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Η εικόνα από την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν στις 7/8 τ.έ. και από την
επικαιροποίηση της νομοθεσίας θωράκισης της ΕΕ (“Updated Blocking Statute”), επίσης στις 7/8 τ.έ.,
συμπληρώνεται από την αντίστοιχη, έστω σημειολογικώς, ιρανική αντίδραση μέσω της εφαρμογής της νέας
δέσμης μέτρων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν (Central Bank of Iran – CBI), η οποία αφορά στην ιρανική
αγορά ξένου συναλλάγματος και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 7/8 τ.έ., συγχρόνως με την ανάληψη καθηκόντων
του νεοδιορισθέντος Κυβερνήτη της, κ. Abdolnaser Hemmati.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Προέδρου Rouhani, η αλλαγή ηγεσίας στη CBI αποσκοπεί στην
υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και στις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές
πολιτικές, στη βελτίωση των διατραπεζικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο, στην προώθηση διμερών
οικονομικών συμφωνιών και στην προστασία των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.

Με τη νέα δέσμη μέτρων επεκτείνεται η δευτερογενής αγορά συναλλάγματος επιτρέποντας στους
μεγάλους non-oil εξαγωγείς της χώρας (πετροχημικά, χάλυβας, ορυκτά, παράγωγα πετρελαίου και φυσικού
αερίου κ.α.) την άμεση διάθεση του συναλλάγματός τους, από τις εμπορικές δραστηριότητές τους, στην
εγχώρια δευτερογενή αγορά συναλλάγματος, αίροντας τον προηγούμενο περιορισμό της πρόσβασης μόνο του
20% των μεγάλων Ιρανών εξαγωγέων. Σύμφωνα με τον κ. Hemmati, κατά το α΄ τετράμηνο του τρέχοντος
ιρανικού έτους ο συνολικός όγκος των ιρανικών non-oil εξαγωγών ανέρχεται σε 15 δις. δολ. ΗΠΑ και
αναμένεται να ανέλθει σε 40 δις. δολ. ΗΠΑ μέχρι το τέλος του ιρανικού έτους (20/3/2019).

Η παραπάνω επέκταση της δευτερογενούς αγοράς θα επιτρέψει στους Ιρανούς εισαγωγείς την
ανετότερη πρόσβαση στο απαραίτητο ξένο συνάλλαγμα για τις προεγκεκριμένες, από το Ιρανικό Υπουργείο
Εμπορίου και Βιομηχανίας, εισαγωγές τους. Η παρέμβαση αυτή προσδοκάται να δημιουργήσει υγιέστερες
συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που θα οδηγήσουν σε ελεύθερη και ομαλότερη διακύμανση της ισοτιμίας
του ιρανικού ριάλ και, εν τέλει, στην εκ νέου ισχυροποίησή του, διατηρώντας στο ελάχιστο την ανάγκη
παρεμβάσεων της CBI.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Hemmati, η CBI επιδιώκει να αποθαρρύνει τους μεγάλους
εξαγωγείς της χώρας από τη μη διάθεση του συναλλάγματός τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τη
συνεχιζόμενη διολίσθηση του ριάλ, την οποία, όμως, διολίσθηση τελικώς την ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο,
προκαλώντας τεχνητή έλλειψη ξένου συναλλάγματος στην εγχώρια αγορά. Εξ ου και η υποχρέωση των
μεγάλων εξαγωγέων να αποδίδουν στον κρατικό προϋπολογισμό την διαφορά των ριάλ που εισπράττουν από
την μετατροπή του συναλλάγματός τους στις ανεπίσημες αγορές (λ.χ., 1€~120.000ριάλ) έναντι της επίσημης
ισοτιμίας (1€~48.000ριάλ) της CBI.

Στο ως άνω πλαίσιο, επετράπη και η επαναδραστηριοποίηση των γραφείων ανταλλαγής ξένου
συναλλάγματος, για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών ($2.000-$10.000 ανά άτομο, για
μετακινήσεις εκτός της χώρας, για ιατρικούς λόγους κτλ.), ενώ η εισαγωγή ξένου συναλλάγματος και χρυσού
στο Ιράν απαλλάσσεται πλέον από δασμούς και ΦΠΑ και μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεύθερα και από τα
εν λόγω γραφεία ανταλλαγής.

Ο Προϊστάμενος

Νικόλαος Δούκας
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄

ΘΕΜΑ: Διορισμός νέου Κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν – Υιοθέτηση νέας δέσμης
μέτρων.
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