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 تا 1397 سال از «صادراتی ارز بازگشت» حوزه در سیاستگذاری شناسی آسیب

 راهکار ارائه و 1400

 1موسوی سیدمحمدرضا

 2احسان قمری

 چکیده

مدیریت منابع و مصارف ارزی یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است. در هنگام وقوع بحران های ارزی، سیاستگذاران اقتصادی کشور اقدام به اتخاذ تصمیماتی به منظور 

ارزی و مدیریت منابع و مصارف ارزی می نمایند. یکی از این سیاست ها، الزام صادرکنندگان به بازگشت جلوگیری از نوسانات 

 ارزهای صادراتی است.

که منجر به ایجاد نوسانات در بازار ارز و افزایش نرخ ارز شد، منجر به اتخاذ سیاست هایی از جمله الزام  1396بحران ارزی  

بود. از آن تاریخ تا به امروز،  1397رزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه صادرکنندگان به پیمان سپاری ا

مصوبات گوناگونی در این باره از سوی مراجع قانونی مختلف صادر و ابالغ شده و ابعاد مختلف پیمان سپاری ارزی از جمله 

تخصیص آن به واردکنندگان کاالهای مختلف در  مهلت زمان بازگشت، سازوکار بازگشت و میزان بازگشت ارزهای صادراتی و

 مصوبات مذکور دچار تغییرات و نوسانات مختلفی شد.

در این میان، چالش های گوناگونی بر سر راه پیمان سپاری ارزی ایجاد شد که مهمترین آنها چالش های مربوط به سامانه نیما به 

رز مورد نیاز واردات بود. وجود اختالل قیمتی در سامانه نیما به دلیل عنوان مهمترین سازوکار عرضه ارزهای صادراتی و تأمین ا

نفتی با سایر صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی، هزینه  های فرآورده و فوالدی تجمیع صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، معدنی،

صادرکنندگان خرد در عرضه ارز در سامانه  باالی مبادله به دلیل کارمزد های زیاد برخی از صرافی ها در سامانه نیما و مشکالت

                                           
 ، تهران، ایران.)علیه السالم(کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق 1

 دکتری علوم اقتصادی، استادیار دانشگاه رجاء، قزوین، ایران. 2
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نفتی از جمله مهمترین چالش های  های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، محصوالت نیما به دلیل عرضه زیاد صادرکنندگان

ید مشکالت موجود در سامانه نیما بود. در کنار این چالش ها، اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز صادراتی در بازار نیما موجب تشد

 مذکور و غفلت از سایر روش های ایفای تعهد ارزی شد.

یفی به بررسی مهمترین چالش توص-یلیتحل یکردبا رو واستفاده از روش پژوهش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای در این پژوهش با 

. بر اساس نتایج این پژوهش، و ارائه راهکار پرداخته شده است 1400تا  1397های پیمان سپاری ارزی در ایران در سال های 

 محصوالت غیر از صادرکنندگان–تقویت روش واردات در مقابل صادرات خود و دیگران برای صادرکنندگان غیر نفتی 

با لحاظ تراز بودن ارزآوری گروه های کاالهای صادراتی و ارزبری گروه های  -نفتی های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی،

نفتی برای مابقی  های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، محصوالت و تداوم عرضه ارز  صادرکنندگانکاالهای وارداتی 

 واردکنندگان در بازار نیما به سیاستگذاران اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد. 

 ارزی بحران سرمایه، خروج ارزی، مبادالت ارزی، سپاری پیمان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

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

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

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

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

نوسانات ارزی حساسیت ویژه ای دارند. بنابراین اتخاذ روش هایی برای مدیریت و کنترل عرضه و تقاضای ارز 

 .در بازار از جمله اولویت های دولت هاست

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

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

 . ف ارزی استاین دو مسئله را در کشورهای مختلف مشخص می کند، ساختار منابع و مصار

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

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

ازار ارز(. به علت سهم باالی ارزهای نفتی در بازی از جمله مهمترین مصارف ارزی کشورند. )سمت تقاضای ب

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

اقدام به گروه بندی کاالهای وارداتی  1397دوازدهم از سال  شرایط کمبود منابع ارزی به دالیل مختلف، دولت

بازگشت ارز پیمان سپاری ارزی و ر اساس اولویت کاالیی از سویی و الزام صادرکنندگان به و تخصیص ارز ب

 ت.صادراتی نموده اس

اما با وجود اقداماتی که در این راستا شکل یافته است، چالش هایی نیز در این مسیر وجود دارد که موجب شده 

با تجارت با چالش های گوناگونی مواجه شوند. صادرکنندگان و واردکنندگان در فرایند مبادالت ارزی مرتبط 
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آغاز شده است،  1397با توجه به اینکه فرایند پیمان سپاری ارزی از مصوبه هیئت وزیران در فروردین ماه 

بررسی چالش ها و آسیب های موجود بر سر راه بازگشت ارزهای صادراتی و ارائه راهکار، مستلزم آسیب 

 تاکنون است.  1397این زمینه از سال شناسی فرایند سیاستگذاری در 

و  1400تا  1397در این پژوهش ضمن بررسی روند سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی از سال 

آسیب شناسی فرایند موجود، مدلی را به منظور مدیریت بهتر مبادالت ارزی مرتبط با تجارت و ایفای تعهد 

 نهاد خواهیم داد. ارزی صادرکنندگان به دولت سیزدهم پیش

 پیشینه پژوهش

درباره موضوع پیمان سپاری ارزی در ایران تاکنون دو پژوهش از سوی اندیشکده های کشور انجام شده است 

 که به شرح زیر است:

 صادرات ارز بازگشت برای دولت بسته آسیب شناسی» در پژوهشی با عنوان (1400) مروی و همکاران -1

رسی نظریه و تاریخچه بحران های ارزی در ایران و کشورهای ضمن بر «اصالحی پیشنهادات و

پرداخته و  25/1/1400منتخب، به آسیب شناسی بسته دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی مصوب 

 راهکارهایی به منظور اصالح این بسته ارائه دادند.

 کشورهای با ارتتج در ارزی مبادالت موانع و مسائل بررسی» در پژوهشی با عنوان (1400) موسوی -2

ضمن ارائه یک نقشه کالن از منابع و مصارف ارزی و تحلیل مبادالت ارزی مرتبط با تجارت، « منطقه

 روند کلی پیمان سپاری ارزی در ایران را از ابتدا تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

ن پژوهش روند مصوبات مرتبط با نوآوری این پژوهش نسبت به دو پژوهش سابق در این است که اوالً در ای

مورد تحلیل و بررسی  1400تا  1397از سال  -نه صرفاً روند کلی-پیمان سپاری ارزی به همراه جزئیات آن 
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قرار گرفته است و ثانیاً ضمن آسیب شناسی دقیق فرایند مذکور، راهکاری را به منظور کاهش آسیب ها و 

 اده است.چالش های موجود به سیاستگذاران پیشنهاد د

 روش شناسی پژوهش

ای به بررسی روند مصوبات مرتبط با پیمان  کتابخانه مطالعه اسنادی و در این روش با استفاده از روش پژوهش

توصیفی، ضمن آسیب شناسی فرایند موجود، -سپاری ارزی خواهیم پرداخت و سپس با رویکرد تحلیلی

 اهیم داد.راهکاری را برای مدیریت بهتر این فرایند ارائه خو

 مبانی نظری

 تجارت  مرتبط با یارز تبادالت

 انتقال جریان و( خریدار به فروشنده از) کاال انتقال جریان: است انتقال جریان دو دارای اقتصادی معامله هر

 بین فضای در کاال یک وقتی. نیست مستثنا قاعده این از نیز الملل بین تجارت(. فروشنده به خریدار از) وجه

 بین تجارت در کاال انتقال جریان. دارد وجود وجه و کاال انتقال جریان دو شود، می مبادله کشور دو میان الملل

 وجه انتقال جریان و ها کشور سایر از کاال واردات یا و دیگر های کشور به کاال صادرات از است عبارت الملل

(. صادرات در) خریدار کشور از ارز تدریاف و( واردات در) فروشنده کشور به ارز انتقال از است عبارت

 گرفته قرار کشورها توجه مورد کشور المللی بین تجارت در پرداخت قابل وجه عنوان به خارجی ارز بنابراین

 خارجی ارز جریان مدیریت و تأمین تخصیص، جهت گذاری قاعده دنبال به اقتصادی سیاستگذاران و است

 تجارت در گری واسطه به اقتصاد در خارجی ارزهای اهمیت و تأثیر ماا. اند بوده خارجی تجارت در نیاز مورد

 می محسوب نیز باارزش دارایی نوعی معامالتی، کاربرد بر عالوه خارجی های ارز. شود نمی محدود الملل بین

 عرضه رفط دو دارای دیگر های بازار مانند و گرفته شکل «ارز بازار» نام به بازاری اقتصاد، هر در بنابراین. شود

 تقاضای خدماتی، ارزی مصارف کاال، واردات برای تقاضا شامل ارز تقاضای طرف. است تعادلی نرخ و تقاضا و
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 و( نفتی غیر و نفتی) صادرات از حاصل ارز شامل ارز عرضه طرف و ارز خروج برای تقاضا و بازی سفته

 .است مرکزی بانک ذخایر

ارت در یک نگاه کلی دارای دو مسئله کلیدی است. به نحوی که در همین راستا، تبادالت ارزی مرتبط با تج

 سایر مسائل مرتبط با مبادالت ارزی حول محور این دو مسئله شکل می گیرد. این دو مسئله عبارت اند از:

 تهیه ارز از محل صادرات )بخش عرضه(

مورد نیاز جهت واردات کاالها یکی از اصلی ترین محورها و مسائل تبادالت ارزی مرتبط با تجارت ، تهیه ارز 

به کشور است. آنچه که در کشورهای مختلف جهان معمول است، این است که کشورهای مختلف برای تأمین 

ارز مورد نیاز واردات، از ارزهای حاصل از صادرات استفاده می نمایند و در صورت کسری تراز پرداخت ها، به 

د. اما در ایران به دلیل آنکه ارزهای حاصل از صادرات نفت، روش هایی مانند استقراض خارجی رو می آورن

سهم عمده را در منابع ارزی به خود اختصاص می دهد، در شرایط عادی تأمین ارز توسط بانک مرکزی و با 

 استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت انجام می گیرد. 

 رد نیاز واردات در کشور وجود دارد:بنابراین در یک تقسیم بندی کلی، دو منبع جهت تأمین ارز مو

 نفت  صادراتارز حاصل از  -

 ارز حاصل از صادرات کاالهای غیر نفتی -

 تخصیص و تأمین ارز جهت واردات )بخش تقاضا(   

مسئله دیگری که در تنظیم مبادالت ارزی مرتبط با تجارت مورد اهمیت است، نحوه تخصیص ارز به واردات 

 صادراتمت تقاضای ارز جهت واردات است. در شرایط عادی که ارز حاصل از کاالهای مختلف یا مدیریت س

نفت به مقدار کافی در اختیار دولت بود، واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش می نمایند و پس از کسب مجوز 

های الزم جهت واردات کاالی مورد نظر و تأیید سفارش مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
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ز به کاالی مورد نظر صورت می گرفت. سپس مراتب جهت تأمین ارز به بانک مرکزی اعالم می تخصیص ار

شد و بانک مرکزی نیز بر اساس ارز تخصیص داده شده توسط وزارت صمت، اقدام به تأمین ارز می نمود. 

 ( 1395)شیریجیان و همکاران، 

 بحران های ارزی -1

 یک به بحران مطالعات، از برخی در. است شـده ارائه ارزیبحران  از متفاوتی تعاریف مختلف مطالعات در

 از دیگر برخی در یابد. شدت افزایش به ارز نرخ آن در که شود می گفته موفقیت آمیز سوداگرانه حمله

بر اساس این  .دربر می گیرد را نیز ناموفق سوداگرانه حمالت کـه است شده ارائه وسیع تری تعریف مطالعات

 حمایت برای مرکزی بانک یا و یابد می افزایش ارز نرخ یا بیافتد، اتفاق کشور یک پول به ای حمله اگر تعریف

 (1396می شود. )نصراللهی و همکاران،  بهره نرخ افزایش یا خود ارزی ذخایر فروش به مجبور ملی پول از

ثابت را از  ارزی رژیم اتخاذ در مورد منشأ وقوع بحران های ارزی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. عده ای

 ارز نرخ حفظ با که کند می دنبال را هایی سیاست غالباً ها دولت زمینه های بروز بحران های ارزی می دانند.

 به کشور بهره نرخ در اقتصاد اجرا می شود، ها سیاست این که هنگامی. نیست سازگار مدت طوالنی در ثابت

نک مرکزی در اثر خرید اوراق دولتی به منظور جبران کسری بودجه اگر ذخایر ارزی با. یابد می افزایش ناچار

 نگه ذخایر موجود برای ثابت حدی می رسد که به ذخایر این کاهش میزان یا به هر دلیل دیگری کاهش یابد،

 بانک ارزی ذخایر که وقتی تا شد، خواهد بیشتر نیز داخلی بهره کافی نیست. در این شرایط نرخ ارز نرخ داشتن

 شایع از این. شود ارز و شناور کردن آن ثابت رژیم کردن رها به ناچار و بانک مرکزی به اتمام رسیده کزیمر

 (1400است. )مروی و همکاران،  ارزی بحران مدل های ترین

های کشور متوازن است و منابع ارزی پاسخگوی نیازهای ارزی است، کلیه مبادالت  تا زمانی که تراز پرداخت

شود و  نیازی به ایجاد الزام جهت بازگشت ارزهای  گونه نوسان و التهاب انجام می ار ارز بدون هیچدر بستر باز
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که به معنای کافی نبودن منابع ارزی برای پوشش دادن مصارف  –صادراتی وجود ندارد. اما وقوع بحران ارزی 

در نتیجه بازار ارز و نرخ شود بخشی از تقاضای ارز در بستر بازار تأمین نشود و  موجب می -ارزی است

های اخیر  های مالی و نفتی در سال گرفته در آن دچار التهاب و نوسان گردد. در اقتصاد ایران اعمال تحریم شکل

های اخیر  و حجم باالی نقدینگی در سال -با توجه به سهم باالی درآمدهای ارزی نفتی در منابع ارزی کشور–

اضای ارز در بازار شده که این امر به بروز بحران ارزی و ایجاد التهاب موجب کاهش منابع ارزی و افزایش تق

منظور کنترل نوسانات در بازار ارز و مدیریت بحران  ها به در بازار ارز دامن زده است. در این شرایط دولت

زام های ارزی در این شرایط، ال ترین سیاست گیرند. یکی از مهم های متفاوتی را در پیش می ارزی سیاست

سپاری ارزی است. در شرایط مختلف، بخشی از صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل  صادرکنندگان به پیمان

ورزند و آن را به اشکال مختلف در خارج از کشور  از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور امتناع می

شود، با  ه تضعیف ارزش پول ملی میها که منجر ب کنند. این مسئله در شرایط بحران تراز پرداخت نگهداری می

گیرد و موجب کاهش بیشتر منابع ارزی و گسترش بحران  انگیزه خروج سرمایه شدت بیشتری به خود می

ها اقداماتی را برای جلوگیری از خروج ارز و جبران کاهش منابع ارزی در پیش می  گردد. بنابراین دولت می

 زام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی است.گیرند که یکی از آنها، سیاستگذاری جهت ال

 پیمان سپاری ارزی

 تعریف

پیمان سپاری ارزی عبارت است از فرایندی که طی آن، صادرکنندگان از سوی دولت ملزم به بازگرداندن ارز 

شوق حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. معموالً دولت ها برای ایفا کنندگان تعهد ارزی م

هایی نظیر معافیت مالیاتی و برای متخلفان از این اقدام، مجازات هایی مانند بسته شدن کارت بازرگانی، عدم 
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و عدم صدور  -در صورت عدم ایفای تعهد صادرات دوره قبل –صدور مجوز صادرات کاال در دوره های بعد 

 مجوز ترخیص کاال از گمرک را در نظر می گیرند. 

است که توسط سیاستگذاران پولی به منظور  1قت یکی از ابزار های سیاست کنترل ارزاین سیاست در حقی

ساماندهی به بازار ارز در راستای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضای بازار و رسیدن به قیمت تعادلی ارز بکار 

 گرفته می شود. 

 اهداف و ضرورت 

ن اقتصادی در هر کشور است و تغییرات در آن موجب از آنجا که نرخ ارز یکی از کلیدی ترین متغیرهای کال

ایجاد تغییر در سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن نظیر تراز پرداخت ها، تراز تجاری، حجم صادرات و 

واردات، نرخ تورم، حجم تولید و اشتغال و سیار متغیرها می گردد، بنابراین متعادل بودن بازار ارز، ثبات در این 

یری از نوسانات شدید نرخ ارز از جمله مهمترین اهداف دولت ها در مدیریت کالن اقتصادی بازار و جلوگ

کشور است. ایجاد تعادل در تراز تجاری و به تبع آن تراز پرداخت ها از جمله مهمترین اهداف بانک های 

ت منابع و مرکزی در دولت هاست. به منظور دستیابی به این هدف مهم، بانک های مرکزی مسئولیت مدیری

 مصارف ارزی را برعهده دارند.

بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ایجاد تعادل در منابع )عرضه( و مصارف )تقاضا( در حوزه ارز، اقدام به 

اتخاذ سیاست کنترل ارز می نماید. در این سیاست، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی، اقدام به 

ضا و عرضه می نماید. کنترل طرف تقاضا از طریق کنترل نقدینگی )برای کنترل تقاضای کنترل دو طرف تقا

سفته بازی( و قاعده گذاری در تخصیص ارز به واردکنندگان و کنترل طرف عرضه از طریق الزام صادرکنندگان 

                                           

1. foreign exchange control 
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سپاری در بازگشت ارزهای صادراتی، جلوگیری از خروج ارز و استقراض خارجی صورت می پذیرد. پیمان 

ارزی و یا سپردن تعهد ارزی نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی  یکی از مهمترین روش های کنترل طرف 

 عرضه در سیاست کنترل ارز است.  

بنابراین مهمترین هدف الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی، افزایش منابع ارزی جهت کنترل بازار ارز از 

تحقق این هدف مهم مستلزم ایجاد سازوکار ویژه ای جهت بازگشت  طریق کنترل طرف عرضه ارز است.

 (1400ارزهای صادراتی و همچنین مبارزه با قاچاق و خروج ارز از کشور است. )موسوی، 

 1397الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی در سال 

وزیران در  هیئت بنابراین. کرد پیدا افزایشی نرخ ارز روند و شد نوسان دچار ارز بازار 1396 زمستان از

 یکی. نمود اتخاذ تصمیماتی ارزی منابع و مصارف مدیریت و ارز ساماندهی نرخ منظور به 1397فروردین ماه 

بر اساس این . بود صادراتی ارزهای بازگشت بر مبنی ارزی تعهد سپردن به صادرکنندگان الزام تصمیمات، این از

ی که تا پیش از آن ارز حاصل از صادرات خود را به مصارف دلخواه می تصمیم، صادرکنندگان کاالهای غیر نفت

رساندند، موظف شدند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و با فروش آن به بانک مرکزی، معادل 

 (22/1/1397ریالی آن را دریافت نمایند. )مصوبه هیئت وزیران، 

 یرفع تعهد ارز زانیم -3-1

شاخصه های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در  یکی از مهمترین

ابالغ شد، میزان ارزی که صادرکنندگان موظف به بازگرداندن آن  1400تا  1397مصوباتی که طی سال های 

موجود و ترکیب  درصد تغییر می کرد. معموالً این میزان به شرایط ارزی کشور، منابع ارزی 95تا  80شدند، بین 

صادرکنندگان بستگی دارد. صادرکنندگان از بازگرداندند مابقی آن معاف هستند. دلیل این مسئله آن است که 

بسیاری از صادرکنندگان در فرایند صادرات خود متحمل برخی هزینه های ارزی نظیر هزینه های بازاریابی بین 
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سیاستگذار به منظور مراعات حال اینگونه از صادرکنندگان، المللی، پرداخت اقساط وام ارزی و ... شده اند و 

 درصدی از ارزهای صادراتی را از الزام به بازگشت به چرخه اقتصادی کشور معاف می کند.
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 مدت زمان رفع تعهد -3-2

یکی دیگر از عناصر مهم در رفع تعهد ارزی، مدت زمانی است که سیاستگذار برای بازگشت ارزهای صادراتی 

ماه از صدور پروانه صادراتی تعیین  4ماه و پس از آن تا  3صادرکننده مهلت می دهد. این مهلت نیز ابتدا تا به 

 شد.

 یارز صادرات فروشنرخ  -3-3

ریال(  42000با نرخ ترجیحی ) نفتی های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، این نرخ ابتدا برای محصوالت

الهای غیر نفتی با مجموع نرخ ترجیحی نرخ اظهارنامه صادراتی تعیین شد. پس از در سامانه نیما و برای سایر کا

 آن با تجمیع کلیه کاالهای غیر نفتی در سامانه نیما، نرخ مبادله بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین گردید. 

 یقیتشو یها استیس -3-4

بازگشت ارزهای صادراتی، مشوق هایی را برای سیاستگذاران به منظور ایجاد انگیزه در صادرکنندگان به منظور 

صادرکنندگان در نظر گرفته اند. معافیت های مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده از جمله این مشوق 

 هاست.

 نیمتخلف یبرا یهیتنب یها استیس -3-5

ارزی، محدودیت هایی سیاستگذاران به عنوان ضمانت اجرای قوانین و بخشنامه های خود در زمینه رفع تعهد 

را برای متخلفین در نظر گرفته اند. محدودیت در ارائه خدمات تجاری، بازرگانی، مالی )مانند صدور کارت 

ی بانکی( و همچنین وضع جریمه نقدی از جمله محدودیت هایی است که برای ها نامه ضمانتبازرگانی و ارائه 

 شده است.  متخلفین از بازگشت ارزهای صادراتی در نظر گرفته

 بازگشت ارز یمدل ها -3-6
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چارچوب ها و مدل هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شده 

 قسمت طبقه بندی می شوند: 6است، در یک تقسیم بندی کلی به 

بانک ها و یا در این روش، صادرکننده ارز خود را به صورت اسکناس به  بازگشت ارز به شکل اسکناس: -1

صرافی های معتبر عرضه می کند و در مقابل آن ریال دریافت می دارد. این عملیات در سامانه سنا ثبت می 

 گردد.

در این روش، صادر کننده ارز خود را که به شکل حواله ارزی در یک  بازگشت ارز به شکل حواله: -2

ل می کند و در ازای آن وجه دریافت صرافی خارجی موجود است، به صرافی خریدار در داخل کشور منتق

 می دارد. این عملیات در سامانه نیما انجام می گیرد.

در این روش، صادر کننده از طریق سیستم بانکی و با استفاده از  بازگشت ارز به شکل اعتبارات اسنادی: -3

حساب است،  پیام رسان و روش اعتبارات اسنادی، ارز خود را از بانک خارجی که خریدار در آن دارای

 دریافت می دارد.

قانون در مواردی اجازه می دهد صادرکنندگان قسمتی از ارز حاصل از  واردات در مقابل صادرات: -4

صادرات را خود به شکل مستقیم به واردات کاالهای مورد نیاز برای تولید اختصاص دهند. این کار به دو 

الی صادراتی خود نیاز به واردات کاالهای سرمایه شکل قابل انجام است: صادرکنندگانی که برای تولید کا

ای و واسطه ای دارند، مقداری از ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کاالهای مورد نیاز خود 

تخصیص می دهند )واردات در مقابل صادرات خود( یا ارز خود را به افراد دیگری که قصد واردات دارند، 

ادرات دیگران( و به این ترتیب تعهد مربوط به آن قسمت از ارز صادراتی می فروشند )واردات در مقابل ص

 ایفا می شود.
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سیاستگذاران به صادرکنندگان اجازه می دهند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود  پرداخت بدهی ارزی: -5

 را به پرداخت بدهی های ارزی خود اختصاص دهند.

ادرکنندگان مجازند بخشی از ارز صادراتی خود را به بر اساس بعضی از مصوبات، ص سپرده گذاری ارزی: -6

 عنوان سپرده ارزی نزد بانک های منتخب نگهداری نمایند.
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 سامانه نیما و صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، معدنی، فوالدی و فرآورده های نفتی -3-7

رنفتی مطرح شد، مسائل یکی از مسائل عمده ای که در ارتباط به بازگشت ارز حاصل از صادرات کاالهای غی

نفتی بود. این دسته از  های فرآورده و فوالدی معدنی، مربوط به صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی،

 صادرکنندگان از دو جهت با سایر صادرکنندگان غیر نفتی متفاوت هستند:

حی دریافت می از آنجا که تولیدکنندگان صنایع مذکور، خوراک مورد نیاز تولید خود را با نرخ ارز ترجی -1

کنند، الزم بود سازوکاری تعریف شود تا این دسته از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با 

 نرخ پایین تری نسبت به صادرکنندگان سایر کاالهای غیرنفتی عرضه نمایند.

درصد  60بیش از  -از منظر ارزش دالری-بر اساس آمارها، صادرات محصوالت صنایع مذکور -2

(. بنابراین با توجه به نیازهای 1400غیرنفتی را تشکیل می دهد. )سازمان توسعه تجارت، صادرات 

ارزی وارداتی کشور، الزم بود سازوکاری به منظور تخصیص بهینه ارز صادراتی صنایع مذکور به 

 واردات کاالها بر اساس اولویت اعالمی وزارت صمت ایجاد گردد.

به منظور مدیریت عرضه ارز حاصل از صادرات صنایع مذکور و  1397هشت پس از تشکیل سامانه نیما در اردیب

گروه اول کاالهای اساسی، گروه –تخصیص بهینه آن به واردات کاالها، ابتدا کاالهای وارداتی در قالب سه گروه 

 اولویت بندی شد و مقرر گردید صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، معدنی، -دوم و گروه سوم سایر کاالها

نفتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز رسمی در سامانه نیما به گروه دوم  های فرآورده و فوالدی

 (13/3/1397صنعت، معدن و تجارت،  اختصاص دهند. )مصوبه وزارت
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 1397جزئیات اولویت بندی کاالهای وارداتی و تخصیص ارز به آنها در خردادماه  -1جدول

اولویت 

 کاالیی
 نرخ مبادله محل تأمین ارز نوع کاال

 1گروه 
 و دارو ضروری، اساسی، کاالهای

 پزشکی تجهیزات و ملزومات
 منابع حاصل از فروش نفت

ریال  4000نرخ رسمی با 

 ریال( 38000تخفیف )

 2گروه 
مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و 

 سرمایه ای

 پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات محصوالت

 نفتی های وردهفرآ و فوالدی معدنی،
 ارز رسمی در سامانه نیما

 سایر کاالها 3گروه 
سایر صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی )خارج 

 از نیما(

نرخ رسمی+نرخ اظهارنامه 

 صادراتی

 13/3/1397 تجارت، و معدن صنعت، وزارت منبع: مصوبه

غیر نفتی )اعم از پتروشیمی و با تصویب هیئت وزیران، کلیه صادرکنندگان کاالهای  1397اما در مرداد ماه 

غیره( مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و گروه دوم و سوم کاالهای 

وارداتی نیز ارز مورد نیاز خود را از این سامانه تهیه نمایند. همچنین مقرر گردید نرخ مبادله در سامانه نیما بر 

( بنابراین 16/5/1397گان و واردکنندگان تعیین گردد. )مصوبه هیئت وزیران، اساس عرضه و تقاضای صادرکنند

 سامانه نیما به مرجع اصلی تبادالت ارزی مرتبط با تجارت در کشور تبدیل شد. 

نفتی  های فرآورده و فوالدی معدنی، پس از ابالغ این مصوبه، مقرر گردید صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی،

ز خوراک با نرخ ترجیحی در فرایند تولید، ارز خود را با نرخی کمتر از نرخ شکل گرفته در به دلیل استفاده ا

بازار نیما عرضه نمایند تا وارد کنندگان، این ارزها را با نرخ کمتری خریداری نمایند و هزینه واردات کاهش 

 یابد.
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 است: فعال عنصر چهار دارای بر اساس آنچه که تا کنون بیان شد، سامانه نیما

 ؛ واردات برای ارز کنندگان تقاضا -1

 صادرات؛ از حاصل ارز کنندگان عرضه -2

 هستند؛ مبادله واسطه که مجاز های صرافی -3

 (1399)امیرفخریان،  .دارد عهده بر را سامانه این بر نظارت وظیفه که مرکزی بانک -4

گاه اصلی بازگشت ارز بانک مرکزی، ضمن تأکید بر سامانه نیما به عنوان در 20/6/1397بر اساس مصوبه 

نفتی در صورت موافقت وزارت  های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، محصوالت صادراتی، صادرکنندگان

های مرتبط، مجاز به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به صورت واردات در مقابل صادرات شدند. اما این 

لغو شد و صادرکنندگان  6/8/1399لت در تاریخ بعد طی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دو دو سالاجازه 

 مذکور از آن تاریخ به بعد مکلف شدند صرفاً از طریق سامانه نیما اقدام به بازگشت ارز خود نمایند. 

تأکید بر  1399و  1398ی ها سالدر مورد سایر صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی نیز بانک مرکزی در مصوبات  

رز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما داشت. در نتیجه سایر روش های درصدی ا 70تا  60بازگشت 

 بازگشت ارزهای صادراتی مغفول واقع شدند.

 

 مراجع تصمیم گیری درباره پیمان سپاری ارزی در کشور -3-8

 مرجع اتخاذ شده است: 5تصمیمات مربوط به پیمان سپاری ارزی در کشور در 

این شورا که در نظام تصمیم گیری جمهوری اسالمی  قوا: انسر اقتصادی هماهنگی عالی شورای -1

ایران جایگاهی فراقانونی داشته و مصوبات آن فراتر از هیئت وزیران و مصوبات مجلس شورای 

طی مصوبه ای بر الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی  10/7/1397اسالمی بوده است، در تاریخ 

 تأکید نموده است.
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بیشترین مصوبات مربوط به پیمان سپاری ارزی  تاد هماهنگی اقتصادی دولت(:هیئت وزیران )س -2

مربوط به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و هیئت وزیران بوده است و با حضور وزرا و تیم اقتصادی 

 دولت و به و با تأیید رئیس جمهور ابالغ شده است. 

ان سپاری ارزی توسط هیئت وزیران، پس از تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی پیم بانک مرکزی: -3

 بخشنامه هایی را به منظور تعیین سازوکار بازگشت ارزهای صادراتی ابالغ نموده است.

مصوبه  2بر اساس ماده  :(2 ماده کمیته) صادرات از حاصل ارز بازگشت نحوه سیاستگذاری کمیته -4

ای با حضور تیم اقتصادی  ، کمیته10/7/1397 تاریخ قوا در سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای

دولت جهت سیاستگذاری در حوزه تبادالت ارزی مرتبط با تجارت از جمله پیمان سپاری ارزی 

 تشکیل شد.

پس از تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت: -5

وبه ستاد هماهنگی اقتصادی متولی پیمان سپاری ارزی واگذاری مدیریت آن از بانک مرکزی )مص

در آن وزارت تشکیل و تنظیم آیین نامه ها و « کمیته اقدام ارزی»(، کمیته ای با عنوان 6/8/1399دولت، 

 تصمیم گیری در فرایند اجرایی پیمان سپاری ارزی را بر عهده گرفت. 

 1400تا سال  1397روند مصوبات مربوط به پیمان سپاری ارزی از سال  -3-9

مصوبات مربوط به پیمان سپاری ارزی با تغییرات گوناگونی مواجه شده  1400تا مهرماه  1397ردین ماه از فرو

 است. در جدول زیر خالصه ای از این تحوالت بیان شده است:
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 1400-1397خالصه مصوبات مرتبط با پیمان سپاری ارزی  -2جدول

تاریخ 

 تصویب
 مرجع تصویب

متولی پیمان 

 سپاری ارزی

لزام درصد ا

به رفع 

 تعهد

 سازوکار بازگشت ارز صادراتی

مهلت 

ایفای 

 تعهد

 - تعیین نشده - بانک مرکزی هیئت وزیران 22/1/1397

 95 بانک مرکزی معاون اول رئیس جمهور 2/2/1397

 واردات در مقابل صادرات

 پرداخت بدهی ارزی

 فروش ارز به بانک و صرافی مجاز

 سپرده گذاری ارزی

- 

 - فروش ارز در سامانه نیما - مرکزی بانک وزیران ئتهی 16/5/1397

 95 بانک مرکزی بانک مرکزی 20/6/1397

صادرات )خود و  مقابل در واردات

 اشخاص ثالث(

 ارزی بدهی پرداخت

 در سامانه نیما ارز فروش

 ارزی گذاری سپرده

 ماه 3

10/7/1397 
شورای عالی هماهنگی 

 اقتصادی سران قوا
 ماه 3 ه نیماسامان - بانک مرکزی

 - درصد در سامانه نیما 90از صفر تا  پلکانی بانک مرکزی بانک مرکزی 27/8/1397
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 به صورت اسکناس در سامانه سنا

 و خود) صادرات مقابل در واردات

 ثالث( اشخاص

 ارزی بدهی پرداخت

 بانک مرکزی بانک مرکزی 1/3/1398
 70حداقل 

 درصد

درصد و سایر  60پتروشیمی ها 

درصد در سامانه  50دگان صادرکنن

 نیما

درصد و سایر  10پتروشیمی ها تا 

 درصد سامانه سنا 20صادرکنندگان تا 

 صادرات مقابل در مابقی ارز: واردات

 (ثالث اشخاص و خود)

 ماه 4

22/4/1399 

کمیته سیاستگذاری نحوه 

بازگشت ارز حاصل از 

 (2صادرات )کمیته ماده 

 درصد 90 مرکزی بانک

د به صورت حواله درص 80حداقل 

 ارزی در سامانه نیما

درصد به صورت اسکناس  20حداکثر 

 در سامانه سنا

 درصد برای نیازهای ارزی خود 30تا 

 ماه 4

6/8/1399 
 اقتصادی هماهنگی ستاد

 دولت

وزارت 

صنعت، معدن 

 و تجارت

 درصد 90

 پتروشیمی، محصوالت صادرکنندگان

نفتی  های فرآورده و فوالدی معدنی،

 ر سامانه نیمافقط د

 ماه 4
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 بقیه صادرکنندگان عالوه برنیما،

 و خود) صادرات مقابل در واردات

 (ثالث اشخاص

 ضروری، اساسی، کاالهای واردات

سامانه  از تولید، تجهیزات و اولیه مواد

 گاز و نفت ارزی درآمدهای و نیما

واردات بقیه کاالها از سامانه نیما، ارز 

 خود یا اشخاص دیگر

25/1/1400 

 نحوه سیاستگذاری کمیته

 از حاصل ارز بازگشت

 (2 ماده کمیته) صادرات

 وزارت

 معدن صنعت،

 تجارت و

 درصد 90

 پتروشیمی، محصوالت صادرکنندگان

 نفتی های فرآورده و فوالدی معدنی،

 نیما سامانه در فقط

 بر نیما، عالوه صادرکنندگان بقیه

 و خود) صادرات مقابل در واردات

 (ثالث اشخاص

 رداخت بدهی ارزیپ

 به صورت اسکناس در سامانه سنا

 ماه 4

 1400- 1397منبع: مصوبات مرتبط با پیمان سپاری ارزی 

 رانیدر ا یارز یسپار مانیپ و آسیب های چالش ها -3-10

 یرفع تعهد ارز ییاجرا یفساد و رانت در سازوکارها یها نهیزم جادیا
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زی صادرکنندگان به وجود آمده است که در برخی از موارد در حال حاضر سازوکارهایی برای رفع تعهد ار

زمینه را برای سوء استفاده و ایجاد رانت و فساد و دور زدن قانون فراهم نموده است. به عنوان مثال برخی از 

صادرکنندگان برای دور زدن رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی، اقدام به 

می نمایند. به عبارت بهتر با شخص دیگری تبانی می کنند تا او به عنوان واردکننده و با ثبت « وشیخالی فر»

سفارش صوری با استفاده از پروانه صادراتی صادرکننده و با روش واردات در مقابل صادرات خود، اقدام به 

 رفع تعهد ارزی نماید و در مقابل وجهی دریافت دارد. 

 هادهای سیاستگذار و مجریتعدد بخشنامه ها و ن

یکی از مهمترین چالش های پیمان سپاری ارزی، تعدد نهادهای سیاستگذار و بخشنامه های صادر شده در طول 

سه سال اخیر است. ریشه اصلی این مسئله، نبود تجربه پیمان سپاری ارزی در سال های اخیر و آشنا نبودن 

ادراتی بوده است. تعدد بخشنامه ها و تغییر مقررات در کنار مجریان با سازوکارهای مطلوب بازگشت ارزهای ص

ضعف متولیان و سیاستگذاران در اطالع رسانی در مورد سازوکار بازگشت ارزهای صادراتی موجب سردرگمی 

صادرکنندگان و عدم امکان برنامه ریزی برای آنها می گردد و در نهایت به اختالل در فعالیت های تجاری می 

بته این چالش با واگذاری مدیریت ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجامد. ال

 تا حدودی کاهش یافته است. 6/8/1399در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 

 چالش های مربوط به سامانه نیما

 و فوالدی معدنی، پتروشیمی، حصوالتسامانه نیما اگرچه در ابتدا به منظور تعیین تکلیف ارز صادراتی م

نفتی ایجاد شد، اما پس از مدتی با تجمیع کلیه کاالهای غیر نفتی در آن، عمالً به درگاه اصلی  های فرآورده

بازگشت ارز های صادراتی تبدیل شد. ایفای تعهد ارزی از طریق این سامانه با چالش ها و آسیب هایی مواجه 

 شد. 
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 موجب نیما سامانه قالب در آنها عرضه و خود صادراتی های ارز بازگشت به نندگانصادرک اول اینکه الزام

 و تولید های هزینه صادرکنندگان از بسیاری اینکه به توجه با. است شده صادرکنندگان برای زیان ایجاد

 از کمتر یمان بازار در شده ایجاد های نرخ و اند نموده پرداخت بازار آزاد های نرخ اساس بر را خود صادرات

 زیان موجب نیما سامانه در صادرات از حاصل ارز عرضه به صادرکنندگان الزام است، آزاد بازار در ارز نرخ

 .است شده آزاد بازار و نیما بازار در ارز نرخ میان فاصله اندازه به صادرکننده

ن در سامانه نیما هستند، دوم اینکه برخی از صرافی ها که واسطه مبادله میان صادرکنندگان و واردکنندگا

کارمزدهای باالیی را برای انجام مبادله از واردکننده طلب می کنند که موجب افزایش هزینه های واردات و 

 ایجاد تورم در کاالهای وارداتی می شود.

نفتی، حجم عمده صادرات غیرنفتی کشور را  های فرآورده و فوالدی معدنی، سوم اینکه محصوالت پتروشیمی،

یل می دهند. بنابراین حجم عمده ارز حاصل از صادرات نیز توسط صادرکنندگان این کاالها به سامانه نیما تشک

عرضه می شود. سایر صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی دارای ارزهای محدود و خاصی هستند که میزان حجم آن 

ی غیر نفتی به عرضه ارز در سامانه قابل مقایسه با گروه قبلی نیست. پس از تجمیع کلیه صادرکنندگان کاالها

نفتی به دلیل استفاده از  های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، نیما، مقرر گردید صادرکنندگان محصوالت

خوراک با نرخ ترجیحی در فرایند تولید، ارز خود را با قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده در سامانه نیما به فروش 

نار حجم محدود ارز سایر صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی باعث شد در بسیاری از رسانند. این مسئله در ک

مواقع، ارز سایر صادرکنندگان در سامانه نیما خریداری نداشته باشد و آن دسته از صادرکنندگان در ایفای تعهد 

 و فوالدی معدنی، پتروشیمی، محصوالت ارزی خود دچار مشکل شوند. بنابراین اصل تجمیع صادرکنندگان

نفتی با سایر صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی در سامانه نیما که در اصل برای صادرکنندگان گروه  های فرآورده

 اول طراحی شدن بود، یکی از مهمترین چالش های پیمان سپاری ارزی در کشور بود.
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انی بر عرضه ارز حاصل از چهارم اینکه بانک مرکزی در مصوبات خود به منظور کنترل نرخ مبادله، اصرار فراو

صادرات در سامانه نیما داشت و برای سایر روش های ایفای تعهد ارزی اهمیت زیادی قائل نبود. در نتیجه 

برخی از صادرکنندگان که به دلیل بخشنامه های بانک مرکزی، امکان استفاده از روش هایی نظیر واردات در 

ارز خود را در سامانه نیما به فروش رسانند و پس از آن، به عنوان مقابل صادرات خود را نداشتند، مجبور بودند 

واردکننده در صف خرید ارز در همان سامانه بایستند. این مسئله موجب افزایش هزینه و صرف وقت بسیار 

 برای فعاالن تجاری در فرایند ایفای تعهد ارزی شده است. 

 تجارت عدم آشنایی متولیان پیمان سپاری ارزی با اقتضائات -1

 صادرات از حاصل ارز- تجارت با مرتبط مبادالت: شوند می تقسیم دسته دو به کلی نگاه یک در ارزی مبادالت

 ارز مسافری، ارز دارو و سفته تقاضای مانند- تجارت با مرتبط غیر مبادالت و -واردات برای نیاز مورد ارز و

 ارزی مبادالت که است این کشور تجاری و ارزی یسیاستگذار در مغفول و مهم نکته یک. -ارز بازار در بازی

 جریان با تنیدگی درهم و پیوستگی دارای -است مشخص عنوانش از که همچنان-خارجی تجارت با مرتبط

 تجارت به نسبت در باید ارزی مبادالت از بخش این در سیاستگذاری گونه هر بنابراین. است کاالیی تجارت

 تجارت با مرتبط ارزی مبادالت مسئله در سیاستگذاری. شود اعمال آن ائاتاقتض گرفتن در نظر با و کاالیی

 مذکور مبادالت با مرتبط تجاری اقتضائات به توجه بدون و ارزی و پولی الگوهای و ها شاخص اساس بر صرفاً

این  مهمترین نمونه .است آن با مرتبط ارزی مبادالت مدیریت و کاالیی تجارت توسعه راه سر بر بزرگی مانع

مانند -مسئله، انتخاب بانک مرکزی به عنوان متولی پیمان سپاری ارزی بود. برخی از مصوبات بانک مرکزی 

نشان دهنده عدم وجود رویکرد تجاری و توجه  -ماهه برای بازگشت ارز صادراتی 4تعیین فرصت سه ماهه و 

یکه ارز حاصل از صادرات هرکدام از به اقتضائات تجارت در تصمیمات اتخاذ شده توسط آن نهاد بود. در حال

کاالهای صادراتی به اقتضای شرایط و فرایند صادرات، در یک مهلت متفاوتی بازمی گردد و تعیین یک زمان 

 .(1400ثابت برای کلیه کاالهای صادراتی تعیین کرد. )موسوی، 
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 جمع بندی و نتیجه گیری؛ راهکاری برای رفع آسیب ها و چالش های موجود

ارائه شد، راهکاری که به منظور  1400تا  1397وجه به آنچه درباره روند پیمان سپاری ارزی در سال های با ت

رفع چالش ها و آسیب های موجود و مدیریت بهتر تبادالت ارزی مرتبط با تجارت مطرح می شود، به شرح 

 زیر است:

 طرف عرضه ارز ؛ سازوکار مطلوب  بازگشت ارز صادراتی -1

ی، سامانه نیما به اصلی ترین سازوکار رفع تعهد ارزی در کشور تبدیل شده و بیشترین چالش ها در شرایط فعل

و آسیب ها نیز متوجه این سامانه است. همانطور که قبالً بیان شد، سامانه نیما در اصل به منظور عرضه ارز 

مت کمتر طراحی شده بود با قی نفتی های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، حاصل از صادرات محصوالت

و تجمیع سایر صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی و توجه و اصرار زیاد بر عرضه ارز در این سامانه موجب غفلت 

 از سایر روش های رفع تعهد ارزی و ایجاد آسیب های گوناگون شده است. 

مجدداً از سایر  نفتی های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، بنابراین الزم است صادرکنندگان محصوالت

صادرکنندگان تفکیک شوند و عرضه ارز آنها کماکان در سامانه نیما انجام گردد تا عرضه ارز صادراتی آنها با 

قیمت کمتر از نرخ سامانه خللی در عرضه ارز سایر صادرکنندگان ایجاد نکند. این امر در کنار تشدید نظارت 

صرافی ها و حذف کارمزدهای باال و سایر زمینه های فساد در سامانه بانک مرکزی به منظور کاهش مداخالت 

نیما می تواند موجب بهبود عملکرد سامانه نیما و کاهش نرخ ارز در آن سامانه شود که این امر به معنای کاهش 

 هزینه های واردات است.

ود یا دیگران در خارج از برای سایر صادرکنندگان غیرنفتی نیز الزم است روش واردات در مقابل صادرات خ

سامانه نیما تسهیل گردد تا هزینه های مبادله ارز کاهش یابد. در این روش صادرکنندگان بدون نیاز به ورود به 

سامانه نیما و مواجه شدن با چالش هایی نظیر صرف وقت بسیار و کارمزد های باالی صرافی ها، پروانه 
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ان واگذار می نمایند. در نتیجه مبادله ارز با هزینه کمتری نسبت به صادراتی خود را بدون واسطه به واردکنندگ

 سامانه نیما انجام می پذیرد.

نفتی در سامانه نیما به  های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، عرضه ارز حاصل از صادرات محصوالت

نندگان کاالهای غیرنفتی با قیمت کمتر از نرخ سامانه از یکسو و کاهش هزینه مبادله ارز برای سایر صادرک

استفاده از روش واردات در مقابل صادرات و حذف واسطه ها از سوی دیگر، موجب همسو شدن دو بازار و 

ایجاد روند کاهشی نرخ ارز در آنها می گردد و بر سایر مبادالت ارزی نظیر مبادالت در بازار آزاد و غیر رسمی 

 نیز تأثیر کاهشی خواهد داشت.

 ی ارز ؛ سازوکار مطلوب  تخصیص ارز به کاالهای وارداتیطرف تقاضا -2

 در این قسمت، گروه های کاالهای وارداتی از دو منظر طبقه بندی می شوند:

 از جهت میزان ارز بری -1

 از جهت ضروری یا لوکس بودن -2

 -فتین های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، محصوالت غیر از–گروه های کاالهای صادراتی غیر نفتی 

نیز از منظر میزان ارزآوری طبقه بندی می شوند. بر این اساس، آن دسته از کاالهای صادراتی غیر نفتی که میزان 

ارزآوری آنها معادل با ارزبری یک یا مجموع چند گروه کاالیی وارداتی بود، متناظر با آن گروه قرار می گیرد و 

خود از منظر ارزآوری و ارزبری  تراز هموارداتی متناظر و  ارز آن دسته از کاالهای صادراتی به گروه کاالیی

که تأمین ارز آن هماکنون در سامانه  27تا  23تعلق می گیرد.  به عنوان مثال ارزبری گروه کاالیی وارداتی ردیف 

نیما انجام می شود، با میزان ارزآوری صادرات گروه محصوالت کشاورزی برابر است. )سازمان توسعه تجارت، 

و متناظر است،  تراز هم( از آنجا که میزان ارزآوری و ارزبری این دو گروه صادراتی و وارداتی با یکدیگر 1400

می توان این دو گروه را از سامانه نیما خارج نمود و از طریق واردات در مقابل صادرات، ارز صادرکنندگان 
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اختصاص داد. این تقسیم بندی می  27تا  23 ردیف وارداتی کاالیی محصوالت کشاورزی به واردکنندگان گروه

 تواند برای سایر گروه های کاالیی نیز انجام شود.

قرار می گیرند و  -از منظر لوکس بودن و تراز بودن–آن دسته از کاالهای وارداتی که در اولویت های بعدی 

ما و از طریق خرید ارز حاصل امکان تراز شدن با گروه های کاالهای صادراتی ندارند، ارز خود را در سامانه نی

 نفتی تأمین می نمایند. های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، از صادرات محصوالت

در این مدل بر خالف مدل موجود، واردات در مقابل صادرات به سازوکار اصلی ایفای تعهد ارزی و سامانه نیما 

 های فرآورده و فوالدی معدنی، پتروشیمی، حصوالتبه بازار دوم و محلی برای مبادله ارز حاصل از صادرات م

 شاهد توانیم می مدل این اجرای نفتی با سایر کاالهای وارداتی با نرخ کمتر تبدیل خواهد شد. همچنین با

 اساس بر واردات مدیریت و نیما بازار در فشار کاهش ارزی، سپاری پیمان فرایند در داللی و مفاسد کاهش

 .اشیمب کشور واقعی نیازهای
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