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  خالصه مدیریتی 

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

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

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

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

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

 .اولویت های دولت هاست

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

چه که کیفیت این  )سمت تقاضای بازار ارز( و تهیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات )سمت عرضه بازار ارز(. آن

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

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

واردات، پرداخت بدهی های ارزی و سفته بازی  را تشکیل می دهند )سمت عرضه بازار ارز(. همچنین سه مؤلفه  

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

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

ی به دالیل مختلف، دولت اقدام به گروه بندی کاالهای وارداتی و تخصیص ارز بر اساس اولویت  کمبود منابع ارز 

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

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

الکترونیکی الزم جهت ثبت و انجام کلیه فرایندهای تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز    رسامانه ها بست  است. این

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

در حال حاضر سامانه جامع  ست.  ارزی و تسهیل این مبادالت از جمله مزایای استفاده از سامانه های ارزی ا

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

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

ه شکل حواله( و سامانه سنا به عنوان بستری جهت ثبت معامالت صرافی  و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی )ب

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

 جامع تجارت است.

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

راه تبادالت ارزی مرتبط با تجارت وجود دارد. اعمال محدودیت صادراتی به منظور بازگشت ارز ناشی از صادرات،  

عدم اعمال نظارت کافی و انحراف در تأمین ارز توسط بانک مرکزی، تحریم های اقتصادی، وابستگی منابع ارزی  

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

 بخشنامه ها و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجارت از جمله این موانع است. 
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یکی از اقدامات دولت به منظور مقابله با تحریم و جبران کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش درآمد نفتی، الزام  

ازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. البته تصمیم  صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی یا ب

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

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

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

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

، دولت ها اقدام به الزام صادرکنندگان  به دالیل مختلف با کاهش درآمد نفتی و یا نوسانات ارزی مواجه شده است

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

از صادرات در ایران صورت پذیرفت تا به امروز بارها مقررات مربوط به این مسئله در مقاطع مختلف مورد تغییر  

 است.   و بازبینی قرار گرفته 

و بر اساس مصوبه هیئت    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  

درصد ارز    90ماه پس از صادرات،    4است. بر اساس این بسته، صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی موظفند تا  

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

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

درصد از ارزهای صادراتی به چرخه    69حدود    1399همن ماه  الی ب  1397از فروردین ماه  با توجه به آمار ها،  

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

ثبات و  ارزی در کشور وجود دارد.   قانونی عدم  ثابت  برای  در سیاستگذاری،    نبود چارچوب  ایجاد محدودیت 

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

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

 الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی در ایران وجود دارد. 

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

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

راق و افغانستان  های جایگزین مبادالت دالری مطرح می شود. در حال حاضر کشورهای همسایه ایران از جمله ع

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.  

نیز در این زمینه وجود دارد.    اما با وجود فرصت مهم مبادالت ریالی با کشور های همسایه، چالش های فراوانی 

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

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

تر در معرض انتقال ریال بوده اند، موجود است. چالش مهم دیگر در این  زائران، گردشگران و مسافران، بیش

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

م  استفاده برخی از صادرکنندگان به ویژه در رفع تعهد ارزی برای دور زدن قانون در پوشش تجارت ریالی فراه
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نامعلوم  حجم  نموده است. بسیاری از مبادالتی که به عنوان مبادالت ریالی معرفی می شود، ماهیت ارزی دارند.  

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

   ای است.ریالی از دیگر چالش های مبادالت ریالی در تجارت منطقه 

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

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

ش بینی پذیری در تجارت خارجی کشور  نشان می دهد. این مسئله موجب سردرگمی تجار و عدم امکان پی

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

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

کشور به درآمدهای نفتی نیز از   در کنار معضالت موجود در سیاستگذاری ارزی، وابستگی و اتکای منابع ارزی

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

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

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

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

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

، به نظر  موجود در این مبادالت ی چالش هایگاه مبادالت ریالی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و جاتوجه به 

  ی ر یاز فراگ  ش یمرتبط با تجارت محدود خواهد بود و پ  ی روش در مبادالت ارز  نی ا  ی گذار  ر یتأث  زان یرسد م  یم

 به آن توجه کرد. ی روش مستقل در مبادالت ارز ک یتوان به عنوان  یآن، نم یها  نهیو آماده شدن زم
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