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المقدمة
ِّ

ـاظ
نفــذ السياســات النقديــة واالئتمانيــة للحفـ ِ
وي ِّ
ُيرســي البنــك المركــزي اإليرانــي ُ
العملــة الوطنيــة الرســمية للبــاد «الريــال اإليرانــي»؛ إذ أنفــق 280
علــى قيمــة ُ
ـرض العقوبــات ُ
األمميــة فــي
ـاظ علــى قيمــة الريــال ،منــذ بــدء فـ ِ
دوالر للحفـ ِ
مليــار
ٍ
ـات علــى البنــك المركــزي
والحقــا فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبـ ٍ
ً
عــام 2006م،
النشــاطات اإلرهابيــة للحــرس الثــوري
ِ
اإليرانــي فــي ســبتمبر 2019م ،لتمويلِ ــه
توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي منــذ العقوبــات األخيــرة،
اإليرانــي ( ،)1وأظهــرت ُّ
قــدر بنحــو  130مليــار دوالر
ّ
أن االحتياطــات األجنبيــة للبنــك المركــزي ،التــي تُ َّ
فــي الســنوات األخيــرة ،انخفضــت إلــى حوالــي  69مليــار دوالر ( ،)2وعلــى ضــوء
العملــة
العملــة ،قــد تلجــأ الحكومــة اإليرانيــة إلــى تحويــل ُ
ـاد فــي قيمــة ُ
التراجــع الحـ ّ
ُ
العملــة الســائدة فــي األســواق اإليرانيــة والمعروفــة باســم
الرســمية للبــاد إلــى ُ
أن هــذه الخطــوة ال تــزال رهـ َـن موافقـ ِـة البرلمــان اإليرانــي.
«التومــان»ّ ،إل ّ
بالحفــاظ علــى ميــزان
ِ
البنــك المركــزي اإليرانــي
كلَّ فــت الحكومــة اإليرانيــة
َ
بخطــة التنميــة الخمســية،
مدفوعــات للبــاد ،والسياســات النقديــة المتعلِّ قــة َّ
ٍ
ـات االعتمــاد .اضطـ َّـر البنــك المركــزي اإليرانــي
مــن خــال التمويــل التجــاري وخطابـ ِ
بســبب العقوبــات إلــى ُّ
ـط لتحريــر القطــاع المصرفــي؛ مــا َّأدى
الشــروع فــي ُخطـ ٍ
ـيولة
ـاج إلــى سـ ٍ
ـدد كبيــر مــن البنــوك
إلــى ظهــور عـ ٍ
الخاصــة فــي إيــران ،التــي تحتـ ُ
ّ
ماليــة لتنظيــم النظــام المصرفــي فــي البــاد؛ وإلــى جانــب العقوبــات ،واجهــت
يــات َّ
سياســات البنــك المركــزي اإليرانــي ،التــي
ِ
تمثلــت فــي
تحد ٍ
عمليــة التحريــر ِّ
ـان النمــو اإلجمالــي لألســواق الماليــة
تهـ ُـدف لدعــم المعامــات التجاريــة ،وضمـ ِ
واالقتصاديــة والتجاريــة فــي إيــران.
ـتمر فــي
وعلــى الرغــم مــن هــذه
التحديــاتّ ،إل ّ
أن البنــك المركــزي اإليرانــي مسـ ٌّ
ِّ
إصــدار األوراق النقديــة والنقــود المعدنيــة ،واإلشــراف علــى البنــوك الوطنيــة
الصرف األجنبي،
ـات ومعامـ ِ
ومؤسســات االئتمــان فــي إيران ،وصياغة سياسـ ِ
ـات ّ
َّ
ـداول بالذهــب والمعــادن الثمينــة ُ
ـاوة علــى ذلــك ،بصفتِ ــه
األخــرى ،عـ ً
وتنظيــم التـ ُ
ـابات الماليــة الحكوميــة،
ـك المركــزي الحسـ ِ
ـرف الحكومــة اإليرانيــةُ ،يديــر البنـ ُ
مصـ َ
للمؤسســات الحكوميــة والبنــوك والــوكاالت،
القــروض واالئتمانــات
َ
ويمنــح
َّ
ُ
ـندات المشــاركة الحكوميــة (.)3
ِ
ويشــتري ويبيــع سـ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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وأدت إلــى
َّ
ـادرات إيــران
ِ
ـات األمريكيــة وجائحـ ُـة كورونــا صـ
أوقفــت العقوبـ ُ
مؤقتً ــاَّ ،
ـات
ـك المركــزي اإليرانــي علــى التفكيــر فــي سياسـ ٍ
إغــاق حدودهــا؛ مــا أجبـ َـر البنـ َ
لكــن
جديــدة ،لتحقيــق االســتقرار فــي األســواق الماليــة والتجاريــة اإليرانيــة.
ّ
الحــاد
وإصــاح العجــز
احتياجــات إيــران النقديــة،
ِ
تلبيــة
ِ
السياســات فشــلت فــي
ِ
ّ
ِ
المفـ ِـرط فــي االقتصــاد؛ ونتيجـ ًـة لذلــك ،انكمـ َـش
ُّ
ـف
فــي ميزانيتهــا ،ووقـ ِ
التضخــم ُ
وأدت العقوبــات
االقتصــاد اإليرانــي بنســبة  % 7.5إلــى  %11فــي عــام 2020مَّ ،
ـاض حــاد ّفــي عائــدات النفــط اإليرانيــة ،التــي انخفضــت مــن 100
وحدهــا إلــى انخفـ ٍ
َ
ّ
ـتقات
ٍ
ومشـ
يوميــا
دوالر نتيجـ َـة بيـ ِـع  2.8مليــون برميــل مــن النفــط الخــام
مليــار
ًّ
ٍ
دوالر
نفطيــة ُأخــرى ،بعــد إبــرام االتفــاق النــووي عــام 2015م ،إلــى  8مليــارات
ٍ
أن إجمالــي االنخفــاض فــي اإليــرادات
فــي عــام 2019م ،وتُ شــير التقديــرات إلــى ّ
بلــغ
الســنوية إليــران عنــد اســتئناف العقوبــات األمريكيــة فــي عــام 2018مَ ،
جــراء جائحــة
،)4(%50
َ
ناهيــك عــن ُقرابــة  6.5مليــون إيرانــي فقــدوا وظائفهــم َّ
ـاد فــي
كورونــا؛ ولذلــك لــم يتمكَّ ــن البنــك المركــزي اإليرانــي مــن سـ ِّـد العجــز الحـ ّ
التضخم(.)5
ُّ
الميزانيــة ،وكبـ ِـح االنكمــاش االقتصــادي ،مــا َّأدى إلــى ارتفاع معـ َّـدالت
ـورة أساســية بحمايـ ِـة المســتهلكين ،وذلــك
ناطــا بصـ ٍ
وي َعـ ّـد البنــك المركــزي اآلن ُم ً
ُ
تعهــد البنــك المركــزي
بمعالجتــه ألزمــة العجــز الهائلــة التــي تعصـ ُ
ـف بالميزانيــة؛ إذ َّ
العمــات األجنبية وتقلُّ بات
اإليرانــي باتّ خــاذ خطـ ٍ
فعالــة لتنظيــم أســعار صرف ُ
ـوات ّ
أن العمليــات الماليــة فــي البنــك المركــزي اإليرانــي تُ عانــي
األســواق الماليــةّ .إل ّ
ـف الشــفافية؛ ال ســيما أنّ ــه كان مــن الممكــن للبنــك المركــزي أن يحصــل
مــن ضعـ ِ
ـزء مــن رؤوس أموالــه مــن األســواق غيــر النظاميــة أو غيــر المشــروعة فــي
علــى جـ ٍ
إيران.
أيضــا فــي القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي
إدراج إيــران ً
شــك،
وبــا
ّ
ُ
منظمـ ٌـة حكوميـ ٌـة دوليــة تضـ ُـع معاييــر دوليــة بهــدف حمايــة
«فاتــف»  -وهــي َّ
النظــام المالــي الدولــي مــن األنشــطة الماليــة غيــر القانونيــة ُ -يعيــق عمليــات
بتقيــد المعامــات الماليــة الدوليــة مــع إيــران ،وهــذا
البنــك المركــزي اإليرانــي ّ
الطـ ُـرق غيــر
ـاع المزيــد مــن ُ
ُيشـ ِّـجع البنـ َ
ـك المركــزي والحكومـ َـة اإليرانيــة علــى اتّ بـ ِ
المشــروعة فــي تشــغيل األســواق الماليــة والتجاريــة.
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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تحديات تنظيم األسواق المالية والتجارية المتقلِّ بة
أو ًلِّ :
ّ

التحديــات التــي تُ واجـ ُـه البنــك المركــزي اإليرانــي لتنظيــم
ـتعرض هــذا المحــور
ُ
يسـ
ِّ
المتاحــة للبنــك المركــزي
األســواق الماليــة والتجاريــة ،باإلضافــة إلــى الخيــارات ُ
لتنظيــم األســواق فــي األشـ ُـهر المقبلــة:
-1الئحة مجموعة العمل المالي «فاتف»FATF /
بقدرتــه علــى االلتــزام بشــروط االتفــاق
يرتبــط مســتقبل االقتصــاد اإليرانــي ُ
النــووي ،واالمتثــال للقوانيــن التنظيميــة لمجموعــة العمــل المالــي «فاتــف»؛
دوليــا وتمويــل
وتربــح األســواق الســوداء
ً
التــي تختـ ُّـص بمكافحــة غســيل األمــوال ُّ
اإلرهــاب فــي إيــران.
ُ
اختصــارا بـــ ،FinCEN
عــرف
اســتعرضت
ً
شــبكة مكافحــة الجرائــم الماليــة التــي تُ َ
األســاليب التــي
تابــع لــوزارة الخزانــة األمريكيــة ،فــي 2018م،
مكتــب
وهــي
ٌ
َ
ٌ
اســتخدمتها الحكومــة اإليرانيــة للوصــول إلــى األنظمــة الماليــة الدوليــة .وحـ َّـذرت
الشـ ُ
ـائل غير
أن إيران ومن خالل البنك المركزي اإليراني ،اســتخدمت وسـ َ
ـبكة من ّ
مشــروعة الســتغالل األنظمــة الماليــة ،بمــا فــي ذلــك غســيل األمــوال وصفقــات
الطــرق غيــر المشــروعة ،وينطــوي إخفــاء المعامــات غيــر
السمســرة ،وغيرهــا مــن ُ
ـركات صرافــة،
ـتخدام شـ ِ
المشــروعة مــن خــال البنــك المركــزي اإليرانــي علــى اسـ
ِ
شــبكات المشــتريات التــي
ِ
بلــد ثالــث ،وتشــغيل
وشــركات تجاريــة محلِّ يــة فــي ٍ
ٍ
ـحنات غيــر مشــروعة ،واســتخدام
ٍ
ـركات كواجهــة ،واالنخــراط فــي ُشـ
ـتخدم شـ ٍ
تسـ
ُ
والعملــة االفتراضيــة للتهـ ُّـرب مــن العقوبــات .ســاعدت بعــض
المعــادن الثمينــة ُ
هــذه األنشــطة فــي تمويــل الحــرس الثــوري اإليرانــي ،لذلــك فرضــت الواليــات
ـات علــى المحافــظ الســابق للبنــك المركــزي اإليرانــي ولــي اللــه
المتحــدة عقوبـ ٍ
ســيف(.)6
اســتخدام
البنــك المركــزي اإليرانــي ُيواصــل
أن
ُ
صرحــت
َ
وزارة الخزانــة األمريكيــة ّ
َ
َّ
للمشــتريات العســكرية
العديــد مــن الشــركات التجاريــة؛ إلخفــاء التحويالت المالية ُ
عــادة فــي البنــك
ً
ــود ُع
اإليرانيــة؛
ونظــرا ّ
ألن عائــدات تصديــر النفــط اإليرانــي تُ َ
ً
ُ
التدفقــات
ُّ
مراقبــة
بحســابات خارجيــة ،فقــد تطلَّ بــت
ٍ
البنــك
ويحتفــظ
ُ
المركــزي،
ُ
ِ
عالميــا لمكافحــة
تدقيقــا
ً
النقديــة للبنــك المركــزي اإليرانــي
جرائمــه الماليــة (.)7
ً
وفقــا لمجموعــة العمــل المالــي ،ســتبقى إيــران علــى الئحــة
ً
فــي فبرايــر 2020م،
يخ ّص الدول عالية المخاطر الخاضعة لمتابعة الهيئات القضائية؛
«فاتف» ،فيما ُ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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َ
َ
واتفاقيــة «قمــع تمويــل اإلرهــاب» .حتّ ــى
اتفاقيــة «باليرمــو»
تطبيقهــا
ِ
لعــدم
اآلن ،وافـ َـق البرلمــان اإليرانــي علــى اثنيــن فقــط مــن مشــاريع القوانيــن األربعــة
ُ
مجموعــة العمــل المالــي ،أحدهمــا يتعلَّ ــق بانضمــام إيــران إلــى
التــي طلبتهــا
«اتفاقيــة ُ
المنظمــة عبـ َـر الوطنيــة» ،واآلخــر
َّ
األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة
يتعلَّ ــق بتعديــل قانــون مكافحــة تمويــل اإلرهــاب اإليرانــي.
ـف مجموعــة العمــل المالــي إيــران علــى القائمــة الســوداء للــدول «عاليــة
إن تصنيـ َ
ّ
المخاطــر» ،يعنــي اســتبعادها مــن األنظمة المصرفية الماليــة الدولية ،واألنظمة
ُ
األخــرى الالزمــة لتســهيل االســتثمارات األجنبيــة المنخفضــة المخاطــر .وفــي
ـران التجارييــن الرئيســيين ،مثــل تركيــا والهنــد
ظـ ّـل هــذه الظــروف ،رفـ َـض ُشــركاء إيـ َ
ً
ونتيجــة لذلــك،
ــرص اســتثمارية كبيــرة علــى طهــران؛
عــرض ُف ٍ
َ
والصيــن وروســيا،
إدراج إيــران علــى القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي
أن
حـ َّـذر الخبــراء مــن ّ
َ
انهيــار االقتصــاد
ســرع فــي
(فاتــف) باإلضافــة إلــى العقوبــات األمريكيــة ،قــد ُي ِّ
ِ
اإليرانــي(.)8
قانون محلِّ ي لمكافحة غســيل
تدعــي أنّ هــا قامت بتنفيذ
علــى الرغــم مــن ّأن إيــران ّ
ٍ
متورطـ ٌـة
أن الدولـ َـة ذاتهــا
األمــوال المطلــوب مــن مجموعــة العمــل المالــيّ ،إل ّ
ِّ
أن اإلجــراء الــذي اتّ خذتـ ُـه
فــي عمليـ ِ
ـوال دوليــة ،وعلــى الرغــم مــن ّ
ـيل أمـ ٍ
ـات غسـ ِ
مجموعــة العمــل المالــي ال يرقــى إلــى معاقبــة إيــرانّ ،إل أنّ ــه ُيمكِّ ــن مجموعـ َـة
ـادة
العمــل المالــي مــن حـ ِّ
الســلطات القضائيــة علــى تطبيــق تدابيـ َـر مضـ ّ
ـث جميـ ِـع ُ
وصــول
توصيــات مجموعــة العمــل المالــي؛ لتقييــد
ِ
وفعالــة ،بمــا يتماشــى مــع
ّ
ِ
إيــران إلــى األســواق الماليــة والبنــوك الدوليــة(.)9
ـال لجميــع لوائــح مجموعة العمــل المالي،
ويمنـ ُـع مــا َسـ َـبق ِذكـ ُـره إيـ َ
ـران مــن االمتثـ ِ
القصــور
أوجــه ُ
علــى الرغــم مــن بقائهــا علــى اتّ
صــال مــع المجموعــة لمعالجــة ُ
ٍ
تمويــل
َ
تواصــل إيــران
ُ
فــي امتثالهــا لشــروط المجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
الميليشــيات المســلَّ حة ،مثــل حــزب اللــه؛ وقــد وضعــت مجموعــة العمــل المالــي
ـرة مــن إزاحتِ هــا
ـران علــى قائمتهــا الســوداء لتمويــل اإلرهــاب ،بعــد فتـ ٍ
(فاتــف) إيـ َ
عــن القائمــة الســوداء ِ
عقــب االتفــاق النــووي فــي عــام 2016م( .)10وجــاءت هــذه
قيــام البنــك المركــزي اإليرانــي بتقديــم طلــبٍ
أشــه ٍر مــن
بضعــة
ِ
الخطــوة بعــد
ِ
ُ
ـام إلــى
إلــى البرلمــان اإليرانــي ،للموافقـ ِـة علــى مشــاريع القوانيــن الالزمــة لالنضمـ ِ
التجارييــن الرئيســيين
الشــريكين
ردا علــى إشــارات
(فاتــف) ،والتــي جــاءت ً
ْ
ْ
أيضــا ًّ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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ـال إيــران للوائـ ِـح مجموعـ ِـة العمــل
إليــران ،الصيــن وروســيا؛
مفادهــا ّ
أن عـ َ
ُ
ـدم امتثـ ِ
ـب تجاريــة وخيمــة(.)11
المالــي (فاتــف) سـ ُـي ِّ
ؤدي إلــى عواقـ َ
َ
إضافــة
محافــظ البنــك المركــزي اإليرانــي الجديــد عبــد الناصــر هماتــي،
ُ
رفــض
َ
ـك المركــزي علــى القائمـ ِـة الســوداء لمجموعـ ِـة العمــل المالــي ،وقــال إنّ هــا لــن
البنـ ِ
تُ ِّ
أن  %90مــن معامالتهــا
ؤثــر علــى ســوق الصــرف األجنبــي اإليرانــي؛ نظـ ًـرا إلــى ّ
ـوات ماليــة غيــر خاضعـ ٍـة للعقوبــات ،والتــي أنشــأتها
التجاريــة تتـ ّـم مــن خــال قنـ ٍ
َ
مجموعــة العمــل المالــي ال
أن
البــاد لتمكيــن التجــارة الخارجيــة( .)12فــي حيــن ّ
ـات علــى إيــران أو الــدول ُ
ـإن لوائحهــا التــي تتجــاوز
ـرض عقوبـ ٍ
ـتطيع فـ َ
تسـ
األخــرى ،فـ ّ
ُ
ـتهدف التجــارة مــع إيــران والتدابيــر العقابيــة
ـدود اإلقليميــة وتسـ
ُ
عقوباتُ هــا الحـ َ
الجماعيــة مــن ِقبــل الــدول األعضــاء بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة والقــوى
األوروبيــةُ ،يمكــن أن تمنـ َـع االســتثمارات فــي إيــران مسـ ً
ـتقبل(.)13
العملة المحلِّ ية
العمــات األجنبية وانخفاض قيمــة ُ
-2تقلُّ بــات أســعار صــرف ُ
ومخالفــات التجارة الخارجية
البنــك المركــزي اإليرانــي علــى أنّ ــه يســتطيع الســيطرة علــى التقلُّ بــات
صــر
ُ
ُي ُّ
العمــات األجنبيــة ،ال ســيما بعدمــا وصــل
ـعار صــرف ُ
الســريعة ،التــي أحاقــت بأسـ ِ
ـرار مــن
ســعر صــرف الــدوالر الواحــد إلــى  19ألــف تومــان ،وذلــك بعــد ُصــدور قـ ٍ
تفتيــش المواقــع النوويــة اإليرانيــة
ِ
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دعــا إلــى
ـعر صــرف الــدوالر األمريكــي
المشــبوهة فــي يوليــو 2020م()14؛ ولقــد تقلَّ ــب سـ ُ
فــي األســواق اإليرانيــة فــي الشــهرين التالييــن ،ليصــل إلــى مــا يقـ ُـرب مــن  30ألــف
ـاد مقارنـ ًـة بأســعار
ـاع حـ ّ
تومــان مقابــل الــدوالر فــي األســواق المفتوحــة ،وهــو ارتفـ ٌ
صدريــن 4200 :تومــان مقابــل الــدوالر
للم ِّ
الصــرف الحكوميــة الخاصــة الممنوحــة ُ
وتعهــد البنــك المركــزي اإليرانــي بحلــول أكتوبــر بإعــادة حوالــي 19
األمريكــي،
َّ
حتفــظ بهــا فــي دولـ ٍـة ثالثــة؛ للســيطرة علــى
الم َ
مليــار
دوالر مــن ُعملتــه األجنبيــة ُ
ٍ
العملــة( ،)15ويســتخدم البنــك المركــزي اإليرانــي كذلــك
ـتمرة فــي ُ
التقلُّ بــات المسـ َّ
العمــات فــي األســواق اإليرانيــة؛ وبحســب
مكاتــب الصرافــة التابعــة لــه لضـ ّـخ ُ
العمــات األجنبيــة
ـمحت الحكومــة اإليرانيــة بارتفــاع أســعار ُ
بعــض التقديــرات ،سـ َ
العمــات مــن خــال الســوق الســوداء ،األمــر الــذي
لتجنِّ ــي األمــوال مــن تحويــات ُ
ـاع ُمصطنَ ــع فــي أســعار البورصــة اإليرانيــة ،وزيــادة المخالفــات
تسـ َّـبب فــي ارتفـ ٍ
التجاريــة الخارجيــة(.)16
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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ـرار الحكومــة بضـ ّـخ الســيولة
مــن الواضــح ّ
أن االرتفاعــات المفاجئــة نتجــت عــن قـ ِ
مجموعــة مــن السياســات القانونيــة وغيــر
ٍ
فــي البورصــة المحلِّ يــة ،مــن خــال
التضخــم ،بســبب
ُّ
معــدالت
زيــادة الســيولة وارتفــاع
ِ
المشــروعة؛ مــا َّأدى إلــى
َّ
بــرر الحكومــة
العمــات األجنبيــة والعملــة المحلِّ يــة؛ وتُ ِّ
ارتفــاع الطلــب علــى ُ
الناجــم
ـاد فــي الميزانيــة
اإليرانيــة سياســاتها ،وتقــول إنّ هــا ضروريــة لسـ ّـد العجــز الحـ ّ
ِ
عــن العقوبــات وجائحــة كورونــا(.)17
صدريــن اإليرانيين بإعادة
الم ِّ
وفــي الوقــت نفســه ،طالــب البنــك المركــزي اإليرانــي ُ
ضخها
تحويل منخفضــة ،وإعادة ّ
ـعار
تدويــر ُ
العمــات األجنبيــة الممنوحــة لهم بأسـ ِ
ٍ
فــي االقتصــاد اإليرانــي .كمــا دعــا البنــك المركــزي اإليرانــي جميـ َـع الكيانــات التــي
اســتفادت مــن تقلُّ بــات الســوق الســريعة األخيــرة فــي إيــران ،إلــى إعــادة اســتثمار
أن
ويشـ ِّـدد البنــك المركــزي علــى ّ
أرباحهــا فــي البورصــة المحلِّ يــة لتعزيــز قيمتهــا؛ ُ
ـاذ االقتصــاد
ـاج إلــى مســتثمرين صغــار وكبــار إلنقـ ِ
ســوق األســهم فــي إيــران يحتـ ُ
ُّ
اإليرانــي ،ولضمــان
التدفقــات النقديــة فــي األســواق المحلِّ يــة أثنــاء العقوبــات(.)18
ـعار
ّ
الم ِّ
لكن ُ
صدرين اإليرانيين يرفضون إعادة ُعمالت التصدير الممنوحة لهم بأسـ ٍ
ـإن
ً
ـاح علــى الصــادرات(.)19
ووفقــا للبنــك المركــزي ،فـ ّ
تفضيليــة ،بمجـ َّـرد تحقيــق أربـ ٍ
العملــة إلــى إيــران مــن ِقبــل
جائحــة كورونــا هــي الســبب الرئيســي فــي عــدم عــودة ُ
العمــات األجنبية قد
صدريــن؛ ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـاع المفاجــئ فــي أســعار ُ
ـإن االرتفـ َ
الم ِّ
ُ
المصـ ِّـدرون
يحصــل ُ
العمــات ،وعندمــا ُ
صدريــن لالحتفــاظ بأربــاح هــذه ُ
الم ِّ
شـ َّـجع ُ
ـات أجنبيــة منخفضــة لتصديــر البضائــع ،فإنّ هــم إمــا يحتفظــون
علــى أســعار ُعمـ ٍ
ـات أعلــى
ـعار ُعمـ ٍ
بأرباحهــم فــي حسـ ٍ
ـابات بنكيـ ٍـة أجنبيــة ،أو يبيعــون األربــاح بأسـ ِ
فــي األســواق الســوداء المحلِّ يــة(.)20
ِّ
المتفشــية ،لــم تتمكَّ ــن إيــران مــن إعــادة حوالــي  20مليار
ونتيجـ ًـة لهــذه الممارســة
دوالر مــن ُعملــة التصديــر إلــى البنــك المركــزي اإليرانــي()21؛ وقبــل بــدء العقوبــات
ٍ
العمــات األجنبيــة إلــى
يومــا إلعــادة ُ
صــدرون اإليرانيــون ً 30
الم ِّ
األخيــرةُ ،منِ ــح ُ
ـاح التصديــر ،مــن أجــل التمتُّ ــع باإلعفــاءات الضريبيــة.
إيــران ،بعــد الحصــول علــى أربـ ِ
ـادة المـ َّـدة
ـات تحويــل األربــاح إلــى إيــران بســبب العقوبــات إلــى زيـ ِ
بينمــا َّأدت صعوبـ ُ
دوالر فقــط مــن أصــل
إلــى أربعــة أشـ ُـهر؛ ومــع ذلــك ،اســتعادت إيــران  10مليــارات
ٍ
المجمــوع الكلِّ ــي لصــادرات البــاد غيــر النفطيــة ،ولــم
 40مليــار دوالر ،وهــو
ُ
ِ
ـواء علــى شــكل
ِّ
ـتعد األمــوال
تسـ ِ
واردات منتجــات أو نقـ ًـدا(.)22
المتبقيــة ،سـ ٌ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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-3اإلفراط في السيولة وعجز الميزانية
ـوال مــن البنــك المركــزي اإليرانــي لتعويــض العجــز
اقترضــت الحكومــة اإليرانيــة أمـ ً
فــرض لوائــح
ِ
البنــك المركــزي علــى
االقتــراض
ُ
أجبــر
الحــاد فــي ميزانيتهــا ،ولقــد
َ
َ
ّ
ٍكاف؛
ٍ
دعــم اقتصــادي
جديــدة للســوق ،مــن أجــل توليــد األمــوال ،لكــن دون
ٍ
ـك المركــزي والحكومــة اإليرانيــة مــن ضـ ّـخ
ومــن خــال تحريــك األمــوال تمكَّ ــن البنـ ُ
تســبب فــي ارتفــاع
الســيولة النقديــة فــي الدوائــر الماليــة إليــران ،األمــر الــذي
َّ
ووفقــا لمعظــم التقديــرات كان
ً
نمــو اقتصــادي.
التضخــم دون خلــق
ُّ
معــدالت
َّ
ٍ
األشــهر الخمســة األولــى مــن
نمــو الســيولة اإليرانيــة أعلــى بنســبة  %12فــي
ُ
الســنة التقويميــة اإليرانيــة الحاليــة التــي تبــدأ فــي مــارس 2020م ،مقارنـ ًـة بالفترة
نفســها فــي الســنوات الخمـ ِـس الماضيــة(.)23
بعــد ذلــك ،شــهد ســوق األســهم المحلِّ يــة بعــض النمــو ،علــى الرغــم مــن األداء
ـت ســابق مــن هــذا العــام .فيمــا حـ َّـذر الخبــراء
الضعيــف لســوق األســهم فــي وقـ ٍ
أن أســعار البورصــة اإليرانيــة ربمــا تُ ِّ
تدخــل
أرقامــا وهميــة ،وأنّ ــه بــدون ُّ
مثــل
مــن ّ
ً
ـروري
أن توفيــر الســيولة ضـ
الحكومــة ســينهار الســوق()24؛ ومــا هــو واضــح ،هــو ّ
ٌ
للتصـ ِّـدي للعقوبــات ،ولقــد بـ َّـرر البنــك المركــزي اإليرانــي هــذه السياســة بالقــول
بــدال
المنظمــة فــي إيــران،
َّ
عبــر األســواق
ُّ
األمــوال مــن
َ
إنّ هــا ســتُ مكّ ن
التدفــق َ
ً
المنظمــة ،لكـ ّـن ســيكولوجية الســوق فــي إيــران
َّ
مــن األنشــطة االقتصاديــة غيــر
التضخــم
ُّ
معــدالت
أن
ال تثِ ــق فــي ُح َّجــة البنــك المركــزي اإليرانــي؛ وفــي حيــن ّ
َّ
أقــل مــن  ،%18فــإن
ّ
قدمهــا البنــك المركــزي اإليرانــي كانــت
الرســمية التــي َّ
التضخــم غيــر الرســمية أعلــى بكثيــر ،وهــي عنــد  ،%43وهــذا علــى الرغــم
ُّ
معـ َّـدالت
تضخـ ٍـم
ُّ
التوقعــات الســابقة للبنــك المركــزي اإليرانــي للحـ ّـد األقصــى لمعـ َّـدل
ُّ
مــن
لــن يتجــاوز .)25(%22
لخطط
التضخــم فــي إيــران أكثــر بعــد االنهيــار األخير ُ
ُّ
المتوقــع أن يرتفــع معـ َّـدل
َّ
مــن
ـاح االقتصــادي الجديــدة عــن طريــق البيــع
الحكومــة للكشــف عــن حزمـ ِـة االنفتـ ِ
ـوة مــن شــأنها زيــادة القــروض
المســبق للنفــط فــي ســوق األســهم ،وهــي خطـ ٌ
ُ
الحكوميــة مــن البنــوك ،وإجبــار البنــك المركــزي علــى تمويــل هــذه القــروض.
أن الحكومــة واجهــت عجــزً ا
وفــي عــام 2019م أعلــن البنــك المركــزي اإليرانــي ّ
غيــر مســبوق فــي الميزانيــة بنحــو  10.73مليــار دوالر( ،)26مــع انخفــاض عائــدات
أن  %71فقــط مــن
النفــط والضرائــب ،وأظهــرت أرقــام البنــك المركــزي اإليرانــي ّ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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تحقــق بالفعــل؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى
المتوقــع قــد َّ
َّ
الدخــل الضريبــي
ـدات نفطيــة مسـ َّ
أي عائـ ٍ
ـتحقة(.)27
البنــك المركــزي اإليرانــي ّادخــار ّ

ثانيا :الخيارات لتنظيم األسواق المالية والتجارية
ً

-1إدارة المديونية
تســعى إيــران الســتعادة ُأصولهــا الموجــودة فــي الــدول األجنبيــة لتحســين
يقــرب مــن  85مليــار دوالر،
إدارة ديونهــا ،إذ تبلُ ــغ ُأصــول إيــران فــي الخــارج مــا ُ
منــذ اســتئناف العقوبــات األمريكيــة فــي عــام 2018م ،و  %10فقــط مــن تلــك
ُ
وفقــا لتقريــر الكونجــرس األمريكــي المنشــور فــي
ً
األصــول فــي متنــاول طهــران،
ـاوض مــع غرفة التجارة
مؤخـ ًـرا يتفـ ُ
َّ
عــام 2020م( ،)28وكان البنــك المركــزي اإليرانــي
إعــادة حوالــي  9 - 6.5مليــارات دوالر مــن األمــوال
ِ
بشــأن
فــي كوريــا الجنوبيــة
ِ
المسـ َّ
ـوة منفصلــة
ـتحقة إليــران( .)29كمــا اتّ خــذ البنــك المركــزي اإليرانــي فــي خطـ ٍ
إجــراءات قانونيــة لمنــع واشــنطن مــن االســتيالء علــى ُأصولهــا فــي البورصــة
ٍ
الخاصــة لتســهيل التجــارة
وق َيــم جــدوى القنــاة السويســرية الماليــة
األلمانيــةِ ،
ّ
()30
ـحب
مــع إيــران فــي اإلنســانية ؛ ومــع ذلــك ،منــع البنــك المركــزي األلمانــي سـ َ
إيــران مبلــغ  400مليــون دوالر نقـ ًـدا مــن البنــك اإليرانــي  -األوروبــي المملــوك
(.)31
جزئيــا إليــران
ً
ـقف احتياطاتــه مــن النقــد األجنبــيُ ،يشــارك البنــك المركــزي اإليرانــي
ولزيــادة سـ ِ
فــي تهريــب األمــوال غيــر المشــروعة والذهــب وغيرهــا مــن المدفوعــات النقديــة
دول ُأخــرى ،بمــا فــي ذلــك مــن أفغانســتان؛
القيمــة إلــى إيــران مــن
أو العينيــة ّ
ٍ
كشــف رئيــس البنــك المركــزي األفغانــي المنتهيــة واليتُ ــه
وفــي عــام 2019م
َ
ـكل يومي
خليــل صديــق ،عــن تحويــل عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات إلــى إيران بشـ ٍ
جـ ًـوا وبـ ًـرا()32؛ وفــي عــام 2020م حصلــت إيــران علــى ســبائك ذهــب بقيمــة 500
تقريبــا مــن فنزويــا ،نقلتهــا شــركة الطيــران اإليرانيــة «ماهــان إيــر»
مليــون دوالر
ً
دول ُأخــرى
ضغوطــا علــى
ً
الخاضعــة للعقوبــات( ،)33وفرضــت الواليــات المتحــدة
ٍ
ِمثــل باكســتان وأرمينيــا وقطــر وتركيــا لوقف تحويل األمــوال أو الذهب إلى إيران،
وحاولــت أرمينيــا مقاومـ َـة الضغوطــات األمريكيــة لقطــع العالقــات بيــن البنــوك
الخاصــة األرمينيــة وإيــرانّ ،إل أنّ هــا فشــلت( .)34كمــا ُأديــن مواطـ ٌـن باكســتاني ،وهــو
منظمـ ٍـة تُ عـ َـرف باســم «النبــض اإلســامي» فــي محكمـ ٍـة أمريكيــة،
عضـ ٌـو فــي َّ
ُ
ـوال يتـ ّـم تحصيلهــا تحــت عبــاءة مــا ُيسـ َّـمى
بــــــ«الخمــس» إلــى إيــران(.)35
بنقــل أمـ ٍ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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ـوات البنكيــة وتحويــل األموال مع
منــذ أن أغلقــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة القنـ ِ
إيــران فــي عــام 2018م ،كانــت طهــران تأمـ ُـل فــي اســتخدام قطــر وتركيــا ألغــراض
تحويــل النقــد والذهــب؛ وفتحــت البنــوك اإليرانيــة ،بمــا فــي ذلــك «بارســيان
ٍ
وميلــي»،
حســابات لــدى «بنــك قطــر الوطنــي»( .)36لكــن فــي عــام 2020م،
ضــد البنــك التركــي المملــوك للدولــة «هالــك
اتهــام أمريكيــة
صــدرت الئحــة
ٍ
ّ
مقرهمــا
عقوبــات علــى شــركتين
ٍ
بنــك» ،وكذلــك فرضــت الواليــات المتحــدة
ّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــذا بــدوره َّأدى لكبــح عمليــات غســيل األمــوال
وتضمنــت
والخطــط المتعلِّ قــة بعمليــات نقــل الذهــب مــع إيــران عبــر دولـ ٍـة ثالثــة،
َّ
ـركات إيرانيــة مسـ َّـجلة فــي اإلمــارات ،قبــل أن
خططــات فــي الســابق شـ ٍ
الم َّ
هــذه ُ
إجــراءات إلغــاق تلــك الشــركات .كمــا يســعى البنــك
ٍ
خــذ الواليــات المتحــدة
تتّ َ
أيضــا لنقــل األمــوال النقديــة ،مــن خــال البنــوك أو الشــركات
المركــزي اإليرانــي ً
ُ
األخــرى المسـ َّـجلة فــي الشــرق األوســط والصيــن وكنــدا وآســيا الوســطى(.)37
ـعيه لمعالجــة أزمــة المديونيــة؛ مـ َّـدد البنــك المركــزي اإليرانــي قانونً ــا قــد
وفــي سـ ِ
وافــق عليــه البرلمــان اإليرانــي العــام الماضــي لتمكيــن المنتجيــن المحلِّ ييــن مــن
ســداد القــروض الحكوميــة ،ويشـ ِّـجع القانــون حوالــي  9000مديـ ٍـن محلِّ ــي لســداد
األمــوال للبنــك المركــزي اإليرانــي()38؛ وأجــرى البنــك المركــزي فــي يونيــو 2020م
منصــة
مــزادا لبيــع  588مليــون دوالر مــن ســندات المرابحــة الحكوميــة علــى
َّ
ً
تعهد البنك ببيع المزيد من الســندات بقيمة
ـداول بيــن البنــوك اإليرانيــة ،حيــث َّ
التـ ُ
 8.8مليــار دوالر ،ويهــدف اإلجــراء إلــى جمــع  6.4مليــار دوالر عبــر ســوق الديــن(.)39
ـندات إذنيــة»؛
أيضــا علــى مــدار الصيــف «سـ ٍ
ولقــد أصــدر البنــك المركــزي اإليرانــي ً
العملــة اإليرانيــة ،ولتعزيــز ثقــة أصحــاب
لمنــع المزيــد مــن االنخفــاض فــي قيمــة ُ
الحســابات إليــداع األمــوال فــي البنــوك المحليــة؛ وفــي المقابــل ،تبقــى األمــوال
معينــة؛ ومــع ذلــك ،يمكــن
ٍ
ســحبها حتّ ــى نهايــة
فــي البنــوك ،وال يمكــن
فتــرة َّ
ُ
أن تتـ ّـم عمليــات الســحب  -مــع دفــع البنــك المركــزي لمبلـ ٍـغ إضافــي ألصحــاب
ُّ
وفقــا لمعـ َّـدل
ً
العملــة،
التضخــم(.)40
الحســابات  -فــي حالــة انخفــاض قيمــة ُ
الخطط النقدية لتشجيع التجارة
-2تطوير ُ
التهــرب
الخطــط النقديــة والمصرفيــة للبنــك المركــزي اإليرانــي إلــى
تهــدف ُ
ُّ
ُ
مــن العقوبــات ،وهــي تشــمل إنشــاء نظــام مقايضــة مــع وزارة الصناعــة وإدارة
وقــت تكــون فيــه جميــع القنــوات النقديــة
ٍ
الجمــارك؛ لتســهيل التجــارة فــي
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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تقريبــا ُمغلَ قـ ًـة أمــام إيــران .باإلضافــة إلــى ذلــكَّ ،
ـك
األجنبيــة الرئيســية
ـف البنـ ُ
كثـ َ
ً
آليــات ماليــة مــع الجيــران والــدول الصديقــة،
ٍ
المركــزي اإليرانــي جهــوده لبنــاء
ودول إقليميــة وغيـ ِـر إقليميــة إليجــاد ُطـ ُـر ٍق
ـات مــع ُشــركاء تجارييــن
ويجــري محادثـ ٍ
ُ
ٍ
لتجــاوز القيــود الحاليــة ( ،)41ولقــد ُأعيــد فتــح حوالــي  %80مــن حــدود إيران ،و%75
مــن األســواق الحدوديــة ،منــذ ِّ
تفشــي جائحــة كورونــا ،إلجــراء المعامــات النقديــة
والتجــارة العابــرة للحــدود (.)42
الخطــط النقديــة ُ
تقلبــات ســوق
َ
األخــرى للبنــك المركــزي اإليرانــي،
تتضمــن ُ
إدارة ُّ
َّ
ـام محلِّ ــي لمعامــات «فوركــس» ،الــذي ُيعـ َـرف
العمــات األجنبيــة ،مــن خــال نظـ ٍ
ُ
العمــات
صدريــن لبيــع
باســم ســوق «نيمــا»؛ والــذي يعمــل
أربــاح ُ
للم ِّ
كمنص ٍــة ُ
َّ
ِ
المنصــة إلى تحســين التجارة
ـوق المفتوحــة ،وتهــدف
َّ
ـعار السـ ِ
ـعار أقـ ّـل مــن أسـ ِ
بأسـ ٍ
ـدات الصــادرات إلــى الــدورة االقتصاديــة
فــي الصــادرات غيــر النفطيــة ،وإرجــاع عائـ ِ
إليــران(.)43
المحور المركزي
صبــح
أن سـ َ
وصـ َّـرح البنــك المركــزي اإليرانــي ّ
َ
يجب أن ُي ِ
ـوق «نيمــا» ُ
ـداول
ألســواق األوراق الماليــة فــي إيــران ،ولذلــك اتّ خـ َـذ البنـ ُ
ـك تدابيــر لتعزيــز التـ ُ
تضـ ّـخ المعامــات فــي
أذرع هــذه اإلجــراءات ،والتــي ُ
فيــهُ .ي َعـ ّـد «بــازاراس» أحـ َـد ُ
للعمــاء،
العمــات األجنبيــة ذات الطلــب المرتفــع ُ
التربــح وتوفيــر ُ
«نيمــا»؛ لمنــع ُّ
المرخصــة
أيضــا بتوســيع شــبكة مكاتــب الصرافــة
ويقــوم البنــك المركــزي اإليرانــي ً
َّ
مــن الحكومــة فــي جميــع أنحــاء إيــران ،وذلــك لدعــم شــفافية المعامــات فــي
التــداول بســوق «نيمــا» المليــون يــورو،
«نيمــا»؛ وفــي ســبتمبر 2020م تجــاوز
ُ
العمــات األجنبيــة فــي الســوق،
ّ
بعــد
صدريــن للســيولة النقديــة مــن ُ
الم ِّ
ضــخ ُ
َّ
ـداول
ـهريا (.)44
مؤخـ ًـرا فــي «نيمــا» إلــى ُقرابــة  100مليــون دوالر شـ ًّ
وارتفــع التـ ُ
ـات إيــران مــن
ـوق «نيمــا» احتياجـ ِ
اآلن ُي ِّلبــي كُ ٌّل مــن البنــك المركــزي اإليرانــي وسـ ُ
()45
ـان تلبيـ ِـة مطالِ ــب
ُ
العملــة الصعبــة  ،وتهـ ُـدف التدابيــر المذكــورة أعــاه إلــى ضمـ ِ
الطبيــة اإليرانيــة خــال العقوبات وخالل ِّ
تفشــي وباء كورونا ،وتمكين
اإلمــدادات
ِّ
الطبيــة
وصــول المصانــع المحلِّ يــة إلــى المــواد الخــام لتعزيــز إنتــاج اإلمــدادات
ِّ
ـك المركــزي اإليرانــي 15
خصــص البنـ ُ
الضروريــة ،ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة َّ
خصــص مبلغ  30.31مليار
مليــار دوالر لضمــان ســير الــواردات لهــذا العــام( ،)46كمــا َّ
دوالر إضافــي للمســاعدة فــي زيــادة رأس المــال للشــركات المصنِّ عــة والتجاريــة
ٍ
البنــك المركــزي اإليرانــي
لعــام 2018-2019م( .)47باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام
ٌ
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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أن األســعار انخفضــت قبــل
بزيــادة أســعار الفائــدة المصرفيــة ،علــى الرغــم مــن ّ
ـك المركــزي
ثالثــة أشـ ٌـهر بســبب تعليمــات الحكومــة( ،)48ومكَّ ــن هــذا اإلجــراء البنـ َ
لمســاعدة ســوق األوراق الماليــة ،فــي زيــادة نمــو ســوق األســهم للقطــاع
الصناعــي بنســبة  %1.5إلــى  %2.7فــي يوليــو الماضــي(.)49
اختصارا بـــ «إينستكس»
التبادل التجاري  -المعروفة
تمت إعادة تفعيل آلية دعم
ً
ُ
ّ
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة أمــام إســتراتيجية
 التــي تهـ ُـدف للحفــاظ علــى َّـات المتحــدة علــى إيــران فــي عــام 2020م،
الضغــوط ُ
القصــوى التــي شــنّ تها الواليـ ُ
وتهـ ُـدف آليــة «إينســتكس» إلــى الحفــاظ علــى العالقــات االقتصاديــة مــع إيــران،
مــع االمتثــال لنظــام العقوبــات األمريكيــة؛ وذلــك بتخصيــص اآلليــة لغــرض إرســال
والتوســع التدريجــي للتجــارة مــع البــاد فــي
المســاعدات اإلنســانية إلــى إيــران،
ُّ
والســلع االســتهالكية ،وســيحمي «التشــريع المانــع» التابــع
ِ
قطاعــي النفــط
بعض شركات االتحاد األوروبي من
لالتحاد األوروبي والساري منذ عام 1996م َ
ـإن االمتثــال األوروبــي للعقوبــات األمريكيــة
العقوبــات األمريكيــة .ومــع ذلــك ،فـ ّ
يســمح فقــط بالتفعيــل التدريجــي لآلليــة فــي أبريــل 2019م؛ وأنشــأت إيــران
ُ
الخاصــة ،»STFI :لتســهيل
ـاة ماليــة تُ ســمى «أداة التجــارة والتمويــل
بدورهــا قنـ ً
ّ
المعامــات المصرفيــة والماليــة مــع «إينســتكس» فــي مــارس 2020م ،وأنجــزت
تقريبــا ،عــن طريــق إرســال اإلمــدادات
دوالر
عمليــة لهــا بقيمــة 540.000
ٍ
َّأول
ً
ٍ
ؤدي العقوبــات األمريكيــة األخيــرة المفروضــة علــى
ِّ
الطبيــة إلــى إيــران( ،)50وســتُ ِّ
البنــوك اإليرانيــة فــي أكتوبــر 2020م ،إلــى قيــام البنــك المركــزي اإليرانــي
ـتمر
ـوات ماليـ ٍـة بديلــة لتلبيـ ِـة االحتياجــات
بالبحــث عــن قنـ ٍ
الطبيــة إليــران ،وسيسـ ُّ
ِّ
المعفــاة مــن
ِّ
تلقــي البعــض منهــا عبـ َـر قنــوات «إينســتكس» الماليــة اإلنســانية ُ
العقوبــات(.)51
التضخم المرتفعة
ُّ
معدالت
-3إيجاد السيولة واحتواء
َّ
ـواق اإليرانيــة،
ـك المركــزي اإليرانــي سياســاتِ ه لضـ ِّـخ السـ ِ
عــزَّ ز البنـ ُ
ـيولة فــي األسـ ِ
ـراءات
وتضمنــت اإلجـ
ـادة تنظيـ ِـم ســوق البورصــة فــي أواخــر الصيــف،
مــن خــال إعـ ِ
ُ
َّ
ـادة أجــزاءٍ مــن أربــاح أســهم
ـيولة فــي الــدورة االقتصاديــة فــي البــاد ،وإعـ َ
ضـ َّـخ السـ ِ
البنــك المركــزي
أصــدر
مكاتــب سمســرة األوراق إلــى البورصــة اإليرانيــة؛ ولقــد
ُ
َ
بيعهــا للمشــترين
أيضــا سـ ٍ
اإليرانــي ً
ـندات حكوميــة ذات حوافــزَ ربـ ٍـح متفاوتــة ،وتـ ّـم ُ
عــرض الســندات
ِ
اإلفــراط فــي
ُ
أيضــا
مــزادات منتصــف الصيــف ،وســاعد ً
ٍ
فــي
الدولية تقود إيران إلى الركود المزدوج
المالية
سياسات البنك المركزي اإليراني والمعامالت
ُ
ّ
ّ
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ودعــة فــي ثالثــة بنــوك رئيســية  -ملــت وتيجــارات وصــادرات  -علــى
الم َ
الحكوميــة ُ
ضمــان ُّ
ـب
تدفــق الســيولة()52؛ ونتيجـ ًـة لذلــك ،لــم تُ قـ ِّـدم البنـ ُ
ـوك اإليرانيــة ّ
أي مطالـ َ
أن مســتويات
إضافيــة للحصــول علــى الســندات الحكوميــة فــي ســبتمبر .مــا يعني ّ
ً
وبخــاف ذلــك ،قــد
ِ
احتياجــات الســوق.
ِ
لتلبيــة
ِ
كافيــة
الســيولة الحاليــة كانــت
ـؤدي بيـ ُـع الســندات إلــى تقليـ ِـل االحتياطــات النقديــة للبنــك المركــزي اإليرانــي،
ُيـ ِّ
ـادة معــدالت اإلقـ ِ
وزيـ ِ
ـراض بيــن البنــوك (.)53
الســندات اإلذنيــة للبنــك المركــزي اإليرانــي التــي صــدرت هــذا العــام،
تهــدف
ُ
ُ
ـاظ علــى القـ ّـو ِة الشــرائية للمســتهلكين ،علــى الرغــم مــن ارتفــاع معـ َّـدل
إلــى الحفـ ِ
ً
التضخــم بنســبة ،%17.8
ُّ
وفقــا لألرقــام الرســمية( .)54باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد
ـك المركــزي اإليرانــي «عمليــات الســوق المفتوحــة ،»OMO :لتمكينــه
أطلــق البنـ ُ
التعاقــد
ُ
مــن شــراء وبيــع األوراق الماليــة فــي الســوق المفتوحــة ،للتوســيع أو
التضخــم ،وإلغــاء معـ َّـدالت اإلقــراض
ُّ
علــى المعــروض النقــدي ،والســيطرة علــى
ً
البنــك المركــزي اإليرانــي مــن التحكُّ ــم فــي
ونتيجــة لذلــك ،تمكَّ ــن
بيــن البنــوك؛
ُ
مســتويات الســيولة بنســبة %12؛ لمنــع مــا ُيسـ َّـمى بانفجـ ِـار الســيولة ،مــن خــال
ـتويات الســيولة ،ومعالجـ ِـة المخــاوف المتعلِّ قــة
ِ
إلدارة مسـ
ِ
تشــكيل لجنـ ٍـة داخليــة
ُّ
المفـ ِـرط(.)55
بالتضخــم ُ

الخاتمة

حتملـ ِـة لسياســاته،
يواجـ ُـه البنـ ُ
الم َ
تحد ًيــا كبيـ ًـرا مــن التداعيــات ُ
ـك المركــزي اإليرانــي ِّ
ِّ
َ
تفشــي
المرتقبــة ،ال ســيما مــع
تســتهدف
التــي
ُ
مواجهــة الكارثــة الماليــة ُ
وتغلغــل الفســاد فــي األنظمــة المصرفيــة الرجعيــة
ُ
المخالفــات فــي األســواق
ُ
الذرية
فــي البــاد ،باإلضافــة إلــى ُ
الضغوطــات مــن جانــبِ الوكالــة الدولية للطاقــة ِّ
الحكومــة اإليرانيــة لالمتثــال لمطالبهــم؛ ممــا
ِ
ومجموعــة العمــل المالــي علــى
ِ
ـتمرار إيــران فــي
ـتقرار المالــي فــي إيــران .ناهيــك عــن اسـ
ـدم االسـ
زاد مــن حالـ ِـة عـ ِ
َ
ِ
ِ
ـقف المنصــوص عليــه فــي االتفــاق النــووي،
تخصيــبِ اليورانيــوم ،متجـ ً
ـاوزة السـ َ
المرجــح أن
غيــر
حدودهــاِ ،
ِ
خــارج
المســتمر للعمليــات اإلرهابيــة
وتمويلهــا
َّ
َ
ّ
فمــن ِ
ـتقبل القريــب.
ـواق الماليــة فــي المسـ
تتعافــى األسـ ُ
ِ
ـين أداءِ األســواق الماليــة
لــم يبـ َـق للبنــك المركــزي اإليرانــي إال بضـ ُـع خيـ ٍ
ـارات لتحسـ ِ
ـتمر فــي تعزيـ ِـز ُأصولِ ــه محلِّ ًيــا ،وجــذبِ االســتثمارات مــن
فــي البــاد ،لكنّ ـ ُـه سيسـ ُّ
ُ
أي مــدى ُيمكــن إليــران أن
الشــركاء الدولييــن المهتميــن؛ ولكــن يبقــى أن نــرى إلــى ّ
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أن العجــزَ الفعلــي للميزانيــة اإليرانيــة
ـام العقوبــات األمريكيــة ،ال ســيما ّ
تصمــد أمـ َ
ُ
االقتصــاد اإليرانــي بنســبة %1.7
المتوقــع أن ينمــو
َّ
ومــن
ال يــزال غيــر واضــحِ ،
ُ
ـبة
ـدات النفــط ،ومــع بعـ ِـض العائــدات النفطيــة قــد ينمــو بنسـ ِ
فقــط بــدون عائـ ِ
ـس الواقـ َـع علــى األرض.
ُّ
 %3.5هــذا العــام .لكــن هــذه
التوقعــات الرســمية ال تعكـ ُ
ـث
التضخــم الحقيقيــة؛ لتجنُّ ــبِ بـ ِّ
ُّ
ـاح عــن معـ َّـدالت
ـردد البنـ ُ
تـ َّ
ـك المركــزي فــي اإلفصـ ِ
الســلع األساســية فــي إيــران إلــى
ـعار ِ
ُ
الذعــر فــي األســواق الماليــة ،لكــن تُ شــير أسـ ُ
ُ
التضخــم ال ُيمكــن السـ
ُّ
أن معـ َّـدل
ـيطرة عليــه(.)56
ّ
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