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گروه اقتصادي -طي چند ماه گذشــته
قراردادهاي متنوعي براي تامين مالي خارجي
ايران با ساير كشورها در قالب فاينانس منعقد
شده است در هفته گذشته نیز تفاهمنامه خط
اعتباري پنج ميليارد يورويي بين بانكهاي ايراني
و موسسه Invitalia Global Investment
ايتاليا به منظور تامين مالي پروژههاي عمراني
و توليدي ايران بين دو كشــور امضا شد .اين
هفتمين كشوري است كه با ايران تفاهمنامه
همکاری در حوزه فاينانس امضا ميكند.
بر اساس این تفاهمنامه كه دو بانك ايراني
صنعت و معدن و خاورميانه آن را امضا كردهاند،
پروژههاي عمراني و توليدي كشور كه با استفاده
از تكنولــوژي ،ماشــينآالت يا خدمات فني و
مهندسي كشور ايتاليا اجرا ميشوند ،ميتوانند
از اين تســهيالت اســتفاده كنند .استفاده از
اين خط اعتبــاري ،با رعايت قوانين و مقررات
داخلــي ،خصوصــا الزامات منــدرج در قانون
برنامه ششــم توسعه ،قوانين بودجه سنواتي و
آييننامهها و دســتورالعملهاي مرتبط ميسر
خواهد بود .همچنين تمــام پروژههاي بخش
دولتــي و غيردولتي كه اولويــت آنها به تاييد
دستگاههاي ذيربط رسيده و مجوزهاي مربوطه
را اخذ كرده باشند ،ميتوانند از اين تسهيالت
استفاده كنند.
انعقــاد قراردادهاي فاينانس اين فرصت را
در اختيار ايران ميگذارد كه بتواند منابع مالي
خارجي را براي دستيابي به رشد اقتصادي كه
كشور بر اساس برنامه ششم توسعه پيشبيني
كرده ،فراهم سازد .اما از داليل اصلي روي آوردن
اقتصاد كشور به حوزه فاينانسها ،كمبود منابع
مالي براي اجراي طرحهاي ســرمايهگذاري و
توليدي است و به بياني انعقاد اين قراردادها در
جهت تامين منابع مالي براي اجراي طرحها و
پروژههاي سرمايهگذاري بوده است .اما نكتهاي
كه نبايد از آن غافل شويم اين است كه بايد اين
قراردادها در طرحها و پروژههايي به كار گرفته
شوند كه بازدهي مناسبي براي اقتصاد كشور به
بار آورند و به گونهاي نباشد كه در آينده كشور
را بــه بدهكار بــزرگ ارزي تبديل كند چراكه
بازپرداخت اين تسهيالت خارجي را بايد با ارز
پرداخت كرد.
از ديگــر نكات مثبت انعقاد اين فاينانسها
اين اســت كه چون قراردادها از طريق روابط
كارگزاري و روابط بانكي برقرار ميشود ،ميتواند
به گسترش همكاريهاي بانكي بين كشور ايران
و ساير كشورها منجر شود و فضا را براي حضور
ايران در بازارهاي مالي جهاني فراهم سازد.
بنابراين بايد توجــه كنيم كه مثبت بودن
برقراري اين روابط ،كشــور را از اين مهم غافل
نكند كه به كارگيري نادرســت منابع مالي و
تزريق آن در پروژههاي بدون صرفه اقتصادي،
به بدهيهاي جديدي در اقتصاد كشور منجر
نشود و فضاي الزم براي حضور ايران در بازارهاي
مالــي جهاني را دچار تنگنا نكند چراكه با اين
اتفاق دســتاورد برجام در باز شدن فضا براي
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امضای تفاهمنامه خط اعتباری  5میلیارد یورویی ایتالیا با ایران؛

اروپاییها اعتماد کردند

اطمينان از ثبات مالي ايران

ولی اهلل سیف* -قرارداد خط اعتباري فاينانس به ارزش پنج ميليارد يورو بين ايران و ايتاليا منعقد شد .انعقاد اين قرارداد ،گامي ديگر در
مسيري است كه نظام بانكي ايران پس از برجام در رابطه با فراهم كردن امكان تامين مالي پروژههاي عمراني و توليدي كشور آغاز كرد؛ راهي كه
در آغاز ،پيمودن آن دشوار به نظر ميرسيد اما مداومت و استمرار تالش همكارانمان در شبكه بانكي و همكاري ساير دستگاهها از جمله وزارت
امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه به تدريج به نتيجه مطلوب رسيد و ثمرات تالشهايي كه در سالها و ماههاي گذشته انجام شد،
اكنون يكي پس از ديگري مشاهده ميشود .در سالهايي كه تحريمهاي ظالمانه بينالمللي عليه كشور وضع شده بود ،نهتنها دريافت فاينانس
ل نبود كانال بازپرداخت با مشكل مواجه
براي تامين مالي پروژههاي كشور عمال متوقف شده بود بلكه بازپرداخت فاينانسهاي سابق نيز به دلي 
شده بود و متاسفانه با بانكهاي ايراني همچون بدهكاران بدحساب رفتار ميشد .پس از رفع تحريمها به موجب برجام ،اولين گامي كه بايد برداشته ميشد ،تسويه
تعهدات معوق بود كه خوشبختانه در مدت كوتاهي و با در نظر داشتن كليه مالحظات و منافع كشور انجام شد .اين اقدام ،اثر خود را در مدت كوتاهي بر بهبود
رتبه اعتباري كشور نشان داد و متعاقب آن بانكها و تامينكنندگان منابع مالي در كشورهاي مختلف اعالم آمادگي كردند تا خطوط اعتباري جديدي را به نظام
بانكي كشور ارائه دهند .بر اين اساس مذاكرات با بانكها و موسسات مالي معتبر در كشورهاي مختلف انجام و قراردادهاي مختلفي با كشورهاي چين ،كرهجنوبي،
اتريش ،دانمارك ،روسيه و ايتاليا منعقد شد كه ارزش آنها در حال حاضر به بيش از  ۴۰ميليارد دالر ميرسد .قرارداد منعقده با ايتاليا ،بزرگترين قرارداد وامي
است كه تاكنون با يك وامدهنده اروپايي منعقد شده و به صورت خط عمومي فاينانس در نظر گرفته شده كه پروژههاي بخشها و صنايع مختلف اعم از دولتي و
غيردولتي ميتوانند از آن استفاده كنند .استفاده از اينگونه خطوط اعتباري ،ميتواند برخي خألهاي تامين مالي در كشور را مرتفع كند و خصوصا در پروژههايي
كه به دانش فني يا تجهيزات پيشرفته و به روز از كشورهاي پيشرو صنعتي نياز دارند ،اعم از پروژههاي بخش دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار گيرند .عالوه بر
قراردادهاي فوق ،مذاكرات تامين مالي با كشورهاي فرانسه ،ژاپن ،آلمان و اتريش در جريان است تا خطوط اعتباري ديگري نيز براي صنايع مختلف كشور فراهم
تدار با استفاده از طيف وسيعي از منابع مالي وجود داشته باشد .انعقاد اينگونه قراردادهاي فاينانس ،از دو جهت
شود و به اين ترتيب ،امكان اجراي پروژههاي اولوي 
حائز اهميت است؛ نخست از جهت مالي و فراهم كردن امكان اجراي پروژههاي عمراني كه هر يك به نوبه خود ميتواند سهم مهمي در ايجاد اشتغال و افزايش
رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سياسي كه نشاندهنده اعتماد و اطمينان جامعه بينالملل نسبت به ثبات و امنيت بلندمدت اقتصادي در ايران اسالمي است.
انعقاد اين گونه قراردادها نشانگر اين است كه كشورهاي مختلف از ثبات اقتصادي و توانايي مالي شركتها و بانكهاي ايراني در بلندمدت اطمينان كافي دارند و
به همين دليل حاضر به اعطاي خطوط اعتباري و انعقاد چنين توافقات بلندمدتي با بانكهاي ايراني شدهاند .قراردادهايي كه امروز توسط نظام بانكي كشور منعقد
ميشود ،هر يك مانند بذري است كه در زميني كاشته ميشود و ثمرات آن به تدريج و يكي پس از ديگري آشكار خواهد شد .پروژههايي كه با استفاده از منابع
مالي خارجي تامين مالي ميشوند ،عالوه بر اينكه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را براي جوانان اين مرز و بوم ايجاد خواهند كرد ،در دوره بهرهبرداري نيز
منابع درآمد پايدار و سرشاري را براي كشور فراهم خواهند كرد و اثر آنها بر افزايش درآمد و رفاه عمومي ،غير قابل انكار خواهد بود .با اين حال ذكر اين نكته ضروري
است كه اگرچه وجود منابع مالي براي توسعه كشور و رشد اقتصادي ،ضروري است اما آنچه از آن مهمتر و اساسيتر است« ،اميد به آينده» است؛ ولي اگر يأس و
نااميدي در جامعه ترويج شود ،آنگاه حتي وجود منابع مالي فراوان نيز گرهي را نخواهد گشود .برخورداري از منابع مالي تجهيزشده همراه با استفاده از سرمايههاي
انساني جوان ،تحصيلكرده ،بانشاط و سرشار از اميد به آينده در پرتو كار و كوشش فراوان و صبر و حوصله ،باعث ميشود مشكالت يكي پس از ديگري حل شوند
و كشورمان با تكيه بر مفاهيم و اصول اقتصاد مقاومتي در مسير رشد و تعالي قرار گرفته و رفاه و آسايش مردم بزرگوار ميهن اسالمي را به ارمغان آورد.
*رييس كل بانك مركزي

دكتر بهروز شاهمرادي* -روشهاي متفاوتي براي توصيف
رشد و توسعه اقتصادها وجود دارد .يكي از اين روشها ،پيروي كردن
از كتابهاي سنتي در حوزه اقتصاد كالن و بازطراحي اقتصاد به
عوامل توليد از قبيل سرمايه فيزيكي ،سرمايه انساني و نيروي كار
است.روشديگر،دنبالكردنكتابهايعلومطبيعيوتجزيهكردن
اقتصاد به همان نحوي است كه چيزهاي ديگر را تجزيه ميكنند،
مثل انرژي ،ماده و اطالعات .الزم ب ه ذكر است اين دو روش تجزيه
و تحليل اقتصاد ،مانعالجمع نيستند .در واقع آگاهي از روش تركيب
اين دو رهيافت ميتواند نوعي روشنفكري باشد ،زيرا در اين حالت
ميتوان به تفسير سنتي عوامل اقتصادي برحسب مقادير فيزيكي
و پروسههاي اجتماعي كمك كرد .همچنين از راه پيوند عوامل
اقتصادي با تفسير فيزيكي آنها متوجه خواهيم شد كه يك عامل
مازاد ديگري وجود خواهد داشت كه بايد لحاظ شود .اين عامل مازاد
همان دانش و مهارت انباشته شده در سطح انبوه است كه به افزايش
تنوع و مهارت در فعاليتهاي اقتصادي ميانجامد و توسط هاسمن و
هيدالگو تحت عنوان پيچيدگي اقتصادي نامگذاري شده است.
ايدئولوژي پيچيدگي اقتصادي بر اين پايه استوار است كه اگر
ساخت يك محصول نيازمند نوع خاصي از دانش و مهارت باشد،
آنگاه ميتوان نتيجه گرفت كه كشورهايي كه آن محصول را توليد
ميكنند دانش و مهارت مورد نياز براي توليد آن را نيز دارند .به
ديگر سخن ،محصوالت توليد شده ،ردپاي دانش و مهارت را به ما
نشان ميدهند .اقتصادهاي پيچيده قابليت اين را دارند كه حجم
زيادي از دانش و مهارت مرتبط را در قالب شبكههاي وسيعي از افراد
تجميع كرده و مجموعهاي متنوع از كاالهاي مولد را توليد كنند.
اين در حالي است كه اقتصادهاي با پيچيدگي كم داراي انباشت
ضعيفي از دانش و مهارت بوده و داراي تنوع محصوالت توليدي
كمتري هستند .از آنجا كه محصوالت اين دسته از كشورها معموال
توسط كشورهاي زيادي توليد ميشود ،به آنها محصوالت فراگير
ميگويند.بهطورمشابه،محصوالتفراگيرمعموالنيازمندقابليتهاي
كمتريهستند.بهديگرسخن،محصوالتبافراگيريكمتر،نيازمند
قابليتهايبهنسبتبيشتريهستند.
به همين نحــو ،تنوع و فراگيري ،تخميــن تقريبي از تنوع
قابليتهايموجوددريككشوربراييكمحصولهستند.بنابراين
در روش پيچيدگي اقتصادي ،فراگيري و تنوع را براي برطرف كردن
نقايص همديگر و در جهت تكميل هر دو با هم در نظر ميگيرند.

بررسي تطبیقی سیاست های اقتصادی ایران با کشورهای دارای سند چشم انداز؛

پیچیدگی اقتصاد کشور

در همين راستا ،الزم به ذكر است اگر كشوري محصولي را توليد
ميكند كه داراي فراگيري كمي است (مثل نفت و ذخاير معدني)،
بايد مدنظر داشــت كه آيا اين محصول توسط كشورهايي توليد
ميشــود كه داراي تنوع در توليد محصوالت پيچيده هستند يا
اينكه فقط محصوالت كمتنوع و فراگير را توليد ميكنند .در نتيجه
به كشوري پيچيده گفته ميشود كه هم كاالهاي پيچيده و هم
كاالهاي متنوع زيادي را توليد ميكند.

 نقش دولت در ايجاد اقتصادي با پيچيدگي باال

حال در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران كه از فقدان پيچيدگي
اقتصاديرنجميبرند،داشتنيكدولتفعالجهتكمكبهانباشت
و ايجاد قابليتها و دانش و مهارتهاي پيچيده ميتواند مفيد واقع
شود .با اين حال ،حضور دولت نبايد منجر به ايجاد بنگاههاي دولتي
شود بلكه دولتبايد بستري جهت خلق نهادها و سازمانهاي جديد

ايجاد كند تا مسير بخش خصوصي در راستاي ظهور بازيگران مورد
نياز در اقتصاد پيچيده را فراهم كن د به نحوي كه در اين راستا ،هم از
قابليتهاي كنوني و هم از پتانسيلهاي آتي استفاده شود.
بنابراين از منظر پيچيدگي اقتصادي حضور دولت تنها به عنوان
تسهيلكننده مسير خلق و ايجاد قابليتهاي توليدي توجيهپذير
است .از آنجايي كه دولتها در تصميمگيريهاي اقتصادي داراي
ديد كالنتري نسبت به بخش خصوصي هستند ،در نتيجه ترسيم
و تعيين قابليتهاي مورد نياز جهت در اختيار داشــتن دانش و
مهارتهاي متنوع و پيچيده در راســتاي توسعه بازارها و هدايت
اقتصاد به سمت توليد كاالهاي پيچيده ميتواند در زمره وظايف
دولتمردان ما گنجانده شود.
در اين گزارش سعي شده شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران
با كشورهاي سند چشمانداز مقايسه شود .اين كشورها عبارتند از
آذربايجان ،اردن ،ارمنستان ،عربستان سعودي ،قطر ،ازبكستان ،ايران،
تركمنستان ،عمان ،كويت ،رژيم اشغالگر قدس ،بحرين ،تركيه،
فلسطين،گرجستان،مصر،افغانستان،پاكستان،سوريه،قرقيزستان،
لبنان ،امارات متحده عربي ،تاجيكستان ،عراق ،قزاقستان و يمن.
بر اســاس اين تحقيقات رژيم اشغالگر قدس هميشه جايگاه
نخست را طي اين دوران به خود اختصاص داده است .نكته جالبي

مقادير شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران و پنج كشور برتر سند چشمانداز
1384-1393

كه اينجا مشهود است حضور كشور لبنان بعد از رژيم اشغالگر قدس
است .هر چند از سال  1390به بعد ميزان اين شاخص براي كشور
لبنان كاهش يافته است اما با توجه به ميانگين باالي اين كشور
طي دوره مطالعه ميتوان رتبه دوم را براي اين كشور لحاظ كرد.
كشور تركيه نيز جايگاه بعدي را در اين شاخص به خود اختصاص
داده است .شواهد بيانگر اين است كه اين كشور بعد از سال 1390
به نسبت وضعيت بهتري از لحاظ  ECIكسب كرده است .بعد از
تركيه نيز كشورهايي همچون اردن ،عربستان ،امارات ،گرجستان
و ...قرار دارند .متاســفانه كشور ايران از منظر اين شاخص جايگاه
هفدهم را داراست و پس از ايران نيز يمن و تركمنستان قرار دارند.
كمترين ميزان شاخص پيچيدگي در ايران معدل -1/14مربوط به
سال  1388بوده و بيشترين مقدار هم برابر  -0/38مربوط به سال
 1384است .تقريبا پنج كشور برتر در سند چشمانداز (به استثناي
عربستان) طي سالهاي  1384تا  1393داراي شاخص پيچيدگي
مثبت بودهاند اين در حالي است كه ايران طي تمام اين سالها از
شاخص پيچيدگي با مقادير منفي برخوردار بوده است .تركيه به
نحوي كه در باال نيز اشاره شد ،طي اين سالها روند رو به رشدي
داشته است .به هر حال اين نمودار نشان ميدهد حجم دانش مولد
يا همان دانش و مهارت موجود در اقتصاد ايران به نسبت پنج كشور
برتر در موقعيت مطلوبي قرار ندارد.
بر اساس اين گزارش شــاخص پيچيدگي اقتصادي ايران از
همبستگي بااليي با شــاخص پيچيدگي اقتصادي كشورهاي
عربستان ،آذربايجان ،قطر ،عمان ،كويت و گرجستان برخوردار است.
بانگاهيگذرابهاقتصاداينكشورهاميتوانمتوجهشدكهغالباين
كشورها از اقتصادي مشابه اقتصاد ايران يعني حضور صنعت نفت در
آنها برخوردارند .اگرچه ايران در سالهاي اخير سعي داشته با مالك
قراردادنكشورهاييمثلتركيهدرمنطقه،بهرشدوتوسعهايمشابه
به آنها دست يابد اما نتايج همبستگي حاكي از آن است كه در اين
يابد چراكه وجود همبستگي
مهم نتوانسته به نتايج مطلوبي دست 
منفي باالي تركيه با ايران تنها دال بر معكوس بودن روند رشد اين
كشور در مقايسه با ايران بوده است .لذا وجود همبستگي منفي
شاخص پيچيدگي اقتصادي بين ايران و تركيه بيانگر به خطا رفتن
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حضور ايران در ساير بازارهاي جهاني زير سوال
خواهد رفت.
 توافق  5ميليارد يورويي با ايتاليا
در هميــن خصوص معــاون وزير و رييس
سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي
و فني ايــران ،امضاي توافق خط اعتباري پنج
ميليارد يورويي با ايتاليا را در شــرايط كنوني
يك اتفاق بســيار مهم سياســي و اقتصادي و
حاكــي از عزم اتحاديه اروپــا براي همكاري با
ايران دانست.
محمد خزاعي ضمن ابراز رضايت از امضاي
توافق خط اعتباري پنج ميليارد يورويي با ايتاليا
گفت :اين بزرگترين قرارداد خط اعتباري ايران
با يك كشور اروپايي است كه به نفع همه خواهد
بود .وي افزود :قبال نيز با چند كشور ديگر قرارداد
امضا شده بود اما حجم اين قرارداد ،بزرگترين
قرارداد به امضا رســيده است .خزاعي تصريح
كرد :ايــن خط اعتباري كــه از مدتها مورد
مذاكره قرار گرفته بــود ،با پيير كارلو پادوان،
وزير اقتصاد ايتاليا نهايي شــد و به امضا رسيد.
وي افزود :مذاكرات اين قرارداد از مدتها قبل
با تالش همكاران در بانك مركزي و در سازمان
سرمايهگذاري و وزارت اقتصاد انجام شده بود.
در حال حاضر دو بانك ايراني صنعت و معدن
و خاورميانــه اين قرارداد را به عنوان بانكهاي
عامل امضا كردند و توافق شد كه بانكهاي ديگر
ايراني نيز به اين توافق بپيوندند .خزاعي در پايان
بيان كرد :اميدواريم اين قرارداد زمينه مناسبي را
براي استفاده بخش خصوصي و دولتي در اجراي
طرحها فراهم كند تا دو كشور بتوانند از اين منابع
مالي بهرهبرداري كنند.
 پرداخت تســهيالت از خط اعتباري
قرارداد ايران و ايتاليا
همچنين معاون اداره تامين اعتبارات ارزي
بانك مركزي نيز درباره قرارداد تامين مالي پنج
ميليــارد يورويي ايران و ايتاليــا اظهار كرد :از
اين محل تســهيالت پرداخت ميشود .حميد
قنبري با بيان اينكه شرايط دريافت تسهيالت
از اين خط اعتباري بهتر از صندوق توسعه ملي
است ،افزود :بخش دولتي ،خصوصي و عمومي
ميتوانند از اين خط اعتباري استفاده كنند و
اين تسهيالت به صنعت خاصي نيز تعلق ندارد.
وي ادامه داد :متقاضيان ميتوانند به بانكهاي
عامل صنعت و معدن و خاورميانه براي استفاده
از اين تسهيالت مراجعه كنند .قنبري اضافه كرد:
بانكهاي ديگر نيز به زودي وارد چرخه پرداخت
اين تسهيالت ميشوند.
معــاون اداره تامين اعتبــارات ارزي بانك
مركزي افــزود :بخش دولتي براي اســتفاده
از اين خــط اعتباري نيازمند مجوز شــوراي
اقتصاد و بخش خصوصي براساس اولويت طرح
نيازمند تاييد وزارتخانه مربوط است .وي افزود:
متقاضيان دريافت اين تســهيالت با بانكهاي
ايران طرف هســتند و وثايق خود را در اختيار
ايــن بانكها قرار ميدهند و بازپرداخت آن به
صورت يورو است.
یادداشت

ايران در مقايسه با كشور تركيه است.
بر اســاس تحقيقات صورتگرفته ،به استثناي تركيه بقيه
كشورها از جمله ايران از نوسانات شديد در روند شاخص پيچيدگي
اقتصادي رنج ميبرند .دايره نوسانات از سال  1387به بعد بيشتر
ميشود كه بخش عمده آن را ميتوان منتج از بحران مالي اواسط
 1386به بعد دانست.
در هر صورت چنانچه بخواهيم روندي پايدار ،مشابه آنچه تركيه
تجربه كرده است را به دست آوريم ،نياز است از چنين نوساناتي
پرهيز كرده و اقتصادي با روندهاي قابل پيشبينيتر و قابل اتكاتر
داشته باشيم.

  ايجاد شبكههاي درهمتنيده

با اين اوصاف ايجاد اقتصادهاي پيچيده نيازمند حضور پررنگ و
فعال دولتهاست بنابراين به مديران و سياستگذاران حوزه اقتصاد
كالن پيشنهاد ميشود با ايجاد بسترهايي جهت افزايش توزيع
دانش و مهارت متنوع در جامعه در تحقق اقتصادي با پيچيدگي
باال مشاركت كنند.
يكيازهنرهاياصليايجادشبكههايدرهمتنيدهدرپيچيدگي
اقتصادي،تواناييدولتهابرايتجميعومديريتدانشومهارتهاي
پراكندهدرجامعهاست.لذاچنانچهمديرانوسياستگذارانمابتوانند
سياستهايي را اتخاذ كنند كه دانش و مهارتهاي موجود در جامعه
را در قالب شبكههاي درهمتنيده تجميع كنند ،آنگاه ميتوان شاهد
توليد محصوالت با درجه پيچيدگي باالتري بود .شناسايي صنايع با
پيچيدگي باال ميتواند منجر به شكوفايي و رونق اقتصادي گردد به
هميندليلهدايتنظامهايتصميمگيريوقانونگذاريدرراستاي
تسهيل و ايجاد صنايع با پيچيدگي اقتصادي باال ميتواند در زمره
تالشهاي سياستگذاران اقتصادي اين حوزه قرار گيرد.
از آنجا كه استفاده از رويكرد پيچيدگي اقتصادي ميتواند به
تصميمگيري معقوالنهتر و مفيدتري در اقتصاد دانشبنيان منجر
شود ،بنابراين به مديران و سياستگذاران حوزه اقتصاد كالن پيشنهاد
ميشود از چنين نقشههايي در كنار روشهاي ديگر استفاده كنند
تا ضمن درك بهتر از وقايع موجود در اقتصاد به تصميمات درست
و كارآمدتري در اين زمينه نائل شوند.
*مدير امور برنامهريزي پژوهشي مركز تحقيقات
سياستعلميكشور
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خبر

پرونده تجميع كارتهاي بانكي
روي ميز بانك مركزي
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه پرونده تجميع
كارتهاي بانكي روي ميز بانك مركزي اســت ،گفت :بانكها در حال
آمادهسازي براي صدور كارتهاي هوشمند هستند.
به گزارش ايبنا ،داود محمد بيگي با اشاره به برگزاري جلسات مشترك
بانــك مركزي با بانكها اظهار كرد :يكي از موضوعاتي كه هماكنون در
حال بررسي و اجرايي شدن آن هستيم ،بحث آمادهسازي بانكها براي
پيادهسازي استانداردهاي امنيتي و صدور كارتهاي هوشمند است .مدير
اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي افزود :تاكنون چندينبار به سمت
كارتهاي هوشمند رفتهايم ولي به دليل اينكه الزام خاصي از نظر داخلي
براي استفاده از اين كارتها وجود نداشت ،از كارتهاي هوشمند استفاده
زيادي نكردهايم.
محمد بيگي يكي از چالشهاي اصلي در حوزه ارتباطات بينالمللي
را بهرهگيري از كارتهاي هوشــمند در نظام بانكي داخلي دانســت و
تصريح كرد :براي اين مهم بايد دو اقدام انجام شود؛ نخست آماده شدن
زيرساختهاي بانكها و دوم فراهم شدن قوانين و مقررات اين كارتهاست
به نحوي كه هر بانكي كارت هوشــمند صادر ميكند بتواند در خارج از
كشــور نيز مورد استفاده قرار گيرد .مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك
مركزي عملياتي شدن روش مذكور را نيازمند برخي پروتكلهاي ارتباطي
عنوان كرد و افزود :پروژهاي را به همين منظور از شش ماه گذشته آغاز
كردهايم و اميدواريم تا تيرماه سال آينده آن را به اتمام برسانيم تا كشور
ما استانداردهاي هوشمندسازي كارتها را رعايت كنند.

تعميق تدريجي بازار بينبانكي ريالي
عملكرد بازار بينبانكي ريالي مشخص كرد تعداد معامالت اين بازار در
۹ماهه سال  ۹۶معادل  27/5هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معامالت
نيز  ۱۸۰هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از بانك مركزي ،بازار بينبانكي ريالي
در ايران در تيرماه سال  ۱۳۸۷بر اساس سياستهاي پولي و اعتباري كشور
و مطابق با ماده  ۳۴بسته سياستي ،نظارتي سيستم بانكي در اين سال،
براي انجام معامالت عمده بين بانكها راهاندازي شد .هدف از راهاندازي و
توسعه فعاليت اين بازار ،تقويت مديريت نقدينگي بانكها و تسهيل تامين
مالي منابع مورد نياز بانكها در كوتاهمدت ،برقراري انضباط پولي مناسب
بانكي و اجراي موثرتر سياستهاي پولي كشور بوده است.
با افزايش تدريجي عمق بازار ،معامالت بازار بينبانكي ريالي نيز از رشد
قابل توجهي برخوردار بوده است به طوري كه معامالت بازار با افزايش بيش
از  ۱۸۴۷برابري ،از  ۱۷فقره در سال  ۱۳۸۷به بيش از  ۳۱هزار فقره در
سال  ۱۳۹۵رسيد .تعداد معامالت بازار بينبانكي ريالي در  ۹ماهه سال
 ۱۳۹۶نيز معادل  27/5هزار فقره است.
بر اســاس آخرين آمار موجود ،متوســط ارزش روزانه معامالت بازار
بينبانكي ريالي با افزايش قابل توجهي از  15/7ميليارد ريال در ســال
 ۱۳۸۷به  ۱۰۷هزار ميليارد ريال در سال  ۱۳۹۵رسيد .با ادامه اين روند،
متوسط ارزش روزانه معامالت بازار در  ۹ماهه سال  ۱۳۹۶به  ۱۸۰هزار
ميليارد ريال افزايش يافته است .از طرفي نرخ سود موزون بازار بينبانكي
ريالي از  21/1درصد در سال  ۱۳۸۷به  14/4درصد در سال  ۱۳۸۹كاهش
يافت و در ادامه به دليل وجود تنگناي اعتباري بانكها ،نرخ سود با روندي
افزايشي به  27/1درصد در سال  ۱۳۹۳رسيد .ليكن در سالهاي اخير با
مداخله موثر بانك مركزي در بازار بينبانكي ريالي ،روند نرخ سود بازار با
كاهش مواجه شده است.

 ۲سناريوي جديد در بازار ارز
مركــز پژوهشهاي مجلس با تحليل وضعيــت  ۹ماهه بازار ارز،
وقوع شوك ارزي تا انتهاي سال را بعيد دانست و جلوگيري از وقوع
دوباره هر نوع جهش و يكسانســازي نرخ ارز را دو ســناريوي اصلي
بازار ارز اعالم كرد.
به گزارش ايبنا ،در گزارشي كه اين مركز پيرامون نرخ ارز ،امكان وقوع
جهش ارزي و همچنين طرح يكسانسازي نرخ ارز ارائه كرده آمده است:
اقتصاد ايران در چند سال اخير چالشهاي متعددي را تجربه كرده كه
منجر به بيثباتيهايي در سطح اقتصاد كالن كشور و بازارهاي متعدد از
جمله بازار ارز شده است.
بيثباتي اين بازار به واســطه عوامل پيشــين مانند افزايش قيمت
حاملهاي انرژي ،اعمال سياستهاي پولي نامناسب و آغاز تحريمهاي
هستهاي غرب عليه ايران ،از نيمه دوم سال  ۱۳۹۰در بازار نمود پيدا كرد
و در اواخر نيمه اول سال  ۱۳۹۱با افزايش نرخ دالر به حدود چهار هزار
تومان به اوج خود رسيد.
در انتهاي سال  ۱۳۹۱نرخ ارز متوسط فصلي ،طي مدت زمان يك سال
و نيم بيش از  ۱۶۸درصد افزايش يافت .در ســالهاي  ۱۳۹۲تا ،۱۳۹۵
به واسطه كاهش نااطميناني در بازارهاي اقتصادي و فضاي مثبتتر در
تعامالت بينالمللي ،ثبات نسبي به بازار ارز بازگشت به نحوي كه نرخ ارز
متوسط فصلي در اين سه سال  ۹درصد رشد يافت.
اما بازار در سال  ،۱۳۹۶فضاي به نسبت متفاوتي را نسبت به سه سال
پيشين تجربه كرده است.
با وجود حركت نزولي قيمت دالر در فصل نخســت ســال جاري
و ســپس افزايش ماليم دو درصدي آن در تابســتان ،در فصل سوم
عوامل اقتصادي شــاهد بازار ملتهب ارز بودند به نحوي كه در فصل
ســوم سال جاري قيمت دالر حدود  ۸درصد افزايش داشته تا جايي
كه در ماه سوم اين فصل از رقم  ۴۲۲۰تومان هم كه تاكنون در بازار
تجربه نشده بود ،گذر كرد.
بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد يكي از عوامل
اصلي وقوع جهشهاي ارزي پيشي گرفتن ارز تعادلي از نرخ ارز بازار است.
عدم واكنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخهاي ارز تعادلي ،ميتواند به واسطه
درك با وقفه عوامل اقتصادي از شرايط جديد يا كنترل دولت براي عدم
افزايش نرخهاي ارز در بازار براي چند دوره متولي باشد.

چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1439000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1451000

سکه یک گرمی

281000

نیم بهار آزادی

720000

هر گرم طالی  18عیار

138510

نرخ ارز

420000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4432

پوند انگلستان

6110

یورو

5385

درهم امارات

1225

