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 مقدمه :

،موجب شد تا دولت به منظور حمایت  ۱۳۹۹تا ۱۳۹۷های ها در طی سالو افزایش قیمت ۱۳۹۶بروز جهش ارزی در اواخر سال 

های التومانی را برای واردات کا ۴۲۰۰از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی

م غذایی)از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره( در نظر بگیرد. هدف الاساسی به ویژه اق

ها و جلوگیری الهای اساسی نسبت به سایر کاالاصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کا

از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود .با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با 

های های اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفتالبه عنوان کا القلم کا ۲۵را با تعیین  ۱۳۹۷نرخ ترجیحی از مردادماه 

های الیی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کاالهای کاع متعدد روبرو بود. هرچندکه برخی گروهکارشناسی مراج

یی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با المشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه های با

گذاری برای ارز، حمایت ندتری جایگزین آن شدکه هدف این نرخهای حمایتی هدفمتومان متوقف نشده و سیاست ۴۲۰۰نرخ 

کنند و حمایت از مصرف کنندگانی که با افزایش نرخ های تولید خود را از خارج از کشور تهیه میاز تولیدکنندگانی بود که نهاده

 .هایی همراه بودبخشی از قدرت خرید خود را از دست داده بودند که غایت و اجرای سیاست فوق با کاستی ارز،

 مفاهیم نرخ ارز -الف 

 به قیمت )نرخ( مبادله ارز )پول رایج یک کشور( با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طال را : نرخ ارز

 های واقعی ارزشوند که نرخنقدی یا مدت دار انجام می نرخ ارز می نامند. این نوع مبادله در بازار ارز معموالً اصطالحاً

 .ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود

 نرخ رسمی ارز، به نرخ ثابت و رسمی گفته می شود که بر حسب طال و دالر آمریکا و توسط صندوق : نرخ رسمی ارز

 .گرددبین المللی پول اعالم می

 ز می گویند که بیشتر از نرخ به نرخی که در یک نظام، دو و یا چند نرخی باشد، نرخ ترجیحی ار :نرخ ترجیحی ارز

 .گردد که هدف از این نوع سیاست، تشویق بخش صادرات و جذب ارز خدماتی می باشدرسمی برای خرید ارز اعالم می
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 یحیارز ترج خچهیتار - ب

وجود اما در اینهای نفتی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است. با واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردهایران به

توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی ، بازار ارز کشور با نوسانات قابل۱۳۹۷و نیز ابتدای سال  ۱۳۹۶های پایانی سال ماه

درصد افزایش یافت که بر اساس استانداردها، مصداق بحران ارزی است. در  ۳۰، بیش از ۱۳۹۷ماه  ماهه منتهی به فروردینسه

کنندگان کاالهای وارداتی در برابر ه نوسانات شدید نرخ ارز، ستاد اقتصادی دولت دوازدهم در راستای حمایت از مصرفواکنش ب

 .افزایش نرخ ارز، اقدام به تعریف ارز ترجیحی کرد

ساس هر مصارف ارزی برا« همه»نرخ ارز به طور یکسان برای  ۹۷فروردین  ۲۲وزیران در تاریخ  مصوبه هیات ۵بر اساس بند 

ریال تعیین شد. با اعالم رسمی این تصمیم انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت دوازدهم در ارتباط  ۴۲۰۰۰دالر معادل 

با تأمین ارز واردات همه کاالها با نرخ ترجیحی مطرح شد اما این نقدها نتوانست تصمیم دولت را تغییر دهد تا اینکه به تدریج 

 ۴کاالهای وارداتی به  ۱۳۹۷کوتاهی آثار وخیم این سیاست نمایان و موجب شد تا در اواخر خردادماه سال  و در فاصله بسیار

 :گروه به شرح ذیل تقسیم شوند

 

ماهه نخست  ۶صد هزار تن کاالی وارداتی به کشور در میلیون و یک ۱۹از مجموع  گمرک جمهوری اسالمی ایران به آمار باتوجه

 ۷۵میلیون دالر بوده که  ۹۰۰میلیارد و  ۸قلم کاالی اساسی به ارزش  ۲۵هزار تن آن مربوط به ۳۰۰میلیون و ۱۴  ،۱۴۰۰سال 

میلیارد دالر بود  ۷میلیون تن به ارزش ۱۲.۴گرفته دهد، کاالهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلقدرصد کل کاالها را تشکیل می

 .شود و سهم بزرگی از واردات ایران داردشده را شامل می درصد کل کاالهای ترخیص ۶۵که به لحاظ وزنی 

 (https://www.farsnews.ir/news/14000813000735) 

https://search.farsnews.ir/?q=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&o=on
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کشورهایی مانند هند، عراق و روسیه  ۱۴۰۰ترین مقاصد وارداتی کشور طی نیمه نخست سال ر اساس آمار رسمی گمرک، مهمب

وان اسامی برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، آلمان و تهستند البته با بررسی مقاصد عمده واردات کشور می

 (https://otaghiranonline.ir/news/40445 ).سوئیس را شاهد بود

 

 تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه – ج

های پایین درآمدی، دهکشماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلیل سهم باالی کاالهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای 

درآمد جامعه وارد شود. در نتیجه الزم است به هر روش ممکن مانع از افزایش قیمت این کاالها شد تا فشار کمتری به اقشار کم

آن  کنند وهای پایین قلمداد میعنوان سیاستی حمایتی از دهکاین کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی را به

کنند: )منبع مرکز آمار دانند. این گروه از کارشناسان در اثبات استدالل خود به آمار و ارقام ذیل اشاره میامری الزامی می را

 ایران(

 

بیشترین سهم را در بین  ها و هزینه مسکنهزینه خوراکیکنید، کاالهای اساسی مانند طور که در جدول فوق مالحظه میهمان

دهند. در نتیجه الزم است تا سیاست حمایتی مناسبی جهت تأمین مایحتاج های پایین جامعه تشکیل میهای دهکهزینه

واسطه در  خش اعظمی از اقالم اساسی موردنیاز این دهک به طور مستقیم یا باها اتخاذ گردد. از آنجا که بضروری این دهک

 .شود؛ تخصیص ارز ترجیحی به این اقالم امری ضروری استزنجیره تولید خود به واردات مربوط می

 

غیر خوراکی و 

 خدمات

مسکنخوراکی و   

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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تحت پوشش ارز های پردرآمد از کاالهای مصرف گروه از آنجا که کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند

های باالی درآمدی از مندی بیشتر دهکهای پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهرهترجیحی نسبت به دهک

برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، گذار مبنی بر حمایت از اقشار کمیارانه ارزی مذکور شده و هدف اصلی سیاست

کنند. این گروه از اقشار ثروتمند جامعه هستند که از بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می محقق نخواهد شد و بالعکس این

های مختلف از کاالهای اساسی )هزار ریال( است؛ اشاره کارشناسان در استدالل به آمار و ارقام ذیل که یارانه دریافتی دهک

 :کنندمی

 

های درآمدی پایین جامعه های درآمدی باالی جامعه بسیار بیشتر از دهکهکطور که مالحظه کردید بر اساس آمار فوق، دهمان

 .کندهای ارزی استفاده میاز یارانه برابر دهک اول ۴ای که دهک دهم حدود گونهاند بهاز یارانه ارزی برخوردار شده

یارانه موجب ایجاد رانتی  پرداختصرفاً  است که مصرفو  توزیع، تولید، وارداتمرحله  ۴کافی در  عدم نظارتاز جمله دالیل، 

بزرگ برای واردکننده شده و اهداف اصلی خود را محقق نکرده است. افزایش درخواست واردات این نوع کاالها پس از اختصاص 

شده مرحله ذکر  ۴ها در ارز ترجیحی نیز خود دلیل دیگری بر این مدعاست. در واقع با اتخاذ تدابیر مناسب و افزایش نظارت

های پایین جامعه هستند توان اطمینان حاصل کرد که کاالی وارداتی با ارز ترجیحی توسط جامعه هدف که همان دهکمی

 .شوندمصرف می

هزار در حال حاضر روزانه بیش از  وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، جناب آقای خاندوزی،به نقل از 

الهای اساسی در کشور از سوی دولت پرداخت می شود که متأسفانه بخش زیادی از این یارانه، نه به جیب یارانه کا میلیارد تومان

کنند و در حقیقت ها را بصورت قاچاق از کشور خارج میمردم و مصرف کنندگان، بلکه به سمت افرادی می رود که این کاال

 .استهای همسایه یارانه مزبور، در حال پرداخت به ساکنان کشور

)/https://www.rajanews.com/news/357391( 

https://www.rajanews.com/news/357391/
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 های سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی چالش -د

هههای بسههیار خههوب نظههام اقتصههادی مبتنههی بههر نظههام یکههی از ویژگی ،باشههدهمانگونههه کههه مههورد تاکیههد علمههای اقتصههاد می

باشهد زیهرا کهه در ایهن نظهام از هها و امکانهات تولیهدی در جریهان تولیهد کاالهها و خهدمات میبهینهه نهادهبازار، تخصهیص 

ریزی تولیههد کننههدگان در تولیههد و تقابههل عرضههه و تقاضهها و بهها تعیههین قیمههت تعههادلی )بههه عنههوان چههراغ راهنمهها( برنامههه

تعهاليي بهاالتر كهاكي اد  هدا ت ارها بهراي كهاال لا ه    براي مصرف كاال تداوم مي يابد. به  باهايتي مت ها  هاي مصرف کنندگان

و منجر ب  تويتداا بتشه ر ايهك كهاال و لي م ابهي   هتك مت ها  هاي بهاالتر موههر بر امه  ييهدي مصهرف كننهدفا  ب ن هوي  هر   

 . هويي و مصرف بهتن  آ  و  هاي ا برمرايي تعالل باداي مي فرلل

 ترجیحی به شرح ذیل می باشد. لذا اهم چالش های سیاست اختصاص ارز با نرخ
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 خلق پایه پولی و پیامدهای تورمی 

است ارز یکه س ۱۳۹۷بزرگترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است .با توجه به کاهش منابع ارزی نسبت به سال 

های معرفی شده، یا مجبور به الرفع کسری خود در جهت تأمین اعتبار ارز ترجیحی برای کا یترجیحی اعمال شد، دولت برا

های خارجی بانک مرکزی می شود، یا مجبور به خرید ارز در سامانه نیما و اختصاص با نرخ ترجیحی تامین منابع از محل دارایی

شود تا رانت آن در بین واردکنندگان توزیع شود. از طرف شود، که در این صورت هزینه بسیاری بر دولت) و مردم( تحمیل میمی

دیگر مشخص نیست دولت منابع ریالی برای خرید ارز با نرخ نیما را از چه محلی تأمین کرده است .در صورتیکه این منابع از 

 .هد داشتهای بسیاری در پی داشته و پیامدهای تورمی به بار خواهمحل بانک مرکزی تأمین شده باشد، بار هزین

 

 افزایش نرخ ارز 

اختصاص منابع برای واردات با ارز ترجیحی که تقاضا برای این ارز را به شدت افزایش داده است، موجب کاهش قدرت دولت و 

به مراتب  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹شود . این موضوع درشرایطی است که درآمدهای ارزی در سالبانک مرکزی در کنترل بازار ارز می

ف بین ارز ترجیحی با البوده است. در این شرایط نرخ در بازار سنا و نیما نیز افزایش یافته و اخت ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸کمتر از سال 

افزایش یافته و تقاضا برای ارز  افزایش می دهد. در چنین شرایطی رانت توزیع شده مجدداً ارز نیمایی و بازار آزاد را مجدداً

 .ترجیحی بیش از پیش افزایش می یابد

 

 یب به تولیدآس 

تولید داخلی در سه سال گذشته به مقدار بسیار زیادی از سیاست ارز ترجیحی آسیب دیده است . تولیدکننده داخلی توان رقابت 

های تولیدی وارد شده با نرخ ترجیحی به طور ای و نهادهی واسطهالی وارد شده با نرخ ترجیحی را ندارد. از طرف دیگر کاالبا کا

شود و تولیدکنندگانی که به این رانت دسترسی ندارند، توان رقابت با سایرین را تولیدکنندگان داخلی توزیع نمییکسان در بین 

برخی از تولیدکنندگان در سه سال گذشته از گردونه تولید خارج شده و برخی که همچنان با  . شوندنداشته و ورشکست می

سر، در بازار باقی مانده اند، با ادامه اجرای این سیاست، در سال آینده از کاهش حاشیه سود و یا حتی تولید در شرایط سر به 

بازار خارج خواهند شد. مجموع موارد فوق نشان می دهد که حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر است و دولت در نهایت به این 

 .شدن پرداخت میشد، هزینه کمتری بابت آاجرا می ۱۳۹۸سمت خواهد رفت. اگر این حذف از ابتدای سال 
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 زا و فسادزارانت 

 ۱۳۹۷(، از ابتدای سال الی اساسی و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) به دلیل رانت باالافزایش تقاضا برای واردات کا

و کمبود های سنگینی را بر کشور و منابع ارزی کشور وارد ساخت .این در شرایطی بود که با توجه به شرایط تحریمی ،هزینه

منابع ارزی، انتظار می رفت دولت به دنبال ذخیره سازی ارز برای تنظیم بازار ارز باشد، در حالیکه با اعمال این سیاست نادرست، 

تومانی  ۴۲۰۰ت اساسی تخصیص ارز البخش قابل توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم، از دسترس خارج شد. یکی دیگر اشکا

ها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین قیمتهای واقعی بازار و قیمت بود. در اقتصاد اگر قیمت فسادزا بودن این سیاست

 ۴۲۰۰عده ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سود نامشروعی کسب کنند. ارز  دستوری بوجود آید، حتماً

های اساسی و البازار، رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کابا قیمتهای واقعی  التومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار با

کرد و فساد شکل گرفته دراین خصوص قابل چشمپوشی نیست. همانطور که بیان شد با توجه به سایرمتقاضیان این ارزایجاد می

زان قابل توجهی افزایش های اساسی به میالتومانی و همچنین تقاضا برای واردات کا ۴۲۰۰، تعداد متقاضیان ارز السودآوری با

 .یافت

 افزایش دارایی دهک های باالی درآمدی 

شود و در ی درآمدی میالباعث افزایش دارایی دهک های باو افزایش سطح عمومی قیمتها  باعثافزایش پایه پولی و نقدینگی 

شد و بخش قابل توجه درآمد  های زندگی مواجه خواهندهای پایین درآمدی با افزایش تورم، با افزایش هزینهعین حال دهک

تر خواهد شد. اگرچه هدف دولت از های ضروری کنند. در چنین وضعیتی شکاف طبقاتی گستردهالخود را باید صرف خرید کا

ها در جهت حمایت از اقشار ضعیف است، اما تأمین مالی این الهای اساسی حفظ قیمت این کاالتخصیص ارز ترجیحی به کا

( سبب افزایش های اساسیالمابه تفاوت ریالی قیمت ارزآزاد و نیمایی با ارزترجیحی جهت تخصیص به کاسیاست) یعنی پرداخت 

 .یل تورم در کشور استالکسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی میشود که همانطور که بیان شد، از اصلی ترین د

 

 افزایش صادرات پنهان

اشباع بودن بازارهای  .ت بسیار جذاب شودالد صادرات دوباره این محصوی ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شالف قیمت باالاخت

اند ممنوع شده هایی که مشمول ارز ترجیحیالافغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست .هرچند صادرات کا

وه، برخی از النظر میرسد .بع بهها ناممکن الی آن جلوگیری کامل از قاچاق این کاالاست، به علت وسعت مرز و حاشیه سود با

ها الشود . به رغم ورود کاهای واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر مینهاده

م صورت پنهان و قاچاق دوباره در کشورهای همسایه فروخته می شوند. در این فرایند، تما با نظارت دقیق به کشور، آنها به
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به کشور اطمینان داشته و در گزارشهای خود فرض بر تأمین  النهادهای ذیربط بر تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز و ورود کا

 .یی در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار نگرفته استالاند، اما در عمل کا عملیاتی نیاز کشور داشته

 

 بیش اظهاری در قیمت کاالی اساسی 

ست. برای مثال، واردکننده الم مبلغی بیش از نرخ تمام شده کاالهای سوءاستفاده از نرخ ارز ترجیحی اعمهمترین محلیکی از 

 ف مبلغ را به صورت آزادالکند و اختبا هماهنگی فروشنده مبلغی بیش از هزینه تمام شده واردات از بانک مرکزی دریافت می

دهد و در این ها به سادگی رخ میالع بانک مرکزی از قیمت دقیق کاالاط ه دلیل عدمفروشد. این موضوع بدر بازار غیررسمی می

به  شود. شاید همین عدم تقارن در دریافت و پرداخت ارزی مهمترین دلیل برای ورودبا ارزبری بیشتر وارد کشور می البین کا

 .ن اقتصادی باشدالهای اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعاالتأمین کا

 

 های مرزی کشوراختصاص یارانه به همسایه 

های مرزی کشورمان باشد. طی آمار جمیع موارد فوق الذکر باعث گردیده که سیاست ارز ترجیحی نوعی ارائه یارانه به همسایه

ستفاده کشورمان از یارانه های حاصل از ارز ترجیحی در حال ا خارج از مرزهایاز ساکنان در  میلیون نفر ۱۵اعالمی، بیش از 

 کردن هستند.

 

 


