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  خالصه مدیریتی

ورها تبدیل امروزه تجارت بین المللی به یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری و عوامل مهم جهش اقتصادی کش

زای پولی تجارت تبادالت ارزی به عنوان مابه ا شده است. یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تجارت بین المللی،

پرداخت در مسئله  کاالیی است. به دلیل اهمیت تبادالت ارزی در تجارت بین الملل، مدیریت بازار ارز و سازوکار

وسانات ارزی نتجارت دارای اهمیت است و به دلیل همین اهمیت، دولت ها بر مدیریت بازار ارز و جلوگیری از 

ر بازار از جمله ای دارند. بنابراین اتخاذ روش هایی برای مدیریت و کنترل عرضه و تقاضای ارز دحساسیت ویژه 

 .اولویت های دولت هاست

رای واردات دو مسئله اصلی تبادالت ارزی مرتبط با تجارت عبارت اند از تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز ب 

ه کیفیت این کز صادرات )سمت عرضه بازار ارز(. آنچه )سمت تقاضای بازار ارز( و تهیه و بازگشت ارز حاصل ا

 . دو مسئله را در کشورهای مختلف مشخص می کند، ساختار منابع و مصارف ارزی است

ین منابع ارزی در اقتصاد ایران سه مؤلفه صادرات نفت، صادرات غیر نفتی و استفاده از امکانات خارجی مهمتر

سفته بازی  رز(. همچنین سه مؤلفه واردات، پرداخت بدهی های ارزی ورا تشکیل می دهند )سمت عرضه بازار ا

فتی در منابع ناز جمله مهمترین مصارف ارزی کشور اند. )سمت تقاضای بازار ارز(. به علت سهم باالی ارزهای 

شرایط د. اما در ارزی کشور، در شرایط عادی تأمین ارز توسط دولت و با استفاده از ارزهای نفتی انجام می گیر

ر اساس اولویت بکمبود منابع ارزی به دالیل مختلف، دولت اقدام به گروه بندی کاالهای وارداتی و تخصیص ارز 

 ت.به بازگشت ارز صادراتی نموده اس کاالیی از سویی و الزام صادرکنندگان

 ارزی ایهسامانه  از جمله اقدامات دولت جهت کنترل مبادالت ارزی مرتبط با تجارت در کشور، راه اندازی

رز مورد نیاز االکترونیکی الزم جهت ثبت و انجام کلیه فرایندهای تخصیص و تأمین  راست. این سامانه ها بست

در مبادالت  ایجاد شفافیت و پایش پذیریبرای واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم نموده است. 

امانه جامع در حال حاضر ساده از سامانه های ارزی است. ارزی و تسهیل این مبادالت از جمله مزایای استف

رت از جمله تجارت به عنوان سامانه اصلی ثبت کلیه فعالیت های تجاری، کلیه زیرسامانه های مرتبط با تجا

رد نیاز واردات . سامانه نیما به عنوان بستری جهت مبادله ارز موسامانه های ارزی را در خود پوشش داده است

الت صرافی صل از صادرات غیر نفتی )به شکل حواله( و سامانه سنا به عنوان بستری جهت ثبت معامو ارز حا

به سامانه  ها از جمله ثبت بازگشت ارز حاصل از صادرات )به شکل اسکناس( از جمله سامانه های ارزی متصل

 جامع تجارت است.

جارت شکل یافته است، چالش هایی نیز بر سر اما با وجود اقداماتی که جهت تنظیم مبادالت ارزی مرتبط با ت

راه تبادالت ارزی مرتبط با تجارت وجود دارد. اعمال محدودیت صادراتی به منظور بازگشت ارز ناشی از صادرات، 
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عدم اعمال نظارت کافی و انحراف در تأمین ارز توسط بانک مرکزی، تحریم های اقتصادی، وابستگی منابع ارزی 

تعدد  نفتی، تعدد نهادهای متولی و مؤثر در مبادالت ارزی مرتبط با تجارت خارجی وکشور به درآمدهای 

 بخشنامه ها و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجارت از جمله این موانع است.

آمد نفتی، الزام یکی از اقدامات دولت به منظور مقابله با تحریم و جبران کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش در

لبته تصمیم ان به رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. اصادرکنندگ

رزی کشور در گیری در این مورد منحصر در شرایط تحریم نبوده و با توجه به نقش درآمدهای نفتی در منابع ا

ه درآمدهای ک در شرایطی طول دهه های اخیر، تحت تأثیر نوسانات درآمد های نفتی قرار داشته است. معموالً

الزام  نفتی کشور برای پوشش دادن ذخایر ارزی و نیازهای وارداتی کافی بوده است، دولت ها نیازی به

گامی که کشور صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی ندیده اند و در نتیجه قوانین مرتبط با لغو شده است و در هن

لزام صادرکنندگان سانات ارزی مواجه شده است، دولت ها اقدام به ابه دالیل مختلف با کاهش درآمد نفتی و یا نو

گشت ارز حاصل که اولین الزام قانونی جهت باز 1309به بازگشت ارزهای صادراتی کرده اند. بنابراین از سال 

ییر ختلف مورد تغاز صادرات در ایران صورت پذیرفت تا به امروز بارها مقررات مربوط به این مسئله در مقاطع م

 و بازبینی قرار گرفته است. 

یئت و بر اساس مصوبه ه 1400آخرین بسته سیاستی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه 

ابالغ شده  1397و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مهر ماه  1397وزیران در فروردین ماه 

رصد ارز د 90ماه پس از صادرات،  4های غیرنفتی موظفند تا است. بر اساس این بسته، صادرکنندگان کاال

ه ارزی)سامانه حاصل از صادرات خود را به یکی از این روش ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند: فروش حوال

 نیما(، فروش اسکناس )سامانه سنا(، واردات در مقابل صادرات خود و قبول بدهی های ارزی.

اتی به چرخه درصد از ارزهای صادر 69حدود  1399الی بهمن ماه  1397ز فروردین ماه ابا توجه به آمار ها، 

ان سپاری اقتصادی کشور بازگشته است. اما با این وجود، چالش هایی بر سر راه سیاستگذاری و اجرای پیم

ت برای محدودیایجاد در سیاستگذاری،  نبود چارچوب ثابت قانونیعدم ثبات و ارزی در کشور وجود دارد. 

جرایی با ، ایجاد زمینه های فساد و رانت در سازوکارهای اجرایی، عدم تطبیق سازوکارهای اصادرکنندگان

ت که در واقعیت های تجارت و چالش های موجود در رفع تعهد ارزی مبادالت ریالی از جمله چالش هایی اس

 دارد. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی در ایران وجود

یکی از مهمترین چالش های رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز مربوط به مبادالت ریالی است. با توجه به شدت 

های بانکی و محدودیت در استفاده از دالر در تبادالت تجاری، استفاده از ریال به عنوان یکی از گزینه تحریم

های همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان های جایگزین مبادالت دالری مطرح می شود. در حال حاضر کشور
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به دلیل حجم باالی روابط تجاری و مسافرت میان ایران و کشور های مذکور و انتقال ریال از سوی تجار و 

 مسافران به آن کشور ها، بیشترین حجم مبادالت ریالی با ایران را دارا هستند. 

ینه وجود دارد. ی همسایه، چالش های فراوانی نیز در این زماما با وجود فرصت مهم مبادالت ریالی با کشور ها

 در حال حاضر یکی از این چالش ها، محدود بودن کشورهایی است که امکان مبادالت ریالی با ایران را دارند.

و رفت و آمد  ظرفیت مبادالت ریالی با ایران صرفاً در تعداد محدودی از کشورهای همسایه که به دلیل تجارت

یگر در این ن، گردشگران و مسافران، بیشتر در معرض انتقال ریال بوده اند، موجود است. چالش مهم دزائرا

برای سوء  زمینه این است که توجه به مبادالت ریالی بدون فراهم کردن سازوکارهای قانونی آن، زمینه را

ریالی فراهم  ن در پوشش تجارتاستفاده برخی از صادرکنندگان به ویژه در رفع تعهد ارزی برای دور زدن قانو

نامعلوم حجم د. نموده است. بسیاری از مبادالتی که به عنوان مبادالت ریالی معرفی می شود، ماهیت ارزی دارن

بادالت ازوکار مسدر  ابهام و کشورها ریبا سای ریالی منوط بودن به تجارت باال ،ریال موجود در کشورهای منطقه

  دالت ریالی در تجارت منطقه ای است.ریالی از دیگر چالش های مبا

دیریت این با توجه به مسائل و موانع تبادالت ارزی مرتبط با تجارت، به نظر می رسد مهمترین چالش در م

دره از آنها تبادالت، نبود ثبات در سیاستگذاری است که خود را در تعدد نهادهای متولی و بخشنامه های صا

ور ردرگمی تجار و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجارت خارجی کشنشان می دهد. این مسئله موجب س

از جمله  شده است. بی توجهی به اقتضائات و فرایندهای تجارت در سیاستگذاری ارزی مرتبط با تجارت نیز

 معضالت موجود در سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در این حوزه است. 

فتی نیز از نوابستگی و اتکای منابع ارزی کشور به درآمدهای در کنار معضالت موجود در سیاستگذاری ارزی، 

گیری  جمله چالش هایی است که بر روند مدیریت تبادالت ارزی مرتبط با تجارت مؤثر بوده و موجب شکل

م صادرکنندگان نگاه مقطعی و کوتاه مدت سیاستگذاران در مدیریت تبادالت مذکور شده است. با این وجود، الزا

ط به ارز حاصل از صادرات همچنان در صدر سیاست های دولت جهت کنترل تبادالت ارزی مرتببه بازگشت 

اد محدودیت تجارت قرار دارد. اگرچه اصل این اقدام به منظور کنترل تبادالت مذکور ضروری است، اما  ایج

با مچنین هاست.  های قانونی به جای ایجاد انگیزه در فعاالن اقتصادی به چالش مهم این اقدام تبدیل شده

، به نظر دالتموجود در این مبا یچالش هاجایگاه مبادالت ریالی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و توجه به 

 یریز فراگا شیمرتبط با تجارت محدود خواهد بود و پ یروش در مبادالت ارز نیا یگذار ریتأث زانیرسد م یم

 رد.به آن توجه ک یروش مستقل در مبادالت ارز کیتوان به عنوان  یآن، نم یها نهیو آماده شدن زم

 

  



 

 

 5 منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس
 

 فهرست مطالب

 7 .............................................................................................................................................................................. مقدمه

 9 ........................................................ منطقه یدر تجارت با کشورها یبر مسائل و موانع تبادالت ارز یمرور .1فصل 

 9 .................................................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 10 ................................................................................................ یدر تجارت منطقه ا یمسائل مبادالت ارز -2-1

 10 ........................................................................... ارز از محل صادرات )بخش عرضه( نیو تأم هیته -1-2-1

 10 ......................................................................... ارز جهت واردات )بخش تقاضا( نیو تأم صیتخص -2-2-1

 11 ................................................................................................. یمرتبط با مبادالت ارز یهاسامانه یبررس -3-1

 11 ...................................................................................................................... یارز یمفهوم سامانه ها -1-3-1

 11 .................................................................................................................... یارز یضرورت سامانه ها -2-3-1

 12 ................................................................................................... یارز یعناصر موجود در سامانه ها -3-3-1

 13 ................................................................................................................... رانیدر ا یارز یسامانه ها -4-3-1

 19 ................................................................................................... یدر تجارت منطقه ا یموانع مبادالت ارز -4-1

 19 ............................................ از صادرات یبه منظور بازگشت ارز ناش یصادرات تیاعمال محدود -1-4-1

 19 ........................................ یارز توسط بانک مرکز نیو انحراف در تأم یعدم اعمال نظارت کاف -2-4-1

 19 ............................................................................................................................ یاقتصاد یها میتحر -3-4-1

 20 ............................................................................. :ینفت یکشور به درآمدها یمنابع ارز یوابستگ -4-4-1

 20 ................................. :یمرتبط با تجارت خارج یو مؤثر در مبادالت ارز یمتول یتعدد نهادها -5-4-1

 20 ..................................................... در تجارت یریپذ ینیب شیتعدد بخشنامه ها و عدم امکان پ -6-4-1

 21 .................................................. رانیدر ا« صادرکنندگان یرفع تعهد ارز»ند و ابعاد یخچه، فراین تارییتب .2فصل 

 21 .................................................................................................................................................................. مقدمه -1-2

 21 .............................................................................................................................. یارز یسپار مانیپ فیتعر -2-2

 21 ........................................................................................................... یارز یسپار مانیاهداف و ضرورت پ -3-2

 22 ............................................................................................................... یارز یسپار مانیعناصر مهم در پ -4-2

 22 .................................................................................................................................... یچارچوب حقوق -1-4-2

 22 ........................................................................................................................... یزان رفع تعهد ارزیم -2-4-2

 23 .............................................................................................................................مدت زمان رفع تعهد -3-4-2

 23 ........................................................................................................................ ینرخ مبادله ارز صادرات -4-4-2

 23 ........................................................................................................................ د رفع تعهدیا رسیسند  -5-4-2

 23 .................................................................................................. نیمتخلف یبرا یهیتنب یهااستیس -6-4-2

 24 ............................................................................................................................ یقیتشو یهااستیس -7-4-2

 24 ............................................................................................................................ بازگشت ارز یهامدل -8-4-2

 24 ................................................................................................................................. بازگشت ارز یمتول -9-4-2



 

 

 6 منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس
 

 25 ........................................................................................................................... رانیدر ا یارز ین سپارمایپ -5-2

 25 ......................................................................... اول یدر زمان پهلو یارز یاستگذارینقطه آغاز س -1-5-2

 25 ............................................. کشور یارز استیآن در س گاهیو جا «یصادرات یبازگشت ارزها» -2-5-2

 26 ................................................................. رانیا یارز یاستگذاریمحور تحول در س ؛یدرآمد نفت -3-5-2

 28 ............................................................................ یپس از زمان انقالب اسالم یارز یسپار مانیپ -4-5-2

 37 ......................................................................................................................... یالیت مبادالت ریانواع و ماه -6-2

 37 ............................................................................................................................... یالیمفهوم مبادله ر -1-6-2

 38 ............................................................................................................... یالیمبادله ر دهیضرورت و فا -2-6-2

 38 .......................................................................................................................... یالیتجارت ر یهامدل -3-6-2

 41 ......................................................................................... رانیدر ا یارز یسپار مانیروند پ ینقد و بررس -7-2

 41 ............................................................................................. رانیدر ا یارز یسپارمانینقاط قوت پ -1-7-2

 41 ......................................................................................... رانیدر ا یارز یمان سپاریپ یچالش ها -2-7-2

 43 ........................................................................................................................................................... یبندجمع -8-2

 44 ................................................................................................................................ یریگجهیو نت یبندجمع .3فصل 

 46 ............................................................................................................................................................................. منابع

 

 فهرست جداول

 13 ........................................................................................................................ در سامانه جامع تجارت یو تجار یارز یندهای. فرا1جدول 

 

 فهرست نمودارها

 27 ............................................................................................... ون دالر(یلی)م 1357-1338ران یاز صادرات ا ی. روند درآمد ناش1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

  




