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 ۵۰درصد ار ز حاصل از صادرات هنوز به سامانههای نیما و سنا وارد نشده است

اخبار
عبدالناصرهمتی:

صحبت از دستکاری در نرخ ارز
انصافنیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت :اخبار بهظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم
خود تاحدودی می توانند بازار ارز را متأثر سازند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از تسنیم ،عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت :قب ً
ال نیز
تأکید کردم ،در اجرای سیاستهای جدید ارزی درقبال صادرکنندگان و
نقشی که در تأمین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس
صرافیها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز ،خصوصاً
آمادهشدن برای عملیاتیکردن بازار متشکل ارزی ،شاهد منطقیترشدن
قیمت ارز در بازار خواهیم بود .از اول سال تاکنون میزان تأمین ارز برای
واردات به رقم قابل توجه  9/4میلیارد دالر رسیده است که حدود پنج
میلیارد دالر آن در نیما تأمین شده است! درمورد بازار ارز این نکته را بارها
تأکید کردهام ،عوامل سیاسی و بینالملی در شرایط تحریمی ،در نوسانات
بازار بیتأثیر نیستند و اخبار بهظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم خود
تاحدودی میتوانند بازار ارز را متأثر سازند .با اطالعی که از تواناییها و
امکانات و ذخائر ارزی کشور ،روابط و ساختار جدید درحال شکلگیری
تجاری و کانالهای مالی دارم ،تأثیر آمدورفتهای دیپلماتیک را در شرایط
خاص سیاسی و روانی مهم ،لیکن آن را تعیینکننده اصلی روند بازار ارز
نمیدانم .بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد .وقتی
واضعان حداکثر فشار تحریمی ،به تدابیر بانک مرکزی در خنثیکردن
توطئه اعتراف می کنند ،انصاف نیست صحبت از دستکاری در نرخ ارز ،برای
توجیه آمدورفتها و مذاکرات بشود.
افتخار مهم بانک مرکزی تداوم مقاومت در شرایط پیچیده تحریم ،برای
تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.
بدهی  ۵۸هزار میلیاردی دولت به بانکهای دولتی

کلبدهیها
 ۳۲۰هزار میلیارد تومان است

طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی کل بدهی
دولت به بانکها ،پیمانکاران و بنگاههای تولیدی  ۳۲۰هزار میلیارد
تومان است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت
امور اقتصادی و دارایی برای سال  ۹۸یکی از مباحث اصلی مربوط به
چالشهای حوزه بودجه دولت است.
در این گزارش آمده است :بخش عمدهای از نظام تأمین مالی تولید با توجه
به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص
اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرحها
و پروژههای عمرانی قابلپیگیری است .لیکن در شرایط کنونی با توجه
به تشدید تحریمهای نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم
با عدمامکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید ،نظام تأمین مالی
دولت و بهتبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.
محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم باالی
هزینههای اجتنابناپذیر دولت از بودجه عمومی ،نظام تأمین مالی طرحها
و پروژههای عمرانی را با چالش مواجه خواهد کرد و افزایش بدهی دولت
به پیمانکاران طرحهای عمرانی را بهدنبال خواهد داشت .همچنین حجم
قابلتوجه بدهی دولت به بانکها ،پیمانکاران و بنگاههای تولیدی (بیش
از سههزار و  200میلیارد ریال) ،عالوهبر اثرگذاری منفی بر قدرت وامدهی
بانکهاموجببلوکهشدنبخشقابلتوجهمنابعمالیطلبکارانشدهاست.
این امر عالوهبر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وامهای
معوقشده توسط بخشهای تولیدی و عدم همکاری بانکها با آنها،
مشکالت مختلفی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن کاهش
تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی بوده است .حجم قابلتوجه بدهی دولت
به نظام بانکی (بهویژه بدهی دولت به بانکهای دولتی که بالغ بر  ۵۸۰هزار
میلیارد ریال است) به انجماد بخشی از منابع بانکها و کاهش قدرت اعطای
تسهیالت آنها به بخشهای تولیدی کشور منجر شده است.
عضو سندیکای بیمهگران ایران:

سایپایکهزارمیلیاردتومان
به شرکتهای بیمه بدهکار است

عضو سندیکای بیمهگران ایران با بیان اینکه سایپا یکهزار میلیارد
تومان به صنعت بیمه بدهکار است ،گفت :این شرکت خودروساز با
وجود اینکه حق بیمه شخص ثالث را نقدی از خریداران خودرو
دریافت کرده ،اما از پرداخت این حق بیمه به شرکتهای بیمه
خودداری میکند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،یونس مظلومی افزود :طبق قانون،
سایپا در زمان فروش خودروهای صفرکیلومتر آنها را بیمه شخص
ثالث میکند که شرکتهای بیمه این اقدام را انجام میدهند ،اما سایپا
پولی را که از مردم گرفته به بیمهها نمیدهد.
مدیرعامل بیمه تعاون (زیرمجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و بانک توسعه تعاون) یادآور شد :سایپا در حالی سال  ۹۷از پرداخت
تعهدات خود به شرکتهای بیمه خودداری کرده که شرکتهای بیمه،
خسارتهای مربوط به بیمه شخص ثالث این خودروها را نیز پرداخت
کردهاند .وی با بیان اینکه بیمه تعاون  ۱۶۵میلیارد تومان از این بابت از
سایپا طلبکار است ،اضافه کرد :با توجه به اجرایینشدن تعهدات توسط
سایپا ،قرارداد کاری خود را با این شرکت خودروساز متوقف کردهایم،
اما سایپا به سراغ سایر شرکتهای بیمه رفته و آنها را درگیر کرده
است ،بهطوریکه حدود  ۱۲شرکت بیمه از این بابت از سایپا طلبکارند.
این عضو سندیکای بیمهگران ایران اظهار داشت :بهدلیل این تخلف از
سایپا به مراجع ذیصالح شکایت کردیم.
مظلومی افزود :این شرکت خودروساز با دادن وعدههای مختلف
بهدنبال وقتکشی بوده ،بهطوریکه در مقطعی اعالم کرد حاضر است
بهجای طلب بیمه به شرکتهای بیمه ،خودرو تحویل دهد.
وی اضافه کرد :اما زمانیکه برای گرفتن این خودروها اقدام به مذاکره با
سایپا کردیم ،این شرکت اعالم کرد ،چون هنوز همه تعهدات مربوط به
فروش خودرو به مردم را انجام نداده ،بنابراین نمیتواند به شرکتهای
بیمه این خودروها را تحویل دهد.
این عضو سندیکای بیمهگران ایران درباره اجرای سایر طرحهای
بیمهای در کشور گفت :ازجمله طرحهای جدید طرح بیمه درمانی
خانواده است که تالش شده از طریق این طرح همه اعضای خانواده با
حق بیمه مناسب تحت پوشش باال قرار گیرند.
وی به روند رو به گسترش صدور بیمهنامههای الکترونیکی اشاره کرد و
گفت :امروزه بیمهنامههایی که بهصورت الکترونیکی فروخته میشود،
با استقبال بهتری از جانب مردم روبهروست .برایناساس تالش شد
تا فروش آنالین بهصورت اینترنتی یا از طریق اپلیکیشن را گسترش
دهیم .این عضو سندیکای بیمهگران ایران به اجرای طرح ساناکارت
تعاون اشاره کرد و گفت :از طریق این طرح میتوان در هر ساعت از
شبانهروز بهشکل آنالین اقدام به دریافت پوشش بیمهای مناسب کرد.
وی درباره توسعه شرکتهای بیمه و افزایش سرمایه نیز گفت :از طریق
آورده نقدی سهامداران ،طرح افزایش سرمایه تا  ۱۵۰میلیارد تومان
انجام میشود .مدیرعامل بیمه تعاون درباره پرداخت خسارات سیل
اخیر نیز گفت :همه تعهدات مربوط به خسارت سیلزدگان رسیدگی
و پرداختشده و هیچ پرونده معوقه درمورد خسارت سیل باقی نمانده
است .این عضو سندیکای بیمهگران ایران با بیان اینکه صدور بیمهنامه
در مناطق سیلزده را هیچگاه متوقف نکردهایم ،گفت :در زمان وقوع
سیل ،افراد میتوانستند در مناطق سیلزده اقدام به دریافت پوشش
بیمهنامه فردی کنند .مظلومی یادآور شد :برای پوشش مناسب بیمه
حوادث طبیعی باید آمادهسازیهای الزم انجام و بیمه اتکایی مناسب
برقرار شود و توزیع ریسک صورت گیرد.

سبزینه

رضا کالنی

بازگشت ارز صادراتی با بازار متشکل ارزی

بانک مرکزی بهدنبال ایجاد یک بازار متشکل برای خریدوفروش ارز
است تا بتواند با ایجاد یک نرخ واحد نسبت به تزریق ارز حاصل از
صادرات به کشور سرعت ببخشد .برخی از صادرکنندگان معتقدند
که زمان محدود تعیینشده از سوی بانک مرکزی برای اجرای تعهد
ارزی دست آنها را بسته است و البته تعداد زیادی از این اعتراضها تا
حدودی به مقصد بازگشت ارز حاصل صادرات یعنی سامانه نیماست.
سوای تمام مباحث حاشیهای ،موضوع مهم و داغ این روزهای رسانه
رقم دقیق ارز خارجشده حاصل از صادرات غیرنفتی از سیستم کشور
است .این رقم تا حدودی در هالهای از ابهام قرار گرفته و در محدوده ۴۰
تا  ۵۰میلیارد دالر میچرخد .بیشتر صاحبنظران اقتصادی معتقدند
که تاکنون رقمی بیش از  ۴۵میلیارد دالر ارز از طریق بانک مرکزی و
سامانه نیما در اختیار تجار قرار گرفته است و این افراد با دستورالعمل
اخیر بانک مرکزی موظف به بازگرداندن ارز به کشور هستند .بانک
مرکزی برای هر گروه از صادرکنندگان درصد قابلتوجهی را برای
تزریق مشخص کرده است .اما در همین شرایط بود که معاون سابق
اقتصادی و مشاور فعلی وزیر اقتصاد خبر از عدم بازگشت  ۳۰میلیارد
دالر ارز از مجموع  ۴۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی از هر طریقی به
کشور داد و باعث شد تا مسئوالن بانکی جدیتر به این موضوع بپردازند؛
البته با وجود اینکه عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،روند
بازگشت ارز به کشور را خوب برآورد کرده است ،اما همچنان از برخی
صادرکنندگان شاکی است و بارها در مصاحبههای مختلف از مقاومت
عدهای از آنها برای اجرای تعهد ارزی خبر میدهد.
بازگشت بیش از یکمیلیارد دالر ارز حاصل از صادرات
در اردیبهشت ۹۸
واکنشهای متعدد ب ه حرفهای میرشجاعیان سبب شد تا وزیر اقتصاد
وارد این ماجرا شود و تأکید کند که انتشار آماری مبنی بر عدم بازگشت
 ۳۰میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور برای تاریخ زمانی کنونی نیست،
چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار
ارائه میدهد و این موضوع برای اواخر اسفند سال گذشته بود .دولت
سازکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد و در اردیبهشت
 1/7میلیارد دالر ارز صادرات غیرنفتی به کشور برگشته است.
چندروز قبل از اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی ،همتی آمار بازگشت
ارز حاصل از صادرات در سال  ۹۷را اعالم کرد و از بازگشت 18/7
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تا آخرین ماه سال گذشته
به کشور خبر داد .بهعبارتی با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت
که اگر بهگفته وزیر اقتصاد آمار اعالمشده توسط معاون سابق اقتصادی
مبنی بر عدم بازگشت  ۳۰میلیارد دالر ارز به کشور مربوط به اسفند
 ۹۷باشد ،همچنان مبلغ حدود  ۲۸میلیارد دالر از گردونه بازگشت
به چرخه اقتصادی دور ماندهاند که البته این موضوع هم به عوامل
مختلفی بستگی دارد .عواملی نظیر عدم وصول ارزی یا صادرات ریالی
که امری پنهان و بسیار مهم است .بازگشت  ۶۲درصدی ارزهای حاصل
از صادرات و معلقماندن  ۴۸درصد از ارزهای خارجشده از کشور
موضوع قابل تأمل دیگری است که کارشناسان و صاحبنظران درباره
آن نظرات بسیار زیادی را مطرح میکنند .بااینحال این اعداد و ارقام
براساس محاسبات یک کارشناس اقتصادی مطرح شده است و تاکنون
هیچ مقام ذیربطی آمار دقیقی از رقم تخصیص ارز به تُجار نداده است

و در این بین تنها بانک مرکزی به اعالم فهرست دریافتکنندگان
ارز در سامانه بانک مرکزی پرداخته است .حال باید بررسی کرد که
علل اصلی فرار صادرکنندگان از بازگرداندن ارز بهصورت رسمی به
سامانههای نیما و سنا چیست؟ و آیا تمام این ارقام ذکرشده که چیزی
حدود  ۲۰میلیارد دالر است ،مشمول فرار از بازگرداندن ارز هستند؟
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :میزان ارزی که بهعنوان ارز
بازنگشته به کشور از آن نام برده میشود ،تنها مشمول ارزهایی نیست
که خارج از کشورند؛ بلکه در بین این ارقام ،ارزهایی هستند که وارد
کشور شدهاند و هنوز در سامانههای نیما و سنا وارد نشده و تعیین
تکلیف نشدهاند .وی افزود :درحالحاضر  ۵۰درصد ارزهای حاصل از
صادرات گرفتار همین موضوع هستند و درصد دیگری از ارزها نیز هنوز
سررسید و در مبدأ صادراتی وصول نشدهاند تا به کشور وارد شوند.
پورابراهیمی یکی از دالیل تعلل صادرکنندگان از تعیین تکلیفکردن
ارزهای صادراتیشان را وجود شکاف نرخی بین بازار سنا و نیما دانست
و گفت :باید با راهاندازی بازار متشکل ارزی فکری به حال ایجاد یک
نرخ واحد کنیم تا دیگر صادرکنندگان برای فروش ارز خود بهدنبال
سود بیشتر نباشند .درنهایت باید فکری برای یک نرخ واحد بود تا
میزان بازگشت ارز به روند طبیعی بازگردد .در همین خصوص وزیر
اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بعد از بارها تذکر رسمی
به صادرکنندگانی که از عرضه میزان ارز تعیینشده خود در سامانه
نیما و مابقی آن در سیستم ارزی کشور امتناع میکنند ،اسامی
صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال کردند تا براساس مبنای
قانونی با این افراد برخورد شود .حسین میرشجاعیان ،معاون سابق وزیر

نخستینبورسبینالمللمناطقآزاد
در کیش راهاندازی میشود

معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش از راهاندازی دفتر مرکزی نخستین بورس
بینالملل مناطق آزاد کشور در جزیره کیش خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از روابط عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد کیش ،ناصر آخوندی با اعالم
این خبر افزود :دفتر مرکزی بورس بینالملل مناطق آزاد طبق مصوبه نشست اخیر اعضای مؤسس
بورس بینالملل بهزودی در کیش راهاندازی خواهد شد.
وی با اشاره به نقش و اهمیت راهاندازی بورس بینالملل مناطق آزاد در رشد سرمایهگذاری و انجام معامالت
بینالمللی و رونق اقتصادی کشور گفت :این اتفاق بسیار مهمی است که ضمن جذب منابع ارزی و عرضه
سهام و انواع اوراق قرضه در بورس بینالملل ،زمینه حضور گسترده سرمایهگذاران بینالمللی را در مناطق
آزاد کشور فراهم میکند .آخوندی افزود :با تمهیداتی که اندیشیده شده ،خریدوفروشها در این بورس با
ارزهای خارجی خواهد بود و بانک عامل تسویه نیز یک بانک خارجی است که یک ناظر بینالمللی هم بر
روند معامالت نظارت دارد .به همین دلیل فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی بهراحتی میتوانند در
منطقه آزاد کیش حضور یافته و در معامالت بورس بینالملل مشارکت کنند .او گفت :این پنجمین بازار
بورس کشور است که پس از بورس اوراق بهادار ،نفت ،کاال و انرژی فعالیت خود را در مناطق آزاد کشورمان
آغاز میکند .معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص موارد مطرحشده در
نشست اعضای مؤسس بورس بینالملل که اوایل هفته جاری در تهران برگزار شد ،توضیح داد :در این
جلسه هزینههای تدوین مقررات و تشکیل و تأسیس بورس بینالمللی اعالم و سهم هریک از سهامداران
تعیین شد که بهحساب شرکت بورس بینالملل واریز خواهد شد .وی افزود :یک نماینده از دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد و دو عضو از هیئت موسسان بهعنوان صاحبان حساب و دارندگان امضاء انتخاب
و معرفی شدند .معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه سومین نشست
هیئت مؤسسان بورس بینالملل در جزیره کیش برگزار خواهد شد ،گفت :نخستین جلسه اعضای بورس
بینالملل مناطق آزاد نیز بهزودی جزیره کیش برگزار میشود تا شرکتها و اعضای هیئت مؤسسان با
حضور در جزیره کیش ایجاد زیرساختهای الزم برای انجام معامالت همزمان با آغاز فعالیت مرکز بورس
بینالمللدرجزیرهکیشآمادگیالزمراکسبمیکنند.درایننشستمرتضیبانک،مشاوررئیسجمهور
ودبیرشورایعالیمناطقآزادکشور،غالمحسینمظفری،مدیرعاملورئیسهیئتمدیرهسازمانمنطقه
آزاد کیش ،نمایندگان شرکتهای بازار سرمایه ،شرکتهای صادراتمحور ،کارگزاران ،شرکتهای تأمین
سرمایه ،بانکها و برخی هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری حضور داشتند.
مدیرعامل فرابورس:

از دستکاری قیمتها در بازار پایه جلوگیری میشود

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت :در نشست مدیران بازار سرمایه درخصوص «قوانین بازار
پایه» ،مقرر شد سازکاری ترتیب داده شود تا با بهکارگیری شیوههای جدید ،از دستکاری قیمت و
نوسانات عجیب قیمتی در بازار پایه جلوگیری شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،امیر هامونی
درخصوص مسائل مطرحشده در جلسهای که امروز درباره قوانین بازار پایه برگزار شد ،گفت :درمورد
دامنه نوسان قیمتها قرار شد در مرحله کشف قیمت ،دامنه نوسان در نظر گرفته شود و همچنین
شرکتکنندگان در جلسه ،پیشنهاد دهند که دامنه نوسان در روند معامالت به چه میزان باشد تا بتوان
از نوسانات عجیب و دستکاری قیمتها جلوگیری کرد .مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت :در این
جلسه بحث التسایز (تخمین میزان ریسک نسبت به سرمایه) مطرح شد که کارشناسان در این جلسه
اعالم کردند محدودیتهایی برای این موضوع در نظر گرفته شود و همچنین پیشنهادات الزم برای
ضریب مشخص را در نظر بگیرند تا توسط افراد سودجو به عالمتدهی و سوءاستفاده از بازار منجر نشوند.
وی افزود :موضوع دیگر که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت ،بحث مخفیبودن سفارشها قبل
از آغاز معامالت و در حین معامالت است که در خصوص اجرای آن هم قرار بر این شد تا نظرات
جمعبندی شود .بهگفته مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ،تعیین تعداد روزهای کشف قیمت برای بازار
پایه از دیگر مباحث مطرح در این جلسه بود و مقرر شد شرکتکنندگان در جلسه ،پیشنهادهای خود
را درمورد کاهش یا افزایش روزهای کشف قیمت اعالم کنند .هامونی اضافه کرد :بهدلیل نبود نظارت،
میزان ریسک معامالت در بازار پایه زیاد است؛ سرمایهگذاران باید به این موضوع توجه کنند که بازار
پایه بازاری پرریسک است و فرابورس شرکتهایی را که در بازار پایه قرار دارند پذیرش نمیکند و
بهموجب قانون فقط در تابلو معامالت درج میشود .در پایان مقرر شد کانون کارگزاران و کانون نهادهای
سرمایهگذاری تا روز شنبه هفته آینده نظرات کارشناسی خود را درمورد مسائلی که امروز دربارهشان
بحث شد ،بهصورت مکتوب جمعآوری و برای تصمیمگیری به سازمان بورس ارسال کنند تا بتوان از این
طریق دستورالعمل نهایی ارائه شود .مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت :اگر فعاالن بازار معتقدند که
دستورالعمل تدوینشده بهصورت تدریجی اعمال شود ،پس بهتر است پیشنهادهای مربوط به اعمال
تدریجی را بهطور کامل تشریح و ارائه کنند .جلسه بررسی تغییر قوانین بازار پایه فرابورس با حضور
شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،امیر هامونی ،مدیرعامل شرکت فرابورس
ایران ،و سعید اسالمی ،مدیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ،در محل سازمان بورس و اوراق
بهادار برگزار شد.

امور اقتصادی و دارایی ،دراینباره اظهار کرد :قطعاً در این برهه و جنگ
اقتصادی که با وجود تحریمها به کشور ما تحمیل شده است ،بخش
خصوصی باید برای منافع ملی تالش کند و بهدنبال کسب سود بیشتر
نباشد ،سازمانها و نهادهای مالی کشور قصد ندارند تا به بازرگانان ضرر
وارد کنند؛ اما با مدیریت و کنترل بیشتر برای مدیریت بازار ارز کشور
تالش میکنند .وی افزود :یکی دیگر از راههای مقابله با کسانی که
از بازگشت ارز به کشور امتناع میکنند ،لغو معافیت مالیاتی و عدم
تخصیص مشوقهای صادراتی است.
عمده ارز حاصل از صادرات نزد شرکتهای دولتی است
محسن امینی ،اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه
طباطبایی ،با اشاره به تأثیر تعیین نرخ ارز برای کنترل میزان بازگشت
ارز حاصل از صادرات به کشور ،گفت :کنترل بازارهای ارزی و مسائل
پیرامون بحث ارز در برهههایی نظیر جنگ اقتصادی ،خیلی خوب
میتواند بازارهای کشور را با ثبات همراه کند.
وی افزود :یکی از مباحثی که در سایر بخشهای اقتصادی اهمیت
بسیار زیادی دارد ،نحوه کنترل عرضهوتقاضای ارز در کشور است .این
موضوع به این معناست که اگر دولت در ابتدا بتواند یک نرخ معقول
را برای هر دو قشر واردکننده و صادرکننده تعریف کند تا هر دو با
عدالت به تجارت خود بپردازند ،دیگر شاهد کارشکنیهایی نظیر عدم
بازگشت ارز به کشور نخواهیم بود .امینی با بیان اینکه عوامل خارجی
بسیار زیادی برای فشار به بازار ارز کشور تالش میکنند ،گفت :با توجه
به شرایط جنگ اقتصادی ،دولتها همواره در حمایت از اقالم اساسی
بستههای ارزی مخصوصی را مدنظر دارند .منظور ما از ایجاد عدالت

برای واردات کاالهای غیرضروری است .درحالحاضر نرخ نیمایی،
سنایی ،حوالهها و سایر نرخ ها موجب ایجاد شکاف در رفتوبرگشت
ارزها شدهاند .این کارشناس اقتصادی ادامه داد :عمده عرضه ارز در بازار
ارز ،توسط دولت و شرکتهای دولتی است و تنها  ۲۰درصد از تزریق
ارز به این بازارها برعهده بخش خصوصی کشور است.
امینی در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی از عرضه ارز
خود به بازار نیما امتناع میکند ،گفت :این موضوع تنها شامل بخش
خصوصی نیست؛ بلکه شامل تمام تجار و بازرگانان اعم از دولتی و
غیردولتی میشود ،صحبت از عدم بازگشت حدود  ۲۰تا  ۳۰میلیارد
دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که دلیل اصلی آن هم
چندنرخیشدن ارز در کشور است .وی بیان کرد :دولتها باید برای
اینکه نگران بازگشت ارزها نباشند ،نقش حاکمیت نرخ دستوری را از
بازارها بردارند ،اما نقش نظارتی خود را ادامه دهند .وقتی که یک تاجر
بداند ارز یک قیمت واحد دارد ،دیگر بهسمتی حرکت نمیکند که سود
بیشتری داشته باشد .زمانیکه نرخ سامانه نیما و سنا به هم نزدیک
شود شکاف و خأل بازگشت ارز به کشور از بین میرود.
درنهایت تمام گفتههای فوق بیانگر یک خأل در تأمین ارزهای
خارجشده به کشور است که بهنظر میرسد به دو عامل چندنرخیبودن
ارز و دستورالعملهای میانمدت بانک مرکزی برمیگردد ،هرچند
رئیس کل بانک مرکزی از روند بازگشت ارز تا حدودی اعالم رضایت
کرده است ،اما این تأخیر در بازگشت ارز ،تولیدکنندگان را در فشار قرار
میدهد .بانک مرکزی آخرین هشدارها را در  ۳۰اردیبهشت ابالغ کرد
و به صادرکنندگان تا پایان تیر  ۹۸مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات
خود را به کشور بازگردانند.

