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توجوی  25میلیارد یورو ارز بازنگشته
بانک مرکزی در جس 

جزییات ارزهای بازنگشته اعالم شد
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یادداشت

گروه اقتصادی /یک روز پس از اعالم اینکه
پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره بازگشت
ارز صادراتــی از ســوی رئیسجمهوری به
بانک مرکزی ارجاع داده شده ،مدیر اداره
توگو
صــادرات بانک مرکــزی در یک گف 
به بیان جزئیات بیشــتری دربــاره ارزهای
برنگشــته بــه چرخــه اقتصــاد پرداخــت.
جزئیاتــی از میــزان ارزهــای برنگشــته در
لهای  1397و  ،1398بســته سیاستی
ســا 
بازگشــت ارزهای صادراتی در سال 1399
و پیشبینی میزان ریســک عدم بازگشت
ارز در ادامه این روند.
ëëدر نامه اتاق بازرگانی چه بود؟
اول مردادماه ،غالمحســین شــافعی،
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در
نامهای به حسن روحانی رئیس جمهوری
نوشــته بــود کــه «کل صادرات کشــور طی
ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸حــدود ۸۵
میلیارد دالر بوده است .برابر آمار اعالمی
بانــک مرکــزی از این مقدار حــدود ۲۷.۵
میلیــارد دالر بــه چرخــه اقتصادی کشــور
برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر
 ۲۰درصــدی بخش خصوصی در اقتصاد
کشــور ،بــه نظــر میرســد درصد کمــی از
مبلــغ فوقالذکــر بــه بخــش خصوصــی
واقعی تعلق داشــته باشد .این امر ناشی
از فــروش امانــی برخــی از کاالهــا ماننــد
فرش دستباف ،فروش کاالهای صادراتی
بــه کشــورهای منطقــه از جملــه روســیه،
صادرات به برخی کشــورها مانند ســوریه
کــه امکان بازگشــت ارز و کاالهــا از آنها به
دلیل تحریم وجود ندارد .صادرات ریالی
به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار
مــاه برای برگشــت ارز به کشــور و ...اســت
که مطمئناً بیشــتر این ارزها در آینده و به
تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد
شــد ».او در ادامــه از چنــد درخواســت
و پیشــنهادات بخــش خصوصــی بــرای
تســهیل و تســریع در فرآینــد بازگشــت
ارزهــای صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور ،عنوان کــرده و پیشــنهاد داده بود:
ســازوکاری تعریف شــود که «برگشــت ارز
با اســتفاده از یک یا ترکیبــی از روشهای
چهارگانه اعالمی بانــک مرکزی (واردات
در مقابل صادرات ،فروش ارز به بانکها
و صرافیهای مجازی ،سپردهگذاری ارزی
نــزد بانکهــا و )...بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور امکانپذیــر باشــد .کلیــه نیازهــای
ارزی واحدهــای تولیــدی صادراتــی از
محل ارزهای صادراتی خود تأمین شــود.
صــادرات از محل ورود موقــت مواد اولیه
و نهادههای تولید ،از ایفای تعهدات ارزی
معــاف شــود .ارزش پروانههای صادراتی
به جهت پوشــش هزینههای ارزی ســربار
صــادرات ،حداقــل  ۲۰درصــد تعدیــل
شــود .دســتورالعمل اخیر بانــک مرکزی
عطف به ماسبق نشود .در راستای تسریع
بازگشــت ارزهــای صادراتــی بــه چرخــه
اقتصادی کشــور و نیز پوشــش هزینههای
واحدهــای تولیــدی صادراتی بــا توجه به
تــورم دو رقمی در کشــور ،ارزهای حاصل
از صــادرات غیر نفتی بنگاههای کوچک و
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متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک
مرکزی خریداری شود».
هنــوز بانک مرکزی به این نامه پاســخ
رسمی نداده است؛ اما درباره آن بخش از
نامه که نوشته شده بود« :فهرست اعالمی
بانک مرکزی فاقد اطالعات در خصوص
میــزان ارزش صــادرات ،میــزان ارزش
تعهدات ایفا نشــده ،عــدم تفکیک آمار و
اطالعــات صــادر کنندگان طی ســالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸و نیــز عــدم اعالم مالکیت
بنگاههای صادراتــی دولتی ،عمومی غیر
دولتــی ،تعاونــی و خصوصــی اســت کــه
اجازه بررســی و تجزیه و تحلیل درست را
به اتــاق نمیدهد ».مدیــر اداره صادرات
بانک مرکزی توضیحــات جامعی را ارائه
داده که روابط عمومی بانک مرکزی آن را
منتشر کرده است .صمد کریمی میگوید
کــه میــزان ارزهــای بازنگشــته بــه چرخه
اقتصادی کشور در سالهای یاد شده بالغ
بــر  25میلیــارد یــورو ( 27میلیــارد دالر)
اســت؛ از این میــزان حــدود  6.8میلیارد
یــورو ( 7.6میلیــارد دالر) مربــوط به 250
صادرکننــده حقیقــی و حقوقــی معرفــی
شده به قوه قضائیه است.
 22.5ëëمیلیارد یورو از  56.1میلیارد یورو
بازنگشت
مدیــر اداره صــادرات بانــک مرکــزی
در خصــوص میزان ارزهای بازنگشــته به
چرخه اقتصادی کشور بیان میکند :بانک
مرکــزی گزارشهای تحلیلــی مختلفی را
در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در
مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای
اجرایی و نظارتی ارســال میکنــد .بهطور
نمونــه برمبنــای پروانههــای صادراتــی
دریافتــی از گمــرک جمهــوری اســامی
طــی ســالهای  1397و  1398مبلغ 56.1
میلیارد یــورو (بــدون احتســاب صادرات
شرکتهای ملی نفت ایران ،ملی پاالیش
و پخــش فرآوردههای نفتی ایــران و ملی
گاز ایــران) صادرات صورت گرفته اســت،
از این میزان تا روز  1399.3.31فقط مبلغ
 33.6میلیارد یورو برگشــت ارز به چرخه
اقتصــادی کشــور انجــام پذیرفتــه اســت.
بنابرایــن تــا پایــان خردادماه ســالجاری
مبلــغ  22.5میلیارد یورو ارز فقط توســط
ایــن گــروه بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
برنگشته است.
مدیــر اداره صــادرات بانــک مرکــزی
ادامــه میدهــد :عــاوه بــر ارقــام مذکور،
مبلــغ  2.5میلیــارد یــورو مربــوط بــه
کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در
بازه زمانــی  1397.1.22الــی 1397.5.16
اســت که مطابق با مصوبات کمیته ماده
 2شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ،این
صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود
را در ســامانههای مربوط ثبت کنند و جزو
تعهــدات آنان محســوب شــد ،امــا مبالغ
ارزی آنها به چرخه رســمی اقتصاد کشور
برنگشــته است که با احتســاب آن ،میزان
عدم بازگشــت ارز به چرخه رســمی کشور
در ســالهای  1397و  1398معــادل 25
میلیارد یورو خواهد شد.
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یادداشت

یکــی از ســؤاالت اساســی
این اســت که چه باید کرد
که بازار ارز بهدلیل مهلت
صادرکنندگان در برگشت
هیبتاهلل اصولی ارز حاصــل از صــادرات
نایب
رئیساقتصاد دچار نوسان نشــود؟ برای
کمیسیون
کالن اتاق بازرگانی رســیدن به این پاسخ ابتدا
ایران
بایــد از قانونهــای یــک
شــبه کــه بــرای صادرکننــدگان وضع میشــود ،گالیه
کرد .قوانینی که برخــی از صادرکنندگان را با روزهای
بســیار سختی مواجه کرده است .بانک مرکزی اعالم
میکند که صادرکنندگان  27میلیارد دالر ارز حاصل
از صــادرات را برنگرداندند اما آیا این موضوع لحاظ
میشود که صادرکنندگان با چه سازوکاری میتوانند
ارز حاصــل از صادرات را برگردانند مگر ما ســوئیفت
(ارتباطهای مالی بین بانکی) داریم؟
صادرکننــدگان بــا توجه به توان و پتانســیل خود
وارد یــک بازار خارجی میشــوند و بــه طرف مقابل
بــرای صــادرات کاالهایشــان اعتمــاد میکننــد ،در
ایــن میــان صادرکنندگان هیچ پشــتیبانی ندارند که
بتوانند در برگشــت پول خــود تضمین بگیرند .هیچ
ضمانتــی وجود نــدارد کــه خریــدار کاالی صادراتی
ایران ،پول را برگردانــد یا حتی بموقع بدهد .دراین
میــان صادرکننــده ایرانــی ،مجبور بــه اعتماد کردن
است.
در گذشــته کــه مبحــث ســوئیفت وجــود داشــت
یــک بانک در ایران و یک بانک هم در کشــورمقصد،
ضمانتهــای الزم را انجــام مــیداد تــا مشــکلی به
وجود نیاید و خریدار ملزم به پرداخت پول شود ولی
اکنون هیچ صادرکنندهای نمیتواند چنین ضمانت
بانکــی را دریافــت کنــد .بدین جهت دولت بایســت
بــا صادرکننــدگان مدارا کنــد و به آنها زمــان بدهد تا
بتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه خاطــر نداشــتن
سوئیفت و سایر مشــکالت تحریمی ،بازار صادراتی
ایــران محدود شــده اســت و اکنون اکثر تجــار کاال به
کشورهای کویت ،عراق و افغانستان صادر میکنند.
مــن صادرکنندگانــی را ســراغ دارم کــه بشــدت
تحــت فشــار هســتند؛ بهعنــوان مثــال صادرکننــده
ایرانــی کاالی خود را به خریدار کشــور هدف ارســال
ولــی هنــوز هیــچ پولــی دریافــت نکــرده اســت .بــا
پیگیریهــای صادرکننــده ،خریــدار کشــور مقصــد
اعــام کــرد کــه کاالی ایرانــی را نفروخته اســت و از
ســویی او به (صادرکننده ایرانی) میگوید اگر اصرار
بــه پــول داریــد و نمیتوانیــد صبــر کنیــد ،کل کاال را
برگردانم .طبیعی اســت چنین فردی نمیتواند به
تعهدات ســال  98خود پایبند باشــد و اکنون همین
افراد مورد اتهام قرار میگیرند.
چنین اتفاقهایی باعث میشود که صادرکنندگان
نســبت به صــادرات دلســرد شــوند ،لذا تــا زمانی که
ســوئیفت وارد موضــوع صادرات نشــود این مشــکل
ادامه خواهد داشــت ،بنابراین بهترین کار این اســت
که بانک مرکزی با صادرکنندگان مدارا کند.
فعــاالن بخش خصوصــی اعتقاد دارنــد که پول
صــادرات بایــد برگــردد ،چــون بخشــی از چرخــش
اقتصــاد کشــور بــر اســاس ایــن امــر پایهریزی شــده
اســت ،حال چه این ارز متعلق به بخش خصوصی
باشد چه بخش دولتی و خصولتی.
در حــال حاضــر وضعیــت بــه گونهای اســت که
برخــی از صادرکنندگان اصــاً نمیدانند که چگونه
و بــه چه شــکلی باید ارز خود را به کشــور برگردانند.
از آنجا که ســازوکار مشــخصی در ایــن بخش وجود
نــدارد ،نبایــد به صادرکننــدگان فشــار آورد و از آنها
خواســت که در یک مدت تعیین شده ارز حاصل از
صــادرات را برگردانند ،به هــر ترتیب باید قبول کرد
که ایران در شــرایط سخت تحریمی به سر میبرد و
نابسامانی در واردات و صادرات وجود دارد.
درایــن میــان دو راهــکار وجــود دارد؛ اول آنکــه،
بدون برگشت ارز صادرات را آزاد کنند یا اجازه دهند
واردکنندگان از حوالههــای صادراتی صادرکنندگان
اســتفاده کنند ،در غیر این صورت نوسان در نرخ ارز
ادامه خواهد داشت.
درواقع اشکال اساسی در قیمت ارز این است که
ارز کافی در کشور وجود ندارد که بتوان خواستههای
مــردم را تأمیــن کرد ،عــدهای هم هســتند که وقتی
ارز وارد بازار میشــود ســریع خریــداری و نگهداری
میکننــد تــا ســود ببرنــد .بــا توجــه بــه این شــرایط
سیاستگذاران باید بهدنبال راهکار بهتری باشند.
از ایــنرو بــرای کاهــش نوســان قیمــت ارز دو
توصیه به سیاســتگذاران میشــود؛ اول اینکه دولت
در مقطعــی ارز دیگــری را جایگزیــن ارز حاصــل از
صادرات کند تا نوسان ارزی در این بخش محدودتر
شــود .از آنجــا که کشــورهای هدف در برگشــت پول
همکاری نمیکنند با تکیه بر ارز صادراتی نمیتوان
بــازار ارز را کنترل کرد .اگر برای مدتی چنین رویهای
دنبال شود ،قیمت ارز قابل کنترل خواهد بود.
توصیه دوم به سیاســتگذاران این است که تمام
ال ســیها با پول چیــن صورت گیرد .چیــن در اکثر
کشــورها بــازار خوبــی دارد و قــادر اســت ال ســی را
که بانک مرکــزی باز میکند بــرای صادرکنندگان و
واردکننــدگان عملیاتــی کند .چیــن میتواند دالر یا
یــورو را به کشــورهای مقصد ایــران و افرادی که کاال
بــه ایران صــادر میکنند ،بدهد .چین حاضر اســت
چنیــن کاری را انجــام بدهد ،چرا که ســود عایدش
میشــود .این موضــوع را میتوان با کشــورهایی که
ایــران از نظر تجاری بــا آنها رابطــه دارد هم دنبال
کــرد .خیلــی از واردکننــدگان کشــور بــه این ســمت
حرکــت کردهانــد و نتیجــه آن مثبــت بــوده اســت.
خیلــی از تجــار کاال بــه کشــورهای مختلــف ارســال
میکنند و در دوبی جابهجایی پول صورت میگیرد
در ایــن صورت دیگر چالشــی در انتقــال پول وجود
نخواهد داشت.

سهشنبه  7مرداد 1399
سال بیست و ششم
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 2ëëهــزار و  386صادرکننده و بازگشــت
فقط  6.4میلیارد یورو
بــه گفتــه مدیــر اداره صــادرات بانــک
مرکــزی ،بر اســاس گزارشهــای تحلیلی
دیگــر ،اطالعــات پروانههــای صادراتــی
دریافتــی از گمــرک ج.ا.ا تعــداد  2هــزار و
 386صادرکننــده دارای صــادرات بیــش
از یک میلیون یورو با نســبت بازگشــت ارز
کمتــر از  70درصــد (صفــر تــا  70درصد)
از روز  1397.1.22لغایــت 1398.12.28
مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ کــه نتایج آن
حاکــی از این بود کــه این گــروه بالغ بر 24
میلیــارد یورو صــادرات داشــتهاند و از روز
221. 1397.لغایــت روز 1399.3.31تنهــا
نسبت به بازگشت  6.4میلیارد یورو اقدام
کردهاند .آنطور که کریمی میگوید ،بر این
اســاس حدود  17.7میلیارد یــورو (حدود
 20میلیــارد دالر) توســط ایــن دســته از
صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی
برگشــت نشــده اســت .او ادامــه میدهد:
این گروه در سیاســتگذاری ارزی از اهمیت
باالیــی برای مقــام پولــی و ارزی برخوردار
بوده و تالش خواهد شد در تعامل با آنان،
دســتگاههای ذیربــط و نهادهــای نظارتی
تعهــدات ارزی خــود را بهطــور کامــل ایفا
کنند تا بر این اســاس منابــع ارزی در بازار
دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی
بموقع انجام پذیرد.
ëëآخرین اقدامات قضایی انجام شده
کریمــی همچنیــن در خصــوص
اقدامــات قضایی انجام شــده بــه منظور
برخــورد با صادرکننــدگان متخلف گفت:
بــا پیگیریهای انجام شــده و در راســتای
مصوبــات هیــأت وزیــران و شــورای عالی
هماهنگــی اقتصــادی 250 ،صادرکننــده
متخلف به قوه قضائیه معرفی شدهاند.
مدیــر اداره صــادرات بانــک مرکــزی
توضیــح میدهــد :بــر اســاس آخریــن
اطالعــات ،میــزان تعهــدات آنهــا 6.8
میلیــارد یورو (معــادل  7.6میلیارد دالر)

خوف و رجای اقتصاددانها از اندیشههای اقتصادی

ســه دهــه از پایــان جنــگ تحمیلــی گذشــته ولــی بــه رغــم
پیشرفتهای کشور در برخی حوزههای مهندسی و پزشکی،
بســیاری از مشــکالت موجود در حوزههای علــوم اجتماعی
بخصوص معضالت اقتصادی نه تنها حل نشدهاند بلکه در
سیدمرتضیافقه برخــی موارد عمیقتر و مزمنتر شــدهاند .همین ناکامی در
عضو هیأت علمی حل معضالت اقتصادی کشور ،تردیدهایی در اذهان نسبت
دانشگاه
به ناتوانی اقتصاددانان کشور در حل این مشکالت اقتصادی
شهید چمران
ایجــاد کرده اســت .در مواردی نیز تصور شــده کــه چون این
تئوریها مربوط به کشــورهای غربی اســت ،قادر به حل مشکالت داخلی نیست (البته
این تصور با توضیحات زیر میتواند درســت باشــد) .در بیان دلیل این ناکامیها موارد
متعددی قابل طرح است که در ادامه به برخی از اهم این دالیل اشاره میشود:
بایــد پذیرفت که مســائل اجتماعی جوامع بشــدت درهم تنیــده و ارتباط متقابل و
تنگاتنگی با هم دارند .بنابراین حل هر یک از معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی در خأل و به صورت مجزا و بی اعتنا به ســایر حوزهها امکان ناپذیر اســت .در
شــرایط فعلی کشــور ،بســیاری از معضالت و مشــکالت داخلی اگر چــه دارای نمودی
اقتصادی اســت مانند تورم ،رکــود ،بیکاری ،فقر و نابرابری ،نرخ رشــد اقتصادی پائین
و ،...اما ریشــههایی غیراقتصادی همچون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی مذهبی
دارند .بنابراین ،حل این معضالت اقتصادی ،صرفاً با اســتفاده از تئوریها ،فرمولها،
و نســخههای اقتصــادی قابل حل نیســتند .به همیــن دلیل تالش برای بهبود شــرایط
اقتصادی بــدون انجام اصالحات در ســاختارهای غیراقتصادی (سیاســی ،اجتماعی،
فرهنگــی) ،در بهتریــن شــرایط نتایجی کــم دامنه ،موقــت و ناپایــدار دارند .اصــرار در
بهکارگیــری فرمولها و نســخههای اقتصادی بــا وجود ســاختارهای غیراقتصادی غیر
(ضد) توســعهای موجود ،در بســیاری موارد موجب اتالف منابع و فرصت ســوزیهای
فراوان شده است .بنابراین ،مزمن شدن مشکالت اقتصادی طی سه دهه پس از پایان
جنگ ناشی از بی اعتنایی بسیاری از متخصصان اقتصادی و سیاستگذاران دنباله روی
آنها نسبت به ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه ای موجود است.
بــه جز بــی اعتنایی بــه بســترهای غیراقتصــادی الزم برای رشــد و توســعه ،نحوه
بهکارگیــری نظریههــا و توصیههــای اقتصــادی توســط اقتصاددانــان از جملــه دیگر
دالیــل ناکامــی در حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور اســت .نیاز بــه توضیح نــدارد که
همچــون تکنولوژیهای وارداتی که بدون بومیســازی آنها بعضــاً زیانهایی بیش از

بــوده اســت کــه از ایــن رقم فقــط 466.6
میلیــون یــورو معــادل  7درصــد ،عمدتاً
از طریــق واگــذاری پروانههــای صادراتــی
و ثبــت کوتاژهــای صادراتــی عــراق و
افغانســتان (از تاریــخ  1397.1.22الــی
 )1397.5.16بــه چرخــه اقتصادی کشــور
بازگشته است.
ëëپتروشیمیها  84درصد از تعهداتشان
را ایفا کردند
مدیــر اداره صادرات بانــک مرکزی در
خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی
در بازگشــت ارز حاصــل از صادراتشــان
میگویــد :علیرغم برخی ابهاماتی که به
عملکرد این دســته از صادرکنندگان وارد
میشــود الزم بــه توضیــح اســت کــه این
شــرکتها بخش زیادی از تعهداتشــان
را ایفــا کردهانــد ،بهطوریکه  58شــرکت
صــادر کننــده پتروشــیمی از تاریــخ
 1397.1.22الــی  1398.12.28بــه میزان
 17.1میلیــارد یورو صادرات داشــتهاند که
از این میزان مبلــغ  14.4میلیارد یورو را تا
تاریــخ  1399.3.31بــه چرخــه اقتصادی
برگرداندهانــد .بنابراین میانگین نســبت
عملکــرد ایــن شــرکتها در بازگشــت ارز
صادراتی معادل  84درصد بوده است.
همچنیــن تعــداد  12شــرکت عضــو
گروهایمیــدرو از تاریــخ  1397.1.22الــی
 1398.12.29بــه میــزان  5.3میلیارد یورو
صادرات داشــتهاند که از ایــن میزان مبلغ
 4.4میلیــارد یــورو را تا تاریــخ 1399.3.31
به چرخه اقتصادی برگرداندهاند .بنابراین
میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در
بازگشــت ارز صادراتی معــادل  83درصد
بوده است.
ëëبســته سیاســتی بازگشــت ارز در ســال
1399
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته
سیاستی بازگشــت ارز حاصل از صادرات
در ســال  1399پرداخــت و بــا بیــان اینکه
تهیه و ابالغ بسته سیاستی جدید با هدف

فوایــد برای واردکنندگان آنها دارد ،اســتفاده از نظریات و تئوریهای علوم اجتماعی
از جملــه اقتصــاد بدون انجام اصالحات الزم متناســب با مفروضات (ســاختارهای)
داخلی نیز موجب اتالف فراوان منابع در کشــور شــده اســت .به نظر میرسد بسیاری
از متخصصــان اقتصادی کشــور که اتفاقاً دانش کافی در شــاخه اقتصادی خود دارند
و تســلط کاملی نیز به نظریههای اندیشمندان اقتصادی دارند ،به این مهم بی اعتنا
بــوده و یــا چنین برداشــتی را پذیرا نیســتند و بر قابل اجــرا بودن تئوریهــای وارداتی
در همــه شــرایط اصــرار دارند .عجیب آنکه شکســتهای پیاپی در نتایــج بهکارگیری
توصیههای ناســازگار با بســترهای غیراقتصادی موجود ،مانــع از تغییر نظر این گروه
از اقتصاددانان نشده است.
بیــان یک مثال ســاده میتواند این موضوع را روشــن کند .یکــی از رایج ترین قوانین
اقتصادی که حتی در دوره متوســطه نیز تدریس میشــود ،قانون عرضه و تقاضاســت که
رابطــه معکــوس بین قیمــت و تقاضا (یا مســتقیم قیمــت و عرضه) را بیــان میکند .اما
ایــن قانون همچون ســایر قوانین علمی مبتنی بر مفروضاتی اســت؛ یعنــی این قانون به
شرطی صادق است که سایر عوامل تأثیرگذار بر تقاضا (درآمد افراد ،قیمت سایرعوامل،
انتظــارات ،ســلیقه ،)...ثابــت باشــند .اگر چه این مورد بــه صورت فرض بیان شــده اما در
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته که خاســتگاه این قانون و ســایر قوانین علمی هستند ،در
واقع ثابت یا نزدیک به ثابت هســتند ،اما در کشــوری مثل ایران آن هم در شرایط فعلی،
برخی از این عوامل ثابت فرض شــده بســیار بی ثبات هستند .به همین دلیل ،بسیاری از
دانشــجویان اقتصاد در برخورد با شــرایطی که در همین ســالها با افزایش قیمت برخی
کاالها از جمله ارز و طال ،تقاضا برای آنها نیز افزایش مییابد ،نسبت به علمی بودن این
قانون دچار تردید شدهاند .حال آنکه در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی وجود دارد ،انتظارات افراد به واقع ثابت اســت در حالی که در اغلب ســالهای
گذشــته تاکنــون ،برخــی از ســایر عوامل ثابت فــرض شــده (بخصوص انتظارات نســبت
بــه آینده با توجــه به بی ثباتیهای سیاســی دخالی و خارجی) بســیار متغیرند و بنابراین
قانــون مزبــور دیگر صــدق نخواهد کرد .صــد البته این به معنی نقض یــک قانون علمی
نیســت بلکــه فروضی که قانون برآنها اســتوار اســت تغییر کــرده ،بنابرایــن نتایج دیگری
رقم خورده اســت .شــبیه این مثال در شرایط فعلی کشــور فراوان است و متأسفانه برخی
از اقتصاددانــان بی اعتنا به این تفاوتهای ســاختاری اصرار بــه تجویز تئوریهای بی کم
کاســت این تئوریها دارند که نتیجه قابل انتظار این غفلت ،اتالف منابع مالی و طبیعی
کشور و فرصت سوزیهای فراوان شده است.

تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله
از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده
از منابع حاصل از صــادرات برای واردات
بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است
تأکیــد میکند :با توجه به مختصات کالن
اقتصادی کشــور و شــوکهای ارزی ناشی
از کاهــش حجــم فــروش و بهــای قیمت
نفــت ،فرآوردههــای نفتــی و محصوالت
پتروشیمی ،تأمین نیازهای وارداتی کشور
بایــد مبتنی بر صــادرات غیرنفتی باشــد.
به عبــارت دیگر با توجه به گــذر از راهبرد
اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت ،ثبات
بازار ارز کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد
(پول ،سرمایه ،کار و کاالو خدمات) ،حفظ
و ایجــاد اشــتغال ،ســرمایهگذاری ،رشــد
اقتصــادی ،حفظ ارزش پول ملی ،جریان
با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد
و توســعه صــادرات غیرنفتی از یکســو و
بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس
سیاستهای اعالمی از سوی دیگر است.
او ادامــه میدهــد :آسیبشناســی
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات طــی دو
ســال اخیر حاکی از آن اســت کــه علیرغم
تســهیالت ،همــکاری و تعامــات انجــام
شــده ،گروهــی از صادرکننــدگان همکاری
الزم را در بازگشــت بموقع ارز نداشــتند که
منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در
تأمین نیازهای وارداتی کشور شد .بنابراین
در بســته سیاســتی جدیــد ،هــدف تقویت
منابــع ارزی قابــل مالحظه در بــازار دوم و
افزایش ریســک عدم بازگشــت ارز حاصل
از صــادرات بــوده اســت؛ بــه گونــهای کــه
پیشبینی میشود در سالجاری با نسبت
باالتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر
این اســاس تأمین نیازهای وارداتی کشــور
بموقــع انجام گیــرد .مدیــر اداره صادرات
بانــک مرکزی تأکیــد کرد :بدیهی اســت با
توجــه به تعامل ســازنده بانــک مرکزی با
دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای نظارتی
و نیــز ابــاغ بســته سیاســتی بازگشــت ارز

حاصل از صادرات مصوب  ۲۲تیرماه سال
 ۹۹شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی ،با
بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از
نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت
جانب عرضــه ارز به صورت حواله در بازار
دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی،
نــرخ ارز در مقادیــر واقعــی متناســب بــا
عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
او توضیــح میدهــد :بــر اســاس مصوبات
ایــن بســته ابالغــی ،کلیــه صادرکننــدگان
مکلفند حداقــل  80درصد از ارزهای خود
را بــه صورت حواله و حداکثــر  20درصد را
به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش
برســانند .همچنیــن بنگاههــای تولیــدی/
صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی
خــود میتواننــد حداکثــر  30درصد منابع
ارزی صــادرات خــود را اســتفاده کــرده و
الزم اســت مابقــی ارز حاصــل از صادرات
(حداقــل  70درصــد) را به صــورت حواله
ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
ëëواگذاری پروانه صادراتی ممنوع است
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکه بر اســاس
مفــاد بســته سیاســتی جدیــد ،واگــذاری
پروانــه صادراتــی ممنــوع اســت ،بیــان
میکند :تأمیــن ارز گروهی از واردکنندگان
بــا ارز حاصــل از صــادرات گروهــی از
صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب
مــورد با توافــق وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت یــا وزارت نفت با بانــک مرکزی و
ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
ëëجزئیات طرحهای تشویقی و تنبیهی
مدیــر اداره صادرات بانــک مرکزی در
مــورد تشــویق و تنبیههــای در نظرگرفتــه
شــده بــرای صادرکننــدگان در این بســته
میگویــد :صادرکننــدگان در صــورت
برگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه
صادراتــی ،از تعدیل ارزش پایه صادراتی
به میزان  10درصد برخوردار خواهند شــد
که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به
شــمار میرود .همچنیــن صادرکنندگانی
که در مهلت تعیین شــده از تاریخ پروانه
صادراتی نســبت به برگشت ارز به چرخه
اقتصــادی اقــدام نکردهانــد ،مکلفنــد
باقیمانــده تعهــدات خود را در بــازار دوم
(ســامانه نیما) به نــرخ روز پایانی مهلت
مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت
روز بــازار ،هــر کــدام کمتر باشــد ،به بانک
مرکزی به فروش رسانند.
کریمــی در پایــان تصریــح میکنــد :با
توجــه به تبصره ( )2ذیــل بند ( )1مصوبه
مورخ  1397.7.10شورای عالی هماهنگی
اقتصــادی ،ارائــه هرگونه خدمات توســط
کلیــه دســتگاهها و ســازمانهای اجرایی،
بانکهــای عامــل و شــبکه صرافیهــا به
صادرکنندگانــی کــه بــر مبنای این بســته
سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند
و نیز سایر اشخاصی که بهطور مستقیم یا
غیــر مســتقیم در رونــد عدم برگشــت ارز
حاصل از صــادرات صادرکنندگان مذکور
مشارکت دارند ،تا زمان ایفای تعهد ارزی
امکانپذیر نخواهد بود.

یکــی دیگــر از اشــتباهات برخــی متخصصــان اقتصــادی و دنبالهروهــای
غیرمتخصص آنها ،تقلید از برخی سیاســتهای موفق در ســایر کشــورها ،بازهم بی
اعتنــا به تفاوتهای ســاختاری و ماهــوی ایران با آن کشورهاســت .مثالهای فراوانی
نیــز در ایــن رابطــه میتــوان ارائــه نمــود :تقلیــد از سیاســتهای خصوصیســازی و
آزادســازی قیمتهــا (از بعد از پایان جنگ تاکنون) ،اصــرار بر احداث بنادر و مناطق
آزاد (با اســتناد به موفقیتآمیز بودن این سیاســت در برخی کشــورها مثل امارات و
ســنگاپور و ،)...یــا اصرار بــر افزایش قیمت ارز با هدف افزایش صادرات با اســتناد به
موفقیت کشــور چین در اســتفاده از این سیاســت و ...از جمله این خطاهای پرهزینه
این گروه از اقتصاددانان داخلی اســت .غافل از آنکه اگر فالن کشــور در آزادســازیها
و خصوصیســازیها موفق بوده ،به دلیل وجود بســترها و ســاختارهای مساعد برای
این سیاســت بوده ،یا اگر امارات و ســنگاپور و دیگر کشورها توانستهاند با احداث بنادر
آزاد به رونق اقتصادی برســند ،به دلیل اقدامات بســیار زیاد دیگری اســت که پیش و
پس از این سیاست به کار گرفتهاند .همچنین اگر چین توانسته است با کاهش ارزش
پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد ،به دلیل
پرکشــش بودن منحنی عرضــه خود و وجود مقررات و ضوابط تســهیل کننده تولید و
صادرات در این کشــور اســت؛ حال آنکه در ایران ،منحنی عرضه به دالیل ســاختاری
متعدد بســیار کم کشش اســت .به عالوه ،افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران
کــه بیش از  75درصد وارداتش کاالهای واســطهای و ســرمایهای اســت و بیش از 80
درصــد صــادرات به اصطالح غیرنفتــیاش محصوالت خام یا نیمه خام اســت ،هم
باعــث افزایش قیمت کاالهای ســاخته شــده در داخل (تورم وارداتی) میشــود و اگر
هم صادرات افزایش یابد ،عمدتاً محصوالت خامی اســت که نه تنها امتیاز چندانی
محســوب نمیشــود بلکه تــداوم آن موجب تخلیــه منابع کشــور و بنابراین زیانهای
جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.
بنابرایــن بــه عنــوان جمعبنــدی میتــوان گفــت؛ دالیل ناکامــی در حل مشــکالت
اقتصادی ،در وهله اول به دلیل غیراقتصادی بودن ریشه بسیاری از این مشکالت است
کــه بــدون حل آنها ،رفع مشــکالت اقتصادی اگر هم امکانپذیر باشــد ،کوتــاه مدت و با
دامنه محدود اســت .به عالوه بسیاری از اقتصاددانان داخلی که در تصمیمگیریهای
کالن اقتصادی ســهیم هســتند ،خواســته یا ناخواســته نســخههایی تجویــز میکنند که
ســازگاری چندانی با ســاختارهای اداری ،اجرایی ،سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی کشــور
ندارند و به رغم ناکامی در حصول نتایج مورد انتظار ،بر اعمال آنها اصرار میورزند.

