرفت. این درحالی بود که 213تا  90الر در سال زمانی رقم خورد. انحراف معیار د

رار قسیار پایین تری بتومان نبود و به تبع آن انحراف معیار نیز در سطوح  5تغییرات روزانه قیمت باالی  80دهه 

ه باالرفتن قیمت ت کتومان بود. جالب اینجا اس 30حدود  87داشت. به عنوان مثال، انحراف معیار دالر در سال 

 32ل ال قبو دامنه نوسانات شاخص بازار ارز در شرایطی رخ داد که درآمدهای نفتی در مجموع نسبت به س

ته کارشناسان، درصد باالرفته بود. به گف5درصد افزایش یافته و ارزش دالر در بازارهای جهانی تنها حدود 

ز عوامل نها اا هدف قرار گرفته بود و اثرات روانی آتحریم های جدید که صنعت نفت و سیستم بانکی کشور ر

دیریت مسیاست گذار برای  1390را شکل دادند. از بهمن سال  90اصلی بودند که شوک ارزی اواسط سال 

، بازارساز نرخ 90بهمن  8نوسانات قیمت دست به اقدامات تازه ای زد، ولی هیچ کدام اثرگذار نشد. درتاریخ 

یاست تغییری در سماه آن را بدون تغییر رها کرد. این  17ان تعیین کرد و پس از آن تا توم 1226ارز خود را 

 .با شوک های بیشتری مواجه شد 91وضعیت بازار آزاد نداد و حتی قیمت در سال 

تومان سر زد.  600هزار تومان باالرفت و انحراف معیار به باالی  2در طول این سال قیمت نزدیک به : 91سال 

هزار  2تومانی برای واردات کاالهای اساسی وجود داشت، دالر در بازار آزاد از مرزهای  1226ی که نرخ در حال

هزار تومانی  4به نزدیکی کانال  91هزار تومانی به آسانی گذشت و در مقاطعی از انتهای سال  3تومانی و 

تومان رسید که افزایشی  573ر و هزا 3به  91رسید. در نهایت متوسط قیمت دالر در اسفند سال پرتب و تاب 

بود که آمارهای  1365داشت. این باالترین میزان رشد ساالنه دالر از سال  90درصدی نسبت به اسفند سال  88

نیز که قیمت دالر یک بار دیگر دچار شوک شده بود، میزان  74بانک مرکزی موجود است. حتی در سال 
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نیز افزایش یافت، ولی این موضوع تنها به  81قیمت این ارز در سال  درصد رسیده بود. 50افزایش تنها به باالی 

قرار داد؛ چراکه پس  91واسطه ایجاد نظام تک نرخی بود و آن را نمی توان در مقایسه با نوسان دامنه دار سال 

اف معیار سال بازار از ثبات برقرار بود. جدا از قیمت، انحر 8از ایجاد ارز تک نرخی در اقتصاد کشور به مدت 

تومان رسید. رقمی که می تواند گوشه ای از  675فراتر رفت و به  90حتی از سال  91نرخ این ارز در سال 

رقمی عادی شده و بازار  3را توصیف کند، سالی که در آن در مقطعی نوسانات روزانه  91شدت التهابات سال 

جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات و کمک به  جوالنگاه سفته بازان ارزی قرار گرفته بود. بانک مرکزی برای

اقدام به تاسیس مرکز مبادالت ارزی کرد تا به سیستم دونرخی قبلی  1391مهرماه  4ورود واردات ضروری، در 

اضافه شود. با « دالر مرکز مبادالت»)نرخ ارز مرجع و نرخ دالر در بازار آزاد( یک نرخ سوم نیز تحت عنوان 

نیز  91م نیز منجر به جلوگیری از افزایش دامنه نوسان نشد. افزایش قیمت دالر در سال وجود این، این اقدا

رشد کمتری  90با بازارهای جهانی اصالهماهنگ نبود، چراکه شاخص دالر حتی نسبت به سال  90مانند سال 

م ها درآمدهای نفتی درصد رسید. البته در این سال، به واسطه تحری 4را تجربه کرد و میزان افزایش آن به حدود 

نشان می دهد که فشار تحریم ها  92درصد کاهش یافته بود. با وجود این روند قیمت دالر در سال  43حدود 

 .تنها علت شوک های افزایشی نبوده است و عوامل دیگری در افزایش بی سابقه قیمت و نوسانات دخیل بودند

درصدی را ثبت کرده بود،  246مجموعا افزایش  91و  90در حالی که قیمت دالر در سال های  :92سال  

به گونه کامالمتفاوتی رقم خورد. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، دالر همچنان  92سرنوشت این ارز در سال 

درصد باالرفته بود. ولی پس از روی کار  5 /5خرداد حدود  23در مسیر افزایشی قرار داشت، به طوری که تا 

هزار تومانی  3قیمت به تندی در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی در مقاطعی زیر سطح  آمدن دولت اعتدال

درصد 15تومان رسید که  26هزار و  3به  92نوسان کرد. در نهایت میانگین قیمت دالر در دوازدهمین ماه سال 

 500هزار و  2باالی  90بود. کاهش قیمت دالر در حالی که قیمت در دو سال ابتدایی دهه  91کمتر از سال 

تومان افزایش را تجربه کرده بود، دستاورد کمی نبود، ولی مهم تر از آن بازگشت آرامش به بازار و کاهش دامنه 

 4تومان رسید که بخش زیادی از آن نیز مربوط به  202به  92نوسانات بود. انحراف معیار قیمت دالر در سال 

تا انتهای سال  92به خوبی محسوس شد. از مهر  92ر از پاییز ماه ابتدایی سال بود. کاهش دامنه نوسانات دال

تومان رسید. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ  36انحراف معیار این ارز تنها به 

 قرار 91و  90داد که تحریم ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین تری نسبت به سال های 
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که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف  1392داشت. یکی از مهم ترین تحوالت سال 

های غربی بود که حول مسائل هسته ای کشور و رفع تحریم ها انجام می شد. این مذاکرات و توافق نامه 

 .ز و ثبات در این بازار داشتحاصل از آن ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ار

چند بود، هر بازار ارز فضای عادی و طبیعی داشت و دیگر کمتر خبری از نوسان های شدید 94و  93سال های 

 .که در مقاطع کوتاهی شوک های فصلی کوتاهی گریبان دالر را گرفت

به  در این سال ص بازار ارز، کم نوسان ترین سال دالر بود. انحراف معیار شاخ90چهارمین سال دهه  :93سال  

سال گذشته  6رز در آرام ترین سال بازار ا 93سابقه نداشت. در واقع سال 90تومان رسید که از ابتدای دهه  112

ه قیمت بود ک 93ماه نیز میزان انحراف معیار کمی باالتر ثبت شد. تنها در آذر 95و  94بود؛ چراکه در سال های 

ذاکرات اره مناسب بازارساز نوسانات این ارز مدیریت شد. پس از تمدید دوبدچار شوک شد و بعد با عرضه م

مان باالرفت، ولی تو 600هزار و  3به یکباره قیمت دالر دچار افزایش شد و تا مرز  93هسته ای در اوایل آذر 

حالی  در 93پس از آن در زمستان هم راه کاهش را درپیش گرفت و هم دامنه تغییرات آن محدودتر شد. سال 

 توسط قیمت دالرمبود که بیشترین رشد آن در دولت یازدهم نیز رقم خورد.  90آرام ترین سال این ارز در دهه 

ال، بخش زیادی از بود. با این ح 92درصد باالتر از اسفند  12تومان رسید که  393هزار و  3، به 93در اسفند 

 انی دالراخص جهاین ارز در بازارهای جهانی بود. شافزایش ارزش دالر در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش 

تی همچنان در درصد باالرفت. در کنار این، درآمدهای نف 24را داشت و  90بیشترین رشد در دهه  93در سال 

ر شرایطی رخ دنوسان محدود دالر  درصد نسبت به سال قبل پایین آمد. 15سیر نزولی قرار داشت و میزان آن 

ورت صدیدی جقریبا همچنان پابرجا بود و در مذاکرات توافق شده بود، از یکسو تحریم داد که تحریم ها ت

 .نگیرد و از سوی دیگر بخشی از دارایی های بلوکه شده آزاد شوند

تفاوت چندانی نداشت و سیر  93در سومین سال فعالیت دولت یازدهم وضعیت بازار ارز با سال  :94سال

درصد رسید.  2محدودتر شد و به حدود  93طبیعی خود را طی کرد. دراین سال، رشد این ارز به نسبت سال 

از میانگین آن در دوره تومان باالتر  73تومان رسید که تنها  466هزار و  3به  94متوسط قیمت دالر در اسفند 

درصد به دلیل کاهش  40زمانی مشابه بود. این رشد محدود در فضایی به ثبت رسید که درآمدهای نفتی حدود 

کمی تعدیل شد و رشد منفی را تجربه کرد.  94قیمت طالی سیاه پایین آمده بود. البته شاخص دالر نیز در سال 
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های نفتی در حالی رخ داد که در کشورهای دیگر ارزش پول افزایش محسوس دالر با وجود افت شدید درآمد

کشورها دچار شوک های شدیدی شد و وابستگی به قیمت نفت پول بسیاری از کشورها را در برابر دالر 

تومان  113نداشت و روی عدد  93انحراف معیار دالر نیز تغییر چندانی نسبت به سال  94ضعیف کرد. سال 

اجرایی شد و اجرایی شدن آن یکی از  94ال مذاکرات متمادی، برجام در زمستان قرار گرفت. پس از چند س

 .مهم ترین عواملی بود که دامنه نوسانات در این سال را محدود کرد

تومان آغاز  460هزار و  3در آخرین سال کاری دولت یازدهم، دالر کار خود را با قیمت : 97و  96، 95سال 

رشد  ه یادشدهایل مات با شیب مالیمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوقیم کرد. تا آذرماه این سال،

ده بود، در کمتر تومان باالآم 680هزار و  3قیمت تندتر شد. شاخص ارزی که تا آخرین روز آبان ماه تا قیمت 

ازار ارز در بی تومان باالرفت تا یکی از نوسانی ترین مقاطع کار 150هزار و  4روز تا نزدیکی سطح  40از 

ارز آرام و کم  فضای بازار 95دولت یازدهم رقم بخورد. البته به جز این مقطع زمانی در دیگر ماه های سال 

اخص شنیز  نوسان بود و قیمت دربازه محدودی تغییرات خود را ثبت می کرد. پس از نوسانات افزایشی آذر

ر در نهایت یک تومان پایین آمد. دال 700هزار و  3ارزی در زمستان در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا کانال 

نشان دهنده  تومان قرار گرفت که 775هزارو  3روی قیمت  95روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال 

الر نیز در دبود. براساس محاسبات، میانگین قیمت  94درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال  9 /7رشد 

ا نشان می ر 94درصدی نسبت به متوسط قیمت در اسفند  8 /8ن بوده است که افزایش توما 3771، 95اسفند 

ن سال کاری درصدی شاخص دالر در بازارهای جهانی بود. آخری 6دهد. این افزایش کمی بیشتر از رشد حدود 

ت. وزیر ر گرفدولت یازدهم تنها سالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح باالتری قرا

اهد بود که میلیارد دالر خو 40فروش امسال کشور حدود »نفت درباره مقدار فروش نفت ایران عنوان کرد: 

ود ته حدوصول بخشی از آن در سال آینده صورت می گیرد و این در حالی است که این میزان در سال گذش

 .میلیارد دالر بود 33

رسد است و به نظر می نرخ ارز تخلیه شدن اثرات تورم در های اخیر همواره معتقد بهبانک مرکزی در سال

گیری تحوالت بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی با توجه به رشد تقاضای فصلی ارز و اوج دی ماه فصل پاییز و

بعد از گذر از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش بها، به سطح واقعی ارز باشد چرا که  بهای برای تنظیم نرخ ارز با

 .رسدقبل از افزایش نرخ ارز در هر سال نمی

https://roozame.com/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://roozame.com/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://roozame.com/tags/%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87
https://roozame.com/tags/%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87
https://roozame.com/tags/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://roozame.com/tags/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C


 
 
 
 
 
 
 

11 

 

در آذر ماه به دلیل عدم انتشار  نرخ ارز های بانک مرکزی استخراج شده، اما متوسطارقام جداول زیر از گزارش

 .1روز کاری آذر ماه امسال، درج شده است 25از سوی بانک مرکزی، براساس ارقام معامالت در 

 

 نرخ دالر از در چند سال اخیر -2جدول 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . https://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx  

https://roozame.com/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://roozame.com/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx
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 )ریال( 96تا  93نرخ دالر از سال  -1نمودار 

 

 شبکه بازار سکه و ارز ایران - http://www.tgju.org/diagramsماخذ: 

 

ده ای عد که انتظارات روانی ناشی از پیروزی ترامپ و افزایش تقاضای فصلی ژانویه از جمله عواملی بودن

ارند ناسان باور دلی است که عده ای از کارشرا به آن نسبت دادند. این در حا 95نوسانات افزایشی اواخر سال 

ن از تقویت ای به دلیل آن بوده است که این ارز در چند سال گذشته کمی کمتر 95افزایش بهای دالر در سال 

، ارشناساناور کبارز در بازارهای جهانی باالرفت و این موضوع در نهایت خود را در سال جاری نشان داد. به 

و  90 ل هایبرای حفظ دستاورد بازگرداندن آرامش به بازار ارز پس از شوک های سا سیاست گذار بهتر است

یمت، قنترل کاجازه دهد قیمت دالر متناسب با تغییرات بنیادی اقتصاد روند خود را طی کند و به جای  91

رز اوب قیمت رکی سمدیریت نوسانات را مدنظر قرار دهند. در این زمینه، وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برا

 .می تواند به تجارب اشتباه قبلی منجر شود

http://www.tgju.org/diagrams


 
 
 
 
 
 
 

13 

 

 3772ه به ما فروردین تومان در 3493شود و در نهایت دالر از میانگین همین سناریور تکرار می 95در سال 

در واقع سکوی پرتاب دالر  .شودماهه سال جاری هم تکرار می 9رسد، این روند در تومان در پایان اسفند می

دالر تقریبا در هر سال به  بهای ماهه مهر تا دی است و دی 4رشد  96تا  93های های باالتر در سالبه قیمت

 .نقطه اوج در آن سال رسیده است

عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز در دو سطح عوامل بنیادین و عوامل مقعطعی و کوتاه مدت مورد بررسی قرار 

د اقتصادی، نرخ گرفته است. مهمترین عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز عبارتند از: درآمدهای نفتی، وضعیت رش

تورم، وضعیت تراز پرداختها، نرخ سود بانکی و وضعیت کسری بودجه و به تبع آن انضباط مالی دولت و 

همچنین مهمترین عوامل مقطعی و کوتاه مدت افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، افزایش ارزش جهانی دالر 

سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، افزایش نسبت به سایر ارزهای جهان، انتخابات آمریکا، احتمال یکسان 

تقاضای ارز مسافرتی، سیکل تجاری اقتصادی در فصل پاییز و مجوز به بانک ها جهت معامله با نرخ بازار آزاد 

 .1بوده است

 

 عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز -1شکل 

 
 (1395مآخذ: مرکز پژوهشهای مجلس )نوسانات نرخ ارز در سال 

 

به اوج خود رسید تا  1397سال نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد در نخستین روزهای 

هزار تومان، جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برگزار شد در پایان  6اینکه پس از ورود نرخ دالر به کانال 

                                                           
1 . http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1006032  

https://roozame.com/tags/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://roozame.com/tags/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://roozame.com/tags/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://roozame.com/tags/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1006032
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اعالم و تاکید کرد که خرید و فروش تومان قیمت  4200این جلسه معاون اول رییس جمهوری قیمت دالر را 

 .باالتر از این نرخ مصداق قاچاق ارز تلقی می شود

اما  اخیر بازار ارزبود.دولت رویکردی برای جلوگیری از نوسانات اعالم عددی ثابت برای نرخ دالر توسط 

ای کشف دراین باره پرسش های متعددی مطرح می شود اینکه این قیمت چگونه محاسبه شده و اساسا بر

قیمت دالر چه مسیری طی می شود؟ آیا متاثر از دخالت های دولت به عنوان بازیگر نقش اول بازار است؟ یا 

ترین راه های کشف قیمت دالر یکی از متداول اینکه براساس ساز و کار میزان عرضه و تقاضا محاسبه می شود؟

ای اقتصاد کالن مانند تولید، تورم، روش برابری قدرت خرید است که در این روش ضمن اینکه متغیره

شود، در نهایت دو متغیر اصلی تورم داخلی و میانگین وزنی تورم ها دیده میوری و تراز پرداختبهره

کشورهای طرف تجاری ایران مالک محاسبه در آن است. در این روش با مبنا قرار دادن تفاضل تورم داخل و 

های دیگری در تعیین روش هر چند که . شوده تفاوت تورم تعدیل میخارج، تعدد نرخ دالر بازار با توجه ب

نرخ ارز در بازار از جمله دخالت صرافی ها، محاسبه نوسان های روزانه ارز ، میزان حجم عرضه و تقاضا در 

ر از بازار و غیره مطرح می شود اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تعیین نرخ ارز همواره متاث

مبنای علمی و اساسی تعیین قیمت ارز . مسائل سیاسی بوده که این عامل در فرمول های اقتصادی نمی گنجد

)دالر(، مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است حال اگر در شرایطی نرخ دالر در بازار ارزی کمتر از 

حال اگر نرخ دالر  .سرکوب نرخ است عددی باشد که با این فرمول تعیین شده، به دلیل فشارهای دولت برای

باالتر از میانگین تورم داخلی و خارجی باشد علت آن می تواند شوک های سیاسی و روانی داخلی و بیرونی 

تغییرات سیاست های دولت و سیاست خارجی در راستای کاهش یا افزایش نرخ دالر بیشتر از قیمت . باشد

 91علت سه برابری نرخ دالر در سال . رم داخلی و خارجی استطبیعی آن که حاصل از مابه تفاوت نرخ تو

نیز ناشی از تورم  96تا  92درصدی نرخ دالر در فاصله سال های  30تورم انباشت سال های قبل از آن و رشد 

به قبل بود در عین حال که علت افزایش نرخ دالر در دولت سازندگی را می توان ناشی از نپرداختن  91انباشت 

آنچه که باعث شد نرخ دالر در روزهای آغازین نیمه دوم فروردین افزایش یابد به . ای ارزی دانستوام ه

درصدی نسبت به یک روز قبل خود برسد را باید در عوامل  10نحوی که در یک روز این نرخ به رشد 

دیگر برای این  یکی از عواملنقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ دالر هم . اقتصادی و جو روانی جستجو کرد

هزار میلیارد تومان رسید  500هزار میلیارد تومان به  70در دو دولت نهم و دهم نقدینگی از حدود  اتفاق است.
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و در دولت یازدهم تا کنون این رقم همچنان به طور شتابان سیر صعودی داشته ازاین رو مسیر حرکت نقدینگی 

 .ها هم در تمام بازارها اثر گذار بوده است

 طورکلی ریشه التهابات و نوسانات اخیر نرخ ارز؛ به

 درصدی در نرخ ارز بازار، بحران ارزی است. 30بر اساس استانداردها، جهش باالتر از  -

 ارائه نشده است. روشنی از سوی مقامات مسئول در دولتتحلیل   -

دف ارز با هعالمت دهی مکرر حلقه های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ  -

 رقابت پذیری کوتاه مدت کاالهای ایرانی یعنی تقویت صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات.

 تقاضای معامالتی در اثر افزایش واردات، افزایش یافته است .   -

 میلیارد دالر بوده است. 19حدود منفی  1396ماهه اول سال  9تراز حساب سرمایه هم در   -

ر بحث لمللی داقانون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بیشتر نهادهای بین   تحوالت صورت گرفته در دبی: -

 .پولشویی در آن

یژه وت به در کشور چین نیز به بهانه مسائل مربوط به پولشویی نقل و انتقال ارزهای ناشی از صادرا -

 محصوالت پتروشیمی با مشکل مواجه شده است. 

-گرفت، نیز با دخالت خزانههای ارزی ایران از آنجا صورت میالدر ترکیه نیز که بخش دیگری از نقل و انتق -

  1داری آمریکا محدود شده است.

 

 چشم انداز بازار ارز -2

 تحلیل کلی بازار ارز با توجه به گزارش های بانک مرکزی از نرخ ارز:

 تاریخی سقف تا دالر رشد ها،بانک صرافی سنگین هایعرضه وجود با بهمن در دالر نرخ صعودی روند ادامه 

 تعیین ارزی، دالالن دستگیری ادامه در اما. زد رقم( دی ابتدای از تومانی 723 رشد) بهمن 24 در را تومان 4910

 قابل اختالف و منتخب هایصرافی در عرضه سقف تعیین سنگین، عرضه و هابانک صرافی توسط دالر نرخ

 تومانی 4500 سطح حمایت که صورتیبه. شد دالر نرخ بر فشار عامل آزاد هایصرافی در دالر فروش توجه

                                                           
 .1397اردیبهشت  4نشست چشم انداز اقتصاد ایران انجمن مدیران صنایع، ، 1397قاسمی، محمد، چشم انداز اقتصاد ایران در سال .  1
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 دم از یکی عنوان به است، گرفته پیش در ارز بازار به ثبات بازگرداندن برای در دولت که حلی راه .شد شکسته

 آن به نقدینگی هدایت و(بانکی های سپرده) موازی های بازار سازی جذاب. است بوده ها حل راه ترین دستی

 بازار کردن آرام برای دولت که است بوده حلی راه ارز نرخ و اقتصادی واقعیات نسبی پذیرش کنار در سمت

 ریختن بهم و شدن هیجانی علت اند کرده ذکر نیز اقتصادی مسئوالن که همانطور. است گرفته پیش در ارز

 اقتصادی بسته یک دادن قرار کار دستور در صرف جهت این از است؛ بوده سیاسی علت ارز بازار اوضاع

 ارز بازار کمین در همچنان سیاسی ریسک و باشد ارز بازار به هیجانی جو بازگشت عدم کننده تضمین نمیتواند

  .است

 

 بازار ریزی، برنامه فاز در شرکتها داشتن قرار بر مبنی بهار در پایین تجاری تقاضای بواسطه گذشته سالهای در

 سالهای ثبات رود می انتظار جدید سال برای حال. است بوده فصلها سایر با مقایسه در ثباتی با نسبتا بازار ارز

 و بهار اواسط در ترامپ سوی از  برجام تایید بعدی موعد بنیادی عامل دو به توجه با. نباشیم شاهد را گذشته

 شده یاد عوامل به توجه با. باشیم ارز بازار در متفاوتی بهار شاهد است ممکن ،FATFماهه  4 مهلت سررسیدن

 مطرح نقد پول جایگزین دارایی عنوان به ها گزینه بهترین از یکی ارز ایران، اقتصاد ساختار گرفتن نظر در با و

 از کمتر آن در نقدینگی رشد نرخ و است داشته درصد 20 باالی تورم گذشته سال 20 در که اقتصادی. باشد می

 های ویژگی دیگر از نامولد بخش باالی بازده و مولد و تولید بخش پایین جذابیت. است نبوده درصد 20
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 اقتصاد این در بازی سفته تقاضای تا است شد موجب عوامل این همه که آید می شمار به اقتصاد این اقتصادی

 .باشد داشته قرار باالیی سطح در

 

 در جهت رفع مشکالت نرخ ارز بانک مرکزیسیاستها و رویکردهای  -3

توان گاه مینکلیدی اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. در یک نرخ ارز یک متغیر مهم و 

تاثر موی دیگر از س وگفت که نرخ ارز از یک سو تابع عوامل اقتصادی و متغیرهای بنیادین تاثیرگذار بر آن بوده 

رکزی و نک می بااز عوامل غیراقتصادی همچون انتظارات و تحوالت سیاسی است. از بعد اقتصادی، رویکرد کل

ارز را  ، نرخ های اخیر این بوده است که ضمن حفظ ثبات در بازارسالدولت در زمینه مدیریت بازار ارز طی 

رخ اشت که نوجه دتدر راستای متغیرهای بنیادین و تاثیرگذار بر آن هدایت کند. در کنار عوامل اقتصادی باید 

 یر ایرانها نظشود و به همین دلیل در برخی از کشورتاثر میارز از تحوالت سیاسی و مقوله انتظارات نیز م

اه ز به همررخ ارتواند تاثیرات قابل توجهی بر روند نگیری انتظارت برخاسته از متغیرهای غیراقتصادی میشکل

د رکت ارائه ین جها. با توجه به این مباحث بانک مرکزی اطالعیه ها و بخشنامه های متفاوتی را در داشته باشد

 که به طور خالصه در ادامه مورد آورده شده است.

. 

  (1397 فروردین 21 )یکسان سازی نرخ ارز 1اطالعیه شماره 

ر ی و تولیدی دبانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجار 1397فروردین  21از تاریخ 

ال اقدام می ری 42000بر مبنای هر دالر  چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور

 کند.

 

 دانشجویی و درمانی مسافرتی، ارز تأمین نحوه با رابطه در ارز نرخ سازی یکسان 2 شماره اطالعیه 

 مرزهای در سافرانم به ارزها سایر به آن معادل یا یورو 1000 میزان به سال در سفر بار یک برای مسافرتی ارز

 و رزم هم کشورهای به هوایی مسافران به پرداختی مسافرتی ارز میزان. شودمی پرداخت هوایی خروجی

 .باشدمی ارزها سایر به آن معادل یا یورو 500 عراق از غیر به المنافع مشترک کشورهای

 



 
 
 
 
 
 
 

18 

 

  (1397 فروردین 23 )یکسان سازی نرخ ارز 4اطالعیه شماره 

از این  غیره( واز پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس )اعم 

ارزها( انجام  ریال یا معادل آن به سایر 42000تاریخ بر اساس نرخ جدید )در حال حاضر بر مبنای هر دالر 

 .خواهد شد

 

رخی از اعضای انجمن مدیران صنایع و سمینار چالشهای مدیران واحدهای نظرات ببررسی  -4

 افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعتتولیدی با توجه به 

با توجه به مباحث مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده، انجمن مدیران صنایع در ارتباط با چالش ها و 

نوسانات نرخ ارز از اعضای خود به صورت مکاتبه ای نظرخواهی کرده تا مشکالت پیش روی خود را با توجه 

 ادامه به مواردی از این اظهارنظرات می پردازیم. به نوسانات نرخ ارز مطرح کنند که در

مع متالوژی کوپال، مجت ساختمانی )زمان تهیه گزارش( شرکتهای صنعتی 16/2/1397شایان ذکر است که تاریخ 

 ی دمنده،رمایشگپودر ایران، تولید مواد اولیه داروپخش، تولیدی انواع الکترو موتور و فن های سرمایشی و 

د که ضمن اندهایع الکترونیک در ایران( و فومن شیمی نظرات خود را به انجمن اعالم نموفاراتل )پیشرو صن

 آمده است )جدول کامل در پیوست آورده شده است(.  4تقدیر از ایشان مراتب در جدول شماره 

 

 نظرات اعضای انجمن در ارتباط با چالش های نرخ ارزخالصه  -4جدول

 خالصه نظرات

سب و کل آن کشموضوع کنترل و سپس به هیجانات و نوسانات نرخ ارز اشاره نمود نوساناتی که هر نخست باید به  (1

 .کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

سیده و نرخ آن تومان ر 175و در مدت کوتاه به  140تومان به  70ارز رسمی با قیمت  1372سازی ارزی سال یکسان (2

 بدیل شد وتند نرخ و به زودی به چ نبودره رشد کرد اما این یکسان سازی موفق ثابت شد که حدود دو برابر به یکبا

تومان افزایش  80 به 75برابر شده و سال  4که در آن زمان نرخ ارز  1382تجربه دوم یکسان سازی نرخ ارز در سال 

 .برابر کمتر افزایش قیمت داشتیم 16یافت ولی با این تفاوت که نسبت به تجربه اول 

سازی نرخ ارز روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است که باید حال حاضر برای یکسان مشکل (3

بخش دیگر از طریق کارگزاری ها صورت پذیرد که این موضوع به راحتی قابل  وها بخشی از آن از طریق بانک
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 خالصه نظرات
ر سهولت از الزامات آن محسوب انجام است در این رابطه نیز گسترش روابط بانکی و گردش وجوه با حداکث

 .شودمی

ود به لزامات ورادیگر  اطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از ثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب نوسان نرخ ارز (4

 تک نرخی شدن ارز خواهد بود

 یکسان سازی اخذ مالیات از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تقویت رقابت پذیری (5

 دوق های حمایتی از صنایعتوجه به صن (6

از  به تواناست میین سیاز منافع ا .باید به گونه ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه های آن ایجاد شود (7

االهای ولیه کاهای تولید مواد توان به افزایش قیمت نهادههای آن میبین رفتن رانت وارد کنندگان و از هزینه

 .های اجرایی شدن را در بر خواهد داشتسرمایه جز هزینه کاالهایای و واسطه

ند به رگرداندولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید صادرکنندگان را متعهد کند ارز حاصل از صادرات را ب د8

ه صورت بمجاز  ای که خروج سرمایه از کشور به حداقل برسد و تامین ارز برای قاچاق کاالها و واردات غیرگونه

 هت وارداتجد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران باید اطمینان داشته باشند که ارز مور تجار، کاهش یابد همچنینجدی 

 تامین اناطمین واردات کاالهای سرمایه ای با ،های توسعهواردات ماشین آالت طرح ،واردات مواد اولیه ،کاالها

 شودمی

تواند به میطبع و بالافزایش دهد را صادرات غیرنفتی کشور  تا حدودی می تواند واقعقیمت ارز دولتی در افزایش  (9

 ودارند شدتولید داخلی کمک کند و از طرف دیگر موجب کاهش واردات کاالهای مصرفی خارجی که مشابه داخلی 

یرد که ق می گی یارانه تعلیهمسو با سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید یارانه را قطع و تنها به واحدهادولت  (10

 ند دریافت آن استنیازم

زایش ورت افدولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در ص  (11

 بینند بسته های حمایتی تعریف کندنرخ ارز می

ن عدم امکا گزار ونامعلوم بودن مسیر استفاده از ارز صادراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی بانک های کار (12

 نیز مشخص نبودن وضعیت سامانه نیما اولیه از این طریق و رید موادخ

 یداروی های بانک مرکزی در تخصیص ارز مبادله ای جدید برای تامین مواد اولیهنامعلوم بودن سیاست (13

ه اد یا حملله اسنعدم تأمین ارز برای خرید هایی که قبال انجام شده است و اکنون در مرحله دریافت یا معام (14

 :لی قرار دارند که به طور خالصه به شرح زیر می باشدمعمو

 است میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که اسناد و محموله آن وصول شده 200میلیارد و  81 (15

ه است له نشدمیلیارد و سیصد میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که گشایش شده و اسناد آن معام 33 (16

 (عدم وصول محموله صول وونظر گرفتن )بدون در 

میلیون ریال بابت اعتبارات اسنادی دیداری گشایش شده که اسناد آن معامله نشده و با بانک  800میلیارد و  34 (17
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 خالصه نظرات
 عامل تسویه نشده اند

ست تقاضا رفته اهای قبل از یکسان سازی ارز صورت پذیبا توجه به اینکه فروش مواد اولیه دارویی بر اساس نرخ (18

کزی و انک مرباز دریافت مابه تفاوت نرخ ارز ابالغ دستورالعمل های الزم موارد از طریق  دارد جهت جلوگیری

 .هیئت دولت پیگیری گردد

ز دولتی فاوت ارمحاسبه بهای کاالهای صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان و نحوه جبران بهای تچگونگی  (19

 قیمت ارز قابل فروش وتومان هر دالر  4200

 عراق و افغانستان با واردات بدون انتقال ارزجز زش حاصل از صادرات به رنحوه تهاتر ا (20

اخلی و کننده دهای ذیربط با بخش خصوصی و تولیدپذیری و تعامل کلیه دستگاه آشتیباید توجه داشته باشیم که  (21

 ت.هاستوفیق در اجرایی شدن طرح مایههمچنین اعتماد به استمداد عمومی به طرح های اقتصادی تنها کار

 قطعات بویژه) آالت ماشین یدکی قطعات مثالً. اند کرده کاال ارسال به اقدام قبال  که کنندگانی تامین به پرداخت (22

 پرداخت بعدا و شود دستگاه در معیوب قطعه جایگزین و ارسال دستگاه سازنده جانب از فوری است الزم که( برقی

 گیرد انجام

 حمل کرایه و باشدمی کارخانه درب تحویل یا و فوب صورت به خرید نوع که مواردی در حمل کرایه پرداخت (23

 گردد پرداخت ارزی و پسکرایه صورت به نقل و حمل شرکت به باید

 از کمتر اند نموده دریافت بانکی سیستم از که مبلغی ارز نرخ تبدیل دلیل به که فروشندگان به تفاوت مابه پرداخت (24

 است پروفرم مبلغ

 فنی دانش و حقوقی خدمات بابت پرداخت (25

 در فروشنده هب بدهی عنوان به و اند شده تسخیر کشور به ورودی مبادی و گمرک از که کاالهایی به ارز تخصیص (26

 است نگردیده ثبت ارز انتقال با سفارش ثبت قالب

 به زهنو و گردیده ترخیص گمرک از پروفرم موضوع کاالی کل که فروشنده به ارزی بدهی از بخشی تخصیص (27

 است نگردیده پرداخت فروشنده

 قضیمن سفارش ثبت در شده مشخص زمانی بازه در پروفرم اعتبار مدت که سفارشاتی به ارز مجدد تخصیص (28

 است گردیده

 کشور از خارج به پرسنل ماموریت به مربوط موارد بابت حقوقی اشخاص نیاز مورد اسکناس (29

 ... و ای مشاوره و مهندسی خدمات به ارز تخصیص (30
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 های سیاستی برای کاهش نوسانات نرخ ارز در جهت حمایت از صنعتتوصیهجمع بندی و  -5

 های متفاوتی راهای اخیر بوده که واکنشهفتهماه ها و ترین رخدادهای اقتصادی در ارز یکی از مهمنوسان نرخ

 ته بهارز در یک اقتصاد وابساز سوی کارشناسان و مسئوالن به همراه داشته است. بی شک اهمیت نرخ

ارز رخنت در هایش به شکل دالر است، دو چندان بوده و نوسانادرآمدهای نفتی مثل ایران که عمده دریافتی

ه ا توجه بهد. بمدت تحت تأثیر قرار ددی را نه تنها در بلندمدت بلکه در کوتاهتواند عملکرد چنین اقتصامی

های اخیر، بر آن شدیم تا تومان طی هفته 7400افزایش شدید قیمت دالر در بازار آزاد و رسیدن آن به مرز 

 دن ارزشن ارز یعنی همان گراهای مثبت نرخشوکاین گزارش مورد بررسی قرار دهیم. ارز در نوسانات نرخ

ن شود. ای)شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد ایران حاکم است( موجب گران شدن کاالهای وارداتی می

که جمله آن ت؛ ازپدیده برای اقتصاد ما که متکی به واردات مواد اولیه است، پیامدهایی را در پی خواهد داش

ای ای واسطهکااله دهد. از مواد اولیه گرفته تامیهای تولید را افزایش ارز به صورت مستقیم هزینهافزایش نرخ

یابد. کاالهای یایش میابد، هزینه تمام شده تولید نیز افزارز افزایش میارز وابسته هستند. وقتی نرخهمه به نرخ

ه نزیدر نتیجه ه ستند،ای همگی وابسته به ارز های و کاالهای واسطهوارداتی از جمله مواد اولیه، کاالهای سرمایه

د به مواد اولیه درص 70تا  10یابد. صنایع مختلف کشور از حداقل تولید باال رفته و قیمت کاالها افزایش می

 هاست.ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتخارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ

شدن کاالهای صادراتی شده و ارز یعنی همان گران شدن ارز موجب ارزان های مثبت نرخاز طرفی شوک

شود که صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک ارز منجر میکند. اما نوسانات شدید نرخصادرات را به صرفه می

پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینکه به ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر نمایند و چون کشورمان 

، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فروش های جهانی را نداردقدرت تعیین قیمت

شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات تر به خریداران جبران میگران

ان شود که تمام بازیگرارز، باعث مینوسانات نرخ شود.ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش تورم مینرخ

شود، صورت ارزهای خارجی نگهداری کنند. در چنین حالتی اصطالحا گفته میاقتصادی ثروت خودشان را به
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شوند؛ یعنی ها با کمبود سرمایه مواجه میارز تبدیل به یک دارایی برای افراد شده است. در این حالت بنگاه

طور مستقیم تبدیل به ارز ها قرار داده شود بهاهها و سپس بنگجای اینکه در اختیار بانکاندازها به بخشی از پس

ارز ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه خواهند بود. نوسانات نرخشود. بنابراین در چنین شرایطی بنگاهمی

کند. در همه جای دنیا از جمله ایران بخش طور کامل دگرگون میسیستم خریدها و معامالت اقتصادی را به

دلیل اینکه آینده قیمت ارز نوسان داشته باشد بهصورت غیرنقدی است. اگر نرخ تصادی بهعمده معامالت اق

کنندگان کند؛ یعنی توزیعکاالها حتی در کوتاه مدت نامشخص است، همه معامالت به سمت نقد حرکت می

د. یعنی قیمت تمام شوکنند. علت هم این است که قیمت کاال روزانه تعیین میکاالها از پذیرفتن چک امتناع می

کند. به ارز تغییر میگیرد متناسب با نرخکاالهایی که حتی کمی ارز بری دارند که تقریبا همه کاالها را دربرمی

توان گفت که اصرار فروشندگان بر ارائه چک روز توسط مشتریان به این دلیل است که ممکن است عبارتی می

 کان جایگزینی کاال با مبالغ دریافتی وجود نداشته باشد.ها، در سررسید چک امدلیل تفاوت قیمتبه

 واهد شد؛تقل خشود، این فشار به تولیدکنندگان منزمانی که سیستم توزیع از حالت غیرنقد به نقد تبدیل می

رند االیی دارید بخدلیل اینکه حجم صورت نقد خریداری کنند و بهکنندگان مجبورند مواد اولیه را بهیعنی تولید

د ارهای نقه ابزدلیل اینکه ابزارهای غیرنقد جای خودشان را با مشکل مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر بهب

 ست.شویم. این یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ادهند با کمبود سرمایه در کل اقتصاد مواجه میمی

 د؛بیان کر ت زیرادات را به صورحال با توجه به مباحث بیان شده به طور خالصه می توان نتیجه گیری و پیشنه

خمین ته با کند کسیاستهای ارزی جدید و سامانه نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می (1

ا به رارزی  ها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کالن کشور، کنترل مصارفپیش از وقوع نیازمندی

 صورت سیستماتیک در دست داشته باشد.

ا هر خبر منفی های جدید، بروزه تا اعمال تحریم 180لی ارز که در گام اول تثبیت شده و در مهلت نرخ فع (2

 یابد.های نقل و انتقاالت پولی، افزایش میدر خصوص کاهش واردات نفت و افزایش هزه

امل های غیرمجاز در دبی یک عها و بستن صرافیدرصد مالیات بر ارزش افزوده از صرافی 5اخذ  (3

 محدودکننده نقل و انتقاالت مالی است.

 رشد باالی نقدینگی در کشور یک عامل تشدیدکننده نوسانات در بازارهای مختلف است. (4
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 ه قیمتگذاری آنها در داخل و با توجه بتامین و تخصیص ارز به کاالهای اساسی و رصد نحوه قیمت (5

 کاالهای جانشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ق پیشرو تومان در شرایطی که محدودیت درآمد ارزی و نقل و انتقاالت پولی در اف 4200 اختصاص ارز (6

 است، از نظر رانت و ... باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

 کاالهای ات گرفته اولیه مواد از. دهدمی افزایش را تولید هایهزینه مستقیم صورت به ارزنرخ افزایش (7

 افزایش نیز یدتول شده تمام هزینه یابد،می افزایش ارزنرخ وقتی و هستند بستهوا ارزنرخ به همه ایواسطه

 .یابدمی

 از را متفاوتی هایواکنش که بوده اخیر هایهفته در اقتصادی رخدادهای ترینمهم از یکی ارزنرخ نوسان (8

 به وابسته اقتصاد یک در ارزنرخ اهمیت شک بی. است داشته همراه به مسئوالن و کارشناسان سوی

 ارزنرخ در اتنوسان و بوده چندان دو است، دالر شکل به هایشدریافتی عمده که ایران مثل نفتی درآمدهای

 .هدد قرار تأثیر تحت مدتکوتاه در بلکه بلندمدت در تنها نه را اقتصادی چنین عملکرد تواندمی

ثباتی نرخ ات و بیبیشترین اثر را بر انحراف، نوسان نرخ ارز گزارشاز آنجایی که طی دوره مورد بررسی این  (9

نسبت  پولی مدت سیاستگذارانشود در کوتاهمدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه میسود کوتاه

د ن نرخ سوی توامبه مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، 

بازی پول فتههای حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سبازدهی بخش مدت را متناسب باکوتاه

 کاست.

های توان با کاهش کسری بودجه دولت )کاهش استقراض از بانک مرکزی(، از طریق متممهمچنین می (10

 د.ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کربودجه

های تشود سیاسایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، تأکید میبا عن (11

لی در د داختشویقی در حوزه تولید به نحوی ارایه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولی

 اولویت قرار گیرد.

ویکرد در این موضوع دارند که باید تعیین صنایع کشور جهت ارتقاء عملکرد و تولیدات خود نیاز به تعیین ر (12

 چنین برآورد می کنند که عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزتکلیف گردد که؛ برخی گزارش ها 

درصد دانستند و بر لزوم تحقیق و تفحص از این  70تا  40تالطم در بازار ارز باعث افزایش قیمت کاالها 
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 97مابه التفاوت قیمت دالر تعیین شده در بودجه ی بررسی دارد که جا. همچنین می گردداتفاقات تاکید 

  .گرددتومان تعیین تکلیف  4200تومان با نرخ ارز جدید یعنی  3500یعنی 

سان ن همه نودلیل ای استمنابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی نهادهای متولی ارز بر این است که وقتی  (13

 ابع مالیکه من گذاری ها در کشور بسته می شود کسانیوقتی بستر سرمایهدر بازار ارز چه می تواند باشد؟ 

ون راه وند چای ندارند جز آنکه به سمت بازار ارز و سکه برهایشان چارهگذاری پولدارند، برای سرمایه

ارز  بازار گذاری می دانند،مردم ارز را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.دیگری جهت سرمایه

 ن حجم ازهد ایگذاری تبدیل شده است حال اینکه افزایش نرخ ارز مدیریت و کنترل شود شابه بازار سرمایه

نجا که ای ودکه برساتفاقات نیستیم. باید کاری شود که منابع مالی مردم به سمت دیگری غیر از بازار ارز و 

 نقش صنعت در کشور بیشتر خود را نشان می دهد.

بی عملی و  غلط تلقی شود، اجرای محکم و قاطع آن، شاید بهتر از دولت حتی اگر تصمیم در شرایط فعلی (14

 نرخی تک سمت به درست  در حقیقت دولت با سیاستی .حتی اجرای ضعیف یک تصمیم درست باشد

 برخی انتقاد دمور است، کرده تعیین دالر برای پایینی نرخ که این درباره است ممکن اما کرد، حرکت کردن

 تصمیم فاعد قابل بخش آن از نیز منتقدان حتی که است این منطقی راهکار شرایطی چنین در. گیرد قرار

گذار  ت، دفاع کنند و مشورت خود را برای این که دولت پس از طی دورهاس کردن نرخی تک که دولت

 . نندکتقل ن منچند ماهه در تثبیت نسبی این نرخ، تصمیمی جدید را درباره نرخ ارز بگیرد، به مسئوال

دن د نکروارطی روزهای اخیر پویش های متعددی در فضای مجازی برای نفی خرید دالر شکل گرفته است.  (15

به این  ار ارزچرا که بخش مهمی از ثبات بازدر بازار ارز یکی دیگر از توصیه ها است  تقاضای غیرواقعی

 .شودمسئله بر می گردد که تقاضای سفته بازی از این بازار جمع 

را  ین منظوررای اباید عالوه بر تشدید برخوردهای انتظامی و امنیتی، قواعدی که جلوی نقل و انتقال پول ب (16

عالیت فن از می گیرد، نیز تشدید شود. بر این اساس، تقویت نظارت های مالیاتی و دریافت مالیات سنگی

ی و الیاتمحتما باید نظارت های  های سوداگرانه و رصد تراکنش های ارزی، ضروری است و در این میان

 .پول شویی بر نقل و انتقاالت مالی مربوط به بازار ارز تشدید شود

سامانه های ارزی و تجاری نیز باید هر چه بیشتر بتواند توان نظارت بر توزیع ارز و رساندن ارز به متقاضیان  (17

 .واقعی ارز را فراهم کند
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ر این زمینه دمشخص و شفاف کند. به ویژه این که تومان  4200دولت مبنای نظری خود را درباره نرخ ارز  (18

 .نظرات متفاوتی در درون دولت وجود دارد

اشد. باشته دتصمیم فعلی در خصوص نرخ ارز ممکن است، تبعاتی از جمله ارزان شدن واردات را به دنبال  (19

ین اان تبعات ت. در این میتومان تقریبا معادل میانگین قیمت دالر در سال گذشته اس 4200چرا که قیمت 

باید  و حمایت از کاالی ایرانی را دچار چالش کندتصمیم که ممکن است موجب افزایش واردات شود 

 .مدیریت شود

و  ندازهابازارساز با مدیریت نوسانات فضای هیجانی را کاهش دهد و به جای تاکید بر کنترل قیمت،  (20

جانات ین هید. از سوی کارشناسان سه راه برای کنترل انوسانات قیمت را در اولویت کاری خود قرار ده

 وجود دارد. 

و استفاده از مشتقات  ارز اندازی بورسهای اقتصادی، راهریسک نوسانات نرخ ارز در بنگاه پوشش برای (21

 .داشته باشند نرخ ارز توانند کمک بسیار فراوانی به اصالحارزی ساختارهایی هستند که می

  

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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 :پیوست
 جدول نظرات اعضای انجمن مدیران صنایع

 نظرات نام شرکت

صنعتی ساختمانی 

 کوپال

ین اشد ماشچنانچه الزم بو شود به علت داشتن شغل خدماتی به این شرکت هیچ نوع ارزی داده نمی

 .کند استفادهارز آزاد  ازنماید باید  تهیهآالتی برای تولید خود 

مجتمع متالوژی پودر 

 ایران

ی که اناتنخست باید به موضوع کنترل و سپس به هیجانات و نوسانات نرخ ارز اشاره نمود نوس (1

 .هر شکل آن کسب و کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

 175 و در مدت کوتاه به 140تومان به  70ارز رسمی با قیمت  1372سازی ارزی سال یکسان (2

 زی موفقان ساتومان رسیده و نرخ آن ثابت شد که حدود دو برابر به یکباره رشد کرد اما این یکس

که در آن  1382و به زودی به چند نرخ تبدیل شد و تجربه دوم یکسان سازی نرخ ارز در سال  نبود

ه نسبت به کتومان افزایش یافت ولی با این تفاوت  80به  75برابر شده و سال  4مان نرخ ارز ز

 .برابر کمتر افزایش قیمت داشتیم 16تجربه اول 

 ف بهسازی نرخ ارز روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلمشکل حال حاضر برای یکسان (3

صورت  بخش دیگر از طریق کارگزاری ها وها یکدیگر است که باید بخشی از آن از طریق بانک

ردش گکی و پذیرد که این موضوع به راحتی قابل انجام است در این رابطه نیز گسترش روابط بان

 .شودوجوه با حداکثر سهولت از الزامات آن محسوب می

دیگر  نرخ ارز وساناطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از ثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب ن (4

 الزامات ورود به تک نرخی شدن ارز خواهد بود

 ییکسان سازی اخذ مالیات از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تقویت رقابت پذیر (5

 توجه به صندوق های حمایتی از صنایع (6

ین از منافع ا .دباید به گونه ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه های آن ایجاد شو (7

قیمت  توان به افزایشهای آن میاز بین رفتن رانت وارد کنندگان و از هزینه به توانسیاست می

ر بن را در های اجرایی شدسرمایه جز هزینه کاالهایای و های تولید مواد اولیه کاالهای واسطهنهاده

 .خواهد داشت

ات ادرصاز  دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید صادرکنندگان را متعهد کند ارز حاصل (8

ها اق کاالی قاچای که خروج سرمایه از کشور به حداقل برسد و تامین ارز برارا برگردانند به گونه

د ن بایتولیدکنندگان و صنعتگرا تجار، و واردات غیر مجاز به صورت جدی کاهش یابد همچنین

آالت  ت ماشینارداو ،هواردات مواد اولی ،اطمینان داشته باشند که ارز مورد نیاز جهت واردات کاالها

 شودمی تامین واردات کاالهای سرمایه ای با اطمینان ،های توسعهطرح
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 نظرات نام شرکت
 ویش دهد افزارا تا حدودی می تواند صادرات غیرنفتی کشور  واقعقیمت ارز دولتی در افزایش  (9

ی ی مصرفتواند به تولید داخلی کمک کند و از طرف دیگر موجب کاهش واردات کاالهامیبالطبع 

 جی که مشابه داخلی دارند شودخار

 انه تعلقیار ییهمسو با سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید یارانه را قطع و تنها به واحدهادولت  (10

 می گیرد که نیازمند دریافت آن است

ا رسیب دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آ  (11

 بینند بسته های حمایتی تعریف کنددر صورت افزایش نرخ ارز می

تولید مواد اولیه 

 داروپخش

 ارگزار وکهای  نامعلوم بودن مسیر استفاده از ارز صادراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی بانک (1

 نیز مشخص نبودن وضعیت سامانه نیما اولیه از این طریق و عدم امکان خرید مواد

لیه اد اوتخصیص ارز مبادله ای جدید برای تامین مو های بانک مرکزی درنامعلوم بودن سیاست (2

 دارویی

ناد عامله اسیا م عدم تأمین ارز برای خرید هایی که قبال انجام شده است و اکنون در مرحله دریافت (3

 :یا حمله معمولی قرار دارند که به طور خالصه به شرح زیر می باشد

 صول شده استودار که اسناد و محموله آن  میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت 200میلیارد و  81 (4

عامله آن م میلیارد و سیصد میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که گشایش شده و اسناد 33 (5

 (صول و عدم وصول محمولهونظر گرفتن )بدون در نشده است 

 عاملهد آن ممیلیون ریال بابت اعتبارات اسنادی دیداری گشایش شده که اسنا 800میلیارد و  34 (6

 نشده و با بانک عامل تسویه نشده اند

رت رز صوهای قبل از یکسان سازی ابا توجه به اینکه فروش مواد اولیه دارویی بر اساس نرخ (7

ل های رالعمپذیرفته است تقاضا دارد جهت جلوگیری از دریافت مابه تفاوت نرخ ارز ابالغ دستو

 .ی گرددالزم موارد از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت پیگیر

ی ان بهامحاسبه بهای کاالهای صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان و نحوه جبرچگونگی  (1 دمنده

 قیمت ارز قابل فروش وتومان هر دالر  4200تفاوت ارز دولتی 

 ل ارزعراق و افغانستان با واردات بدون انتقاجز رزش حاصل از صادرات به نحوه تهاتر ا (2

 فاراتل 

)پیشرو صنایع 

 الکترونیک در ایران(

صرفنظر از اینکه چه عواملی باعث نوسانات شدید نرخ ارز و نهایتاً ایجاد آثار و تبعات مثبت:  (1

آنچه مسلم است این است که تصمیم دولت به موقع  معذالکهای اخیر گردید بحران ارزی در ماه

قانونی در جهت اعمال شد و برخورد مینو درست بود و چنانچه شرایط حاکم بر بازار ارز مهار 

گرفت تامین نیازها و مواد اولیه واحدهای تولیدی امکان پذیر نمی صورت نمی یهای ارزکنترل

بنابراین تعیین نرخ واحد و ثابت به همراه نظام مند نمودن واردات از طریق الزام به ثبت  .گشت
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 نظرات نام شرکت
وارداتی کشور را تنظیم تواند در شرایطی اقتضائی نیازهای سفارش و اعمال کنترلهای الزم می

ضمن اینکه کنترل  ؛های حمایت از تولید داخلی همسو و هماهنگ سازدنموده و با سیاست

 .تواند صنعت داخلی را مجدداً فعال و شکوفا سازدواردات بی رویه به موازات این طرح می

ایتی در های حمبنابراین اصول تصمیمات اتخاذ شده خوب است اما مشروط بر اینکه با سیاست

جهت جایگزین نمودن تولیدات داخلی با واردات کاال و خصوصاً واردات محصوالت و 

های که به هماهنگ شود این شرکت یکی از نمونه (به واسطه ای یتبدیلنه و )مصنوعات نهایی 

های اخیر آسیب زیادی واسطه ورود مصنوعات مشابه خارجی خصوصاً چینی در ساحل در سال

که به واسطه بازار محدود داخلی و عالرغم کیفیت به مراتب بهتر قابلیت رقابت از دیده است زیرا 

 .لحاظ قیمت را با محصوالت چینی ندارد

انچه در شرایط تحریم اقتصادی و عدم امکان مبادالت پولی چن: آثار و تبعات منفی  طرح (2

ولیدات تودن ن و کند نمهای داخلی نیز بر سر راه تولید کننده قرار گیرد باعث گیر کردمحدودیت

ین نابرادانیم که بروکراسی در کشور ما کند کننده و ناهماهنگ است  بشود همه میداخلی می

ت بیل وزاراز ق های مختلف و متعددچنانچه قرار باشد کار و سرمایه تولیدکننده داخلی در ایستگاه

د شود قرار گیرها تأمین میمایههایی که به توقف این سرصنایع بانک گمرک و غیره به همراه هزینه

من به شده ضم تجرشده ارز آزاد برابر خواهد بود که قبالً هقیمت تمام شده ارز ثابت با قیمت تمام

شنده ی فروهای داخلی برای تامین نوع ارز محدودیت دارند و در قبال ارز پیشنهاداینکه بانک

ل قال متحمانت ن در مسیرهایآ ر یا چند بارخارجی ارز دیگری را تامین میکنند که تبدیل به یک با

 ،هایی که به مصرف ثبت سفارش و تخصیص ارزگردد و ثانیاً فرصتدهای متعدد میمزکار

 سیاری ازبسی بانکهای ایران نیز مورد پذیرش ال که احتماالً  )می رسد ...گشایش اعتبار و 

 داریم ز گذشتهااین با تجربه ای که بنابرمعلوم نیست نتیجه کار چه خواهد بود  (نباشدا فروشنده

ننده کولید تبینی کرد کرد که اگر کار به دست عوامل بروکرات داخلی بیفتد مشکالت توان پیشمی

 خواهد شد بدترداخلی از گذشته 

دولتی های نیمهبندی ما بین بخش خصوصی و شرکتعدالت در توزیع ارز و سهمیه هااینعالوه بر  (3

را  ها را در اختیار خواهند داشت باز هم موضوعو بخش عمومی که همه امکانات و حمایت

 .نمایدپیچیده تر می

ش ت از بخچنانچه حمایت از تولید داخل به موازات حمای فوقبه مراتب : با عنایت پیشنهادها (4

 :دگذاران اقتصادی باشد پیشنهادهای زیر را تقدیم میداروصی توانمند مدنظر سیاستخص

  ه ظرفیت وجه بتارز تک نرخی در اختیار تولید کننده داخلی به میزان مصرف مورد نیاز آنها و با

 های گذشته در اختیارشان قرار گیردشان در سال یواردات
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 نظرات نام شرکت
  مرکی گهای سخت خارجی و یا بهتر را دارد با تعرفهمصنوعات وارداتی که مشابه داخلی با کیفیت

های فوق یتز حمااز ورود آنها جلوگیری و یا وارد کننده که در رقابت با تولیدکننده داخلی است ا

 محروم شود

 ارد جی نددر شرایطی که بانک گشایش کننده امکان تأمین ارز پیشنهادی را برای فروشنده خار

 واله هایمزد حان تولید کننده باشد از کارمزد تبدیل و همچنین کارچنانچه وارد کننده داخلی هم

 ارزی معاف باشد

 نباشد و  %10ز پیش پرداخت اعتبارات اسنادی برای وارد کننده ای که تولید کننده می باشد بیش ا

 درصد مابقی به اقتصاد یک سال بازپرداخت شود 90

 باشند از بت میدارای اشتغال و نیروی کار ثا تولیدکنندگانی که دارای کارگاه ثابت و به تبع آن

 ردند.عاف گحسابرسی سالیانه تامین اجتماعی و همچنین کسورات حق بیمه در قبال کارفرمایان م

  تواند یمل بانکی الزام به کانالیکن ثبت سفارش و کنترل مبادی گمرکی کامالً به جاست و الزام به

ق ز طریارسد اگر وارد کننده بتواند بهای کاال را تر کند به نظر میشرایط واردات را سخت

 ها کمتر خواهد شدهای آزاد مستقیم هم پرداخت کند محدودیتصرافی

 زی به یت اربدیهی است با توجه به منابع ارزی کشور و تراز پرداخت های بازرگانی امکان مدیر

 نرخ مصوب مقدور و میسر می باشد

ی و های ذیربط با بخش خصوصری و تعامل کلیه دستگاهپذی آشتیباید توجه داشته باشیم که 

ر توفیق د مایهرتولیدکننده داخلی و همچنین اعتماد به استمداد عمومی به طرح های اقتصادی تنها کا

 اجرایی شدن طرحهاست.

الت آی ماشین یدک مثالً قطعات .اقدام به ارسال کاال کرده اند تامین کنندگانی که  قبال به پرداخت (1 فومن شیمی

عیوب طعه مقکه الزم است فوری از جانب سازنده دستگاه ارسال و جایگزین  (قطعات برقی )بویژه

 پرداخت انجام گیرد او بعد شود گاهدر دست

باشد یمو یا تحویل درب کارخانه  فوبپرداخت کرایه حمل در مواردی که نوع خرید به صورت  (2

 و کرایه حمل باید به شرکت حمل و نقل به صورت پسکرایه و ارزی پرداخت گردد

ریافت دانکی بپرداخت مابه تفاوت به فروشندگان که به دلیل تبدیل نرخ ارز مبلغی که از سیستم  (3

 نموده اند کمتر از مبلغ پروفرم است

 یپرداخت بابت خدمات حقوقی و دانش فن (4

دهی بنوان عکه از گمرک و مبادی ورودی به کشور تسخیر شده اند و به  یتخصیص ارز به کاالهای (1 ایران خودرو

 به فروشنده در قالب ثبت سفارش با انتقال ارز ثبت نگردیده است

کل کاالی موضوع پروفرم از گمرک ترخیص  که بدهی ارزی به فروشندهتخصیص بخشی از  (2
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 نظرات نام شرکت
 است گردیدهپرداخت ن هگردیده و هنوز به فروشند

بت ثتخصیص مجدد ارز به سفارشاتی که مدت اعتبار پروفرم در بازه زمانی مشخص شده در  (3

 گردیده است منقضیسفارش 

 شورکمورد نیاز اشخاص حقوقی بابت موارد مربوط به ماموریت پرسنل به خارج از اسکناس  (4

 ...تخصیص ارز به خدمات مهندسی و مشاوره ای و  (5

نه ی متأسفاست ولاین شرکت برای تأمین مواد اولیه خود از خارج از کشور طی این زمان اقدام نموده ا آلومتک

دم عاز و های طرف قرارداد در تخصیص ارز مورد نیبه دلیل بروکراسی سخت اداری موجود در بانک

د شو ررتخصیص به موقع آن موجب شده است که شرکت در تامین مواد اولیه خود دچار تأخیر و ض

ولیه واد اماز طرف دیگر وجود دو نرخ ارز در بازار و مصوب سبب شده است که این شرکت در تهیه 

ه اصلی ه مادکداخلی خود نیز با مشکل جدی مواجه شود و نتواند شمش آلومینیوم مورد نیاز خود را 

ین او د نندر تولید محصوالتش است تهیه نماید و فروشندگان از فروش آن با ارز مصوب سرباز ز

 .شرکت نتواند به موقع به تعهدات خود به مشتریان شرکت پایبند باشد

 


