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گزارش«کارآفرین»

از تازه ترین تحوالت
اقتصادکالن

روی دولت
حساب باز نکنید

کرونا
و اقتصاد ایران

نشريه

تصویری از اقتصاد کالن ایران
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پيش از اينكه به دو گزارش س��ر به مهر منتش��ر نشده از سوي
س��ازمان برنامه و بودجه اشاره كم الزم است از مديران اين سازمان
به ويژه مديران مركز پژوهشهاي توسعه وآيندهنگري تشكر كنم
كه اسناد و مطالعات مرتبط با مطالعات پشتيبان اليحه بودجه سال
 1399كل كشور را برروي سايت خود منتشر كردهاند .مجموعهايكه
تحت اين عنوان منتشر شده است سند گرانبهايي از واقعيتهاي تلخ
اقتصاد ايران در سطح كالن است...
صفحه5

نوسانهاي نرخ ارز درسالهاي اخير

تحريم انكارناپذير است

کرونا و اقتصادایران

نوسانات نرخ ارز تحت تأثير مستقيم فشارهاي ناشي از تحريمهاي
بينالمللي و مديريت نامناسب بازار ارز طي چند سال اخير را ميتوان
به عن��وان مهمترين عوامل بيثباتي در اقتص��اد كالن قلمداد كرد.
افزايش نرخ ارز بازار آزاد ،بهويژه از نيمه دوم س��ال 1390موجب شد
تا شكاف قابل توجهي بين نرخهاي رسمي و بازار آزاد شكل گيرد و
در برخي مقاطع حتي نرخهاي ترجيحي براي تأمين نيازهاي واقعي
اقتصاد و حمايت از خانوارها و...
صفحه39

فریدون اسعدی

مدیر اجرایی و صفحهآرایی:
علی صائمی
ویراستار:
فاطمه ابراهیمیان
حروفچین:
حمیدرضا خدابخش

رهبري كاخ سفيد در گزارشهايي كه براي كنگره ميفرستد و در
پاسخ به منتقدان با قاطعيت از موثر بودن سالح تحريم درباره مجازات
نظام سياسي ايران سخن ميگويند و باور دارند با استفاده از اين سالح
توانستهاند به هدفهاي خود درباره ايران برسند .البته آمريكاييهاي
حاكم بر كاخ سفيد تصريح ميكنند با توجه به مجموعه شرايط و با
توجه به اينكه قصد ندارند با ايران وارد نبرد نظامي ش��وند بنابراين
تحريمها را گستردهتر خواهند كرد...
صفحه45
ايرانيان تا همين نيمه نخس��ت اس��فند  1398س��ال سخت و
نفسگيري را تجربه كردهاند .س��الي كه بهار آن با س��يل خوزستان
به ناشادي رسيد و حاال زمستان آن با بالي كرونا دست و پنجه نرم
ميكند رخدادهاي آبان نيز پاييز را اندوهبار از هر پاييز ديگري كرده
بود .حاال ش��هروندان ايراني و نيز حتي دهها هزار مدير در س��طوح
گوناگون نهاهاي سياسي و اقتصادي با اين پرسش روبهرو هستند كه
صفحه53
چه بر سر كسب و كار و معيشت ايرانيان ميآيد...

نگاهی به وضعیت برخی شاخصهای اقتصاد ایران و جایگاه بخش صنعت
اقتصاد ایران در سالهای  1397و  1398بهتبع تحریمهای وضع
شده در ابتدای س��ال  1397دچار تحوالت جدی شد .این وضعيت
باعث شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال  1397به کمتر از منفی
 5درصد کاهش یابد .بررسیها نشان میدهد که در مجموع اقتصاد
ایران در  30س��ال اخیر از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی وضعیت
پرنوس��انی را طی کرده اس��ت .این وضعیت در نمودار یک به تصویر
صفحه57
کشیده شده است.

تهران ،شهرقدس ،بلوار  ۴۵متری ،صنعت پنجم ،پالک۴۹
چاپ نگار نقش

پیام نوروزی
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بكوشيد تا رنجها كم كنيد
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خداوند متعال را سپاس��گزارم كه سال و مجالي
ديگر را براي زيس��تن در اين جه��ان و در اين پهنه
زيبا ،ايران عزيز فرصت داد .فرصتي كه شايسته است
در مس��ير كاهش درد و رنج و آالم بش��ري و ايجاد
خوشبختي و سعادت و رفاه انسانها از آن بهره برد.
آرزويي كه البته به سادگي و يكباره بدست نميآيد.
چرا كه تغيير و تحول در طبيعت و جوامع انساني
امري بطئي و تدريجي است و از پس دورههاي زماني
طوالني حادث مي ش��ود .اما اين به معناي س��كون
نيس��ت و در پس آرامش ظاهري ،جنب و جوش��ي
وس��يع و عميق در جان جهان جاري اس��ت و هر از
چندگاهي«نقاط عطفي» را در روند حركتي طبيعت
و جامعه شاهديم.
به گمانم ما بعنوان نوع انسان و همچنين بعنوان
شهروند جهاني و نيز در مقام انساني ايراني ،اكنون در
آستانه نقاط عطف مهمي قرار گرفتهايم كه الزم است
اين موقعيتها را بشناس��يم و در آستانه سال جديد
تمامي توان و امكانات فكري و مادي و معنوي خود
را جهت مواجهه خالقانه با اين وضعيت مهيا نماييم.
نقط��ه عط��ف اول ،تحول در طبيعت اس��ت و
پدي��ده گرمايش زمين كه آثار خ��ود را در باالآمدن
آب اقيانوسها و درياها و آب شدن يخهاي قطبي و
خطر به زير آب رفتن مناطق وسيعي از خشكيها و
آتشسوزي جنگلها و ...نشان داده و جهانيان را در
قالب پيمانهاي جهاني و مهمترين آنها «كنفرانس
تغيير اقليم پاريس» به چاره جويي واداشته است.

دل غمگنان شاد و بي غم كنيد

نقطه عطف دوم و بعنوان شهروند جهاني ،تحول
عميق و سرسام آوري است كه در عرصه تكنولوژي
در حال وقوع است و دهكده جهاني امروز را بيش از
پيش يكدست تر و همسان تر كرده است .از انقالب
چه��ارم صنعتي و هوش مصنوع��ي تا تحوالت علم
ژنتيك و ....بقول«يوال نوح هراري» ،متفكر برجسته:
«بش��ر با انقالبهایی بی س��ابقه روبه روست؛ همة
داس��تانهای قدیمی ما در حال فروپاشی هستند و
هیچ داستان جدیدی تاکنون برای جایگزینی شان
پدید نیامده است»
اما نقطه عطف سوم كه بيش از آن دو ديگر
ب��ه امروز روز ما و در موقعيت يك انس��ان ايراني
مرتبط اس��ت ،تحوالت نس��لي و جمعيتي و در
كنار آن تغييرات وسيع و عميق الگوهاي زندگي
و نيازه��ا و ضرورتهاي اقتصادي  ،سياس��ي و
اجتماعي است كه بخشي از آن ناشي از تغييرات
جهاني و انقالبات تكنولوژيك و بازارهاي گره خوره
جهاني و س��هم مهم ديگ��ري از آن ،برآمده از
تحوالت درون��ي جامعه ايراني در طي چهار دهه
اخير و خواستها و مطالبات كمتر مورد توجه واقع
شده در طي اين سالهاست.
در اين موضوع خاص و موقعيت ويژه  ،انسان ايراني
ب��ا چالشهاي بزرگي مواجه اس��ت ؛ از چالشهاي
كمبود منابع آبي و فرس��ايشهاي محيط زيستي تا
ع��دم تكافوي درآمدهاي نفتي بعنوان منبع اصلي
تامينكنن��ده هزينههاي جمعيت هش��تاد و چند

ميليون��ي و چالش ارتباط و تعام��ل موثر با جهان و
حقوق شهروندي و نارسايي دستگاه بوركراتيك و.....
آنچه اما مي توان در اين واپسين روزهاي سال
 98و آغ��از س��ال نو و به تاس��ي از نظام طبيعت و
موفقيتهاي جوامع توسعه يافته و گذشته پرافتخار
اين مرز و بوم بيان داشت آن است كه ،انسان بر تمام
اين مش��كالت و چالشها ،هر چند بزرگ و عظيم
پيروز خواهد ش��د و تداوم خواهد يافت ،مشروط بر
آنكه » خود » را باور داشته باشد و بجاي نوميدي و
ياس و سرخوردگي و انفعال ،آستين همت باال زده و
دست به زانوي خود گيرد و بر خيزد .بر خيزد و با اتكا
به نيروي عشق و خرد ،جهاني زيباتر و انساني تر و در
همزيستي با طبيعت بسازد .چرا كه سخت معتقدم،
آنچه انس��ان را به پيش مي برد و اعتال مي بخش��د
«عشق» و «خرد» است و نه «ستيز» و «تعصب».
براي ما ايرانيان اما تالش��ي مضاعف الزم است تا
بر مشكالت و چالشهاي پيش روي مان غلبه كنيم
و همچون هميشه تاريخ اين سرزمين ،نشدنيها را به
«شدن» تبديل كنيم كه اين مهم محقق نمي شود
جز بر مبناي عشق به آزادي و خير عمومي و از طريق
تامي��ن منافع فردي در پرتو منافع ملي و از مس��ير
تالش آگاهانه و خرد جمعي.
ز دلها همه كينه بيرون كنيد
به مهر اندر اين كشور افسون كنيد
نوروزتان مبارك ،سعادت تان پاينده و مهرتان پايدار.
محسنخليلي

سرمقاله
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روی دولت حساب بازنکنید
محمد صادق جنانصفت
سردبیر

بهار  1398تازه ش��روع شده بود و ايرانيان ميرفتند
تا خس��تگي يك سال كار سخت و دلهرهآور  1397را از
جس��م و جان خود دوركنند كه س��يل آمد و  7استان
اي��ران را زيرگرفت .ناكار آم��دي در مبارزه با پيامدهاي
سيل تا مدتها برس��ر زبانها بود و شهروندان ايراني را
ناراحت و غمگين كرد .در تابس��تان  1398اما نبردهاي
ايران وآمريكا روزانه شده بود و ساقط شدن پهپاد آمريكا
با ش��ليك موش��ك ايران ،تصور پاس��خ آمريكا و شروع
جنگ را به مثابه يك دلهره بزرگ به ميان ايرانيان برد.
ناكارآمدي دولت و ساير نهادها درباره اين داستان نيز بر
رنجهاي شهروندان اضافه كرد .در پاييز  1398اما داستان
افزايش قيمت بنزين و پيامدهاي آن بود كه اندوه وخشم
ايرانيان را افزاي��ش داد و بر ابعاد ناراحتيها اضافه كرد.
در زمستان  1398نيز اما داستان هواپيماي ترور سردار
شهيد قاسم سليماني ،سقوط غمانگيز هواپيماي اكرايني
و ح��اال كرونا راديدهايم و بر بار اضطرابمان اضافه ش��ده
است .قرار گرفتن نام ايران در فهرست سياه افايتياف
( )FATFو گمانهزن��ي درب��اره اينك��ه همي��ن تعامل
نيم بند بانكي نيز با گسست مواجه خواهد شد ،زمستان
را س��ردتر كرد .يكي از واكنش شهروندان دربرابر دردها
و رنجهاي پرش��مار اجتماعي و سياس��ي اي��ن بود كه
درانتخابات مجلس مشاركت قابل اعتنايي ديده نشد و
از استانداردهاي هميشگي دور شديم .نااميدي و دلهره
در ميان شهروندان از هر طبقه و صنف و گروه پيامدهاي
تاسفباري داشت و وضعيت عمومي براي جامعه ايران
در همه ابعاد خطرناك شد .آدمها بيانگيزه شدند و دل
به كار نبس��تند ،بهرهوري پايين آمد و سطح تنشهاي
عصبي باال رفته است و زوجين درگير ميل به مهاجرت
افزايش يافته و تعهد به وطن كم است.
سال به سال ،دريغ از پارسال
ه��ر ضربالمثل در هر جامعه انس��اني بدون ترديد
از دل واقعيتهاي همان جامعه سرچش��مه ميگيرد و
نهادينه ميشود .ايرانيان ضربالمثلي دارند كه ميگويند
«سال به سال ،دريغ از پارسال» و منظورشان اين است
كه هرچه جلوتر ميرويم روزگار بدتر ميش��ود .واقعيت
تلخ اين است كه با توجه به چشماندازي كه در اسفندماه
 1398از آين��ده كوتاهم��دت ايران ديده ميش��ود اين
ضربالمث��ل را در ذهن تداعي ميكند .اكثريت ناظران
آگاه و عالقهمندان به اقتصاد و سياست درايران باور دارند
اگر در سال آينده دگرگوني بنيادين در مناسبات ميان
نهادهاي اصلي ايران پديدار نشود بايد با تاسف گفت سال

س��ختتري در پيش داريم .نگارنده هرگز آرزو نميكند
اين داس��تان را باوركند كه هيچ دگرگوني بنياديني در
س��ال  1399رخ نخواهد داد اما ش��وربختانه چيزي هم
ديده نميشود.
درآمدهاي دستنيافتني
صنعتگران ايراني بدون ترديد از مس��يرها و راههاي
گوناگون به اطالعات و تحليلهاي متفاوت درباره روزگار
ايران در ش��رايط سال  1399رسيده و براي حفظ بنگاه
خود تدبيرهايي انديشيدهاند .با اين همه بايد تصريح شود
صنعتگران ايراني در س��ال آينده ب��ه اميد اينكه دولت
راهي براي عبور از گردنههاي سخت بازكند ،نباشند .اگر
بخواهيم تنها يك دليل براي اثبات اين ادعا بياوريم بايد
به داستان بودجه تصويب شده اشاره كنيم .بودجه سال
 1399در بخ��ش درآمدي با ش��كافهاي بزرگ مواجه
اس��ت و درآمدهاي خيالي آن هرگز ب��ا ادامه وضعيت
فعلي محقق نخواهد ش��د .از سوي ديگر اما هزينههاي
دولت همچنان استوار و بالنده بر سر جاي خود هستند
و اين اتفاق بد روزهاي دش��واري را براي بنگاهها پديدار
خواهد كرد .دولت در س��ال آين��ده همه نيروي خود را
به كار ميگيرد تا جايي كه ممكن است شكاف درآمدها
و هزينهها را از دارايي و درآمدهاي بنگاهاي فعال پر كند
و اين يعني اينكه بايد ماليات بيشتري داده شود.
تجارت خارجي سختتر
به نظر ميرسد ادامه وضعيت سياست خارجي ايران
در سال  1399بدون چون و چرا اقتصاد را از نظر تجارت
خارج��ي به ويژه تجارت نفت با تنگناه��اي تازه روبهرو
خواهد كرد .يادمان باش��د در يك سال تازه سپري شده
ل رسيده است و كشورهايي
صادرات نفت ايران به حداق 
مثل افغانستان و عراق و پس از تركيه و امارات دستكم
تا پاي��ان بهار آينده مناس��بات عادي تج��اري با ايران
نخواهند داش��ت .اين اتفاق بزرگي خواهد بود و درآمد
ارزي ايران را باز هم كاهش خواهدداد .دولت براي اينكه
بازار ارز را درتعادل نسبي قراردهد و مانع از جهش دوباره
نرخ ارز ش��ود با توجه به كاهش احتمالي ارز به س��مت
مس��دود كردن دريچههاي بازمانده تقاضاي ارز خواهد
رفت و اين يعني واردات مواد اوليه و كاالهاي سرمايهاي
سختتر ميشود.
قفل بزرگ
ني��ك ميدانيم كه قفل ب��زرگ زده ش��ده بر درب
اقتصادايران از س��وي سياس��ت خارجي است و در پله
اول قفلشدگي نيز مناس��بات تيره با آمريكا قرار دارد.
در زمستان امسال گمانهزنيها براي پيشبيني مناسبات
ايران و آمريكا زده ش��د اما به جايي نرسيدهايم .به نظر
ميرس��د اين قفل بزرگ با دست فرمان فعلي به سوي
بازشدن پيش نميرود مگر اينكه معجزهاي رخ دهد.

نيرويي ازجنس اميد
محمدرضا ستوده

دبیرکل انجمن مدیران صنایع
بدون چون و چرا بايد قبول كرد صنعتگران ارجمند
و اعض��اي محترم انجم��ن مديران صناي��ع روزهاي
خوبي را تجربه نكرده و براي سال بعد نيز با ابهامهاي
گوناگون روبهرو هستند .در اين روزهايي كه بايد براي
س��ال آينده برنامهريزي و تدبير كرد كدام نيرو است
كه اصالت دارد و بايد آن را چسبيد و رها نكرد؟ هنوز
و ب��ا ضريب اطمين��ان باال ميگويم اي��ن نيرويي كه
باي��د آن را رها نكرد نيروي برخاس��ته از اميد و ديدن
چش��مانداز روشن از فرداست .اين را نيك ميدانم كه
براي توصيه به اميدواري بايد الزامهاي آن را نيز يادآور
ش��وم و ميدانم ك��ه اين الزامها آنق��در اهميت دارند
كه ممكن است كش��تي اميد را در اقيانوس خروشان
به لرزه درآورد .اما اين را بايد بدانيم كه نااميد افراطگونه
از آينده نيز دردي را دوا نميكند و برابعاد بدشانس��ي
و بيانگيزگيه��ا ميافزايد .اميدوار ب��ودن در بدترين
شرايط و روش��ن نگه داشتن شعلهاي هرچند كمسو
از جنس اميد چيزي اس��ت كه اي��ن روزها به كارمان
ميآيد .صنعتگران ارجمند نيك ميدانند آنچه ميتواند
نيرويي پيشبرنده در بدترين وضعيت بسازد اين است
بدانيم به هرحال دگرگوني رخ ميدهد و اين موقعيت
فعلي به س��مت و سويي فراتر از تصورها پيش خواهد
رفت .با اين ديدگاه است كه بايد نيروي از جنس اميد
دردل و جان آمادهس��ازيم و دس��ت در دس��ت هم از
پيچ و خمها و دس��تاندازها عبور كنيم .دس��ت روي
دس��ت گذاش��تن و راه رفتن روي ريل نااميدي كار را
به لحاظ روحي و رواني و نيز به لحاظ مادي پيچيدهتر
ميكند و گرهه��ا را كورتر ميكند .تجربه جامعههاي
انساني از جمله ايران نشان ميدهد رخدادهايي پنهان
مانده در ذهن و انديش��هها در روزهاي ابهام به كمك
ميآيند .به يكديگر اطمينان كنيم و از نيروي همگرايي
براي پيش بردن كارها استفاده كنيم و بدانيم كه اعتماد
به تواناييهاي يكديگر و ترويج دوستي بيشتر وتوزيع
منسجم اطالعات و تحليلها دراين روزها يك واقعيت
مهم است كه نبايد آن را به سادگي كنار گذاشت.
دبيرخانه انجمن مديران صنايع با همين انديشه
برنامههاي س��ال بعد را تنظيم كرده است و از همه
اعضاي محترم درخواست دارد پيشنهادهاي خود را
براي بهتر شدن شرايط فعاليت دراختيار دبيرخانه
ق��رار دهند .به اميد روزه��اي بهتر و به اميد فرداي
درخش��ان براي ايران و پايداري و نيرومندي بيشتر
انجمن مديران صنايع.

3

یادداشت
شماره  -139زمستان 1398

تورهاي مالياتي در حال بافتن
دكتر حسين سالحورزي

نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران
شهروندان در جامعههاي فاقد دولت مدرن
براي صيانت از جان و مال خود بايد به صورت
تكنفره يا قومي و قبيلهاي عمل ميكردند .اين
روش با بزرگتر و پيچيدهتر ش��دن جامعههاي
انس��اني ديگر جواب نم��يداد و به هرج ومرج
كشيده ميشد .به اين ترتيب بودكه جامعههاي
انس��اني دولت مدرن را تاس��يس كردند تا اين
نه��اد از جان و مال آنها نگه��داري و حفاظت
كند .اما اين فعاليت دولت بدون داشتن منابع
مالي و مادي ناممكن بود و شهروندان پذيرفتند
بخشي از درآمد خود را به نهاددولت بدهند تا
وظايف خود را انجام دهد .به اين ترتيب بود كه
نهال ماليات كاش��ته شد و اين پديده با شتاب
ب��ه يك نهاد بزرگ و در برخي از كش��ورها به
نهادي شايد همس��نگ نهاددولت تبديل شد.
به اين ترتيب بود و هس��ت كه دردنياي امروز
و دربيشتر كشورها دريافت ماليات حق دولت
به حس��اب ميآيد و دولت برپايه اين حق كه
ديگر در ذات نهاد يادشده مستقر شده است از
شهروندان انتظاردارد كه براي اداره كشور سهم
خود را به اسم ماليات پرداخت كنند .حاال ديگر
دولتها براي اينكه ش��هروندان از اداي وظيفه
خود در مقوله پرداخ��ت ماليات تخلف نكنند
قانون و مقررات س��خت وضع كرده و سازمان
مالياتي كش��ورها يكي از بزرگترين سازمانها
به حساب ميآيد .از سوي ديگر اما شهرونداني
كه مالي��ات پرداخت ميكنند ني��ز حق دارند
بدانن��د بخش��ي از درآم��د آنها كه ب��ه خزانه
دولتها ريخته ميش��ود دركدام فعاليتها و با
كدام كيفيت مطلوب هزينه ميشود .به ميزاني
ك��ه دولت دريافت ماليات را حق خود ميداند
شهروندان نيز نظارت بر چگونگي هزينه كرد را
حق خود ميدانند و البته شهروندان اين را نيز
حق خود ميدانند كه بدانند آيا دريافت ماليات
از شهروندان عادالنه هست يانه.
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ماليات و ترجيحات
مالياتستاني به مثابه يك اصل بسيار با اهميت
در اداره كش��ور و جايي كه محل تضاد منافع يا

س��ازگاري منافع دولت و مردم اس��ت با سپري
ش��دن زمان از سوي دولتها به يك ابزار كارساز
براي اثرگذاري بر فعاليتهاي شهروندان و بنگاهها
شده است .اكنون دولتها براي اينكه ترجيحات
اقتصادي ،فرهنگي و سياس��ي داخلي و خارجي
خود را نش��ان دهند بهترين راه اين است كه از
ابزار ماليات اس��تفاده كنند و ترجيحات خود را
به شهروندان نشان دهند .بهطور مثال اگر دولت
بخواهد راه را براي ايجاد ش��غلهاي تازه بازكند
ميتواند به صاحبان بنگاهها و سرمايه اعالم كند
به ازاي هرش��غلي كه ايجاد ميكنند درصدي از
مالي��ات پرداختي آنها كاه��ش مييابد .يا اينكه
اگر دولتها بخواهند در دورهاي معين از صنعت
خاص��ي حمايت كنند براي فع��االن آن صنعت
معافيت مالياتي قائل ميشوند.
استانداردهاي معافيت
دولتهایي گوناگون با ديدگاههاي سياس��ي
و فرهنگ��ي و اقتص��ادي عالقهمندن��د با دادن
معافيت مالياتي به فعاليتهايي كه از نظر آنها
فعاليت اولويت دار است از آن فعاليت حمايت
كنن��د .اين اختي��ار دولتها اما ممكن اس��ت
تحتتاثير البيگري يا احيانا راه افتادن جريان
رانت و فس��د به بيراهه كشيده شود .به همين
دليل اس��ت كه دادن معافيتهاي مالياتي بايد
داراي اس��تانداردهايي باش��د كه رانت و فساد
پديدار نسازد .قانوني بودن معافيت مالياتي يكي
از اس��تاندارد است .هيچ دولتي نميتواند بدون
اس��تناد به يك يا چند قانون موجود و منسوخ
نش��ده معافيت مالياتي دهد .هميشگي نبودن
معافي��ت مالياتي يكي ديگر از اس��تانداردهاي
معافيت مالياتي است .نميتوان از يك فعاليت
يا از يك گروه بنگاهها به مدت نامحدود حمايت
مالياتي كرد .بايد در هر معافيت مالياتي قيد شود
اين معافيت براي يك دوره معين است و پس از
حذف ميشود يا بهطور تدريجي ميزان معافيت
مالياتي كاهش مييابد .بيش��ترين سودرساني
به بيشترين شهروندان نيز يك استاندارد براي
معافيت مالياتي است .بايد شهروندان بدانند اگر
امروز بهطور مث��ال صادرات از پرداخت ماليات
معاف است به اين دليل است كه بيشترين سود
به بيشترين شهروندان ميرسد .اين سودآوري
ميتواند البته غيرمستقيم نيز باشد.

تور بزرگ مالياتي 1399
با توجه به نكات درپيش نگاش��ته ش��ده و با
نگاهي به كيفيت و كميت مالياتستاني در ايران
ميتوان گفت ايران براي گروههاي پرشماري از
بنگاهها و شهروندان درمقايسه با كشورهاي ديگر
بهش��ت مالياتي بوده است .نهاد دولت به مثابه
نماينده اجرايي نهاد حكومت درايران دستكم
در س��الهاي پس از اينكه ايران به درآمدهاي
هنگفت نفت دس��ت يافت نياز قابل اعتنايي به
ماليات نداشت و اين بينيازي تا همين اوايل دهه
 1390ادامه داشت .مالياتستاني درايران اما با
خاموش شدن س��تاره فروزان درآمدهاي نفتي
آرام آرام از بهش��ت دورشده و به جهنم مالياتي
تبديل ميشود .واقعيت اين است كه تيراندازي
مالياتي دولت در س��ال  1399با همه سالهاي
تازه سپري شده تفاوتهاي قابل اعتنايي دارد.
دولت دوازدهم در سال بعد بر اساس نياز به ريال
و برپايه كاهش فشارهاي اجتماعي و سياسي تور
ماليات را به س��وي بنگاهها و كارفرمايان پرتاب
خواهد كرد و آنها را در بدترين شرايط قرارخواهد
داد .در نيمه دوم سال  1398و از همان روزهايي
كه مش��خص ش��د دولت به درآمده��اي نفت
دس��تيابي ندارد و در سال 1399نيز اين انتفاق
ميافت��د از يكس��و بوروكراتهاي مس��تقر در
صدها موسسه و سازمان و اداره دولتي خواستار
افزايش دريافت ماليات از س��رمايهداران شدهاند
و از س��وي ديگر رهب��ران اح��زاب و گروههاي
سياسي .اين دوگروه با بمباران تبليغاتي و خبري
و تحليلي كه فرار مالياتي در كشور گسترده است
و ميتوان با بزرگ كردن تور مالياتي راه را برفرار
مالياتي بست زمينههاي مالياتستاني تا سرحد
مجازات را آماده كردهاند .آقاي روحاني براي يك
س��ال آينده كه آخرين سال فعاليت دولتش به
حساب ميآيد برنامههاي گستردهاي براي اخذ
ماليات دارد .افزايش چشمگير ماليات در بودجه
 1399و پيشبيني دريافت ماليات از داراييهاي
فيزيكي مثل خانه و اتومبيل و داراييهاي مالي
مثل س��هام و س��پردهگذاري از جمله تورهايي
اس��ت كه هماكنون دولت مش��غول بافتن آنها
اس��ت .اما دولت زيربار فشار ضدكارفرمايان نيز
ق��رار دارد كه ميخواهند به جاي س��ازگاري و
مدارا نفت و سرمايهگذاري خارجي از كارفرمايان
و دارايان ماليات بگيرند.
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اقتصاد کالن
تصویری از اقتصاد کالن ایران
شيما ستوده

عضو هيأت تحريريه
پيش از اينكه به دو گزارش س��ر به مهر منتشر نش��ده از سوي سازمان برنامه و
بودجه اشاره كم الزم است از مديران اين سازمان به ويژه مديران مركز پژوهشهاي
توسعه وآيندهنگري تشكر كنم كه اسناد و مطالعات مرتبط با مطالعات پشتيبان اليحه
بودجه س��ال  1399كل كشور را برروي سايت خود منتشر كردهاند .مجموعهايكه
تحت اين عنوان منتشر شده است سند گرانبهايي از واقعيتهاي تلخ اقتصاد ايران در
سطح كالن است.انتشار نتايج مطالعات دردباره شركتهاي دولتي؛ مطالعه و پژوهش
درباره سياستهاي پولي ،مطالعات درباره صادرات و واردات و ساير متغيرهاي كالن
كارارزشمندي است كه بايد از آن قدرداني كرد .اما آنگونه كه سايت اين مركز نشان
ميدهد و البته تاساعت  8صبح روزجمعه  25بهمن  1398دو گزارش بسيار با اهميت
درب��اره «تحليلي درباره تحوالت س��رمايهگذاري و رهيافتهايي براي اليحه بودجه
 »1399و نيز «دستورعمل اجراي بودجهريزي مبتني برعملكرد درچارچوب برنامه
عملياتي دوساالنه» است .به نظر ميرسد انتشار جزئيات اين دوگزارش ميتواند كار
نيك سازمان برنامه را تكميل كند .واقعيت اين است كه يكي از مهمترين متغيرهاي
مغفول درايران و در نظام سياسي -اقتصادي متغير سرمايهگذاري است .شوربختانه
آمارهاي پراكندهاي كه از سوي نهادهاي گوناگون منتشر ميشود نشاندهنده سقوط
اين ش��اخص در س��الهاي تازه سپري شده است .اقتصاد ايران در يك دهه گذشته

با روند كاهشي نرخ سرمايهگذاري روبه رو بوده است .نرخ سرمايهگذاري كل كه در
بازه س��الهاي  ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۴باالي  ۳۰درصد بوده كاهش خود را به دليل كاهش
در نرخ س��رمايهگذاري در ماشينآالت ش��روع كرده و اين روند كاهشي بعد از سال
 ۱۳۹۰تشديد شده بهطوریکه در سال  ۹۷اين نرخ به كمترين ميزان خود در ۴۰
س��ال اخير يعني به زير  ۲۰درصدرس��يده است .كاهش نرخ سرمايهگذاري بر روي
ماشينآالت در سالهاي  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۰را ميتوانزاده سياستهاي ارزي كنترلي
و رونق در واردات دانس��ت .اما اين روند با تحريمهاي بعد از سال  ۹۰تشديد شد به
گونهاي كه نرخ سرمايهگذاري در ماشينآالت را كه دورهاي باالي  ۱۵درصد بود به زير
 ۱۰درصد رساند و در سال  ۹۷به  ۷درصد رسيد .نرخ سرمايهگذاري در ساختمان نيز
در سالهاي بعد از  ۹۰به دليل ركود بازار مسكن و البته كسادي سرمايهگذاري بر توليد
كاهش محسوسي داشت و از حدود  ۲۰درصد در سال  ۸۹به  ۱۱درصد در سال ۹۷
رسيد .واقعيت اين است كه ابهامهاي بزرگ و چشمانداز ناروشن سياستهاي اقتصادي
كه به دليل تشديد تحريمها بدتر شده است و نيز فقدان انسجام سياسي درايران آن
روند را فزاينده كرده اس��ت سرمايهگذاران داخلي رغبتي به سرمايهگذاري ندارند و
نيز سرمايههاي خارجي تا روشن شدن مناسبات سياست خارجي به ايران نميآيند.
از سوي ديگر دولت نيز در مخارج خود به ويژه مخارج منتهي به سرمايهگذاري ناتوان
شده و پس انداز شهروندان ايراني نيز روندي كاهنده دارد .اين همه موجوديت ايران
براي عبور از تنگناي آسيبس��از س��رمايهگذاريهاي كاهنده نشان ميدهد بايد راه
تازهاي براي ايران يافت .برخي برآوردها نشان ميدهد ميزان سرمايهگذاريهاي تازه
شايد حتي كمتر از استهالك سرمايه باشد و به اين ترتيب است كه بايد هشدار داد.
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اعترافهاي بودجهاي كردبچه

بحران بدهيهاي دولت

محم�د كردبچه بدون تردي�د مهمترين
و رازدارترين ش�خصيت بودج�هاي ايران
در دهههاي تازه س�پري ش�ده به حساب
ميآيد .اين مدير ارش�د بودجهاي به دليل
تخصص ناب و ني�ز اطالع دقيق و پرحجم
از تح�والت درآم�د و هزين�ه بودجههاي
ايران درسه دولت اصالحات؛ احمدينژاد و
اعتدال محرم اسرار بوده وهست .كرد بچه
يك بودجه شناس محافظهكاراست كه كمتر
از بقيه همتايان خود ميگويد و مينويسد
و افش�ا ميكن�د .با اي�ن هم�ه وي دراين
روزهاي سرنوش�ت ساز ايران ترجيح داده
است بررسي موضوعات كالن و فرابخشي
بودجه دولت را بهطور مش�روح نوش�ته و
منتش�ر كند .اين بخش از نوشته كردبچه
كه به موضوع بس�يار با اهميت بدهيهاي
دولت پرداخته اس�ت نشان ميدهد او نيز
احس�اس خطر كرده و اين با فاش ميكند
اگر شرايط بدهيهاي دولت ادامه يابد خطر
اقتصادي بزرگي را بايد ديد .گزارش وي را
در اين باره ميخوانيد:

6

اقتصاد ايران در ماههاي اخير ش��رايط ويژهاي
را تجربه ميكند .بروز عدم تعادلهاي وسيع در
بازارهاي چهارگانه اقتصادي كه ريشه در تحميل
ش��وك برون زاي بازگش��ت تحري��م به فضاي
اقتصادي كشور و نيز پيامد كاستيهاي نهادي و

ساختاري كشور داشته است ،زمينه ساز تحميل
محدوديتهاي جدي به فضاي سیاس��تگذاري
مالي و تس��ري عدم قطعي��ت در تحقق اركان
بودجه عمومي دولت در سال 1398شده است.
مراد از فضاي سیاستگذاري مالي ،فضايي است
كه در آن دولت بتواند هزينههاي خود را افزايش
داده يا منابع درآمدي خود مانند نرخهاي مالياتي
يا درآمد نفتي را كاهش دهد؛ اما بدهي دولت در
سطح محتاطانه باقي بماند و پايداري بلندمدت
بودجه مخدوش نش��ود .از اين منظر ،در س��ال
1398به دلي��ل پيامدهاي اجراي تحريم نفتي
اي��ران و نيز محدوديتهاي اعمالي در خصوص
نق��ل و انتق��ال منابع مالي از س��وي واحدهاي
اقتصادي كش��ور در عرصه تجارت بينالملل و
در نتيجه انتظار افت درآمدهاي ناشي از واردات
و نيز كاهش سطح نس��بي درآمدهاي مالياتي
به دليل بازگشت شرايط ركودي ،چشمانداز منابع
بودجه دولت گواه بر روند توأم با نااطميناني و در
مجموع كاهنده ميباشد .در نقطه مقابل ،به دليل
برخورداري مصارف بودجه دولت از چسبندگي
باال و عدم امكان تعديل به ميزان شوك وارده به
سمت منابع بودجه ،در عمل زمينه ايجاد ناترازي
وس��يعي در بودجه از كانال افت جريان نقدي و
تحقق كسري نقدي فراهم ميشود.
در چني��ن ش��رايطي با وجود انباش��ت باالي
بدهيه��اي دولت و نيز به دلي��ل درجه بااليي
از عدم قطعيت در مس��ير تأمين منابع بودجه و

نيز ش��رايط شكننده نظام بانكي و صندوقهاي
بازنشس��تگي (به عنوان اجزاي تش��كيلدهنده
تعه��دات ضمني در كش��ور) حركت درمس��ير
ايمن ،مس��تلزم توجه جدي ب��ه مقوله پايداري
بدهيهاي دول��ت و مديريت مخاطرات فرارو و
ريسكهاي مترتب و نيز احصاء و توقف تدريجي
موتورهاي ايجاد بدهي اس��ت .در اين راستا اين
گزارش در اجراي تكلي��ف مندرج در ماده ()3
آييننامه اجرايي بند(ت) ماده ( )8قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران
به رشته تحرير درآمده است.
گزارش وضع موجود
كس��ب نتاي��ج حاصل��ه از تحلي��ل پايداري
بدهيهاي دول��ت ،در س��ال 1398در صورت
استمرار وضع موجود به دليل مواجهه اقتصاد با
شوك تحريمي و انعكاس آن در تحقق درآمدها
و هزينههاي دولت و نيز خارج شدن متغيرهاي
كالن اقتصادي از روند بلندمدت ،نس��بتهاي
بدهي به توليد ناخالص داخلي و نس��بت تأمين
مالي ناخالص مورد نياز به توليد ناخالص داخلي
ب��ه قيمت جاري ضمن تحميل روند فزاينده به
نسبتهاي فوق كه مبين شرايط ناپايداري است
با شتاب از آس��تانههاي مجاز بدهي دولت (كه
با توجه به چارچوب تحليلي و آماري بررس��ي
مذكور آس��تانه هشدار نس��بت بدهي به توليد
ناخالص داخلي و نسبت نياز تأمين مالي ناخالص
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به توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر  25و 5
درصد و آس��تانه بحران  35و  8ميباشد) عبور
ميكند .الزم به توضيح ا س��ت در اين تحليل،
اوالً بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك
مركزي لحاظ نشده است ثانياً مقصود از بدهي،
بدهي دولت و آن قس��م از شركتهاي دولتي
اس��ت كه دچار زيان ش��دهاند و حسب تجربه
گذش��ته ،اين زيان در س��الهاي آتي انعكاس
بودجهاي خواهد يافت.
براي برونرفت از شرايط درباال يادآوري شده
و جلوگي��ري از ب��روز احتمال انحراف نس��بت
بده��ي به توليد ناخال��ص داخلي و تأمين مالي
ناخالص مورد نياز از شرايط پايدار و نيز افزايش
درجه اثرگذاري سیاس��تگذاري مالي دولت در
مسير مقابله با شوكهاي اقتصادي و شوكهاي
تعه��دات ضمن��ي ،باي��د مق��دار پايداركننده
نس��بتهاي ياد ش��ده مورد توجه ق��رار گيرد؛
از اين رو ،الزم است در هر سال در حدود 3درصد
توليد ناخالص داخل��ي (برابر 380هزار ميليارد
ريال به قيمت ثابت س��ال) 1396تعديل مالي
(افزايش درآمدها يا كاهش هزينهها يا تركيبي
از آنها) از سوي دولت انجام پذيرد كه اين ميزان
تعديل ،با توجه به ظرفيتهاي ساختاري اقتصاد
اي��ران و عدم چابك��ي و انعطافپذيري فرآیند
سیاستگذار مالي ميزان قابل توجهي است.
ارزيابي شاخصهاي تعديالت بودجهاي حاكي
از اين موضوع است كه در روند بلندمدت اقتصاد
ايران ،باالترين ميزان تعديل مالي تحقق يافته
در سه سال برابر 1درصد توليد ناخالص داخلي
بوده اس��ت همچنين تجربه س��اير كش��ورها
حاك��ي از اين مو ضوع اس��ت كه تعديل مالي
حدود 3درصد نيازمند ساختار نهادي مناسبي
اس��ت كه الزمه تحقق اين مه��م برخورداري
نظام اقتصادي ايران از فرآيند سياس��تگذاري
هوشمند و س��ازگار بوده و حسب بررسيهاي
صورت گرفته كش��ورهاي معدودي اين تجربه
و امكان را داشتهاند.
بديه��ي اس��ت با عناي��ت به مرات��ب فوق و
پيامدهاي منفي و وسيع ناپايداري بدهيهاي
دول��ت در ايجاد و همافزايي و همزماني بحران
احتمالي منتج از ناپايداري بدهيها با ساير عدم
تعادلهاي پرهزينه ديگر در اقتصاد نظير بحران
بانكي و بحران خروج سرمايه از يكسو و از سوي
ديگر افت درجه اثرگذاري سياس��تهاي مالي
در تحق��ق اثر ضدچرخهاي در بخش واقعي به
دليل انباشت بدهي دولت به فعاالن اقتصادي و
در نتيجه قفل شدن اقتصاد از كانال كاهش توان
اهرم��ي مخارج دولت ،ضرورت تعديل مالي در
ميان مدت با توجه به تجربه بلندمدت كشورها

و بازنگ��ري در مبادي ايجاد بدهي و هزينه در
بودجه دولت گوشزد ميگردد.يادآور ميشود.
از اين منظر بع��د از حصول ناپايداري منتج
از گزين��ه اس��تمرار وضع موج��ود ،در گزينه
اصالحي به كارگرفته ش��ده در فرآيند تحليل
پاي��داري بدهيها ،با هدف گس��ترش فضاي
مالي و تس��هيل در دس��تيابي دولت به منابع
بيش��تر ،بس��ته اصالحي با تاكي��د بر ظرفيت
داخلي و پذيرش فرض عدم امكان دستيابي به
تأمين مالي خارجي مشتمل بر تحقق حداقل
تعدي�لات مالي قابل انجام در س��ال 1398به
مي��زان 600هزار ميليارد ري��ال (1.6درصد از
تولي��د ناخالص داخلي) مورد توجه قرار گرفته
است ،اين مهم از مسير ساماندهي معافيتهاي
غيرضروري و توس��عه پاي��ه مالياتي به ميزان
 250هزار ميليارد ريال ،واگذاري و مولدسازي
داراييهاي دول��ت به ميزان 200هزار ميليارد
ريال و اصالح قيمتهاي حامل انرژي به ميزان
150هزار ميليارد ريال ميتواند تحقق يابد.
نتايج تحليل پايداري بدهيها تحت سناريوي
اصالح��ي ك��ه بر اس��اس فروض متف��اوت از
س��ناريوي پايه و اعمال بسته اصالحي معرفي
شده در محور قبل تنظيم شده است ،نمايانگر
تحق��ق پايداري بدهيه��ا در دوره ميان مدت
5س��اله آتي و برخ��ورداري بدهيه��ا از روند
كاهنده نس��بتهاي مذكور ب��وده بگونهاي كه
نس��بتهاي فوق در كريدور پايينتر از حدود
آس��تانههاي مجاز با روند برنامهريزي ش��ده و
كاهنده حركت ميكنن��د .اين گزينه با فرض
بهادارس��ازي بدهيهاي دولت ظرف 4سال از
س��ال 1398عالوه بر ايجاد ظرفيت قابل قبول
انتشار اوراق بهادار دولتي منتج از توسعه فضاي
مالي تا س��قف 740هزار ميليارد ريال ،زمينه
خروج اقتصاد كش��ور از تنگناي ناشي از عدم
ساماندهي بدهيهاي دولت را از طريق اعطاي
اوراق نق��دي و غيرنق��دي و از كانال پرداخت
اص��ل بدهيها در سررس��يد و ايج��اد جريان
وجوه ناش��ي از پرداخت كوپن سود اوراق براي
طلبكاران فراهم مينمايد .بديهي اس��ت بسته
پيشنهادي اوراق بهادارسازي بدهيهاي دولت
با در نظر گرفتن ظرفيت جريان نقدي بودجه،
اصل هموارسازي سررسيدها و ساير معيارهاي
كليدي تهيه ش��ده اس��ت .لذا با توجه به عدم
پايداري بدهيها در صورت استمرار رويههاي
موجود ،پيش��نهاد ميشود نس��بت به تمهيد
و ت��دارك پيشنيازهاي اصالح��ات بودجهاي
ل آيد .بديهي است در اين
اقدامات الزم به عم 
مسير بسته سياست اصالحي بخش مالي دولت
و نيز بسته پيشنهادي بهادارسازي بدهيهاي

دول��ت ك��ه در فرآیند ب��رآورد و تنظيم نتايج
گ��زارش حاضر از آن بهره گرفته ش��د ،جهت
بهرهبرداري الزم ارائه ميگردد.
الزم به ذكر است تحقق سطوح بدهي دولت
متنا سب با وجود پايداري در سال 1398و در
س��الهاي آتي منوط به ايجاد بستر اصالحات
الزم و مقتضي اس��ت؛ اي��ن مهم در گرو تغيير
در پارادايمهاي بودجهاي ،سیاستگذاري پولي
(عمليات بازار باز فعاالنه و ارائه جدول تغييرات
نرخ س��ود بانكي به صورت س��االنه از س��وي
بان��ك مرك��زي) و نيز س��ازگاري كامل اركان
تصميمگيري اس��ت .در اين راس��تا با عنايت
به روند بلندمدت نظام تدبير اقتصادي كشور،
به نظر ميرسد اعمال موفق اصالحات الزم در
گ��رو تغيير رويكرد ج��اري مبتني بر نهادينه
شدن شيوه قابل تأمل و اغلب واكنشي است كه
در ذات خ��ود به جاي بهرهگيري از روشهاي
پيشنگرانه ،متكي بر رويكرد گذشتهنگر همراه
با وجود وقفههاي سياستي شناخت ،تصميم و
اجرا است.
از اين منظر ،تحقق برنامه عملياتي در خصوص
افزايش پايههاي ماليات��ي و نيز برخورداري از
عملي��ات بازار باز به عنوان پيش ش��رط اوراق
بهادارسازي بدهيها و ساير سياستهاي مرتبط
مطرح اس��ت .در غير اينصورت ناپايدار شدن
بدهيها در دو سال آتي محتوم به نظر ميرسد.
بررسيهاي صورت گرفته در اين گزارش در
حوزه شناسايي و احصاي موتورهاي ايجاد بدهي
در ايران ،الزم اس��ت كه نسبت به بازنگري در
برخي از احكام رايج در بودجه سال  1398كل
كشور و ساير مقررات مربوطه ،كه اكثرا ً مرتبط
با تأمين اجتماعي و نظام بانكي كش��ور است و
در عمل منجر به تحميل تعهدات مالي به دولت
ميگردد ،اقدامات الزم صورت گيرد.
از س��وي ديگ��ر بهرهگي��ري از س��از و كار
قيمتگذاري دس��توري در رابط��ه با كاالها و
خدمات نهايي ارائه ش��ده از سوي شركتهاي
دولتي از جمله عواملي اس��ت كه به انباش��ت
زيان در هر س��ال منتهي شده كه در نهايت به
عدم ايفاء تعهدات شركتهاي مذكور در قبال
اشخاص حقوقي و حقيقي طرف حساب منجر
ميش��ود و به انعكاس بودجهاي در س��الهاي
آت��ي در قالب كمك زيان يا انتقال بدهي ذيل
بدهي -تعهدات دولت ميانجامد.
با عنايت به ش��رايط تورم��ي آتي نرخگذاري
اوراق بهادار دولتي در اوراق نقدي و نيز ميزان
پرداختي بابت حفظ قدرت خريد در اسناد خزانه
اسالمي محل چالش است .چرا كه اساس تأمين
مالي دولت در فضاي مالي بر اس��اس تأمين با
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حداقل نرخ ممكن و بازارپذير ميباشد .بديهي
است در اين چارچوب با وجود فضاي تورمي و
فعال شدن انتظارات تورمي بازيگران اقتصادي
منطقي است سازوكار الزم جهت انتشار اوراق
بهادار دولتي با نرخه��اي منعطف نظير اوراق
منفع��ت ب��ر پاي��ه درآمدهاي آت��ي مالياتي و
امثالهم فراهم شود .الزم به ذكر است در صورت
برخ��ورداري نظام اقتصادي از عمليات بازار باز
مديريت مطل��وب در نرخگذاري اوراق در بازار
ثانويه صورت ميپذيرد.
الزم به يادآوري اس��ت كه اعتبار نهاد دولت
در امر ايفاي به موقع تعهدات خويش در قبال
دارندگان اوراق بهادار ،محصول پروسه اجرايي
و برنامهريزي گسترده مركز مديريت بدهيها و
داراييهاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و
دارايي و ساير دستگاههاي مرتبط بوده و حفظ
اين اعتب��ار در گرو برنامهريزي حوزه انتش��ار
اوراق در مفاد بودجه سنواتي به ويژه در شرايط
نااطمينان��ي آتي از اهميت بس��زايي برخوردار
اس��ت .بديهي اس��ت در ص��ورت برنامهريزي
انبساطي در حوزه اوراق در سايه علم بازيگران
اقتصادي به وجود عدم قطعيت در تأمين منابع
دولت و بروز نوسانات آتي ارزي ،ريسك نكول
افزايش يافت��ه و در صورت عدم ايفاء تعهدات
دولت در سررس��يد ،س��لب اعتماد گسترده به
مجموعه نظام متصور ميباشد.
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بررسي روند موجود
تا پيش از سال1392 ،تنها ابزار تأمين مالي
در بازار بدهي اوراق مشاركت بود كه با تصويب
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام
مالي كشور ،اسناد خزانه ،صكوك اجاره و اوراق
تسويه خزانه نيز به آن اضافه شدند .توسعه بازار
بدهي در سالهاي اخير با وجود گشايشهايي
كه در تأمين مالي بودجه عمومي دولت ايجاد
كرده است با چالشهايي نيز روبرو بوده است .در
شرايط كنوني اقتصاد ايران ،راهاندازي و توسعه
بازار بدهي راهحل مناس��بي براي س��اماندهي
بدهيهاي دولت و رفع تنگناهاي مالي به شمار
م��يرود .در اين خصوص اگرچه بهره مندي از
امكان��ات بازار بدهي تا ح��دودي ميتواند گره
گشا و رافع مشكالت تأمين مالي بودجه دولت
باش��د ،ليكن رصد و پاي��ش وضعيت تعهدات
دول��ت از محل اوراق مال��ي به منظور اجتناب
از هرگونه نك��ول و تأخير در بازپرداخت اصل
و س��ود اوراق اجتنابناپذير است .اوراق بدهي
دولتي هرچند در قالبي محدود طي سالهاي
گذشته به موجب قوانين بودجه ساالنه منتشر
ش��ده و بخش��ي از عدم تعادل بودجه دولت را

تأمين كرده اس��ت ،در سال 1395هم از نظر
تن��وع اوراق و هم ميزان اوراق منتش��ره دچار
تحول ش��ده و اين س��ال نقطه عطفي در اين
زمينه به شمار ميرود.براساس اطالعات وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،حجم مانده بدهيهاي
دولت از 2/2058هزار ميليارد ريال در اس��فند
ماه س��ال س��ال 1394به 3435هزار ميليارد
ريال در آذر ماه 1397افزايش يافته اس��ت كه
نشاندهنده رشدي معادل 67درصد است .نكته
شايان توجه اين است كه بخشي از اين افزايش
ناشي از تكميل فرآيند احصاء و ثبت بدهيهاي
دولت است و صرفاً بيانگر ايجاد بدهيهاي جديد
طي دوره ياد شده نيست .بانكها و موسسات
پول��ي و اعتباري با 7/1548هزار ميليارد ريال
(45درصد از كل) باالترين سهم را در بدهيهاي
دولت داشتهاند ،كه پس از آن به ترتيب مشاوران
خصوصي ،اشخاص حقوقي تعاوني ،خارجي و
س��اير اشخاص حقوقي و خصوصي با 6/1128
هزار ميليارد ري��ال (33درصد از كل بدهي) و
نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با 7/757
هزار ميليارد ريال (22درصد از كل بدهي) قرار
دارند .كل بدهي دولت و شركتهاي دولتي نيز
تا پايان سال 1396معادل  8/6544هزار ميليارد
ريال گزارش شده است.
نكته مهم در خصوص ميزان بدهيها ،مبلغ
حسابرس��ي شده آنها اس��ت .براساس آخرين
آم��ار مركز بدهيها و داراييهاي مالي عمومي
وزارت امور اقتصادي و دارايي25 ،درصد از كل
بدهيهاي دولت حسابرسي شده است و بقيه
نيازمند حسابرسي توسط سازمان حسابرسي يا
مراجع تعيين شده است.
در احكام تبصرههاي اليحه بودجه 1398در
مجموع 740هزار ميليارد ريال فروش و واگذاري
اوراق مالي اسالمي پيشبيني شده است كه از
اين مبل��غ 290هزار ميليارد ريال براي اجراي
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دولت،
130هزار ميليارد ريال براي تسويه بدهيهاي
مس��جل بابت طرحه��اي تمل��ك داراييهاي
س��رمايهاي50 ،هزار ميليارد ريال براي تسويه
قطع��ي بدهي دول��ت به اش��خاص حقيقي و
حقوقي تعاوني و خصوصي100 ،هزار ميليارد
ريال براي استمرار جريان پرداختهاي خزانه،
5030هزار ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل
و سود سررسيد شده35 ،هزار ميليارد ريال براي
سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز 10 ،هزار
ميليارد ريال ب��راي تكميل و تجهيز فضاهاي
آموزش��ي آموزش و پ��رورش45 ،هزار ميليارد
ريال براي اجراي طرحهاي شركتهاي دولتي
و دانشگاهها و 80هزار ميليارد ريال براي اجراي

طرحهاي شهري توسط شهرداريهاي سراسر
كشور اس��ت .همچنين اجازه انتشار 3ميليارد
دالر اوراق مالي اسالمي (ريالي يا ارزي) براي
بازپرداخت اوراق ارزي – ريالي سررسيد شده،
تس��هيالت بانكي و تضامين سررس��يد ش��ده
و بازپرداخ��ت بدهيهاي سررس��يد ش��ده به
پيمان��كاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي
باال دستي نفت و گاز داده شده است.
در ج��زو ( )2بند (و) تبصره ( )5نيز به دولت
اجازه داده ش��ده اس��ت در صورت درخواست
متقاضيان ،مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و
حقوق��ي و خصوصي و تعاوني كه در چارچوب
قواني��ن و مقررات تا پايان س��ال  1397ايجاد
ش��ده و همچنين مطالب��ات نهادهاي عمومي
غيردولتي ،صندوقهاي بازنشستگي ،بانكها و
نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانههاي نيرو و
جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از
دولت ،كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
تا پايان س��ال 1396ايجاد شده است با بدهي
اشخاص ياد شده به بانكها و موسسات اعتباري
غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و
موسس��ات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي
كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال
1396ايجاد ش��ده تا مبلغ استفاده نشده جزو
( )1بن��د (و) تبص��ره ( )5قانون بودجه س��ال
1397كل كشور به صورت جمعي – خرجي از
طريق انتشار اسناد تسويه خزانه تسويه نمايد.
در خص��وص بازپرداخت اصل و س��ود اوراق
مالي منتشر ش��ده ،اعتبارات رديف 600000
ج��دول ش��ماره ( )9در م��ورد س��ود و رديف
102000جدول ش��ماره ( )8در مورد اصل در
سند اصلي بودجه منظور گرديده است.
روند هزينههاي مربوط به اوراق نشان ميدهد،
س��ود اوراق در س��ال 1396نس��بت به س��ال
 1395حدود 10برابر ش��ده و مجددا ً در سال
1397افزايش��ي معادل  5/3برابر داشته است.
در س��ال 1398نيز حدود 16درصد نسبت به
1397كاهش يافته اس��ت .اعتبارات مربوط به
اصل اوراق نيز در س��ال 1395نسبت به سال
ماقبل 10برابر شده كه دليل آن الزامات قانون
اصالح قانون بودجه س��ال 1395بود .در سال
1396اعتبار منظور شده در قانون بودجه براي
بازپرداخت اص��ل اوراق به  8/95هزار ميليارد
ريال كاهش يافته اس��ت كه اي��ن رقم مجددا ً
در س��الهاي 1397و 1398ب��ه حدود 230و
219هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
در خصوص بررس��ي پايداري بدهيها ،نكته
شايان توجه اين اس��ت كه صرف ايجاد بدهي
پديدهاي نامطلوب نيس��ت و بس��تگي به نوع
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مصرف آنها دارد .ايجاد بدهي به عنوان منبعي
ب��راي تأمين مال��ي دولت در راس��تاي نيل به
اهداف تعيين شده در برنامههاي توسعه ،امري
اجتناب ناپذير اس��ت .آنچه در اين زمينه حائز
اهميت اس��ت ،توانايي بازپرداخت بدهيها در
آينده براس��اس ظرفيتهاي آتي بودجهاي و با
حفظ سياس��تهاي مالي ،بدون نياز به تعويق
بدهيها است .به منظور تحليل پايداري بدهيها،
شاخصهاي مختلفي توسط مراجع بينالمللي
مورد تاكيد قرار گرفته كه مهمترين آنها :شاخص
موجودي يا انباش��ت بدهي ()Debt Stock
و ش��اخص ني��از ب��ه تأمي��ن مال��ي ناخالص
()GFN-Gross Financing Needs
هستند .ش��اخصهاي مزبور به صورت نسبتي
از مبناي شاخص به توليد ناخالص داخلي بيان
ميشوند .بر اساس هنجارهاي بينالمللي ،دامنه
حساس براي شاخص نسبت بدهي عمومي به
توليد ناخالص داخلي 25تا 35درصد و شرايط
ناپايدار بيش از 40درصد است و براي شاخص
ني��از به تأمي��ن مالي ناخالص دامنه حس��اس
بي��ن 5تا 5/7درصد و ش��رايط ناپايدار بيش از
 10درصد است .عملكرد شاخصهاي ياد شده
در مورد ايران نشان ميدهد كه شاخص نسبت
انباشت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي از
15درصد در س��ال 1385به 32درصد در سال
1395و 34درصد در سال  1396افزايش يافته
است و پيشبيني ميشود در سالهاي 1397و
1398به 32.8 31.6درصد برسد و در ادامه به
حدود 42درصد در س��ال 1401افزايش يابد ،و
از آس��تانه تعريف شده براي اين شاخص عبور
خواهد كرد .در خصوص ش��اخص تأمين مالي
ناخالص (GFN )،نسبت تأمين مالي ناخالص
از 7درص��د در س��ال 1385ب��ه  3/2درصد در
سال 1396كاهش يافته و پيشبيني ميشود با
ادامه روند موجود در سالهاي 1397و 1398به
ترتي��ب به  4/4و 4/7درص��د افزايش يابد و تا
س��ال 1401به 8/14درصد برسد كه به مراتب
فراتر از آستانه تعريف شده است .بنابراين براي
افزايش پايداري بدهيها رويكرد دولت بايد در
جهت اس��تمرار ثبات و اجتناب از ايجاد تنش
در تعامالت بينالملل��ي ،تحريك ظرفيتهاي
اقتصادي و اتخاذ سياس��تهاي اصالحي مانند
كاهش نرخ س��ود و ارتقاي ش��فافيت از طريق
يكسانسازي نرخ ارز باشد.در گزينه جايگزين
تالش شده است از روند ياد شده جلوگيري شود.
ويژگي گزينه جايگزين انجام اصالحات محدود
مال��ي و پولي در دوره تحريم به منظور افزايش
تابآوري اقتصادي و برداشته شدن تحريمها در
سالهاي  1400-1401است .در واقع در گزينه

جايگزين اوراق بهادارس��ازي بدهيهاي دولت
ص��ورت ميگيرد .اوراق بهادارس��ازي بدهيها
اي��ن امكان را ايج��اد ميكند تا بدهيهاي غير
س��يال به بدهي سيال تبديل ش��ود .ذيل اين
گزين��ه بدهي مرب��وط به ش��ركتهاي دولتي
زيان��ده و همچنين بدهي دولت با خارج كردن
بدهي به بانك مركزي اوراق بهادارس��ازي شده
و ب��راي واحدهاي مختل��ف از طريق اين اوراق
بهادارسازي جريان نقدي ايجاد ميشود .بانك
مركزي ذيل اين گزينه از مديريت واكنشي بازار
پول خارج ش��ده و از طريق اخ��ذ اوراق بهادار
دولتي به عنوان يكي از وثايق معتبر براي اضافه
برداشت بانكها عمليات بازار باز را پيادهسازي
ميكند .پيادهس��ازي عمليات بازار باز س��بب
ميشود نرخ س��ود در گزينه جايگزين كنترل
شده و به همين دليل نرخ پايه هزينههاي مالي

درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در
سال 1401در گزينه جايگزين نسبت به گزينه
پاي��ه به ميزان 3واح��د درصد از توليد ناخالص
داخل��ي بهبود يابد .به عالوه در س��مت مخارج
نيز در گزينه جايگزين نرخ تورم تعديل حقوق
و دس��تمزد كه بخش مهم حقوق و دستمزد را
تش��كيل ميدهد پايينتر در نظر گرفته ش��ده
است .اين شرايط سبب ميشود تا كسري بودجه
دولت در اين گزينه كنترل شده و امكان پوشش
هزينههاي اوراق بهادارسازي بدهيهاي دولت
فراهم شده و همچنين منابع مالي بيشتري براي
بودجه عمراني اختصاص يابد .بهطوريكه در گزينه
جايگزين ميزان تملك داراييهاي سرمايهاي به
توليد ناخالص داخلي 3درصد است ،اين در حالي
اس��ت كه در گزينه پايه به دليل تنگناي منابع
مالي تنها يك درصد از توليد ناخالص داخلي به

دولت (نرخ سود) در اين گزينه نسبت به گزينه
پاي��ه كاهش يابد .در واقع اگرچه در اين گزينه
به دليل اوراق بهادارس��ازي بدهيهاي دولت و
ايجاد جريان نقدي براي آنها هزينههاي آشكار
مال��ي دولت افزايش پي��دا ميكند اما به دليل
آنك��ه بانك مركزي به ص��ورت فعاالنه اقدام به
پيادهسازي عمليات بازار باز ميكند ،اين هزينهها
تعديل ميشود.
به عالوه در گزين��ه جايگزين عالوه بر بهبود
ص��ادرات نفت در س��الهاي1400-1401 ،به
دلي��ل انجام اصالحات مالياتي از جمله افزايش
پايههاي مالياتي ،افزايش پلكاني قيمت كاالها
و خدمات ارائه شده دولت ،تعديل نرخ خوراك
پتروش��يميها ،درآمدزايي از مح��ل واگذاري
داراييهاي دولت وضعيت منابع بودجهاي بهبود
مييابد .اين اصالحات س��بب ميش��ود نسبت

تملك دارايي س��رمايهاي اختصاص پيدا كرده
است .اين در حالي است كه در سناريو جايگزين
انجام اصالحات مالي و پيادهسازي عمليات بازار
باز توس��ط بانك مركزي در كنار بهبود شرايط
اقتصادي در س��الهاي 1400-1401س��بب
ميش��ود تا بدهيها روندي نزولي را طي كنند
و در سال 1401نسبت بدهي به توليد ناخالص
داخلي به حدود 10درصد و نسبت تأمين مالي
ناخال��ص به تولي��د ناخالص داخل��ي به حدود
 2درصد برسد.
در واق��ع تداوم ش��رايط كنون��ي بدون انجام
اصالحات مالي يا نبود چشمانداز از بهبود شرايط
خارجي به منظور افزايش درآمدهاي صادراتي
نفت باعث ميشود تا بدهيها روندي ناپايدار را
تجربه كنند و در افق يك يا دو ساله از آستانههاي
مجاز تعريف شده نيز عبور كنند.
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راهكارهاي تأمين منابع الزم براي تأمين مالي
طرحهاي عمراني كشور

10

بازده اقتصادي و مازاد مالي اين نهادها ميتوانند
در جه��ت تأمين مالي طرحه��اي عمراني مورد
استفاده قرار گيرند .در اساسنامه صندوق توسعه
مل��ي (ماده ( )16قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه كشور) تأكيد شده كه اين صندوق با هدف
تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز
و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي
مان��دگار ،مولد و س��رمايههاي زاينده اقتصادي
تشكيل شده است .در كنار اين موضوع در تبصره
( )10بند (خ) قانون مزبور ،تأكيد شده كه استفاده
از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك
داراييهاي س��رمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي

دولت به هر ش��كل ممنوع اس��ت ،با اين وجود
برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه
س��رمايهگذاري بخش خصوصي در تأمين مالي
طرحهاي عمراني ،منع حقوقي ندارد.
از طرف ديگر ،هلدينگهاي مديريت شركتهاي
دولتي (صندوق ثروت ملي) داراييهاي دولت به
حساب ميآيد و بهصورت منطقي مازاد مالي اين
نهادها ميتواند در جهت سرمايهگذاريهاي جديد
دولت (تملك داراييهاي سرمايهاي) مورد استفاده
قرار گيرد .در ادامه راهكارهايي در جهت تأمين
منابع مالي طرحهاي نيمهتمام با استفاده از اين
صندوقها ارائه ميشود.

 -1افزايش مش�اركت بخش خصوصي در
پروژههاي عمران�ي از طريق اهرمي كردن
منابع صندوق توسعه ملي
يكي از روشهاي��ي كه در جهت تأمين مالي
طرحهاي نيمهتمام عمراني ميتوان مطرح كرد،
استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي در قالب
طرحهاي مشاركت عمومي– خصوصي ()ppp
است .نكتهاي كه در اين خصوص بايد به آن توجه
كرد ،اين است كه از منابع ارزي صندوق در اين
خصوص ميتوان استفاده كرد.
در اساسنامه صندوق (ماده ( )84قانون برنامه
پنجم توسعه (مصوب سال  )1389مصوب شده
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بود كه تنها اعطاي تسهيالت بهصورت ارزي است
و سرمايهگذاران اجازه تبديل ارز به ريال در بازار
داخلي را ندارند .در ماده ( )52قانون الحاق برخي
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
(مصوب سال  )1393مقرر شد  10درصد از منابع
ورودي به صندوق توسعه ملي را جهت اعطاي
تسهيالت به بخشهاي آب ،كشاورزي ،صنايع
تبديلي و تكميلي ،منابع طبيعي و محيطزيست
و صادرات محصوالت كش��اورزي و 10درصد از
منابع را جهت اعطاي تس��هيالت به بخشهاي
صنعت ،معدن ،گردش��گري و صادرات كاالهاي
صنعتي و معدني اختصاص يابد.
مناب��ع مالي صندوق توس��عه ملي را ميتوان
از دو طريق در راس��تاي س��رمايهگذاري بخش
خصوص��ي در يك پروژه خاص اهرم كرد .روش
اول (روش مستقيم) از طريق اعطاي تسهيالت
صندوق توس��عه ملي به افراد حقيقي و حقوقي

صورت ميگي��رد كه تمايل دارند در پروژههاي
مزبور مش��اركت كنن��د .از دو طريق ميتوان با
اعطاي تسهيالت طرحهاي عمراني نيمهتمام را
تأمين مالي كرد:
الف -وام س��رمايهگذاري :در يك طرح هر چه
س��هم آورده متقاضي تس��هيالت در يك طرح
انتفاعي بيش��تر باش��د ،به همان مي��زان دقت
س��رمايهگذار در هزينهكرد تس��هيالت افزايش
مييابد ،بنابراين انتظار ميرود با افزايش س��هم
تأمين مالي طرح توس��ط سرمايهگذار (داخلي/
خارجي )،نرخ س��ود تسهيالت اعطايي كاهش
ياب��د .در رابط��ه با طرحهاي عمران��ي كه بازده
اجتماعي و اثرات خارجي مثبتي دارند ،صندوق
توسعه ملي ميتواند از طريق تسهيالت ترجيحي
(وامهاي��ي با نرخ بهره پايينتر ،دوره تنفس و يا
بازپرداخت باالتر) سرمايهگذاران را به مشاركت
در طرحه��ا ترغيب كند .اي��ن موضوع (اعطاي
تسهيالت ترجيحي) در مورد سرمايهگذاري در
بخش آب و كشاورزي ،صنايع تبديلي و تكميلي،
ال به كار گرفته
منابع طبيعي و محيطزيست قب ً
شده است.
ب -وام سنديكايي :در برخي موارد ،وامهايي
با مبالغ باال را نميتوان بهوسيله يك نهاد مالي
تأمي��ن مالي كرد .در اي��ن صورت ،اگر صندوق
بخش��ي از منابع مورد نياز براي يك طرح را در
قالب تسهيالت فراهم كند (به روش فوق) ،اين
موضوع باعث ميش��ود كه ساير سرمايهگذاران
خارجي براي مش��اركت در طرح ترغيب شوند
(گزارش هيات عامل صندوق توسعه ملي)1396 ،
عالوه بر روشهاي مستقيم (اعطاي تسهيالت)،
صندوق توسعه ملي ميتواند از طريق روشهاي
غيرمس��تقيم نيز طرحهاي نيمهتمام عمراني را
تأمي��ن مالي كند .خريد مس��تقيم اوراق بهادار
داخلي ي��ا خارجي يكي از اين روشها اس��ت.
مطابق با اساس��نامه صندوق (جزء ( )4بند (خ)
ماده ( )16قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه
كش��ور) ،به صن��دوق اجازه س��رمايهگذاري در
بازارهاي پولي و مالي خارجي داده ش��ده است.
درصورتيكه براي تأمين مالي طرحهاي عمراني،
اوراق بده��ي چاپ ش��ود و در بازارهاي جهاني
عرضه ش��ود ،منابع صندوق توسعه ميتواند به
عنوان تضميني در جهت بازپرداخت اوراق مزبور
عمل كند .در اين صورت و با وجود پوشش:
 -1اهرمي كردن به معناي توانايي انجام تعهد
مالي به منظور بس��يج ك��ردن چندين جريان
سرمايه در راستاي سرمايهگذاري ،در يك پروژه
خاص تعريف ميشود.
 -2در نظامنام��ه ارزي و ريال��ي صندوق ،نرخ
سود ،نرخ بازده مورد انتظار ،سهم آورده متقاضي

براي تأمين مالي طرحهاي مرتبط با بخش آب
و كش��اورزي ،منابع طبيع��ي ،صنايع تبديلي
و تكميلي كمتر از س��اير بخشها تعيين شده
اس��ت .در صندوق ،نرخ س��ود تسهيالت ارزي
ب��راي طرحه��اي آب و كش��اورزي  4درصد و
نرخ بازده مورد انتظار حداقل 10درصد و سهم
آورده متقاضي 20درصد تعيين شده است.نقش
صندوقهاي ثروت مل��ي و صندوقهاي ثروت
حاكميت��ي در تأمين مال��ي طرحهاي عمراني
ريسكهاي اقتصادي و سياسي موجود در كشور،
امكان جذب س��رمايهگذاري داخلي و خارجي
بيشتر خواهد شد.
 -2ايجاد يك صندوق ثروت حاكميتي به
منظور تأمين مالي طرحهاي عمراني
يكي از اس��تداللهايي كه هم��واره در مورد
صادرات نفت و گاز و ساير منابع طبيعي مطرح
ميشود ،اين است كه صادرات اين منابع بهمثابه
ف��روش داراييها و ثروت عمومي يك كش��ور
اس��ت و نه ص��ادرات محص��ول و توليدات يك
كشور .در بودجه عمومي كشور نيز سهم بزرگي
از درآمده��اي حاصل از واگ��ذاري داراييهاي
سرمايهاي را صادرات نفت و گاز تشكيل ميدهد.
بنابراين چون اين منابع ثروت و داراييهاي كشور
محسوب ميش��ود ،نبايد آنها را صرف مصارف
نسل جاري كرد .به همين علت فلسفه وجودي
صندوق توسعه ملي تبديل بخشي از عوايد ناشي
از فروش نفت و گاز به ثروتهاي ماندگار ،مولد
و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم
نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي
نفتي عنوان شده است.
با وجود اينكه هدف صندوق حفظ سهمهاي
آينده از درآمدهاي نفت و گاز عنوان ش��ده ،اما
عمده منابع صندوق از طريق اعطاي تسهيالت به
بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عمومي غيردولتي
به مصرف ميرسد و بخش دولتي سهمي از اين
تسهيالت ندارد .از طرف ديگر با وجود تنگناي
مالي دولت در طي سالهاي اخير ،سهم بودجه
جاري افزايش يافته و سهم بودجه عمراني كاهش
يافته اس��ت .همچنين مقادي��ر عملكرد بودجه
عمراني در س��الهاي اخير پايينت��ر از مقادير
مصوب آن بوده است.
س��رمايهگذاري دولت در دوره گذار توسعهاي
رقيب سرمايهگذاري بخش خصوصي نيست و اثر
تخليهاي بر جاي نميگذارد ،بلكه موجب تقويت
و تش��ويق آن شده و اثر تقويتي دارد .البته اين
امر باوجود سرمايهگذاري دولت در امور زيربنايي
و زيرساختي امكانپذير است .در صورت وجود
ديدگاه توس��عهاي در م��ورد درآمدهاي نفتي،
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اي��ن منابع از اس��تفادههاي كوتاهمدت و جاري
مصون ميماند و براي انجام امور زيرس��اختي و
س��رمايهگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد .در
رابطه با كش��ورهاي در حال توسعه كه عمدتاً با
شكاف پسانداز -سرمايهگذاري و شكاف صادرات
و واردات و شكاف درآمد و هزينه مواجه هستند،
بهرهمن��دي از درآم��د نفت ي��ك فرصت عالي
اس��ت ،اما با تداوم نگاه كوتهبينانه ش��كافهاي
پسانداز -سرمايهگذاري ،تراز تجاري بدون نفت
و درآمد -مخارج دولت بيشتر خواهد شد.
درخصوص برنامهري��زي به منظور تخصيص
درآمده��اي نفتي ،دو مس��اله عمده به چش��م
ميخورد :در درجه اول ،بخش��ي از درآمدهاي
نفتي كه در بودجه هزينه ميشود ،صرف بودجه
جاري كشور ميشود و مقادير مصوب و عملكرد
پرداختهاي عمراني در سالهاي اخير كاهش
مييابد ،به دليل كاهش پرداختهاي عمراني و
تعداد زي��اد طرحهاي عمراني نيمهتمام ،هزينه
و زمان اتم��ام طرحها بهصورت مداوم بيش��تر
ميش��ود .در درج��ه دوم ،مطابق با اساس��نامه
صندوق ،در هر س��ال 2درصد به سهم صندوق
از درآمده��اي حاص��ل از ص��ادرات نفت ،گاز و
فرآوردههاي نفتي افزوده ميشود .اين امر منجر
به محدود شدن سرمايهگذاريهاي زيرساختي
و عمراني در كشور خواهد شد.
دو صندوق ثروت حاكميتي كش��ور (حساب
ذخيره ارزي و صندوق توس��عه ملي) در تأمين
مالي طرحهاي عمراني نقش��ي ندارند .حساب
ذخي��ره ارزي ب��ه عن��وان يك صن��دوق ثروت
حاكميت��ي ثباتبخش به فعاليت خ��ود ادامه

ميده��د و درصورتيكه درآمده��اي حاصل از
ص��ادرات نفت و گاز از مقادير پيشبيني ش��ده
در قانون بودجه بيشتر شود ،مقادير مازاد به اين
حساب وارد ميشود ،در شرايطي كه منابع دولت
از صادرات نفت ،گاز و فرآوردههاي نفتي كمتر
است ،دولت اجازه برداشت از اين حساب را دارد.
ال نيز عنوان ش��د ،در اساسنامه
همانطور كه قب ً
صندوق توس��عه ملي برداشتهاي بودجهاي به
هر نحو ممنوع شده است.
عالوه ب��ر محدوديته��اي فوقالذك��ر ،بايد
ش��رايط ح��ال حاضر اقتص��اد اي��ران را نيز در
نظر گرف��ت .از يك طرف كش��ور همچنان در
دوران گذار توس��عهاي قرار دارد و بس��ياري از
س��رمايهگذاريهاي زيرس��اختي انجام نشده و
طرحهاي نيمهتمام هزينههاي زيادي را بر بودجه
تحميل ميكند .از طرف ديگر ،درآمدهاي ارزي
حاص��ل از صادرات نفت و گاز محدود ش��ده و
چشمانداز روشني براي افزايش آن وجود ندارد.
مهمتر از همه اينكه بخشي از مقادير درآمدهاي
ارزي در قال��ب بودجه ،ص��رف بودجه عمراني
نميش��ود و امور برنامهاي قربان��ي امور جاري
ميشود.
با اين تفاسير بايد سازوكاري ايجاد شود تا از آن
طريق منابع مالي الزم براي طرحهاي نيمهتمام
تأمين ش��ود .يكي از راههايي كه در اين زمينه
مطرح ميگردد ،اين اس��ت كه س��هم صندوق
توسعه ملي از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات
نف��ت و گاز افزايش يافت��ه و طرحهاي عمراني
از مح��ل مناب��ع صندوق تأمين ش��وند .در اين
صورت طرحهاي عمراني بايد همانند طرحهاي

ارائه ش��ده از طرف بخ��ش خصوصي ،تعاوني و
موسسات عمومي غيردولتي داراي توجيه فني،
اقتصادي ،مالي و زيس��تمحيطي شود .تجربه
تاريخي (عملكرد حس��اب ذخيره ارزي) نشان
داده كه در صورت راهاندازي اين س��ازوكار ،اين
امكان وجود دارد كه دولت از س��قف مجاز براي
تخصيص منابع به طرحهاي عمراني عبور كند.
راه��كار ديگ��ر ،ايج��اد يك صن��دوق ثروت
حاكميتي به منظور تأمين مالي طرحهاي عمراني
است .در اين صورت درآمدهاي ارزي حاصل از
صادرات نفت ،گاز و فرآوردههاي نفتي در بودجه
كشور وارد نميشود.
در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ،سهم
صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي حاصل از
صادرات نفت ،گاز و فرآوردههاي نفتي حداقل 20
درصد و در برنامه ششم توسعه ،اين سهم حداقل
30درصد تعيين ش��ده است.نقش صندوقهاي
ثروت مل��ي و صندوقهاي ثروت حاكميتي در
تأمين مالي طرحهاي عمراني غيردولتي ،صرف
س��رمايهگذاري خصوصي ش��ده و بخش ديگر
از طريق صندوق حاكميتي پيش��نهادي صرف
سرمايهگذاري دولتي خواهد شد .در اين حالت
همانند وضعيت قبل ،طرحهاي عمراني بايد از
جنبههاي فني ،اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي
مورد ارزيابي قرار گيرند .عالوه بر اين ،بايد اثرات
اجتماعي و همراستا بودن آن با برنامههاي توسعه
نيز مدنظر قرار گيرد.
مش��كل اصل��ي ك��ه معم��والً در بح��ث
س��رمايهگذاريها مطرح ميشود كمبود منابع
مالي اس��ت ،درحاليكه مش��كل اصل��ي در امر
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س��رمايهگذاري ،نبود تقاضاي كارآفرينان براي
س��رمايهگذاري ،نبود برنامهريزي و اس��تراتژي
صنعت��ي و نبود طراح��ي و ارزيابي اقتصادي و
فني پروژهها ،عدم نيازسنجي بر اساس مقتضيات
توس��عهاي كش��ور و اجراي ب��د و زمانبر بودن
طرحهاي سرمايهگذاري است (شاكري).1396 ،
اولين پيامد ايجاد يك صندوق ثروت حاكميتي به
منظور تأمين مالي طرحهاي عمراني ،جدا شدن
قلمرو هزينههاي ج��اري از هزينههاي عمراني
و ش��فافيت و انضباط بيشتر بودجه خواهد بود.
همچنين اين امكان به وجود ميآيد كه نظارت
بيشتري بر پروژههاي مطرح شده صورت گيرد.
 -3ايجاد يك صندوق ثروت ملي به منظور
مديريت بهت�ر داراييهاي عموم�ي و صرف
عايدي اين نهاد در پرداختهاي عمراني كشور
در بخش قبل درخصوص ضرورت ايجاد يك
صندوق ثروت ملي توضيحاتي ارائه ش��د .هدف
اصلي از ايجاد يك صندوق ثروت ملي ،افزايش
بازده اقتصادي داراييهاي تجاري دولت اس��ت.
همانط��ور كه عنوان ش��د اي��ن نهادها همانند
صندوقهاي سرمايهگذاري خصوصي ،به دنبال
حداكثر ك��ردن ارزش در بلندمدت و مديريت
دارايي است ،بنابراين در صورت تأسيس صندوق
ثروت ملي در كش��ور ،اين نه��اد ميتواند بازده
اقتصادي س��االنه خود را در طرحهاي عمراني
سرمايهگذاري كند .سود دريافتي از اين نهاد كه
مالك آن دولت است ،بايد در اختيار دولت قرار
گيرد و صندوق ثروت ملي در طرحهايي كه بازده
اقتصادي و اجتماعي باالتري دارد ،سرمايهگذاري

ش��ود.صندوق ث��روت ملي به دليل اس��تقالل
نس��بي كه از دولت دارد ،قادر است داراييهاي
زيرمجموعه خود را واگذار كرده يا در پروژههاي
زيرساختي كه به نظر ميرسد بازده باالتري دارد
سرمايهگذاري كند.
صن��دوق ثروت مل��ي در طرحه��اي عمراني
نيمهتمامي كه پيشبيني ميكند بازده اقتصادي
بيش��تري در آينده دارد ،سرمايهگذاري خواهد
كرد و از بازدهي آن طرحها در آينده نيز منتفع
خواهد ش��د .صن��دوق ثروت مل��ي ميتواند به
يكي از روشهاي ساخت ،تملك و بهرهبرداري،
ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري و ساخت ،تملك،
بهرهبرداري و واگذاري و ...در پروژههاي عمراني
سرمايهگذاري كند.
 -4تخصيص منابع حاصل از خصوصيسازي
در قالب يك صن�دوق ثروت ملي به منظور
تأمين مالي طرحهاي عمراني
كشورهاي غني از منابع طبيعي بهخصوص نفت
و گاز كه در كشورهاي در حال توسعه قرار دارند،
عمدتاً به دليل س��ابقه تاريخي استعماري خود
تمايل دارند كه بنگاههايي ملي ايجاد يا خريداري
كرده و حجم عظيمي از س��رمايه دريافتي خود
را در آن سرمايهگذاري كنند .با گذشت زمان و
انباش��ته شدن حجم عظيمي از بدهيها از يك
طرف و ناتواني از ترازسازي بودجه از طرف ديگر،
بسياري از اين شركتها كه از عايدي درآمدهاي
نفتي طي دوران وفور درآمدها به وجود آمدهاند،
در ليست واگذاريها و خصوصيسازي دولتها
قرار ميگيرد.

در رابط��ه با اين ش��ركتها و نحوه واگذاري
داراييه��ا در دولت باي��د چند نكته را در نظر
گرف��ت .در درج��ه اول ،بنگاهه��اي دولتي در
ش��رايطي واگذار ميشود كه در اغلب موارد به
داليلي ازجمله بازده اقتصادي پايين و فش��ار
بودج��هاي از ط��رف دولت به منظ��ور تأمين
هزينهه��اي جاري ب��ه قيمتي پايي��ن واگذار
ميش��وند .عالوه بر اين ،درحاليكه بسياري
از شركتهاي دولتي در ليست واگذاريها قرار
ميگيرن��د و منابع حاص��ل از واگذاري صرف
بودجه جاري كش��ور ميشود ،درحاليكه اين
نهادها از محل فروش منابع نفتي كه ذخاير بين
نسلي تأسيس و تأمين مالي شدهاند.
درصورتيكه ب��ه منظور مديريت و واگذاري
شركتهايي كه در ليست واگذاريهاي دولت
ق��رار دارند ،ي��ك صندوق ث��روت ملي ايجاد
شود ،دولت با حفظ مالكيت بهصورت موقت،
مديريت شركت را به يك شخصيت حقوقي و
با مديريت حرفهاي واگذار ميكند .ايجاد يك
صن��دوق ثروت ملي كه مديري��ت و واگذاري
داراييهاي در دست واگذاري دولت را بر عهده
ميگيرد ،چند مزيت دارد .در درجه اول ،دولت
به جاي بنگاهداري به وظيفه اصلي خود يعني
تنظيمگري و سیاستگذاري روي ميآورد و از
ورود منابع حاصل از خصوصيسازي به بودجه
ج��اري جلوگيري ميكن��د و منابع حاصل از
خصوصيس��ازي كه عمدت��اً از محل واگذاري
داراييهاي سرمايهاي تأمين مالي شده ،صرف
تأمي��ن مالي تمل��ك داراييهاي س��رمايهاي
خواهد شد.
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بودجه دولت مهمترين ابزار سیاستگذاري مالي
دولتها براي دستيابي به اهداف مدنظر در يك
دوره زماني يكس��اله است .منابع مالي بودجه
به همراه ق��درت تنظيمگري دولتها ميتواند
با اتكا به ساختارها و ظرفيت اقتصادي موجود،
اقتصاد يك كش��ور را در مس��ير رشد و توسعه
قرار دهد .اساساً اين نگرش به بودجه به تناسب
تواناييها ،به يك برهه زماني براي پيادهسازي
نيز نيازمند بوده و به همين دليل در كوتاهمدت
(ب��ه ميزان عمر دولتها) هم��ه اهداف مدنظر
قابل دستيابي نيست .از اينرو ،دولتها تالش
ميكنند تا از اصول كلي عبور كرده و با حذف
برخي محدوديتها براي تسريع در فرآیندهاي
دستيابي به رشد اقتصادي تالش كنند.
اين نكته در ابتدا حائز اهميت است كه باور
ب��ه كاهش محدوديتهاي طبيعي و تس��ريع
در دس��تيابي به تعادله��اي جديد يك رفتار
غيرسيس��تمي اس��ت و از اينرو ،اقتصاد را از
تعادل اوليه بهسوي يك تعادل مطلوب خارج
ميكند و در مسير اين گذار با يك اقتصاد در
عدم تعادل روبهرو خواهيم شد.
ج��داي از اينكه تعادل هدف دس��تيافتني
اس��ت يا خير ،خ��روج از وضعي��ت تعادل با
دس��تكاري در فرآیندهاي نظام ب��ازار همراه
خواهد ب��ود؛ يعني هر آنچه در اقتصاد از يك

وضعيت تعادلي به دس��ت آمده و بر اس��اس
نظامهاي عرضه و تقاضا حاصل ش��ده است با
يك دستكاري از سوي دولتها همراه خواهد
شد تا با بهكارگيري نظم جديد ،تالشي براي
ت آيد.
ارتقاي سيستم به دس 
در اينج��ا يك تف��اوت نگرش ب��ه عملكرد
مداخلهگ��ر سيس��تم وج��ود دارد .برخي بر
اي��ن اعتقاد هس��تند كه هر ن��وع مداخلهاي
مطلوب نيس��ت و به هيچ عنوان نبايد به هيچ
مداخلهگ��ري اج��ازه ورود داد؛ چراكه بازارها
خود بهترين عملكرد براي بهينهيابي را دارند
و هر نوع دخالتي منجر به عدم كارايي خواهد
ش��د .نگرش ديگر اين اس��ت كه هر نوع عدم
مداخله نتايج نامطلوب خواهد داشت و بازارها
ب��ه هيچ عنوان متضمن دس��تيابي به اهداف
مطلوب نب��وده و بازارها متأث��ر از تصميمات
بازارگرداناني است كه نفع عمومي را حداكثر
ميكنن��د .در ميان اين دو ن��وع تفكر حدي
رفتار ميان��هرو بر دخالت مح��دود به منظور
تضمين عملك��رد كاراي بازارها اش��اره دارد،
چراكه بازارها ميتوانند با شكس��ت در كسب
تعادل پايدار روبهرو شده يا از عدم تعادلهاي
پايدار برخوردار ش��وند .بنابراين ،حضور يك
مداخلهگر كه متضمن اهداف عمومي باش��د؛
ميتوان��د عملكرد بهينه بازارها را ضمانت و از

طرفي سرعت دستيابي به يك تعادل پايدار را
نيز افزايش دهد.
از اين منظ��ر ،پذيرش دخالت امري بديهي
اس��ت و رفت��ار دولته��ا در ح��ذف برخ��ي
محدوديتها در جهت تس��ريع فرآیند رش��د
اقتصادي از س��وي خرد جمعي قابل دريافت
اس��ت .ب��ا پذيرش دخال��ت دولته��ا ابزار و
انگيزهه��اي دخال��ت دولتها اهمي��ت پيدا
ميكند .اين طبقهبندي رفتار دولتها را يك
رفتار ايدهآلگرايانه و به دور از تعصبات سياسي
و عاليق حزبي در نظر گرفته و منظور از دولت،
نمايندهاي از حاكميت اس��ت كه شامل قواي
مجريه ،مقننه و قضاييه ميش��ود .مهمترين
عنصر پيش از دخالت ،داش��تن برنامه است.
دولته��ا براي مداخلهگ��ري مطلوب نيازمند
برنامهريزي دقيق ،علمي و منضبط هستند.
با پذيرش قوانين برنامههاي توسعه به عنوان
برنامه بلندمدت سه ويژگي ذكر شده را در مورد
آنها مورد بررسي قرار ميدهيم .پيش نياز ارتقا
دقت در برنامهريزي ،دسترس��ي به دادههاي
آم��اري متقن و به روز اس��ت .در حال حاضر
دادههاي آماري در كش��ور با وقفه نسبتاً قابل
توجهي به دس��ت ميآيد ،ضمن آنكه آخرين
دادهها عمدتاً برآوردي بوده و نهايي نبوده و از
اين��رو ،دادههاي مورد پذيرش ،متضمن دقت
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كافي نيس��تند .چارچوب عملي برنامهريزي،
تف��اوت ماهوي ب��ا برنامهري��زي علمي دارد.
س��اختار برنامهريزي علمي ب��ر تكنيكها و
روشهاي برنامهريزي انطباق دارد ،اما ويژگي
علمي بودن در اينجا از واقعيتهاي ساختاري
محدودكننده بخشهاي برنامه ناشي ميشود.
بهطور مث��ال در برنامههاي اخير ،همواره بر
يك رشد اقتصادي  8درصد در اقتصاد كشور
تأكيد ش��ده است؛ اما به لحاظ منطق علمي،
آيا ساختار اقتصاد ايران توانايي ايجاد رونقي
كه در آن در يك بازه پنجس��اله ،س��االنه 8
درصد رش��د صورت گيرد را دارد؟ بررس��ي
دادهه��اي تاريخي به قدمت بيش از نيمقرن
نش��ان ميدهد چني��ن ويژگي در س��اختار
اقتصادي كش��ور موجود نيست .ويژگي سوم
منضبط بودن ،به اين معني است كه برنامه با
هر محدوديت و مانعي در دستور اجرا باشد.
بررسي اين سه ويژگي نشان ميدهد كه خروج
از وضعيت تعادلي فعلي از طريق مداخلهگري،
صرفاً يك خ��روج از تعادل بدون تضمين در
رسيدن به يك تعادل مطلوب ديگر است.
بهطور مثال در طول س��الهاي اخير بحث
س��ود بانكي همواره از مسائل جاري بانكي و
مورد نارضايتي همه طرفهاي درگير (نظام
بانكي ،ش��وراي پول و اعتبار ،سپردهگذاران،
تسهيالتگيرندگان و غيره) بوده است.
جهتگي��ري نظ��ام بانكي ب��راي افزايش
س��پردهپذيري ،افزاي��ش س��ود س��پرده و
جهتگيري ش��وراي پول و اعتبار براي ايجاد
توازن در س��وددهي بازارهاي موازي كنترل
و كاهش س��ود س��پرده در برخي ادوار بوده
است .س��پردهگذاران خواهان سود بيشتر و
تسهيالتگيرندگان خواهان سود كمتر روي
س��پردهها (كاهش در نرخ س��ود تسهيالت)
بودهان��د .در ب��ازاري ك��ه رفتار هرك��دام از
كنش��گران برخ�لاف جهت رفت��ار ديگران
است ،خروج از وضعيت فعلي به كدام جهت
متضمن ارتقا رفاه عمومي است؟ پاسخ به اين
پرسش نيازمند يك چارچوب استداللي براي
نرخ مطلوب اس��ت .در اقتصاد ايران اين نرخ
مطلوب از مصوبات شوراي پول و اعتبار و نه
از يك مدل عمومي مورد پذيرش عام به دست
ميآيد؛ يعني به جاي اينكه با تعيين يكسري
متغيرهاي هدف و نحوه اثرگذاري نرخ س��ود
بانكي بر آن متغيرها مانند نرخ بيكاري يا نرخ
پايه اقدام به تنظيم سود شود ،صرفاً ارائه يك
سري نرخهاي دستوري و ابالغ بخشنامه براي
تعيين س��ود در دستور قرار ميگيرد .شواهد
بسياري حاكي از عدم تبعيت از اين وضعيت

و رفتارهاي خودسرانه از سوي ديگر بازيگران
در اع�لام و پذيرش نرخهاي مورد تفاهم دو
طرف حكايت دارد.

قيمتها در كوتاهمدت و بلندمدت نيست.
كميجاني ( )1389بيان ميكند كه سياست
پولي قوي باهدف ثبات قيمتي حتي باوجود
اس��تقالل بان��ك مركزي و تعه��د به تورم
پايين ،احتماالً قابل دستيابي نيست ،مگر
اينكه اندازهگيري مشخصي براي اطمينان
از سياس��تهاي مالي مناسب انجام شود.
باينگ ( )2006ضمن تأكيد بر تأثير منفي
سياس��تهاي مالي بر تصميمات مقامات
پولي براي كنترل تورم ،به اين مساله اشاره
ميكند كه اگر مقامات پولي باهدف كنترل
تورم ،سياست پولي انقباضي اعمال كنند،
باعث افزايش بيش��تر نرخ بهره شده و اين
باعث افزايش كس��ري بودجه آتي دولت به
دليل تعهدات مالي است كه منجر به انتشار
بيشتر پول و روند صعودي تورم ميشود.

مدنظر حركت نكند يا حتي از آنها دور شود.
مسالهاي كه در اينجا مطرح ميشود ،اين است
كه هماهنگي و سازگاري بين اين ابزارها تا چه
حد اس��ت و اينكه آيا اين ابزارها ميتوانند بر
يكديگر تاثيرگذارده و در صورت وجود تأثير،
آيا اين تأثيرگذاري مطلوب اس��ت؟ با تعميق
و پيچيدگي بيشتر بازارهاي پولي در دهههاي
اخير ارتباط بين كارك��رد بازارهاي پولي در
عملكرد بهتر سياستهاي پولي و هماهنگي
با سياس��تهاي مالي اهميت بيشتري يافته
اس��ت و اقتصاددانان تمركز و توجه بيشتري
به اين مساله معطوف داشتهاند.
در بررس��ي و تحلي��ل ارتب��اط مي��ان
سياس��تهاي مذك��ور نش��ان دادهاند كه
سياس��ت پولي ب��دون هماهنگ��ي الزم با
سياس��تهاي مال��ي قادر ب��ه حفظ ثبات

از ط��رف ديگ��ر ،ديكس��يت و المبرتيني
( )2001با اس��تناد به نظري��ه بازيها بيان
ميكنند كه حتي درصورتيكه سیاستگذاران
پولي و مالي اهداف مشابهي را دنبال كنند ،از
آنجاي��ي كه ديدگاه متفاوتي در مورد اهداف
خود مانند تورم و توليد دارند ،ممكن اس��ت
جهتگيري آنها براي رس��يدن به تعادل واگرا
بوده و منجر به دور ش��دن از اهداف تعادلي
م��ورد نظر ش��ود؛ بنابراي��ن ،هماهنگي بين
سیاس��تگذاران پول��ي و مالي مهم و ضروري
اس��ت .ابتدا براي روش��نتر شدن موضوع به
تعريف سياست پولي و مالي پرداخته ميشود.
سياس�ت مالي :سياست مالي وسيلهاي
است كه دولت بهوسيله آن مخارج و نرخهاي
مالياتي خود را براي كنترل و تأثير بر اقتصاد
كشور تنظيم ميكند .سياست پولي :سياست

رشد اقتصادي و سياستهاي پولي و مالي
سياستهاي مالي و سياستهاي پولي دو
اب��زار اصل��ي و پايهاي جهتده��ي و هدايت
اقتصاد به سمت اهداف مطلوب و برنامههاي
از پي��ش تعيين ش��ده اس��ت .اقتصادهاي با
برنامهريزي متمركز-نيمهمتمركز با استفاده
از اي��ن ابزارها مس��ير تعديل اقتص��اد را به
س��مت تعادل (اهداف) تسريع كرده و تالش
ميكنن��د تا در نقش يك ش��تابدهنده عمل
كنند .هميشه اين احتمال وجود دارد تا يك
سيستم اقتصادي با استفاده از ابزارهاي خود-
سياس��تهاي پولي و مالي -به سمت اهداف
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پولي شامل فرآیند تهيه ،اعالم و اجراي طرح
اقدامات انجامش��ده توس��ط بانك مركزي،
هياتمديره ارز و ديگر مقامات تنظيمكننده
پولي در كش��ور است كه چش��مانداز و آثار
مش��تقات اصلي فعاليتهاي اقتصادي را در
يك كش��ور مش��خص ميكند .فعاليتهايي
كه جزو سياس��تهاي پولي هستند ،شامل
دس��تيابي به اه��داف اقتص��اد كالن مانند
كنترل تورم ،مصرف ،رشد اقتصادي و توليد
و نقدينگي ميش��ود .اين م��وارد با اقداماتي
مانن��د تغيير نرخ به��ره ،خريدوفروش اوراق
قرض��ه دولتي و خريدوفروش ارز خارجي به
دست ميآيند.
سياس��تهاي پولي و مالي براي دس��تيابي
ب��ه اهداف اقتص��ادي هر سيس��تم اقتصادي
مانند ثبات اقتصادي و رشد اقتصادي نيازمند

كاهش  RBPشكل ميگيرد .بر اساس نتايج
اين مطالعه ،واكنش سیاس��تگذاران پولي در
مقابل افزايش كسري بودجه بهصورت افزايش
نقدينگي است كه موجب تورم و بيثباتي بيشتر
ميشود كه حاكي از تسلط سياستهاي مالي
و كسري بودجه در تابع واكنش سیاستگذاران
پولي است .اين مساله بيانگر واكنش شديدتر
سیاستگذاران پولي در مقابل سياستهاي مالي
نسبت به واكنش سیاستگذاران مالي در مقابل
سياستهاي پولي است.
در اين ميان آنچه مهم است تفوق و برتري
سياستهاي پولي و مالي است كه دنباله و
پيرو كدام است؟ درصورتيكه سياست مالي
انبساطي در دستور باشد و بانك مركزي به
عنوان مقام مسئول سياست پولي حجم پول
را افزايش ندهد ،سياست پولي متغير اصلي

هم��كاري و هماهنگ��ي در تدوي��ن و اجراي
سياس��تها است .شاخصهايي در اين بخش
براي بررس��ي وجود دارد ،مانند متغير نسبت
كس��ري بودج��ه ب��ه توليد ناخال��ص داخلي
( )RBPو نس��بت حج��م نقدينگي به توليد
ناخالص داخلي( )RLPبه عنوان متغيرهايي
كه به ترتيب معياري براي سياستهاي مالي
از طرف دولت و سياس��تهاي پولي از سوي
بانك مركزي اس��ت ،به كار گرفته ميشوند.
تمرك��ز مطالعه حاضر ب��ر بهكارگيري اين دو
شاخص است.
بر اس��اس نتايج مطالع��ه آهنگري ()1396
واكن��ش سیاس��تگذاران پول��ي بانك مركزي
در مقاب��ل افزاي��ش  RBPدر جهت افزايش
 RLPو واكنش سیاستگذاران مالي در مقابل
افزايش  RLPتوسط بانك مركزي ،در جهت

و سياست مالي پيرو است؛ اما درصورتيكه
سياس��ت پولي ب��راي جب��ران كمبودهاي
ايجادش��ده در اثر كاربس��ت سياست مالي
تغيير كند ،سياس��ت پولي پيرو سياس��ت
مالي است.
آنچه تاكنون عملكرد برنامههاي توس��عه و
بانك مركزي نش��ان ميدهد ،هم��واره بانك
مركزي به عنوان مقام مس��ئول ،سیاستگذار
پولي متأثر از سياس��ت مال��ي بوده و هيچگاه
عملكرد بانك مركزي در حوزه متغيرهاي پولي
مانند نقدينگي با برنامههاي مصوب يكس��ان
نبوده اس��ت ،به همين دليل در اقتصاد ايران
در شرايط دهههاي گذشته ميتوان سياست
پولي را متأثر از سياست مالي پنداشت .از داليل
اين موضوع ميتوان به نرخهاي مصوب رشد
نقدينگي در برنامههاي مختلف و نرخ تحقق

يافته كه عموماً تا دو برابر يا بيشتر بوده است،
عنوان كرد.
ب��ر اس��اس مطالع��ه كميجان��ي و توكليان
( )1391در رابطه با سیاس��تگذاري پولي در
ايران در دوران ركود ،حساسيت بانك مركزي
بر روي شكاف توليد و در دوران رونق متوجه
تورم است .اهميت تناظر سياست پولي و مالي
را ميتوان در اين مورد بررس��ي كرد كه نحوه
تعامل سياست مالي و پولي ،نقش اساسي در
تبيين ش��رايط متغيرهاي اقتصادي دارد .به
اينگونه سياست مالي كه از طريق بودجه خود
را نشان ميدهد ،درصورتيكه به ناترازيهايي
بينجامد– كه در حال حاضر به دليل تحريمها،
جنگ اقتصادي و غيره بديهي است– ميتواند
منجر به تغيير متغيرهاي اقتصادي شود .حال
پرسش اصلي اين است كه تبيين سياستهاي
پول��ي و مالي در اين ش��رايط آيا اقتصاد را از
وضعيت تعادلي مدنظر دورتر كرده يا دستيابي
به هدف مورد نظر را تسهيل كرده است؟
در اينج��ا براي تبيين وضعيت از ش��اخص
 RBPو  RLPاس��تفاده ميشود .از آنجايي
كه بنا به گزارش ديوان محاس��بات كشور در
اين سالها كسري بودجه منفي است ،در اين
س��ال بودجه داراي مازاد بوده (با وجود عدم
تحقق  100درصد درآمدها) و كسري بودجه
وج��ود ندارد .گزارش ديوان محاس��بات براي
سالهاي 1397هنوز نهايي نشده و در اختيار
عموم قرار نگرفته است.
كسري بودجه :كسري بودجه به طور عام
به معني تفاضل هزينههاي دولت از درآمدهاي
آن است .درصورتيكه اين مقدار مثبت باشد،
دولت داراي كسري بودجه و درصورتيكه منفي
باشد ،داراي مازاد بودجه است .اين تعريف به
طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار ميگيرد،
اما در تعيي��ن مضمون هر يك از درآمدها و
هزينهه��ا اختالفنظرهايي وجود دارد .برخي
بر اين باور هس��تند كه كليه درآمدها و كليه
هزينهه��ا ف��ارغ از هر نوع��ي در اين تعريف
ميگنجند ،اما برخي ديگر بر اين گستردگي
قائل نبوده و بر موارد اختصاصي در تعاريف به
كار برده تأكيد دارند .طبقهبنديهاي صورت
گرفته درخصوص كسري بودجه داراي مباني
نظري است كه در اين پژوهش مورد بررسي
نيست .اما آنچه در تعريف مصاديق درآمدها
و هزينهها مهم است ،اين نكته است كه چه
درآم��دي از چه منبعي براي چه هزينهاي به
كار برده ميشود .بهطور مثال ،اگر درآمدهاي
دولت از امور مالياتي ،مديريتي ،س��هامداري
و م��وارد اينچنيني باش��د و براي هزينههاي
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عمراني اس��تفاده ش��ود؛ يعني از درآمدهاي
جاري س��رمايهگذاري بلندمدت به دس��ت
آمده متفاوت از وضعيتي اس��ت كه با درآمد
فروش ثروت مانند ف��روش نفت هزينههاي
جاري نظير حقوق و دستمزد پرداخته شود،
اين سوخت سرمايه در مقابل سرمايهگذاري
جديد است .از اينرو ،پرداختن به بحث كسري
بودجه خود مقولهاي وسيع است كه نيازمند
توجه و دقت به موارد خاصي است .به همين
س��بب در اين گزارش تعريف كسري بودجه
مورد توجه نيست و از تعريف كسري بودجه
به كار رفته توسط ديوان محاسبات براي اين
بررسي استفاده ميشود.
سياست پولي :سياست پولي سياستي است
كه بانكهاي مركزي به منظور دس��تيابي به
ش��رايط اشتغال كامل و كنترل و كاهش نرخ
تورم انجام ميدهند كه ميتواند شامل تغيير
حج��م پول ،تغيير نرخ بهره يا تغيير ش��رايط
اعطاي تس��هيالت بانكي شود .سياست پولي
شامل دو نوع انبساطي و انقباضي است كه در
نوع انبس��اطي آن بانك مركزي براي تحريك
تقاضاي كل و درنتيجه افزايش اشتغال و توليد،
اقدام به افزايش حجم پول از طريق اقداماتي
مانن��د خري��د اوراق قرضه دولت��ي ميكند.
اين سياس��ت زماني ميتواند مفيد واقع شود
ك��ه اقتصاد داراي ظرفيته��اي خالي بوده و
بهاصط�لاح در ركود به س��ر برد (بهكارگيري
اين سياست تنها بهصورت مستقل براي اقتصاد
اي��ران لزوماً متضمن نيل ب��ه نتيجه مطلوب
نخواهد بود) يا اينكه ظرفيت س��رمايهگذاري
جديد در اقتصاد وجود داشته باشد .سياست
پولي انقباضي در شرايطي به كاربرده ميشود
كه بانك مركزي تشخيص دهد تورم باالست
و به همي��ن دليل براي كاهش ت��ورم ،بانك
مركزي اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص
مينمايد يا اينكه ش��رايط اعطاي تس��هيالت
بانكي را مش��كلتر ميكند تا حجم نقدينگي
در جامعه كاهش يافته و از ميزان تورم كاسته
ش��ود .بانك مركزي براي اتخاذ سياستهاي
پولي خود از س��ه سياس��ت عمليات بازار باز،
ذخيره قانوني و نرخ تنزيل استفاده ميكند.
عمليات بازار باز :عبارت است از خريدوفروش
اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي .وقتي
بان��ك مركزي با پرداخت ريال به مردم اوراق
قرضه آنه��ا را خريداري ميكن��د ،پايه پولي
افزايش مييابد و درنتيجه عرضه پول بيشتر
ميشود .وقتي بانك مركزي اقدام به انتشار و
ف��روش اوراق قرضه نمايد ،ريالهاي دريافتي
از م��ردم باعث كاهش پاي��ه پولي و درنتيجه

كاهش عرضه پول ميش��ود .عمليات بازار باز
نوعي سياست پولي است كه بانك مركزي غالباً
از آن استفاده ميكند.
ذخي�ره قانوني :بر اس��اس مقررات ،بانك
مركزي حداقل نسبت ذخيره به سپرده يا نرخ
ذخيره قانوني را براي بانكها تعيين ميكند.
افزايش ذخيره قانوني باعث افزايش نس��بت
ذخيره به س��پرده و درنتيجه كاهش ضريب
فزاينده پولي و كاهش عرضه پول ميش��ود.
در بين سياستهاي پولي بانك مركزي از اين
سياست كمتر استفاده ميكند.
نرخ تنزيل :نرخي اس��ت كه بانك مركزي
بر اساس آن به س��اير بانكها وام ميدهد .با
توجه به ذخيره قانوني بانكها نزد بانك مركزي
ممكن اس��ت بانكها به تسهيالت اضافي نياز
داش��ته باشند .در اين صورت با نرخ تنزيل از

باشد ،نس��بت ذخيره به سپرده بيشتر شده
و عرض��ه پول كمتر خواهد ب��ود .همچنين
بانك مرك��زي نميتواند ميزان اس��تقراض
بانكه��ا از بان��ك مركزي را دقيق��اً كنترل
كند .درصورتيكه استقراض بانكها از بانك
مركزي كم باش��د ،ميزان عرضه پول كمتر
خواهد بود.
طب��ق آنچه مورد بحث قرار گرفت ،كلهاي
ال بانك
پولي در اختيار بانك مركزي است و عم ً
مركزي نهاد مستقل و منحصر در ايجاد پول
در كشور اس��ت؛ اما بانكهاي مركزي قدرت
پولي مطلق كشور نيستند .اين مساله به دليل
رويكرده��اي بانك مركزي به وجود ميآيد .با
فرض اينكه بانك مركزي صد درصد مستقل
نيست و كلهاي پولي مستقل از دولت و تنها
بر اساس اهداف خود مديريت نميكند ،ساير

بانك مركزي اس��تقراض ميكنند .هرچه نرخ
تنزيل كمتر باش��د ،وامهاي دريافتي بانكها
ارزانتر خواهد بود.
از اي��نرو ،كاه��ش در نرخ تنزي��ل باعث
افزايش پايه پولي و درنتيجه افزايش عرضه
پول ميشود .هرچند اين سياستها ابزارهاي
قدرتمندي در دس��ت بان��ك مركزي براي
تأثيرگذاري بر عرضه پول است ،در ساختار
ام��روزي ،بانك مركزي نميتواند عرضه پول
لا كنترل كن��د .اختيارات بانكها در
را كام� ً
انجام ام��ور بازرگاني باعث ميش��ود عرضه
پول برخالف انتظ��ارات بانك مركزي تغيير
كند .به عنوان مثال ،بانكها ميتوانند داراي
ذخاير مازاد باش��ند ،ذخايري بيش از آنچه
بانك مركزي به عنوان ذخيره قانوني تعيين
ميكند .هرچه مقدار اين ذخاير مازاد بيشتر

نهادهاي ديگر نيز ميتوانند بر سيستم پولي
كشور موثر واقع شوند .اين مورد را به دو بازيگر
اصلي و قدرتمند خالصه ميكنيم:
 -1بانك مركزي؛
 -2دولت و نهادهاي مالي مستقل.
نظام بانكي از بازيگران اصلي و بس��يار مهم
نظام پولي كش��ور اس��ت ،اما از آنجاييكه اين
مقوله بسيار وسيع است و اين گزارش منحصرا ً
بر رويكرد قوانين بودجه در سیاستگذاري پولي
كه همان نقش دولتها است ،تأكيد دارد .در
مواردي كه عملكرد دولتها باعث تغييراتي در
نحوه عملك��رد نظام بانكي در فرآیند مداخله
پولي خواهد ش��د ،اين موضوع مورد بررس��ي
بيشتر قرار خواهد گرفت؛ اما پرداختن به مساله
نظ��ام بانكي و نقش آن در كلهاي پولي خود
مستلزم بررسي جداگانهاي است.
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داراييه��اي دول��ت در دو گ��روه اصلي قرار
ميگيرند:
 -۱داراييهاي مالي (سهام شركتهاي دولتي):
اين گروه از داراييها به صورت مستقيم در بازار
بورس اوراق بهادار قابل فروش هستند .با توجه به
برآوردهاي انجام شده توسط مركز پژوهشهاي
مجلس در سالهاي قبل ،ارزش اين داراييها در
حدود  ۸۰هزار ميليارد دالر است.
 -۲اموال غيرمنقول (شامل زمين و ساختمان
و :)...مطاب��ق با گزارش وزارت اقتصاد در حدود
 ۳۴۹هزار فقره ملك ش��امل زمين ،ساختمان
و ...شناس��ايي و ثبت شدهاند .از اين ميزان ۵۶
هزار فقره در دستگاههاي ملي ۲۴۹ ،هزار فقره
در دس��تگاههاي اس��تاني و  ۴۳ه��زار فقره در
شركتهاي دولتي به ثبت رسيدهاند .برآوردها
حاك��ي از آن اس��ت كه بخش زي��ادي از اموال
غيرمنقول دولت شناسايي و ثبت نشدهاند.
 -٣داراييهاي نامشهود :بيانيه شماره  ۱۷هيات
تدوين اصول حسابداري (اياالت متحده آمريكا در
خصوص داراييهاي نامشهود كه در سال ۱۹۷۰
منتشر شد ،رهنمودهاي كلي در خصوص شناسايي
داراييهاي نامشهود را براي نخستينبار در ادبيات
حسابداري ارائه كرد .اساسا بيانيه مزبور انواعي از
داراييهاي نامشهود از قبيل حق اختراع ،عالمتهاي
تج��اري ،حق چ��اپ و ...را به عن��وان عمدهترين
داراييهاي نامشهود تعريف ميكند؛ اما اين مبناي
شناس��ايي دارايي نامشهود در همه ابعاد حقوقي
نيس��ت؛ بنابراين ،اغلب در پاسخ به اين سوال كه

كدام يك از انواع حقوق و داراييها به عنوان دارايي
نامشهود قابليت شناسايي در بخشهاي دولتي را
دارد ،بيانيه ۵۱چنين تشريح ميكند كه برخي اقالم
مثل نرم افزارهاي رايانهاي ،حق امتيازها همچون
امتياز آب ،حق استفاده از جنگلها و مراتع و حق
توسعه از اين جمله هستند.
طب��ق بيانات وزي��ر اقتص��اد در صحن علني
مجلس ش��وراي اس�لامي :دارايي دولت اكنون
 ۷۰۰۰هزار ميليارد تومان است.
سازمان دولتي
س��ازمان دولتي اولينبار طب��ق ماده ()۱۳۰
قانون محاس��بات عمومي مصوب س��ال ۱۳۶۶
تعريف شده اس��ت .بر اساس اين ماده از تاريخ
تصوي��ب اين قانون ايجاد يا تش��كيل س��ازمان
دولت��ي با توجه به م��واد ( )۳( ،)۲و ( )۴قانون
محاسبات عمومي منحصر به صورت وزارتخانه،
موسسه دولتي و شركت دولتي است .به عبارت
ديگر سازمان دولتي صرفا در سه نوع وزارتخانه،
موسسه دولتي و شركت دولتي قابل تعريف است.
الزم به ذكر اس��ت كه از نظر لفظ «سازمان»
به عنوان پيشوند قبل از نام بسياري از شركتها
و موسس��ات دولتي استفاده ميشود به تنهايي
يك پيشوند است و بار حقوقي ندارد.
تعريف شركت دولتي
بنا بر مفاد ماده  ۴قانون محاس��بات عمومي
كش��ور و تبصره ذيل آن ،ش��ركت دولتي واحد

س��ازماني مش��خصي اس��ت كه با اجازه قانون
به صورت شركت ايجاد ميشود يا به حكم قانون
يا دادگاه صالح ملي و مصادره ش��ده و به عنوان
ش��ركت دولتي شناخته شده باش��د و بيش از
پنجاه درصد س��رمايه آن متعلق به دولت باشد.
هر ش��ركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري
ش��ركتهاي دولتي ايجاد شود ،مادام كه بيش
از پنجاه درصد س��هام متعلق به ش��ركتهاي
دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود .ضمنا
ش��ركتهايي كه از طريق مضارب��ه و مزارعه و
امثال اينها به منظور به كار انداختن سپردههاي
اش��خاص ن��زد بانكها و موسس��ات اعتباري و
شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر
اين قانون ،شركت دولتي شناخته نميشوند.
در م��اده  ۴و تبص��ره  ۲ذي��ل قانون مديريت
خدمات كشوري نيز شركت دولتي عبارت است
از بن��گاه اقتص��ادي كه به موج��ب قانون براي
انجام قس��متي از تصديهاي دولت به موجب
سياستهاي كل اصل  ۴۴قانون اساسي ،ابالغي
از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت
محسوب ميشود ،ايجاد و بيش از پنجاه درصد
س��رمايه و س��هام آن متعلق به دولت است .هر
ش��ركت تجاري ك��ه از طريق س��رمايهگذاري
وزارتخانهها ،موسس��ات دولتي و ش��ركتهاي
دولتي منفردا يا مش��تركا ايجاد شده مادام كه
بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشتركا
متعلق به واحدهاي س��ازماني فوقالذكر باشد،
شركت دولتي است .همچنين شركتهايي كه
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ب��ه حكم قانون يا دادگاه صالح ،ملي يا مصادره
شده و شركت دولتي شناخته شده يا ميشوند،
شركت دولتي تلقي ميگردند.
با اين وجود ،ش��ركت تجارت��ي كه از طريق
س��رمايهگذاري ش��ركتهاي دولت��ي ،مث�لا
به صورت شركت سهامي خاص ،تشكيل شود
ش��ركت دولتي به معناي اخص نبوده و طبق
قان��ون خاصي نيز اداره نخواهد ش��د؛ اما چون
بيش از نصف س��رمايه آن متعلق به ش��ركت
با ش��ركتهاي دولتي اس��ت ،ش��ركت دولتي
محسوب خواهد شد.
ش��ركت مزبور ،تابع مق��ررات اليحه اصالح
قسمتي از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت
بوده و بايد طبق آنها تشكيل و به ثبت داده شود.
پس از ثبت اس��ت كه داراي شخصيت حقوقي
خواهد شد .اداره امور ،ورشكستگي و تصفيه آن
طبق مقررات قوانين مزبور ،به عمل خواهد آمد.
شركتهاي دولتي كه با اجازه قانون تشكيل
ميش��ود ،داراي ش��خصيت حقوقي هستند و
برخ�لاف ش��ركتهاي تجارتي ،ني��از به ثبت
ندارند .شركتهاي دولتي تابع ماده  ۳۰۰اليحه
قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ،مصوب
1347/12/27است كه ميگويد« :شركتهاي
دولتي تابع قوانين تأس��يس و اساس��نامههاي
خود هس��تند و فقط نسبت به موضوعاتي كه
در قوانين و اساسنامههاي آنها ذكر نشده ،تابع
مقررات اين قانون ميش��وند» .با توجه به مفاد
اين ماده ميتوان گفت ش��ركتهاي دولتي تا
آنجا كه در اساس��نامه ش��ان قيد نشده باشد،
شكل شركتهاي س��هامي را دارند و ميتوان
آنها را تاجر يا شركتهاي انتفاعي تلقي كرد.
تقريب��ا تمامي ش��ركتهاي دولتي در قالب
ش��ركت س��هامي به ثبت ميرس��ند .يكي از
تفاوتهاي اين شركتها با شركتهاي تجاري
به بحث بازرس و حس��ابرس در ش��ركتهاي
دولتي است .در ش��ركتهاي تجاري بازرسان
به وس��يله ش��ركا انتخاب ميش��وند .تنها در
شركتهاي س��هامي عام اين بازر سان بايد از
ميان فهرس��تي انتخاب ش��وند كه هر ساله از
جان��ب وزارت امور اقتصادي و دارايي منتش��ر
ميش��ود ،ام��ا در ش��ركتهاي دولتي وظايف
بازرس قانوني و امور حسابرسي برعهده سازمان
حسابرسي است .در همين ماده آمده كه در تمام
شركتهاي موسسات و دستگاههايي كه مجموع
بيش از  ۵۰درصد سرمايه متعلق به شركتهاي
دولتي است ،امور مربوط به بازرسي و حسابرسي
بايد توس��ط س��ازمان انجام پذيرد .ماده واحد
مصوب  ،1350/12/25كليه شركتهايي را كه
بر اساس قانون خاص ،از طريق سرمايهگذاري

دولت يا شركتها يا موسسات دولتي يا وابسته
به دولت يا موسسات خارجي ،تشكيل شده يا
بشود ،اعم از اينكه اكثريت سهام آنها متعلق به
دولت يا ش��ركتها يا موسسات مذكور بوده يا
خي��ر ،تابع حكم مقرر در ماده  ۳۰۰فوق الذكر
قرار ميدهد .براي نمونه ش��ركتهاي دولتي،
ميتوان از «ش��ركتهاي كش��ت و صنعت»،
«بيمه مركزي ايران» و ش��ركتهاي مختلف
بيمه نام برد.
اركان مختلف شركتهاي دولتي
اركان ش��ركتهاي دولتي با توجه به اينكه
اين شركتها معموال به صورت سهامي خاص
به ثبت ميرسند ،ش��باهت زيادي به اين نوع
ش��ركتها دارد .معم��وال ش��ركتهاي دولتي
صاحب اركان زير هستند:
* مجمع عمومي موسسين با صاحبان سهام
هرچند ساختار شركتهاي دولتي و سهامي
خاص مش��ابهت زيادي به ه��م دارد ،اما نحوه
تركيب و انتخاب اعضاي اركان در اين شركتها
تابع مقررات متفاوتي اس��ت كه باعث تمايز و
تفاوت زيادي در ساختار اين اركان ميشود.
در مجمع عمومي موسس��ين ش��ركتهاي
دولتي به صورت كلي دو دسته هستند:
ش��ركتهاي دولتي كه س��هامدار اصلي آنها
وزارتخانهها ،موسس��ات دولتي و سازمانهاي
دولتي هستند.
شركتهاي دولتي كه سهامدار اصلي آنها ساير
شركتهاي دولتي هستند .در ساختار مجمع
عمومي ش��ركتهاي دولتي باي��د نمايندگان
ش��ركتهاي دولتي نيز حضور داش��ته باشند.
در اين خصوص طبق تبصره  ۷۲قانون بودجه
ساالنه نمايندگان دولت در مجمع عمومي بايد
وزير مس��ئول ،وزير امور اقتص��ادي و دارايي و
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كشور يا وزراي
ديگري كه هيات وزيران تصويب كرده است يا
نمايندگان آنها باشند.
ب��ه صورت كل��ي اي��ن قانون ب��راي تمامي
ش��ركتهاي دولت��ي درصورتيك��ه قواني��ن
ش��ركتهاي دولتي ش��امل حال آنها بشود و
در ضم��ن كمتر از س��ه وزير دولتي در مجمع
اين شركتها حضور داشته باشند ،صادق بوده
و حسابرس��ي يا بازرس��ي اين شركتها هم با
توجه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي
توسط مجمع عمومي شركت مشخص ميشود.
*هياتمديره
هياتمدي��ره باي��د الزاما تعيين ش��ود؛ اما
ب��ا توج��ه به اينك��ه در خص��وص انتخاب و
بهكارگيري اعضاي هياتمديره در شركتهاي

دولتي ،قوانين مشخص يا خاصي ايجاد نشده
است؛ براي انتخاب هياتمديره بايد همانند
ش��ركتهاي س��هامي اق��دام ش��ود .در اين
خصوص بايد مجمع عمومي صاحبان سهام،
اعض��اي هياتمديره را ب��ا رعايت فرد بودن
آنها در تعداد مورد نياز كه بايد حداقل  ۵نفر
باشند .در اين خصوص در آييننامه تشكيل
مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركتهاي
دولت��ي در ماده هفت ذكر ش��ده اس��ت كه
انتخاب اعضاي هياتمديره و مديرعامل بايد
بر اساس سوابق تجربي ،تحصيلي ،تخصص و
عملكرد اين افراد انجام ش��ود .لذا افرادي كه
ش��رايط الزم را دارند بايد تعيين و به همراه
دعوت نامه تشكيل مجمع اين مشخصات براي
اعضاي مجمع يا ش��وراي عالي ارس��ال شود
ت��ا در زمان رأيگيري و بر اس��اس مطالعات
صورت گرفته هر يك از آنها ،براي اين عنوان
انتخاب شوند .الزم به توضيح است كه اعضاي
هياتمديره بايد همانند شركتهاي سهامي،
مسئوليت خود را با استناد به اقرارنامهاي در
هياتمديره بپذيرند.
* بازرس يا بازرسان
همانگونه كه قبال توضيح داده شد برخالف
ش��ركتهاي سهامي ،ديگر شركتهاي دولتي
هرچند ساختاري مشابه با شركتهاي سهامي
دارند؛ اما بازرس اين ش��ركتها نبايد توس��ط
مجمع عمومي موسس��ين يا صاحبان س��هام
انتخاب ش��ود و اي��ن وظيفه به صورت كلي به
س��ازمان حسابرس��ي طبق قانون واگذار شده
است .لذا سازمان بازرسي كليه وظايف بازرسي
و حسابرس��ي س��االنه ش��ركتهاي دولتي يا
موسس��ات دولت��ي را همانند كلي��ه نهادهاي
دولتي ديگر مانند بانكها و دستگاههاي عمومي
برعهده خواهد داشت.
راهكارهاي مولدسازي دارايي مالي دولت
(سهام دولت در شركتها و شركتهاي دولتي)
مولدسازي داراييهاي دولت يكي از راههاي
تأمين منابع مالي داخلي است.
حجم داراييها و ارزش داراييهاي دولتي
نب��ود اطالعات باعث مغف��ول ماندن حجم
بس��يار زياد داراييهاي كش��ور شده؛ اما به هر
حال ،اكنون نزديك به دو سال است كه فرآیند
مولدسازي دارايي مالي دولت آغاز شده است.
فرآیند مذكور فعال در گام اول خود؛ يعني احصا
و شناس��ايي داراييها بوده كه اولين قدم براي
مولدسازي است .ابتدا دولت بايد بداند كه چه
مي��زان دارايي در اختيار دارد .با داش��تن اين
اطالعات دولت ميتواند براي داشتههاي خود
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برنامهري��زي كن��د .در گام دوم دولت به دنبال
بهينه كردن داراييها خواهد بود.
انواع داراييهاي دولتي
دولت دو نوع دارايي دارد :دارايي ثابت و دارايي
جاري .دارايي ثابت هزينه زيادي را براي دولت
دارد و بازدهي آن نيز اندك اس��ت .كشورهاي
توس��عه يافته با بهرهگيري از داراييهاي ثابت،
جريانه��اي نقدي در ترازنام��ه مالي دولت به
وج��ود ميآورند .دولت در طرح خود چهار گام
متفاوت را در نظر گرفته اس��ت .دولت در ابتدا
هدف را اموال غيرمنقول مانند امالك و اراضي
ق��رار داده اس��ت .در گام دوم به س��راغ ثبت و
شناسايي اموال منقول خواهد رفت .گام سوم اين
پ��روژه ،خودروهاي دولتي را زير رصد خود قرار
ميدهد .در نهايت نيز اوراق بهادار منتشرش��ده
به عنوان چهارمين س��تون از داراييهاي دولت
ثبت و ضبط خواهد شد .در مرحله اول اجرايي،
وزارتخانه و س��ازمانهاي دولتي تحت پوشش
قرار ميگيرند .در مراحل بعدي نيز داراييهاي
شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي
به پروژه مولدسازي افزوده خواهند شد.
دولت پس از شناس��ايي ام��وال بايد آنها را از
حال��ت راكد در بي��اورد .لعيا جني��دي ،معاون
حقوقي رئيسجمهوري از واژه «ايس��تا» براي
اين دست از داراييها استفاده كرد .او تأكيد كرد
كه بايد از ايس��تايي اين بخش از اقتصاد فاصله
بگيري��م و آن را تبديل به حالت پويايي كنيم.
معاون حقوقي رئيسجمهوري پيش��نهاد داد تا
اموال تمامي قواي س��ه گانه تحت بهينهسازي
قرار گيرد.
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پروژه مولدسازي داراييهاي دولتي
اي��ن پروژه در خانه آخر بايد به اهداف نهايي
خود برسد .اهدافي كه در نهايت دولت چابكتر
و اقتص��اد پوياتر را به دنبال ميآورد .اين پروژه
 ۳دس��تاورد مش��خص و عمده خواهد داشت.
اولي��ن ميوهاي كه ميت��وان از تحقق اين طرح
چيد ،توزيع بهينه داراييهاي دولت اس��ت .به
گفته جمش��يد انصاري ،رئيس س��ازمان اداري
و اس��تخدامي كش��ور يك��ي از معضالت فعلي
دستگاههاي اجرايي كشور نبود اطالعات جامع
و يكپارچه از داراييها است .دومين راهكار دولت
براي مولدس��ازي داراييهاي خود ،انتشار اوراق
اس��ت .معموال با انتشار اوراق ،دولتها اقدام به
بهادارس��ازي داراييهاي خود ميكنند .هزينه
بدهي در بهادارسازي ملك نسبت به روشهاي
رايج سنتي ،كمتر است .مسعود كرباسيان ،وزير
سابق امور اقتصادي و دارايي نيز بر اين موضوع

تأكي��د كرد .به نظر يك��ي از اهداف مورد توجه
دولتم��ردان در اين پروژه ،پش��توانه قرار دادن
داراييها براي انتشار اوراق صكوك و اجاره است.
كرباسيان معتقد است كه با وجود اين حجم از
دارايي ،ديگر نبايد تعهد دولت به عنوان پشتوانه
اوراق به كار برد .از نظر او دولت بايد به اين سمت
رود ك��ه اوراق را با دارايي وثيقه كند .وزير امور
اقتصادي و دارايي تعهد دولت را زمينه ساز ايجاد
يك بدهي جديد ميداند ،درصورتيكه او معتقد
اس��ت دارايي چنين ويژگي ندارد .كارشناسان
به رغم تأييد اين ش��يوه اس��تفاده از داراييها،
ي��ك موضوع را مانع رونق آن ميدانند .در حال
حاضر ،فرآیند اداري صكوك (اوراق مالي اسالمي
كامال به ش��كل س��نتي در جريان است ،ثبت
اسناد صكوك در محضرخانه انجام ميشود كه
فرآیندي هزينه بر و زمان بر اس��ت .اين امر در
نهايت منجر خواهد شد كه هدف نهايي تأمين
نقدينگي در جهت مولدسازي داراييهاي دولت
از دس��ترس خارج شود .در نتيجه بايد چارهاي
ب��راي حل اين معضل انديش��يد .در نهايت اگر
اين دس��تاوردها به ثمر نشيند ،توليد ناخالص
داخلي از اين محل ب��ه دليل كنترل نقدينگي
و هدايت آن در جهت مولدس��ازي بخش توليد
كشور رشد خواهد كرد .عالوه بر اين ،وابستگي
دولت به نفت كاهش خواهد يافت و انضباط مالي
پايداري بيشتري خواهد گرفت (دنياي اقتصاد،
 .)۱۳۹۸داراييهاي دولت ظرفيت قابل توجهي
ب��راي درآمدزايي و تأمين مال��ي بودجه دولت
دارد .دو گروه اصلي اين داراييهاي عبارتند از:
داراييهاي مالي (س��هام شركتهاي دولتي) و
اموال غيرمنقول (شامل زمين ،ساختمان و.)...
دسته اول اين داراييها به صورت مستقيم قابل
فروش در بازار بورس اوراق بهادار هستند .مطابق
با برآوردهاي انجام شده در سالهاي قبل ،ارزش
اي��ن داراييها در حدود  ۸۰هزار ميليارد تومان
اس��ت (گزارش مركز پژوهشهاي مجلس) كه
ب��ا توجه به جهش ن��رخ ارز ،قطعا ارزش ريالي
اين داراييها هماكنون بسيار باالتر خواهد بود.
دسته دوم داراييهاي دولت كه از ارزش بسيار
باالت��ري برخوردار بوده ،ول��ي درآمدزايي از آن
سازوكار پيچيدهتري دارد .اموال غيرمنقول دولت
(شامل دستگاههاي ملي ،استاني و شركتهاي
دولتي) است.
مطابق با گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي
تاكنون در حدود  ۳۴۹هزار فقره ملك ش��امل
(زمين ،س��اختمان و )...به تفكيك دستگاههاي
ملي  ۵۶هزار فقره ،دس��تگاههاي استاني ۲۴۹
هزار فقره و ش��ركتهاي دولتي  ۴۳هزار فقره
شناسايي و ثبت شده است .برآوردها حاكي از آن

است كه بخش قابل توجهي از اموال غيرمنقول
دولت هنوز شناسايي و ثبت نشده است.
امكان ايجاد درآمد ساالنه  ۴۰هزار ميليارد تومان
از محل مولدسازي داراييهاي دولت

دو روش اصلي براي درآمدزايي از اين گروه از
داراييها فروش و مولدس��ازي است .در فرآیند
مولدس��ازي داراي��ي غير نقد ش��ونده دولت با
اس��تفاده از روشهايي نظير اجاره كوتاهمدت و
بلندمدت ،صندوق زمين و ساختمان ،به دارايي
نقدشونده تبديل ميشود و دولت از جريان نقدي
ايجاد شده بدون واگذاري مالكيت بهره خواهد
ب��رد .تجارب بينالمللي حاكي از آن اس��ت كه
فروش و مولدسازي داراييهاي دولت با اهدافي
نظير كاهش بدهيهاي دولت و سرمايهگذاري
مجدد در ش��رايط خاص و با برنامه مش��خص
و محدود در كش��ورهاي پيش��رفته انجام شده
اس��ت .مطابق با برآوردهاي انجام شده از محل
مولدسازي داراييهاي مالي دولت و شركتهاي
دولتي ميتوان تا  ۳درصد توليد ناخالص داخلي
كشورها در سال در آمد ايجاد كرد.
به گ��زارش مركز پژوهشه��اي مجلس اين
درآم��د براي ايران در ح��دود  ۴۰هزار ميليارد
تومان در سال خواهد بود .ظرفيت ايجاد درآمد
از داراييه��اي غيرمالي دول��ت نيز قابل توجه
اس��ت .اگرچه ظرفيت داراييه��اي دولت براي
درآمدزايي قابل توجه است ،ولي به دليل مسائل
مديريتي ،قانوني ،حقوقي و انگيزش��ي تاكنون
بهرهبرداري چنداني از اين ظرفيت نشده است.
به نظر ميرس��د در كوتاهمدت (انتهاي امسال)
بت��وان با اس��تفاده از ظرفيتهاي موجود نظير
فروش ،اجاره و استفاده از صندوقهاي زمين و
ساختمان ،در چارچوب قوانين و مقررات موجود
با ش��كلگيري مديريتي واحد و لحاظ نمودن
شرايط انگيزش��ي براي مشاركت دستگاهها در
آمد مناسبي ايجاد كرد.
در بلندمدت بايد ب��ا تصويب اليحه مديريت
داراييه��اي دول��ت و ايجاد و توس��عه تمامي
ابزاره��اي قاب��ل كارب��رد در اين ح��وزه مانند
صندوق پروژه ،مش��اركت عمومي و خصوصي)
به همراه تنظيم سازوكاري دائمي براي فروش
و مولدس��ازي داراييهاي دستگاههاي اجرايي
شرايط الزم براي درآمدزايي پايدار از اين حوزه
را فراهم كرد.
ش��ش اقدام ضروري براي استفاده از ظرفيت
داراييهاي دولت به منظور بهرهبرداري بهتر از
ظرفيت داراييهاي دولت گامهاي زير ضروري
هستند:
 -1ايجاد يك مديريت با اختيارات الزم براي
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هماهنگي و تسهيل امر فروش و واگذاري؛
 -۲ايج��اد س��ازوكاري براي افزاي��ش انگيزه
مش��اركت دس��تگاهها در فرآیند مولدسازي و
فروش (براي مثال ميتوان بودجه دستگاهها را
به نوعي به عايدي ناش��ي از مولدسازي دارايي
شان متصل كرد)؛
 -3شناس��ايي موان��ع و مالحظ��ات قانوني و
حقوقي و رفع آنها
 -۴توس��عه و تكميل ابزارهاي مورد استفاده
در فرآین��د مولدس��ازي و ف��روش؛  -۵فروش
داراييهاي دولت تنها از روش رقابتي با استفاده
از ابزاره��اي ب��ورس و لحاظ ش��فافيت كامل؛
 -۶تقسيم داراييهاي دولت به دو بخش فروش و
مولدسازي و برنامهريزي جداگانه براي هر گروه.
لزوم مولدسازي داراييهاي دولت
برآورد ميشود كه تعداد كل امالك دولت به
بي��ش از يك ميليون فقره به ارزش تقريبي ۱۸
هزار تريليون تومان ،يعني بيش از  ۱۱برابر كل
نقدينگي كشور برسد .براي آنكه تصور دقيقتري
از اين رقم داشته باشيم بايد بدانيم كه كل بودجه
ساالنه دولت در س��ال  ۱۲۰۰ ،۱۳۹۷تريليون
تومان اس��ت .ضمن اينكه بايد توجه داشت كه
اين رقم شامل اموال منقول و تجهيزات متعلق
به سازمانها و ادارههاي دولتي نميشود .بنا بر
س��خنان خزانهدار كل كش��ور ،پروژه شناسايي
امالك و داراييهاي دولتي و ثبت آنها در سامانه
يكپارچه تا س��ال  ۱۳۹۹ادامه خواهد داشت و
ام�لاك و تجهيزات ش��ركتهاي دولتي مانند
شركت ملي نفت و نهادهاي عمومي غيردولتي
مانند بنياد مس��تضعفان نيز بايد در اين سامانه
ثبت و اضافه شوند.
اين حجم عظيم از ثروت خفته دولت ميتواند
بس��ياري از كمبودهاي مال��ي دولت و نيازهاي
س��رمايهگذاري كشور را تأمين كند .سادهترين
راه براي دولت ،فروش اين امالك مازاد است؛ اما
اين راه چنانكه برخي تجربيات گذشته نشان داده
ميتواند منجر به حيف وميل اموال و از بين رفتن
ارزش آنها ش��ود .راهح��ل بهينهاي كه ميتواند
ارزش اين اموال را حفظ كند و همچنين باعث
ايجاد يك جريان نقدينگ��ي پايدار براي دولت
ش��ود و بس��ياري از كمبودهاي مالي را جبران
كند ،انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي است.
اوراق رهني با پش��توانه دارايي ،اوراقي است كه
در بازار بورس عرضه ش��ده و پشتوانه پرداخت
سود آنها درآمد ناش��ي از داراييهاي مشخص
اس��ت .دولت ميتواند اين امالك را اجاره داده
و درآمد حاصل از اجاره ،پشتوانه پرداخت سود
اوراق منتشر شده كند .در عين حال با فروش اين

اوراق دولت ميتواند بسياري از پروژههاي عمراني
را تأمين مالي كند و همچنين بدهيهاي خود
را ب��ه پيمانكاران و بانكها پرداخت كند .مزيت
اين روش ،آن است كه اين اوراق ميتواند براي
دورههاي زماني بلندمدت مثل  ۱۰تا  ۲۰س��ال
منتشر شود .ضمن آنكه ارزش داراييهاي اجاره
داده شده در واقع وثيقه اوراق منتشر شده است.
فرآیند اوراق بهادارس��ازي داراييهاي غيرمولد
چند فايده همزمان دارد .اول اينكه دولت با اجاره
دادن امالك راكد و اس��تفاده بهينه از آنها عمال
ارزش آنها را حفظ ميكند و حتي در برخي موارد
ممكن است ارزش آنها به واسطه فعاليتي كه در
آن ملك انجام ميگيرد ،افزايش يابد .فايده دوم
اين است كه دولت با اين روش ميتواند بودجه
عمران��ي خود را افزايش دهد كه خود آن باعث
افزايش اشتغال خواهد شد .فايده سوم اين است
كه با انتش��ار اين اوراق ،نقدينگي سرگردان در
دست مردم جمعآوري شده و صرف فعاليتهاي
مولد خواهد ش��د .فايده چه��ارم اين روش اين
است كه دولت ميتواند بدهيهاي منجمد شده
خ��ود را تبدي��ل به اوراق قاب��ل معامله كند .به
اي��ن ترتيب كه دولت ميتواند در مقابل بدهي
خ��ود به پيمانكاران و بانكها اين اوراق را تهاتر
كند .به اين ترتيب طلبكاران از دولت ميتوانند
اين اوراق را در بازار ثانويه به فروش برس��انند و
مش��كالت نقدينگي خود را برطرف كنند .مثال
پيمانكاري كه از دولت طلب دارد و در عين حال
حق��وق كارگران خ��ود را پرداخت نكرده با اين
روش مش��كل نقدينگي خود را برطرف خواهد
كرد .همين اتف��اق براي بانكها خواهد افتاد و
آنها بخش��ي از طلبه��اي معوق خود را وصول
خواهند ك��رد و بدهي آنها به بانك مركزي نيز
كاهش خواهد يافت.
براي شروع كار ميتوان از اموالي كه در سامانه
يكپارچه ثبت و شناسايي شده شروع كرد و به
تدريج ميزان اوراق منتش��ر شده را افزايش داد.
همچنين الزم اس��ت كه سر رس��يد اين اوراق
متناظر با مدت زمان قراردادهاي اجاره ،متنوع
و طوالني مدت در نظر گرفته شود .عالوه بر اين
عرضه و فروش اوراق بايد با س��ازوكار حراج در
بورس اوراق بهادار عرضه و قيمتگذاري شود.
شركتهاي دولتي در بودجه ۹۸
ان��واع درآمدهاي دولت از محل ش��ركتهاي
دولتي ،بانكها و موسس��ات انتفاعي وابسته به
دولت
ماليات
با توجه به ماده  ۱۰۵قانون مالياتهاي مستقيم،
ش��ركتهاي دولتي مكلف هستند از سود ويژه

س��االنه خود ۲۵ ،درصد ماليات پرداخت كنند.
درصورتيكه مبالغ مزبور به صورت يك دوازدهم
عليالحساب موضوع ماده  ۴قانون الحاق برخي
م��واد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي
دول��ت پرداخت نش��ود ،تحت عن��وان ماليات
عملكرد يا معوقه در جدول  ۵اليحه بودجه درج
ميش��ود كه مبلغ آن در قانون بودجه ،۱۳۹۸
حدود  ۷۰۲۵۵ميليارد ريال است.
تصوير كالن شركتهاي دولتي
منابع و مصارف شركتهاي دولتي (مشتمل بر
شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي
وابس��ته به دولت) در جدول  ۱۱اليحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۸كل كشور منعكس شده است .در
جدول  ۱۱-۱منابع و مصارف شركتهاي دولتي،
در ج��دول  ۱۱-۲منابع و مصارف بانكها و در
جدول  ۱۱-۳منابع و مصارف موسسات انتفاعي
وابسته به دولت آمده است .در جدول  ۵اليحه
بودجه نيز ارقام مربوط به ماليات و س��ود سهام
شركتهاي دولتي درج شده است.
در پيوس��ت  ۳منظ��م ب��ه لواي��ح بودجه در
س��الهاي گذشته ،بودجه ش��ركتهاي دولتي
به تفكيك سودده و زيانده ،بانكها و موسسات
انتفاعي وابسته به دولت گزارش ميشد ،اما در
اليحه بودجه س��ال  ،۱۳۹۸شركتهاي دولتي
بر اساس امور دستهبندي و ارائه شده است .اين
امور مشتمل بر امور خدمات عمومي ،امور دفاعي
و امنيتي ،امور اقتصادي ،امور مس��كن ،عمران
شهري و روستايي ،امور سالمت ،امور فرهنگي
تربيتبدني و گردش��گري و امور رفاه اجتماعي
ميش��ود و ذيل هريك از امور نيز ،شركتها به
دو دسته سودده و زيانده تقسيم شدهاند ،ضمن
آنكه بودجه بانكها و موسسات انتفاعي وابسته
به دولت كماكان به تفكيك آمده است .همچنين
در جدول  ۵پيوس��ت  ،۳خالص��ه كل منابع و
مصارف شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات
انتفاعي وابس��ته به دولت به تفكيك گروههاي
س��ه گانه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهل و چهارم قانون اساسي ارائه شده و بودجه
سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي نيز در
آخرين جدول پيوس��ت  ۳آمده است .اين نكته
شايان ذكر است كه بودجه سازمانهاي مذكور
به سرجمع منابع و مصارف شركتهاي دولتي،
بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت
اضافه نش��ده و به صورت مجزا گزارش شدهاند.
از ديگر تغييرات پيوست  ۳نسبت به سالهاي
گذش��ته ،گزارش بودجه ش��ركتهاي دولتي،
بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت
برحسب برنامه ،فعاليت و بهاي تمام شده است.
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بودجه ش��ركتهاي دولتي به تفكيك امور
هفتگانه در جدول  ۱ارائه ش��ده اس��ت۲۸۲ .
شركت در امور اقتصادي و  ۹۰شركت در امور
ديگر هستند .شركتهاي توسعه صنايع انرژي
بر پارسيان جنوب ،تالشگران صنعتي معدني

المرد و پارس��يان ،گس��ترش معادن و صنايع
معدني طالي زرش��وران ،مهندسي و توسعه
گاز ايران ،بازرگاني گاز ايران و صندوق توسعه
حملونقل به فهرست شركتهاي سودده امور
اقتصادي و شركت طراحي و ساخت موتورهاي

هوايي به فهرس��ت ش��ركتهاي سودده امور
دفاعي و امنيتي اضافه ش��دهاند .همچنين نام
شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري
ايران به شركت بازآفريني شهري ايران تغيير
كرده است.

جدول  :۱تعداد شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سال  ۱۳۹۷و 1398
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يكي از تغييرات مثبت در اليحه بودجه س��ال
 ۱۳۹۸خروج شركتهاي آب و فاضالب روستايي
و شركتهاي آب منطقهاي از فهرست شركتهاي
س��ودده و س��ر به س��ر و درج آنها در فهرس��ت
ش��ركتهاي زيانده اس��ت .در سالهاي گذشته،
بودجه  ۳۱ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي در
سرفصل ش��ركتهاي دولتي سودده و سربه سر
گزارش شده است .اين در حالي است كه در جدول
 ۱۰-۲لوايح بودجه س��نواتي براي ش��ركتهاي
مذكور كمك زيان در نظر گرفته ميشد .در پيوست
 ۳اليحه س��ال  ۳۱ ،۱۳۹۸شركت آب و فاضالب
روستايي در فهرست شركتهاي زيانده ذيل امور
مسكن ،عمران ،شهري و روستايي درج شده و مبلغ
 ۲۲۰۰ميليارد ريال كمك زيان تفكيكي در جدول
 ۲-۱۰اليحه براي اين شركتها تصويب شده است.
در قان��ون بودج��ه س��ال  ،۱۳۹۷كم��ك زيان
ش��ركتهاي آب و فاضالب روستايي به تفكيك
استاني ارائه شد كه اشتباه بوده و در اليحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۸نيز تكرار شده است .به دليل اينكه
اساسا ش��ركتهاي دولتي از نظام بودجه استاني
تبعي��ت نكرده و نبايد براي آنها در جدول ۲۰۱۰
به تفكيك هر اس��تان كمك زي��ان لحاظ كرد و

الزم است كمك زيان شركتهاي آب و فاضالب
روس��تايي از جدول  ۱۰-۲اليحه خارج شده و به
جدول  ۷اليحه منتقل ش��ود .نكته بس��يار مهم
ديگر اينكه كمك زيان در نظر گرفته ش��ده براي
 ۳۱ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي در جدول
 ۲-۱۰اليحه ،مجددا در پيوست  ۳اليحه بودجه
سال  ۱۳۹۸نيز آمده است .بر اين اساس ،به نظر
ميرس��د اقالم دو بار منظوره شركتهاي دولتي
محل ابهام است.
بودجه  ۲۸ش��ركت آب منطق��هاي نيز همانند
ش��ركتهاي آب و فاضالب روستايي در سنوات
گذشته ،در فهرست شركتهاي سودده و سر به سر
درج ميشد ،درحاليكه در رديف متفرقه جدول ۹
اليحه بودجه براي شركتهاي مذكور لحاظ كمك
زيان شركتهاي آب منطقهاي نيز كمك زيان يك
قلم تحت عنوان ميش��د ،اما در پيوست  ۳اليحه
بودجه س��ال  ۲۴ ،۱۳۹۸شركت آب منطقهاي از
فهرست ش��ركتهاي سودده خارج و به فهرست
شركتهاي زيانده اقتصادي اضافه شدهاند و بودجه
چهار ش��ركت آب منطقهاي به صورت سربه سر
درج شده است .همچنين كمك زيان شركتهاي
آب منطقهاي در ردي��ف  ۵۲۰۰۰۰-4جدول ،۹

 ۱۰۰۰ميليارد ريال است .همانند شركتهاي آب
و فاضالب روستايي ،كمك زيان شركتهاي آب
منطقهاي نيز به اش��تباه هم در پيوست  ۳اليحه
بودجه به تفكيك هر شركت درج شده است و هم
در جدول  ۹اليحه به صورت يك قلم كه ش��اهد
ديگري براي نادرس��ت بودن اقالم دو بار منظوره
شركتهاي دولتي است.
ب��ا توجه به توضيحات باال ،علت افزايش تعداد
شركتهاي زيانده در پيوست  ۳اليحه بودجه سال
 ۱۳۹۸به  ۶۵عدد به شرح زير است:
تعداد شركتهاي زيانده سال  ۹ ،۱۳۹۷شركت
است كه با انتقال شركت سهامي راه آهن جمهوري
اسالمي از فهرست شركتهاي سودده به زيانده و
انتقال س��ازمان راهداري و حملونقل جادهاي از
فهرست شركتهاي زيانده به سودده در پيوست
 ۳منظ��م به اليحه بودجه س��ال ( ۱۳۹۸به رغم
دريافت كمك زيان در جدول  ،)۷تعداد  ۹شركت
زيانده اليحه بودجه س��ال  ۱۳۹۷ثابت مانده و با
اضافه شدن  ۳۱شركت آب و فاضالب روستايي۲۴ ،
شركت آب منطقهاي و شركت سهامي سازمان آب
زنجان ،مجموع شركتهاي دولتي زيانده در اليحه
بودجه سال  ،۱۳۹۸به  ۶۵شركت بالغ ميشود.
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منابع و مصارف شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
در جدول  ۲منابع و مصارف شركتهاي دولتي قانون بودجه  ۱۳۹۷و قانون بودجه  ۱۳۹۸آورده شده است.
جدول  :۲منابع و مصارف شركتهاي دولتي ،بانك و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
(ارقام به هزار ميليارد ريال  /درصد)

سود سهام شركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت
در م��اده ( )۴قانون الح��اق برخي مواد به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)۲شركتهاي
دولت��ي و بانكهاي موضوع ماده  ۵قانون مديريت
خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها
س��ود ويژه پيشبيني ش��ده است ،موظف به واريز
ماليات علي الحس��اب و س��ود سهام عليالحساب
بودجه مص��وب به صورت يك دوازدهم در هر ماه
ش��دهاند .بر اين اس��اس ،در پيوست  ۳بودجههاي
سنواتي ،پس از كسر هزينه از درآمد هر شركت ۵۰

درصد سود شناسايي شده تحت عنوان  ۵۰درصد
سود ويژه و  ۲۵درصد ماليات در ستونهاي پيوست
 ۳گزارش ميشود و مبالغ مربوط به اين دو ستون به
صورت عليالحساب يك دوازدهم به صورت ماهيانه
دريافت ميشود .سود سهام شركتهاي دولتي از
موارد زير تشكيل شده است:
 -١سود ابرازي -۲سود سهام معوقه -٣سود سهام
شركتهاي با سهم دولتي كمتر از پنجاه درصد.
در جدول  ۳س��ود سهام ش��ركتهاي دولتي به
تفكيك سه جز آن براي قانون بودجه  ۱۳۹۷و قانون
بودجه  ۱۳۹۸آورده ش��ده است .الزم به ذكر است

كه سود پيشبيني شده بانك مركزي از رقم حدود
 ۱۰ه��زار ميليارد ريال در اليحه بودجه  ،۱۳۹۷به
رقم  ۱۰۰هزار ميليارد ريال در قانون بودجه ۱۳۹۷
اص�لاح و  ۹۰هزار ميليارد ري��ال درآمد حاصل از
مابه التفاوت نرخ ارز به س��ود بانك مركزي اضافه
شد و مصوب گرديد مبلغ اضافه شده به ماليات و
س��ود بانك مركزي مشمول ماده  ۴قانون الحاق ۲
نگردد .بر اين اساس بانك مركزي در سال ۱۳۹۷
موظف به پرداخت سود و ماليات عليالحساب يك
دوازدهم ماهيانه نبوده است؛ بنابراين از محل سود
سهام بانك مركزي عملكردي وجود نداشته است.

جدول  :۳سود سهام شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸كل كشور
ارقام به هزار ميليارد ريال و درصد)
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در جز  ۳بند ب ماده  ۲آييننامه اجرايي تبصره
 ۱۴اليحه بودجه عنوان ش��ده اس��ت كه سازوكار
پرداخت علىالحساب سود سهام و ماليات عملكرد
س��ال  ۱۳۹۷شركت ملي نفت ايران ،شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،ش��ركت
ملي پخ��ش فرآوردههاي نفتي ايران در چارچوب
تفاهمنامهاي كه به امض��اي وزراي امور اقتصادي
و دارايي و نفت و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه
كش��ور ميرسد ،تعيين ميشود .تفاهمنامه مذكور
در نيمه اول سال  ۱۳۹۷تدوين و ابالغ شده است.
در بند  ۲اين تفاهمنامه ،مقرر ش��ده است كه علي
الحساب سود سهام و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۷
ش��ركت ملي نفت ايران ،ش��ركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران و ش��ركت ملي گاز ايران
پس از تخصيص س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور
صرفا از طريق سازمان هدفمندي يارانهها ،حسب
مورد به خزانهداري كل و س��ازمان امور مالياتي به
نيابت از شركتهاي مذكور پرداخت شود و سازمان
امور مالياتي و خزانه داري كل كشور مبالغ ديگري
بابت عليالحس��اب سود س��هام و ماليات عملكرد
ش��ركتهاي مذكور در س��ال  ۱۳۹۷مطالبه و از
حساب آنها برداش��ت نخواهند كرد .همچنين در
بند  ۳تفاهمنامه مذكور مقرر شده است كه مبالغ
برداشتي بابت ماليات و سود علي الحساب فروردين،
ارديبهشت و خردادماه سال  ۱۳۹۷از حساب چهار
شركت مذكور توسط سازمان امور مالياتي و خزانه
داري كل كش��ور به حساب س��ازمان هدفمندي
يارانهها عودت گردد يا به عنوان واريزي شركتهاي
مذكور به حسابهاي سازمان هدفمندي يارانهها
لحاظ ش��ود و از تعهد اين ش��ركتها به س��ازمان
هدفمندي كس��ر شود .در بند  ۴تفاهمنامه مذكور
نيز مصوب ش��ده كه سازمان امور مالياتي و خزانه
داري كل كشور هيچ مبلغي را تحت عناوين ماليات
معوقه ،جريمه ماليات معوق ،س��ود سهام معوق و
نظاير آن ،از منابع چهار ش��ركت مذكور برداش��ت
نكنند .بر اس��اس اطالعات خزانهداري كل كشور،
به دليل طلب  ۵۷هزار ميليارد ريالي شركت ملي
نفت ايران از دولت ،مبلغي براي سود سهام از سوي
شركت مذكور پرداخت نشده و با توجه به اينكه سود
سهام ش��ركت نفت در اليحه بودجه سال ،۱۳۹۷
حدود  ۴۱هزار ميليارد ريال است ،بخشي از طلب
ش��ركت نفت به س��ال آينده منتقل شده و حدود
 ۱۶هزار ميليارد ريال از س��ود سهام شركت نفت
در س��ال  ۱۳۹۸تهاتر خواهد شد .شركت ملي گاز
ايران نيز به دليل تسويه مطالبات خود با دولت ،در
 ۶ماهه اول سال  ۱۳۹۷سود سهام پرداخت نكرده
است .سود س��هام دو شركت ديگر ،يعني شركت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و ش��ركت

پخش فرآوردههاي نفتي توس��ط خزانه به صورت
يك دوازدهم برداش��ت ش��ده ،ولي از شركتهاي
زيرمجموعه چهار شركت مذكور در تفاهمنامه ،به
دلي��ل عدم ايجاد محدوديت در منابع هدفمندي،
سود سهامي دريافت نشده است .همچنين با توجه
به اينكه عمده معوقات س��ود س��هام شركتهاي
دولت��ي مربوط به ش��ركتهاي پااليش��ي اس��ت،
عملكردي از اين محل نيز وجود نداشته است.
براي بررسي عملكرد سود شركتهاي دولتي در
هش��ت ماهه اول سال  ،۱۳۹۷رقمي كه بايد مورد
تحليل قرار گيرد ،رقمي كمتر از  ۱۰۰هزار ميليارد
ريال است (كسر  ۱۰۰هزار ميليارد ريال سود بانك
مركزي ۴۰ ،هزار ميليارد ريال سود سهام شركت
نفت و مجموع س��ود ش��ركتهاي زي��ر مجموعه
چهار ش��ركت مندرج در تفاهمنامه) نه  ۲۵۰هزار
ميليارد ريال .با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي،
پيشبيني ميشود عملكرد اين بخش تا پايان سال
 ،۱۳۹۷حداكث��ر به  ۴۵هزار ميليارد ريال افزايش
پيدا كند و بر اين اساس تنها  ۱۸درصد از منابع در
نظر گرفته شده از محل سود شركتهاي دولتي در
قانون بودجه سال  ۱۳۹۷محقق خواهد شد (برآورد
مركز پژوهشهاي مجلس).
در قانون بودجه  ۱۳۹۸رقم س��ود ش��ركتهاي
دولت��ي از  ۲۵۰هزار ميليارد ري��ال مصوب قانون
بودج��ه  ۱۳۹۷به  ۱۲۰ه��زار ميليارد ريال (بيش
از  ۵۰درصد كاهش پيدا كرده اس��ت ،ولي نسبت
به عملكرد پيشبيني ش��ده در س��ال ۴۵( ۱۳۹۷
ه��زار ميلي��ارد ريال) بيش از دو و نيم برابر ش��ده
اس��ت .پيشبيني ميش��ود ميزان عملكرد س��ود
سهام شركتهاي دولتي در سال  ،۱۳۹۸حداكثر
 ۴۰هزار ميليارد باش��د كه با توجه به رقم مصوب
عملكرد  ۳۳درصدي خواهد داشت .با دقت بيشتر
به اجزاي تش��كيلدهنده سود شركتهاي دولتي،
مشخص ميشود جز سود سهام ابرازي ( ۵۰درصد
سود ويژه و سود سهام شركت نفت  -عليالحساب
سال جاري) كليه شركتهاي دولتي ،از  ۱۹۶هزار
ميليارد ريال در سال  ۱۳۹۷به  ۱۱۰هزار ميليارد
ريال در س��ال  ۱۳۹۸كاهش يافته است .علت اين
كاهش در سال  ۱۳۹۸كسر  ۹۰هزار ميليارد ريال
درآم��د حاص��ل از مابه التفاوت نرخ ارز اس��ت كه
در قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۷به سود سهام بانك
مركزي اضافه شده است .درواقع ،سود سهام ابرازي
شركتهاي دولتي در س��ال  ۱۳۹۷بدون در نظر
گرفت��ن  ۹۰هزار ميليارد مذكور ،حدود  ۱۰۶هزار
ميليارد ريال بوده كه در اليحه بودجه سال ،۱۳۹۸
به  ۱۱۰هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.
سود سهام ش��ركتهاي با سهم دولتي كمتر از
 ۵۰درصد در اليحه بودجه س��ال  ۱۳۹۸تغييري
نسبت به قانون بودجه سال  ۱۳۹۷نداشته و ثابت

مانده ،اما س��ود سهام معوقه ش��ركتهاي دولتي
بيش از  ۹۰درصد كاهش پيدا كرده است .به نظر
ميرسد كاهش اين جز به بند  ۴تفاهمنامه مذكور
برميگردد كه در آن مقرر شده است ،سازمان امور
مالياتي و خزانه داري كل كشور هيچ مبلغي را تحت
عناوين ماليات معوقه ،جريمه ماليات معوق ،سود
سهام معوق و نظاير آن از منابع چهار شركت ملي
نفت ايران ،ش��ركت ملي پااليش و پخش ،شركت
پخش فرآوردههاي نفتي و ش��ركت ملي گاز ايران
برداشت نكند و همانطور كه پيشتر توضيح داده
شد ،معوقات شركتهاي زيرمجموعه چهار شركت
مذكور نيز وصول نش��ده و با توجه به س��هم باالي
ش��ركتهاي پااليشي در سود سهام معوقه ،منابع
حاصل از رديف سود سهام معوقه شركتهاي دولتي
براي سال  ۱۳۹۸كاهش چشمگيري يافته است.
نكت��ه ديگري در خصوص س��ود ش��ركتهاي
دولتي در اليحه بودجه وجود دارد كه در جدول ۴
منعكس ش��ده اس��ت .همانطور كه در جدول ۴
مشاهده ميش��ود مبلغ  ۱۱۲٫۳۶۲٫۳۷۴ميليون
ري��ال (ش��امل  ۵۰درصد س��ود ويژه ب��ه مبلغ
67.187.300ميليون ريال و سود سهام به مبلغ
 45.175.0۷۴ميلي��ون ري��ال) به عنوان س��ود
س��هام ش��ركتهاي دولتي در جدول  ۱۱اليحه
بودجه س��ال  ۱۳۹۸كل كش��ور درج شده است.
درحاليك��ه در رديف  ۱۳۰۱۰۱جدول  ۵اليحه،
مبل��غ  110.670.633ميلي��ون ريال (ش��امل
 ۵۰درصد س��ود ويژه و س��ود سهام شركت نفت
براي كليه شركتهاي دولتي پيشنهاد شده است.
نكت��هاي ك��ه وجود دارد اين اس��ت كه اگر مبلغ
 778.636ميليون ريال كه مربوط به سود سهام
ساير س��هامداران است ،از مبلغ ۱۱۲٫۳۶۲٫۳۷۴
ميليون ريال كسر ش��ود ،مبلغ 111.583.738
ميلي��ون ريال حاصل ميش��ود كه اين مبلغ بايد
ب��ه جاي مبل��غ  110.670.633ميليون ريال در
ردي��ف  ۱۳۰۱۰۱جدول  ۵اليحه بودجه س��ال
 ۱۳۹۸درج شود .با دقت بيشتر مشخص ميشود
رقم سود سهم دولت به ميزان  ۹۱۳۱۰۵ميليون
ريال نيز از مبلغ  111.583.738ميليون ريال كسر
شده و مبلغ  110.670.633ميليون ريال جدول
 ۵اليحه حاصل ش��ده است .بر اين اساس معلوم
نيست مبلغ  ۹۱۳٫۱۰۵ميليون ريال سهم دولت
در كدام قس��مت از بودجه به عنوان درآمد دولت
منعكس ميشود .همچنين الزم به توضيح است
كه رديف  ۱۳۰۱۰۱تحت عنوان سود سهام ابرازي
( ۵۰درصد س��ود ويژه و سود سهام شركت نفت
عليالحساب سال جاري) كليه شركتهاي دولتي
در جدول  ۵اليحه آورده ش��ده است درحاليكه
شامل مبلغ  ۲۳۹ميليارد ريال سود سهام موسسات
انتفاعي وابسته به دولت در جدول  ۱۱-۳پيوست ۳
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نيز اس��ت .از آنجايي كه موسسات مزبور در قالب
ش��ركت دولتي نبوده و به علت نداشتن سهام در
سرمايه خود تحت سرفصل مزبور و بهطور جداگانه
در پيوس��ت  ۳آورده ميشوند ،لذا احتساب سود
سهام براي آنها محل ابهام است و نياز به بررسي
جداگانه دارد (گزارش مركز پژوهشهاي مجلس).
ماليات ش�ركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت
در جدول  ،۴ماليات ش��ركتهاي دولتي نش��ان
داده شده است .علت افزايش ماليات علي الحساب
اشخاص حقوقي دولتي در قانون بودجه سال ۱۳۹۷

نسبت به اليحه بودجه سال  ،۱۳۹۷افزايش ماليات
بانك مركزي از محل مابه التفاوت نرخ ارز اس��ت.
ماليات پيشبيني شده بانك مركزي همانند سود
آن ،در قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۷اصالح شده و به
ميزان  ۴۵هزار ميليارد ريال نسبت به اليحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۷افزايش پيدا كرده اس��ت .همچنين
به دلي��ل آنكه مقرر گرديد مبالغ اضافه ش��ده به
ماليات و سود بانك مركزي مشمول ماده  ۴قانون
الحاق  ۲نگردد ،در هش��ت ماهه اول سال ،از محل
س��ود سهام بانك مركزي عملكردي وجود نداشته
و عملكرد مربوط به ماليات عليالحساب اشخاص
حقوق��ي دولتي تنها  ۲۲هزار ميلي��ارد ريال براي

هش��ت ماهه نخست سال  ۱۳۹۷است .از  ۷۳هزار
ميليارد ريال مصوب ماليات عملكرد ش��ركتهاي
دولت��ي ،تنها  ۱۵هزار ميليارد ريال آن در هش��ت
ماهه اول سال وصول شده است.
رديف ماليات عليالحساب اشخاص حقوقي دولتي
در اليحه بودجه سال  ۱۳۹۸از كاهش  ۴۵درصدي
نسبت به قانون بودجه سال  ۱۳۹۷برخوردار بوده
ك��ه علت اين كاهش ،كس��ر رقم  ۴۰هزار ميليارد
ريالي ماليات بانك مركزي از رديف مذكور اس��ت.
در مجم��وع ماليات ش��ركتهاي دولتي در اليحه
بودجه س��ال  ۱۳۹۸ح��دود  ۲۷درصد كاهش را
نسبت به قانون بودجه سال  ۱۳۹۷نشان ميدهد.

جدول  :۴ماليات شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸كل كشور ارقام به هزار ميليارد ريال)

مقايسه سهم منابع و مصارف
همانطور كه در جدول  ۵مالحظه ميش��ود
ش��ركتهاي امور اقتصادي (مجموع سودده و
زيانده) با  ۲۸۲شركت از مجموع  ۳۸۳شركت،

بانك و موسسه انتفاعي وابسته به دولت ،حدود
 ۸۸درص��د از كل مناب��ع و مص��ارف را به خود
اختص��اص دادهاند و س��هم  ۹بانك از مجموع
منابع و مصارف حدود  ۸درصد اس��ت .بنابراين

س��هم  ۹۰شركت و دو موسسه انتفاعي وابسته
به دولت از منابع و مصارف شركتهاي دولتي،
بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت
حدود  ۴درصد است.

جدول  :۵سهم منابع و مصارف شركتهاي دولتي به تفكيك امور ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
در قانون بودجه ( ۱۳۹۸ارقام به هزار ميليارد ريال)
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مقايسه سود سهام و ماليات بر حسب امور
در جدول  ۵۰ ۶درصد سود ويژه مصوب شركتهاي
دولتي و سود سهام شركت ملي نفت به تفكيك هريك از
امور هفتگانه ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
آمده است و سهم هريك از موارد مذكور از مجموع ۵۰
درصد سود ويژه محاسبه شده است .اين نكته شايان ذكر
است كه سود سهام شركت نفت (ذيل امور اقتصادي به
مبلغ  ۴۳٫۴۸۳ميليارد ريال به جاي درج در ستون ۵۰

درصد س��ود ويژه در ستون سهم دولت (ذيل سرفصل
تخصيص س��ود) درج ميشود (اعمال اين روش براي
درج س��ود اين شركت ،عمال موجب عدم اجراي حكم
ماده  ۴قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت  ۲است كه كليه شركتهاي دولتي
موضوع ماده  ۵قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها
كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيشبيني
ميشود را موظف ميكند تا ماليات عليالحساب و سود

سهام عليالحساب بودجه مصوب خود را به صورت يك
دوازدهم در هر ماه واريز كنند ،).ولي در جدول  ،۶رقم
مذكور با  ۵۰درصد سود ويژه ساير شركتها ذيل امور
اقتصادي جمع ش��ده اس��ت .حدود  ۸۵درصد از سود
ويژه شركتهاي دولتي مربوط به شركتهاي ذيل امور
اقتصادي و سود سهام شركت نفت است .سهم بانكها
از مجموع  ۵۰درصد سود ويژه حدود  ۱۳درصد است و
بعد از شركتهاي اقتصادي در رتبه دوم قرار ميگيرند.

جدول  :۶سهم شركتهاي دولتي بر حسب امور ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از مجموع  ۵۰درصد سود ويژه
مصوب و سود سهام شركت ملي نفت در قانون بودجه ( ۱۳۹۸ارقام به ميليارد ريال)

شركت ملي نفت ايران  ۴۰درصد ،شركت ملي گاز ايران
 ۱۹درص��د ،بانك مركزي  ۱۲درصد و پااليش نفت اراك ۸
درصد از  ۵۰درصد سود ويژه شركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت در اليحه بودجه سال۱۳۹۸
سهم دارند .بدينترتيب چهار شركت مزبور در مجموع سهمي

حدود  ۷۹درصد از مجموع  ۵۰درصد سود ويژه و سود سهام
را دارا هستند.در جدول  ۷سهم هريك از شركتهاي دولتي
به تفكيك امور ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از
مجموع ماليات مصوب در اليحه بودجه سال ۱۳۹۸نشان داده
شده است .همانطور كه مالحظه ميشود سهم شركتهاي

اقتصادي از مجموع ماليات مصوب حدود  ۸۵درصد اس��ت
و س��هم اين شركتها از ماليات با سهم آنها از مجموع ۵۰
درصد سود ويژه و سود سهام شركت ملي نفت ،تقريبا برابر
است .همانند سود سهام بانكها با سهم حدود  ۱۴درصدي
از ماليات در رتبه دوم قرار ميگيرند.

جدول  :۷سهم شركتهاي دولتي بر حسب امور ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از مجموع ماليات در قانون
بودجه ۱۳۹۸ارقام به ميليون ريال)
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يك بررس��ي جزئيتر براي ماليات سال ۱۳۹۸
ش��ركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي
وابسته به دولت در جدول  ،۱۰نشاندهنده سهم
 ۴۰درصدي شركت نفت ۱۹ ،درصدي شركت گاز،
 ۱۲درصدي بانك مركزي و  ۸درصدي پااليش نفت
اراك از مجموع ماليات شركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت در اليحه بودجه
سال  ۱۳۹۸است .بدينترتيب چهار شركت مزبور
در مجموع س��همي ح��دود  ۷۹درصد از مجموع
ماليات را دارا هستند.
ش��ركتهاي دولتي ذيل امور اقتصادي با ۲۸۲
ش��ركت ،از مجموع منابع و مصارف ش��ركتهاي
دولتي ،بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به
دولت  ۸۸درصد ،مجموع  ۵۰درصد س��ود ويژه و
سود شركت ملي نفت  ۸۵درصد و ماليات مصوب
 ۸۵درصد سهم دارند .بنابراين ،اين بخش از اهميت
بسزايي در پيوست  ۳منظم به اليحه بودجه سال
 ۱۳۹۸برخوردار است .به همين دليل در اين بخش،
شركتهاي ذيل امور اقتصادي با جزئيات بيشتري
مورد بررس��ي قرار گرفتهاند تا مشخص شود سهم
كدام ش��ركتها از مجموع شركتهاي پيوست۳
اليحه بودجه باالتر از ساير شركتهاست.
نتيجهاي كه در يك بررسي كلي روي شركتهاي
ذيل امور اقتصادي حاصل شد ،نشاندهنده سهم
باالي شركتهاي حوزه نفت ،گاز و پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي از كل بودجه شركتهاي دولتي
است .به همين دليل شركتهاي حوزه نفت ،گاز،
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي از ساير شركتها
تفكيك ش��ده و س��هم هريك از اين شركتها به
تفكيك شركت اصلي شركت ملي نفت ،ملي گاز
و مل��ي پااليش و پخش) و ش��ركتهاي تابعه از
كل منابع و مصارف شركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت ارائه شده است.
شركت ملي نفت به همراه يك رديف فرعي و ۲۴
شركت تابعه ،شركت ملي گاز به همراه يك رديف
فرعي و  ۴۴شركت تابعه ( ۳۱شركت گاز استاني و
 ۱۳شركت ديگر) و شركت ملي پااليش و پخش به
همراه هفت شركت تابعه ،مجموعة  ۷۸شركت در
سه گروه مجزا قرار گرفته و  ۲۰۴شركت باقيمانده
ذيل امور اقتصادي به همراه  ۹۰شركت ديگر ذيل
س��اير امور ،به اضافه  ۹بانك و دو موسسه انتفاعي
وابس��ته به دولت در مجموع  ۳۰۵شركت ،بانك و
موسسه انتفاعي ،در گروه ساير طبقهبندي شدهاند.
شركت ملي نفت حدود  ۳۰درصد و شركت ملي
پااليش و پخش حدود  ۲۵درصد و در مجموع ۵۵
درصد از كل منابع و مصارف شركتهاي دولتي را
به خود اختصاص دادهاند .بر اين اس��اس ،وقتي از
رقم  700.12هزار ميليارد ريالي بودجه شركتهاي
دولتي صحبتي به ميان ميآيد ،بايد توجه داشته

باش��يم كه بي��ش از  ۶٫۰۰۰هزار ميليارد ريال آن
تنها به دو ش��ركت اختصاص دارد .سهم سه حوزه
مذكور از مجموع منابع و مصارف ،حدود  ۷۲درصد
است و  ۳۰۵شركت ،بانك و موسسه انتفاعي وابسته
ب��ه دولت تنها  ۲۸درص��د از كل منابع و مصارف
شركتهاي دولتي سهم دارند (شكل .)۲
س��هم ش��ركتهاي حوزه نفت ،گاز و پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي از مجموع اعتبارات تملك
داراييهاي سرمايهاي صفر است ۷۹ .درصد ماليات
مصوب ش��ركتهاي دولتي مربوط به شركتهاي
مذكور اس��ت و  ۳۰۵شركت ديگر تنها  ۲۱درصد
از ماليات شركتهاي دولتي سهم دارند ۹۶ .درصد
رديف س��ود س��هام متعلق به شركت ملي نفت و
 ۱درصد آن متعلق به ش��ركتهاي تابعه پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي اس��ت و مجموع ۳۰۵
ش��ركت ديگر ،تنها  ۳درصد سود سهام مصوب را
پرداخت ميكنند.
تصوير ش�ركتهاي دولتي ،بانكها و
موسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك
گروههاي سه گانه قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل  ۴۴قانون اساسي
در ج��دول  ۵پيوس��ت  ۳اليح��ه بودجه س��ال
 ،۱۳۹۸خالصه كل منابع و مصارف ش��ركتهاي
دولتي ،بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به
دولت به تفكيك گروههاي س��ه گانه قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
ارائه شده است.
بر اساس ماده  ۴قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل  ۴۴قانون اساسي ،فعاليتهاي اقتصادي به سه
گروه زير تقسيم ميشوند:

 -1شركتهاي گروه يك :مالكيت ،سرمايهگذاري
و مديريت براي دولت در اين گروه به هر نحو و به
هر ميزان ممنوع اس��ت ،جز از طريق سازمانهاي
توس��عهاي با س��ازوكار پيشبيني شده در تبصره
 ۳م��اده  ۳قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل
چهل و چهارم قانون اساسي
 -٢شركتهاي گروه دو :مالكيت ،سرمايهگذاري
و مديري��ت ب��راي دولت در اين گ��روه حداكثر تا
 ۲۰درصد از مجموع ارزش هر فعاليت مجاز است.
 -٣شركتهاي گروه سه :مالكيت ،سرمايهگذاري و
مديريت در فعاليتها و بنگاههاي اين گروه منحصرا
در اختيار دولت است.
 ۵۶درصد از منابع و مصارف شركتهاي دولتي،
بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت در
گروه س��ه فعاليتهاي اقتصادي قرار ميگيرد كه
مشمول واگذاري نيس��تند و اين سهم از منابع و
مصارف بودجه شركتهاي دولتي قابل كاهش از
طريق واگذاري نيست .شركتهاي مشمول ماده ۴
آييننامه تشخيص و انطباق با سهم  ۳۵درصدي
از مناب��ع و مصارف ش��ركتهاي دولت��ي ،پس از
ش��ركتهاي مشمول گروه س��ه در رتبه دوم قرار
ميگيرند .در ماده  ۴آييننامه مذكور آمده اس��ت
كه ش��ركتهاي مادر تخصصي داراي شركتهاي
زيرمجموعه كه به شكل يكجا واگذاري نميشوند،
پس از واگذاري تمامي شركتهاي زير مجموعه،
بر اساس احكام آييننامه مذكور توسط وزارتخانه
ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي و وزارتخان��ه ذيربط
تعيين تكليف خواهند شد .متأسفانه ماده مذكور
عملكردي نداش��ته و برخي از ش��ركتهاي مادر
تخصصي به رغم واگذاري شركتهاي زيرمجموعه
آنها كماكان بالتكليف بوده و تصميمي در خصوص

27

اقتصاد کالن
شماره  -139زمستان 1398

28

اينكه شركتهاي مذكور در كدام يك از گروههاي
فعاليتهاي اقتصادي قرار ميگيرند ،اتخاذ نشده
است .تعيين تكليف در خصوص شركتهاي مذكور
و واگذاري آنها ،ميتواند به كاهش سهم  ۳۵درصدي
منابع و مصارف شركتهاي دولتي منجر شود.
نكته ديگري ك��ه بايد مورد توجه قرار گيرد وجود
س��تون س��اير در جدول  ۱۲اس��ت .با توجه به ماده
 ۲قانون اجراي سياس��تهاي كل��ي اصل  ۴۴قانون
اساسي كه هر يك از بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي
بايد در يكي از گروههاي س��ه گانه مذكور ساماندهي
ميشدند ،مشخص نيست منظور از ساير در جدول ،۱۰
خروج برخي از بنگاهها از فهرست طبقهبندي است.
در دولتهاي دهم و يازدهم تعداد  ۴۲و  ۵۲ش��ركت
كه در پيوستهاي اوليه آييننامه تشخيص و انطباق
به ترتيب در گروههاي يك و دو طبقهبندي شده بودند
با عنوان«خروج» از«فهرست» فاقد گروهبندي شدهاند.

وضعيت بخش خصوصي در ايران
در بخ��ش خصوص��ي اي��ران ،گراي��ش به
فعاليتهاي واس��طهگري كااله��اي توليدي
خارج��ي و بازاريابي براي آنها ديده ميش��ود،
اينگونه فعاليتها با توجه به سودهاي باال و آسان
بودن كار و عدم نياز به ريشه دوانيدن در داخل،
با بهترين امكان براي انتقال سرمايه به خارج با
امكان فرار از پرداخت ماليات ،حداقل استخدام
كارگر و كارمند ،حداكثر مخفي كاري در مورد
معامالت و بينياز به افزايش كيفيت و كميت
كاالها از ديدگاه منافع شخصي ،بهترين فعاليت
با شرايط آرماني به شمار ميآيد.
ش��رايط خ��اص كش��ور ،بهرهمن��دي دولت از
درآمده��اي نفتي سرش��ار ،باعث دولتي ش��دن
اقتصاد كشور و تحت سلطه قرار گرفتن بسياري
از بنگاههاي اقتصادي در داخل كشور شده است.

ب��ه عبارت ديگر در كنار گروههاي س��ه گانه تعريف
ش��دهاند كه در وضعيت بالتكليفي به سر ميبرند .به
عنوان مثال ميتوان به  ۳۰شركت عمران و بهسازي
ايران ،س��ازمان ملي زمين و مسكن ،سازمان مجري
ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي ،شركتهاي
توزيع نيروي برق ،شركت عمران شهر جديد پرديس،
شركت عمران شهر جديد پرند و ...اشاره كرد».
س��هم هريك از گروههاي يك و دو فعاليتهاي
اقتصادي از كل منابع و مصارف شركتهاي دولتي به
ترتيب  ۱و  ۵درصد است .با فرض اينكه هيچ يك از
بنگاههاي مشمول ماده آييننامه تشخيص و انطباق
واگذار نش��وند ،با واگذاري همه بنگاههاي مشمول
گروهه��اي يك و دو ،تنه��ا  ۶درصد از كل منابع و
مصارف بودجه شركتهاي دولتي كاهش مييابد
و رقم باالي بودجه شركتهاي دولتي ،با واگذاري
همه بنگاههاي مشمول تغيير چنداني نخواهد كرد.

دولتي بودن بيش از  ۶۷درصد اقتصاد ايران (منبع:
خبرگزاري فارس) موجب شده كه زمينههاي بروز
مفاسد اقتصادي ،در اقتصاد مهيا گردد و دولت عمال
ب��ه عنوان رقيب براي بخش خصوصي در اقتصاد
كشور ظاهر شود .بخش عمده خصوصيسازي در
ايران در چند سال اخير ،در واقع به صورت انتقال
مالكيت ش��ركتها از يك بخش دولتي به بخش
خصوصي آن بوده است و هيچ يك از ويژگيهاي
اصلي خصوصيس��ازي از جمله تغيير مالكيت از
بخش دولتي به خصوصي افزايش بهرهوري ،كاهش
هزينهها و رقابتپذيري منابع را به همراه نداشته
است .طبق متون موجود در زمينه خصوصيسازي
و بر اس��اس تجربه ديگر كش��ورها ،مديريت امر
خصوصيسازي بايد مس��تقل از نهاد و گروههاي
ذينفع در اجراي واگذاري صورت گيرد .اما مديريت
امر واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي و

بخش عمومي ايران ،مركب از برخي دستگاههاي
مهم واگذارنده س��هام اس��ت كه اين امر موجب
ميشود تصميمات و دستورالعملها با گرايشهاي
صنفي يا متأثر از منافع دستگاههاي مزبور اتخاذ و
تدوين شده كه ميتواند موجب كند شدن و حتي
شكست كلي سياست شود.
به عالوه عمال خصوصيسازي به معني واگذاري
كامل انجام كار به بخش خصوصي به درستي انجام
نميشود و عموما بخشي از ماموريت دستگاههاي
دولتي به بخش خصوصي واگذار نش��ده و وظايف
دستگاههاي دولتي به بخشهاي جزئي تفكيك شده
و اين وظايف جزئي كه در يك دستگاه تعداد آنها نيز
بسيارزياداستبهپيمانكارانمتعددبخشخصوصي
واگذار ميشود كه تبعات زير را به همراه دارد
 -١هماهنگي الزم بين اجراي فعاليتهاي واگذار
شده به پيمانكاران وجود ندارد و دستگاه در راهبري
و هماهنگي ضعف داشته كه نتيجه آن عدم بازدهي
اجراي فعاليتها است.
 -2واگ��ذاري بخش��ي از فعاليته��ا به بخش
خصوصي موجب كاهش نيروي انساني شاغل در
آن بخش نميشود ،بلكه باعث جابهجايي نيروها
شده و عموما اين نيروها كارايي الزم را در مشاغل
جديد را از دست ميدهند.
 -٣با توجه به اينكه س��ازمان نظارتي مناسبي
در دستگاهها پيشبيني نشده ،پيمانكاران بخش
خصوصي تمام س��ود خود را در استفاده بهينه از
امكانات و نيروي انساني نميبينند؛ بلكه عموما در
كاهش كيفيت طلب ميكنند.
ام��ا ناگفته نماند كه اين واگذاريها به هر حال
داراي مزيت تسريع در انجام امور است.
چالشه�ا ،موان�ع و تنگناه�اي
خصوصيسازي در ايران
نقدهاي بسيار زيادي بر نظريه خصوصيسازي
با ماهيتهاي متفاوت وارد ش��ده است اما گرايش
اصلي در اين زمينه اين است كه خصوصيسازي و
كوچك كردن موسسات دولتي موضوعاتي هستند
كه در يك نظريه اقتصادي خاص جاي گرفتهاند.
در ادامه نگاهي به چالشها ،موانع و تنگناهاي پيش
روي روند خصوصيسازي در كشور خواهيم داشت.
چالشهاي خصوصيسازي در كشور
 -١نقش مردم :مشاركت و حمايت مردم يكي
از ضرورتهاي موفقيت اجرايي هر سياس��تي در
كش��ور اس��ت .بيتوجهي به مش��اركت مردم در
خصوصيسازي ،عدم استفاده از سرمايههاي مردمي
و درنهايت متوقف شدن خصوصيسازي را به دنبال
خواهد داشت.
 -۲فقدان دكترين :فقدان دكترين اقتصادي
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منسجم و مشخص به عنوان پشتوانه اين فرآیند،
شك و ترديدها را در موفقيت خصوصيسازي افزايش
ميدهد .وقتي سياس��ت بسيار كليدي و اساسي
خصوصيسازي در مجموعه سياستهاي اقتصادي
اصالت نداش��ته باشد ،تابعي از تصميمگيريهاي
غيراقتصادي قرار ميگيرد.
 -٣ابهام در هدف :نگرانكنندهترين مس��اله
در دور جدي��د خصوصيس��ازي ،مبه��م ب��ودن
هدف اصلي دولت در اجراي اين سياس��ت است.
زماني كه ش��دت گرفتن خصوصيسازي با كسر
بودجه دولت ارتباط مييابد ،اين گمان داده ميشود
كه هدف از فروش شركتهاي دولتي تا حد تأمين
كس��ر بودجه دولت تنزل داده شده است .در سال
 ۱۳۸۱بسياري از دولتمردان و نمايندگان مجلس
هدف از خصوصيس��ازي را كاهش تصدي دولت
عنوان ميكردند ،حال آنكه از لحاظ تئوريك هدف
اصلي خصوصيس��ازي ،افزايش كارايي اجرايي و
كلي اقتصاد است.
داليل كندي روند خصوصيسازي را ميتوان در
چند مورد خالصه كرد:
-1نداشتنقوانينشفافدرخصوصيسازي:
ب��ا گذش��ت بي��ش از چند ده��ه از آغ��از برنامه
خصوصيس��ازي در ايران ،هنوز هم در قانون آن
ابهامات زي��ادي وجود دارد (ابهام��ات مربوط به
روشه��اي واگ��ذاري ،س��ازمانهاي دولتي قابل
واگذاري ،رابطه بخش دولتي و بخش خصوصي و)...
و همين ابهامات ميتواند موجب سوءاستفادههاي
احتمالي شود.
 -۲تأثيرات سياس�ي بر خصوصيسازي:
همانطور كه ميدانيم نوع اقتصاد بر سياستهاي
كشور تأثير ميگذارد .نوع سياست نيز بر اقتصاد
اثرگذار است .كش��ورهاي با دولت بزرگ بيشتر
ت�لاش ميكنند كه عوامل اقتصادي را به عنوان
يك ابزار در اختيار داشته باشند تا در مواقع لزوم
بتوانند از اين ابزار براي رس��يدن به مقاصدشان
استفاده كنند .در كشور ما نيز قبل از انقالب اين
سياست وجود داشت .پس از سال  ۱۳۵۷نيز به
دليل ش��رايط خاص و دوران هشت سال جنگ،
دولت تا آنجا كه ممكن بود سعي كرد اقتصاد را
در دست خود نگه دارد .ادامه اين سياست و نفوذ
اين اعتقاد در بين سياستمداران باعث كندي روند
خصوصيسازي شد و اين افراد به بهانه بياعتمادي
به بخش خصوصي و سود طلب بودن اين بخش با
آن مخالفت ميكردند.
 -٣كارش��كني مديران دولتي به نظر ميرس��د
يكي از داليل كندي روند خصوصيسازي در ايران
مش��كالتي اس��ت كه برخي مديران در اين روند
ايجاد ميكنند.
 -۴بوروكراس�ي ش�ديد :يكي از علل اصلي

كندي خصوصيسازي در ايران نظام بوروكراسي
در سخت است.
 -۵س�ابقه خصوصيس�ازيهاي پيشين:
يك��ي از عوامل��ي كه مانع حركت س��ريع فرآیند
خصوصيسازي اس��ت ،تجربه واگذاريهايي بوده
كه به داليل مختلفي با شكس��ت مواجه شدهاند.
موانع و مشكالت خصوصيسازي در ايران شامل
موارد زير است:
 -۱موانع و مشكالت اقتصادي :تحليل روند
تحوالت اقتصادي كش��ور ط��ي دهههاي اخير به
كمك برخي ش��اخصهاي كالن اقتصاد كش��ور
از جمله نرخ تولي��د ملي و ...حاكي از اين مطلب
است كه نظام اقتصادي كشور به دليل عدم انجام
س��رمايهگذاريهاي كالن زيربناي��ي ،عدم اتخاذ
اس��تراتژيهاي صنعتي موثر و كارا جهت گذار از
دوران وابس��تگي به ص��ادرات نفت ،عدم توجه به

ب��ه كم كاري و ذهنيت مصرفكنندگان مبني بر
ترجيح كاالهاي خارجي و داش��تن ذهنيت نفتي
و مشكلگشا دانستن صادرات نفت از جمله موانع
فرهنگيپيشرفتسياستخصوصيسازيدرسطح
كشور هستند.
 -۴ضعف بازار س�رمايه و سهام :نبود بازارهاي
سرمايه قوي در اكثر كشورهاي در حال توسعه از ديگر
مشكالت اين سياست است .در بيشتر اين كشورها
بازارهاي سرمايهاي جزئي و كوچك هستند و ضوابط
خاصي ندارند .سرمايهگذاري صاحبان سهام كم است
و در نتيجه بازارهاي سرمايه معموال اندك هستند و
خصوصيسازي عمدتا به روش فروش مستقيم انجام
ميگيرد و عدم توانايي مشاركت بانكهاي سرمايه و
سرمايهگذاران خارجي اين ضعف را تشديد ميكند.
 -۵نابرابري رقابت بين بخش خصوصي و دولتي
براي موفقيت اجراي خصوصيسازي در كشور بايد

فعاليتهاي مولد به منظور حصول به خودكفايي
و حض��ور در بازاره��اي رقابتي و ...با مش��كالت و
تنگناهاي گوناگون مواج��ه بوده و تصوير اقتصاد
كش��ور را از لح��اظ جذابيت ،ب��راي حضور موثر
س��رمايههاي بخش خصوصي و در جهت حفظ و
تداوم روند فعاليتهاي گذشته مخدوش و نامطمئن
ميسازد.
 -۲مش��كالت و موان��ع اجراي��ي مديريتي در
م��ورد اجراي سياس��تهاي خصوصيس��ازي به
لحاظ حساس��يت و اهميت اين سياست و اثرات
تعيينكنندهاي كه بر فعاليتهاي اقتصادي خواهد
داش��ت ،وجود نهاد قدرتمند و آگاه و با اختيارات
الزم در اجرا و نظارت بر فرآیند خصوصيس��ازي
ضروري است.
 -3مشكالت و موانع فرهنگي :ذهنيت و رفتار
نيروه��اي كار مبني بر ترجيح كار دولتي و تمايل

رقابتي متعادل و سالم بين آنها وجود داشته باشد.
 -6فقر اطالعات :داش��تن اطالعاتي در مورد
مي��زان تولي��د كاال ،تعداد رقبا ،مي��زان صادرات،
خصوصيات بازار مصرف ،واردات قاچاق و ...براي يك
سرمايهگذار ضروري است كه در ايران هر دو بخش
دولتي و خصوصي از اين لحاظ در تنگنا هستند.
 -۷موان��ع دروني بخش خصوصي در درون
خود بخش خصوصي نيز موانعي براي پيشرفت
خصوصيس��ازي وج��ود دارد .آفتهاي بخش
خصوصي به دو بخش تقسيم ميشود .نخست،
آفته��اي دروني ك��ه ناش��ي از بيتجربگي،
كمدانش��ي ،عدم اطمينان به خ��ود و تداخل
نقشها در اين بخش است .دوم ،آفتهاي بيروني
اس��ت .از جمله اين آفته��ا ،عدم اطمينان در
بخش خصوصي است كه باعث شده سرمايهگذار
با واهمه وارد صحنه شود.
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كارنامه و برنامه تجارت خارجي
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تج��ارت خارجي يك��ي از بخشهاي مهم
اقتصادي است كه امروزه با گسترش فناوري
و افزاي��ش تنوع در تولي��د كاالها در جهان،
از اهميت ويژهاي برخوردار است ،به گونهاي
كه حض��ور در بازارهاي جهاني و بهرهگيري
از مزاي��اي آن ميتوان��د نق��ش موث��ري در
توس��عه اقتصادي كش��ورها ايف��ا نمايد .در
اين ميان توس��عه صادرات غيرنفتي) باهدف
همافزاي��ي و گس��ترش فعاليتهاي توليدي
داراي مزي��ت نس��بي و افزاي��ش درآمدهاي
ارزي از يكس��و و مديري��ت واردات با هدف
استفاده از ظرفيتهاي توليد داخلي ،كنترل
مصارف ارزي و كاهش واردات غيررس��مي از
س��وي ديگر ،اصليترين موضوع مورد توجه
سیاستگذاران در حوزه تجارت خارجي بوده
و سياس��تهايي نظير گس��ترش خوشهها،
ش��بكهها ،تش��كلها و ش��ركتهاي بزرگ
صادراتي و مشاركت بخش غيردولتي و كاهش
موانع و محدوديتهاي تعرفهاي و غیرتعرفهای
وارداتي اتخاذ شده است .اما از آنجا كه شرايط
بينالملل��ي و پيراموني يك��ي از اصليترين
عوام��ل موثر ب��ر متغيرهاي ح��وزه تجارت
خارجي است ،با توجه به شرايط تحريمهاي
بينالمللي در برخي س��الها ،سياس��تهاي
كوتاهم��دت مقابله با تحريم جايگزين برخي
سياس��تهاي مي��ان مدت و بلندمدت ش��د
ك��ه از جمل��ه آنها ميتوان ب��ه اعمال موانع

غیرتعرفهای نظير ممنوعيتهاي صادراتي و
واردات��ي ،تخصيص ارز با نرخهاي مختلف بر
اساس اولويتهاي كاالهاي وارداتي و مداخله
در ب��ازار برخي گروهه��اي كااليي به منظور
جلوگيري از افزايش قيمتها اشاره كرد .در
اي��ن گزارش ،عملكرد صادرات و واردات كاال
و برخي از مهمترين موضوعات مرتبط با آنها
نظير اج��زاي صادرات ،تركيب واردات ،اقالم
عمده صادرات و واردات و شركاي تجاري ،طي
دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷مورد بررس��ي و تحليل
قرار گرفته اس��ت .همچنين شرايط داخلي و
خارجي ،سياستهاي اتخاذشده و مهمترين
اقدام��ات اجرايي در ح��وزه تجارت خارجي
نيز بيان ش��ده است .سپس نتايج پيشبيني
ص��ادرات و واردات حاصل از برآورد الگوهاي
اقتصادسنجي و بر اساس سناريوهاي مختلف
و در پايان ضمن تبيين مهمترين مش��كالت
و چالشهاي پي��ش رو ،راهكارها و اقدامات
ارائه شده است.
تحليل روند صادرات و واردات
طي دوره ۱۳۹۰ -۱۳۹۷
بر اس��اس آمار گم��رك ج.ا.اي��ران ،ارزش
صادرات غيرنفتي با احتس��اب ميعانات گازي
طي سالهاي  ۱۳۹۷۱۳۹۰از نوسان برخوردار
بود ،بهطوریکه از بيش از  ۴۳٫۹ميليارد دالر
در ابت��داي دوره ب��ا روند كاهش��ي به ۴۱٫۸

ميليارد دالر در سال  ۱۳۹۲رسيد ،پس از آن
با روند افزايشي به حدود  ۵۰۰۶ميليارد دالر
در سال  ۱۳۹۳افزايش يافت .در سال ۱۳۹۴
صادرات غيرنفتي با احتس��اب ميعانات گازي
به حدود  ۴۲٫۴ميليارد دالر رسيد كه نسبت
ب��ه  ۱۳۹۳حدود  ۱۶درصد كاهش داش��ت.
كاه��ش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش
قيمت ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي
در سطح جهاني و نيز ركود بازار جهاني آهن و
فوالد ،عمدهترين دليل كاهش ارزش صادرات
غيرنفتي به ويژه صادرات ميعانات گازي بوده
است .رفع تحريمهاي بينالمللي موجب شد
تا صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي
در سالهاي  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶از روند افزايشي
برخوردار ش��ود .اين افزايش در سال ۱۳۹۵
مره��ون رف��ع تحريمها و افزاي��ش صادرات
ميعانات گازي و پتروش��يمي بوده و در سال
 ۱۳۹۶عمدتا ناش��ي از افزايش صادرات ساير
كاالها ،به ويژه محصوالت فلزي بوده اس��ت.
خروج آمريكا از برجام و از سرگيري و اعمال
تحريمه��اي يكجانبه و تداوم تالطمات ارزي
پدي��د آمده در س��ال  ۱۳۹۶موجب ش��د تا
صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در
سال  ۱۳۹۷از روند كاهشي برخوردار شده و به
حدود  ۴۴٫۷ميليارد دالر در پايان سال مذكور
برسد .در مجموع صادرات غيرنفتي با احتساب
ميعان��ات گازي ط��ي دوره ۱۳۹۰ -۱۳۹۷
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از متوس��ط نرخ رش��د س��االنه  ۲۰۰درصد
برخوردار بوده است.
بر اساس آمار گمرك ج.ا.ايران واردات كاال
طي س��الهاي  ،۱۳۹۰-۱۳۹۷نيز از نوسان
برخ��وردار بود ،بهطوریک��ه از  ۶۱۸ميليارد
دالر در س��ال  ۱۳۹۰به  ۴۹٫۷ميليارد دالر
در سال  ۱۳۹۲كاهش يافت .سپس در سال
 ۱۳۹۳ب��ه حدود  ۵۳٫۶ميليارد دالر افزايش
و در س��ال  ۱۳۹۴مج��ددا از روند كاهش��ي
برخوردار شد و به حدود  ۴۱٫۴ميليارد دالر
رس��يد .از مهمترين دالي��ل اين امر ميتوان
به كاهش درآمدهاي نفتي كش��ور و كاهش
قيمت كاالهاي وارداتي به ويژه قيمت غالت
و مواد غذايي در سال مذكور اشاره كرد .پس
از آن واردات در س��الهاي  ۱۳۹۵و ۱۳۹۶
مجددا از روند صعودي برخوردار شد .افزايش
واردات خودرو و قطعات منفصله آن ،افزايش
واردات كاالهاي سرمايهاي و برخي كاالهاي
اساس��ي ،كاهش قاچاق كاال و انتقال واردات
از كانال غيررسمي به كانال رسمي و تسريع
و شفافس��ازي امور ترخي��ص از مهمترين
دالي��ل افزايش واردات در دو س��ال مذكور
بودهاند .واردات كاال در س��ال  ۱۳۹۷مجددا
از روند كاهش��ي برخوردار ش��د و به حدود
 ۴۳٫۲ميليارد دالر رس��يد .افزايش نرخ ارز و
مديريت واردات از طريق گروهبندي كااليي
از مهمتري��ن داليل كاهش واردات در س��ال
مذكور بوده است .در مجموع واردات طي دوره
 ۱۳۹۰ -۱۳۹۷از متوس��ط نرخ رشد ساالنه
منفي حدود  ۵درصد برخوردار بوده است.
بررس��ي تراز تجاري غيرنفتي (با احتساب
ميعان��ات گازي) ط��ي دوره ۱۳۹۰ -۱۳۹۷
بيانگر بهبود تراز مذكور اس��ت .بهطوریکه
كسري تراز مذكور از بيش از  -۱۷٫۸ميليارد
دالر در س��ال  ۱۳۹۰به حدود  ۸۸۹ميليون
دالر در پايان س��ال  ۱۳۹۴بهبود يافت .پس
از آن ت��راز مذكور در س��الهاي بعد نيز (به
اس��تثناي سال  )۱۳۹۶مثبت بود .مازاد تراز
مذك��ور در پايان س��ال  ۱۳۹۷ح��دود ۱٫۵
ميليارد دالر بوده است.
اجزاي صادرات غيرنفتي
صادرات ش��امل س��ه جزو ميعانات گازي،
پتروشيمي و س��اير كاالها است .روند ارزش
هر يك از اجزاي صادرات در نمودار  ۲ترسيم
ش��ده است .صادرات ميعانات گازي از حدود
 ۱۰٫۲ميلي��ارد دالر در ابتداي دوره به دليل
تحريمهاي اقتصادي به بيش از  ۸٫۸ميليارد
دالر در س��ال  ۱۳۹۱كاهش يافت .سپس با

روند افزايش��ي به بي��ش از  ۱۴ميليارد دالر
در س��ال  ۱۳۹۳افزايش ياف��ت كه اين رقم
باالترين ميزان صادرات طي سالهاي مذكور
بود .پس از آن به دليل كاهش قيمت نفت با
كاهش شديد به حدود  ۴٫۷ميليارد دالر در
س��ال  ۱۳۹۴رسيد .سپس صادرات ميعانات
گازي تقريب��ا از رون��د كاهش��ي برخ��وردار
ش��د ،بهطوریکه در س��ال  ۱۳۹۷به حدود
 ۵٫۱ميليارد دالر رسيد.
صادرات محصوالت پتروش��يمي از بيش از
 ۱۵ميليارد دالر در ابتداي دوره با متوس��ط
نرخ رش��د س��االنهاي در ح��دود منفي ۱٫۲
درصد به حدود  ۱۳٫۹ميليارد دالر در س��ال
 ۱۳۹۷كاهش يافت .صادرات اين محصوالت
ب��ه اس��تثناي س��الهاي تش��ديد تحريمها
( ۱۳۹۶ ،۱۳۹۱و  )۱۳۹۷از نرخ رشد ساالنه
مثبتي برخوردار بود (نمودار  .)۲صادرات ساير
كاالها طي دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷تا سال ۱۳۹۱
از يك روند صعودي برخوردار بود ،بهطوریکه
از حدود  ۱۸٫۸ميليارد دالر در ابتداي دوره به
حدود  ۲۲ميليارد دالر در سال  ۱۳۹۱افزايش
يافت كه از مهمترين داليل رشد آن ميتوان
به وج��ود زيرس��اختهاي صادراتي ،اعمال
سياستهاي تشويقي و افزايش ظرفيتهاي
توليدي ب��ه ويژه محصوالت پتروش��يمي و
افزايش رقابتپذيري ناش��ي از كاهش ارزش
پول ملي اش��اره كرد ،اما تداوم و گس��ترش
تحريمه��ا موج��ب كاه��ش  ۵٫۵درص��دي
صادرات در سال  ۱۳۹۲شد .در سال ۱۳۹۳
به واس��طه انجام مذاكرات هستهای ،افزايش
تعامالت بينالمللي و كاهش فشارهاي تحريم،
ص��ادرات غيرنفتي مجددا از روند افزايش��ي
برخوردار ش��د و با نرخ رش��دي معادل ۶٫۴
درص��د به حدود  ۲۲٫۱ميليارد دالر رس��يد.
صادرات كاالي غيرنفتي در سالهاي ۱۳۹۴
و  ۱۳۹۵مجددا از روند كاهشي برخوردار شد.
كاهش قيمت جهاني كاالها ،كاهش تقاضاي
چين براي كاالهاي واس��طهاي ،كاهش نرخ
واقعي ارز ،باقي ماندن برخي مش��كالت نقل
و انتقال بانك��ي ،باال بودن هزينه حملونقل
جادهاي ،ريل��ي و دريايي ،عدم تحقق كامل
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال
 ۱۳۹۵و باال بودن هزينه تأمين مالي صادرات
از مهمترين داليل كاه��ش صادرات در اين
سالها بود .صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۹۶
بالغ بر  ۲۵٫۴ميليارد دالر بوده كه نسبت به
سال ماقبل آن  ۲۲٫۳درصد افزايش داشت.
افزايش صادرات غيرنفتي به ويژه محصوالت
فلزي ب��ه دليل افزايش قيمت جهاني فلزات

و افزايش نرخ ارز در نيمه دوم س��ال ،۱۳۹۶
از مهمترين داليل رش��د صادرات محسوب
ميشود .صادرات ساير كاالها در سال ۱۳۹۷
بال��غ ب��ر  ۲۵٫۷ميليارد دالر رس��يد كه در
مقايس��ه با مدت مشابه س��ال ماقبل حدود
 ۱٫۱درص��د افزايش ياف��ت .افزايش قيمت
كاالهاي داخلي به عنوان عامل تعيينكننده
قيمت پايه كاالهاي صادراتي دليل اين رشد
محسوب ميشود.
همچنين بررس��ي س��هم هر يك از اجزاي
صادرات بيانگر آن اس��ت كه صادرات س��اير
كاالها با متوسط سهمي در حدود  ۵۰درصد
باالترين س��هم و ميعانات گازي با متوس��ط
س��همي در حدود  ۱۹درصد كمترين سهم
را از كل صادرات غيرنفتي دارا بوده است.
روند صادرات غيرنفتي
بر اساس سطح تكنولوژي
رون��د ص��ادرات ب��ر مبن��اي طبقهبن��دي
محصوالت تجاري بر اساس سطح تكنولوژي
در جدول  ۱ارائه ش��ده است .مطابق جدول
مذك��ور ،بهط��ور متوس��ط  ۷۸درصد ارزش
صادرات طي دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷مربوط به
محصوالت اوليه (مانند ميوه تازه ،گوش��ت،
برنج ،كاكائو ،چاي ،قهوه ،چوب ،زغال سنگ،
نفت خام ،گاز) توليدات مبتني بر منابع (مانند
سنگ معدن آهن ،محصوالت نفتي كائوچو،
سيمان ،سنگهاي قيمتي ،شيشه) و توليدات
ب��ا تكنولوژي متوس��ط فرآوري ش��ده مانند
الياف مصنوعي ،مواد شيميايي و رنگ ،كود،
پالس��تيك ،آهن ،لوله) بوده است .همچنين
توليدات مبتني بر منابع محصوالت كشاورزي
با متوسط نرخ رشد  7درصد از باالترين نرخ
رش��د طي دوره مذكور برخوردار بوده است.
به عالوه ،بر اس��اس اطالعات جدول مذكور،
محص��والت با تكنولوژي باال س��هم بس��يار
ناچيزي در سبد صادراتي داشتهاند.
نمودار  ۴روند س��هم طبقات اصلي را طي
دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷نشان ميدهد .بر اساس
اين نمودار ،سهم صادرات محصوالت اوليه و
تولي��دات با تكنولوژي متوس��ط به ترتيب از
 ۳۲درصد  ۲۱درصد در ابتداي دوره با نوساناتي
ب��ه  ۳۷درص��د و  ۲۵درصد در س��ال ۱۳۹۷
افزايش يافته است .اين بررسي نشان ميدهد
كه س��هم پايين محصوالت نهاي��ي و با ارزش
اف��زوده باال در صادرات كش��ور و اتكاي بخش
عمده صادرات كشور به محصوالت پايه و كمتر
فرآوري ش��ده و فلهاي ،كم��اكان از مهمترين
چالشهاي حوزه تجارت خارجي است.
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در اين بررس��ي از قواني��ن بودجه 1395-98
اس��تفاده شده اس��ت .در اين قسمت به بررسي
قوانين بودجه و تكاليف پولي پرداخته ميشود.
از آنجايي كه ماهيت تبصرهها در قوانين مختلف
بهط��ور كام��ل در برخ��ي موارد قابل مقايس��ه
نيست ،بودجه هر دوره به صورت منفرد و كالن
مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت .بر اين اساس،
دس��تهبندي كلي از تبصرههايي كه به نحوي بر
سیاس��تگذاري پولي موثر هستند ،مورد نظر و
بررسي است .در اين بخش تكاليف پولي بودجه به
دو شكل كيفي ،كمي و اثرگذاري آن بر ابزارهاي
سياست پولي مورد بررسي قرار ميگيرد.
تكاليف پولي كمي اعم از تعيين هر نوع ضابطه
و محدوديت بهصورت مقداري بر تس��هيالت و
تكاليف پول��ي و بانكي بوده ،درحاليكه تكاليف
پولي كيفي مشتمل بر هر نوع ضابطهاي است كه
ضوابط كلي تعيين تسهيالت را مشخص كرده و
صرفاً نوعي جهتدهي خاص بر تسهيالت است.
بررس��ي تكالي��ف پول��ي در قواني��ن بودجه
نش��اندهنده موارد بسياري است كه به صورت
كمي يا كيفي بر تس��هيالت اعطايي موثر است.
كلي��ه تبصرههايي ك��ه به هر نوع��ي بر مقادير
تسهيالت تأكيد مشخص دارند مانند تسهيالت
ازدواج ،تس��هيالت اش��تغال ،تسهيالت تجهيز
آزمايشگاهها و دانش��گاهها ،تسهيالت مرتبط با
محيط زيس��ت ،اختصاص دادن منابع صندوق
توسعه به طرحهاي خاص و غيره بهنوعي تكاليف
كمي بودجهاي و مواردي نظير هدايت اعتبارات به

پروژههاي خاص ،تعيين شرايط خاص تسهيالت،
تعيين دوره بازپرداخت و امهال تسهيالت ،تعيين
مصاديق ضمانتهاي تسهيالت به انحاي گوناگون
بر سیاستگذاري پولي تأثير دارند .بررسي تكاليف
پولي بودجه نشان ميدهد عمده اين تكاليف بر
نرخ تنزيل كه ابزار اصلي تنظيم سياس��ت پولي
است ،اشاره دارد.
نظري��ات پولي دههه��اي اخير ب��ر اين نكته
تأكيد دارند كه رشد كلهاي پولي عموماً درونزا
هس��تند و بر اين اساس ابزار تنزيل از مهمترين
ابزارهاي كنترل كلهاي پولي هستند كه ثبات
سيس��تم پولي و رشد كلهاي پولي متناسب با
اه��داف را امكانپذير ميكنند .به همين جهت
پيشنهاد كلي بر اين است ،دولت جهتگيريهاي
توسعهاي و برنامهاي خود را در چارچوب بودجه
سنواتي ،منطبق با قوانين و مقررات بازارها كرده
و درصورتيكه قصد حمايت دارد ،اين حمايت را
بعدا ً بر اس��اس عملكرد پروژه و بر اساس كارايي
به عنوان يارانه پرداخت كند.
اليحه بودجه و قانون بودجه
در اي��ن گزارش قوانين بودجه مدنظر اس��ت
ك��ه در هري��ك از آنها به دنبال بررس��ي موارد
سیاستگذاري پولي هستيم .نكته مهمي كه در
اينجا وجود دارد ،اين اس��ت ك��ه اليحه بودجه
و قان��ون بودجه با يكديگر تف��اوت دارند .اليحه
بودجه توسط دولت تنظيم و تكميل ميشود و
براي تأييد به مجلس ميرود ،سپس در مجلس

مجموعه تغييراتي روي اليحه دريافتي از سوي
دولت اعمال ميشود كه درنهايت به قانون بودجه
تبديل ميش��ود .آنچه در سالهاي اخير شاهد
آن ب��وده ايم ،حاكي از آن اس��ت كه مجلس در
سیاستگذاري پولي دخالتهايي انجام داده است.
درواقع ،سیاستگذاري پولي در قوانين بودجه از
دو منبع متفاوت متأثر ميشود ،نخست آنچه در
اليحه بودجه توس��ط دولت بدان پرداخته شده
است و دوم ،آنچه توسط مجلس شوراي اسالمي
بدان اضافه يا كم ميشود .مجلس شوراي اسالمي
به طور مس��تقل نميتواند سیاستگذاري پولي
نمايد ،درواقع آنچه مجلس انجام ميدهد ،افزايش
مخارج است كه منجر به افزايش كسري بودجه و
بهطور غيرمستقيم دخالت در سیاستگذاري پولي
ميش��ود .اگرچه تأثير عامل دوم به اندازه عامل
اول نيست ،ولي در سالهاي اخير شاهد افزايش
شدت اين عامل بودهايم .درنهايت ،اين دو عام به
عنوان قانون بودجه مصداق بررسي نهايي است.
مهمتر آنكه اليحه دولت مبتني بر نياز دستگاهها
و با محدوديتهاي واقعي اقتصاد همراه اس��ت،
حال آنكه تصميمات مجلس ش��وراي اس�لامي
به دليل دوگانگي رفت��ار قانونگذار و اجراكننده
قان��ون ،نميتواند به دور از تعصبات سياس��ي و
عاليق مرتبط با نمايندگي باش��د .اين مساله از
يكس��و س��بب ش��فافيت در نظام پولي و عدم
دخالت دولت ش��ده و از سوي ديگر ،بهرهمندي
و كارايي حقيقي تخصيص اعتبارات را نيز مورد
راستيآزمايي قرار ميدهد.
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مخالفان واقعي خصوصيسازي
بودجه شركتهاي دولتي شامل 385شركت
دولتي است .شركت دولتي طبق قانون به شركتي
گفته ميش��ود كه بيش از 50درصد سهام آنها
متعلق به دولت است .رجوع به بودجه شركتهاي
دولت��ي ميتواند مبنايي براي ب��رآورد آثار مالي
فعاليتهاي اين شركتها و حتي واگذاري آنها
در جه��ت تأمين منابع مالي باش��د .در بودجه
ش��ركتهاي دولتي ارقام درآمد و هزينه اجزاء
اصلي شكلگيري بودجه هستند و هزينههايي
كه شركتها براي توليد كاالها و خدمات صرف
ميكنند ،عمدتاً از مح��ل درآمدهاي حاصل از
فروش همان كاالها يا خدماتي اس��ت كه توليد
ميكنند .درصورتيك��ه چارچوب اصلي بودجه
عموم��ي دولت كه عمدتاً مربوط به وزارتخانهها
و سازمانهاس��ت ،مبتني بر مناب��ع دريافتي از
دولت است؛ زيرا وظايف وزارتخانهها و سازمانها
حاكميتي اس��ت و انجام وظايف مزبور منجر به
كس��ب درآمد براي دولت نميش��ود .همچنين
محاسبه ،ثبت و نگهداري حسابها در شركتها
به روش تعهدي و در س��اير دستگاهها به روش
نقدي انجام ميشود؛ بنابراين جمع كردن بودجه
شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات انتفاعي
وابس��ته به دولت با بودجه عمومي دولت از اين
نظ��ر صرفاً يك جمع جبري اس��ت و به مفهوم
ادغام آنها با يكديگر نيس��ت ،زيرا اساساً از يك
جنس نيستند .با توجه به تفاوتهاي ساختاري
در بودجه عمومي دولت و بودجه ش��ركتهاي
دولتي برخي از صاحبنظران معتقدند كه اصوالً
جمع اين دو در قالب يك رقم به عنوان بودجه
كل كشور صحيح نيست زيرا حجم بودجه دولت
را متورم نشان ميدهد؛ كه در پاسخ به اين اشكال
بايد اشاره كرد كه درج بودجه شركتهاي دولتي،
بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در
بودجه كل كش��ور در اجراي حكم ماده 1قانون
محاسبات عمومي ضرورت دارد .باال بودن سهم
بودجه شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور
همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده اس��ت.
بدون ترديد ،شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور
نقش و حضور بسيار گسترده (و در برخي بخشها
انحصاري دارند .از زمان اجراي سياستهاي كلي
اصل  44قانون اساسي انتظار ميرفت كه سهم
شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور كاهش قابل
مالحظ��هاي يابد .اما باوجود اينك��ه با واگذاري
و خ��روج تعدادي از بنگاهه��اي دولتي ،همانند
ش��ركتهاي زيرمجموعه ش��ركت صنايع ملي
پتروش��يمي ،سازمانهاي گس��ترش و نوسازي
صنايع ملي ايران و توسعه معادن و صنايع معدني
ايران ،سهم مالكيت دولت در شركتهاي موضوع

گروه ( )1كاهش محسوسي يافته است .همچنين
با واگذاري «شركت مخابرات ايران و شركتهاي
مخابرات اس��تاني» كه از مهمترين شركتهاي
دولت��ي گ��روه ( )2بود ،نام آنها نيز از فهرس��ت
شركتهاي دولتي پيوست قوانين بودجه سنواتي
خارج شده است .معالوصف واگذاري شركتهاي
موضوع گروه ( )1و برخي از شركتهاي گروه ()2
تأثير قابل مالحظهاي در حجم بودجه شركتهاي
دولتي نداشته است؛ كه از داليل آن ميتوان به
موارد زير اشاره كرد:
بر اس��اس مفاد بند ج م��اده ( )3قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي ،مالكيت
و مديري��ت در فعاليتها و بنگاههاي مش��مول
گروه (3 )3م��اده ( )2قانون مذكور منحصرا ً در
اختيار دولت است .شركت ملي نفت ايران و 31
زيرمجموعه آن ،بانك مركزي و  8بانك دولتي،
سازمان صنايع دفاع و 11شركت وابسته به آن،
ش��ركت س��هامي ارتباطات زيرساخت شركت
توليد نيروي برق حرارتي گروه ( )3هستند و نيز
سازمانهاي توس��عهاي ازجمله سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و  30شركت
استاني كه سرمايهگذاري دولت در آنها به استناد
اصالحات قانون اجراي سياس��تهاي اصل 44
محدوديتي ندارد .شركتهاي مزبور (موضوع گروه
( )3بانضمام شركتهايي كه نام آنها از فهرست
واگذاري حذف ش��ده است( .و براي تعدادي نيز
پيشنهاد جهت انتقال آنها به گروه ( )3در فرآیند
تصويب قرار دارد) حجم وسيعي از تكاليف قانوني
دول��ت را در زمينه س��رمايهگذاري بخشهاي
اقتص��ادي بر عهده دارن��د .همچنين به منظور
توسعه و تقويت زيرساختهاي بخشهاي انرژي،
آب ،حمل نقل و شهرس��ازي ،صنعت و فناوري
اطالعات ،دفاعي و حسب مورد قوانين وجود دارد
كه اجراي احكام آن قوانين از طريق شركتهاي
دولتي ميسر است .عالوه بر آن دولت ميتواند با
رعايت مفاد قانون يادشده در فعاليتهاي گروه
( )2و نيز از طريق ش��ركتهاي توسعهاي مانند
«سازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران»
در فعاليتهاي گ��روه يك نيز در مناطق كمتر
توسعهيافته يا در زمينه فناوريهاي نوين و صنايع
پرخطر سرمايهگذاري كند .ضمن آنكه همكاري
دولت با بخشه��اي غيردولتي (بخش عمومي
غيردولتي ،بخش خصوصي و بخش تعاوني) نيز
در محدودهاي كه قانون اجراي سياس��تهاي
اصل  44تعيين نموده اس��ت امكانپذير است؛
بنابراين ح��دود فعاليتهاي اقتصادي دولت در
قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون
اساس��ي و اصالحات آن گستره قابل توجهي از
اقتصاد ملي را دربر ميگيرد.

از آنجاك��ه بودجه ش��ركتهاي دولتي عمدتاً
مربوط به ش��ركتهايي اس��ت كه در گروه ()3
قرار دارند و مالكيت و مديريت در آنها منحصرا ً
در اختيار دولت اس��ت يا مربوط به شركتهاي
گروه ( )2اس��ت كه بنا بر ضرورتهاي متعددي
نام آنها از فهرس��ت واگذاري خارج ش��ده است،
لذا كاهـش بودجـه شركتهاي دولتي به لحاظ
واگذاريه��اي انجام ش��ده با توج��ه به مباني و
الزامات قانوني مربوط و نيز شرايط اجرايي ،فني،
مالي و نيز ضرورتهاي اقتصادي كش��ور ،امري
دور از انتظار اس��ت .به نظر ميرسد صرفنظر از
حجم بودجه ش��ركتهاي دولتي ،موضوع حائز
اهميتتر توجه به راهكارهاي اساسي به منظور
كارآمد نمودن شركتهاي دولتي است؛ به نحوي
كه در تعامل با بخش خصوصي منجر به بهبود
فضاي كلي كسبوكار شود .نخستينبار بهطور
رس��مي در بهار  1370بود كه مرحوم حس��ن
حبيبي مع��اون اول رئيسجمهور وقت در يك
بخشنامه رسمي به مسئوالن وزارتخانهها اعالم
كرد كه بايد سهام شركتهاي تحت پوشش خود
را كه شناس��ايي شده است ،به بخش خصوصي
واگذار كنند .اج��راي اين مصوبه در آن زمان با
مقاومتهايي همراه بود .چند ماهبعد در مجلس
چهارم ،اكثريت نماين��دگان مخالفت خود را با
مصوبه دولت نش��ان دادن��د و راه تازهاي را براي
خصوصيسازي پيش��نهاد كردند .قانون تازهاي
به ن��ام «قانون واگذاري ش��ركتهاي دولتي به
كارگران و ايثارگران» به تصويب مجلس رسيد كه
در سال 1374به اجرا درآمد .پس از آن در مجلس
پنجم و با پايان هماهنگي نسبي دولت و مجلس،
شرايط خصوصيسازي دش��وارتر شد .منتقدان
دولت ،خصوصيسازيهاي انجام شده در سالهاي
قبل را به مثابه يك ابزار مبارزه به دس��ت گرفته
و نارساييها و كاستيهاي اجرايي و رانتخواري
را مطرح ساختند .سازمان برنامهوبودجه در دوره
اصالحات در قالب تبصره  35قانون بودجه سال
1377موضوع خصوصيسازي را مطرح ساخت.
اين تبص��ره در قانون بودج��ه  1378نيز تكرار
ش��د .سپس س��ازمان برنامهوبودجه براي اينكه
قانون خصوصيس��ازي را از حالت ساالنه خارج
و به يك امر مستمر تبديل كند در قانون برنامه
س��وم توس��عه يك فصل به آن اختصاص دادند.
بر اس��اس اين قانون ،سازمان خصوصيسازي به
عنوان متولي واگذاري سهام شركتهاي دولتي
به بخش غيردولتي در نظر گرفته شد .بدينترتيب
زمينههاي تولد س��ازمان خصوصيسازي فراهم
شد؛ اما فعاليتهاي خصوصيسازي بهطور جدي
با ابالغ سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي
در سال  1384و قانون اجراي سياستهاي مذكور
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از سال 1386آغاز و در سال 1387پيگيري شد و
هماكنون نيز فرآیند خصوصيسازي در چارچوب
اي��ن قانون در جريان اس��ت .از زمان تأس��يس
سازمان خصوصيسازي تا خردادماه 1398بيش
از 149هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است
كه در اين ميان 26هزار ميليارد تومان مربوط به
سهام عدالت بوده است و 31هزار ميليارد تومان
نيز بابت رد ديون دولت واگذار شده و باقي سهام
نيز بهصورت تدريجي ،ترجيحي و بلوكي به عموم
متقاضيان واگذار ش��ده است .سهام شركتهاي
دولت��ي يا بهصورت بلوكي واگذاري ميش��ود يا
مديريتي يا به صورت خرد فروخته ميش��ود .بر
اين اساس به دليل مزيتهايي كه واگذاريهاي
بلوكي و مديريتي دارن��د ،معموالً مقاومتهايي
در راس��تاي خصوصيس��ازي درخص��وص اين
واگذاريه��ا اتف��اق ميافتد .در اي��ن پژوهش به

مولدسازي آنهاست .مولدسازي داراييهاي دولت
يكي از راههاي تأمين منابع مالي داخلي است .نبود
اطالعات باعث مغفول ماندن حجم بسيار زيادي
از داراييهاي كش��ور شده است؛ اما در چند سال
اخير فرآیند احصا و شناسايي داراييها آغاز شده
كه ميتواند به عنوان گام اول مولدسازي داراييها
بسيار موثر باشد.
اكرم��ي ،خزان��هدار كل كش��ور ه��دف پروژه
مولدس��ازي داراييهاي دولت را در س��ه پرسش
خالصه كرد :دولت چه مقدار دارايي دارد ،ارزش
داراييه��اي دول��ت به چه ميزان اس��ت و نحوه
استفاده بهينه از آنها چيست؟ مطابق با برآوردهاي
انجام ش��ده از محل مولدسازي داراييهاي مالي
دولت و ش��ركتهاي دولت��ي ميتوان تا 3درصد
توليد ناخالص داخلي كش��ورها در س��ال ،درآمد
ايجاد كرد .اين درآمد براي ايران در حدود 40هزار

بررس��ي دارايي دولت ،راهكارهاي ش��ركتهاي
دولتي ،بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به
دولت ،وضعيت شركتهاي دولتي در قانون بودجه
سال 1398كل كشور ،روند تجهيز منابع از طريق
واگذاري شركتهاي دولتي در سالهاي گذشته،
مهمترين محدوديتها و چالشهاي پيش روي
تجهيز منابع دولت با استفاده از خصوصيسازي و
برآورد مجموع ارزش بنگاههاي در دست واگذاري
آورده شده است .بهطوركلي داراييهاي دولت در
سه دس��ته داراييهاي مالي (سهام شركتهاي
دولتي) ،اموال غيرمنقول (زمين ،ساختمان و)...
و داراييهاي نامش��هود (مانن��د حق امتياز ،حق
اس��تفاده از جنگلها و مراتع و )...جاي ميگيرد.
برآوردها نش��ان ميدهد ارزش اموال غيرمنقول
دولت 5000هزار ميليارد تومان اس��ت .دو روش
اصل��ي براي درآمدزاي��ي از داراييه��ا ،فروش و

ميليارد تومان در سال خواهد بود .حجم عظيم از
ثروت خفته دولت ميتواند بسياري از كمبودهاي
مالي دولت و نيازهاي س��رمايهگذاري كش��ور را
تأمين كند .س��ادهترين راه ب��راي دولت ،فروش
اين امالك مازاد اس��ت؛ اما اين راه چنانكه برخي
تجربيات گذشته نشان داده ميتواند منجر به حيف
و ميل اموال و از بين رفتن ارزش آنها شود .راهحل
بهينهاي كه ميتواند ارزش اين اموال را حفظ كند
و همچنين باعث ايجاد يك جريان نقدينگي پايدار
براي دولت شود و بسياري از كمبودهاي مالي را
جبران كند ،انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي
است .اوراق رهني با پشتوانه دارايي ،اوراقي است
كه در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت
س��ود آنها ،درآمد ناش��ي از داراييهاي مشخص
اس��ت .دولت ميتواند اين ام�لاك را اجاره داده
و درآمد حاصل از اجاره ،پش��توانه پرداخت سود

اوراق منتشرشده باشد .درعين حال با فروش اين
اوراق دولت ميتواند بسياري از پروژههاي عمراني
را تأمين مالي كند و همچنين بدهيهاي خود را
به پيمانكاران و بانكها پرداخت كند.
فرآیند اوراق بهادارسازي داراييهاي غيرمولد
چند فايده همزمان دارد:
نخست اينكه ،دولت با اجاره دادن امالك راكد
ال ارزش آنها را حفظ
و اس��تفاده بهينه از آنها عم ً
و حتي در برخي موارد ممكن اس��ت ارزش آنها
بهواسطه فعاليتي كه در آن ملك انجام ميگيرد،
افزايش يابد.
فاي��ده دوم اين اس��ت كه دولت ب��ا اين روش
ميتواند بودجه عمراني خود را افزايش دهد كه
خود آن باعث افزايش اشتغال خواهد شد.
فايده سوم اين اس��ت كه با انتشار اين اوراق،
نقدينگي س��رگردان در دست مردم جمعآوري
شده و صرف فعاليتهاي مولد خواهد شد.
به اينترتيب كه دولت ميتواند در مقابل بدهي
خود به پيمان��كاران و بانكها اين اوراق را تهاتر
كند .به اين ترتيب طلبكاران از دولت ميتوانند
اين اوراق را در بازار ثانويه به فروش برس��انند و
مشكالت نقدينگي خود را برطرف كنند .پيشنهاد
ميش��ود كه دولت هرچه س��ريعتر براي بودجه
سال آينده يك برنامه عملياتي براي اجاره دادن
اين امالك و انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي
تدوين كند .براي شروع كار ميتوان از اموالي كه
در سامانه يكپارچه ثبت و شناسايي شده شروع
كرد و بهتدريج ميزان اوراق منتشرشده را افزايش
داد .همچنين الزم اس��ت كه سررسيد اين اوراق
متناظر با مدت زمان قراردادهاي اجاره ،متنوع و
طوالنيمدت باش��د .عالوه بر اين عرضه و فروش
اوراق بايد با سازوكار حراج در بورس اوراق بهادار
عرضه و قيمتگذاري شود.
خصوصيس��ازي پنج اثر ب��ر متغيرهاي مهم
اقتص��ادي دارد ك��ه از آن جمل��ه افزايش توليد
مل��ي از طريق افزايش بهرهوري اس��ت .درواقع
خصوصيسازي وجوه مالي را از بخش خصوصي
به بخش دولتي منتقل ميكند و مالكيت (كنترل)
بنگاهه��ا را از بخ��ش دولتي به بخش خصوصي
منتق��ل خواهد كرد .اثر ديگر خصوصيس��ازي
بر بودجه دولت اس��ت كه ب��ا فروش داراييهاي
دولت در حس��ابهاي دولتي و فروش داراييها
موج��ب موقعيت مالي دولت و كاهش كس��ري
بودجه خواهد شد .افزايش كارايي اقتصادي ديگر
اثر خصوصيس��ازي اس��ت كه به عنوان يكي از
ابزارهاي بهبود عملكرد دولت تلقي شده و مورد
حمايت قرار ميگيرد؛ اما اثر خصوصيس��ازي بر
توزيع درآمد با دو ديدگاه مواجه اس��ت .ديدگاه
اول ،اثرهاي توزيعي خصوصيس��ازي و ش��امل
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دو بخش اس��ت كه امكان ادامه فعاليت بنگاه و
كاهش سطح اشتغال و همچنين افزايش هزينه
زندگي افراد جامعه است .در مقابل ،ديدگاه دوم
بر سياستهاي مكمل سياست خصوصيسازي
تأكي��د دارد ك��ه موجب كاه��ش اثرهاي منفي
خصوصيس��ازي ميشود .ش��ركتهاي دولتي
همچون ديگر ش��ركتهايي كه تحت مديريت
بخش خصوصي اداره ميش��وند ،از يك سازمان
و تش��كيالت مستقل برخوردار و در مقابل انجام
هزينه درصدد كسب اهداف اقتصادي نيز هستند.
به اين ترتيب كسب سود ميتواند به عنوان يكي از
اهداف اينگونه شركتها مطرح شود ،اما به داليل
مختلف نظير ماهيت فعاليت و فلسفه پيدايش آنها،
اين هدف در كنار اهداف غيراقتصادي ديگر قرار
داشته است و بهطور عمده از آنها تأثير ميپذيرد.
در اين پژوهش علل زياندهي شركتهاي دولتي به
تفصيل بررسي شده است كه از آن جمله ميتوان
به ح��دود اختيارات و مس��ئوليتهاي مديران،
س��ازوكار قيمتگذاري كااله��ا و خدمات ،عدم
برخورد قاطع با سوء مديريتهاي مالي اجرايي،
بهرهوري پايين و عدم كارايي عوامل توليد ،عدم
تركيب بهينه داراييها ،عدم استفاده از مازادهاي
مالي ،ع��دم تركيب بهينه عوام��ل توليد ،تفكر
حاكم بر شركتهاي دولتي زيانده ،عدم استفاده
از فناوريهاي جديد و پيشرفته و فنون مديريتي
مناسب ،مديريت و نظارت ضعيف ،عدم استفاده
از تكنيكهاي سيستم اطالعات مديريت و بهاي
تمامشده و تداخل س��اختار مالكيتي مديريتي
شركتهاي دولتي و عدم تفكيك آنها اشاره كرد.
به دليل نقش گستردهاي كه شركتهاي دولتي
در فرآیند توس��عه اقتصادي كشور ايفا ميكنند
و همچنين با توجه به حجم گس��ترده فعاليت،
تع��داد و حجم بودجه آنها ،ش��ركتهاي دولتي
به طرق مختلف بر ساختار كلي بودجه كل كشور
تأثي��ر ميگذارند .اين تأثيرها ،هم دريافتها و هم
پرداختهاي بودجه كل كشور را در برميگيرد،
بهطوريكه شركتهاي دولتي از يكسو از طريق
پرداخت ماليات و سود سهام به خزانه كشور ،به
افزايش درآمدهاي عمومي كشور كمك ميكنند
و از س��وي ديگر ،برخي از ش��ركتهاي دولتي
و موسس��ههاي انتفاعي وابس��ته به دولت براي
اجراي طرحهاي تملك داراييهاي س��رمايهاي
خود بهتناسب ،از محل درآمدهاي عمومي دولت
يا از تمام يا قسمتي از منابع سرمايهگذاري داخلي
خ��ود ،اس��تفاده ميكنند .از اي��نرو ،در صورت
زياندهي شركتهاي دولتي (يا حتي تعدادي از
آنها )،بخش قابل توجهي از منابع عمومي دولت
و درآمدهاي عمومي كشور بايد صرف تأمين زيان
اينگونه شركتها شود يا جبران زيان يادشده در

صورت امكان ،از منابع داخلي آنها تأمين ش��ود
ك��ه در هر صورت اين امر باعث ميش��ود منابع
و درآمدهايي كه بايد صرف س��رمايهگذاريهاي
جديد يا تكميل پروژهها شود ،صرف جبران زيان
شركتهاي زيانده شود كه اين امر در درازمدت،
تضعيف سيس��تم اقتصادي كشور را در پي دارد.
درآمده��اي دولت از محل ش��ركتهاي دولتي،
بانكها و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت
ش��امل ماليات مستقيم و 50درصد سود ويژه و
پرداختهاي دولت از محل منابع بودجه عمومي
به برخي شركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات
انتفاعي وابسته به دولت شامل اعتبارات هزينهاي،
اعتبار تملك دارايي سرمايهاي و وجوه اداره شده
اس��ت .در ادامه تصويري كالن از ش��ركتهاي
دولتي در قانون بودجه 1398و پيش��نهادهايي
جهت اصالح ارقام و تبصرهها ارائه ش��د .بررسي
كلي شركتهاي ذيل امور اقتصادي نشاندهنده
سهم باالي شركتهاي حوزه نفت ،گاز و پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي از كل بودجه شركتهاي
دولتي است.
بر اساس ماده  2قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل 44قانون اساسي ،فعاليتهاي اقتصادي به
سه گروه زير تقسيم ميشوند:
 -1شركتهاي گروه يك :مالكيت ،سرمايهگذاري
و مديريت براي دولت در اين گروه به هر نحو و به
هر ميزان ممنوع است ،جز از طريق سازمانهاي
توسعهاي با س��ازوكار پيشبينيشده در تبصره
3ماده 3قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل
و چهارم قانون اساسي.
 -2شركتهاي گروه دو :مالكيت ،سرمايهگذاري
و مديري��ت براي دول��ت در اين گروه حداكثر تا
20درصد از مجموع ارزش هر فعاليت مجاز است.
 -3ش��ركتهاي گ��روه س��ه :مالكي��ت،
س��رمايهگذاري و مديري��ت در فعاليته��ا و
بنگاههاي اين گروه منحص��را ً در اختيار دولت
اس��ت56 .درصد از منابع و مصارف شركتهاي
دولتي ،بانكها و موسس��ات انتفاعي وابسته به
دولت در گروه س��ه فعاليتهاي اقتصادي قرار
گرفتهاند كه مشمول واگذاري نيستند .به گفته
كارشناسان ،برخي از اين شركتها با رايزنيهاي
فراوان سياسي از گروههاي يك و دو به گروه سه
منتقل شدهاند .همچنين بسياري از شركتها از
گروه يك به گروه دو منتقل ش��دهاند .پيشنهاد
ميشود فرآیند گروهبندي مجددا ً مورد ارزيابي
ق��رار گيرد و مواردي كه به داليل غيرتخصصي
از فرآیند خصوصيسازي دور شدهاند ،مجددا ً به
گروههاي اصلي خود بازگردانده شوند .در متن
گزارش ،پيش��نهادهاي ديگري نيز درخصوص
اصالح فرآیند خصوصيس��ازي ذكر شده است.

چالشهاي خصوصيس��ازي در ايران ش��امل
نق��ش مردم و مش��اركت آنها در اي��ن فرآیند،
فقدان دكترين اقتصادي منس��جم و مشخص
و ابهام در هدف اصلي دولت از خصوصيسازي
است .داليل كندي اين روند نيز شامل نداشتن
قوانين شفاف در خصوصيسازي ،تأثيرات سياسي
بر خصوصيس��ازي ،كارشكني مديران دولتي،
بوروكراسي شديد و سابقه خصوصيسازيهاي
پيش��ين اس��ت .با توجه به آمار واگذاريها در
سالهاي اخير مشخص شد كه بيشتر واگذاريها
از طريق بازار سرمايه انجام گرفته است .از طرفي
واگذاري از طريق بازار سرمايه ،مشاركت همگاني
را به دنبال خواهد داش��ت كه اين عامل موجب
جذب نقدينگي كش��ور به سمت توليد خواهد
ش��د .در همين راستا پيشنهاد ميشود به بازار
سرمايه و زيرس��اختهاي مرتبط توجهي ويژه
صورت گيرد .ازجمله مشكالت اين بازار ميتوان
به موارد ذيل اشاره كرد:
 اختالل مكرر در هسته معامالت؛ مش��كالت ش��ركتهاي حاضر در بازار پايهفرابورس ايران؛
 مداخله در بازار يا شاخصسازي؛ پاسخگو نبودن مسئوالن بازار سرمايه اعم ازبورس و فرابورس؛
 عدم راهاندازي سامانه سجام؛ نبود انجمن يا اتحاديه سهامداران حقيقي؛ عدم برخورد قاطع با متخلفان و رانت داران.فهرس��ت بنگاههاي در دست واگذاري در سال
1398نش��ان ميدهد مجموع ارزش بنگاههاي
ارزشگذاري شده براي عرضه در سال 1398حدودا ً
185هزار ميليارد ريال است .بنگاههاي بسياري
نيز هنوز قيمتگذاري نشدهاند .با توجه به افزايش
شديد نرخ ارز و افزايش ارزش داراييهاي بسياري
از اين شركتها ،پيشنهاد ميشود كه تمامي اين
ش��ركتها مجددا ً ارزشگذاري شوند .همچنين
هيچ برآورد دقيق و معتبري از ارزش شركتهاي
دولتي باقيمانده كه قابليت واگذاري را دارند ،وجود
ندارد .پيشنهاد ميشود در گام اول ،ارزش تمامي
اين شركتها برآورد ش��ود .متعاقباً ميتوان در
مورد ميزان پتانسيل اين شركتها براي كمك به
بودجه عمومي كشور نظر داد .در نهايت پيشنهاد
ميشود به منظور افزايش سوددهي شركتهاي
دولت��ي كه عمدتاً در گروه س��ه هس��تند ،كليه
فعاليتهاي مالي اين ش��ركتها اعم از حقوق و
دستمزد ،خريداران ،دارايي اعضاي هياتمديره،
مديران عامل و ...شفافسازي شده و اطالعات آن
در اختيار عموم قرار گيرد .چراكه عدم شفافيت در
اين حوزه موجب ضرر و زيان بسيار زياد به كشور
و اين سرمايههاي عمومي شده است.
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ظرفيتهاي توليدي كشور ،زمينه ورود تكنولوژيهاي
نوين را نيز فراهم آورد .درحاليكه باال بودن س��هم
واردات آن بخش از كاالهاي واسطهاي كه جايگزين
توليد داخلي ميشوند يا با ايجاد ارزش افزوده اندك
در زنجيره توليد به مصرف ميرسند ،چندان مطلوب
تلقي نميشود.در مجموع بررسي تركيب واردات طي
دوره مذكور بيانگر آن اس��ت كه كاالهاي واسطهاي
و سرمايهاي با متوسط سهمي در حدود  ۸۰درصد،
اصليترين بخش واردات كشور را تشكيل داده است.
اقالم عمده واردات كاال
بررس��ي ارزش واردات پانزده قلم عمده كاالهاي
وارداتي طي دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بيانگر آن اس��ت
كه بهطور متوس��ط  ۲۵درص��د كل ارزش واردات
متعلق به اين اقالم است كه عمدتا در زمره كاالهاي
اساس��ي قرار دارند .از جمل��ه آنها ميتوان به برنج،
گندم ،كنجاله سويا ،ذرت دامي ،شكر و ...اشاره كرد
كه طي دوره مذكور پرتكرار بودهاند .به عالوه ،ذكر
اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه با اجراي طرح
رجيستري گوشيهاي تلفن همراه به منظور كنترل
بازار و جلوگيري از ورود گوشيهاي قاچاق ،گوشي
تلفن همراه از آذرماه سال  ۱۳۹۶جزو  ۱۵قلم عمده
كاالي وارد شده به كشور قرار گرفت.
اقالم عمده صادرات غيرنفتي
بررس��ي ارزش صادرات ده قل��م عمده كاالهاي
صادراتي (بدون احتساب ميعانات گازي) طي دوره
 ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بيانگر آن اس��ت كه بهطور متوسط
حدود  ۵۰درصد كل ارزش صادرات متعلق به اين
اقالم بوده كه عمدتا ماهيت نفتي دارند .از جمله آنها
ميتوان به پروپان مايع شده ،متانول ،اتيلن ،بوتان
مايع شده و ...اش��اره كرد .در مقابل ،محصوالت از
آهن و فوالد ،سيمان ،پسته ،مس و فلزات گرانبها،
اقالم صادرات غير پايه نفتي در دوره مذكور بودهاند.
بررسي فهرست كاالهايي كه از ايران صادر شدهاند،
نش��ان ميدهد كم��اكان كاالهاي فرآوري نش��ده
سهم عمدهاي از بازارهاي صادراتي ايران را به خود
اختصاص دادهاند و اقالم پر تكرار شامل كاالهاي پايه
نفتي ،كاالهاي پتروشيمي و محصوالت خام معدني
از كل صادرات كشور بوده است.
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شركاي عمده صادرات غيرنفتي
بررس��ي مقاصد عمده صادرات��ي ايران طي دوره
 ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بيانگ��ر آن اس��ت كه كش��ورهاي
چي��ن ،عراق و امارات اصليترين ش��ركاي تجاري
در س��مت صادرات بودهاند و بهطور متوس��ط طي
دوره  ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بي��ش از  ۵۰درص��د صادرات
به سه كش��ور مذكور انجام شده است .تحريمهاي
بينالمللي موجب شد كشورهاي پيراموني در زمره

اصليتري��ن خريداران كاالهاي ايران��ي به ويژه در
سالهاي  ۱۳۹۰ -۱۳۹۲قرار گيرند .با روي كار آمدن
دولت جديد و به نتيجه رسيدن مذاكرات هستهای
و كاه��ش محدوديته��اي ناش��ي از تحريمهاي
بينالمللي ،تركيب ده كشور اول مقصد صادراتي تا
حدودي تغيير يافت و كشورهاي ايتاليا ،كره و ژاپن
جزو اين گروه قرار گرفتند.بهطور متوسط طي دوره
 ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بي��ش از  ۸۱درصد صادرات به ده
كش��ور مذكور انجام شده اس��ت كه اين امر بيانگر
تمركز باالي ص��ادرات ايران بر روي چند كش��ور
اس��ت .تمركز صادرات از يك س��و موجب كاهش
قدرت چانهزني و از سوي ديگر ،سبب افزايش تأثير
وضعيت اقتصادي شركاي اصلي بر صادرات ميشود.
تركيب واردات كاال
بررسي تركيب كاالهاي واردات طي دوره -۱۳۹۷
 ۱۳۹۰حاكي از آن اس��ت كه در تمامي س��الهاي
دوره مذكور كاالهاي واس��طهاي هم��واره باالترين
س��هم (بهطور متوس��ط ح��دود  ۶۴درص��د) را در
تركيب كاالهاي وارداتي داش��ته و متوس��ط س��هم
واردات كااله��اي س��رمايهاي و مصرف��ي طي دوره
مذكور به ترتيب حدود  ۱۶درصد و  ۱۴درصد بوده
است .افزايش س��هم واردات كاالهاي سرمايهاي در
تركي��ب واردات از اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت،
زيرا اين بخش از واردات ميتواند عالوه بر باال بردن

شركاي عمده واردات كاال
بررس��ي مبادي عمده وارداتي اي��ران طي دوره
 ۱۳۹۰ -۱۳۹۷بيانگر آن است كه در كشور امارات
و چين اصليترين شركاي تجاري در سمت واردات
بودهاند و بهطور متوسط طي دوره ،۱۳۹۰-۱۳۹۷
حدود  ۴۲درصد واردات از دو كش��ور مذكور انجام
شده است .بهطور متوسط طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۷
حدود  ۷۰درصد واردات از ده كش��ور انجام ش��ده
اس��ت كه اين امر بيانگر تمركز باالي واردات ايران
بر روي چند كشور است .هرچند نكته حائز اهميت
درخصوص مبادي وارداتي ،تغيير شركاي اصلي به
ويژه پس از تحريمها است ،بهطوریکه در سالهاي
ابتداي دوره كشورهاي اروپايي نظير آلمان ،فرانسه،
ايتاليا ،سوئیس و انگلستان سهم باالتري در تأمين
كاالي وارداتي به كش��ور داش��ته ان��د؛ اما با اعمال
تحريمه��ا واردات از كش��ورهاي آس��يايي افزايش
ياف��ت .محدود كردن مبادي وارداتي به كش��ورها،
به ويژه كشورهاي پيراموني ميتوانند كاهش كيفيت
كاالهاي وارداتي و محدوديت دسترس��ي كاالهاي
وارداتي با تكنولوژي را به دنبال داشته باشد.
تشريح ش�رايط پيراموني ،سياستها و
اقدامات حوزه تجارت خارجي
تجارتخارجيدرسالهاي ۱۳۹۰-۱۳۹۷تحتتأثير
عوامل مختلفي قرار داش��ت ك��ه از مهمترين آنها
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ميتوان به تحريمهاي بينالمللي ،افزايش نرخ ارز و
كاهش قيمت نفت اشاره كرد .تشديد تحريمها در
س��الهاي ابتداي دوره موجب عدم امكان استفاده
از ابزارهاي معمول مبادالت تجاري نظير گش��ايش
اعتبارات اسناد ارزي ( ،)LCكاهش ميزان صادرات
نف��ت و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي ،افزايش
نرخ ارز ،افزايش هزينه انجام مبادالت تجاري به ازاي
هر واحد كاالي مشخص ،تغيير جغرافياي كشورهاي
مب��دأ و مقصد در انجام ص��ادرات و واردات و تنزل
مناس��بات تجاري و سياسي شد .با روي كار آمدن
دول��ت دهم در نيمه دوم س��ال  ،۱۳۹۲دو رويكرد
اساسي ايجاد ثبات اقتصادي و تسهيل تجاري در اين
حوزه مدنظر قرار گرفت .از مهمترين اقدامات انجام
گرفته در اين راس��تا ميتوان به تسريع در ترخيص
كاالها به ويژه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از
طريق كاهش برخي مراحل ترخيص ،امكان ترخيص
غيرنقدي مواد اوليه واحدهاي توليدي ،بازبيني در
ضوابط واردات ماش��ين آالت دس��ت دوم ،بازنگري
مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزي و محدود شدن
س��هم آورده فرد ت��ا  ۳۵درصد ،كاهش تعرفه و نيز
طبقات تعرفهاي براي واردات كاالها ،استرداد حقوق
ورودي م��واد اوليه وارداتي به كار رفته در كاالهاي
صادرات��ي و ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان،
حذف فرآیند دريافت گواهي اس��تاندارد از صادرات
كاالهايي كه داراي نش��ان استاندارد ملي هستند،
كاهش زمان تشريفات گمركي و پيشبرد مگاپروژه
تسهيل تجارت فرامرزي با ايجاد پنجره واحد تجارت
فرامرزي ،اش��اره كرد.در دولت يازدهم در نيمه دوم

سال  ،۱۳۹۵توسعه صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي
و مديري��ت واردات در راس��تاي حماي��ت از توليد
داخلي مورد توجه بيشتر سیاستگذاران قرار گرفت
و اقداماتي نيز در اين راس��تا انجام شد .از مهمترين
اقدامات مذكور در حوزه صادرات ميتوان به تدوين
بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي در س��الهاي
 ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶تعيين كشورهاي هدف ،لغو تعهد
ارزي صادركنندگان و آزادس��ازي خريدوفروش ارز
حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سيستم بانكي،
كاهش محدوديتها و ممنوعيتهاي صادرات (نظير
ح��ذف عوارض بر ص��ادرات اقالم صنعتي) ،كاهش
سقف تضمين از دو برابر به يك برابر حقوق ورودي
براي واردات موقت (تس��هيل در واردات موقت مواد
اوليه براي فرآوري و صادرات مجدد) ،كاهش زمان
استرداد ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي صادراتي از
سه ماه به يك ماه (قانون رفع موانع توليد و اصالح
آييننامه استرداد و حذف مجوزهاي غيرضروري براي
صادرات برخي كاالها اش��اره كرد .در حوزه واردات
نيز مديريت هدفمند واردات مورد توجه قرار گرفت
كه مهمتري��ن اقدامات دولت كاهش تعداد طبقات
تعرفهاي از  ۱۴طبقه در سال  ۱۳۹۳به  ۸طبقه در
س��ال  ۱۳۹۵و حفظ آن تاكنون ،كاهش اقالم قابل
ورود مرزنشينان و شركتهاي تعاوني ،حذف بازارچه
مشترك مرزي غيرفعال ،ممنوعيت خريد كاالهاي
خارجي داراي مشابه توليد داخلي توسط دستگاههاي
دولتي ،س��ازماندهي تجار و واردكنندگان كاالهاي
هدف قاچاق مانند موبايل (اجراي طرح رجيستري)،
باتري ،پوشاك در قالب اخذ نمايندگي رسمي ،تغيير

تدريجي ن��رخ ارز واردات از مبادلهاي به بازار آزاد و
تشديد برخورد با واردات غيررسمي بوده است.
تالطمات ارزي پديد آمده در سال  ۱۳۹۶و تداوم
و تشديد آن در سال  ،۱۳۹۷عمدتا به دليل انتظارات
تورمي ،خروج آمريكا از برجام و احتمال كاهش ورود
ارز به كش��ور ،موجب ش��د تا دولت با هدف انتظام
بخش��ي به بازار ارز و ايجاد انضباط در اين بازار در
فروردين س��ال  ۱۳۹۷نرخ دالر رس��مي را بر پايه
نرخ  ۴۲۰۰تومان تك نرخي اعالم كند و مقررات و
ضوابطي را در اين راستا تصويب و ابالغ نمايد .الزام
صادركنندگان به بازگرداندن ارز ناشي از صادرات به
چرخه اقتصادي كشور (به استثناي صادركنندگاني
كه از بازارچههاي مرزي و نيز از طريق كش��ورهاي
عراق و افغانس��تان و با پول ملي اقدام به صادرات و
واردات ميكنند) ،تأمين نياز ارزي تمام فعاليتهاي
تولي��دي و وارداتي دالر با ن��رخ اعالمي (در ابتداي
اعالم ارز تك نرخي) ،گروهبندي كاالهاي وارداتي و
ممنوع نمودن واردات كاالهاي لوكس ،غيرضروري
و كاالهايي كه مش��ابه توليد داخلي دارند ،طراحي
جديد براي تأمين ارز كاالهاي وارداتي به گونهاي كه
ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساس��ي از محل
درآمده��اي نفتي؛ ارز مورد نياز واردات مواد اوليه و
كاالهاي واس��طهاي و س��رمايهاي از محل صادرات
محصوالت پتروشيمي و معدني و ارز مورد نياز واردات
ساير كاالها از محل صادرات كاالهاي سنتي (از طريق
معامالت ارزي در بازار ثانويه ارز) تأمين ميشود ،از
جمله مهمترين موارد تأثيرگذار بر تجارت خارجي
در مقررات و ضوابط مذكور بوده است.

جدول  : 7شرايط داخلی و خارجی ،سیاستهاي اتخاذشده و مهمترين اقدامات اجرايی در حوزه تجارت خارجی طی دوره 1390 - 1397
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جدول  -۸مفروضات اصلي جهت پيشبيني صادرات و واردات

پيشبيني صادرات و واردات
با توجه به شرايط تحريم نفتي كشور ،صادرات و واردات
در س��الهاي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸بر اساس چهار سناريوي
مختلف پيشبيني شده است .در سناريوي اول ،ميزان
صادرات نفت  ۳۰۰هزار بشكه در روز؛ در سناريوي دوم،
 ۴۰۰هزار بش��كه در روز؛ در سناريوي سوم ۵۰۰ ،هزار
بشكه در روز و در سناريوي چهارم  ۹۰۰هزار بشكه در
روز ،در نظر گرفته شده است .ساير مفروضات در هر يك
از سناريويهاي مذكور به شرح زير است:
در مجموع با توجه به سناريوهاي مختلف صادرات
و واردات براي سال  ،۱۳۹۸به ترتيب در دامنه  ۳۸تا
 ۴۱ميليارد دالر و  ۳۴تا  ۳۶ميليارد دالر و براي سال
 ۱۳۹۶ب��ه ترتيب در دامنه  ۳۲تا  ۴۲ميليارد دالر و
 ۲۶تا  ۳۴ميليارد دالر پيشبيني ميشود .بديهي است
هر گونه تغيير در مفروضات مذكور ،مقادير پيشبيني
شده را دستخوش تغيير خواهد كرد.
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مهمترين مشكالت و چالشهاي پيشرو
س��هم پايين محصوالت نهايي و ب��ا ارزش افزوده
باال در صادرات كشور و اتكاي بخش عمده صادرات
كش��ور به محص��والت پايه و كمتر فرآوري ش��ده و
فل��هاي؛ رقابتپذيري پايين كااله��اي صادراتي در
بازارهاي خارجي ناشي از باال بودن هزينههاي توليد
پايي��ن بودن بهرهوري باال ب��ودن هزينههاي مبادله
بنگاهها؛ باال بودن سطح عمومي قيمتها و پايين بودن
كيفيت كاالهاي توليد داخل؛ دوگانگي نرخ ارز وجود
بوروكراسي داخلي و تعدد مراكز تصميمگيري در حوزه
تجارت خارجي؛ عدم تنوع بازارهاي صادراتي و وارداتي
و اتكا به كشورهاي معدود به ويژه كشورهاي همسايه و

بيثباتي روابط سياسي با اين كشورها و باال بودن هزينه
حملونقل ناش��ي از ضعف زيرساختهاي ارتباطي
حملونقل از جمله مهمترين مشكالت و نقاط ضعفي
است كه حوزه تجارت خارجي طي سالهاي متمادي
با آنها مواجه است .عالوه بر موارد مذكور ،مهمترين
مشكالت و چالشهاي حوزه تجارت خارجي در شرايط
كنوني به شرح زير است:
* خ��روج آمريكا از برجام و ازس��رگيري و اعمال
تحريمهاي يكجانبه و مشكالت مبتالبه مانند كاهش
شديد صادرات نفت و محدوديت در انتقال درآمدهاي
ارزي حاص��ل از آن ،ايج��اد محدوديتهاي تجاري
به ويژه در صادرات فوالد و آلومينيوم ،محدوديت بر
نقل و انتقاالت مالي از جمله محدوديت در استفاده
از ابزارهاي مرس��وم تجارت بينالملل نظير گشايش
اعتبارات اس��نادي و حواله ،محدود كردن بيمههاي
حملونقل و ناوگانهاي كش��تيراني ،كاهش عرضه
كاالي صادراتي ناش��ي از افزايش قيمت تمام شده و
كند ش��دن رشد توليد ملي ،ايجاد مشكل در صدور
ضمانتنامهه��اي بانكي براي حض��ور در پروژههاي
خدماتي و افزايش هزينههاي تجارت
*تداوم شرايط ركود تورمي :شرايط ركود داخلي از
يك سو به دليل كاهش تقاضاي داخلي ،زمينه افزايش
صادرات را فراهم ميآورد ،اما از سوي ديگر به دليل
افزايش قيمتهاي داخلي و نيز چالش دسترس��ي
واحدهاي تولي��دي زمينه كاهش قدرت رقابت و به
تبع خود كاهش صادرات را در پي خواهد داشت.
* تسري سياستهاي اتخاذشده به ويژه محدوديتها
و ممنوعيتهاي وارداتي به موافقتنامههاي دوجانبه:
اين امر موجب ش��ده تا طرف متعهد ديگر نيز مفاد

موافقتنامهها را اجرا نكند .تداوم چنين روندي زمينه
بياثر ش��دن قراردادهاي دوجانبه كه عمدتا با هدف
حفظ و توس��عه روابط تجاري و ديپلماتيك منعقد
ميشود را فراهم ميكند.
*ناپايداري در سياستها و ضوابط تجاري و اقتصادي:
صدور بخش��نامهها و مصوبات مختل��ف كه منجر به
بينظمي و بيثباتي در تجارت خارجي شده است.
*منازعات ،تنشها و ناآراميهاي منطقهاي.
مهمترين راهكارها و اقدامات
بهب��ود وضعيت تجارت خارجي و بهويژه توس��عه
ص��ادرات و افزايش درآمده��اي ارزي حاصل از آن
نيازمند عزم ملي اس��ت .در عين حال ضرورت دارد
اقدام��ات راهبردي و حمايتي موثري نيز از س��وي
دولت صورت گيرد .نكته حائز اهميت اين اس��ت كه
با توجه به خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريمهاي
بينالمللي و ضرورت تأمين ارز مورد نياز واردات و نيز
جبران كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش شديد
درآمدهاي نفتي ،توجه به صادرات غيرنفتي و مديريت
واردات بي��ش از پيش بايد مدنظر قرار گيرد .در اين
راستا اقدامات زير مفيد ارزيابي ميشود:
*توجه بيش��تر به توس��عه ص��ادرات غيرنفتي و
مديري��ت واردات و تالش در جه��ت كاهش و رفع
تنشهاي بينالمللي *حفظ و توسعه روابط تجاري و
ديپلماتيك در زمينه صادرات و واردات با كشورهاي
همسايه ،چين و هند.
* پرهيز از اتخاذ سياستهاي متعدد و شتابزده.
*تس��هيل فرآیندهاي تجاري از جمله رفع موانع
غير تعاملي و تسريع در انجام امور گمركي مربوط به
صادرات و واردات كاال.
* مميزي دقيق اقالم وارداتي و حمايت ويژه از توليد
كاالهاي جايگزين وارداتي مهم كه از مشابه داخلي
برخوردار نيستند يا ارزبري بااليي دارند.
* ايجاد شركتهاي بزرگ صادراتي به منظور حفظ
و توسعه بازارهاي صادراتي
* اصالح تعرفهها ،رفع موانع غيرتعرفهاي و كاهش
تعداد مجوزها.
* تهاتر صادرات نفت مازاد بر ميزان قابل صدور بر
اساس معافيتهاي ناشي از تحريم و واردات كاالهاي
اولويتدار با كشورهاي منطقه به ويژه روسيه.
*بازبينيسياستپيمانسپاريارزيصادركنندگان
با توجه به عدم بازگش��ت بخش قابل توجهي از ارز
صادراتي).
* تقويت سازوكار بازار بر مبادالت ارزي در سامانه
نيما در جهت كاهش ش��كاف نرخ ارز نيمايي و بازار
آزاد و تسهيل مبادالت تجاري.
*گسترش پيمانهاي پولي دوجانبه با كشورهاي
پيراموني و منطقه .برخورد جدي با قاچاق كاال و ارز
و تجارت شبهرسمي.
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ارز
نوسانهاي نرخ ارز درسالهاي اخير
نوس��انات نرخ ارز تحت تأثير مس��تقيم فش��ارهاي ناشي از تحريمهاي
بينالمللي و مديريت نامناسب بازار ارز طي چند سال اخير را ميتوان به
عنوان مهمترين عوامل بيثباتي در اقتصاد كالن قلمداد كرد .افزايش نرخ ارز
بازار آزاد ،بهويژه از نيمه دوم سال 1390موجب شد تا شكاف قابل توجهي
بين نرخهاي رسمي و بازار آزاد شكل گيرد و در برخي مقاطع حتي نرخهاي
ترجيحي براي تأمين نيازهاي واقعي اقتصاد و حمايت از خانوارها و بنگاههاي
اقتصادي ،جايگزين نرخ ارز بين بانكي (رسمي) شود .تجربه نشان ميدهد
در شرايطي كه شكاف بزرگ و فزايندهاي بين نرخ ارز رسمي و نرخ بازار
آزاد وجود دارد ،فشارهاي تورمي و افزايش هزينههاي توليد به دليل افزايش
قيمت كاالهاي تجاري و نيز افزايش نرخ ارز رسمي ،اجتنابناپذير خواهد بود.
افزايش نرخ برابري ارز ،پايه پولي را افزايش ميدهد كه خود منجر به
افزايش تورم ميشود .در اقتصادهاي توسعهيافته براي خنثي يا استرليزه
ك��ردن اثر تغييرات نرخ ارز بر س��طح عمومي قيمتها از عمليات بازار
باز يا انتش��ار اوراق قرضه دولتي در بازارهاي مالي استفاده ميشود .اين
ابزار ميتواند بهطور موثري عرضه پول را در سطح مناسب حفظ كند،
اما اس��تفاده از اين ابزار در ايران تاكنون با محدوديت مواجه بوده است.
از اينرو به منظور كنترل تورم ،الزم اس��ت دولت در كنار ارتقاي رش��د
اقتصادي كشور ،سياستهاي هماهنگي براي مديريت بازار پول ،مديريت
بازار ارز و مديريت بر منابع -مصارف بودجهاي دولت به شكل كارآمدتر

از گذشته در جهت انضباط موثر پولي و مديريت مناسب تقاضا را به كار
گيرد .تعادل در بازار ارز همانند ساير بازارها از تقابل عرضه و تقاضا شكل
ميگيرد .در چارچوب تراز پرداختهاي خارجي ميتوان عرضه ارز را از
طريق صادرات نفتي ،صادرات غيرنفتي و صادرات خدمات و تقاضا براي
ارز را از طريق واردات كاال و خدمات تشريح كرد .البته در برخي از مواقع
كه نااطميناني نسبت به شرايط آتي وجود دارد ،تقاضا براي ارز به عنوان
يك عامل براي جلوگيري از كاهش ارزش ثروت عمل كرده و نرخ ارز در
بازار را تحت تأثير قرار ميدهد .در ايران ،با توجه به اينكه دولت بزرگترين
واردكننده و صادركننده كاالها و خدمات در كش��ور اس��ت و وابستگي
زيادي بين درآمدهاي دولت (و اقتصاد كشور) و نفت وجود دارد ،بازار ارز
«عمدتاً» متأثر از ميزان صادرات و قيمتهاي نفت است .به عالوه ،شرايط
ويژه كشور ازجمله تحريمهاي بينالمللي و وجود بازار ارز موازي كه بر
تقاضا و عرضه ارز موثر هستند را نيز بايد به اين نااطمينانيها اضافه كرد.
نظام ارزي كشور مطابق بند (ج) ماده 81قانون برنامه پنجم توسعه و بند
(ت) ماده  20قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه «شناور مديريتشده»
است .از اينرو هر گونه دخالت در بازار ارز بايد از طريق سازوكار عرضه و
تقاضاي ارز دنبال شود .بر اساس قانون احكام دائمي ،دامنه نرخ ارز با توجه
به حفظ رقابتپذيري در تجارت و با مالحظه تورم داخلي ،خارجي و شرايط
اقتصاد كالن تعيين ميشود.
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بر اساس آمارهاي بانك مركزي ،متوسط نرخ ارز براي
هر دالر آمريكا در سال1397 ،در بازار بين بانكي 42000
ريال ،در سامانه نيما (طي دوره مردادماه الي اسفندماه)،
 82948ريال و در بازار آزاد برابر 103513ريال بوده است.
بر اين اساس نرخ رسمي و بازار آزاد نسبت به سال ماقبل
آن ،به ترتيب22.6 ،درصد و 156درصد افزايش داش��ته
است.در گزارش حاضر ،ابتدا تحليلي بر روند نوسانات نرخ
ارز طي دوره 1397-1390ارائه ش��ده و سپس ،شرايط
پيراموني ،سياستها و اقدامات بازار ارز طي دوره مذكور،
تشريح شده است .در ادامه ،روند تغييرات نرخ ارز در سال
جاري و س��ال 1399پيشبيني ش��ده است .در قسمت
پاياني گزارش ،ضمن پرداختن به مهمترين و اساسيترين
محدوديتها و چالشهاي پيشِ رو ،راهكارها و اقدامات مهم
براي رفع مشكالت موجود ،ارائه شده است.
 -1تحليلي بر روند نوس�انات نرخ ارز در دوره
1397-1390
ن��رخ ارز در دوره 1397-1390از نوس��انات بس��يار
زيادي برخوردار بوده اس��ت .در اين دوره ،نرخ ارز بازار
آزاد بهطور متوسط ساالنه 33.6درصد افزايش داشته
است و از 13568ريال به ازاي هر دالر آمريكا در سال
 1390به 103513ريال در س��ال 1397رسيده است.
همچنين نرخ ارز بين بانكي از 10962در ابتداي دوره به
 41951رسيده است كه بيانگر متوسط رشد ساالنهاي
معادل 21درصدي است.
در س��ال1390 ،با تشديد تحريمهاي خارجي عليه
اقتصاد ايران و بهويژه امضاي قانون تحريمي اختيارات
دفاعي در ديماه توس��ط رئيسجمهور آمريكا ،تالطم
ش��ديدي در بازار ارز ايجاد ش��د ،بهگونهاي كه نرخ ارز
كه از ابتداي سال تا شهريورماه در كانال 11000ريالي
قرار داشت از ابتداي شهريورماه وارد فاز 12000ريالي
شد و پس از آن با رشدي حدودا ً 50درصدي به بيش
از 18000ريال در بهمن ماه س��ال 1390رسيد .بانك
مركزي در واكنش به اين تحوالت پس از افزايش نرخ
س��ود بانكي ،در 8بهمنم��اه ،ارز را تك نرخي و با نرخ
12260ريال��ي براي همه نيازهاي واقعي ارزي ازجمله
واردات كاالها و مسافرتهاي خارجي ،اعالم كرد .آمارها
نشان ميدهد بهكارگيري اين سياست ،كاهش تقاضاي
ارز و كاهش قيمت آن را در پي نداش��ت .طبق اعالم
رئيس كل وقت بانك مركزي ،در سال1390 ،اين بانك
47ميليارد دالر براي كنترل قيمتها به بازار ارز تزريق
كرد .در عين حال بانك مركزي فقط چند ماه توانست
بخش��ي از نيازهاي ارزي را با نرخ 1226تومان تأمين
كند .مجموعه اين تحوالت در سال 1390باعث شد نرخ
دالر در بازار بين بانكي با 6درصد افزايش نسبت به سال
ماقبل آن به 10962ريال افزايش يابد .نرخ دالر در بازار
آزاد نيز 28درصد رشد كرد و به رقم 13568ريال رسيد.
درنتيجه ،ش��كاف نسبي بين نرخ دالر بازار آزاد و بازار
بين بانكي از 2.5درصد در س��ال 1389به 23.8درصد
در سال 1390افزايش يافت.در سال 1391و با تشديد

تحريمهاي مالي و اقتصاد ،به ويژه تحريم فروش نفت،
نرخ دالر در بازار آزاد به ميزان  92.1درصد رشد كرد و
به رقم 26059ريال رسيد .درنتيجه اين افزايش ،شكاف
نسبي نرخ دالر بازار آزاد و بازار بين بانكي به 112.6درصد
افزايش يافت .يكي از اقدامات موثر در راستاي كنترل
نوسانات شديد بازار ارز ،ايجاد مركز مبادالت ارزي در
مهرماه س��ال 1391و ايجاد نظام سهميهبندي ارز بر
اس��اس اولويتهاي كااليي (اولويتبندي 10گانه) و
ايجاد شرايط الزم براي پاسخگويي به تقاضاهاي واقعي
ارز (واردات كاالها بر اساس اولويتهاي تعيين شده) بود
كه پس از تشديد تحريمها و بروز مشكالت اساسي براي
تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان صورت گرفت .راهاندازي
مركز مبادالت ارزي و برقراري نظام سهميهبندي ارز در
بازه زماني مهرماه 1391تا تيرماه 1392اگرچه منجر
به ايجاد يك سيس��تم سه نرخي گرديد ،اما بهصورت
مقطعي مانع از افزايش شتابان نرخ ارز در بازار آزاد شد.
همزمان با اولويتبندي دهگانه و راهاندازي مركز مبادالت
ارزي در مهرماه 1391 ،بانك مركزي نرخ ارز رس��مي
را به سطح 2400تومان و بيشتر رساند .با تعيين نرخ
2450تومان براي ارز در قانون بودجه سال1392 ،نرخ
رسمي 12260ريال براي دالر حذف شد ،اگرچه تا مدت
زيادي ،تأمين ارز كاالهاي اساسي و دارو بر اساس همين
نرخ صورت ميگرفت.
در سال 1392با تصويب و ابالغ قانون بودجه عم ًال نرخ
مرجع (12260ريال به ازاي هر دالر) حذف شد و نرخ
ارز مبادالتي به عنوان نرخ رسمي مالك عمل قرار گرفت
و نرخ مرجع تنها براي تأمين كاالهاي اساس��ي و دارو،
آن هم براي محاس��به ميزان يارانه دولت به اين اقالم،
مورد استفاده قرار گرفت .پس از اعالم نتايج انتخابات
رياس��تجمهوري در خردادماه سال1392 ،نرخ ارز در
ب��ازار آزاد تحت تأثير انتظارات رواني مبتني بر كاهش
تنشهاي بينالمللي و حل وفصل پرونده هس��تهای،
روند كاهشي ماليمي را تا پايان سال در پيش گرفت.
از تيرماه سال 1392و با افزايش نرخ ارز مرجع تا سطح
نرخ مركز مبادالت ارزي ،يك سيستم دونرخي شامل؛
ن��رخ ارز بازار بين بانكي و نرخ ارز بازار آزاد بر ترتيبات
ارزي كشور حاكم شد .با اتمام روند كاهشي و شناسايي
اين سطح به عنوان كف قيمتي ،نرخ دالر از اسفندماه
1392مجددا ً شروع به افزايش نمود .اين روند افزايشي
تا اوايل ارديبهشتماه س��ال 1393ادامه داشت و بعد
از آن وارد فاز كاهش��ي شد كه تا اواخر مردادماه سال
 1393ب��ه طول انجاميد .صرفنظر از تحوالت بازار ارز
در س��ال 1392كه تا حدود زي��ادي از نتايج انتخابات
رياست جمهوري يازدهم و شكلگيري انتظارات مثبت
درخصوص حلوفصل س��ريع پرونده هستهای نشأت
گرفته بود ،تحوالت نرخ ارز در س��الهاي 1393-95
از روندي تقريباً افزايشي با شيبي ماليم ،برخوردار بود.
بهطور كلي ميتوان گفت رويكرد بانك مركزي در طول
سالهاي  1392-95بر حفظ ثبات بازار ارز و نيز ايجاد

شرايط مناسب براي يكسانسازي نرخ ارز متمركز بود.
در اين مدت ،شكاف نسبي نرخ دالر بازار آزاد و بازار بين
بانكي نيز از  49.8درصد در سال 1392به 16.1درصد
در سال 1395كاهش يافت.
در س��ال 1394تغييرات نرخ دالر در بازار رس��مي
چشمگير نبود ،بهطوريكه اين نرخ در فروردين 1394در
حدود 3300تومان بود و در پايان س��ال با ارزش��ي در
حدود 3400تومان به كار خود پايان داد .نمودار  2روند
تغييرات نرخ دالر بازار رسمي و نرخ دالر بازار آزاد را در
ماههاي سال 1394نشان ميدهد .در پنج ماه ابتدايي
س��ال  1394افزايش محسوسي در نرخ دالر بازار آزاد
ديده نميش��ود ،ولي به مرور در ماههاي شهريور ،مهر،
آبان ،آذر و دي افزايش يافت؛ بهطوريكه نرخ دالر از
حدود 3300تومان به حدود 3600تومان رسيد .شايد
بتوان افزايش تقاضا براي سفرهاي زيارتي (كربالي معال)
در آبان ماه را به عنوان يكي از داليل اصلي اين افزايش
عنوان كرد .پس از ديماه و چند روز بعد از اجراي برجام،
روند افزايشي نرخ دالر متوقف شد و بهتدريج از نرخ دالر
كاسته شد و اين نرخ روند نزولي به خود گرفت و آرام
آرام به حدود 3400تومان برگشت .برخي از كارشناسان
معتقدند كه عالوه بر اجرايي شدن برجام ،عوامل ديگري
نظير ش��ايعه ارز تكنرخي در محدوده 3300تومان و
شائبه كنترل دولت براي كاهش نرخ ارز با نزديكي به ايام
انتخابات مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري نيز،
در كاسته شدن ارزش اين نرخ در بازار آزاد در ماههاي
پاياني سال1394 ،نقش داشته است .بايد توجه داشت
كه كنترل نوسانات نرخها در بازار آزاد و كاهش شكاف
نسبي نرخها در شرايطي صورت گرفته كه عليرغم اجراي
برجام از اواخر ديماه سال1394 ،محدوديتهاي موجود
در زمينه نقل و انتقاالت ارزي و دسترسي به منابع ارزي
بانك مركزي تا پايان س��ال 1395بهطور كامل مرتفع
نشد ،ضمن اينكه روند كاهش قيمت نفت در بازارهاي
جهاني كه از ميانه سال 1393اتفاق افتاده بود ،كماكان
تا پايان سال 1395نيز ادامه داشت.
مقايسه نرخ رشد ماهانه نرخهاي ارز مبادلهاي و بازار
آزاد در سال 1395با ماههاي مشابه سال ماقبل آن نشان
ميدهد كه در اكثر ماهها نرخ رشد ارز مبادلهاي نسبت به
نرخ بازار آزاد بيشتر بوده است .در چهار ماه ابتدايي سال
1395نرخ دالر بازار آزاد تغييرات محسوسي نداشت ،اما
از مردادماه با شيب ماليمي شروع به افزايش كرد .اين
روند افزايشي در مهرماه شدت گرفت و در ماههاي آذر
و دي به اوج خود رس��يد ،اما پس از آن تا پايان س��ال
از روند نزولي برخوردار ش��د .در آذرماه نرخ ارز نسبت
به آبانماه بيش از 6درصد و در ديماه نسبت به آذرماه
بيش از 3درصد افزايش يافت .بر اساس روند نرخ ارز در
سالهاي گذشته ميتوان افزايش تقاضا براي سفرهاي
زيارتي (كربالي معال) در آبان ماه و نزديك ش��دن به
پايان سال ميالدي و تعطيالت ژانويه را به عنوان يكي
از داليل اصلي اين افزايش عنوان كرد.
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در س��ال 1396بازار ارز با نوسانات و التهابات زيادي
همراه بود .رشد بيش از 30درصدي نرخ ارز در نيمه دوم
س��ال1396 ،پديد آمدن چندين نرخ در بازار و شكاف
بزرگ بين نرخ ارز رسمي و بازاري از پيامدهاي نوسان
قابل توجه نرخ ارز در نيمه دوم سال مذكور بوده است.
اين روند رش��د قيمت با توجه به بازه افزايش قيمت و
ميزان رشد طي سالهاي ماقبل تقريباً بيسابقه بوده
و نشانگر روند متفاوت تحوالت بازار ارز در سال 1396
نسبت به سالهاي گذشته است .بازار ارز پس از پشت
سر گذاشتن نوسانات س��الهاي 1391و 1392رفتار
مشابهي در س��الهاي 1393 ،1394و  1395داشته
اس��ت ،بهگونهاي كه عموماً از اواسط آبان ماه هر سال
روند افزايشي نرخ ارز شروع ميشد و در اواخر آذرماه تا
دهه سوم ديماه كه تقاضاي ارز به اوج خود ميرسيد،
بيشترين رشد قيمتي ارز اتفاق ميافتاد .سپس با كاهش
تقاضا در بهمنماه ،نوس��انات فروكش كرده و اوضاع به
حالت عادي برميگش��ت .البته ذكر اين نكته ضروري
است كه در سال 1395روند افزايشي قيمت ارز تا زمان
تزريق گسترده ارز توسط بانك مركزي ادامه داشت و
پس از آن نرخ دالر با كاهش چش��مگيري همراه شد.
اما بازار ارز در س��ال  1396تحت تأثير عوامل داخلي
همچون كاهش نرخ سود بانكي در شهريورماه ،تزريق
ارز زير قيمت بازار ،حذف بس��ياري از كاالهاي وارداتي
از ليست دريافت ارز مبادلهاي و عوامل خارجي ازجمله
اعالم عدم پايبندي ايران به توافق هس��تهای از سوي
آمريكا و درنتيجه احتمال خروج اين كش��ور از برجام،
اعمال تحريمها عليه برخي نهادها و شبكههاي انتقال ارز،
محدوديت شديد در نقل و انتقاالت ارزي از مسير دبي
و تالش آمريكا براي كاهش صادرات نفت ايران به ساير
كش��ورها ،شرايط كام ًال متفاوتي را نسبت به دورههاي
پيش��ين تجربه كرد ،بهطوریکه نرخ ارز در نيمه دوم
سال 1396چه به لحاظ دوره ماندگاري افزايش و چه
به لحاظ ميزان و ش��دت رشد در مقايسه با سالهاي
1393تا 1395با نوسانات زيادي همراه بود.
نوس��انات ب��ازار ارز در س��ال 1397نيز ادام��ه يافت،
بهطوریکه نرخ دالر بازار آزاد كه در ماههاي بهمن و اسفند
1396در كانال 46000ريالي قرار گرفته بود ،در فروردينماه
به بيش از 51000ريال رسيد و دولت در  22فروردينماه
چارچوب سياستي جديدي را در رابطه با بازار ارز ارائه كرد
كه ازجمله آن ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 ممنوعيت خريدوفروش ارز در صرافيها؛ ال��زام صادركنندگان به ارائه ارز حاصل از صادراتدر سامانه نيما؛
 تأمين ارز مورد ني��از كليه واردكنندگان از طريقسامانه نيما؛
 تخصيص ارز  500و 1000يورويي براي سفرهايخارجي يك بار در سال؛
پيشفروش س��كه ب��ا نرخهاي زير قيمت ب��ازار در
بازهه��اي زمان��ي يك تا 18ماهه.همچني��ن در تاريخ

18ارديبهش��تماه1397 ،رئيسجمهور آمريكا ضمن
اعالم خروج اين كشور از توافق برجام ،سند بازگشت
تحريمه��اي ايران در دو بازه زمان��ي 90و 180روزه را
امضا كرد كه بر اس��اس آن در پاي��ان دوره  180روزه
(13آبان ماه) 1397كليه تحريمهاي لغو شده در توافق
برجام ازجمله تحريم بخشهاي بانكي و بيمهاي ،صنعت
نفت و بخش انرژي ،صنايع هواپيمايي ،كش��تيراني و
كشتيسازي و خدمات بندري ،اتومبيلسازي و قطعات
اتومبيل ،خريدوفروش طال و فلزات گرانبها ،فلزات خام يا
نيمهخام مانند آلومينيوم و آهن ،زغالسنگ مجددا ًبه اجرا
گذاشته شد .عالوه بر اين بسياري از افراد و شركتهاي
ايراني در ليست تحريمهاي يكجانبه آمريكا قرار گرفتند.
پس از بروز نوس��انات گس��ترده در بازار ارز ،افزايش
شديد ثبت سفارش واردات كاال ،ايجاد فساد گسترده
در واردات و توزيع كاالها و رشد چشمگير نرخ تورم در
ماههاي ابتدايي س��ال ،چارچوب سياستي جديدي در

ش��دن تحريمها به ويژه تحريمه��اي نفتي و بانكي از
 13آب��ان ماه ،ن��رخ ارز تا ديماه ،كاهش قابل توجهي
يافته و در كانال 100هزار ريال تثبيت شود .درنتيجه
روند افزايشي قيمت كاالها و خدمات نيز متوقف شد،
بهطوري كه نرخ تورم ماهانه در آبان ماه از روند نزولي
برخوردار گرديد .البته كاهش سطح نگرانيها و انتظارات
فعاالن اقتصادي نس��بت به تأثي��ر تحريمهاي آمريكا
ب��ر اقتصاد ايران نيز نقش زي��ادي در كاهش تقاضاي
احتياطي ،سفتهبازي و به تبع آن كاهش قيمت ارز تا
پايان سال داشته است.
در سه ماهه دوم سال1397 ،نرخ ارز در بازار آزاد
با رش��د بيسابقهاي همراه بود .درحاليكه متوسط
نرخ ارز در خردادماه در محدوده 64000ريالي قرار
داشت ،اين نرخ در تيرماه به بيش از  79000ريال و
در مردادماه به بيش از 101000ريال رسيد .با تداوم
روند افزايشي نرخ ارز در مهرماه ،بانك مركزي از طريق

اواسط مردادماه 1397در حوزه ارز و تجارت خارجي به
كار گرفته شد كه مهمترين بندهاي آن عبارت بودند از:
 -1تأمين ارز واردات كاالهاي اساسي و دارو بر اساس
نرخ 42000ريالي و از طريق درآمدهاي ارزي سهم دولت
از درآمدهاي نفتي و تأمين ارز براي واردات ساير كاالها
از طريق بازار ثانويه و بر اساس نرخ نيما.
 -2الزام كليه صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل از
صادرات به روشهاي مختلف.
 -3بازگش��ت صرافيها به چرخ��ه خريدوفروش ارز
براي مصارف خاص.
 -4آزادي ورود اسكناس و طال به كشور.
در ادامه نيز سياستهايي ازجمله تزريق ارز به بازار،
ايجاد محدوديت براي تراكنش كارتخوانها ،اعمال سقف
براي نقل و انتقاالت روزانه بانكي ،كنترل روي چكهاي
تضمين��ي و ...براي مديريت تقاض��ا در بازار ارز صورت
گرفت .اتخاذ اين سياستها باعث شد ،با وجود اجرايي

مداخله در بازار ارز و آزاد كردن كامل خريدوفروش
در صرافيها تا حدودي ثبات را به بازار ارز بازگرداند،
نرخ ارز بازار آزاد كه تا حدود 200000ريال افزايش
يافته بود ،در پايان ماه مهر متوسط 148911ريالي
را نشان ميداد .اين روند نزولي تا ديماه ادامه يافت
و ن��رخ ارز ب��ازار آزاد در اين ماه بهطور متوس��ط به
109643تقليل يافت ،اما مجددا ً به 122459ريال
در اسفندماه 1397افزايش يافت.
بهطور كلي بررس��ي روند رشد ماهانه نرخ ارز نسبت
به ماه مشابه سال ماقبل از ابتداي دهه1390 ،حكايت
از ارقام بيسابقه رشد نرخ ارز در ماههاي مهر 1390تا
شهريور 1392در دوره تحريم قبلي و از بهمن 1397تا
پايان اين سال دارد .همچنين مقايسه روند ماهانه نرخ
دالر بازار آزاد در سال 1397و سالهاي ماقبل آن نشان
ميدهد كه اين نرخ در تمامي ماههاي س��ال 1397به
ميزان قابل توجهي در سطح باالتري قرار داشته است.
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چه نرخي براي دالر مناسب است

چكيده
روند نوسانات نرخ دالر در سالهاي گذشته و نيز
نااطمينانيهاي ناشي از آن در سال  1397موجب
شكلگيري انواع رانتها و فسادهاي اقتصادي شده
و متعاقبا منجر به تحميل هزينههاي بسيار باال بر
توليد و در نتيجه اثرات منفي بر سرمايهگذاري،
رشد ناخالص داخلي ،تورم ،قدرت خريد خانوارها،
تقاضا ،اشتغال و ...شده است شرايط مذكور موجب
شده كه تعيين نرخ دالر مناسب با وضعيت پرتنش
فعلي اقتصادي – سياسي كشور به كانون توجه
صاحبنظرات علمي و سیاستگذاران تبديل شود.
در اين چارچوب با بررس��ي روند حدود  50سال
گذشته نرخ دالر در كشور و در نظر گرفتن شرايط
مختلف اقتصادي (از نظر فشارهاي بيروني و دروني
در اقتصاد) سه سناريو محتمل است :در سناريوي
اول ،در ش��رايط عادي سياسي – اقتصادي نرخ
دالر  3800توماني (يا به عبارتي  4200توماني)
نرخي معقول و مناسب با وضعيت اقتصاد ايران

خواه��د بود .در س��ناريوي دوم كه اقتصاد صرفا
تحت فشارهاي بيروني در نظر گرفته شده است،
نرخ دالر افزايش يافته و حدود  8تا  9هزار تومان
پيشبيني ش��ده اس��ت .در س��ناريوي سوم كه
عالوه بر فشارهاي بيروني ،عدم انسجام مديريت
اقتصادي در داخل نيز در نظر گرفته شده است،
حداكث��ر نرخ دالر به باال جه��ش كرده و حدود
 12هزار تومان پيشبيني ش��ده است .به عبارت
ديگر اگر نرخ دالر رقمي باالتر از سناريوي سوم
تعيين شود ،خطري جدي براي امنيت اقتصادي
و مل��ي به همراه خواهد داش��ت – به طوري كه
دش��منان اين ملت در آرزوي فروپاش��ي اقتصاد
ايران ،نرخهاي باالي دالر و كاهش شديد ارزش
پول ملي را دنبال ميكنند .لذا بر مبناي تحقيقات
انجام شده ،مشخص گرديد كه به منظور دستيابي
به اين هدف مه��م (مديريت نرخ دالر) ضروري
است بر سياستهاي مديريت عرضه و مديريت
تقاضاي دالر به طور همزمان تمركز شود.

 -1مقدمه
مروري بر روند متغيرهاي اصلي اقتصاد كالن مانند
رشد ،تشكيل سرمايه ،تورم و ...بهخصوص در سالهاي
اخير حاكي از تاثيرپذيري اين متغيرها از نوس��انات
نرخ دالر ميباشد .اين موضوع به خوبي در نمودار 1
مش��هود است همان طور كه در اين نمودار مشاهده
ميش��ود به موازات افزايش تفاوت نرخ دالر رسمي و
غيررسمي – در سالهاي  1389 -1391و نيز سال
 – 1396نرخ تورم با يك وقفه افزايش يافته و رش��د
توليد ناخالص داخلي و رش��د سرمايهگذاري خالص
داخلي كاهش يافته است .بهعالوه به موازات كاهش
تفاوت نرخ دالر رسمي و غيررسمي – طي سالهاي
 1392ت��ا  -1395متغير نرخ تورم كاهش و رش��د
اقتصادي و رشد سرمايهگذاري خالص داخلي افزايش
يافته است .به عبارت ديگر همان طور كه در اين نمودار
مشاهده ميشود ،افزايش نرخ غيررسمي دالر منجر به
بيثباتي درآمد ،افزايش تورم ،كاهش رشد اقتصادي و
رشد سرمايهگذاري خالص داخلي خواهد شد.

نمودار  -1روند نوسانات نرخ دالر ،رشد اقتصادي ،تورم و رشد خالص سرمايهگذاري داخلي دوره ( 1396-1387ريال – درصد)
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در س��ال گذشته اقتصاد كش��ور شاهد تاثير
متغيره��اي درونزا و برون��زاي منفي مختلفي
از جمل��ه بروز جو رواني منفي ناش��ي از خروج
يكجانبه آمريكا از برجام و بروز نااطمينانيهاي
ش��ديد از اين ناحيه بوده اس��ت .اين عوامل در
كنار تالش سیاستگذاران براي حفظ برابري دالر
و ريال در نرخ  4200ريال ،منجر به بروز رانت
گسترده ناشي از سیاستگذاريهاي نامناسب در
حوزه دالر و اتالف حجم عمدهاي از منابع ارزي،
افزاي��ش هزينههاي تولي��د از ناحيه نرخ دالر،
انتقال شوكهاي سياسي و ارزي ،شكلگيري
انواع فعاليتهاي رانتجويانه در صنايع عمده از
جمله خودروسازيها ،پتروشيميها صنايع لبني
و ...شد .در چنين شرايطي ،هجوم سرمايهگذاران
به سمت بازار داراييهاي مالي (مسكن ،خودرو،
طال ،سكه و خود بازار دالر) و افزايش قيمتها
در اين بازارها ،كاهش شديد سرمايهگذاريهاي
مولد ،بروز رانت اقتصادي (ناشي از تفاوت نرخ
دالر در ازاي صادرات معكوس محصوالت اساسي
و در مقاب��ل اختصاص دالر دولتي براي واردات
اين كاالها) ،افزايش قيمتهاي داخلي در اغلب
صنايع و كاالها بهخصوص كاالهاي اساسي را به
دنبال داشت .بايد دقت نمود اتخاذ سياستهاي
ناموفق براي كنترل قيمت بسياري از كاالهاي
اساس��ي و غيراساسي به كاهش قدرت خريد و
در نهايت اثرات زجيرهوار آن بر توليد و اشتغال
دام��ن زد؛ اي��ن موضوع موجب ش��كلگيري
ي��ك دغدغه عم��ده در بين سیاس��تگذاران و
صاحبنظران علمي اقتصاد كشور شد .به طوري
كه اكثر آنها افزايش تفاوت نرخ دالر رس��مي و
غيررسمي را اصليترين دليل بروز اين نوسانات
اقتص��ادي و ناموف��ق ماندن سیاس��تگذاريها
به دليل ش��كلگيري فضاي رانت ناشي از اين
تفاوت ميدانند و معتقدند كه تعيين نرخ دالر
متناسب با ش��رايط فعلي سياسي – اقتصادي
كشور مهمترين نقش را در حفظ وضعيت امنيت
اقتصادي كشور دارد.
 -2چه نرخي براي دالر مناسب است؟
تعيين نرخ دستوري دالر با ادبيات اقتصادي
همخواني ندارد .نرخ دالر نش��انه ميزان قدرت
اقتص��ادي هر كش��ور ب��ا توجه ب��ه مختصات
منحصر به فرد آن كشور است .به عبارت ديگر
سیاستگذاران تالش ميكنند از نرخي حمايت
كنند كه بيش��ترين به��رهوري در ايجاد توليد
ناخال��ص داخلي و افزايش قدرت رقابتپذيري
صادراتي و رفاه عمومي را براي كشور به همراه
داشته باشد .بر اس��اس اين ادبيات ،الزم است
وضعيت كشور را در شرايط مختلف سنجيده و

سناريوهاي محتمل و موثر در ايجاد باالترين نرخ
رشد اقتصادي و رفاه عمومي را تبيين كنيم .بر
اين اساس روند نرخ دالر از سال  1350تاكنون
براي به دس��ت آوردن نرخ واقعي دالر (مطابق
روند گذش��ته) بررسي ش��د .سپس متغيرهاي
برونزاي موثر بر اين نرخ طي دو سال اخير در اين
پيشبيني مورد توجه قرار داده شد .بر اين اساس
نرخ بهينه پيشنهادي به شرح ذيل ميباشد:
 س��ناريوي اول :در شرايط عادي – سياسياقتصادي كشور ،نرخ  3800تومان (يا به عبارتي
 4200تومان) نرخي معقول و مناسب با اقتصاد
ايران ميباشد (كه روند حدودا  50ساله نرخ دالر
را نيز دنبال ميكند).
 سناريوي دوم :شرايط اقتصادي تحت فشاربيرون��ي (خروج از برجام) نرخ دالر را به حدود
 8ت��ا  9ه��زار تومان افزاي��ش ميدهد .در اين
شرايط سیاستگذار مجبور است به منظور تامين
كاالهاي اساس��ي از هم��ان نرخ  4200توماني
حمايت كند و نظارت كامل بر نحوه هزينهكرد
دالر  4200توماني را در بازار تشديد كند تا از
نشست اين نرخ و بروز آربيتراژ قيمتي ممانعت
به عمل آورد .از دستاوردهاي جمايت از اين نرخ
براي كاالهاي اساسي حفظ و تاوم حداقل رفاه و
تامين معيشت مردم است .بذديهي است واردات
كاالهای اساس��ي با نرخ  8ه��زار تومان ،تورم
 50درصدي را به همراه خواهد داشت زيرا ارزبري
تولي��د داخل به لح��اذظ ارزش افزوده  60درصد
قيمت كاال را شامل ميشود .اين فشار تورمي بر
تقاضاي كاالها تاثير منفي داشته و توليد ملي را با
مخاطره مواجه ميسازد.
 سناريوي سوم :در شرايط فشارهاي بيرونيب��ه هم��راه ناكارآمدي فاح��ش داخلي (عدم
انس��جام مديريت اقتصادي داخلي) نرخ دالر
به عددي باالتر (حدود  12000تومان) جهش
ميكند كه اي��ن امر تحمل اقتصاد را محدود
خواه��د كرد .به عبارت ديگر در اين ش��رايط
اقتصاد نميتواند نرخ باالتر از  12000تومان
را تحمل كند .لذا سیاس��تگذار بايد تمهيدات
ويژهاي براي تامين واردات كاالهاي واسطهاي
اتخاذ نمايد ،زيرا در اين شرايط صادركنندگان
به طور طبيعي از عرضش��ه دالر صادراتي در
نرخهاي مصوب  8تا  9هزار توماني خودداري
كرده و به دنبال سوداگري از تفاوت نرخ دالر
رس��مي و آزاد هستند – نرخ آزادي كه بدون
مديري��ت ،هر ع��ددي را ميتواند تجربه كند
(مشابه وضعيت قيمتگذاري در خودروسازي
و )...در اين شرايط سیاستگذار ضروري است
با تمهيداتي از جمله تهاتر كاالي واردكننده با
دالر صادراتي كمبود كاال و فشار تقاضاي دالر

را كنترل نمايد .بهعالوه همانطور كه اش��اره
شده با توجه به ارزبري توليدات داخلي ،در اين
س��ناريو تورم حدود  100درصدي در كاالها
را تجرب��ه ميكنيم .اين تورم به مصرفكننده
فش��ار مضاعف وارد آورده و قش��ر متوسط را
تهديد ميكند ليكن تحمل آن ميس��ر است.
همچنين بايد توجه داشت كه حمايت از اين
نرخ به شدت ضرورت دارد در غير اينصورت
افزاي��ش نرخ دالر به بيش از اين مقدار ،حتي
به صورت خزنده ،موجب كاهش توليد ش��ده
و كاه��ش توليد طي يك فرآیند زنجيرهوار و
با اثرگ��ذاري بر متغيرهاي مختلف اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي از جمله:
 عميقتر شدن وضعيت ركود تورمي به دليلافزايش قيمت ناش��ي از كاهش توليد و عرضه
كااله��ا و خدمات و به دنبال آن كاهش قدرت
خريد و تقاضاي موثر در كل اقتصاد و كوچكتر
شدن چرخه توليد و درآمد ملي؛
 كاهش جريان درآمدي و در نتيجه كاهشدرآمد سرانه و سطح رفاه مردم؛
 كمبود عرضه كاالها و عدم توانايي ارزي برايتامين اين كمبود از خارج از كشور؛
 كاهش سطح دستمزدهاي حقيقي و افزايشاحتمال بروز اعتصابات كارگري و صنفي؛
 افزايش نرخ بيكاري در بلندمدت؛ افزاي��ش س��رخوردگيهاي اجتماع��ي ودر نتيجه بروز جرم و جنايت و ناهنجاريهاي
بسيار وخيم اجتماعي و در نتيجه كاهش امنيت
اجتماعي؛
 افزايش شكاف طبقاتي به دليل رانتن ارزيو باالتر آمدن خط فقر مطلق ناش��ي از كاهش
درآم��د حقيقي و ورود حجم زيادي از افراد به
زير خط فقر و در نتيجه افزايش نارضايتيهاي
سياسي – اجتماعي؛
 از بين رفتن روحيه تعاون ،كمك ،برادري وضربه به پايههاي اعتقادي – ديني؛
 كاه��ش اعتماد عمومي به سیاس��تگذارانو ش��كلگيري انتظارات منفي تقويتشونده و
در نتيجه ورود فش��ار مضاعف بر تقاضاي دالر
از ناحيه تقاضاي سفتهبازي ،خروج منابع مالي،
مس��افرت (يا مهاج��رت) و فرار س��رمايههاي
فيزيكي و انساني؛
موجبات تهديد امنيت اقتصادي – اجتماعي
و در نهايت امنيت ملي را فراهم خواهد آورد.
 -3فرصتها
مطابق با آنچه كه گفته ش��د ،ميتوان نتيجه
گرف��ت كه دس��تيابي ب��ه اهداف م��ورد نظر
در س��ناريوهاي مط��رح ش��ده تنه��ا از طريق
سیاس��تگذاريهايي مانن��د ايج��اد بازاره��ا و
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س��امانههاي مختلف و موازي (نيما ،سنا ،بازار
متش��كل ارزي و دالر رس��مي و ب��ازار آزاد)
ارزي امكانپذير نيس��ت بلك��ه مديريت هر دو
س��مت عرضه و تقاض��اي دالر را ميطلبد .در
اين چارچوب در س��مت عرضه دالر ميتوان از
فرصتهاي زير بهره جست:
 صناي��ع فل��زي ب��ه دلي��ل تحريمناپذيريحداكثري (نه كامل)
 صنايع پتروشيمي تجاريس��ازي محصوالت و ابداعات دارايتكنولوچ��ي و فناوري در حوزههاي پزش��كي
هستهای ،مهندسي پزشكي ،محصوالت توليد
شده با استفاده از فناوري نانو ،خدمات مهندسي
و سازه ،در كنار محصوالت سنتي مانند كاالهاي
كش��اورزي ،فرش و صنايع دستي ،صنايع چرم
مانند كيف و كفش و...
 استفاده از پتانسيل گردشگري و اكوتوريسمكش��ور ،بهخص��وص در وضعيت فعلي به دليل
صرفه زيادي كه براي گردش��گران خارجي به
همراه دارد و نيز به دليل پيوندهاي زيادي كه
با ساير صنايع داشته و ميتوانند تحريككننده
توليد در آنها باشد؛
 تالش براي قرار گرفتن در بين كش��ورهايبرتر صادركننده برندهاي حالل،
 اس��تفاده از مشوقهايي مانند معافيتها يابخش��ودگي مالياتي يا جريمهاي براي تشويق
صادركنندگان ب��ه بازگرداندن درآمدهيا ارزي
به كشور؛
 پرداخت جايزههاي ارزي به هر شكل داخلييا خارجي كه اقدام به واردات صرفا مواد اوليه،
واس��طهاي و كاالهاي س��رمايهاي با كيفيت و
مطابق با بهروزترين تكنولوژيها و استاندارهاي

بينالمللي كند ،تقويت توليد بخش كشاورزي
و صنعتي از اين طريق – به جاي پرداخت اين
منابع ارزي به دالالن و واسطهگران براي ورود
دالر به كشور
همچني��ن به منظور مديري��ت تقاضاي دالر
ميتوان از رويكردهاي زير استفاده كرد:
 اس��تفاده از آموزهه��اي ديني و يا فرهنگيب��راي كاهش هزينههاي مصرف��ي و نيز تغيير
الگوي مصرف خانوارها به س��مت اس��تفاده از
توليد مل��ي (و البته ارائه محصوالت با كيفيت
در بازارهاي داخلي و عدم اختصاص صرف آنها
به حوزه صادرات)؛
 تالش ب��راي افزايش بازده در هكتار بخشكشاورزي با بهرهگيري از روشهاي نوين آبياري
و حفاظ��ت خاك و مبارزه بيولوژيك با آفات و
بيماريه��ا (كه ضمن حفظ منابع آبي و خاكي

كشور موجب كاهش استفاده از مواد شيميايي
براي تغذيه خاك و مبارزه با آفات ش��ده و اين
محصوالت را قابل عرضه در بازارهاي بينالمللي
خواهد كرد)؛
 استفاده از ظرفيت و پتانسيل دانشكدههايبرتر كش��اورزي در كشت محصوالت اساسي و
استراتژيك به منظور كاهش نياز ارزي مربوط
به واردات كاالهاي اساسي و نيز حفظ وضعيت
امنيت غذايي در عين حفظ محيط زيس��ت و
منابع آب و خاك؛
 بررس��ي دقي��ق صنايع كش��ور در رابطه باميزان وابستگي و نياز هر صنعت به مواد اوليه
و واس��طهاي و نيز بررسي امكان و عدم امكان
تامين مواد اوليه و واسطهاي هر صنعت از طريق
صنايع داخلي با هدف كاهش تقاضاي مربوط به
واردات واسطهاي و مواد اوليه.

جدول  -1محاسبه نرخ دالر با استفاده از تفاوت تورم ايران و آمريكا و
ميانگين هندسي
سال

نرخ دالر (تومان)

سال

نرخ دالر (تومان)

1380

292

1389

866

1381

329

1390

1017

1382

376

1391

1275

1383

421

1392

1756

1384

463

1393

2030

1385

504

1394

2306

1386

576

1395

2475

1387

701

1396

2670

1388

798

1397

3394
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تحریم
تحريم انكارناپذير است
رهبري كاخ سفيد در گزارشهايي كه براي كنگره ميفرستد
و در پاسخ به منتقدان با قاطعيت از موثر بودن سالح تحريم
درباره مجازات نظام سياس��ي ايران س��خن ميگويند و باور
دارند با اس��تفاده از اين سالح توانستهاند به هدفهاي خود
درباره ايران برسند .البته آمريكاييهاي حاكم بر كاخ سفيد
تصري��ح ميكنند با توجه به مجموعه ش��رايط و با توجه به
اينك��ه قصد ندارند با ايران وارد نبرد نظامي ش��وند بنابراين
تحريمها را گستردهتر خواهند كرد .از سوي ديگر اما برخي
مقامهاي سياس��ي ايران مث��ل رئيس بانك مركزي و رئيس
سازمان برنامه و بودجه نيز ميگويند تحريمها اقتصاد ايران
را از پ��اي درنياورده اس��ت و اقتصاد ايران با وجود تحريمها
س��رپا مانده است .اين س��خنان فرماندهان اقتصادي ايران
ش��ايد براي روحيه دادن به مردم روش مناس��بي باش��د اما
چند جور آس��يب نيز به همراه دارد .يك آس��يب اين است
كه رهبري كاخ س��فيد را مجاب ميكن��د بر ابعاد تحريمها
بيفزايند و اگر با اعتراض جهاني نيز مواجه ش��دند به همين
سخنان اش��اره كنند و بگويند مقامهاي ارشد اقتصاد ايران
با صراحت گفتهاند اقتصاد ايران پابرجاس��ت .آسیب ديگري
كه اينگونه س��خن گفتن دارد باور كردن داس��تان از سوي

مديران اس��ت درحاليكه ميدانيم اقتصادايران واقعا آسيب
ديده اس��ت .آيا جهش دوباره تورم و رس��يدن به نرخ تورم
 30درصدي از پيامدهاي تحريم نيست؟ اگر چنين نيست پس
بايد قبول كنيم مقصر جهش نرخ تورم بانك مركزي اس��ت.
اگر سقوط رشد توليد ناخالص داخلي به نزديكي 8درصد كه
بزرگتر از س��قوط اقتصادي سال  1391از پيامدهاي تحريم
نيست ،بنابراين بايد دنبال عوامل داخلي بگرديم .اگر سقوط
سرمايهگذاري و رسيدن سرمايهگذاري به زير نرخ استهالك
از پيامدهاي تحريم نيس��ت پس كدام عوامل داخلي موجب
سقوط ش��دهاند؟ واقعيتهاي تحريم اقتصادي را بايد قبول
كرد و از تقليلگرايي در اين باره دس��ت برداش��ت و دنبال
راه و چاره بود .نخس��تين گام در راه راستيآزمايي اين است
كه يك گروه كارشناس��ي با مش��اركت بخشهاي دولتي و
خصوصي با اختيارات مناسب و دور از فشارهاي سياسي رايج
پيامدهاي تحريم را بر اقتصاد ايران بررسي كرده و نتيجه آن
را دراختيار نهادهاي رسمي و نيز اطالع شهروندان برسانند.
در صفحههاي پيش رو برخي از نتايج مطالعات انجام ش��ده
از پيامدهاي تحريم بر اقتصاد و بخشهاي گوناگون را براي
اطالع بيشتر خوانندگان ارجمند گرد آوردهايم كه ميخوانيد.
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تحری��م بخ��ش ان��رژی مح��ور مجموع��ه
تحریمهای��ی بود که تحت عنوان قانون تحریم
ایران ( )ISAدر س��ال  1996به قانون تبدیل
ش��د .هدف اولیه این قان��ون ابتدا تنبیه دولت
ایران بر سر «حمایت از سازمانهای تروریستی
وگروههای مسلح» بود ،اما بعدا برنامه هستهای
و اتهام تولید س�لاحهای کشتار جمعی به آن
افزوده ش��د .این تحریمها که در آغاز با عنوان
«تحری��م ای��ران و لیبی» ش��ناخته میش��د،
پاس��خ آمریکا به ت�لاش ایران برای نوس��ازی
زیرساختهای نفت و گاز بعد از جنگ با عراق
بود .در س��ال  2006نام لیبی از این مجموعه
تحریمها حذف ش��د .آیس��ا ،اولین تحریمهای
آمریکا علیه ایران بود که به این کش��ور اجازه
میداد شرکتهای غیرآمریکایی را هم به دلیل
نقش تحریمها جریمه کند.
در س��ال  2010کنگره آمریکا «طرح جامع
تحریمه��ای ایران» را تصویب ک��رد که باز بر
بخش ان��رژی ایران تمرکز داش��ت و در عمل
آیسا را تقویت کرد .باراک اوباما رییسجمهور
آمریکا این ط��رح را در اول ژوئن  2010تایید
کرد .در ادامه برای س��اده ش��دن توضیح برای
اش��اره به تحریمهای انرژی از اصطالح آیس��ا
استفاده شده است.
آیسا ممنوعیتهایی را برای سرمایهگذاری
و فروش کاال و خدمات به ایران مشخص کرده
اس��ت .دولت آمریکا این موارد را زیر نظر دارد
و اگر ش��رکتی در جهان آنها را نقض کند ،آن
شرکت را جریمه میکند .محدودیتهای آیسا
که در طول سالهای  201تا  2013گسترش

یافت با تغییرکرد موارد زیر را شامل میشود:
* ممنوعی��ت س��رمایهگذاری بی��ش از 20
میلیون دالر در س��ال ،برای توسعه میدانهای
نفت و گاز ایران.
* ممنوعی��ت ف��روش س�لاحهای کش��تار
جمع��ی و تکنولوژی مرتبط با آن ،س�لاحهای
متعارف پیشرفته و ش��رکت در بهرهبرداری از
مع��ادن اورانیوم ایران .ای��ن بخش از تحریمها
بعد از برجام هم باقی ماند.
* ممنوعیت ف��روش بنزین به ای��ران ،این
بخ��ش در س��ال  2010در قالب «طرح جامع
تحریمهای ایران» به آیس��ا اشافه شد .هدف از
تحری��م فروش بنزین اس��تفاده از نقطه ضعف
ای��ران در نیاز به واردات بنزی��ن برای مصرف
داخلی بود که بر اس��اس برآورد آمریکا در آن
س��ال به حدود  40درصد نیاز س��االنه رسیده
ب��ود .این بخ��ش از تحری��م ،فروش��ندگان با
واس��طههایی را که در یک معامله بیش از یک
میلی��ون دالر (یا در مجموع  5میلیون در یک
سال) بنزین به ایران بفروشند ،تحریم میکند.
این تحریم ،فروش قطعات پاالیش��گاهی مورد
نیاز برای تولید بنزین را هم دربر میگیرد.
* ممنوعی��ت فروش تجهیزات یا خدمات به
بخش نفت ،گاز یا پتروشیمی ایران .این بخش
درسالهای  2011و  2012به آیسا اضافه شد
و بر اس��اس آن شرکتها یا واسطههایی که به
ای��ران بیش از یک میلی��ون دالر (یا  5میلیون
دالر در یک سال) تجهیزات یا خدمات به منظور
توسعه تولیداتش بفروش��ند ،تحریم میشوند.
همچنین فروش کاال یا خدماتی به ارزش بیش

از  250ه��زار دالر (یا یک میلیون دالر در یک
س��ال) برای تعمیر یا توس��عه زیرس��اختهای
پتروشیمی شامل تحریم میشود.
* ممنوعیت حمل و نق��ل نفت خام ایران.
ای��ن بخش ازتحریم آیس��ا در س��ال  2012و
بر اساس تحریم «کاهش تهدید ایران و حقوق
بشر س��وریه» ( )ITRSHRAتغییر کرد .بر
این اس��اس دول��ت آمریکا میتوان��د صاحبان
نفتکشهایی را که نفت ایران را حمل میکنند،
تحریم کند .همچنین پروژههای مشترک نفتی
ای��ران در خارج از مرزهای ای��ران هم که بعد
از س��ال  2012راه افتادن��د (به جز چند مورد
در دریای خزر) ش��امل تحریم میش��وند .این
تحریمها همچنین ش��امل شرکتهایی که به
ایران خدم��ات بیمه نفتکش ی��ا بیمه اتکایی
نفتکش بفروشند را شامل میشود.
* تحری��م خرید نف��ت ای��ران ،محصوالت
پتروشیمی و دادوستد با پول ایران ،به موجب
دستور اجرایی .13622
بانکها و موسسات مالی ایران درصورتیکه
اقدامات زیر را انجام دهند ،از بازار مالی آمریکا
محروم کرد:
 -1خری��د نف��ت و دیگر محص��والت نفتی
یا پتروش��یمی از ایران (بخش پتروش��یمی در
جریان توافق ژنو برداشته شد).
 -2ارتب��اط مالی با ش��رکت نف��ت ایران یا
شرکت نفتیران.
 -3همچنین دستور اجرایی فوق ،موسساتی
که به ش��رکت نفت و نفتیران ی��ا بانک مرکز
ای��ران کاال و خدمات بفروش��ند ،ب��ا مصادره

تحریم
شماره  -139زمستان 1398

ام�لاک یا داراییهایش��ان در خ��اک آمریکا
تنبیه میکند.
* تحری��م ب��رای کاه��ش ص��ادرات نف��ت.
به دلی��ل نگرانی دولت آمریکا از افزایش قیمت
نفت بر اثر تحریم نفتی ایران ،برخی از کشورها
از ممنوعیت خرید نفت ایران در صورت رعایت
شروطی مستثنی ش��دند .باراک اوباما در پایان
س��ال  2011بودجه دفاعی آمریکا را برای سال
 2012امض��ا ک��رد .در این بودجه بخش��ی به
تحریم ایران اختصاص داش��ت که سختترین
دور تحریمها و البته پیچیدهترین س��از و کارها
برای فشار بر ایران بر سر پرونده هستهای اعمال
میک��رد .این دور از تحریمها نقل وانتقال مالی
ب��ا بانک مرکزی ای��ران را من��ع میکند اما در
صورتی شامل بانک مرکزی کشورها میشود که
پرداخت برای خرید نفت ایران باش��د .بر اساس
این تحریمها ،خریداران نفت ایران درصورتیکه
خرید از ایران را «به مقدار قابل توجهی» کاهش
دهند از تحریم مس��تثنی میشوند .این مقدرار
قاب��ل توجه بع��دا  18درصد در ه��ر  180روز
(ش��ش ماه) اعالم شد .بعدها با اصالحیهای هر
کش��وری که کامال خرید از ایران را قطع کند از
تحریم مستثنی میشود .بر اساس قانون از روز
 28ژوئن  ،2012وزارت انرژی آمریکا هر شش
ماه یک بار ،گزارش��ی از وضعیت بازار نفت ارائه
میدهد تا دولت مطمئن ش��ود کاهش خرید از
ایران عملی است.
* با آغ��از مرحل��ه دوم تحریمهای نفتی
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی،هشت
کش��ور به طور موق��ت از تحریم ایران معاف
ش��دهاند و مقام��ات سوییس��ی اقداماتی را
برای اطمینان از دسترس��ی ایرانیان به اقالم
بشردوس��تانه آغاز کردهاند .مای��ک پومپئو،
وزی��ر امور خارجه آمریکا گفته اس��ت که به
منظور کمک به ثب��ات در بازار نفتی جهان،
کش��ورهای ژاپن ،چین ،ک��ره جنوبی ،هند،
ایتالیا ،تایوان ،ترکیه و یونان را به مدت شش
م��اه از تحریم واردات نفت ایران معاف کرده
اس��ت .با وجود اعطای معافیت موقت به این
هشت کشور ،ایاالت متحده تاکید کرده است
ک��ه عواید ناش��ی از خرید نفت ای��ران نباید
دراختیار دولت این کش��ور قرار گیرد .طبق
توافق معافیت نفتی ،کش��ورهای واردکننده
به جای پرداخت بهای نفت خریداری ش��ده
به جمهوری اس�لامی،تا لغو کامل تحریمها
آن را در حس��اب ویژهای ب��ه امانت خواهند
گذاشت تا فقط برای واردات اقالم ضروری و
بشردوستانه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
ایران به کار گرفته شود.

اثر تحریم بر صنایع پتروشیمی

تحریمهای هستهای آمریکا در گذشته شامل
تحریم صادرات محصوالت پتروشیمی بود .این
تحریمها منجر به کاهش سطح تولید پتروشیمی
از  42736هزار تن در س��ال  1390به 41064
هزار تن در س��ال  1391و  40574هزار تن در
سال  1392شد .گفتنی است که میزان کاهش
صادرات محصوالت پتروشیمی بیشتر از این بود
و از  19282هزار تن در سال  1390به 12827
هزار تن در س��ال  1392تنزل یافت (گزارشات
س��االنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت) .در دور
جدی��د تحریمها به دلی��ل افزایش ظرفیتهای
تولید در این بخش انتظار میرود آسیبپذیری
ای��ن صنعت از تحریمها ش��دت یاب��د .واقعیت
این اس��ت که انتقال محصوالت پتروشیمی به
بندر آزاد چابه��ار برای فراز از تحریمها میتواند
هزینهه��ای حمل و نق��ل آن را به میزان زیادی
افزای��ش دهد .به دلیل س��هم ب��االی صادرات
محصوالت پتروش��یمی در ص��ادرات غیرنفتی
ایران ،آمریکا در دور قبلی و جدید اقدامات خود
علیه ایران ،یکبار دیگر صنایع پتروشیمی کشور
را آماج تحریم قرار داده اس��ت .ظرفیت تولید و
مقدار تولید محصوالت پتروشیمی ایران در سال
 1396به ترتیب به  64و  54میلیون تن رسید.
ارزش محصوالت پتروشیمی تولید شده در ایران
بر اس��اس قیمتهای جهانی در این سال حدود
 22.2میلیارد دالر بود .بر اس��اس آمار گمرک،
س��ال  1397ارزآوری پتروشیمی کشور چیزی
ح��دود  12.7میلیارد دالر بوده اس��ت .با افتتاح
دو طرح پتروشیمی وفاز نخست نیروگاه مجتمع
پتروش��یمی دماوند در ش��هریور س��ال ،1397
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران از مرز
 65میلیون و  550هزار تن در س��ال عبور کرد.

بر اساس گفتههای وزیر نفت ،ارزش محصوالت
تولید شده در این طرحها  834میلیون دالر در
سال است.
مقدار تولی��د محصوالت پتروش��یمی ایران
در س��ال  1397با رش��د منف��ی  1.2درصد به
 5.8میلیون تن کاهش یافت .آخرین آمار انتشار
یافته وزارت صنعت ،معدن و تجارت گویای آن
است که تولید محصوالت پتروشیمی در  5ماهه
اول سال  1398در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  1.6درصد رشد داشته است .ارزش صادرات
پتروش��یمی کش��ور در س��ال  1397به میزان
 1.9درص��د کاه��ش یاف��ت .از ارزش صادرات
پتروش��یمی در نیم��ه اول س��ال  1398هنوز
اطالعی در دست نیست.
بیتردی��د تحریم س��رمایهگذاری در صنعت
پتروشیمی و اعمال محدودیت در برابر صادرات
محصوالت این صنعت بر تولید ناخالص داخلی
و ص��ادرات غیرنفتی ایران تاثی��ر منفی خواهد
داش��ت؛ اما میزان این تاثیرات به طور عمده به
رفتار کش��ورهای چین و کره جنوبی بس��تگی
خواهد داش��ت .چرا که هر دو کشور بازار عمده
محصوالت پتروشیمی ایران هستند در این که
این بار ک��ره جنوبی دنبالهرو تحریمهای آمریکا
خواهد ش��د ،تردی��دی نیس��ت.اما رفتار چین
بستگی به نتایج مذاکرات تجاری آمریکا و چین
و جنگ تعرفهها میان دو کش��ور خواهد داشت.
حمل محمولههای صادراتی پتروش��یمی ایران
به دلیل ردیابی کش��تیها و اعمال تحریمهای
حمل و نقل دریایی دشوار خواهد شد.
تغییر ب��ازار هدف نیز در ش��رایطی که بازار
محصوالت باالدستی پتروشیمی به شدت رقابتی
است ،کار آسانی نخواهد بود.
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در دوره قبل��ی تحریمه��ا ،مق��دار تولی��د
کش��اورزی ایران برخ�لاف بخش صنعت آن،
آس��یب ندید و در ب��ازه زمانی 1390-1394
مق��دار تولید محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و
شیالتی رشد مثبت داشت .اما واردات کاالهای
سرمایهای مورد نیاز این بخش در چهار سال
متوالی کمتر از س��ال  1390شد .به گزارش
مرک��ز آمار ایران بخش کش��اورزی در س��ال
 ،1397رشد منفی معادل  1.5درصد را تجربه
ک��رد .البته این میزان کاه��ش را نمیتوان به
تحریمهای کشور نسبت داد .کاهش باران در
س��ال آبی  1396-1397شاید یکی از عوامل
این کاهش باش��د .خوش��بختانه در سال آبی
 1397-1398وضعی��ت بارندگی بهبود یافت
و به همین دلیل میزان تولید گندم در س��ال
 1398به مرز خودکفایی رسید .اما عدم تغییر
الزم در قیم��ت تضمینی خرید گندم ،موجب
کاهش خرید دولت از کش��اورزان به مقدار 2
میلیون تن شد.
گرچه بخش کش��اورزی مستقیما مشمول
تحریمه��ای جدید نیس��ت ،ام��ا تحریمها از
طری��ق تج��ارت خارجی بر ای��ن بخش تاثیر
میگذارد .میزان واردات و صادرات محصوالت
کشاورزی ایران در چند سال اخیر گویای آن
است که بخش کشاورزی ایران به طور خالص
واردکننده است.
ای��ران از نظر تامین خ��وراک دام و طیور،
م��واد اولی��ه تولید روغن نباتی ،قند و ش��کر،
برنج و در برخی از س��الها گن��دم به واردات
نیازمند است .برای مثال در سال  1396مقدار
 7283هزار تن ذرت دامی 2669.7 ،هزار تن
جو 1219 ،هزار ت��ن انواع روغن نباتی855 ،

هزار تن قند و ش��کر و بیش از  150هزار تن
گوش��ت قرمز وارد شد .به همین دلیل وزارت
جهاد کش��اورزی نیاز ارزی بخش را در س��ال
 ،1397حدود  10.5میلیارد دالر برآورد کرده
است که مقرر شده به قیمت دولتی در اختیار
ای��ن وزارتخانه قرار گی��رد .بنابر گزارشهای
اولیه گمرکات کش��ور در سال  ،1397مقدار
و ارزش ص��ادرات محص��والت کش��اورزی به
ترتیب  5میلیون تن و  3.7میلیارد دالر بوده
اس��ت .این ارقام در مقایس��ه با س��ال قبل به
ترتی��ب  8درصد افزای��ش و  5درصد کاهش
نش��ان میدهد .درهمان س��ال ارزش واردات
غالت  4.3میلی��ارد دالر و ارزش واردات دانه
و میوهه��ای روغندار حدود  1.5میلیارد دالر
گزارش ش��ده اس��ت .در مورد مقدار وارزش
واردات و ص��ادرات محصوالت کش��اورزی در
س��ال  ،1398گمرک کش��ور آماری منتش��ر
نکرده است.
با توجه ب��ه نکات فوق ،انتظار میرود تاثیر
غیرمس��تقیم تحریمها از مجرای ن��رخ ارز و
مش��کالت مربوط ب��ه نقل و انتق��االت مالی
برای واردات و صادرات محصوالت این بخش
صورت گیرد:
یک��م -از طری��ق نرخ ارز .بدی��ن معنی که
واردات نهادههای کش��اورزی حتی در صورت
تخصیص ارز ب��ه قیمت دولیت ب��رای خرید
نهادهها ،گرانتر از گذشته خواهد شد .همین
عامل همراه با نرخ باالی تورم داخلی ،موجب
افزایش هزینه تولید و قیمت فروش کاالهای
کشاورزی در بازار داخلی خواهد شد.
دوم -افزای��ش نرخ ارز انگیزه برای صادرات
و قاچاق محصوالت کشاورزی و دام زنده را به

شدت افزایش میدهد و همین امر میتواند به
کمبود محصوالت کش��اورزی در بازار داخلی
دام��ن زند .به خص��وص ک��ه صادرکنندگان
انگیزه دارند ارز حاصل را از مجاری رسمی به
کشور بازنگردانند.
سوم -از طریق محدودیت نقل و انتقال ارز
در تجارت خارجی که منجر به کاهش واردات
نهادهها و محصوالت کش��اورزی به کش��ور و
به تبع آن کاهش میزان تولید میش��ود .این
محدودیتها مانعی بر سر راه صادرات رسمی
این محصوالت از کشور خواهد شد.
در نشست وزیر کشاورزی با اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن ایران در مهرماه س��ال 1397
مشکالت بخش خصوصی در این زمینه مطرح
شد .در این جلس��ه آقای شافعی رییس اتاق
ای��ران خطاب به آقای حجت��ی گفت :فعاالن
اقتص��ادی از تصمیم��ات آتی لطم��ه زیادی
دیدهاند .وی در ادامه ممنوعیتهای صادراتی
ک��ه طی چند هفته گذش��ته در دس��تور کار
متولی��ات قرار گرفته اس��ت را در مرکز توجه
مخاطبان ق��رار داد و گفت هیچکس مخالف
بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور نیس��ت .اما
روشهای��ی ک��ه هماکنون اعمال میش��وند،
صادرات را از دس��ت صادرکنندگان حرفهای
خارج کرده و آن را به دست غیرحرفهایهایی
س��پرده که باعث میش��وند ارزی وارد کشور
نش��ود .به گفته او وقتی قیمتهای غیرواقعی
مبنای محاسبه تعهدات ارزی صادرکنندگان
ق��رار میگیرد ،خ��ود مانع توس��عه صادرات
محصوالت کشاورزی میشود.
در این نشست رییس کمیسیون کشاورزی
اتاق گفت :تاخیر در ثبت سفارش و تخصیص
ارز ،عام��ل تای��ر در انج��ام واردات نهادههای
ضرورتی بخش کش��اورزی و توقف کاالها در
گمرکات اس��ت .به گفته او برخ��ی از کاالها
مانند واکس��ن دام��ی تاریخ مص��رف دارد و
قبل از انقضای تاریخ مصرف باید به س��رعت
ترخیص و استفاده شوند.
شایان ذکر است که عالوه بر روند درازمدت
خشکسالی در کش��ور ،به گزارش وزارت نیرو
میزان بارندگی کش��ور در س��ال آبی 96-97
نسبت به سال قبل شدیدا کاهش یافته است
و تعدادی از س��دها نتوانس��تهاند در حد الزم
آبگی��ری کنن��د .بدینترتیب انتظ��ار میرود
بخش کش��اورزی ایران از ای��ن ناحیه نیز در
سال  1397آسیب ببیند.
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کاهش نرخ استفاده از ظرفیتهای تولید در بخش صنعت

بخ��ش صنعت ای��ران در دوره بع��د از انقالب در
غیاب اعمال سیاستهای صنعتی مبتنی بر تقویت
بخشهای صادراتی و پیشرفت فناوری ،توسعه پیدا
کرد .رش��د بخش صنعتی اساسا مبتنی بر سیاست
جایگزین��ی واردات و ارائه ان��واع حمایتها از جمله
حمایت گمرکی ،یارانه انرژی ،معافیت مالیاتی و ارائه
ارز دولتی و اعتبارات بانکی ارزانقیمت بوده اس��ت.
به همین دلیل امروزه ش��اهد رخوت و عقبماندگی
فناوری تولی��د ،توان رقابتی اندک و عدم اس��تفاده
مطلوب از ظرفیتهای صنعتی در این بخش هستیم.
این حمایتهای بیدریغ به ایجاد انحصاراتی در برخی
از صنایع از جمله خودروسازی انجامیده است و فقط
بخشهای انرژی بر صنعت ایران در سایه بهرهمندی
از یارانه پنهان انرژی توانس��تهاند به بازارهای جهانی
رس��وخ کنند (از آن جمله است صنعت پتروشیمی،
صنایع فلزات اساسی و صنایع کانی غیرفلزی شامل
سیمان) .میعانات گازی که بر خالف استانداردهای
معم��ول طبقهبندی صنعت��ی ،در ردی��ف صادرات
غیرنفتی ایران طبقهبندی میش��ود ،موجب ش��ده
ارزش دالری ص��ادرات صنعتی ای��ران بیش از واقع
نشان داده شود.
بس��یاری از صنایع بزرگ ایران با آن که در س��ه
ی ش��دهاند ،عمال در دست
دهه اخیر ظاهرا خصوص 
دولت ،صندوقهای بازنشستگی ،تعاونیهای نهادهای
نظامی و غیرنظامی و بانکهای وابسته به این نهادها
قرار دارند .این صنایع حیاط خلوت سیاستمداران و
نظامیان از جمله وزرا و نمایندگان مجلس محسوب
میش��وند و تعداد زی��ادی از اعضای هی��ات مدیره
آنها توس��ط همین افراد قدرتمند انتخاب میشوند.
عدم ش��فافیت ،فس��اد مالی و بهرهگی��ری از رانت
انحصاری ،ویژگی بارز بخش عمده صنایعی است که
به ش��رح فوق اداره میشوند.دور ماندن از راهیابی به

بازار جهانی و حمایت بیدریغ دولت ،این صنایع را از
رقابت در سطح بینالمللی و داخلی مصون نگه داشته
است .ضمنا تغییرات نرخ حقیقی ارز و استفاده از لنگر
اس��می ارز برای کنترل تورم ،مانع از رقابتپذیری و
رویکرد صادراتی آنها شده است.
ساز و کار تاثیر تحریمها بر بخش صنعت ،در دور
قبلی تحریمها به طور عمده از طریق محدود شدن
و گرانی واردات کاالهای واسطهای مورد نیاز صنعت
صورت گرفته اس��ت .کاه��ش ارزش دالری واردات
کاالهای واس��طهای مورد نیاز صنعت در س��الهای
 1391و  1392در مقایسه با سال  1390به ترتیب
 10درصد و  21.5درصد بود و در نتیجه آن شاخص
تولید کارگاهه��ای بزرگ صنعتی در س��ال 1392
(بر اساس سال پایه  ،)1390به کمترین مقدار یعنی
 88رسید و بانوس��اناتی باالخریه در سال  1395به
سطح س��ال  1390نزدیک ش��د.با توجه به این که
بس��یاری از زیربخشهای صنعت کش��ور در فرایند
تولی��د نیاز واردات مواد اولیه ،کاالهای واس��طهای و
کاالهای سرمایهایاند ،تغییرات نرخ ارز به سرعت بر
هزینه تمام شده محصول این بخشها تاثیر میگذارد.
بنگاههای تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینهها از
دو روش تعدیل مقداری (تغییر تولید و اش��تغال) با
تعدی��ل قیمتی (تعداد دفعات و اندازه تغییر قیمت)
اس��تفاده میکنند .در تحقیقی که در پژوهش��کده
پول��ی و بانکی برای بازه زمانی ماه اول س��ال 1390
تا ماه دوازدهم سال  1395به عمل آمده ،نشان داده
شده است که نرخ رشد ارز بر نرخ رشد تولید صنایع،
به طور همزمان اثر مثبت و با در نظر گرفتن وقفههای
فصلی ،اثر منفی دارد .افزایش نوس��انات نرخ ارز نیز
موج��ب کاهش نرخ رش��د تولید صنعت میش��ود.
تاثیرپذیری نرخ رشد اشتغال از نرخ ارز الگویی مشابه
نرخ رشد تولید دارد ،با این تفاوت که اثرگذاری نرخ

ارز بر اشتغال ضعیفتر از تولید است و به نظر میرسد
که تغییرات اشتغال چسبندنگی بیشتری نسبت به
تولید دارد .گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است
که بخش صنعت کش��ور در سال  1397رشد منفی
 6.5درصدی را تجربه کرده است.
نکته دیگری که عموما مغفول مانده اس��ت ،این
است که با تشدید تحریمها،بیکاری و فقر در کشور
گس��ترش مییابد و سطح دس��تمزدهای واقعی به
ش��دت کاهش مییابد .این امر به تش��دید نابرابری
توزیع درآمدها منجر میش��ود و طبقه متوسط که
خریدار کاالهای صنعتی بادوام داخلی (شامل خودرو
و لوازم منزل) اس��ت ،قدرت خرید خود را از دس��ت
میدهد تاثیر منفی ای��ن عامل بر اندازه بازار داخلی
برای این محصوالت جدی خواهد بود.
ضمنا مساله این اس��ت که با تشدید تحریمها و
افزایش نرخ ارز در کشور ،در بازار دارایی شاهد افزایش
قیمت و اجاره بهای مسکن خواهیم بود .گرچه افزایش
قیمت مسکن انگیزه برای سرمایهگذاری در مسکن
و به تبع آن تقاضا برای مصالح س��اختمانی فلزی و
غیرفل��زی را افزایش میده��د ،اما با توجه به فقدان
بازار مالی کارآمد برای تامین مالی خرید مس��کن و
نیز به دلیل کاهش ق��درت خرید خانوارهای مزد و
حقوقبگیر ،تقاضای موثر برای مس��کن نیز کاهش
مییابد و رونق ساخت و ساز مسکن در اندک مدتی
مجددا جای خود را به رکود میدهد.
اثر تحریمها در سایر صنایع کشور
در دور قبل��ی تحریمها تولید ماش��ینآالت مولد
و انتقال نیروی برق و دس��تگاههای برقی بهشدت از
تحریمها صدمه دید و شاخص تولید کارگاههای بزرگ
صنعتی در این رشته از  100در سال  1390به 80.4
در س��ال  1392تنزل یافت .بعد از پایان تحریم،این
صنعت دچار کمبود تقاضا برای محصوالت خود شد
به نحوی که در سال  1395شاخص تولید آن فقط
به  91درصد س��ال  1390میرسید .انتظار میرود
این بار نیز صنعت تولید ماش��ینآالت مولد و انتقال
نیروی برق و دستگاههای برقی در معرض آسیبهای
مش��ابه قرار گیرد.گزارش عملک��رد وزارت صنعت،
معدن و تجارت گویای آن اس��ت که در س��ال ،97
ن لباسشویی 39.4
تولید تلویزیون  31.1درصد ماشی 
درصد و یخچال و فریزر  12.7درصد کاهش داشته
اس��ت .در  5ماهه اول سال  1398تولید تلویزیون و
ن لباسشویی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
ماشی 
به ترتیب کاهشی به میزان  17.6درصد و  1.1درصد
را نشان میداد ،اما رشد تولید یخچال و فریز مثبت
 13.6درصد بود.
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پس از بازار خودرو ،نوبت به بازار لوازم خانگی رسید

صنعتچینی
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در فاصل��ه آب��ان  ۱۳۹۷تا امروز دس��تکم
 ۳۹ش��رکت غولپیکر بینالمللی که در ایران
فعالی��ت میکردند بازار ای��ران را ترک کردند.
مدیران و سهامداران این شرکتهای کوهپیکر
با وزنکش��ی منافع حضور در ایران و از دست
دادن بازارهای بینالملل��ی بهویژه بازار آمریکا
ترجی��ح دادن��د از ای��ران برون��د .در  ۱۵م��اه
سپری ش��ده که این ش��رکتها ایران را ترک
کردند مجادلههای متفاوتی درباره آنها صورت
پذیرفت��ه و تحوالت قابل توجهی نیز در برخی
از فعالیته��ا رخ داده اس��ت .ناظ��ران آگاه و
فعاالن حوزه صنعت ایران باور دارند که برخی
ش��رکتها و کش��ورها از تداوم تحریمها سود
میبرند و چین در صدر این کشورها قرار دارد.
همه فعالیت گسترده خودروسازهای چینی در
ای��ران میتواند مصداق خوبی برای این مفهوم
باش��د و آنها عالقهمند هستند در صنایع لوازم
خانگی ،پتروشیمی ،راه ،پاالیشگاه و کشتیرانی
جانش��ین ش��رکتهای غربی و ش��رکتهای
آسیایی شوند .در این وضعیت است که ناگهان
میخوانی��م رفتارهای تبعیضآمیز علیه برخی
شرکتها انجام میشود.
گزارش حاضر که در کتاب تازه چاپ ش��ده
به ن��ام «تحلیل علل و پیامده��ای تحریمهای
بینالملل��ی علیه ای��ران در چارچ��وب اقتصاد
سیاسی» نوشته دکتر بهروزهادیزنوز اسامی و

فعالی��ت دهها غول رفته از ایران را تصویر کرده
که میخوانید .داستان عجیب اما این است که
معلوم نیس��ت چرا از میان شرکتهایی که نام
آنها در زیر میآید فقط دو ش��رکت هستند که
باید تنبیه شوند.
رفتار شرکتهای بزرگ
در قبال تحریم
نکته این است که در هیچ کشوری دولتها
نمیتوانن��د رفتار ش��رکتهای بزرگ��ی را که
از تج��ارت و س��رمایهگذاری ب��ا آمریکا منتفع
میش��وند ،تح��ت تاثیر ق��رار دهن��د .بنابراین
بانکها و شرکتهایی که در حوزههای مختلف
اقتصادی فعالیت دارند براساس سبک و سنگین
کردن مزایای همکاریهای اقتصادی با ایران و
مقایسه آن با تنبیهات مالی آمریکا در این مورد
تصمی��م خواهند گرفت .بدیهی اس��ت در این
مقایس��ه بازار ایران که بسیار کوچکتر از بازار
آمریکاست ،برای این شرکتها پرجاذبه نخواهد
بود .از هش��تم ماه م��ه  ۲۰۱۸که دولت ترامپ
رسما خروج آمریکا را از برجام اعالم کرد تاکنون
دهها ش��رکت و بانک اروپایی و آس��یایی از کار
کردن با ایران منصرف ش��دهاند .این شرکتها
در حوزههای نفت و انرژی ،خودروسازی ،بیمه و
امور بانکی و مالی ،کشتیرانی ،صنایع مهندسی،
خطوط هوای��ی ،راهس��ازی ،هواپیماس��ازی و

مخابرات فعالیت دارند .برخی از مهمترین آنها
به شرح زیر هستند:
در حوزه انرژی:
ش�رکت کرکوس بریتانیا :این شرکت در
م��اه آگوس��ت  ۲۰۱۸قرارداد س��اخت نیروگاه
 ۶۰۰مگاوات��ی در ای��ران را به دلیل بازگش��ت
تحریمه��ای آمری��کا متوقف ک��رد .ارزش این
ق��رارداد  ۵۷۰میلیون دالر بود و قرار بود بعد از
تکمیل ،این نیروگاه به ششمین نیروگاه بزرگ
خورشیدی جهان تبدیل شود.
ش�رکت ان�رژی س�اگا (نروژ) :ش��رکت
س��اگا در اکتبر س��ال  ۲۰۱۷قراردادی را برای
سرمایهگذاری  ۲/۵میلیون یورویی برای ساخت
نیروگاه خورشیدی در ایران امضا کرد .براساس
این قرارداد پیشبینی شده بود این شرکت طی
پنج س��ال چند نیروگاه خورشیدی با مجموع
ظرفی��ت دو گی��گاوات در کویر مرک��زی ایران
بس��ازد .در ماه آگوس��ت  ۲۰۱۸این ش��رکت
اعالم کرد که جذب س��رمایه ب��رای این پروژه
با مش��کالتی روبهرو شده و ساخت این نیروگاه
ممکن است به تعویق بیفتد.
شرکت نفتی توتال (فرانسه) :این شرکت
در ماه م��ی  ۲۰۱۸از قرارداد چه��ار میلیارد و
 ۸۰۰میلی��ون دالری خ��ود در پارسجنوب��ی
انصراف داد .شرکت چینی نیز که جای توتال را
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در ق��رارداد پارسجنوبی گرفته بود ،در مهرماه
سال  ۱۳۹۸از ادامه کار انصراف داد.
ش�رکت رویال داچش�ل (هلند) :در ماه
ژوئ��ن  ۲۰۱۸خرید نفتخام از ایران را متوقف
کرد.
لوکاوی�ل (روس�یه) :ش��رکت لوکاویل
روس��یه که بزرگترین ش��رکت نفتی آن کشور
اس��ت ،س��ه هفته بعد از اعالم خروج آمریکا از
برجام گف��ت که طرحهای توس��عه خود را در
میادی��ن نفتی منص��وری و آبتیمور به حالت
تعلیق درمیآورد.
انی (ایتالیا) :ش��رکت انی ایتالیا در ماه می
 ۲۰۱۸اعالم کرد که هیچ برنامهای برای انجام
پروژههای تازه در ایران ندارد .این ش��رکت در
م��اه ژوئن س��ال  ۲۰۱۷ق��راردادی اولیه برای
پروژههای تحقیقاتی نف��ت و گاز با ایران امضا
کرده بود.
پرتامینا (اندونزی) :دولت اندونزی در ماه
ژوئ��ن  ۲۰۱۸تصمیم گرفت ش��رکت پرتامینا
فعالی��ت در میدان نفتی منصوری در اس��تان
خوزستان را به دلیل تمایل این کشور به حفظ
«روابط خوب» با آمریکا متوقف کند.
هیوندایاندس�ی (کرهجنوبی) :شرکت
مهندس��ی و س��ازه هیوندای کرهجنوبی اکتبر
 ۲۰۱۸ق��رارداد  ۵۲۰میلی��ون دالری خ��ود را
برای ساخت یک مجموعه پتروشیمی در ایران
لغو کرد.
 BASFآلمان :بزرگترین ش��رکت صنایع
ش��یمیایی جهان در ماه س��پتامبر تعهد جدی
خود را به رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران
اع�لام کرد .این ش��رکت در بیانیهای گفت که
تالش میکند حضور تج��اری خود را در ایران
حفظ کند ،اما «ش��دیدا به تمام مقررات جاری
پایبند خواهد بود».
ش�رکت مهندس�ی و س�ازه اسک�ی
(کرهجنوبی) :فعالیت خود برای اجرای قرارداد
 ۱/۸۸میلیارد دالری برای توس��عه پاالیش��گاه
نفتی تبریز را متوقف کرد.
بیلفینگ�ر (آلم�ان) :ش��رکت مهندس��ی
بیلفینگر اع�لام کرد که قصد امضای هیچگونه
ق��رارداد ت��ازهای را با ایران ندارد .این ش��رکت
در س��ال  ۲۰۱۶ق��راردادی را ب��رای کنت��رل
سیس��تمهای یکی از پاالیشگاههای ایران امضا
کرده بود.
ش�رکت صنعتی دائلی�م (کرهجنوبی):
دائلیم در ماه ژوئ��ن  ۲۰۱۸قرارداد دو میلیارد
و هش��تاد میلیون دالری با ای��ران برای پروژه
توس��عه پاالیش��گاه اصفه��ان را بع��د از اعالم
بازگشت تحریمهای ایران لغو کرد.

در حوزه بانکداری و بیمه:
بانک کونلون (چین) :این بانک که به عنوان
یکی از کانالهای اصلی انتقال پول بین ایران و
چین شناخته میشد ،تحت کنترل شرکت ملی
نفت چین است .کونلون به مشتریان خود خبر
داد که دیگر پرداختهای ایران به یوآن (واحد
پول چین) را نخواهد پذیرفت.
بانک تجاری بینالمللی م�گا (تایوان):
ای��ن بان��ک اعالم ک��رد قص��د دارد س��ازوکار
تسویهحساب میان تایوان و ایران را از ماه نوامبر
و همزم��ان ب��ا بازگش��ت دور دوم تحریمهای
آمریکا علیه ایران متوقف کند.
گروه اینجنیکو (فرانس�ه) :این ش��رکت
خدمات پرداخت اعالم کرد به دلیل بازگش��ت
تحریمه��ای آمری��کا علیه ایران قص��د دارد از
این کش��ور خارج ش��ود .اینجنیک��و اعالم کرد

بانک ( KBCبلژیک) :این بانک اعالم کرد
که از تاریخ چهارم نوامبر  ،۲۰۱۸نقلوانتقاالت
مالی خود را با ایران تنها به موارد بشردوستانه
محدود میکند.
بان�ک  Dzآلمان :این بان��ک آلمانی اعالم
ک��رد که معامالت مالی خود را با ایران از تاریخ
اول ژوئن  ۲۰۱۸متوقف میکند.
آکس�ا (فرانس�ه) :ش��رکت بیمه آکسا در
ماه آگوس��ت سال  ،۲۰۱۸هرگونه قرارداد بیمه
دریایی جدید را با ایران به حالت تعلیق درآورد.
این شرکت بعد از اعالم توافق هستهای ایران در
سال  ۲۰۱۵کشتیها و محمولههای ایران را از
طریق طرفهای غیرایرانی بیمه میکرد.
لوی�دز لندن (بریتانیا) :رییس ش��رکت
بیم��ه لوی��دز در ماه آگوس��ت س��ال ۲۰۱۸
به خبرگ��زاری رویت��رز گفت که بازگش��ت

ک��ه تا چهارم نوامبر (موعد بازگش��ت دور دوم
تحریمهای ایران) هم��کاری با ایران را متوقف
میکند.
اوبربان�ک (اتریش) :اوب��ر بانک اعالم کرد
پروژهه��ای س��رمایهگذاری ای��ران را به حالت
تعلی��ق در میآورد و پروژهه��ای نقل و انتقال
و ص��دور اعتبارنامه ب��رای ای��ران را تنها برای
قراردادهایی که پیش از هش��تم ماه می (زمان
اعالم خروج آمریکا از برجام) امضا ش��ده تایید
میکند.
 UCOو ( FIEOهن�د) :ای��ن دو بانک
هندی در ماه ژوئن از صادرکنندگان خواستند
که هرگونه معامله مالی با ایران را تا تاریخ ششم
آگوست سال  ۲۰۱۸تکمیل کنند .این دو بانک
تسهیالت مالی برای صادرکنندگان به ایران را
فراهم میکردند.

تحریمهای آمریکا علیه ایران به این معناست
ک��ه بیمهگ��ذاران احتماال قادر ب��ه همکاری
بیشتر با ایران از طریق شرکت لویدز نخواهند
بود .بخش��ی از این شرکت متعلق به شرکت
آمریکایی  DGXاست.
آلیانس (آلمان) :این شرکت بزرگ بیمه
آلمانی یک هفته بع��د از اعالم خروج آمریکا
از برجام گفت که در حال بررسی طرحهایی
است تا فعالیتهای خود در ارتباط با ایران را
کاهش دهد.
در حوزه شرکتهای کشتیرانی:
( CMA CGMفرانس�ه) :این ش��رکت
خدمات کش��تیرانی ،در ماه ژوئن  ۲۰۱۸اعالم
ک��رد که به دلیل تحریمهای آمریکا تصمیم به
خروج از ایران گرفته است.
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تورم�ز ایاس (دانم�ارک) :این ش��رکت
نفتکش دانمارکی در ماه می  ۲۰۱۸اعالم کرد
که دریافت س��فارش تازه از ای��ران را متوقف
میکند.
شرکت کش�تیرانی مرسک (دانمارک):
بزرگترین ش��رکت حملونق��ل دریایی جهان
در م��اه می اعالم کرد تا تاری��خ چهارم نوامبر
 ۲۰۱۸و در واکن��ش به بازگش��ت تحریمهای
آمری��کا معامالت خ��ود با مش��تریان ایرانی را
کاهش میدهد.
در حوزه حملونقل هوایی:
ایرفرانس (گروه کالام) :خطوط هوایی
ایرفرانس -کالام در ماه آگوس��ت اعالم کرد
ک��ه از آخ��ر ماه س��پتامبر پروازه��ای خود را
ب��ه دلیل «نتایج ضعیف اقتصادی» در مس��یر
ایران متوقف میکند.
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بریتی�ش ایروی�ز (بریتانی�ا) :ش��رکت
بریتیش ایرویز روز  ۲۳آگوس��ت  ۲۰۱۸اعالم
کرد از آنجا که فعالیت در مسیر لندن به تهران
در حال حاضر توجی��ه اقتصادی ندارد ،ما این
پروازها را به حالت تعلیق درمیآوریم.
ایرباس (فرانسه) :ش��رکت صنایع هوایی
ایرب��اس روز شش��م آگوس��ت در واکن��ش به
تصمیم آمریکا برای لغو مجوز فروش هواپیمای
مس��افربری به ایران اعالم ک��رد که هواپیمای
دیگری در اختیار ایران قرار نخواهد داد.
بوئین�گ (آمری�کا) :ش��رکت بوئین��گ
برای اولینب��ار در چهار دهه اخی��ر قراردادی
 ۲۰میلی��ارد دالری ب��رای ف��روش هواپیمای
مس��افربری به ایران امضا کرده ب��ود ،اما وزیر
خزانهداری آمریکا همزمان با اعالم خروج این

کش��ور از برجام تایید کرد که مجوز بوئینگ و
ایرباس برای فروش هواپیما به ایران لغو ش��ده
است.
در حوزه صنایع خودروسازی:
ولوو (س�وئد) :ش��رکت س��وئدی ولوو در
م��اه س��پتامبر  ۲۰۱۸اعالم کرد ک��ه به دلیل
تحریمهای آمریکا فعالیتهای مربوط به مونتاژ
کامیون در ایران را متوقف میکند.
دوئ�ر (آلم�ان) :ش��رکت تامی��ن قطعات
خودروی دوئر در ماه آگوست  ۲۰۱۸اعالم کرد
به دلیل تحریمه��ای آمریکا فعالیت خود را در
ایران متوقف میکند.
اس�کانیا (س�وئد) :ش��رکت خودروه��ای
س��نگین اس��کانیا در ماه آگوس��ت اعالم کرد
س��فارشهای خود را که تا نیمه ماه آگوس��ت
 ۲۰۱۸قابل تحویل نباشد ،لغو میکند.

دایمل�ر (آلمان) :ش��رکت خودروس��ازی
دایملر در ماه آگوست  ۲۰۱۸اعالم کرد که «تا
اطالع ثانوی و در ارتباط با تحریمهای مربوطه»
فعالیتهای خود را در ایران معلق میکند.
اوتونی�وم (س�وییس) :اوتونی��وم اواخ��ر
س��ال  ۲۰۱۷اع�لام کرد قراردادی با ش��رکت
عای��ق خودرو توس ب��رای تولی��د قطعه برای
ایرانخودرو امضا کرده که اجرای آن از س��ال
 ۲۰۱۹ش��روع میش��ود .این ش��رکت در ماه
آگوس��ت  ۲۰۱۸خبر داد که فعالیتهای خود
را در ایران متوقف میکند.
رنو (فرانسه) :رنو که پیشتر گفته بود بازار
ایران را ترک نخواهد کرد در ماه ژوئن ۲۰۱۸
اعالم کرد که با بازگش��ت تحریمهای آمریکا
«ب��ه احتمال زیاد» فعالیت خ��ود را در ایران

متوق��ف میکند .رنو در ب��ازار آمریکا حضور
ندارد ولی س��هام اصلی شرکت خودروسازی
نیس��ان که در آمریکا فعال اس��ت در تملک
شرکت رنو است.
هیون�دای (کرهجنوبی) و م�زدا (ژاپن):
یک��ی از اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس ای��ران در ماه ژوئن س��ال  ۲۰۱۸خبر
داد که دو شرکت خودروسازی مزدا و هیوندای
به دلیل تحریمهای آمریکا ،قراردادهای خود را
با ایران لغو کردهاند.
پژو سیتروئن (فرانسه) :گروه خودروسازی
فرانس��وی پیاسای (پژو -س��یتروئن) در ماه
ژوئن  ۲۰۱۸اعالم کرد که برای پرهیز از نقض
تحریمه��ای آمریکا ،فعالیت خ��ود را در ایران
تعلیق میکند.
در حوزه راهسازی:
دویچهبان (آلمان) :شرکت ساخت راهآهن
دویچ��ه بان درصدد اجرای دو پ��روژه در ایران
بود ،در ماه آگوس��ت  ۲۰۱۸به رویترز گفت که
این پروژه در ماههای آگوست و سپتامبر متوقف
میشود.
استادلر ریل (سوییس) :این شرکت در
ماه آگوس��ت فعالیتهای خود برای توسعه
خطآهن زیرزمینی در تهران را متوقف کرد.
استادلر ریل روز هفتم آگوست  ۲۰۱۸اعالم
کرد ک��ه در ماه فوریه  ۲۰۱۷قصد همکاری
با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را
داشته اما «این مذاکرات اکنون متوقف شده
و پروژه به حالت تعلیق درآمده است».
گروپو ونتورا(ایتالیا) :این ش��رکت در ماه
ژوئن  ۲۰۱۸اعالم کرد که پروژه نصب خطآهن
در حومه تهران را متوقف میکند.
گروه زیمنس (آلمان) :مدیرعامل زیمنس
در ماه می س��ال  ۲۰۱۸اعالم کرد که به دلیل
بازگش��ت تحریمهای آمریکا این شرکت هیچ
قرارداد تازهای با ایران امضا نخواهد کرد.
در حوزه مخابرات:
دویچ�ه تل�هکام (آلم�ان) :ش��رکت دته
کون ،ش��اخه فناوری اطالعات تل��هکام آلمان
که قراردادی مش��اورهای با ایران داشت در ماه
آگوس��ت  ۲۰۱۸فعالیتهای خ��ود را در ایران
متوقف کرد.
گ�روه ( MTNآفریقایجنوب�ی) :گروه
مخابرات��ی امت��یان در ماه ژوئن س��ال ۲۰۱۸
ط��رح  ۷۵۰میلیون دالری خود برای توس��عه
اینترنت پرس��رعت در ایران با همکاری شرکت
ایرانیاننت را به حالت تعلیق درآورد.
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کرونا
کرونا و اقتصاد ایران
ايرانيان تا همين نيمه نخس��ت اسفند  1398سال سخت و نفسگيري را تجربه
كردهاند .س��الي كه بهار آن با س��يل خوزستان به ناشادي رسيد و حاال زمستان آن با
بالي كرونا دست و پنجه نرم ميكند رخدادهاي آبان نيز پاييز را اندوهبار از هر پاييز
ديگري كرده بود .حاال شهروندان ايراني و نيز حتي دهها هزار مدير در سطوح گوناگون
نهاهاي سياسي و اقتصادي با اين پرسش روبهرو هستند كه چه بر سر كسب و كار و
معيشت ايرانيان ميآيد و آيا ويروس كرونا اقتصاد را در كدام موقعيت قرار ميدهد .در
اين باره در روزهاي تازه سپري شده از سوي كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي و
نيز فعاالن اقتصادي نوشتههاي پرشماري منتشر شده است و در روزهاي آينده باز هم
منتشر خواهد شد .به نظر ميرسد آنچه اكنون جايش در ادبيات اقتصادي اين روزها
خالي است بررسيهاي كارشناسانه و دقيق از سوي نهادهاي پژوهشي است .واقعيت
اين است كه وزارت صنعت معدن و تجارت و بازوي پژوهشي آن ،بانك مركزي و بازوي
پژوهشي اين نهاد ،وزارت اقتصاد و بازوي پژوهشي آن مستقر در معاونت اقتصادي و
سازمان برنامه و بودجه كاري در اين باره نكردهاند و پيامدهاي استيالي ويروس كرونا
برسرزمين ايران را بررسي نكرده و اگر كردهاند نتايج آن را به شهروندان گزارش ندادهاند.
به نظر ميرس��د اگر اين گزارشهاي كارشناسانه بهطور دقيق و به دور از داوريهاي
سياس��ي تهيه و دراختيار ش��هروندان قرار نگيرد دير يا زود شهروندان به رسانههاي
خارجي و پژوهشكدههاي غربي پناه خواهند برد .اما آنچه قابل مشاهده است و ميتواند
دستمايه داور قرار گيرد درباره پيامد اين رخ داد را بهطور خالصه به شرح زير ديد:
يكم – بدون ترديد كسب و كار بنگاههاي كوچك و متوسط در بخش خدمات و بهويژه
گردشگري و حملونقل و خردهفروشيهاي غير از خواربار و مواد غذايي آسيب جدي ديدهاند.
دولت ميتواند با بررسيهاي كارشناسانه و ارائه برخي كمكها و معافيتها راه آسيب بيشتر

بر اين كسب وكارها را كاهش داده و مانع از سونامي بيكاري و نااميدي در اين بخش شود.
دوم – با توجه به افزايش تقاضا براي موادغذايي و دارويي و بهداش��تي بديهي بود كه
قيمت اين كاالها با شتاب به سوي باال ميروند كه همينطور نيز شده است .دولت توجه
داشته باشد با بگير و ببند و تكرار آزمايشهاي دهها بار شكست خورده برخورد فيزيكي
نميتواند راه را باز كند .باز كردن راه واردات اين كاالها براي يك دوره كوتاهمدت و تنظيم
بازار اين كاالها بايد درستور كار قرار گيرد.
سوم – با توجه به اينكه در روزهاي تازه سپري شده شاهد بستن راههاي ورود و خروج
كاال و مسافر به كشورهاي همسايه بودهايم و اين احتمال وجود دارد كه صادرات ايران به
عراق و افغانس��تان با آسيب جدي مواجه شود و با توجه به سهم بازار عراق در صادرات و
ارزآوري از اين كش��ور بايد راهي رابراي باز نگه داش��تن مرزها در كوتاهترين زمان ممكن
پيداكنيم .در غير اين صورت احتمال دارد شركتها و كشورهاي ديگر بخشي از بازار ايران
در عراق را از چنگ ايران خارج كنند.
چهارم – بنگاههاي توليدي وابس��ته به واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي نيز در
روزهاي آتي با تنگنا روبهرو خواهند شد و اگر بخواهند نسبت ذخيره اين كاالها را با توليد
روزانه به هم بزنند در سال آينده با دردسر مواجه خواهند شد كه بايد اين داستان را خوب
واكاوي كرد .فراموش كردن اين موضوع به هردليل راه را تنگتر خواهد كرد.
پنجم – واقعيت اين است كه هنوز پيامدهاي بزرگتر و ناشناسي از سوي پيامدهاي كرونا
بر كسب و كار ايرانيان را در پيش داريم و بايد به اين داستان خوب نگاه كنيم .بدترين اتفاقي
كه ميتواند رخ دهد و اقتصاد ايران را در شرايط بدتري قرار دهد از دست رفتن همين ميزان
اعتماد به نهادهاي ادارهكننده كشور است .با راستگويي و بيان واقعيتهاي مربوط به ويروس
كرونا ميتوان در بازسازي اعتماد گامهاي بلندي برداشت و راه را تنگتر نكرد.
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 8پيشنهاد بخش خصوصي براي مقابله با آسيبهاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا
رئيس اتاق ايران ط��ي نامهاي به رئيسجمهور با
اش��اره به ش��يوع ويروس كرونا و اثرات آن بر اقتصاد
كش��ور ،ضمن اب��راز نگراني در مورد م��ورد وضعيت
كس��بوكارهاي خدمات��ي ،كوچ��ك و متوس��ط و
بنگاههاي بزرگ باالدس��تي 8 ،پيشنهاد براي جبران
بخشي از آسيبها ارائه كرد.
غالمحس��ين شافعي در اين نامه خطاب به حسن
روحاني با بيان اين نكته كه كسبوكارهاي خدماتي
كوچك و متوس��ط ح��دود  40درصد توليد ناخالص
داخلي كشور را در اختيار دارند ،نوشته است :با توجه
به انتش��ار بيماري كرونا در سطح كشور امكان دارد
ش��اهد بروز يك س��كته تقريباً گس��ترده در گردش
مالي ،ظهور بدهيهاي انباش��ته ،نكول تعهدات مالي
و ب��روز موج��ي از ورشكس��تگيها و تعطيلي بعضي
كسبوكارها باشيم.
ش��افعي در ادامه نامه آورده است :موج اين شوك
از بدنه كس��بوكارهاي خدماتي كوچك و متوس��ط
و بنگاهه��اي فع��ال در زمينه تج��ارت بينالمللي به
ساختارهاي اقتصاد كالن و بنگاههاي بزرگ باالدستي
ب��ه وي��ژه نظام بانك��ي و مالي منتقل خواهد ش��د و
در نتيج��ه متغيرهاي اقتصاد كالن ،همچون رش��د،
اش��تغال و تورم را كه به تازگي در مس��ير احيا قرار
گرفته بودند ،مجددا وارد محدوده بحراني ميكند.
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پيشنهادهاي مطرح شده:
*تس��ريع در فعالس��ازي ديپلماس��ي توأم��ان
اقتصادي-بهداش��تي با كشورهاي پيراموني و مقاصد
صادراتي به منظور تدوين و اجرايي شدن پروتكلهاي
مشترك بهداشتي/امنيت زيستي به منظور استمرار
صادرات و واردات
*تس��هيل فرآين��د ثبت س��فارش ،اعطاي موقت
فرص��ت واردات ب��دون انتق��ال ارز و اعط��اي فوري
تس��هيالت مالي ارزي و ريالي براي تأمين مواد اوليه
بنگاهه��اي توليدي و تأمين نيازهاي وارداتي كش��ور
براي پيشگيري ،محافظت و مقابله با ويروس كرونا
*ارتقاي اولوي��ت بازپرداخت بده��كاري و ديون
دولت ب��ه بخش خصوصي در اليح��ه بودجه و نظام
مديريت مالي دولت
*تمديد ش��شماهه كليه مزايا و معافيتهايي كه
موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پايان
سال جاري بوده است؛ نظير آييننامه افزايش سرمايه
از محل تجديد ارزيابي داراييها
ن اجتماعي و
*بخشودگي ماليات ،حق بيمه تأمي 
ساير عوارض (نظير عوارض شهرداريها و دهياريها)
براي كسبوكارهاي توليدي و خدماتي خرد تا انتهاي
ارديبهشتماه

*امهال و تنفس ش��شماهه وصول كليه مطالبات
بانكه��ا ،دواير دولت��ي و عمومي نظي��ر ماليات ،حق
بيمه تأمين اجتماعي و س��اير ع��وارض (نظير عوارض
شهرداريها و دهياريها) براي كسبوكارهاي توليدي
و خدماتي خرد
*تدوين«برنامه جامع نقشآفريني نظام پولي-مالي-
اعتباري كش��ور در كنترل بحران اقتص��ادي كرونا» با
مشاركت بخش خصوصي
*تدوي��ن «برنامه جامع بهبود فضاي كس��بوكار و
ارتقاي سرمايهپذيري كسبوكارهاي خدماتي كوچك و
متوسط» با مشاركت بخش خصوصي و باهدف ارتقاي
ت��اب آوري اين بخش از اقتصاد ملي در برابر تهديدات
ناشي از بحران كرونا
ويروس كرونا ،نفت و زنجيره تامين جهاني
ملته��ا درحال آماده ش��دن براي فوريت س�لامت
احتمالي هس��تند و رهبران جهان دريافتهاند كه كنترل
ويروس جديد كرونا دش��وارتر از آنچه اميد آن ميرفت،
است .بسيج همچنان ادامه دارد و نگرانيها درباره عواقب
س�لامت و اقتصادي اين وي��روس افزايش يافته.ملتها
درحال آماده شدن براي فوريت سالمت احتمالي هستند
و رهبران جهان دريافتهاند كه كنترل ويروس جديد كرونا
دشوارتر از آنچه اميد آن ميرفت ،است .بسيج همچنان
ادامه دارد و نگرانيها درباره عواقب سالمت و اقتصادي اين
ويروس افزايش يافته .واشنگتن و بسياري از پايتختهاي
جهان��ي به ويژه نگران تاثيرات اقتص��ادي ويروس كرونا
هستند .گزارشها حاكي از آن است كه شهر ميالن ،مركز
مالي ايتاليا و دومين شهر بزرگ آن ،به دليل نشانههايي
از شيوع ويروس كرونا در شمال ايتاليا در آستانه تعطيلي

قرار گرفته است .كره جنوبي بهطور همزمان با آسيبهاي
شيوع ويروس كرونا و همچنين كاهش واردات و صادرات
از چين مواجه شده است .خودروسازي يكي از بخشهاي
اصلي صادرات كره جنوب��ي و توليدكنندگان خودرو به
دليل اختالالت اقتصادي در چين دچار مشكل شدهاند.
در ك��ره جنوبي و ژاپن بس��ياري از موسس��ات مالي از
كارمندان خود خواس��تهاند ك��ه دوركاري كنند.يكي از
شاخصهاي اقتصادي كه نش��ان ميدهد ويروس كرونا
تاثي��رات اقتصادي قابل توجه��ي در جهان و نه فقط در
چين داشته ،كاهش قيمتها در بازارهاي نفت و گاز است.
قيمت گاز طبيعي مايع بيشتر به دليل افزايش عرضه و
همچنين آب و هواي نس��بتا معتدل در زمستان كاهش
يافته بود ،اما اكنون به كمترين سطح خود رسيده است.
قيمت نفت نيز از دوشنبه گذشته و پس از آنكه مشخص
شد اختالل در حمل و نقل دريايي جهاني و تجارت فراتر
از چين خواه��د بود ،كاهش ياف��ت ۱۸.درصد از كاالها
در جهان توس��ط كش��تي جابهجا ميشود و تقاضا براي
حمل و نقل درياي��ي به طرز قابل توجهي كاهش يافته
اس��ت .براي نمونه در خليج فارس ،حج��م بارگيري در
كشتيها در ماه فوريه از ميزان متداول حدود  ۳۰تانكر يا
بيشتر ،به عددي تك رقمي كاهش يافت .طبق جديدترين
گزارشه��اي «س��ي تي بان��ك» درباره وي��روس كرونا،
صادرات كره جنوبي در ماه فوريه  ۱۰درصد و واردات آن
 ۱۵درصد كاهش يافته اس��ت .اين بانك تاثيرات تجاري
وخيمت��ري را براي كره جنوبي در ماه مارس پيشبيني
ميكند.طبق آمارهاي س��ازمان كشورهاي صادركننده
نفت خ��ام (اوپك) ،پيشبيني از س��وخت دريايي مورد
اس��تفاده در سراس��ر جهان به حدود  ۴.۲ميليون بشكه
در روز و س��وخت هواي��ي حدود  ۶.۶ميليون بش��كه در
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روز ميرس��د .نفت مصرفي در حمل و نقل بهطور كلي
حدود  ۵۸ميليون بشكه در روز است .تاكنون تحليلگران
تنها كاهش  ۱۳۵هزار بشكه در روز از سوخت مورد نياز
جتها در آسيا را پيشبيني كرده اند؛ اما اگر مسافران در
سراسر جهان نگران امنيت خود در سفرهاي هوايي و به
مقاصدي با شيوع ويروس كرونا باشند ،رقم حقيقي خيلي
پايينتر از خيلي باالتر از اين پيشبيني خواهد بود .بهطور
خالصه ،تاثير ويروس كرونا بر اختالالت در بازارهاي نفت
هنوز بهطور دقيق مش��خص نشده است.اما شايد آسيب
مهمتر و ماندگارتر شيوع ويروس كرونا در قياس با كاهش
ارزش اقتصادي تجارت و توريسم ،درك رهبران جهاني
از آس��يبپذيري و شكنندگي اقتصادهايش��ان در برابر
زنجيره تامين جهاني باش��د .دول��ت دونالد جي .ترامپ
پيشتر درصدد كاهش وابس��تگي صنايع نظامي اياالت
متح��ده به آهن رباهاي چيني ،مواد معدني و خاكهاي
كمي��اب ،و ديگر فلزات واردات��ي و مصرفي در توليدات
برآمده .اكنون صداي محافظهكاران از جمله پيتر ناوارو،
مشاور تجاري رئيسجمهوري ترامپ كه اخيرا از صنعت
تجهيزات پزشكي و داروسازي خواسته بود وابستگي خود
را به واردات كاهش دهند ،بلندتر شده است .ماركو روبيو
سناتور جمهوريخواه و كريس مورفي سناتور دموكرات
اخيرا ً با ارسال نامهاي به اداره غذا و دارو اياالت متحده ،از
آنها پرسيدهاند كه آيا آمادگي الزم براي نظارت بر امنيت
دارو ،مواد غذايي و تجهيزات پزش��كي وارداتي از چين را
دارند يا خير .البته چين اساس��ا در موقعيتي نيست كه
بخواهد يا بتواند تجهيزات پزش��كي حياتي صادر كند.
گوردون چانگ ،يك استاد مطاالت آمريكايي در دانشگاه
اس��تنفورد با تمركز بر روابط آمريكايي-چيني ،اخيرا در
بالگي هشدار داده كه تاثيرات آشوب اقتصادي در چين
در ماه آوريل توسط مصرفكنندگان آمريكايي احساس
خواهد ش��د.يكي از عواقب ناخواس��ته و وي��روس كرونا
ميتواند سختگيري درباره زنجيره تامين و بازگشت به
س��مت سياست اقتصاد ملي در اقتصادهاي بزرگ باشد.
از آنجايي كه جمعيت باالي چي��ن در كل و به ويژه در
رابط��ه با نفت به عنوان موت��ور اقتصادي اقتصاد جهاني
عمل ميكرده ،چنين تغييري تاثيرات ش��ديدي بر آن
خواهد داش��ت .اياالت متحده و اروپا بررسي مخاطرات
تكيه كردن بيش از اندازه به تجهيزات چيني را راهاندازي
شبكههاي ارتباطات نسل پنجم مدتي پيش آغاز كردهاند.
ويليام بار ،دادستان كل اياالت متحده ،اوايل اين ماه اين
اي��ده را مطرح كرد كه اي��االت متحده و متحدانش بايد
با س��رمايهگذاري در ش��ركتهاي مخابراتي و ارتباطي
اروپاي��ي از جمله نوكيا اريكس��ون ب��راي تحت كنترل
درآوردن شرايط و به عنوان راهي براي ممانعت از سلطه
ش��ركت هواوي چين بر بازارهاي بيس��يم نسل پنجم
استفاده كنند .اگر عواقب اقتصادي شيوع ويروس كرونا
زنجيرههاي تامين اقتصادي در صنايع مهم را فلج كند،
رويكردهاي اينچنيني متداولتر خواهد شد.
منبع :ديپلماسي ايراني

ويروس كرونا؛ اختالل در زنجيره تامين
جهاني و نحوه مقابله بنگاهها
زنجيرهه��اي جهاني ارزش ،موتور توس��عه
اقتصادي و رشد توليد ناخالص داخلي جهان
هستند و اين زنجيرهها به منظور بهينهسازي
هزينه و رقابتپذيري ،طراحي شدهاند .شيوع
ويروس كرونا ،نياز بنگاهها را براي تاكيد بيشتر
بر نحوه مديريت تهديد ناشي از اختالل ايجاد
شده در كاركرد درس��ت اين زنجيره ،تقويت
كرده است .در اين مطلب ضمن ارائه تصويري
از پيامده��اي ويروس كرونا بر زنجيره تامين،
راهكارهايي ب��راي اس��تفاده بنگاهها در اين
شرايط ارائه شده است.
نوع جديدي از اختالل
ايجاد اختالل در صنعت س��اخت و زنجيره
ارزش جهاني و پيامدهاي آن بر كسبوكارها
و اقتصاد جهان به علت شيوع ويروس كرونا،
كام ً
ال روشن اس��ت .بسياري از مديران عامل
بنگاهها در حال ت�لاش براي يافتن راهكاري
براي پشتيباني از كاركنان خود ،اطمينانيابي
از امني��ت تامين ،كاهش اث��رات مالي منفي،
مش��خص ك��ردن تهديده��اي احتمال��ي و
مديري��ت و هدايت ع��دم قطعيت ب��ازار كه
موجب افت تقاضا شده است ،هستند.
زنجيرهه��اي جهاني ارزش ،موتور توس��عه
اقتصادي و رش��د توليدناخالص داخلي جهان
هستند و اين زنجيرهها به منظور بهينهسازي
هزينه و رقابتپذيري ،طراحي شدهاند .شيوع
وي��روس كرونا ،ني��از بنگاهها را ب��راي تاكيد
بيش��تر بر نحوه مديريت تهديد ،تقويت كرده
است.
ش��يوع ويروس كرونا آث��ار قابل توجهي بر
بازارهاي جهاني گذاش��ته است .واهمه از اين
ويروس ،بر بهاي نفت در جهان تاثير داش��ته
و واحدهاي پااليش��گاهي در چي��ن از توليد
خ��ود به علت كاهش تقاضا ،كاس��تهاند .كند
شدن رش��د تقاضا ،چشمانداز تامينكنندگان
را هم تيره و تار س��اخته اس��ت .طبق برآورد
محافظهكاران��ه رويترز ،انتظار ميرود رش��د
اقتصادي چين در فصل نخست  2020معادل
 4.5درص��د ش��ود كه كمترين رقم از س��ال
( 2008زم��ان بروز بحران مال��ي در جهان)
تاكنون ،خواهد بود.
هزينهاي كه از افت رش��د اقتصادي چين
بر اقتصاد جهان تحميل خواهد ش��د ،حدود

 1.1تريليون دالر برآورد ش��ده اس��ت .هنوز
پيامدهاي ش��يوع اين ويروس شناخته نشده
اس��ت ولي اين احتمال وج��ود دارد كه آثار
تخريب��ي آن ب��ه مرات��ب بيش��تر از آنچه در
گذشته مشابه آن تجربه شده ،باشد.
از منظر زنجيره تامين ،براي شرايط فعلي
نميت��وان از تج��ارب و يادگيريهاي مرتبط
با اختالل ناش��ي از بحرانه��اي قبلي مانند
ش��يوع ويروس س��ارس در س��ال  2003يا
انفجار هستهای فوكوش��يما در سال ،2011
اس��تفاده ك��رد چراكه اكن��ون اقتصاد چين،
به مراتب ،توس��عهيافتهتر ش��ده و آميختگي
بيش��تري با اقتصاد جهان ،دارد .س��هم چين
در ارزش اف��زوده صنعت س��اخت جهان در
س��ال  2003حدود  9درصد بود كه در سال
 2018به بيش از  28درصد ،رس��يده اس��ت.
طي س��الهاي اخير ،اقتصاد چين پيش��رفت
قابل توجهي در زمينه ارتقاء شبكه حملونقل
اين كشور داشته است.
بهعالوه ،امروزه در مقايس��ه با س��الهاي
 2003و  ،2011زنجيرهه��اي ارزش جهاني
گس��تردهتر و پيچيدهتر هستند 938 .بنگاه
در فهرس��ت هزار بنگاه برتر فورچون ،داراي
تامينكنندگاني در س��طح يك يا دو هستند
كه تحتتاثير اين ويروس قرار گرفتهاند..
صنعت خودروس��ازي به دليل برخورداري
از زنجي��ره تامين بهموقع ()Just in Time
و شبكه تامين جهاني ،سريعتر از ساير صنايع
تحتتاثي��ر ويروس كرونا ق��رار گرفتند .نرخ
تولي��د در صنع��ت خودرو چين ب��ه كمتر از
 50درصد توليد در زمان قبل از ش��يوع اين
ويروس رس��يد و در مقاب��ل در همين زمان،
تامين كنن��دگان قطعات در چين ،به صورت
بخشي ،عمليات خود را مجددا ً از سرگرفتند.
ب��ه عنوان نمونه طي هفتهه��اي اخير در ماه
فوريه  ،2020سرمايهگذاري مشترك شركت
 Volkswagen AGب��ا ش��ركت چين��ي
 ،FAW Groupتولي��د را در  4واح��د آغاز
كردن��د اگرچه كه تا ماه ميآينده ،به ظرفيت
كامل نخواهند رسيد.
اين تاخيرها اثر موجي را بر تامينكنندگان
قطعات داخلي و خارج��ي كه توليد را متوقف
يا به تعويق مياندازند ،داش��ته اس��ت .جرياني
كه از قب��ل موجب افت بازار ش��ده بود ،باعث
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كاهش بيش��تر  2تا  5درص��دي حجم فروش
در بازاره��ا ش��ده اس��ت .س��ازندگان اجزاي
الكترونيك��ي ه��م بهطور مس��تقيم تحتتاثير
ويروس قرار گرفتهاند به عنوان نمونه ،ش��ركت
 ،Appleبيش از  12درصد از ارزش بازار خود
را در هفته ش��يوع ويروس كرونا از دس��ت داد
كه علت آن عدم امكان تامين قطعات موردنياز
تامينكنندگان اين شركت در  43كشور طرف
قرارداد با كارخانههاي چيني ،بوده است.
بخ��ش اقتصادي بلومبرگ بر اس��اس برخي
دادههاي در دس��ترس از ارزش افزوده تجاري
 ،OECDنقشهاي را از ميزان اتكاي اقتصادهاي
جهان ب��ه واردات كاالهاي واس��طهاي از چين
ترسيم كرده است .همانطور كه در شكل ()1
نشان داده شده ،سهم واردات كاالهاي وارداتي
از چين به آمريكا نس��بت به كل واردات در اين
كش��ور ،بيش از  35درصد اس��ت.يكي ديگر از
پيامدهاي منفي ويروس كرونا ،محدود ش��دن
دسترس��ي به كارگران به علت ايجاد ش��رايط
قرنطين��هاي در كارخانجات و تلفات نيروي كار
اس��ت .بسياري از شاغالن در منازل ميمانند و
طبق گ��زارش گروه مال��ي  60 ،Jefferiesتا
 80درص��د از  300ميليون نفر جمعيت مهاجر
مس��تقر در چين ،تا پايان فصل دوم  2020به
كشورشان باز خواهند گشت.
پاسخ تهديد
در ش��رايط ش��يوع ويروس كرون��ا ،نحوه
جايگزي��ن كردن يك زنجي��ره ارزش جهاني
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موض��وع مهمي اس��ت .اگر تولي��د در برخي
بنگاههاي تامينكننده ،محدود ش��ده است،
س��ازماندهي اين زنجيره ب��ه نحوي كه باعث
حفظ تعادل جهاني شود ،به مسالهاي بحراني
و كليدي تبديل ميشود .شيوع اين ويروس،
عدم قطعيته��ا را در اقتصاد جهاني افزايش
داده است.
بنگاهه�ا در مقابل اختلال بلندمدت
تامين ،چگونه بايد آماده ش�وند و پاسخ
آنها به اين ريسك ،چه بايد باشد؟
مطالعه مش��ترك مجمع جهاني اقتصاد و
موسس��ه كرني ،تحت عنوان تجديدس��اختار
ارزش جهان��ي ،چارچوب��ي را ب��راي كم��ك
در درك اث��رات نيروهاي��ي ك��ه زنجيرههاي
ارزش جهان��ي را مختل ميكنند و همچنين
اس��تراتژيهايي ك��ه رهبران كس��بوكار و
دولتها در پاسخ به اين تهديدها بايد به كار
بگيرند ،ارائه داده است.
در رابطه با تهديد ويروس كرونا ،بنگاهها به
فوريت نياز دارند تا استراتژيهاي كوتاهمدتي
را ب��راي تقويت مقاومت خود ب��هكار بگيرند
ضمن اينك��ه مالحظ��ات بلندمدتتري هم
براي تجديد پيكربندي زنجيرههاي تامين به
منظور مقابله با تهديدهاي پيشرو ،پيشبيني
كنند .اين موارد بهطور خالصه عبارتند از:
 توسعه قابليت مشاهده كل زنجيره تاميندركليه س��طوح؛ س��طح اوليه ،ثانويه تا حتي
بازيگران ثالث .كدامي��ك از تامينكنندگان،
اجزاي كليدي و بحران��ي را توليد ميكنند؟

آيا مناب��ع جايگزيني وج��ود دارد؟ وضعيت
موجودي انبار تامين ،چگونه اس��ت؟ در اين
شرايط بهتر است منابع تامين اجزاي بحراني
را دوبرابر كرده يا بافرهاي موجودي را افزايش
دهيد تا از اين طريق در برابر آسيبها ،عايقي
ايجاد كنيد.
 به صورت مستمر و با جديت ،گزينههاينزديكتر را به منظ��ور كوتاهتركردن فاصله با
تامينكنندگان و نزديكتر شدن به مشتريان
بنگاه ،ارزيابي كنيد.
 از اه��رم ك��ردن فناوريهاي پيش��رفتهس��اخت ب��راي افزاي��ش ت��وان مقاوم��ت و
انعطافپذي��ري بيش��تر در براب��ر تهديدها،
استفاده كنيد.
 از تكنيكهاي سناريوسازي براي ارزيابيسيس��تماتيك كل زنجيره تامين و اس��تقرار
واحده��اي عمليات��ي ب��راي انطباق س��ريع،
استفاده كنيد.
مه��ار پيامدهاي ناخوش��ايند و در مقياس
جهان��ي وي��روس كرونا براي اقتص��اد جهان
و حتي ه��ر بنگاه اقتص��ادي ،موضوعي مهم
و ض��روري اس��ت .الزم اس��ت كل رهب��ران
كس��بوكار و دولتهاي جهان براي استفاده
از روشهاي پيشرو و سرعتبخشي در اعمال
پاس��خهاي مش��ترك ،با يكديگ��ر همكاري
داش��ته باش��ند .از طريق همكاري مشترك،
ذينفع��ان قادر خواهند بود ت��ا اقداماتي را در
رابطه با يافتن بهتري��ن راه حل ممكن براي
مهار تهديدهاي جديد جهاني ،بهكار بگيرند.
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گزارشکارشناسی
نگاهی به وضعیت برخی شاخصهای اقتصاد ایران
و جایگاه بخش صنعت در بودجه سالهای  98 ،97و الیحه 99
-1نگاهی به وضعیت شاخصهای کالن اقتصادی در سالهای اخیر
اقتصاد ایران در س��الهای  1397و  1398بهتبع تحریمهای وضع شده
در ابتدای سال  1397دچار تحوالت جدی شد .این وضعيت باعث شد نرخ
رش��د اقتصادی کش��ور در س��ال  1397به کمتر از منفی  5درصد کاهش
یابد .بررسیها نشان میدهد که در مجموع اقتصاد ایران در  30سال اخیر
از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی وضعیت پرنوسانی را طی کرده است .این
وضعیت در نمودار یک به تصویر کشیده شده است.
نمودار –1تحوالت متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره 1367 – 1397

مآخذ :سازمان برنامه و بودجه.گزارش برنامه عملیاتی در سالنامه دولت

آنچه در نمودار یک ارائه ش��ده اس��ت گویای این واقعیت است که نرخ
رش��د اقتصاد ایران در دورههاي  1374-1386و  1380-1386مثبت و در
دوره دوم تقریباً روند باثباتی را طی کرد .اما از س��ال  1387به بعد از روند
بلندمدت خود فاصله گرفت و نوس��انهای ش��دیدی را تجربه کرد .به طور
کلی در دوره بلندمدت  1368-1397متوسط رشد سالیانهِ GDPبه میزان
 3/5درصد و در فاصله سالهای  1390-1397به  0/7درصد كاهش يافت.
در قانون برنامه شش��م توس��عه ،متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی سالیانه
 8درصد مصوب ش��ده اس��ت .این نرخ در س��ال  96معادل  3/6درصد در
س��ال  97ه��م منفی  4/9درص��د و در مجموع  2س��ال ،منفی  0/6درصد
اعالم ش��ده اس��ت .لذا با اين وضعيت ،عملكرد اين متغي��ر از هدف برنامه
عقبتر است .رسيدگي به اين موضوع که چرا نرخ رشد اقتصاد ایران دچار
چنین وضعیتی ش��د به بحث مفصل و مبس��وطی نیاز دارد .اما بخش��ی از
این نابس��امانی و نزدیک شدن نرخ رش��د بلندمدت اقتصاد ایران به صفر و
میل کردن به این سمت ،ریشه در متغیر کالن سرمایهگذاری دارد .مطابق
اطالعات در دس��ترس ،در دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال
 1390به اوج خود رسید ،اما بعد از آن کاهش یافت و در سال  1397تقریباً
به میزان تشکیل سرمایه سال  1381رسیده است .متغیر مذکور در فاصله
س��الهای  1390-1397با متوسط سالیانه  5/1درصد کاهش یافته است.
رشد سرمایه در سال  1397منفی  5/6درصد اعالم شده است.
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در مجموع عملکرد اقتصاد در متغیر تشکیل سرمایه ثابت از روند بلندمدت خود
فاصله گرفته است .متوسط رشد سالیانه آن در فاصله سالهای  1370لغایت 1390
به میزان  4درصد بود ،اما در س��ال  1390-1397این متغیر با متوس��ط سالیانه
 5/9درص��د به صورت واقعی کاهش یافته اس��ت .این بدان معناس��ت که اقتصاد
ایران قادر نبوده اس��ت سرمایه مستهلک ش��ده را با سرمایه جدید جایگزین کند
و پیشبینی میش��ود در س��ال  1398حتی اقتصاد کشور نتواند به میزان سرمایه
ثابت ،جایگزینی را انجام دهد .بنابراین روند نزولی تشکیل سرمایه میتواند کاهش
فزاینده رشد اقتصادی را در سالهای آینده به دنبال داشته باشد.
این وضعیت گویای این واقعیت اس��ت که عملکرد اقتصاد ایران در متغیر نرخ
رش��د اقتصاد و س��رمایهگذاری نگرانکننده است و رشد س��رمایهگذاری کنونی
نمیتواند زمینههای مناسب برای اشتغال و تورم پایین را رقم بزند .عالوه بر این در
قانون برنامه ششم متوسط رشد سالیانه سرمایهگذاری  21/4درصد هدفگذاری
شد که عملکرد آن در سال  96و  97به ترتیب  1/4و منفی  5/6درصد است که
این یعنی از رقم برنامه فاصله زیادی دارد.
عملکرد منابع بخش صنعت در بودجه 97
در قانون بودجه س��ال  1397کل کشور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون
احتس��اب ردیفهای متفرقه ،به بیش از  303میلیارد تومان تصویب شده بود که

از این رقم بیش از  193میلیارد تومان که حدود  64درصد کل رقم مصوب است
به این بخش تخصیص یافته است.
اعتب��ارات ف��وق در دو بخش هزینهای و تملک داراییهای س��رمایهای در نظر
گرفته ش��ده اس��ت که حدود  55درصد آن س��رمایهای و ح��دود  45درصد آن
هزینهای اس��ت .از مجموع اعتبارات هزینهای که حدود  136میلیارد تومان است
 84درصدش تخصیص یافته است و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
که حدود  168میلیارد تومان است در حدود  47درصد آن که رقم  78/8میلیارد
تومان است به دستگاههای ذیربط اختصاص داده شده است.
در مجموع مصوب ش��ده اس��ت در قانون بودجه سال  1397بخش صنعت از
مح��ل ردیفهای اعتب��اری متفرقه حدود  898میلیارد توم��ان در قالب  5ردیف
اعتبار دریافت کند .کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش به منظور جلوگیری
از خامفروشی یکی از این ردیفهاست که اعتبار در نظر گرفته برای این موضوع که
در راستای موضوع ماده ( )37قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است  50میلیارد
تومان اس��ت که در س��ال  1397هیچ عملکردی نداشته است .جزئیات مربوط به
اعتبارات بخش صنعت در دو بخش فوق در جدول زیر آمده است .به طور کلی از
مجموع رقم  898میلیارد تومان اعتبار ردیفهای متفرقه بخش صنعت در س��ال
 97رقم��ی بیش از  480میلیارد تومان ک��ه  53/4درصد کل اعتبارات این بخش
است تخصیص داده شده است.

جدول  - 1وضعیت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای

محل تامین
ردیف
اعتبار

شماره برنامه/
ردیف

عنوانبرنامه/ردیف

دستگاه
اجرایی

اعتبار سال 1397
(ارقام به میلیون ریال)

هزینهای

کمک به نوسازی و تکمیل
زنجیره ارزش در راستای
اعتبارات
وزارت
جلوگیری از خام فروشی
ردیفهای متفرقه
صنعت ،معدن 000ر500
530000-32
1
(موضوع ماده  37قانون رفع
قانون بودجه
و تجارت
موانع تولید رقابتپذیر و
1397
ارتقای نظام مالی کشور)

تملک دارایی
سرمایهای

-

جمع

000ر500

تخصیص سال 1397
(ارقام به میلیون ریال)
هزینهای

-

تملک دارایی
سرمایهای

-

جمع

-

اعتبارات

بابت مشارکت در طرحهای سازمان گسترش
ردیفهای متفرقه
و نوسازی
 550000-71سرمایهگذاری با اولویت
2
قانون بودجه
صنایع ایران
مناطق محروم

-

000ر000ر000 7ر000ر7

-

000ر860ر000 3ر860ر3

1397

اعتبارات
وزارت
ایفای وظایف حاکمیتی در
ردیفهای متفرقه
صنعت ،معدن 000ر72
730000-112
3
حوزه دخانیات
قانون بودجه
و تجارت
1397

58

-

000ر72

972ر34

اعتبارات
ردیفهای متفرقه
730000-14
4
قانون بودجه
1397

کنترل بازار ،نظارت و
توسعهاستانداردسازی
و تقویت زیرساختی
آزمایشگاههایمرجع

سازمان ملی
استاندارد 000ر225ر472 1ر472 153ر378ر223 1ر777
ایران

اعتبارات
ردیفهای متفرقه
730000-29
5
قانون بودجه
1397

تایید صالحیت
آزمایشگاهها،مؤسسات
و شرکتهای بازرسی

سازمان ملی
استاندارد
ایران

اعتبارات
ردیفهای متفرقه
6
قانون بودجه
1397

-

-

-

000ر27

-

000ر27

810ر15

-

990ر113

-

972ر34

213ر891

810ر15

000ر824ر472 1ر153ر472 7ر977ر005 8ر990 828ر973ر995 3ر801ر4
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 -3عملکرد  6ماهه اول سال  1398و تسهیالت پرداختی به صنعت
مطابق آخرین اطالعات ،در مجموع در  6ماهه اول سال  1398بیش از 381
هزار میلیارد تومان تس��هیالت توس��ط بانکها به بخشهای صنعت و معدن،
کشاورزی ،مسکن ،خدمات پرداخت شده است .از این رقم بیش از  211هزار
میلیارد تومان ( 55/3درص کل تسهیالت) در قالب سرمایه در گردش پرداخت
شده است .تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در  6ماهه اول س��ال  1398بیش از  86هزار میلیارد تومان اعالم شده

اس��ت .این رقم معادل حدود  41درصد کل منابع تخصیص یافته به س��رمایه
در گردش تمام بخش هاست .عالوه بر این مقرر شده است در سال  1398در
مجموع بیش از  118هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب سرمایه در گردش
به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شود که حدود  73درصد آن که بیش
از  86هزار میلیارد تومان اس��ت به این بخش پرداخته ش��ده اس��ت .وضعیت
تسهیالت پرداختی توسط بانکها به بخشهای مختلف از سال  1393لغایت
 6ماهه اول سال  1398در جدول زیر ارائه شده است.

جدول -2وضعيت تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف از سال  1393لغایت  6ماهه اول سال 1398
بخش /
سال

کشاورزی
سهم از
مبلغ
کل

صنعت و معدن

بازرگانی

مسکن ساختمان

خدمات

مبلغ

سهم از
کل

مبلغ

1393

255.8

7.5

1064.9

31.2

404.5

11.8

1394

352.2

8.4

1219.5

29.2

431.1

10.3

570.4

1395

466.8

8.5

1609.2

29.3

501.2

9.1

724.3

13.2

1396

493

8.1

1742

28.2

517.4

8.5

851.7

13.9

2528.3

1397

584.9

7.6

2089.3

27

1037.3

13.4

1125.8

14.5

2892.4

 6ماهه
سال
1398

318.7

8.3

1183.6

30.9

283.7

متفرقه

سهم از
کل

مبلغ
433.1

12.7
13.6

1598.3
2178.8

39.7
41.2

6.5

37.4

7.4

7.4
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مطابق پیشبینیهای انجام ش��ده در سال  1398برای این که بخش
صنعت بتواند به اهدافش در سال مذکور حصول پیدا کند پیشبینی شده
اس��ت به بیش از  360هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد .این رقم نشان
میدهد که ماهیانه به طور متوسط باید  30هزار میلیارد تومان به بخش
صنعت منابع اختصاص داده ش��ود تا این بخش بتواند وضع موجود خود
را حفظ کند .مطابق عملکردی که در این بخش از گزارش بدان اش��اره
ش��د در  6ماهه اول س��ال  1398فقط  86هزار میلیارد تومان به صورت
تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص
داده شده است و این رقم با شش دوازدهم سال  1398نشاندهنده این
است که بیش از  50درصد هدف مربوط به این بخش محقق نشده است.
-4بررس�ی الیحه بودجه س�ال  1399کل کش�ور از منظر
بخش صنعت
بخش صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخشهای اساسی و کلیدی
محس��وب میش��ود و در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی
س��هم باالیی دارد .این بخش با توجه به نقش��ی که در اشتغال کشور
دارد اگر برای آن برنامه مناس��بی در دستور کار باشد و اهتمام جدی
برای اجرای آن به عمل آید در س��اماندهی بسیاری از بازارها میتواند
نقشآفرینی مناسب ایفا کند.
مطابق قانون برنامه شش��م توس��عه مقرر گردید متوس��ط نرخ رش��د
س��الیانه اين بخش  9/3درصد باشد .عالوه بر این متوسط رشد سالیانه
س��رمایهگذاری در بخشهای صنعت و مع��دن  26/1درصد پیشبینی
شد.گزارشها نشان میدهد که عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی بخش
صنعت در س��ال  1397بهگونهای دیگر رقم خورده است .به صورتی که
رشد تولید ناخالص داخلی حدود منفی  5درصد و نرخ رشد بخش صنعت
هم به حدود منفی  10درصد كاهش پيدا كند .پیشتر نیز متوسط نرخ
رش��د بخش صنعت برای سالهای  1395و  1396به ترتیب  6/5و 3/6

کل بخشها

سهم از
کل

مبلغ
1248

36.6
38.3

1.6
3.4

0.1
0.1

6139

0.096

7737.2

18

1342

سهم از
سهم از
مبلغ
کل
کل

(هزار ميليارد ريال)

35.1

مبلغ

سهم
از کل

7.8

0.2

3414.2

100

0.03

4173.2

100

5483.7

100
100
100

3.6

0.009

3821.3

100

درصد اعالم ش��ده اس��ت .عالوه بر این اعالم ش��ده است در سال 1397
حدود  32درصد ش��اغالن کش��ور که رقم  7627660نفر هس��تند ،در
بخش صنع��ت فعالیت میکنند .بخش دیگر تح��والت حوزه صنعت به
سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و وضعیت سرمایهگذاری در این
بخش اش��اره دارد .سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی هم در سالیان
اخیر کاهش یافته است و در سال  1391این سهم به  12/8درصد رسید
که در س��الهای  1395و  1396به ترتیب در  11/7و  11/9نوس��ان را
تجربه کرده است .سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در  2سال
اول اجرای برنامه شش��م به صورت متوس��ط س��الیانه حدود  3/2درصد
رش��د داشته است .متوسط رش��د ارزش افزوده بخش صنعت در  2سال
اول برنامه شش��م منفی  1/5درصد اعالم ش��ده است .اين هم گوياي آن
است كه نه تنها هدف  9/3درصدي محقق نشد بلكه ظرفيتهاي موجود
بخش صنعت هم در حال از دست رفتن است.
دولت تالش کرده اس��ت به منظور بهبود بخ��ش صنعت اقداماتی
را در قالب قوانین بودجه س��الیانه انجام دهد ت��ا در قالب اجرای این
قوانی��ن وضعیت بخش صنعت بهبود پیدا کند .ب��رای این منظور در
قانون بودجه س��ال  1397مقرر ش��د از دو محل کلی یعنی اعتبارات
در نظر گرفته ش��ده از ردیف  550000-54جدول شماره ( )9قانون
بودجه رقم  3میلیارد توم��ان ،جابجایی  20درصد از اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای تا سقف  12400میلیارد تومان و افزایش منابع
ناشی از فروش داخلی فرآوردههای نفتی به میزان  5میلیارد تومان و
رقم کلی دیگر را از منابع صندوق توس��عه و موضوع اعتبارات موضوع
بندهای (الف) و (ب) ماده ( )52قانون الحاق ( )2تا مبلغ  15میلیارد
تومان و از محل تس��هیالت بانکی و منابع داخلی بانکهای عامل هم
 30هزار میلیارد تومان و در مجموع  65400میلیارد تومان در س��ال
 1397برای دس��تیابی ب��ه اهدف بخش صنعت اختص��اص دهد .در
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مجم��وع مقرر گردید از محل بودج��ه عمومی و مبلغ تخصیص یافته
از منابع تبص��ره ( )18حدود  1068میلیارد تومان به بخش صنعت و
معدن در س��ال  1397اختصاص داده شود و از این رقم فقط بیش از
 417میلیارد تومان که  39درصد کل رقم تخصیص یافته مصوب است
به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد.
همچنین مطابق تبصره ( )18قانون بودجه س��ال  1397و 1398
مقرر ش��د صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامههای حوزه صنعت و
معدن مبلغ  10065میلیارد تومان سپردهگذاری ریالی انجام دهد که
از این رق��م در مجموع  2900میلیارد تومان ب��رای انجام برنامههای
ح��وزه صنعت و معدن که بیش از  36درصد کل رقم س��پردهگذاری
انجام شده است به این حوزه اختصاص داده شد.
در مجموع در سال  1397مقرر شد به منظور ایجاد  270هزار شغل
در بخشه��ای صنعت و معدن مبلغ بی��ش از  21هزار میلیارد تومان
برای تحقق  4برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص یابد.
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جدول  :3برنامههای تولید و اشتغال بخشهای صنعت و معدن(ميليارد ريال)

برنامه

تسهیالت از محل
منابع بانکی

تسهیالت ریالی
صندوق توسعه ملی

جمع کل
تسهیالت

یارانه سود
تسهیالت

تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمهتمام

20109

20109

40218

3184

-

تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی

35217.5

35217.5

70435

5577

-

51710

تأمین سرمایه گردش واحدها

45323

45323

90646

1450

-

87429

توسعه خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی

-

-

0

-

466

1000

جمع کل

100649.5

100649.5

201299

10211

466

270000

بررس��ی عملکرد مناب��ع برنامههای رونق تولید و اش��تغال بخش
صنع��ت نش��ان میدهد ک��ه در مجم��وع  201299میلی��ارد ریال
تسهیالت برای زیر برنامههای تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمه
تمام ،تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش
واحدها در نظر گرفته شده است و برای پرداخت این تسهیالت مبلغ
 10211میلیارد ریال یارانه س��ود تس��هیالت لحاظ ش��ده است که
 40درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله پرداخت شده است .همان
طوری که در جدول باال آمده اس��ت توس��عه خوش��ههای صنعتی و
خدمات کلینیکی برنامه دیگر این بخش اس��ت که کل منابع در نظر
گرفته شده برای آن  466میلیارد ریال کمک صنعتی و اعتباری است
که  20درصد اعتبار آن پرداخت شده است.
عملکرد مربوط به پرداخت تس��هیالت برنامههای بخش صنعت تا
تاریخ  1398/8/29در جدول زیر ارائه ش��ده اس��ت .تا تاریخ مذکور
در مجموع  6388پرونده درخواس��ت تسهیالت در سامانه هماهنگ
ثبت ش��ده اس��ت .از این تعداد بنگاه ثبتنام ش��ده 5020 ،فقره به
مبلغ 4173850میلیارد ریال در حال بررس��ی در کمیته بررس��ی،
 1714فقره به مبلغ  98786میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته
اس��تانی 1559 ،فقره پرونده با مبلغ  91840میلیارد ریال به ش��عبه
بان��ک ارجاع ش��د 807 .فقره پرونده با مبل��غ  53299میلیارد ریال
در ح��ال تکمیل م��دارک 276 ،فقره با مبل��غ  19332میلیارد ریال
در مرحله پرداخت اس��ت و در مجموع  166مورد تسهیالت به مبلغ
 9779میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت ش��ده اس��ت .جزئيات اين
وضعيت در جدول زير ارائه شده است.

کمکهای
فنی و اعتباری

اشتغال
(نفر)
129861

جدول  : 4عملکرد اجرای برنامههای بخش صنعت
در قالب تبصره 18
ردیف

عنوان
مرحله

تعداد پرونده

مبلغ (میلیون
ریال)

1

تشکیل
پرونده

6388

--

2

کمیته بررسی

5020

4173849749

3

کارگروه
استانی

1714

98785681

4

ارجاع به
شعبه بانک

1559

91839903

5

تکمیل
مدارک

807

53298195

6

بررسی و
تصویب

335

--

7

پرداخت
تسهیالت

276

19332263

8

پرداخت شده

166

9778726

دولت بر سالهای  1399و  1400نیز برنامهای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت
ترس��یم کرده است که در گزارشهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده
است .جزئیات این پیشبینی منابع به تفکیک نوع منبع در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  :5پیشبینی منابع مالی برنامههای بخش صنعت
در سال  1397لغایت 1400
نوع منابع

1399 1398-1397

1400

تسهیالت از محل منابع داخلی بانکها

100650

60000 40000

تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی

100650

60000 40000

تأمین منابع از محل بودجه عمومی

10677

12500 10000

مطابق آنچه که در این جدول آمده اس��ت پیشبینی ش��ده است در
س��ال  1399در مجموع  9000میلیارد تومان تسهیالت برای برنامههای
تولید و اشتغال بخش صنعت اختصاص داده شود که این رقم در مقایسه
با رقم بیش از  21هزار میلیارد تومان سالهای  97و  98از کاهش حدود
 58درصدی این منابع حکایت دارد.
 -5جمعبندی
بخش صنعت در س��الهای اخیر دچار نوسان بسیاری از منظر برخی
متغیرها نظیر نرخ رش��د ،س��رمایهگذاری ،منابع تخصیص یافته و ...شده
اس��ت .در دو س��ال اول اجرای برنامه شش��م هیچیک از برنامههای این
بخش محقق نش��ده اس��ت و این بخش در مقایسه با عملکرد برنامههای
بلندمدت در حال فاصله گرفتن از اين عملكردها است .وضعیت نامناسب
این بخش به دلیل نقشی که این بخش در تامین نیاز بخشهای مختلف
لونقل و ...دارد میتواند این بخشها را
نظیر کشاورزی ،س��اختمان ،حم 
ه��م تحت تاثیر قرار دهد .عوامل اثرگذار بر فعالیت بخش صنعت در یک
دس��تهبندی کلی به عوامل محیطی داخلی و خارجی قابل تقسیمبندی
اس��ت .بدون شک بخشی از وضعیت نامناسب این بخش در وضع تحریم
در س��الهای اخیر و علیالخصوص تحریمهای س��ال  ،1397محدودیت
ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش ،مش��کالت مربوط به نقل و انتقال پول،
تغییر بازارهای صادراتی ،تغییر و نوسان نرخ ارز ،ورود و مداخله دولت در

بازار ریش��ه دارد .از منظر محیط داخلی نیز بخش صنعت از اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها ،تغییر سیاستهای ارزی کشور و وقوع شوکهای
پیاپی ارزی در چندین مرحله ،افزایش نرخ تورم ،انتظارات تورمی ،کاهش
تقاضای کل ،محدودیت در نقل و انتقال ارز متاثر ش��ده است .با توجه به
آنچه که در این نوش��تار آمده اس��ت اقتصاد ایران و بخش صنعت با دو
مشکل اصلی مواجه است:
– نرخ رش��د اقتصادی پایین و حرکت به س��مت صف��ر در بازه زمانی
بلندمدت
ً
– نرخ رشد کاهشي و بعضا منفی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران.
برای حل کردن این مش��کل ،دولت تالش کرده اس��ت در بخشهایی
نظی��ر صنعت که نقش زیادی در برونرفت از این مش��کل دارد در قالب
قوانین بودجه س��الیانه اقدامات و منابعی را فراهم کند .آنچه که در این
نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که این اقدامات و منابع هم به
صورت کامل انجام نش��د و یا به صورت کامل به بخش صنعت اختصاص
نیافته اس��ت .برای مرتفع شدن این مشکالت در اولین گام توسعه بازار و
افزایش تقاضا برای بخش صنعت کشور بسيار مهم است .این موضوع فقط
ب��ا تمرکز بر بازار داخلی امکان تحقق ندارد و باید توس��عه بازار صادراتی
مورد توجه بنگاههای قرار گیرد و در کنار آن نیز حاکمیت و ارکان مختلف
نظام باید تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری متمرکز کنند و
این موضوع باید تا توس��عه روابط کشورهای همسایه مورد اهتمام جدی
قرار گیرد .عالوه بر این در عرصه سیاست داخلی باید تالش شود افقهای
امیدبخشی برای فعاالن اقتصادی ایجاد شود و سطح توسعه کشور از شیوه
کنونی مدیریتی ارتقا پیدا کند و از تمامی ظرفیتها برای توسعه کشور در
ارکان مختلف آن استفاده شود.
در س��ال  1399با توجه به محدودیتهایی که در بخش صادرات نفت
خام بر کشور تحمیل شده است به نظر میآید اتفاق چندان چشمگیری
در عرص��ه اقتص��ادی با توجه به روابط سیاس��ی نامش��خص بین ایران و
اتحادیه اروپا وجود دارد ،نخواهد افتاد.
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرف�ي اعض�اي انجم�ن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اس�ت كه در گذش�ته به ش�كلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميش�ده اس�ت.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.
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