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ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارز ﻣﺠﺎزی در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت

رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎ  18درﺻﺪ »ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت« اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻤﺮک و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻻت رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از اول ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  10) 2017ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  (96ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد

ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارز ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﯾﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺎﻻ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارز ﻣﺠﺎزی را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎ
ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وام ﻧﺪارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ارز ﻣﺠﺎزی از ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  96ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درآﻣﺪی  52ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری
ﻧﺼﯿﺐ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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