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ارزيابي سياست ارزي جديد

ادامه یادداشت

سوالي كه بالفاصله مطرح ميشود اين است كه آيا اين نرخ جديد مناسب
بوده اس��ت؟ با توجه به فاصله كم ميان  3700تومان با  4200تومان به نظر
ميرسد كه اين افزايش اندك نميتواند تقاضا را به مقدار زياد مهار كند زيرا
سابقا نيز كه بخشي از تقاضا توسط ارز بازار آزاد تامين ميشد با نرخ بيشتري
خريد و فروش ميشد! لذا اگر سياستگذار واقعا قصد داشت كه بخشي از تقاضا
را مه��ار كند بايد به نرخ��ي باالتر از نرخ بازار آزاد قبل از جهش اخير رضايت
ميداد كه در اين صورت نرخ  5000تومان منطقي ميشد.
نكته ديگر اين اس��ت كه آيا س��هميهبندي ارزي كار درستي است و نبايد
تعيين قيمت را به سازوكار بازار واگذار كرد؟ نكته كلي كه در اين مورد و موارد
مشابه بايد در نظر گرفت اين است كه در شرايط طبيعي اقتصاد بايد به راهحل
طبيعي يعني سازوكار بازار اكتفا كرد ولي وقتي شرايط غيرطبيعي است ميتوان
به شكل موقت تا طبيعي شدن شرايط به راهكارهايي نظير سهميهبندي تن
داد .اين امر به اين معني نيست كه سازوكار بازار از كار افتد بلكه به اين معني
است كه سياستگذار ترجيح ميدهد براي مديريت شرايط موجود و مثال تامين
نيازهاي اساسي سهميه ارزي با نرخ كمتر قائل شود .آيا اين كار بدون پيامد
خواهد بود؟ ترديدي نيست كه سهميهبندي ارزي پيامدهايي مثل تشديد فساد
و رانتجويي را به دنبال خواهد داشت و هميشه كساني موفق خواهند شد تا
با تهيه مدارك جعلي ارز به نرخ كمتر بگيرند و آن را به نرخ آزاد بفروشند .آيا
به خاطر اين پيامد محتمل بايد سياست سهميهبندي را حذف كنيم؟ به نظر
نميرسدكهچنينكاريصحيحباشد.سهميهبنديسياستيمرجحبرايشرايط
غيرطبيعي اس��ت و فساد مذكور جزو هزينههاي آن است .البته اين رافع آن

الهه بیگی -در ادامه سياس��يبازيهاي
ب��ازار ارز و س��كه ،باز هم پاي سياس��تهاي
جديد دس��توري به بازار باز شده است و اين
بار هم دولتمردان به دنبال آن هس��تند تا با
دس��تور و اعمال زور و قدرت ،توان سياس��ي
خود را به رخ بازار بكشند و از نشانههاي مثبت
سياستهايشان در بازار رونمايي كنند.
تازهترين سياستي كه در بازار به كار گرفته
ش��د ،تكنرخي كردن ارز بود؛ سياس��تي كه
دولت حسن روحاني از مدتها قبل به دنبال
اجراي آن در بازار ارز بود .در هفتههاي گذشته
كه كنترل بازار از دس��ت مقامات خارج شده
بود ،قيمتها مس��ير رو به جلويي را در پيش
گرفته بودند و به هر ميزان كه ميخواستند،
قيمتهاي جديدي را در بازار ثبت ميكردند.
ناگفته نماند كه اين پيشروي قيمتها در بازار
زيرپوس��تي و به دور از نگاه قانونگذاران پولي
و مالي كشور بود.
ع��دم نظارت كافي قيم��ت دالر را از مرز
شش هزار تومان هم عبور داد و نابسامانترين
شرايط تاريخي را براي بازار ارز و سكه كشور
رقم زد .ناگفته نماند كه س��كه نيز تا مرز دو
ميليون تومان پيش رفت.
در همي��ن ح��ال مقامات ك��ه دريافتند
سياس��تهاي گذشتهشان راه به جايي نبرده
و بازار كماكان دچار آشفتگي و التهاب است،
تصميم به تكنرخي كردن ارز گرفتند ،هرچند
گمانهزنيها حاكي از آن است كه اين سياست
را نميت��وان در راس��تاي تكنرخ��ي كردن
ارز دانس��ت و به نظر ميرس��د اين نيز بازي
جديد دولت اس��ت تا ن��رخ دالر مبادلهاي را
به نفع خود افزايشي كند؛ چه آنكه تا قبل از
اعمال سياست تكنرخي كردن ارز ،نرخ دالر
مبادلهاي در حدود  3800تومان قرار داشت
كه اكنون و با اين سياست اين نرخ به 4200
تومان رسيده است.
در چن��د روز گذش��ته اما بان��ك مركزي
اطالعيههاي زيادي در خصوص يكسانسازي
ن��رخ ارز و كنترل بازار آن منتش��ر كرد .اين
اطالعيهها تمام بازارهاي كشور را كه در ارتباط
مستقيم با ارز قرار دارند مورد توجه قرار داده و
هيچ يك از آنها را از قلم نينداخته است.
ش��ايد مهمترين آن مربوط به ممنوعيت
خريد و فروش فيزيكي ارز در صرافيها باشد
كه با واكنشهايي از سوي آنها نيز مواجه شده
اس��ت .بر اساس اين بخشنامه ،عمليات مجاز
صرافيه��ا فقط در بخشه��اي انتقال ارز به
دستور هر يك از بانكهاي داراي مجوز ارزي،
خريد ارز ناشي از صادرات كاالهاي غيرنفتي از
صادركنندگان و فروش ارز خريداريشده به
متقاضيان از طريق سيستم بانكي خواهد بود
و اين صرافيها تا اطالع ثانوي مجاز به خريد و
فروش اسكناس به صورت فيزيكي نبوده و اين
امر از طريق بانكها انجام خواهد شد.
هرچند اعم��ال اين تصميم به بازار جوي
آرام را در بازار حاكم كرده است اما نميتوان
اي��ن جو آرام را دليلي ب��ر پايان فعاليتهاي
زيرپوس��تي براي خريد و فروش ارز دانست.
به عبارتي بس��ياري از صرافان با اين تصميم
تابلوي اعالم قيمتهاي خود را به كل خاموش
كردهان��د و حتي تعدادي از آنه��ا از خريد و
فروش س��كه نيز اجتناب ميكنند .از طرفي
با اين سياس��ت هرچند تعداد دالالن در بازار
كاهش داش��ته ،اما هنوز اين بازار فعال است
و دالر آمري��كا با نرخ  5300تومان خريد و با
نرخ  5500تومان به فروش ميرود ،يورو نيز تا
قيمت  ۶۷۰۰مورد معامله قرار ميگيرد.
 درخواس�ت جهانگي�ري از بان�ك
مركزي
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه مع��اون اول
رييسجمه��ور با تاكيد ب��ر اينكه ارز حاصل
از صادرات كاال بايد به چرخه اقتصاد كش��ور
بازگ��ردد ،از بان��ك مرك��زي خواس��ته تا با
بهرهبرداري از س��امانه «نيما» نظارت جدي
بر منابع ارزي اعمال شود.
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه مهمترين
رم��ز موفقيت ط��رح سامانبخش��ي به نظام
ارزي كشور اطالعرساني صحيح است گفت:
مردم مطمئن باش��ند كه دول��ت با همراهي

نيست كه بايد تالش كرد تا رويههايي در كار باشد كه ميزان اين فساد را كاهش
دهد اما در هر صورت چنين فسادي كم يا زياد رخ خواهد داد .سهميهبندي در
شرايطي كه بازار ارز دچار حمله سوداگرانه شده و سياستگذار احتمال ميدهد
كه شايد محدوديت كانالهاي ارزي سختتر شود توجيه مضاعفي مييابد .بر
همه اينها نيز اضافه كنيم كه با توجه به حضور سنگين دولت در بازار ارز ،اين
بازار وضعيتي متفاوت از ديگر بازارها دارد كه عرضهكنندگان و متقاضيان بسيار
متعدد و پراكندهاند.
وعده اوليه دولت اين بود كه همه نيازهاي وارداتي ،دانشجويي ،مسافرتي و درماني
رابانرخ 4200تامينخواهدكرد.آياطرحچنينديدگاهيصحيحاست؟اگرتحليل
قبل درست باشد كه محدوديت كانالهاي انتقال ارز موجب جهش شده است آنگاه
ديگر نميتوان سخن از تامين همه نيازها به هر مقدار سر داد .همانطور كه گفته
شدواكنشدرستدولتسهميهبندياستوسهميهبندييعنيتعييناولويتدر
خرج كردن امري كه ارزشمند ولي محدود است .لذا وعده اينكه «همه» نيازها با نرخ
 4200مرتفع خواهد شد وعده درستي نيست بلكه بايد نيازهاي اصلي و حياتي را
تامين كرد و نيازهاي فرعي را به بازار آزاد و نرخ بيشتر حواله داد .حال با اين توصيف
مشخص ميشود كه ممنوع كردن بازار آزاد ارز فاقد توجيه خواهد بود بلكه بايد مجاز
شمرده شود تا نيازهاي غيراصلي به آن ارجاع شود .در عمل هم دولت اگرچه در ابتدا
وعده داد همه نيازهاي مسافرتي را تامين خواهد كرد ولي سقف  1000يورو براي
آن گذاشته است .اينك سوال اين ميشود كه اگر كسي نياز به بيش از 1000يورو
داشت چه بايد بكند؟ قطعا مبارزه با اين بازار و غيرقانوني اعالم كردن آن ناموفق از
آب در خواهد آمد و اين بازار كماكان در حاشيه نرخ ارز رسمي ادامه حيات خواهد
داد .نكته ديگري كه بايد اضافه كرد اين است كه آيا واقعا ارز مسافرتي جزو نيازهاي
اصلي است؟ اگر افرادي براي سياحت ،خوشگذراني يا زيارت به كشورهاي خارجي

ميروند بايد از ارز سوبسيددار استفاده كنند؟ آيا اين تكرار خطاي سوبسيد به اقشار
برخوردار نيست؟ آيا ميتوان دفاع كرد كه نميتوان يارانه به اقشار ضعيف را زياد كرد
ولي اينگونه منابع ارزي را در اختيار اقشار برخوردار قرار دهيم؟ واقعا اگر از همان
ابتدا يارانه به دالر يا معادل دالري آن پرداخت ميشد جرياني توسط بخشهاي فقير
جامعه شكل نميگرفت كه حامي نرخ ارز گران باشد؟ در شرايطي كه دانشگاههاي
داخل با كمبود دانشجو روبهرو هستند آيا اختصاص ارز سوبسيددار به دانشجويان
خارج از كشور سياست درست و قابل دفاعي است؟ آيا نبايد انتظار داشت كه آنها
خود هزينه انتخاب محل تحصيل خود را بپردازند؟ عمده ارز كشور از محل صادرات
منابع طبيعي است و ما حق نداريم راهي در پيش گيريم كه اين ارز به راحتي در
اختيار هتلداران خارجي ،دانشگاههاي آن سوي آب و يا بيمارستانهاي كشورهاي
غربي قرار گيرد .دادن ارز براي اين مقاصد مثل دادن بخشي از چاههاي نفتي كشور
به تركيه و تايلند ،انگليس يا آلمان است .آيا كسي با اين بذل و بخشش موافقت
خواهد كرد؟ برخي در فضاي مجازي ميگويند كه دولت از اين افزايش نرخ ارز
منتفع شده است پس جهش ارزي كار خود دولت بوده است و طوري اين امر
را مطرح ميكنند كه گويي امر قبيحي رخ داده اس��ت .واقعيت اين است كه
دولت نقش و برنامهاي براي جهش نرخ ارز نداشته اما باال بردن نرخ ارز رسمي
سياست كامال درستي است و اتفاقا افزايش درآمدهاي ريالي دولت بابت فروش
ارز نه تنها امر قبيحي نيست بلكه اتفاقا بخشي از راهحل است .اگر يكي از علل
اصلي رشد نقدينگي كسري بودجه بوده بايد افزايش نرخ ارز رسمي كه موجب
افزايش درآمد دولت شده را اقدامي درست قلمداد كرد و حتي به دولت نقد
كرد كه چرا زودتر به اين كار اقدام نكرده است؟
*معاون اقتصادی وزیر کار
Asz9025@ gmail.com

در جلسه بررسي مسايل اقتصادي و ارزي مطرح شد؛

تدوین نظام ارزي جديد

وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي

محمدقلي يوسفي* -نرخ ارز و عدم تعادلهاي ناشي از آن ،نشانهاي از مشكالت اقتصادي كشور هستند و ريشهيابي مشكالت،
اصل اساسي براي كنترل نوسانات و اعمال سياستهاي چارهانديشانه براي به آرامش رساندن بازار است.
هرچند تجربيات موجود در اقتصاد گوياي اين واقعيت است كه همواره نظام قيمتگذاري آزاد بهتر از سياستهاي اعمال شده از
سوي دولتها توانسته بازار را به اهداف مورد نظر خود برساند اما در ايران ،به دليل اين كه ارز منبع اصلي درآمدي براي اقتصاد ايران
است ،نظام تعيين قيمتگذاري به گونهاي متفاوت تعيين شده است .به عبارتي ناتواني دولت براي جدا كردن هزينهها و درآمدهايش
از نفت و ادامه وابستگيها به درآمدهاي ارزي ،عدم تعادلها در بازار ارز را موجب شده تا قيمتها از ثبات الزم در بازار برخوردار
نباشند و در كنار آن مداخالت دولتي به بدتر شدن اين وضعيت و اين بيثباتيها دامن ميزند.
اگر دولت براي درآمدهاي ارزياش چارهانديشي ميكرد و با نگهداري اين درآمدها در صندوقي مجزا ،به مرور زمان تصميمگيري در خصوص نرخ
ارز را به نظام آزاد واگذار ميكرد ،ديگر خود را درگير مسايل و مشكالت مربوط به نظام قيمتگذاري نميديد.
اقتصاد كشور در شرايطي قرار دارد كه كمبود توليد و مازاد تقاضا براي كاال در جامعه موج ميزند و اين ميزان تقاضا را بايد از طريق واردات تامين
كرد اما از آنجا كه درآمد صادرات غيرنفتي براي تامين نياز وارداتي كشور ناچيز است ،دولت را دچار چالش و مشكل كرده و در اين حالت است كه
دولت براي جلوگيري از ايجاد مشكل خود وارد بازار ميشود تا از ادامه اين مشكالت جلوگيري كند.
در التهابات اخير ارزي هم كه افزايش قيمتها اقتصاد را در سراشيبي سقوط قرار داده بود ،مداخله دولت براي كنترل بازار و تعيين نرخ ثابت
براي قيمتها را ميتوان قابل قبول دانست؛ اما آنچه مهم است اين است كه دولت به دنبال چارهانديشيهاي اساسي و پيدا كردن دليل واقعي براي
اين التهابات باشد .به بياني دولت به جاي امنيتي كردن فضاي بازار ،بايد به دنبال شناسايي اين مشكل باشد كه چه چيز مردم را ترغيب ميكند كه
ريالهاي خود را به دالر تبديل كنند و با به كارگيري سياستهاي درست براي كنترل نابسامانيهاي بازار چارهانديشي كند.
*عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
آنها و بنگاههاي اقتصادي به دنبال پايهريزي
نظام ارزي جديد به منظور تامين منافع ملي
كشور است .معاون اول رييس جمهور جذب
اسكناس و ارز نقدي موجود در جامعه در نظام
بانكي را راه��كاري موثر براي صيانت از پول
ملي و داراييهاي مردم دانست و اظهارداشت:
مقررات مطلوبي براي جذب اين منابع تنظيم
ش��ده و بانكه��ا بايد در فضاي رس��انهاي و
اطالعرساني دقيق در اين خصوص براي جذب
ارز نق��دي موجود در جامعه برنامهريزيهاي
الزم را انج��ام دهن��د .بر اين اس��اس باز هم
بازار بايد بر اس��اس اين سياس��ت دستوري
جدي��د به راه خود ادامه دهد تا ش��ايد بتواند
خود را از زير بار آن همه ناماليمات ارزي در
بازار نجات دهد .تا چند روز پيش اعالم شده
ب��ود كه هرگونه معامله و خريد و فروش بايد
از طريق سامانه ثبت سفارش انجام شود ،اما
ديروز اعالم شد كه اين بار بانك مركزي بايد
از طريق س��امانه نيما نيز نظارتش بر بازار ارز
را جديتر كند.
اما سوال اينجاست كه بازاري كه هر بار و
به هر دليلي بايد زير بار سياستهاي دستوري
مقامات هدايت شود ،چگونه ميتواند به بهبود
رون��د بازار كمك كن��د و بتواند مانع از ادامه
فعاليتهاي نابس��امان در بازار ش��ود .اين در
حالي است كه در زمستان سال گذشته بارها
اين سياس��تهاي دس��توري در بازار اعمال
شد اما اين سياس��تها تنها در اندك زماني
ميتوانستند پاسخگوي نياز بازار باشند و بعد

از گذشت مدت كوتاهي باز هم روند گذشته
خ��ود را در پيش ميگرفتن��د و در ادامه آن
باز هم سياس��تهاي دس��توري جديدي به
بازار اعمال ميش��د تا از روند رشد قيمتها
در ب��ازار جلوگيري ش��ود .اكن��ون و با وجود
اذعان به اينكه اين گونه سياستها نميتواند
پاسخگوي التهابات بازار باشد و نميتواند نياز
ب��ازار را آنطور كه بايد و ش��ايد تامين كند،
باز هم دولتمردان بر اعمال اين سياس��تها
پافش��اري و هر بار نيز اعالم ميكنند كه اين
سياس��تها دستوري نيس��ت و راهكاري در
جهت اصالح سياس��تهاي متغير بازار است.
جالب اين است كه سياست جديد بازار براي
يكسانسازي نرخ ارز كه هر روز اطالعيههاي
جديدي از آن از س��وي بانك مركزي منتشر
ميشود تنها عددي است كه از سوي مقامات
براي كنترل بازار اعالم ش��ده ،چه آنكه هنوز
نش��انهاي از حضور ن��رخ دالري كه با قيمت
 4200تومان خريد و فروش شود ديده نشده
اس��ت؛ ممنوعيت تزريق ارز به صرافيها نيز
خود ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد كه اين
نرخ اعالم شده از سوي دولت تاكنون رسمي
نش��ده تا بتوان اجراي سياست يكسانسازي
نرخ ارز را در بازار احساس كرد .در بازار سكه
هم ديروز روند پيشفروشها مجددا ش��روع
شده و نرخهاي اعالمي براي آن نيز در شعب
بانك كارگشايي اعالم شده است .بر اين اساس
بانك مركزي قيمت پيشفروش انواع سكه در
سررسيدهاي يك ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه،

 ۹ماهه ۱۲ ،ماهه ۱۸ ،ماهه و دو ساله را اعالم
كرده است كه بر اين اساس نرخ پيشفروش
سكه طال با سررسيد يكماهه ،يك ميليون و
 ۵۹۰هزار تومان است .همچنين پيشفروش
با سررسيد سه ماهه يك ميليون و  ۵۴۰هزار
تومان ،پيشفروش با سررسيد شش ماهه يك
ميلي��ون و  ۴۷۵ميليون تومان و پيشفروش
با سررس��يد  ۹ماهه يك ميليون و  ۴۱۰هزار
تومان خواهد بود .همچنين نرخ اعالم ش��ده
براي پيشفروش س��كه با سررسيد  ۱۲ماهه
ي��ك ميليون و  ۳۵۰هزار تومان ،پيشفروش
با سررسيد  ۱۸ماهه يك ميليون و  ۲۴۵هزار
تومان و پيشفروش با سررسيد  ۲۴ماهه يك
ميليون و  ۱۶۰هزار تومان خواهد بود.
بر اين اس��اس بايد ديد بازار تا چه ميزان
ميتواند با اين سياستهاي دستوري مقابله
كند و اين ميزان اعمال زور و خشونت چگونه
ميتوان��د به ب��ازار براي حركت در راس��تاي
يكسانسازي نرخ ارز كمك كند.
 تشريح سياست جديد ارزي دولت
بر همين اس��اس رييس كل بانك مركزي
با تاكيد بر كارشناس��ي بودن سياست جديد
ارزي گفت :بانك مركزي در اجراي سياست
تكنرخي كردن ارز تالش ميكند نواقص آن
را به كمترين ميزان تقليل دهد تا لطمهاي به
فعاالن اقتصادي وارد نشود.
ولياهلل س��يف در ادامه سلسلهجلس��ات
بان��ك مركزي با موضوع تكنرخي كردن ارز
ب��ا بيان اينكه مديريت منابع و مصارف ارزي

كشور از الزامات شرايط كنوني كشور است ،با
بازخواني شرايط ارزي گذشته و التهابات ايجاد
شده اظهار كرد :نوسانات اخير بازار ارز ناشي
و تح��ت تاثير عوامل غيربنيادين اقتصادي و
متاثر از فضاسازي سياسي و بينالمللي ايجاد
شده بود و در آن شرايط خاص دولت و ستاد
اقتصادي ناگزير به اتخاذ تصميمي بود كه به
بهترين شكل بازار ارز مديريت شده و آرامش
به آن بازگردد .رييس شوراي پول و اعتبار با
بيان اينكه در گذشته با ايجاد نوسانات ارزي،
به منظور ايجاد تعادل در اين بازار سياس��ت
تزريق ارز مدنظر قرار ميگرفت ،افزود :ادامه
اين رويه موجب خس��ران و لطمات بيش��تر
در زمينه تعادل ارزي ميش��د ،بر اين اساس
تصميم گرفته ش��د با ايج��اد نظامات جديد
و صحيح ،رويههاي گذش��ته اصالح ش��ود و
خوش��بختانه با اس��تفاده از تجربيات ساليان
گذشته ،سياس��ت جديد تدوين و اجراي آن
مدنظ��ر قرار گرفت .س��يف ب��ا تاكيد مجدد
در زمينه توجه ب��ه مديريت صحيح منابع و
مصارف ارزي خاطرنشان كرد :فعاالن اقتصادي
و واردكنندگان بايد اطمينان داشته باشند در
اجراي سياس��ت جدي��د ارزي ،بانك مركزي
حامي آنهاس��ت و اجازه نخواه��د داد به آنها
كمترين خسراني وارد شود ،ضمن آنكه در اين
مسير نيز بانك مركزي به اولويتهاي اقتصادي
و نيازهاي كاالهاي اساس��ي و دارويي و مواد
اوليه توليدكنندگان توجه ويژهاي دارد.
وي با اش��اره به اينك��ه تصميمهاي كالن
در فضاي اقتصادي كشور بايد موجب آرامش
و در نتيج��ه ثبات اقتصادي ش��ود ،گفت :در
گذشته براي فروكش كردن التهابات ارزي و
تعادل در بازار ارز ،مرغوبترين نوع ارز به بازار
وارد ميشد كه متاسفانه به داليلي بخشي از
اين نوع ارز به كاالهاي غيرضروري اختصاص
ميياف��ت ،اي��ن در ش��رايطي رخ ميداد كه
مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي از الزامات
اساسي كشور بود .سيف در ادامه افزود :بر اين
اس��اس با تدوين سياست جديد ارزي ضمن
تامي��ن نيازهاي ارزي ،به بحث آيندهنگري و
تجهيز اقتصادي نيز توجه ش��ده است .وي با
تاكيد بر آسيبشناسي و رصد كامل سياست
جدي��د ارزي تاكيد كرد :هيچ اقدامي فارغ از
نقص و اش��تباه نيست ليكن بانك مركزي با
ظرافت و دقت كامل در تالش اس��ت نواقص
اين سياس��ت را شناس��ايي و براي رفع آنها
چارهانديشي كند.
 انتظامبخشي به تجارت خارجي
معاون ارزي بانك مركزي نيز ضمن تشريح
مكانيس��م تخصي��ص و تامين ارز بر اس��اس
سياس��ت جديد بانك مرك��زي گفت :تغيير
و تحوالتي در س��اختار ارزي كش��ور در حال
رخ دادن اس��ت و اي��ن موضوع نياز به تبيين
و توضي��ح دارد بر اين مبن��ا بانك مركزي با
تشكيل جلسات با مسووالن ذيربط و فعاالن
اقتصادي درصدد زدودن ابهامات و پاسخگويي
به س��واالت است .سيداحمد عراقچي با بيان
اينكه هدف ساختار و سياست جديد ،كنترل
نيست بلكه انتظامبخشي به تجارت خارجي
اس��ت ،گفت :به دليل تحريمهاي ظالمانه به
ناچار بخش��ي از نظم تجارت خارجي از بين
رفته اس��ت و بر اين اس��اس به منظور ايجاد
نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجي به
كانال اصلي خويش يعني نظام بانكي ،سياست
جديد تدوين و در حال اجراست.
وي با بيان اينكه بعد از ابالغ مصوبه هيات
دولت در خصوص بازار ارز جلسات فشردهاي
در بانك مركزي تشكيل شده است ،گفت :از
زمان ابالغ مصوبه دولت جلساتي با وزارتخانهها
و س��ازمانها و فعاالن اقتصادي تشكيل شده
اس��ت تا با ايجاد اشتراك نظر و رفع ابهامات
ضمن استفاده از تجربيات سالهاي گذشته،
كمترين نوع تغيير در سازوكار تجارت خارجي
ايجاد و در نهايت ثبات و آرامش در بازار حاصل
شود .عراقچي در خصوص تالش بانك مركزي
ب��راي رفع نواقص احتمالي سياس��ت جديد
ارزي گفت :بانك مركزي ،با بررس��ي نواقص
و اش��كاالت ،بهترين نوع راهكار را پيش��نهاد
ميكند.

گزارش

جزييات نماگرهاي اقتصادي  3ماهه سوم 96؛

رشد با نفت يك درصد شد

گروه اقتصادي -ش��اخصهاي عمده اقتصادي كه از س��وي بانك
مركزي اعالم ش��ده حكايت از رشد اقتصادي يك درصدي در سهماهه
سوم س��ال  96دارد ،ضمن اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز به
 697هزار ميليارد ريال رسيده است.
بانك مركزي نماگرهاي اقتصادي در سهماهه سوم  96را منتشر كرد
كه بر اين اس��اس رش��د توليد ناخالص داخلي با نفت  1درصد و بدون
نفت  3/6درصد ش��د .بر اين اس��اس عملكرد سهماهه سوم سال  96به
قيمتهاي جاري حكايت از آن دارد كه توليد ناخالص داخلي به قيمت
پايه س��ه هزار و  637هزار ميليارد ريال ،تش��كيل سرمايه ثابت خالص
 697ه��زار ميليارد ريال ،هزينههاي مصرف��ي بخش خصوصي هزار و
 734ه��زار ميليارد ريال و هزينههاي مصرفي بخش دولتي  477هزار
ميليارد ريال بوده است.
نرخ رش��د متغيرهاي پولي در آذرماه  96نس��بت به پايان سال 95
حكايت از رشد  15/3درصدي دارد كه پول  6/4درصد ،شبهپول 16/6
درصد و س��پردههاي بخش غيردولتي  16/2درصد بوده است .وضعيت
مالي دولت در اين مدت حكايت از آن دارد كه درآمدها به  385/4هزار
ميليارد ريال رسيده و پرداختهاي هزينهاي رقم  560/3هزار ميليارد
ريال را تشكيل داده است.
در اي��ن ميان واگذاري داراييهاي س��رمايهاي 193/6هزار ميليارد
ريال ،تملك داراييهاي سرمايهاي  224هزار ميليارد ريال و كسري تراز
عملياتي و سرمايهاي  204هزار ميليارد ريال بوده است.
براساس شاخصهاي عمده اقتصادي منتشر شده تراز حساب جاري
خارجي  ۹ماهه سال  ۱۰۹۱۴ ،۹۶ميليون دالر و تراز بازرگاني (حساب
كاال) رقم  ۱۶۳۶۹ميليون دالر بوده است .بر اين اساس ،صادرات كاال
( )FOBدر  ۹ماهه  ۹۶به رقم  ۶۹۰۷۸ميليون دالر رسيده و در مدت
مشابه ميزان واردات كاال ( ۵۲۷۱۰ )FOBميليون دالر بوده است.
نقدينگي  15/3درصد رشد كرد
براساس اعالم بانك مركزي ميزان كل بدهيهاي خارجي (پايان دوره)
در سه فصل نخست سال گذشته  ۹۸۸۵ميليون دالر و متوسط نرخ دالر
آمريكا در بازار بينبانكي نيز  ۳۳هزار و  ۳۶۵ريال بوده است.
در گزارش بانك مركزي و در بخش نرخ رشد متغيرهاي بخش پول،
ميزان نقدينگي در آذرماه سال  ۹۶نسبت به سال قبل از آن  15/3درصد،
ميزان پول  6/4درصد ،ش��بهپول  16/6و سپردههاي بخش غيردولتي
 16/2درصد افزايش داشتهاند.
 نسبت درآمد به هزينهها  5/1درصد آب رفت
از س��ويي طبق آماره��اي تحليلي بانك مرك��زي ،از اوضاع دخل و
خرج دولت در سال  96جزييات اين اعداد و ارقام نشان ميدهد نسبت
درآمدها به پرداخت هزينهاي در  11ماهه سال  96بالغ بر  60/8درصد
بوده كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل آن  5/1درصد كاهش پيدا
كرده است .اين موضوع به معناي كاهش وصولي درآمدهاي مالياتي و
ساير درآمدها قلمداد ميشود.
بر اساس ارقام مصوب بودجه سال  96نسبت درآمدها به پرداختهاي
هزينهاي بايد  68/6درصد باشد كه  7/8درصد نزولي بوده است.
همچنين سهم ساير درآمدها به پرداختهاي هزينهاي  16/2درصد
در اين مدت ثبت شده كه بايد طبق قانون  22/7درصد باشد.
طبق اطالعات بانك مركزي تملك داراييهاي سرمايهاي به نسبت
فروش نفت خام  50/6درصد بوده كه نسبت به سال قبل رشد داشته
اما نس��بت به سال  94افت حدود چهار درصدي دارد .طبق قانون نيز
اين رقم حدود  20درصد كاهش نشان ميدهد.
نسبت اعتبار تملك دارايي سرمايهاي به پرداختهاي هزينهاي نيز
 15/3درص��د بوده كه با رقم مصوب قان��ون يعني  28/1درصد منفي
 12/8درصد بوده است.
 افزايش واردات به كام افزايش درآمد مالياتي
بر اساس اطالعات بانك مركزي ايران در  11ماهه سال  ۱۳۹۶مجموع
درآمد مالياتي معادل  ۹۲هزار ميليارد تومان بوده كه  ۸۵درصد ميزان
مصوب را محقق كرده .در ميان بخشهاي مختلف بخش واردات نسبت
به ميزان مصوب خود تحقق  ۱۰۶درصدي داشته است.
ن بر اس��اس اطالعات بانك مركزي ايران در زمينه عملكرد
همچني 
بودجه كش��ور براي 11ماهه سال  ،۱۳۹۶براي سال گذشته  ۱۰۷هزار
ميلي��ارد تومان درآمد مالياتي مصوب ش��ده بود ك��ه  ۹۲هزار ميليارد
تومان معادل  ۸۵درصد آن محقق شده .گفتني است كه درآمد مالياتي
11ماهه  ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  7/6درصد افزايش
يافته است.
همچنين براي  11ماهه سال  ۱۳۹۶دريافت  ۵۲هزار ميليارد تومان
ماليات مستقيم پيشبيني شده بود كه  ۴۰هزار ميليارد آن معادل ۷۶
درصد محقق شده است .گفتني است درآمد مالياتي بخش مالياتهاي
مس��تقيم در  11ماهه سال گذشته نيز معادل  ۴۲هزار ميليارد تومان
بوده كه به اين ترتيب درآمد سال  ۱۳۹۶نسبت به سال گذشته چهار
درصد كاهش يافته است.
در بخش ماليات غيرمستقيم نيز درآمد مالياتي 11ماهه سالجاري
 ۵۱هزار ميليارد تومان بوده كه نس��بت به ميزان مصوب براي  11ماه
( ۵۴هزار ميليارد تومان) ۹۴ ،درصد آن محقق شده است.
همچنين در  11ماهه سال  ۱۳۹۶به ميزان  ۲۲هزار ميليارد تومان
درآمد مالياتي از بخش ارزش افزوده حاصل ش��ده كه نس��بت به مدت
مشابه سال قبل آن  ۲۰درصد افزايش يافته است .البته ماليات مصوب
 11ماهه براي بخش ارزش افزوده معادل  ۲۵هزار ميليارد تومان بوده
كه به اين ترتيب  ۸۸درصد آن محقق شده است.
گفتني است در  11ماهه سال گذشته ماليات بر واردات نيز معادل
 ۱۷هزار ميلياردتومان دريافت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۲۳درصد رشد داشته است.
درآمد پيشبيني شده براي اين بخش در  11ماهه سال ۱۶ ،۱۳۹۶
هزار ميليارد تومان بوده كه به اين ترتيب تحقق درآمد مالياتي در اين
بخش معادل  ۱۰۶درصد بوده است.
قیمت سکه و طال در بازار غیر رسمی ( فروش به تومان )

طرح جدید

1800000

ربع بهار آزادی

560000

طرح قدیم

1760000

سکه یک گرمی

360000

نیم بهار آزادی

880000

هر گرم طالی  18عیار

169109

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

5500

پوند انگلستان

7800

یورو

6700

درهم امارات

1490

