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1- وضعيت بخش صنعت در تأمين مالي از طريق بازار سرمايه
*بخش مهمي از تأمين مالي صنايع كشور از طريق بازار پول انجام مي شود و سهم 

بازار سرمايه در اين حوزه قابل توجه نمي باشد. 
*تنها 2.5 درصد از منابع بازار بزرگي همچون اوراق به واحدهاي صنعتي و معدني 

تزريق شده و مابقي به بخش هاي خدمات، مسكن و... رسيده است...

سيد ابراهيم رئيسي كه در مردادماه امسال دولت خود را تشكيل داد در دومين ماه 
از رياست جمهوري خود همچنان در حال اضافه كردن نفرات اصلي گروه اقتصادي 
خود است. او همانند حسن روحاني عالوه براينكه يك معاونت اقتصادي براي دولت 
سيزدهم تشكيل داده است، يك مشاور اقتصادي نيز براي خود انتخاب كرده تا ستاد 

اقتصادي خود را نيرومند كند. تفاوت دولت يازدهم با دولت سيزدهم...

نشست »بررسي وضعيت صنعت پتروشيمي«با سخنراني آقايان مهندس حسن 
عباس زاده )مدير برنامه ريزي و توســعه شــركت ملي صنايع پتروشيمي(، دكتر 
حسينعلي زادمهر )مديرعامل شركت پيشرو اقتصادي پرديسان( و مهندس سيدرضا 
حسيني كارشناس ارشد توسعه زنجيره ارزش( و با حضور جمعي از كارشناسان و 

عالقه مندان به صورت آنالين برگزار گرديد...

گروهي از سياستمداران بانفوذ ايراني در سال هاي نخست دهه 1۳۸۰ با رويكردي تازه 
كه درهم تنيدن پوپوليسم و تقليل گرايي بود فردي به نام محمود احمدي نژاد را باال 
كشيدند و او را شهردار تهران كردند. او يك سياست ورز حرفه اي در سطح خودش بود 
و توانست در اين مقام دل شهروندان و نيز سياستمداران را با پول پاشي هاي جهت دار 

به دست آورد. وي با اين روش كه در ميان شهروندان نيز با اقبال روبرو شده بود...

از اول فروردين تا 14 مرداد امسال سكان اقتصاد در دست دولت دوازدهم به رياست 
حسن روحاني بود. حسن روحاني البته به همراه گروه اقتصادي اش در بهار امسال 
سياست گذاري خاصي نداشته و بيشتر منتظر سپري شدن روزهايي بودند كه بايد 
مي رفتند تا سكان را به رئيس دولت سيزدهم بدهند. با اين همه اما بايد بخشي از 

فعاليتها از جمله پرداخت مزد وحقوق كارمندان دولت پرداخت مي شد...

نهادهاي كنترل امور مالي در چين روز جمعه 2 مهر نقل و انتقال و پرداخت پول در 
شكل رمزارز و استخراج آن را ممنوع كردند. تحت تاثير اين اقدام ارزش بيت كوين و 
ساير رمزارزها و بهاي سهام موسسات فعال در زمينه خريد و فروش اين ارزها كاهش 
يافت.به گزارش خبرگزاري رويترز، ده نهاد مالي چين از جمله بانك مركزي و نهاد 

كنترل تبادل ارزهاي خارجي اعالم كردند كه در يك اقدام مشترك...

پتانسيل هاي بخش صنعت جهت استفاده از بازار سرمايه براي تحرك بخشي به توليد

در حال گردهمايي و بدون سياست گذاري

فراز و فرود پتروشيمي

اوج گيري دور سوم بيماري تقليل گرايي

ريز و درشت اقتصاد كالن تا پايان شهريور ماه
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یادداشت

 بر اســاس تجارب نگارنــده در طول 
حدود ۶ دهــه كار و فعاليت اقتصادي و 
صنعتــي و آمد و رفــت دولت ها در قبل 
و پــس از انقالب، آنچه اهميت اساســي 
دارد، نگرش اقتصادي و سياســي حاكم 
يعني  تصميم گيري هاســت.  فضــاي  بر 
آنچــه در بهبودي و پيشــرفت و تكامل 
يك جامعه و سيستم اقتصادي و سياسي 
نقش عمده دارد، تئوري يا دكتريني است 
كه حكومت ها هدف گــذاري مي كنند و 
دولت ها به عنوان، قوه مجريه، براي پياده 
كــردن و تحقق آن اهداف مي كوشــند. 
طبعا اگر اين دكترين بــر مبناي اصول 
صحيح حكمراني و تجارب موفق جهاني 
باشــد، اين اميد مي رود كــه در صورت 
وجود مجريان قــوي و مصمم و همراه و 
هم   نظر، كاروان توسعه و ترقي آن جامعه 
به سر منزل مقصود برسد. اين خدمتگزار 
اقتصاد ملي و تشكل   گرايي خوب به   خاطر 
دارد كه از اوايل دهه4۰ كه فكر پيشرفت 
و توسعه ميهن عزيزمان در كل حكومت 
آن زمان مقبول و معقول افتاد و به عنوان 
يك ضــرورت بــراي دوام حيات ملي به 
آن نگريسته شــد، رفته رفته هم نهادها 
و ســازمان هاي متناسب با اين مقصود و 
هم افراد و كار به دستان شايسته پيمودن 
اين مســير، همراه شدند و تحول عميق 
اقتصــادي آن دوره كه بــه دهه طاليي 
توســعه ايران مشهور اســت، واقع شد. 
قطب هاي صنعتي شــكل گرفت و ايجاد 
صنايع كوچك و متوســط رونق يافت و 
ســرمايه گذاري هاي داخلــي و خارجي 
 رشــد كرد و نهادهاي مالي و توســعه اي 

توسعه يافت.
متأســفانه  چهل  دهه  موفقيت هــاي 
به ســبب نبود بســترهاي سياسي الزم، 

عميق و فراگير نشــد و جلب مشــاركت 
و همراهــي مردم و نخبگان سياســي را 
كســب نكرد و دوام نيــاورد. مدل اصلي 
توسعه صنعتي كشور در اين دهه چنان 
كه امروز كارشناسان از آن ياد مي كنند، 
مــدل »جايگزينــي واردات« بود كه در 
زمان خود الگوي پيشرفت هاي محسوب 
مي شد. همچنين ايجاد وزارت »اقتصاد« 
از تجميع دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني 
و تقويت ســازمان برنامه و بانك مركزي 
و... و انتصــاب افرادي جوان و خوش   فكر 
و تحصيلكرده در راس اين دســتگاه ها و 
تقويــت بدنه كارشناســي و حضور افراد 
مشــتاق و فعال، توســعه اقتصادي آن 
سال ها را رقم زد كه اگر اشتباه نكنم رشد 
اقتصادي باالي 1۰درصد و رشد صنعتي 
حدود 15 درصدي را بــه جاي نهاد كه 
در تاريخ ميهن مان بي سابقه بود و امكان 

قياس ايران با ژاپن را مي داد.
چند ســال قبل كه خالصه اي از كتاب 
بســيار ارزشــمند »چرا كشورها شكست 
اقتصادي  دانشمند  دو  نوشته  مي خورند« 
»عجم اوغلو و رابينســون« را مي   خواندم، 
متوجه شــدم كــه موفقيت كشــورهاي 
توســعه يافته مرهون چه امري بوده است. 
اينكه اگــر اقتصاد بخواهد توســعه پيدا 
كند، بايد سياســت هم در همان مســير 
و حتــي مقدم تر بر آن باشــد. يعني آنكه 
تا نهاد سياســت كه در قالب قوه مجريه، 
مقننه و قضاييه و ســاير اجزاي حكمراني 
تعريف مي شوند، باز و فراگير نباشد، نهاد 
اقتصــاد كه بازار و تعامــالت اقتصادي و 
اتاق هاي بازرگاني و انجمن ها و تشــكل ها 
و... را دربر مي گيرد، امكان فعاليت موثر را 
نخواهد داشت؛ چرا كه اصل اساسي در هر 
فعاليت اقتصادي، داشــتن افق بلندمدت 
از اوضاع و احوال كشــور اســت كه اين 
نيز جز در ســايه ثبات و آرامش سياسي، 
تضمين حقــوق مالكيــت و قراردادها و 
فرصت   هاي اقتصادي برابر براي همه و نه 
قشــر و طبقه خاص، عقالنيت و ثبات در 
مولفه هاي اقتصاد كالن مانند نرخ بهره و 
ارز و قوانين مالياتي و تعرفه اي و... حاصل 

نمي شود. چنانكه در عبارتي از عجم اوغلو 
و رابينسون خواندم »اين فرآيندي سياسي 
اســت كه نهادهاي اقتصادي را مشخص 
مي كند و.... اين نهادهاي سياســي اند كه 
تعيين مي كنند مردم تحت لواي كدامين 
نهادهاي اقتصادي زندگي كنند و باز اين 
نهادهاي سياسي اند كه چگونگي كاركرد 
ايــن فرآيند را رقم مي زنند.« متأســفانه 
چنانكه ذكر شد آن دهه طاليي با جهش 
قيمت نفت در اوايل دهه پنجاه و افزايش 
درآمدهــاي دولت رو به نــزول نهاد و با 
ايجاد نظام تك حزبي )حزب رســتاخيز( 
و محدوديت آزادي هاي جامعه و افزايش 
مداخالت دولت در فضاي كســب و كار و 
ايجاد اتاق اصنــاف و تثبيت قيمت ها و... 
به محاق رفت. البته اواخر دهه7۰ و اوايل 
دهه۸۰ معــروف به دوره »اصالحات« نيز 
در ابعادي شاهد موفقيت هاي اقتصادي و 
صنعتي بوديــم. موفقيت هايي كه در پرتو 
افزايش آزادي ها و حقوق مشروع و قانوني 
شــهروندي و فعاليت رسانه ها و احزاب و 
بهبود رابطه دولت - ملت و افزايش سرمايه 
اجتماعي و تعامل و ارتباط با جهان حاصل 
و رشد باالي اقتصادي و صنعتي )حدود ۶ 

و 11 درصدي( رقم خورد.
مقصود آنكه امروز بــا درس آموزي از 
آن دوران تاريخــي و بــا عنايت به آثار و 
پژوهش هاي ارزشمند اقتصادي و سياسي، 
مي تــوان نتيجــه گرفت آقاي رئيســي، 
فرصت بســيار ارزشــمندي را در اختيار 
دارد كــه در كنار وحــدت تصميم گيري 
برآمده از يكدستي در اركان حاكميت و 
انسجام فكري ايجاد شده، در قالب مدل 
و الگوي موفق توسعه اي متناسب با جهان 
امروز كه به گمان نگارنده الگوي »اقتصاد 
آزاد و رقابتي« اســت و ايجاد فضاي باز 
سياســي و فعاليت احــزاب و نهادهاي 
مدني و تشكل هاي اقتصادي و همفكري 
نخبگان، ميهن مان را از مشــكالت حاد 
فعلــي به ســالمت عبــور داده و رفاه و 
آســايش را براي مردم عزيزمان رقم زند. 

باشد كه چنين شود.
دنيای اقتصاد

بزنگاهي ديگر

مهندسمحسنخلیلي

رئیسهیأتمدیره
انجمنمدیرانصنایع
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سرمقاله

روزهاي ســخت ايــران و ايرانيــان ديگر 
نياز به رصد با ذره بين ندارد و با چشــم هاي 
معمولي هم مي توان ديد وضعيت اقتصاد بنابر 
روايت هاي رســمي هر روز بيشتر در باتالق 
فرو مــي رود. نرخ تورم به مثابه ســم مهلك 
در اقتصــاد روند فزاينده اي را ســپري كرده 
تا به پايان تابســتان رسيده است. نفت ايران 
همچنان تحريم اســت و درآمد شــهروندان 
رشد را تجربه نمي كند. ايران در انتظار است.

درانتظارتعیینتكلیفبرجام
داســتان تلــخ و رفتار خصمانــه آمريكا 
بــا اقتصاد ايــران كه ازشــروع دهه 1۳9۰ 
رنــگ و بوي تند و تيــزي گرفت تا همين 
پايان زمســتان 14۰۰ ادامــه دارد. اقتصاد 
ايران دوبار در شــروع و پايــان دهه 1۳9۰ 
با تحريم هاي گســترده روبه رو شده است و 
پيامدهاي آن حاال ديگر بر هيچ كس پوشيده 
نيست. مغزهاي پشــت پرده تحريم اقتصاد 
ايران در دور دوم كه از 1۳97 شــروع شد و 
هنوز ادامه دارد از تحريم دور نخست درس 
گرفته و با تحريم نفت و بانك مركزي اقتصاد 
ايران را در بدترين موقعيت قرار داده اند. در 
برابر اين تحريم طوالنــي دو ديدگاه وجود 
دارد: يــك ديدگاه باور دارد كه ايران زير بار 
تحريم نشكسته است و اوج تحريم را پشت 
سرگذاشــته و با ادامه مقاومت در برابر آن و 
با استفاده از امكانات داخلي مي توان اقتصاد 
را از تنگنا نجــات داد. اين گروه معتقدند با 
وجود همه فشارها اقتصاد ايران فرو نريخته 
اســت و به جاي اينكه دنبال رفع تحريم از 
راه گفت وگو باشــيم بهتر است دنبال بي اثر 
كردن تحريم باشــيم و يــادآوري مي كنند 
كه دولــت و بنگاه ها بايد با شــرايط ادامه 
تحريم فعاليت كنند. در برابر اما گروه ديگر 
باور دارنــد پيامدهاي تحريم بــر زندگي و 
كسب و كار ايرانيان گســترده و عميق بوده 

و هســت. اين گــروه نرخ تــورم نزديك به 
5۰ درصد در تابســتان امســال و رسيدن 
قيمــت هر دالر به مرز ۳۰ هزار تومان و نيز 
كسري بودجه دهشــتناك نزديك به 5۰۰ 
هزار ميليارد تومان و از دســت رفتن قدرت 
خريد شــهروندان و گروه هــاي كم درآمد را 
از آســيب هاي جدي تحريم مي دانند. گروه 
دوم اعتقاد دارنــد اقتصاد ايران بيش از اين 
تاب آوري در برابر اين وضعيت را ندارد و هر 

سه ركن اقتصاد بسيار تضعيف شده اند. 
در حالي كه پــس از روي كار آمدن جو 
بايدن در آمريكا راه براي مذاكره باز شــده 
بود و شش دور مذاكره در وين براي رسيدن 
به توافقي با راهبرد احياي قرارداد برجام نيز 
انجام شــده بود انتخابات رياست جمهوري 
ايران در 2۸ خرداد 14۰۰ و نتيجه آن انجام 
شــد و گفت وگوها از خرداد 14۰۰ تا پايان 
شهريور تعطيل شد. نتيجه انتخابات اين بود 
كه ســيد ابراهيم رئيسي با 1۸ ميليون راي 
بر ديگران غلبه كرد و رئيس دولت سيزدهم 
شــد. حاال سه ماه از نشســتن سيدابراهيم 
رئيســي بر صندلي رياســت جمهوري و نيز 
بيــش از ســي روز از اســتقرار وزيران در 
وزارتخانه هايشان سپري شده است. در اين 
مدت در حوزه سياست خارجي سيدابراهيم 
رئيسي يك سخنراني در سازمان ملل متحد 
به صورت آنالين انجام داده و آن طور كه در 
خبرهــا خوانده ايم در اين مدت با رؤســاي 
جمهوري كشــورهاي چين ، روســيه و نيز 
فرانسه به صورت تلفني صحبت كرده است. 
رئيس دولت ســيزدهم در نشست شانگهاي 
كه البته رؤســاي مهم ترين كشورهاي عضو 
در آن حاضــر نبودنــد نيز  شــركت كرد و 
در اين نشســت ها  ايران به عضويت پيمان 
شــانگهاي درآمد. همچنين رئيسي به جاي 
حضور در نيويورك وزيــر پرانرژي و خاص 
خــود در امور خارجه را به نيويورك و بغداد 
فرستاده است. در همه اين سه ماه از انتخاب 
رئيسي و نيز سي و چند روز از استقرار تيم 
ديپلماســي ايران اما رونــد مذاكرات صلح 
هســته اي بهبودي نداشته اســت كه هيچ 
بله وضعيت مبهم تر شــده است. با اين همه 
و به رغم ديدارهاي پرشــمار و خواسته هاي 
هم مســير اتحاديه اروپا و نيــز آمريكا و اين 

اواخر حتي روســيه اما هيچ تاريخ مشخصي 
براي ازســرگيري گفت وگوهاي وين تعيين 
نشده اســت و نيز هيچ آدرسي از اينكه آيا 
گفت وگو ها از نقطه قطع شده شروع مي شود 
يا اينكه دولت تازه مي خواهد خواســته هاي 
تــازه اي را ارائه دهد، داده نشــده اســت. 
واقعيت اين اســت كه به رغم همه حرف ها 
و حديث ها در شــرايط حاضر نظام رسانه اي 
كه سكان آن در دنيا در اختيار ايران نيست 
شهروندان جهاني و نيز رهبران ساير كشورها 
و عالقه مندان به پرونده هســته اي در ايران 
را به اين نتيجه رســانده و خواهد رساند كه 
درنگ براي ازسرگيري گفت وگوها از سوي 

ايران است.
دربــاره اين وضعيت و در اين نقطه اي كه 
ايستاده ايم و درباره درنگ ايران گمانه زني ها 
در دو ســر مرز بدبيني و خوش بيني استوار 
شده اند. نظر بدبين ها كه رهبران كشورهاي 
غربي و تحليلگران غربي  هســتند و حتي تا 
حدودي روســيه نيز در اين باره با غربي ها 
سازگار شده اين است كه ايران مي خواهد با 
دستاوردهاي قابل لمس در نزديك تر شدن 
به ساخت و توليد اورانيوم غني شده به پاي 
ميز مذاكره برگردد و امتيازهاي بيشتري را 
طلب كند. آن طور كه نماينده روسيه گفته 
است ايران مي خواهد راه بازگشت آمريكا در 
شكستن پيمان تازه را براي هميشه مسدود 
كند و نيز همه تحريم هاي ايران برداشــته 
شــود. البته به تازگي وزير خارجه روســيه 
گفته است كه آمريكا به خواسته ايران اعتنا 
نخواهد كرد و تضميني نخواهد داد. از سوي 
ديگر خوش بين ها مي گويند دولت در ايران 
تغيير كرده و گروه جديد مذاكره كننده بايد 
آمادگي پيدا كنند و همان طور كه وزير امور 
خارجــه مي گويد بررســي هاي داخلي بايد 
انجام شــود. واقعيت اما اين است كه يورش 
همه جانبه اي از سوي سه كشور اروپايي و نيز 
اتحاديه اروپا و آمريكا براي تســريع در روند 
مذاكرات شروع شده است. پس از آنكه وزير 
خارجه آلمان از ايران خواست زودتر به ميز 
گفت وگو برگردد و هشدار داد تا ابد نمي شود 
به ايران مهلت داد، حــاال وزير خارجه تازه 
انگلستان نيز همين حرف را در ديدار با امير 
عبداللهيان بيان كرده اســت. از سوي ديگر 

ايران در انتظار

محمدصادقجنانصفت

سردبیر

دالر نماد ايستادگی در برابر اقتصاد دستوری
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سرمقاله

جوزپ بورل »مســئول سياســت خارجي 
اتحاديه اروپا« چهارشــنبه ۳1 شهريور در 
ديدار با آنتوني بلينكــن، وزير امور خارجه 
آمريكا، بــر ضرورت ازســرگيري مذاكرات 
احياي توافق هســته اي موسوم به برجام در 
وين پايتخت اتريــش تأكيد كرد. اين ديدار 
در حاشيه نشســت مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد در نيويورك برگزار شــده است. 
دفتر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در بيانيه اي اعالم كرده است، جوزپ بورل و 
آنتوني بلينكن در خصوص موضوعات كليدي 
مورد توجه مشــترك، از جمله افغانستان و 
ايران و همچنين برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( گفت وگو كردند. در اين بيانيه آمده 
اســت، در خصوص برجام، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا بر ضرورت ازسرگيري 
گفت وگوها در وين تأكيد كرد و گفت برجام 
همچنان ابزار كليدي براي منع گســترش 
تسليحات هسته اي در جهان، برقراري صلح 
در منطقه و امنيت بين المللي است، اما اگر 
بخواهيم از اجراي كامل آن اطمينان حاصل 
كنيم زمان بازگشــت به اجراي آن نامحدود 
نيست. شهروندان ايراني اين روزها زير فشار 
نرخ تورم بي مهار و لجام گسيخته كمر تا كرده 
و با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي دارند 
و اين را آمارهاي رسمي نيز تاييد مي كنند . 
عالوه بر ايــن افزايش نــرخ تبديل دالر به 
ريال بــه روندهاي تورمي افــزوده و انگيزه 
براي ســرمايه گذاري در ايران منفي شــده 
 است. به نظر مي رســد نظام سياسي ايران 
ضمن اندازه گيري تــاب و توانايي نيروهاي 
اندازه گيري تاب آوري  خارجي بايد دربــاره 
شهروندان در آخر تابستان نيز برآورد تازه اي 

داشته باشد.

كسريبودجه
واقعيت ترســناك اقتصاد ايــران امروز 
بدون ترديد كســري بودجه پيدا و پنهان 
اســت كه از تحريم و رشــد ناكافي اقتصاد 
ايران سرچشــمه مي گيرد. در پاييز 1۳99 
حسن روحاني خوش بين بود كه مي تواند با 
روي كار آمدن يك دموكرات آمريكايي كه 
وعده بازگشــت به برجام داده است تحريم 
را بشكند و ايران بتواند روزي 2.1 ميليون 
بشكه نفت به قيمت هربشكه 51دالر صادر 
كند. اين منبــع درآمد بزرگي براي بودجه 
بود كه هزينه ها را پوشش مي داد. در همان 
روزها اقتصاددانــان و فعاالن اقتصادي نيز 
سياستمداران تأكيد كردند اين درآمد يك 

رويا و سراب است. در آن روزها البد حسن 
روحانــي در داخــل اميدواري هايي گرفته 
بود و از خارج نيز سيگنال هاي مثبت به او 
مي رســيد. اما خواب رئيس دولت دوازدهم 
تعبير نشــد و در داخل و خــارج از ايران 
مخالفان برداشتن تحريم در برابر امتيازهاي 
بزرگ كار را بر بودجه ســخت كرد. اليحه 
بودجه كه به مجلس رفت اعضاي اين نهاد 
قانونگــذاري نيز خرج هاي تازه تراشــيدند 
و كســري بودجه با احتســاب خوش بيني 
نماينــدگان به فروش يك ميليون بشــكه 
در روز به 5۰۰ هزار ميليارد تومان رســيد. 
حال در نيمه ســپري شده ســال 14۰۰ 
معلوم شده اســت راه هاي تأمين درآمد از 
صادرات نفت بازنشــده اســت، منابع ارزي 
مورد انتظار دولت هاي روحاني و رئيسي از 
كره و چين وژاپن به دســت نيامده است و 
ايران توانايي جذب سرمايه خارجي را ندارد 
و خصوصي سازي به گل نشسته است. تنها 
راه باقي مانده براي كسب درآمد منابع بانك 
مركزي و نيز فروش اوراق قرضه است. ايران 
در نيمه دوم ســال كه پرداخت هاي دولت 
بيشــتر خواهد شــد با معضل و بالتكليفي 
تعادل بودجه و در نتيجه رشد شتابان تورم 
كه در نيمه اول امســال به ركورد 2۶ سال 
اخيررسيده است دست و پنجه نرم مي كند. 

سیاستهايارزي
بانــك مركزي در هركشــوري از جمله 
ايران وظيفه بزرگــي دارد و آن مهار تورم 
از مســير تنظيــم حجم پــول در گردش 
مطابق با رشــد كاالها و خدمات است. در 
ايران عالوه برايــن وظيفه صيانت از ارزش 
ريــال در برابر ارزهاي معتبر را نيز بر عهده 
دارد. در ســايت خبري ساعت 24  خبري 
منتشر شد كه در شــرايطي كه نزديك به 
1۳۰ روز از رياست جمهوري آقاي رئيسي 
سپري شده است هنوز رئيس بانك مركزي 
دوره آقاي روحاني ســكان اداره اين نهاد را 
در دست دارد. برخي كارشناسان باور دارند 
رئيسي كسي را كارآمدتر از اكبر كميجاني 
براي رياست بانك مركزي پيدا نخواهد كرد 
و اگــر مصلحت بدانــد او را در اين منصب 
نگــه دارد. دليل اصلي اين اســت كه اكبر 
كميجاني يك اقتصاددان باتجربه است كه 
در ميان اقتصاددانان جايگاه مناسبي دارد و 
بسياري از اقتصاددانان ايراني او را به عنوان 
اقتصاددانــي كه خــوب درس خوانده و از 

دانشگاهي معتبر مدرك دارد قبول دارند.

دليل دوم اين اســت كه كميجاني اصوال 
گرايش سياسي ندارد و با دولت هاي گوناگون 
و با نهادهاي مختلف همكاري كرده اســت. 
به طور مثال هنگامي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس تأسيس شد از همكاران اين نهاد بود. 
اين رئيس بانك مركزي اصوال كنش سياسي 
ندارد و در دســته بندي هاي سياســي وارد 
نشده است و به همين دليل هيچ برچسبي 
به او نمي چسبد. دليل ديگر اين است كه وي 
تجربه ارزشمندي در مديريت بانك مركزي 
در مقام قائم مقام و نيز معاون اقتصادي دارد 
و با ريز و درشــت و چم  وخــم اداره بانك 
مركزي هم به لحــاظ اداري و هم به لحاظ 
انجام وظايف اصلي بانك مركزي آشــنايي 
كافي دارد. اگر قرار باشد فردي تازه كار براي 
اداره بانك مركزي بــه ويژه اگر مقام علمي 
باال و تجربه مديريت در باالترين ســطوح را 
نداشــته باشد به بانك مركزي بياوريد ماه ها 
طول مي كشد تا اين نهاد را بشناسد و براي 
خود همكار انتخاب كند. دليل ديگر براي نگه 
داشــتن كميجاني براي بانك مركزي رفتار 
هدفمند و محافظه كارانه وي است. تاكنون 
ديده نشده اســت او كالمي اضافي بر زبان 
بياورد و بــازار ارز را از تعادل خارج كند. او 
برخالف رئيس سابق بانك مركزي كه بيشتر 
به تبليغات عالقه داشت رئيسي كم گو است 
كه از الزام هاي داشتن اين مقام در همه دنيا 
به حساب مي آيد. اما اين توصيه كارشناسي 
با وجود ســخنان وزير اقتصاد كه مي خواهد 
رئيس بانك مركزي تازه اي را برگزيند بعيد 
است اجرايي شود. بنابر اين بايد ديد كه چه 
فردي با كدام گرايش اقتصادي و چه برنامه اي 
مي خواهد سياســت ارزي را دنبال كند. در 
حالي كه سياست ارزي يكي از نيرومندترين 
ابزارها براي تنظيم اقتصاد كالن اســت اين 
وضعيت قابل قبول نيست. تعليق در سياست 
ارزي توليد كننــدگان، صادركنندگان و نيز 
وارد كننــدگان و شــهروندان را نگران كرده 
است و بايد زودتر از اينها كار انجام مي شد. 

كداماندیشهاقتصادي
هــر دولت تازه بايد بــراي اداره اقتصاد 
كشور از يك تئوري يا نظريه تبعيت كند و 
اين نظريه يا راهبرد را براي شروع فعاليت 
خود به طور شفاف اعالم كند. به طور مثال 
نظريه  هاشمي رفســنجاني  آقــاي  دولت 
آزاد ســازي تدريجي اقتصادي از قيد ها و 
بندهــاي دولتي را به مثابــه نظريه اعالم 
كرده بود. عالوه بر اين رئيس جمهور وقت 
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در ســال های 1۳۶۸ تــا 1۳7۶ با انتخاب 
شادروان محســن نوربخش و نيز مسعود 
روغني زنجاني و نيز محمدحســين عادلي 
به عنوان فرماندهان اقتصاد نشان داد براي 
اين راهبرد خود افــراد معتقد به نظريه را 
برگزيده است. در دولت خاتمي نيز با ادامه 
فعاليت نوربخش و انتخاب محمدعلي نجفي 
و ارتقاي مقام مســعود نيلي در ســازمان 
برنامه و بودجه راه دولت پيشــين را ادمه 
داد. حتي با آمدن افراد ديگر به ســازمان 
برنامه دولت آقاي خاتمي بســتن اقتصاد 
را دنبــال نكرد. دولت آقاي احمدي نژاد اما 
راهبرد عدالــت و رفع فقر را راهبرد اصلي 
اعالم كرد اما در عمل به جايي نرسيد. حاال 
دولت آقاي رئيسي بدون رونمايي از راهبرد 
و نظريه اقتصادي خود با انتخاب 4 فرمانده 
اقتصادي با ديدگاه هــاي گوناگون فعاالن 
اقتصادي را ســردرگم كرده است. واقعيت 
اين است كه انتخاب اقتصادي رئيس جمهور 
يك لباس تازه دوخته شده در دولت و نهاد 
هاشمي رفسنجاني  آقاي  رياست جمهوري 
بود كه بر تن شــادروان محسن نوربخش 
كردند تا او همچنــان دركابينه بماند. كه 
از سوي مجلس چهارم براي وزارت اقتصاد 

راي نياورده بود پوشانده شود.
فلسفه پشــت اين رفتار رئيس جمهور 
وقت اين بود كه به انديشه هاي اقتصادي 
وزير اقتصاد دولت اولش باور داشــت و 
مي خواســت از اين انديشه و تجربه وي 
اقتصادي اش  برنامه هاي  پيشــبرد  براي 
اســتفاده كند. معاونــت اقتصادي پس 
از آنكــه شــادروان نوربخش بــه بانك 
مركــزي رفت برچيده شــد و خاتمي و 
احمدي نژاد معاون اقتصادي نداشتند تا 
اينكه دولت آقاي روحاني شــروع به كار 
كــرد. در دولت اول وي دكتر مســعود 
نيلي كه با اســحاق جهانگيري همراهي 
طوالني داشــت به عنوان مشــاور ارشد 
روحانــي در اقتصاد بــه دولت راه يافت 
و بيشــتر با جهانگيري همكاري داشت 
تا رئيس جمهور. فلســفه انتخاب وي به 
عنوان مشــاور ارشد اقتصادي و سپردن 
ســتاد اقتصادي دولت به دســت او اين 
بود كه بشود سياست هايي بر فراز وزارت 
اقتصاد، بانك مركزي و نيز سازمان برنامه 
و بودجه اتخاذ كرد تا سياست هاي اصلي 
اقتصــادي از حالت جزيره اي بيرون آيد. 
تجربه دولــت اول روحاني نشــان داد 
اينگونه نيز شــد و سياســت هاي كالن 

اقتصادي با حضور ستاد اقتصادي دولت 
كه نهادهاي اصلي در آن نماينده داشتند 
راه را براي انسجام سياست هاي اقتصادي 
تا اندازه اي هموار كرد. اما حسن روحاني 
در دولــت دوم خود با انتخاب نهاونديان 
به عنوان معاون اقتصــادي و تغيير نام 
مشاور ارشــد اقتصادي به دستيار ويژه 
و سپردن بخشــي از اختيارات به آقاي 
نهاونديان كه البته در مجموع اختيارات 
گسترده اي نبود براي ادامه كار نيلي مانع 
گذاشــت و او رفت. اين روش باعث شد 
تيم اقتصادي دولت دوم روحاني بســيار 

ضعيف شود.
حاال اما ســيدابراهيم رئيسي كه پيش 
از ايــن وعده داده بود وزيــر اقتصاد را در 
باالي ســر رئيس ســازمان برنامه و بانك 
مركزي قرار مي دهد تا اين تيم سند تحول 
اقتصــادي را پيش ببرند در مراســم روز 
تحليف تأكيد كرد محمد مخبر معاون اول 
او اختيــار هماهنگي اقتصادي در باالترين 
ســطح را برايش لحــاظ مي كند در حالي 
كه هنوز رئيــس بانك مركزي نيز انتخاب 
نشده، رئيسي با انتصاب محسن رضايي به 
سه مقام مهم اقتصادي نشان داد اميدي به 
چهار نفر قبلي شــامل وزير اقتصاد، رئيس 
بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
و نيز معاون اول بــراي فرماندهي اقتصاد 
نداشــته اســت و انتصاب محسن رضايي 
به عنوان معاون اقتصادي رئيس جمهور و 
مسئول ستاد اقتصادي دولت براي جبران 

كاستي هاست.
حاال معلوم نيســت آيا محسن رضايي 
برنامه هايي كه در هنگامه مبارزه انتخابات 
خرداد مــاه ارائه كــرد را مي خواهد اجرا 
كند يا بــه برنامه هايي مي پــردازد كه در 
جزوه نامرئي تحول اقتصادي تدوين شده 
است. به نظر مي رســد در شرايط فعلي و 
با توجه بــه تجربه انــدك رئيس جمهور 
در سياســت گذاري اقتصادي بايد شــاهد 
رخدادهاي شگفت انگيزي در تيم اقتصادي 
دولت ســيزدهم باشيم. تيمي كه به لحاظ 
كارنامه و برنامه و پيشينه سياست گذاري 
اقتصادي تنها يك نقطه مشــترك دارند: 
سياســت گذاري اقتصادي را نمي شناسند. 
بايد ديــد از اين ديگي كه براي اقتصاد بار 
گذاشــته شده و پنج آشــپز با سليقه هاي 
گوناگون دارد چه آشــي براي كسب وكار 

شهروندان و بنگاه ها پخته خواهد شد.
تــا پايــان شــهريورماه هيچ كــدام از 

فرماندهان 4گانه ورئيس بانك مركزي كه 
هنوز انتخاب نشــده است راهبرد و فلسفه 
اقتصادي دولت سيزدهم را تشريح نكرده اند 

و بايد از تداوم سردرگمي اجتناب شود.

تجارتوتولید
 اقتصاد ايران به دليل ســاختار تاريخي 
كه دارد به تجارت خارجي وابستگي عميق 
وگسترده دارد و اخالل در سياست تجاري 
ايران مي تواند توليــد را به كما برد. تجارت 
خارجي در دوره هايــي كه ايران با صادرات 
نفت درآمد ارزي مناسب داشت به نوعي از 
آزادي خاص تبعيــت مي كرد. ايران پس از 
اجراي قانون برنامه ســوم توسعه توانست تا 
اندازه اي تجارت خارجي را آزادكند و واردات 
و صادرات را در مسير سازمان جهاني تجارت 
قرار دهد. اين وضعيت تا قبل از شروع دهه 
1۳9۰ ادامه داشــت و در سال هاي 1۳۸4 
تا 1۳92 ايران به 7۰۰ ميليارد دالر درآمد 
نفتي دست يافت كه راهي جز تبديل آن به 
ريال براي واردات نداشت. شتاب واردات در 
اين ساله بسيار باال بود. اين وضعيت اقتصاد 
ايــران را بيــش از پيش بــه واردات متكي 
كرد. ايران امــا در حال حاضر براي تجارت 
خارجي كوچك شده است تنگناهاي متعدد 
دارد. يكي از بزرگ ترين تنگناها كمبود ارز 
از مســير صادرات نفت است. بيشترين رقم 
صادرات ايران بعد از نفت به صادرات فوالد 
و پتروشيمي وابسته است و اين دو كاال نيز 
با محدوديت تحريم مواجه است كه مي تواند 
در شرايطي راه صادرات آنها نيز بسته شود. 
از ســوي ديگر در حالي كه تــا همين ماه 
شــهريور دالر 42۰۰ تومانــي براي واردات 
اختصاص مي يافــت دولت مي خواهد آن را 
قطــع كند. دراين صــورت تجارت خارجي 
براي ايران دشوار خواهد شد. واردات با دالر 
25 هــزار تومان با توجــه به كاهش قدرت 

خريد شهروندان بسيار دشوار است.
از سوي ديگر اما فعاالن اقتصادي با توجه به 
ديدگاه مردان اقتصاد و شرايط عيني جامعه به 
توليد نيز چندان اميدوار نيستند. توليد صنعتي 
و كشاورزي با مشكل كمبود مواد اوليه به دليل 
تنگناي ارزي روبه رو است و از سوي ديگر دولت 
قصد دارد قيمت ها را با استفاده از قيمت گذاري 
دستوري تثبيت كند. نگراني سوم توليد اين 
است كه قيمت تمام شده روند فزاينده و قدرت 
خريد شهروندان روندي كاهنده دارد. به همين 
دليل است كه امكان توليد در شرايط عادي با 

انتظار و نگراني روبه رو است.

سرمقاله
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حاال د  يگر مثل روز روشــن شد  ه است 
كه فعاليت اقتصاد  ي و كسب و كار و سطح 
معيشت شهروند  ان ايراني از واحد   خانواد  ه 
تا بنگاه ها و نيز د  ر باالترين سطح اقتصاد   
كالن به د  اليل گوناگون از تحوالت سياسي 
د  اخلي و سياسي خارجي تأثير مي پذيرد  . 
ترد  يد  ي نيست كه صنعت قد  يمي و اصيل 
قند   و شــكر كــه روزگاري نقش بزرگ 
توسعه د  ر مناطق محروم ايران را به خوبي 
ايفا كرد  ه است و اكنون نيز به د  ليل توليد   
كااليي راهبرد  ي د  ر كانون توجه ايرانيان 
به ويژه دولت ها قرار د  ارد   نيز مشمول اين 

قاعد  ه شد  ه و مي شود  .
د  ر  د  اد  ه  رخ  بــزرگ  د  گرگوني هــاي 
سياست هاي اقتصاد  ي ايران د  ر سال هاي 
تازه سپري شد  ه نتايجي د  اشته است كه 
هركد  ام از آنها بر صنعت قند   و شكر به طور 
اثر گذاشته اند    غيرمســتقيم  يا  مستقيم 
و ايــن هنوز اد  امــه د  ارد  . به طور مثال د  ر 
وضعيتي كه د  ر بهار 1۳97 پد  يد  ار شــد   
و د  ولت وقت تصميم گرفت به رغم روند   
فزاينــد  ه قيمت د  الر د  ر بازارهاي ارز، يك 
نرخ د  ستوري براي د  الر آمريكا تعيين و با 
اين قيمت د  ر اختيار متقاضيان قرار د  هد  ، 

تعاد  ل د  ر بازارها به هم ريخت.
بــه اين معني كــه يك گــروه د  اراي 
اطالعات پيد  ا و پنهان و نيز آشنا به پد  يد  ه 
پول پاشــي توانســتند   بر موج د  الرهاي 
42۰۰ توماني ســوار شد  ه و از اين د  الرها 
اســتفاد  ه كنند  . يكــي از محصوالتي كه 
مشــمول د  ريافت د  الر 42۰۰ توماني شد   
شــكر بود  . د  ر اين وضعيت و د  رحالي كه 
توليد   د  اخلي شــكر با هزينه هاي فزايند  ه 
و با قيمت هاي بازار آزاد   ارز انجام مي شد   
گروهــي از افراد   به روش هــاي گوناگون 
براي شــكر وارد اتي بــه د  الرهاي 42۰۰ 
توماني د  ست يافتند   و بازار به هم ريخت. 
بخش قابل توجهي از شكرهاي وارد   شد  ه 
به جاي مصــرف د  ر مراكز مصرف اصلي 

يعني خانواد  ه ها و صنايعي كه بايد   شــكر 
مصرف كنند   تبد  يل به كاالهاي كم ارزش 
شــد   و صاد  رات نبات و آب نبات رشد  هاي 
شــگفت انگيز را تجربه كــرد  . د  ر چنين 
وضعيتي بود   كــه كارخانه هاي قند   ايران 
زير فشار سياست تجارت د  اخلي كه توزيع 
ارزان شكر د  ر د  ل آن نهفته بود   با مسئله 
غامض قيمت گذاري د  ستوري د  ر حال له 
شــد  ن قرار گرفتند  . د  الرهاي د  ولتي كه 
ضرورتــاً بايد   بــه وارد  ات كاالهاي خاص 
بــا قيمت هر د  الر برابر بــا 42۰۰ تومان 
تخصيص د  اد  ه مي شــد   بــه مرور كاهش 
يافت و وارد  ات شكر از د  الر 42۰۰ توماني 
خارج شــد  . د  ر اين وضعيت تازه كه د  الر 
آزاد   براي وارد  ات شــكر قطع شد   وارد  ات 
نيز از سكه افتاد   و شكر فرصت يافت نشان 
د  هد   د  ر وضعيتي كه قيمت ارز د  ستكاري 
نشــود   و به زور د  ولت پايين نگه د اشــته 
نشــود   و نيز برخي از ســخت گيري هاي 
قيمت گذاري د  ستوري حذف شود   توليد   
اين محصول روند   فزايند  ه را تجربه خواهد   
كرد   كه د  ر ســال زراعي جاري پيامد   آن 
آشــكار خواهد   شــد  . د  ر وضعيتي كه به 
نيمه اول ســال 14۰۰ نزد  يك مي شويم 
و د  ولــت تازه نيز فعاليت خود   را شــروع 
خواهد   كرد   فعاالن اقتصاد  ي د  ر بخش هاي 
گوناگون از جملــه فعاالن صنعت قند   به 
اين مي اند  يشند   كه چه بايد   كنند  ؟ بد  يهي 
است براي رسيد  ن به پاسخي شايسته به 
اين پرسش كه به هر حال چراغ راهنماي 
آيند  ه و برنامه ريزي ها اســت بايد   منتظر 
روشن شد  ن و شفاف شد  ن سياست هاي 
اقتصاد  ي د  ولت به ويژه سياست هاي ارزي 

و سياست هاي تجاري د  ولت تازه بود  .

خطرهايبزرگ
از نظر فعاالن صنعت قند   و شــكر د  ر 
وضعيتي كه اين روزها اقتصاد   ايران با آن 
د  ست به گريبان اســت برخي خطرهاي 
بزرگ، فعاليت هاي بخش هاي گوناگون را 
با تنگنا روبرو خواهد   كرد   كه صنعت قند   و 
شكر نيز اين تهد  يد  ها را احساس مي كند  . 
يكي از بزرگ ترين تهد  يد  هــا اد  امه روند   
رشد   هاي منفي اقتصاد  ي و نوسان هاي با 
د  امنه باال د  ر اقتصاد   كالن اســت كه د  ر 
د  هــه 1۳9۰ رخ د  اد  ه و به كاهش قد  رت 

خريد   شهروند  ان منجر شــد  ه است. اين 
وضعيــت راه را براي روند   كاهند  ه مصرف 
شكر آماد  ه مي كند  . البته با توجه به اينكه 
هنوز مصرف كل با توليد   كل فاصله د  ارد   
اما ممكن است اين تصور قد  يمي را د  وباره 
به ذهن سياستمد  اران بياورد   كه با وارد  ات 
ارزان بخواهند   صنعــت را به روزهاي بد   

هد  ايت كنند  .
خطــر د  وم بــراي اقتصــاد   ايــران د  ر 
فقد  ان صاد  رات  اد  امه  كالن ترين ســطح 
نفــت خام ايران اســت. واقعيت تلخ اين 
است كه افزايش شگفت انگيز توليد   نفت 
آمريكا با رشد   توليد   قابل اعتنا و صاد  رات 
نفت روسيه و عراق همزمان شد  ه و اد  امه 
تحريم ها ايران را از گرد  ونه صاد  ركنند  گان 
نفت خــام بيــرون مي كنــد  . پيامد   اين 
وضعيت به كسري بود  جه بيشتر و نيز به 
رشــد   بي مهار تورم منجر شد  ه و توليد  ات 
ايرانــي را از رقابت بــا رقباي خود   د  ر هر 
بخش از فعاليت ها از جمله قند   و شــكر 

بازمي د  ارد  . 
تنگنــاي ســوم و خطر عمــد  ه د  يگر 
ناكارآمد  ي سياست هاي حفاظت از محيط 
زيســت ايران اســت. اين ناكارآمد  ي به 
زيرساخت ها آســيب مي زند   و به بخش 
كشــاورزي و نيز توليد   صنعتي آســيب 
مي زند  . ياد  مان باشــد   بخشــي از توليد   
شكر د  ر خوزستان به د  ليل سيل و سالي 
د  يگر به د  ليل كمبود   و جيره بند  ي آب د  ر 

شرايط تهد  يد   جد  ي قرار گرفت.

ناامیدنیستیمبهشرطيكه...
آيــا د  ر ايــن وضعيت بايد   د  ســت روي 
د  ست گذاشــت و كار و تالش را رها كرد  ؟ 
بد  يهي اســت كه هيچ انسان د  لسوز به اين 
ميهن و آب وخاك، اين را توصيه نمي كند  . 
ايران با اســتفاد  ه از نيروي جوان و با انگيزه 
توسعه خواهانه و بهره برد  اري د  رست از اين 
نيرو بر تنگناها پيروز مي شود  . به نظر مي رسد   
د  ولت سيزد  هم بايد   اعتماد   شهروند  ان به ويژه 
جوانان را به كارآمد  ي خود   اميد  وار سازد  . از 
ســوي د  يگر با كاهش مصرف ارز و با توجه 
به توانايي هاي توليد   د  اخلي و نيز توســعه 
صاد  رات كاالهاي غير از نفت خام مي توان 
به تعاد  ل ارزي رســيد   و سياست هاي ارزي 

متعاد  ل را اتخاذ و اجرا كرد  .

تهد  يد   اين روزهاي صنعت 

بهمندانایي

دبیرانجمنصنفی
كارخانههایقندوشكر
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زار
گ پتانسيل هاي بخش صنعت جهت استفاده از 

بازار سرمايه براي تحرك بخشي به توليد

1-وضعیتبخشصنعتدرتأمینماليازطریقبازارسرمایه
*بخــش مهمي از تأمين مالي صنايع كشــور از طريق بازار 
پول انجام مي شود و سهم بازار سرمايه در اين حوزه قابل توجه 

نمي باشد. 
*تنها 2.5 درصــد از منابع بازار بزرگــي همچون اوراق به 
واحدهاي صنعتي و معدني تزريق شــده و مابقي به بخش هاي 

خدمات، مسكن و... رسيده است.
*جهت حفظ توليد به ميزان سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار 
ميليــارد تومان تأمين نقدينگي مورد نياز اســت و اين غير از 
سرمايه گذاري هاي جديد است كه از ملزومات توسعه اقتصادي 
كشور اســت. در حال حاضر در بهترين حال، حدود ۳۰۰هزار 
ميليارد تومان تأمين مالي توسط شبكه بانكي انجام مي شود كه 

يك فاصله بزرگ در اين بخش وجود دارد.
*از ابــزار عرضه هاي اوليه در بورس براي تأمين مالي بخش 
صنعت نيز به خوبي اســتفاده نشده است و صرفا 15.4 درصد 
از سهام عرضه شده و 14.5 درصد معامالت انجام شده در اين 
بازار مربوط به واحدهاي صنعتي بوده و از اين شيوه تأمين مالي 
عمدتا براي شــركت هاي ســرمايه گذاري و صندوق ها استفاده 

شده است.

*يكي از علل عدم امكان بهره بــرداري از ظرفيت هاي بازار 
سرمايه توسط بخش صنعت، تعدد بنگاه هاي كوچك و متوسط 
در اين بخش است كه موجب شده تا از ابزارهاي ديگر اين بازار 
نظير صكوك نيز براي تأمين مالي تعداد محدودي از صنايع و 

واحدهاي توليدي استفاده نشود. 
*سهم بخش صنعت از تأمين مالي بازار سرمايه بسيار پايين 
بوده و از ابزارهاي موجود در اين بازار عمدتا به نفع شركت هاي 

سرمايه گذاري و صندوق ها استفاده شده است.
*بروكراسي بازار سرمايه، باال بودن زمان دستيابي به نقدينگي 
در مقايسه با نظام بانكي، هزينه مالي نسبتا باالتر اين بازار در قياس 
با تســهيالت بانكي و تعدد بنگاه هاي كوچك و متوسط در عمده 
صنايع كشور )به اســتثناي صنايع منبع محور( از مهم ترين علل 

پايين بودن جذابيت اين بازار براي صنعتگران كشور است.

2-مزایايكليتأمینماليدربازارسرمایه
*امكان تأمين مالي با حجم بسيار باال

*امكان تأمين مالي بلندمدت
*پرداخت اصل بدهي در سررسيد

*معافيت مالياتي سود اوراق براي خريداران
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*مشاركت سرمايه گذاران خرد در تأمين مالي شركت ها
*مديريت نقدينگي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري

*ابزار مديريت حجم نقدينگي براي بانك مركزي
*تنوع ابزارهاي تأمين مالي متناسب با نياز بنگاه ها
*نظارت دقيق سازمان بورس بر انتشار اوراق بهادار

3-ابزارهايتأمینماليدربازارسرمایه
در حالــت كلي ســه روش تأمين مالي بخش صنعت در بســتر بازار 

سرمايه وجود دارد: 
الف( پذيرش در بورس اوراق بهادار و افزايش سرمايه از طريق فروش سهام

ب( انتشار اوراق تأمين مالي شامل: 
*اوراق اجاره
*اوراق رهني

*اوراق استصناع
*اوراق مشاركت

*خريد دين
*صندوق پروژه
*اوراق منفعت

ج( فروش كاالي توليد شده در قالب: 
*سلف موازي استاندارد

*سلف 
*گواهي سپرده كااليي )و استفاده از كاركرد توثيق براي تأمين مالي( 
 

 4-روشهايپیشنهاديبرايتأمینمالي
دربستربازارسرمایه

با توجه به تنوع ابزارهاي تأمين مالي در بازار ســرمايه، اين امكان 
وجود دارد كه هر يــك از توليدكنندگان با توجه به نيازهاي خود از 

ابزارهاي بازار سرمايه بهره مند شوند. 
*به شــركت هاي با قابليت ورود به بازار ســرمايه خدمات مشاوره 
ارائه شــود تا بتوانند با ورود به بازار ســهام، سرمايه مورد نياز خود را 

تأمين نمايند.
*شركت هاي توليد كننده مي توانند از ابزارهاي سلف موازي و سلف 

و گواهي سپرده كااليي براي تأمين مالي كوتاه مدت استفاده كنند؛ 
*شــركت هاي بزرگ در حال تأســيس مي توانند از ابزار صندوق 

پروژه براي تأمين مالي استفاده كنند؛ 
*شــركت ها با توجه بــه كاركرد آنها اعم از توليــدي، بازرگاني يا 
خدماتي، مي توانند از ابزارهايــي مانند صكوك اجاره يا مرابحه براي 

تأمين مالي سرمايه در گردش خود استفاده نمايند. 

گزارش کارشناسی
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مقدمه
نماينــدگان مجلــس از برنامه جديــد براي 
جلوگيري از ادامه گراني ها با طرح الزام دولت به 
تثبيــت قيمت ها و كنترل تورم رونمايي كردند و 
با تدوين طرحي خواســتار الزام دولت به تثبيت 
قيمت ها شــده اند. ايــن نمايندگان با اشــاره به 
افزايــش بي رويه قيمت ها و بــراي جلوگيري از 
افزايش ايــن قيمت ها طرح الزام دولت به تثبيت 

قيمت ها و كنترل تورم را تهيه كردند.
اين طرح با شش ماده و با عنوان »الزام دولت 
به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم« كه به امضاي 
حدود 7۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
رسيده است به منظور طي كردن مراحل قانوني به 
هيأت رئيسه مجلس تقديم شده است. در مقدمه 
توجيهي اين طرح دســتيابي به دو هدف »حفظ 
قدرت خريــد مردم« و »تأميــن حداقل زندگي 
افراد جامعه« مد نظر قرار گرفته است. نمايندگان 
طراح ريشه اين مشكالت را در سوءمديريت ها در 
دســتگاه هاي اجرايي و متولي امر اقتصاد و توليد 
و امتنــاع يا تأخير آنها در انجــام تكاليف قانوني 
ارزيابــي كردند كه باعث شــد نرخ رشــد توليد 
و سرمايه گذاري در كشــور افت كند و به دنبال 
آن شــيوع ويروس كويد19 باعــث گرديد توليد 
سرانه ملي تقليل و ســطح زندگي مردم كاهش 
پيدا كند. در انتها اينگونه ارزيابي شد كه به منظور 
رفع فقر بالفعل و نيز دفع فقر بالقوه و نيز زدودن 
جلوه هاي خشن فقر، دولت بايد سياست هاي الزم 
را در زمينه كنترل و تثبيت قيمت ها در خصوص 
كاالها و خدمات ضروري و اساســي جامعه انجام 
دهد و بدين منظور طرح مذكور براي الزام دولت 

به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم افسارگســيخته 
و اتخاذ تصميمات منطقي تهيه و تقديم مجلس 

شوراي اسالمي مي شود. 
الف-اظهارنظردربارهطرح

مطالعات نشــان مي دهد عواملي نظير تأمين 
كســري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك 
مركزي و بــه تبع آن افزايش حجــم نقدينگي، 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حذف يارانه هاي 
صنعتي و صنفــي پس از اجراي سياســت هاي 
تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليت هاي مولد 
اقتصادي، ضعف در مديريــت ارز، كاهش ارزش 
پول و افزايش قيمت هاي جهاني از جمله عوامل 
موثر در بروز و گسترش تورم در هر جامعه اي به 

شمار مي رود. 
مراجعه به متونــي كه در مورد اقتصاد ايران و 
مسائل و مشــكالت آن در سال هاي اخير توسط 
اقتصاددانان و مراجع رســمي كشــور تنظيم و 
منتشر شده است نشان مي دهد كه تورم يكي از 
ابر بحرانهاي اساســي و تهديدزا جامعه ايران به 
شمار مي رود و ريشه اصلي وضعيت مربوط به نرخ 
تورم دو رقمي نيم قرني اقتصاد ايران ريشــه هاي 
مالي دارد كه براي ثبات بخشي و اصالح اين وضع 
هم دولت ها مي توانند از بودجه به عنوان مهم ترين 
ابزار اعمال سياست مالي استفاده كنند تا در اين 
وضعيت بهبودي حاصل شود. البته بد نيست كه 
بدانيــم در موضوع مربوط به كســري بودجه در 
ايران، پديدهاي است كه ســابقه طوالني دارد و 
اين نيز در تعميق شــكاف ميــان دريافتي هاي 
اســمي و پرداختي هاي اســمي دولت به سبب 
رشــد سريع تر پرداختي هاي اســمي، ريشه دارد 

كه در بعضي از ســال هاي بعد از انقالب بيش از 
9۰ درصد از كسري بودجه از طريق استقراض از 
بانك مركزي تأمين شده است كه تأثير انبساطي 
قابل مالحظه اي بر تقاضاي كل و ســطح عمومي 

قيمت ها به جاي گذاشته است.
بنابراين اگر بپذيريم تورم مزمن در ايران ريشه 
مالي دارد و كسري بودجه بر تورم اثر دارد، براي 
كاهــش هزينه هاي دولت بايد اقداماتي به منظور 
كم كــردن حوزه فعاليت هاي دولــت و واگذاري 
بعضــي از آن فعاليت ها به بــه بخش خصوصي 
واقعي بايد اقدامات جدي صورت گيرد و اگر اين 
امر محقق شود مي توان انتظار داشت كه از حجم 
پرداختي هاي دولت كاســته خواهد شد و بدنبال 
آن كسري بودجه تقليل يافته و اثر افزايشي آن بر 

تورم نيز كاهش يابد. 
 اقتصاد ايران در دهــه 9۰ بدترين وضعيت 
را در برخي از متغيرها و شــاخص هاي اقتصاد 
كالن را پشتســر گذاشته اســت كه نرخ تورم 
4۰ يا 5۰ درصدي در برخي ســال ها و ماه ها، 
نرخ رشــد ســرمايه گذاري منفي و پايين، نرخ 
رشــد منفي و نزديك به صفر، تحريم، افزايش 
افزايش  هزينه ها در قالب بودجه هاي ســاالنه، 
كســري بودجه عملياتي، كاهــش درآمدهاي 
صادراتي و... از جمله ويژگي هاي اين سال هاي 

اقتصاد ايران به شمار مي رود.
بودجه 14۰۰ با كســري قابل تأملي تصويب 
و تأييــد شــد. نتيجه تصويب چنيــن بودجه اي 
تــورم بود كه اين نيز پيشــتر پيش بيني و اعالم 
شــده بود. در طرح ارائه شده از سوي نمايندگان 
چنين مباحثي در نظر گرفته نشــده است و تنها 

 مروری بر بحث تثبيت قيمت ها 
با نگاهی به طرح الزام دولت به تثبيت قيمت ها و کنترل تورم
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ويژگي برجسته اين طرح اين است كه نمايندگان 
بدنبال اين هســتند تا با استفاده از ابزار سركوب 
قيمــت اين وظيفه را براي دولت تصويب كنند تا 
از افزايش قيمت كاالها و علي الخصوص كاالهاي 

اساسي جلوگيري به عمل آيد.
در مورد اينكه آيا براي دولت اين امكان وجود 
دارد در صورت تصويب اين طرح بتواند از افزايش 
قيمت جلوگيري بعمل آورد يا نه؟ خوب اســت 
بدانيم در قانون بودجه ســال 14۰۰ مقرر شد با 
اختصاص ۸ ميليارد دالر درآمد ارزي كشور براي 
واردات كاالهاي اساســي با نرخ تســعير هر دالر 
42۰۰ تومان، به واردات كاالهاي اساســي اقدام 
شود. به نظر مي آيد اين ميزان ارز تخصيصي قبل 
از نيمه اول ســال به واردات اختصاص داده شد 
و دولت براي تأمين كاالهاي اساســي مورد نياز 
باقيمانده ماه هاي ســال، دچار كســري و كمبود 
اســت و منابع ارزي مورد نياز بايد در اختيارش 
قرار داده شــود. در اين مورد دو نكته بسيار مهم 
وجود دارد و آن اين اســت كه يكــم بايد ارز از 
طريق محل و منابع مختلف در اختيار دولت قرار 
داده شود و دوم اينكه اين ارز قرار است با چه نرخ 
تســعيري به دولت اختصاص داده شود. با توجه 
به محدوديت هايي كه از محل تحريم به كشــور 
تحميل شده است آيا امكان تأمين ارز براي كشور 
وجود دارد يا خير؟ اين موضوع مي تواند اطمينان 

اجراي اين سياست را دچار مشكل كند. 
با اين توضيحات حال اين سوال مطرح مي شود 
كه اين محدوديت ها كه از بيرون به كشور تحميل 
شــده اســت و موضوعات مربوط به كسري هاي 
جــدي بودجه آنچه كــه در طرح پيشــنهادي 
نمايندگان محترم ارائه شــده است، تا چه ميزان 
قابليت اجرايي دارد. ايــن محدوديت ها در طرح 
مد نظــر قرار نگرفته اســت و از اين منظر طرح 
داراي اشكال است و در واقع طرح بدنبال هدفي 
است كه ابزارهاي مربوط به دستيابي به آن هدف 
يا فراهم نيست يا در استفاده از ابزارهاي موجود 
هم كه در درون بودجه وجود دارد، سياست هاي 

دولت و مجلس همنوا نيست. 
برخي از وظايفي كه در طرح از جمله در ماده 
)1( تعيين شده است بارها و در مصوبات مختلف 
مقرر شد در مورد آنها تنظيم گري صورت گيرد و 
به نظر مي آيد در مورد آنها حداقل در ســال هاي 
اخير كه تحريم شــكل جدي تري به خود گرفته 
اســت، قوانين و مقرراتي در سطوح و مالحظات 
مختلف امنيتي وجــود دارد. با اين توضيح حال 
اين ســوال مطرح مي شود كه چرا با وجود چنين 
بسترهاي قانوني، باز هم تورم كنترل نشده است و 
به شكل افسار گسيخته هر روز سفره هاي مردم را 
به تحليل مي برد؟ روشن ترين پاسخي كه مي توان 

به اين سوال داد اين است كه بايد در ارائه راهكار 
و راه حل بازنگري صورت گيرد و پارادايم شــيفت 
اتفــاق بيافتد. الزم به ذكر اســت كــه برخي از 
كاالهايي كه مورد نظر ماده )1( طرح اســت هم 
توســط دولت يا بخش خصولتي يا عمومي توليد 
و عرضه مي شــود كه در اختيار بخش خصوصي 
نيســت. لذا اين مشكل بايد در ســطح دولت و 

مجموعه هاي اين چنيني حل و فصل شود. 
1- در ماده 1 طرح آمده است صادرات هر نوع 
كاال و خدمــات كه باعت افزايش قيمت كاالهاي 
مورد مصرف اقشار كم درآمد مي شود ممنوع است 
و افزايش قيمت يا صادرات صرفا با تصويب هيأت 

وزيران خواهد بود. 
اشكالي كه بر اين ماده مترتب است اين است 
كه اوال خدمــات و كاالها و معيار طبقه بندي آن 
مشــخص نشده اســت ضمن اينكه بر اين فرض 
مبتني است كه امكان برنامه ريزي در اين خصوص 
فراهم است اين در واقع دخالت تمام عيار در نظام 
اقتصادي كه بارها نتايج آن در جهان و كشــور بر 
همگان روشن است اين ماده باعث ايجاد ركود يا 

باعث قاچاق كاال از خارج خواهد بود.
2- داليل افزايش قيمت ها عمدتا كارشناســي 
اســت و وضعيت بازار مشــخص كننده آن است. 
پيشــنهاد جرايم كيفري بــراي متوليان عمال به 
منزله تشــويق آنها به عدم تصميم گيري است و 

به راحتي مي تواند سيستم اجرايي را قفل كند.
۳- افزايش قيمت به دليل افزايش تقاضا است 
و تقاضا نيز براي بسياري از كاالها فصلي است و 
براي كاالهاي صادراتي نيــز با توجه به تحوالت 

بازار جهاني اســت لذا امكان اتخاذ تصميم براي 
پاســخ گويي به توســط نهادهاي تصميم گيري 

وحود ندارد.
4- فحواي كلي طرح نگاه دستوري و كيفري 
به بازار است كه شكست آن در كشور خودمان و 
اقصي نقاط جهان كامال مشــخص است لذا اين 

طرح كمكي به وضعيت بازار نخواهد بود
5- بهترين روش بــراي جلوگيري از افزايش 
ناگهاني قيمت ها بهبود فضاي كسب و كار از طريق 
تعامل با جهان و لغــو مجوزها در داخل برخورد 
كردن مقامات سياســي و نظامي از تريبون هاي 

رايگان براي تشويق اذهان عمومي است.

تثبیتقیمتهادر قانون بر ب-مروري
سال1383

قانون »اصــالح ماده ۳ قانــون برنامه چهارم 
توســعه« يا همان »تثبيت قيمت ها« بيش از 1۶ 
سال پيش در جلسه بيســت و دوم دي ماه سال 
۸۳ مجلس هفتم به تصويب رسيد. براساس اين 
قانون، قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، 
نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، برق و آب و 
همچنين نرخ خدمات فاضالب، ارتباطات تلفن و 
مرسوالت پستي در سال اول برنامه چهارم توسعه 
)ســال ۸4(، قيمت هاي پايان شــهريور سال ۸۳ 
تعيين شــد. همچنين به دولت تكليف شد براي 
ســال هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت 
كاالها و خدمات مزبــور طي لوايحي كه حداكثر 
تا اول شــهريور هرسال تقديم مي شود، پيشنهاد 
و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. ضمن 
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اينكه پيشــنهاد افزايش هر قيمت بايد همراه با 
توجيه اقتصادي و اجتماعي باشد. براساس تبصره 
يك اين مصوبه نيز، ساير دريافتي هاي مرتبط از 
جمله حق اشتراك، حق انشعاب، عوارض و غيره 

نيز مشمول اين حكم شد.
در ماده ۳ پيش بيني شــده بــود كه در پنج 
ساله منتهي به ســال آخر برنامه چهارم، قيمت 
حامل هاي انرژي تا سطح قيمت هاي عمده فروشي 
خليج فارس واقعي شــود و منابــع حاصل از آن 
صرف كمك مســتقيم يا جبراني از طريق نظام 
تأمين اجتماعي به اقشــار آسيب پذير گردد. اما 
مجلس هفتم با اين استدالل كه اين ماده قانوني 
تورم زا اســت، با تصويب اصالحيه اي كه بعدا نام 
»طــرح تثبيــت قيمت ها« به خــود گرفت، آن 
را ملغي كرد. بر اســاس طرح تثبيت قيمت ها و 
اصالحيه مجلــس هفتمي ها، ماده ســوم برنامه 
چهارم توسعه حذف شد و دولت مكلف  شد قيمت 
يــازده قلــم كاال و خدمات دولتــي چون قيمت 
بنزين، گاز، گازوئيل، آب، برق، مخابرات، فاضالب 
و... را بر مبناي قيمت هاي تابستان ۸۳ محاسبه و 

از مردم اخذ نمايد.
از نظر اقتصاد دانان، بحــث تثبيت قيمت ها و 
پرداخت سوبســيدهاي عام اقدامي  است كه تنها 
براي يــك دوره كوتاه مدت و درشــرايط بحراني 
امكان پذير اســت. اين نتيجه اي بود كه يك سال 
پس از آن نمايندگان مجلس هفتم به آن رسيدند.

 پــس از روي كار آمــدن دولــت محمــود 
احمدي نژاد، مجلــس هفتم با زير  پا  گذاشــتن 
مصوبــه قبلي خــود در طرح تثبيــت قيمت ها، 

كه به شــدت از آن دفاع مي كرد همگام با دولت 
زمزمه هايي را مبني بر طرح سهميه بندي بنزين 

مطرح و سرانجام آن را به تصويب رساند.
 زمانيكه دولت و مجلس با واقعيت هاي اقتصاد 
مواجه و ناگزير پذيرفتند كه در شــرايط تورمي 
 نمي تــوان قيمت ها را ثابت نگه داشــت، مصوبه 
تثبيت قيمت هــا را در بودجه ســال بعد حذف 
كردند. به گفته منتقدين، اين طرح، نه تنها باعث 
كاهش تورم نشد، بلكه نرخ تورم را از 15٪ درصد 
به 24٪ رساند، شركت هاي دولتي را زيانده كرد و 

برنامه چهارم توسعه را نيز مخدوش ساخت.
پنج ســال پس از اين تصميــم، وزير نيروي 
دولت دهم در خصوص علل خاموشي ها و كمبود 
برق صنعتي و كشــاورز با اشاره به اينكه مشكل 
صنعت برق از زمان تثبيت قيمت ها آغاز شد، به 
هشــدارهاي همان زمان صاحب نظران اقتصادي 
مهر تاييد زد كه چنين تصميمي  را از يك ســو 
باعــث افزايش روز افزون تقاضا و از ســوي ديگر 
باعــث از بين رفتــن توان ســرمايه گذاري براي 
افزايش عرضه حامل هاي انرژي اعالم كرده بودند 
كه با گذشت زمان، عدم تعادل در عرضه و تقاضا 
و نتيجتا كمبود بــرق را گريزناپذير خواهد كرد 
و اين همان اتفاقي اســت كه افتاده است. )ايران 

اكونوميست، ۸9.4.۳۰( 
همچنين الياس نــادران كه از جمله طراحان 
و مدافعــان اصلي طرح تثبيــت قيمت ها بود، در 
برنامه اي تلويزيوني، با پذيرش شكست توصيه هاي 
اخالقــي براي كنتــرل مصرف از سياســت هاي 
افزايش قيمت دفاع كــرد، درباره كاهش مصرف 

بنزين و گاز اذعــان كرد: زماني كه قيمت واقعي 
كااليي پانصد تومان اســت اما ما آن را يك  پنجم 
قيمت به دســت مصرف كننده مي رسانيم و بعد 
انتظار داريم با توصيه هاي اخالقي مصرف كنترل 
شــود، اين سياست شكســت مي خورد و بايد از 
كنترل هاي واقعي و سياســت هاي قيمتي براي 

كنترل مصرف استفاده كرد. )سايت تابناك(. 
در نهايــت به گفته برخي كارشناســان، طرح 
تثبيت قيمت ها، منجر بــه تورم انفجاري پس از 
ســهميه اي كردن بنزين و دورتر شدن از اهداف 
اصلــي برنامه چهــارم توســعه )هدفمند كردن 

يارانه ها( گرديد.
 در اواخر برنامه چهارم توســعه، رئيس جمهور 
وقــت پيشــنهاد »جراحي بزرگ اقتصــادي« را 
مطرح و عنوان كــرد كه قيمت حامل هاي انرژي 
به يك باره تا سطح فوب خليج فارس افزايش يابد 
و مــا به التفاوت عوايــد حاصله بين هفت دهك 
درآمدي به صورت يارانه نقدي تقســيم شود. در 
اليحه دولت اگــر چه با اصرار كميســيون ويژه 
مجلس، طرح افزايش يك باره قيمت انرژي تبديل 
به تدريج پنج ســاله شــد، اما واژه »حداكثر« در 
اليحه عبارت »به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه 
پنجم« اين اختيــار را به دولت مي داد كه تدريج 
پنج ســاله را در مدتي كوتاه تــر خالصه كند، اما 
اين واژه با راي اكثريــت مجلس از اليحه دولت 
حذف شــد تا دقيقا پنج ســال بعــد از تصويب 
»تثبيــت قيمت هــا«، قانون همان شــود كه در 
برنامه چهارم بود.نكته جالب اينكه پيشنهاد حذف 
واژه »حداكثر« را نمايندگاني پيشنهاد دادند كه 

خودشان طراح اصلي »تثبيت قيمت ها« بود.
 

ج-نتیجهگیري
نتايج اين طرح ها كامال روشــن و قابل ارزيابي 
و بســيار تامل برانگيز اســت. متأســفانه بيشتر 
سياســت گذاري هاي اقتصادي در كشور در نيم 
ســده اخير فاقد نظريــه علمي معتبــر و واجد 
رويكردهاي ايدئولوژيك گوناگون بوده اســت. با 
توجه به تجربهاي كه از اقتصاد ايران در مورد نوع 
برخورد با موضوعات كالن اقتصادي و متغيرهاي 
كالن وجــود دارد، براي كنترل تورم متأســفانه 
از سياســت هايي استفاده شــده است كه مبناي 
درست و علمي ندارد. طرح الزام دولت به تثبيت 
قيمت ها و كنترل تورم در همين گروه از روش ها 

قرار مي گيرد.
با توجه به توضيحاتي كه در متن ارائه شده است، 
بهترين روش بــراي جلوگيــري از افزايش ناگهاني 
قيمت ها بهبود فضاي كســب و كار از طريق تعامل با 
جهان و لغو مجوزها در داخل و بهبود سرمايه اجتماعي 

و تقويت و رشد سرمايه گذاري در كشور است. 

گزارش کارشناسی
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گزارش کارشناسی

پیوست:متنطرحپیشنهادی
ماده 1-از تاريخ ابالغ اين قانون به رئيس جمهور 
افزايش قيمت )به هر نحو و عنوان( و صدور مجوز 
صادرات كاالهاي اساسي، دارو، كاالها و خدماتي 
كه سهم بزرگي از هزينه مصرف خانواده هاي كم 
درآمد را تشــكيل مي دهد و كاالهــا و خدماتي 
كــه توليــد و عرضه آنهــا انحصارياند، توســط 
توليدكننــدگان و عرضه كنندگان و هرشــخص 
ديگري ممنوع بــوده و فقط افزايــش قيمت يا 
صادرات كاالها و خدمــات موضوع اين قانون به 
پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تصويب هيأت وزيران 

با رعايت مواد آتي اين قانون مجاز است.
ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
اســت با همكاري وزارتخانه هــاي امور اقتصادي 
و دارايي،  بهداشــت و درمــان، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و كشــور فهرســت كاالهــا و خدمات 

موضوع اين قانــون را ظرف مهلت ده روز پس از 
ابــالغ اين قانون به رئيس جمهور تهيه نمايد و به 
هيأت وزيران ارســال كند. هيأت وزيران موظف 
است فهرســت مذكور را ظرف مهلت يك هفته 

بررسي و تصويب كند.
ماده ۳-بررسي تقاضاي افزايش قيمت كاالها 
و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط زير 

مجاز است: 
1- تقاضاي افزايش قيمت كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده 
و به دليــل افزايش هزينه هاي اجتناب ناپذير 

توليد باشد.
2- درصد افزايش قيمــت كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون در طول يك ســال مجموعاً 
بيشــتر از درصد افزايش حقوق مصوب شوراي 

عالي حقوق و دستمزد براي آن سال نباشد.

۳- تقاضاي افزايش قيمت ناشي از هزينه هاي 
ايجاد شــده براثر تصميمــات غيرقانوني هيأت 
وزيران يا يكي از وزراء يا معاونان رئيس جمهور 
يا ديگر مسئوالن دســتگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه يا استنكاف 

يا تاخير از اجراي قانون آنان، نباشد.
4- تقاضــاي افزايش قيمت فقط از ســوي 
ارائه دهندگان  يا  توليد كنندگان  اتحاديه ذيربط 
كاال و خدمات بايــد به وزارتخانه مربوط تقديم 

شود.
5- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان 
حمايت از توليد كننــدگان و مصرف كنندگان 
تقاضاي افزايش قيمت را بررسي و در صورت 
تأييــد افزايش قيمت توســط وزيــر مربوط 
پيشــنهاد افزايش قيمت را بــه هيأت وزيران 

تقديم مي شود.

۶- هيأت وزيران پس از بررســي پيشــنهاد 
وزاتخانه مربوط افزايش قيمت را اعالم مي نمايد.

قيمت  افزايش  تقاضــاي  تصويــب  تبصره- 
كاالها و خدمات موضوع اين قانون بدون رعايت 
شرايط مذكور در اين قانون توسط وزير يا هيأت 
وزيران يا ديگر مســئوالن دستگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده )29( قانون برنامه ششــم توسعه 
ممنوع بوده و مستنكف يا مستنكفان از اجراي 
اين حكم مشــمول مجازات ماده )57۶( قانون 

مجازات اسالمي مي شوند.
ماده 4- بررسي تقاضاي صدور مجوز صادرات 
كاالهــا و خدمات موضوع ايــن قانون با رعايت 

شرايط زير مجاز است: 
1- تقاضاي صدور مجوز صادرات كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون بايد مســتند و مســتدل بوده و به 
دليل افزايش توليد و رفع نيازهاي داخلي كشور باشد.

2- ميــزان صدور مجوز صــادرات كاالها و 
خدمات موضوع اين قانون صرفاً تا ميزان مازاد 

بر نياز داخل از كشور باشد.
۳- تقاضــاي صــدور مجوز صــادرات فقط 
از ســوي اتحاديــه ذيربــط توليد كنندگان يا 
ارائه دهندگان كاال و خدمات بايد به وزارتخانه 

مربوط تقديم شود.
4- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر ســازمان 
حمايت از توليد كننــدگان و مصرف كنندگان 
تقاضاي صدور مجوز صادرات را بررســي و در 
صورت تأييد صدور مجوز صادرات توسط وزير 
مربوط پيشنهاد صدور مجوز صادرات به هيأت 

وزيران تقديم مي شود.
5- هيأت وزيران پس از بررســي پيشنهاد 
وزاتخانــه مربوط مجوز صــادرات را با تعيين 

حداكثر سقف مجاز تصويب مي نمايد.
تبصــره- تصويب صــدور مجــوز صادرات 
كاالهايي كه توليد آنها مــازاد بر نياز داخل از 
كشــور نيست توســط وزير يا هيأت وزيران يا 
اجرايي موضوع  ديگر مسئوالن دســتگاه هاي 
ماده )29( قانون برنامه ششــم توسعه ممنوع 
بوده و مستنكف يا مســتنكفان از اجراي اين 
حكم مشــمول مجــازات مــاده )57۶( قانون 

مجازات اسالمي مي شوند.
ماده 5- در صورتي كه كاهش عرضه كاالها 
و خدمــات موضوع اين قانون به دليل ســوء 
مديريت يا تأخير در اجراي قوانين و مقررات 
يا استنكاف از اجراي قوانين و مقررات يكي از 
مقامات، وزاء و مسئوالن و مديران دستگاه هاي 
اجرايي موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم 
توســعه باشــد، مقام مافوق وي موظف است 
وي را از كار بركنار كند و شــخص خاطي به 
مجازات ماده )57۶( قانون مجازات اســالمي 

محكوم مي شود.
تبصــره- در صورتــي كه ســوءمديريت يا 
تأخير در اجراي قوانين و مقررات يا استنكاف 
اجراي قوانين و مقررات يكي از مقامات، وزاء و 
مسئوالن و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده )29( قانون برنامه ششــم توسعه منجر به 
افزايش قاچاق كاالهــا و خدمات موضوع اين 
قانون شود، وي مشــمول مجازاتهاي مقرر در 

اين ماده مي شود.
ماده ۶- احكام اين قانون درخصوص افزايش 
قيمت و صدور مجوز صادرات كاالها و خدماتي 
كه طبق قوانين جاري كشــور نيازمند تصويب 
قانون اســت، نمي شــود و دولت مجاز نيست 
درخصــوص افزايــش قيمت و صــدور مجوز 
صادرات كاالها و خدمات مذكور بدون تصويب 

قانون اقدام نمايد.
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انت اوج گيري دور سوم بيماري تقليل گرايي

گروهي از سياستمداران بانفوذ ايراني در سال هاي نخست دهه 1۳۸۰ 
با رويكردي تازه كه درهم تنيدن پوپوليســم و تقليل گرايي بود فردي به 
نام محمود احمدي نژاد را باال كشــيدند و او را شهردار تهران كردند. او 
يك سياســت ورز حرفه اي در سطح خودش بود و توانست در اين مقام 
دل شهروندان و نيز سياستمداران را با پول پاشي هاي جهت دار به دست 
آورد. وي با اين روش كه در ميان شهروندان نيز با اقبال روبرو شده بود 
در سال 1۳۸4 كانديداي رياست جمهوري شد و در اين دوران بود كه وي 
تقليل گرايي را رواج داد و با بيان اينكه به دليل بسته بودن حلقه مديران 
درجه اول در دولت هاي 1۳۶۸ تا 1۳7۶ كارها گره خورده است بسياري 
از اصولگرايان باســابقه مثل الريجاني و ناطق نوري و نيز اعتدالگرايان و 
اصالح طلبان نامداري مثل شادروان  هاشمي رفسنجاني و نيز مهدي كروبي 
را در روند انتخابات از چشــم شهروندان بيندازد و با حمايت هاي پيدا و 
پنهان دور دوم رئيس جمهور شود. اين سياستمدار حرفه اي اما كم دانش 
در اداره كشور با كنار گذاشــتن همه مديران ورزيده دو دولت پيش از 
خود و باال كشيدن يك گروه از دوستان و آشنايان مورد اعتمادش، آنها 
را به مقام هاي وزارت و نيز سازمان هاي كليدي اقتصادي منصوب كرد. 
احمدي نژاد رفتارها و گفتارهاي شگفت انگيزي در هشت سال نشان داد 
تا جايي كه اصولگرايان را نيز خسته و سردرگم كرد. برآيند ساده سازي 
او اين شد كه در سياست خارجي با دادن آدرس هاي اشتباه ايران را در 
چاه قطعنامه هاي ســازمان ملل انداخت و نزديك به 7۰۰ ميليارد دالر 
درآمد صادرات نفت و نيز هزاران ميليارد تومان درآمد به دست آمده از 
فروش شركت هاي دولتي را هدر داد. ميانگين نرخ رشد اقتصاد در هشت 
سال فعاليت اين تقليل گراي ورزيده اين شد كه تعادل اقتصاد كالن به هم 
ريخت و نظم سابق برچيده شد. در آن سال ها رسانه هاي سرسخت هوادار 

احمدي نژاد به ويژه در چهار سال نخست رياست وي در منصب باالترين 
مقام اجرايي در پيش راندن وي به تقليل گرايي نقش عمده داشته اند و هر 
رفتار و گفتار او را بازكننده يكي از گره هاي اقتصاد ايران نشان مي دادند. 
ايــن بيماري اما در دولت دوم روحانــي نيز به ويژه در ميان فرماندهان 
اقتصادي او حاد شد و بال و پر گرفت.»تقليل گرايي و ساده سازي هاي 
غيرقابل باور مسائل مهم از سوي او در يك دوران چندساله همه اركان 
جامعه مثل سياست  داخلي، سياست خارجي، اقتصاد، فرهنگ و امور 
اجتماعي را از تعادل نسبي قبلي خارج و فساد هاي گسترده درست 
كرد.  شوربختانه و با كمال تاسف بايد گفت: دولت دوم آقاي روحاني 
در دو ســال تازه سپري شده راه را براي برگشت بيماري تقليل گرايي 
 هموار كرده اســت. اين يك واقعيت تلخ است كه فرماندهان اقتصاد 
ايران به داليل گوناگون به اين بيماري اهميت نمي دهند و  نمي بينند 
كه اقتصاد ايران به بيماري كم خوني دچار شده و به آهستگي به يك 
جزيره تبديل مي شود و كيك توليد كوچك و  كوچك تر مي شود.« 
واقعيت اين است كه رسانه هاي سرسخت هر راهبرد اصالح گرايانه كه 
روزي پشت احمدي نژاد را گرفته و با تقليل گرايي او را به چاه انداختند 
و در يك بازي دوسويه به احمدي نژاد باختند اين روزها در همان نقش 
ظاهر شده و تقليل گرايي را رواج مي دهند و با سكوت رئيس دولت و 
نيز وزيران روبرو شده اند. يك روز تيتر مي زنند رئيسي مسئله واكسن 
را در كمتر از يك ماه حل كرد، يك روز مي نويســند معجزه رئيسي 
در ديپلماسي و حل مسئله عضويت ايران در 4۰ روز و روز ديگر تيتر 
مي زنند سيمان با مديريت ميداني روند كاهنده گرفت و…. به نظر 

مي رسد موج سوم تقليل گرايي در حال اوج گيري است.
جهان صنعت
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يكــي از نماينــدگان مجلس اعــالم كرد بر 
اســاس اصل 59 قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون 
همه پرسي، تقاضاي برگزاري رفراندوم به منظور 
حــذف يارانه هاي آشــكار و پنهــان و پرداخت 
مستقيم به مردم را تهيه كرده است. اين خبر با 
تفسيرهاي گوناگون روبه رو شد. يكي از كساني 
كه اين خبررا در كانون توجه قرار دارد حســن 
فروزان فر از اعضاي فعال اتاق بازرگاني تهران بود. 
او در يادداشتي نوشت اين يك اتفاق خوب خواهد 
بود درشرايط بد و بايد آن را به فال نيك گرفت. 
وي در ســايت اتاق تهران نوشت: به نظر من در 
واقع شكل و فرمي كه ما براي پرداخت يارانه ها 
انتخاب كرديم، هم فرم ساده انگارانه اي بود و هم 
بي توجهي به مفهوم عدالت را نشان داد. متأسفانه 
بارها و بارها در چند دهه اخير وقتي شعار عدالت 

ســر داديم، در نهايت تنها به راهكارهاي برابري 
تن داده ايم. به اين دليل كه اجراي عدالت دشوار 
است. عدالت به معناي واقعي به اين مفهوم است 
كه چه چيز در كجــا قرار بگيرد؛ بنابراين وقتي 
تعريف اين باشــد كه هر چيــزي بايد در جاي 
خودش قرار بگيرد، اجرايش دشــوار مي شــود 
و بعد مجبور مي شــويم به برابري تن دهيم. در 
واقع برابري از جنش ديدگاه هاي سوسياليستي 
و كمونيستي اســت درحالي كه عدالت مفهوم 

مترقي است و توسعه را پشتيباني كند. 
بــه اعتقاد مــن دولت ها با نــگاه به صندوق 
رأي و باهدف حفظ اعتبــار و جايگاه خود بين 
مــردم در طول اين مدت كــه يارانه هاي نقدي 
پرداخت شــدند، همواره از سروسامان دادن به 
آن و پرداختند به جزييات طفره رفتند. چرا كه 

هميشه دسترسي شان به نفت باز بوده و ترجيح 
داده اند بدنامي قطع يا ســازماندهي يارانه ها را 
برعهده نگيرند. از طرفي هم پايين آمدن سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي، حاكميت و دولت و 
مسئوالن را از پرداختند به اين موضوع ترسانده 
است. همچنين اين احساس در فضاي عمومي 
وجود دارد كه اگر دولت دست به كاري مي زند، 
به دليل مشكالت خودش است نه براي بهترشدن 
شرايط رفاهي مردم. به همين دليل هم االن باز 
به نظر مي آيد كه مســئوالن از روي ناچاري به 
اين كار روي آورده اند، نه از انتخاب حرفه اي. در 
واقع به نظر مي رسد مسئوالن به خاطر محدوديت 
بيشتر منابع در دســت به فكر تحركي در اين 
زمينه افتاده اند. حتي اگر االن دسترسي به منابع 
ريالي حاصل از صادرات نفت فراهم بود، بعيد بود 

اتفاق خوب همه پرسي درباره يارانه 

تابستان امسال ايرانيان به ويژه شهروندان خوزستاني 
روزهاي ســختي را از نبود برق بــه اندازه كافي تجربه 
كردند. چرا عرضه برق در ايران كمتر از توليد آن شده 
اســت. واقعيت اين است كه دولت ايران تصورمي كند 
برق يك كاالي خيريه اي است و بايد به هر ترتيب كه 
شده با قيمت ارزان و بســيار بسيار پايين تر از قيمت 
تمام شده اش به دست مصرف كنندگان در خانواده ها و در 
بنگاه ها برسد. به همين دليل برق را قيمت هاي دستوري 
به سوي زوال مي راند. اگر روند كنوني مصرف ادامه پيدا 
كند، تعرفه ها و قيمت برق اصالح نشود و سرمايه گذاري 
الزم صورت نگيرد، خطر افزايش شرايط بحراني صنعت 
برق و حتي ورشكستگي آن جدي است. چالش اصلي 
صنعت برق ايران تعيين نرخ دستوري و انحصار دولتي 
در زمينه خريــد و فروش برق اســت و نكته عجيب 
اين اســت كه صنعتي با وجود توليد و فروش در حال 
ورشكستگي باشد؛ نكته اي كه ريشه آن به قيمت پايين 
برق در ايران بازمي گردد. به گفته محمدحسن متولي زاده 
مديرعامل شركت توانير، متوسط قيمت ساالنه فروش 
برق بر اساس نرخ ارز به ۰/4 سنت به ازاي هر كيلو وات 
رسيده است كه نشــان مي دهد ايران داراي ارزان ترين 
برق دنياست و اين نرخ پايين ترين قيمت در طول تاريخ 
پس از انقالب به  شــمار مي رود. اين در حالي است كه 
متوسط قيمت جهاني برق 15سنت است اما اين ميزان 

در ايران به ۰/4سنت هم نمي رسد.
او در نشستي با خبرنگاران، گرما و خشكسالي امسال 
كشــور را كه در5۰ سال اخير بي سابقه بوده و رمزارزهاي 
غيرمجاز را از چالش هــاي صنعت برق در راه تأمين برق 
پايدار مردم عنوان كــرد و افزود: عالوه بر اينها با كاهش 

7هزار مگاواتي توليد برق نيروگاه هاي برق-آبي و در عين 
حال افزايش مصرف برق بخش كشاورزي مواجه شده ايم. 
وي گفت: دماي هوا در فروردين امسال به طور متوسط ۳ 
و در تابستان 5درجه افزايش يافت كه همين امر موجب 
شد مصرف برق 5 هزار مگاوات افزايش يافته و در نتيجه 
محدوديت هايي در تأمين برق مشــتركان، به ويژه بخش 
خانگي و صنايع بزرگ ايجاد شــود. متولي زاده با اشــاره 
بــه افزايش دماي هوا طي روزهاي پيش رو، تصريح كرد: 
احســاس اينكه مردم شرايط را عادي تلقي كرده و به تبع 
آن از حساســيت موضوع كم شده و مصرف افزايش يابد، 
نگران كننده اســت و به منظور جلوگيــري از اختالل در 
برق رساني، همه مردم و حتي صنايع بايد مشاركت كنند. 
به اعتقاد كارشناسان ساختار اقتصادي صنعت برق كشور 
نياز به اصالحات جدي، به ويژه اصالحات قيمتي دارد و بايد 

انحصار دولت در خريد وفروش برق كنار گذاشــته شود تا 
بازار واقعي برق شكل بگيرد. مديرعامل توانير با اشاره به 
توليد 54هزار مگاوات برق و مصرف ۶۶هزار و ۸۰۰مگاواتي 
برق در تابستان امسال از ناترازي 12هزار و ۸۰۰مگاواتي 
خبر داد و گفت: خشكسالي بي سابقه در ايران باعث كاهش 
75۰۰مگاواتــي توليد نيروگاه هاي برقابي به دليل كاهش 
حجم مفيد مخازن سدها شد و كاهش بارندگي هم باعث 
شده تا توليد برق نيروگاه هاي حرارتي هم 11۰۰مگاوات 
افت كند. در صنعت برق در سال هاي گذشته سرمايه گذاري 
چنداني از سوي بخش خصوصي صورت نگرفته است و اين 
صنعت زيان ده محسوب مي شود. باتوجه به اين شرايط بايد 
ديد دولت ســيزدهم و وزير آينده نيرو چه برنامه اي براي 

اصالح شرايط اقتصاد صنعت برق خواهد داشت؟
ستبران

روشنايي برق گرفتار قيمت گذاري دستوري 
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كه دولتي در شــروع كار خودش به اين موضوع 
توجه و مجلس هم آن را مطرح كند. البته حتي 
با اين شرايط هم ما اين صحبت ها را به فال نيك 
مي گيريم. اتفاقات خوب هميشه در شرايط سخت 
رخ مي دهد. اين دسترسي محدود به منابع نفتي 
ممكن است ما را به تصميم گيري هاي مناسب و 
نظام بودجه ريزي درست برساند. از طرف ديگر 
هم اصل برگزاري رفراندوم اقدامي مترقي است 
و زمينه را براي گفت وشــنود و اقناع و رسيدن 
به توافق جمعي ايجــاد مي كند. در ايران بعد از 
تصويب قانون اساسي تا به امروز، هيچ رفراندومي 
برگزار نشــده اســت. در دوره هاي اخير، برخي 
رئيس جمهورها چند باري براي پيشنهاد يا تهديد 
از واژه رفراندوم اســتفاده كرده اند اما هيچ وقت 
جسارت و همراهي الزم براي برگزاري آن موجود 
نبوده اســت. حاال كه مجلس و دولت و اجزاي 
حاكميت به شدت با هم هماهنگ هستند و در 

يك راستا قرار دارند مي توان از ظرفيت رفراندوم 
اســتفاده كرد. به اين ترتيب تــرس از آن كمتر 
مي شود و مي توانيم استفاده بيشتري از اين بستر 

كنيم و بخشــي از سرمايه اجتماعي از در دست 
رفته را احيا كنيم. 

رسانه های ايران

افراد به ويژه در مشــاغل آزاد ممكن است منافع 
غيرمستقيمي از كم اظهاري درآمد خود در طرح هاي 
آمارگيري خانوار داشــته باشند. اول، ممكن است 
ترس از محرمانه نبودن آمارهاي خانوار سبب شود تا 
خانوارها اطالعاتي متناسب با اظهارنامه مالياتي خود 
ارائه كنند. دوم، خانوارهاي با مشاغل آزاد برخالف 
مزد و حقوق بگيران، براي محاســبه مقدار درآمد 

واقعي خود بايد زمان اضافي صرف كنند.
ســيد مهدي بركچيــان، و همكارانش در يك 
پژوهش از خانواده هاي ايراني درباره راستي آزمايي 
خوداظهاري در بيان ميزان واقعي درآمد به اين نتيجه 
رسيده اند كه ۸5 در صد خانواده هاي ايراني درآمد 
خود را كمتر از ميزان واقعي اعالم مي كنند. آنها در 
شماره ۳ دوره 55 فصلنامه »تحقيقات اقتصادي« 
نوشته اند: شواهد فراواني نشان مي دهند كه برخي 
افراد درآمد خود را به صورت سيستماتيك كمتر از 
واقعيت به مراجع مالياتي اظهار مي كنند. خانوارها 
در پاســخ به طرح هاي آمارگيري نيز درآمد واقعي 
خود را افشا نمي كنند. به طور كلي، خانوارها تمايل 
به اظهار اطالعات واقعي خود به جمع آوري كنندگان 
داده ندارند. انگيزه افراد براي كم اظهاري در پاســخ 
به بازرســان مالياتي كامالً واضح اســت، اما انگيزه 
اين كم اظهاري در پاســخ به طرح هاي آمارگيري 
سوال برانگيز است، زيرا گزارش نادرست در اين موارد 
از بار مالياتــي فرد نمي كاهد. در اين مطالعه اندازه 
كم اظهاري درآمد مشــاغل آزاد در ايران با استفاده 
از روش هزينه بنياد و بــا بهره گيري از داده بودجه 
خانوار تخمين زده مي شــود. بدين منظور، از يك 

منحني علمي مزد و حقوق بگيران كه بيانگر رابطه 
بين درآمد و هزينه مواد خوراكي آنها اســت، براي 
تخمين درآمدواقعي مشاغل آزاد بر پايه هزينه هاي 

اظهارشده مواد خوراكي آن ها استفاده مي شود.
الزم به تأكيد اســت كه تعريــف درآمد به كار 
گرفته شده در منحني انگل، درآمد كل خانوار است 
كه به صورت مجموع درآمد از محل مشــاغل آزاد، 
مزد و حقوق بگيري، متفرقه و يارانه نقدي و درآمد 
غيرپولي است. براي تقســيم بندي خانوارها، سهم 
درآمد از محل مشــاغل آزاد از درآمد كل را در نظر 
گرفته و خانوارهايي كه اين نسبت براي آنها بيش از 
25 درصد باشــد، در دسته مشاغل آزاد گروه بندي 
شــده اند. با اســتفاده از روش علمي اين تحقيق، 
ميانگين كم اظهاري براي مشاغل آزاد براي سال هاي 

1۳79 تا 1۳9۸ برابر با ۸.5 درصد از كل درآمد اين 
خانوارها به دست مي آيد. با بررسي اندازه كم اظهاري 
در گروه هــاي مختلف شــغلي مي توان مشــاهده 
كرد كه باالترين كم اظهاري در گروه هاي شــغلي 
»كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري« 
و »قانون گذاران، مقامات عاليرتبه و مديران« است. 
در ادامه به منظور مطالعه رفتار كم اظهاري در طول 
زمــان، كم اظهاري به صورت مجزا براي ســال هاي 
مختلف تخمين زده مي شــود. نتايج تخمين هاي 
اين بخش نمايانگر وجــود روند صعودي در ميزان 
كم اظهاري در طــول ســال هاي 1۳۸۳ تا 1۳۸9 
است، به گونه اي كه اندازه كم اظهاري در سال 1۳۸9 

به صورت قابل توجهي باالتر از سال هاي ديگر است.
مجله پژوهش های اقتصادی

کم اظهاري درآمد در خانواده هاي ايراني 
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دولت هاي ايران براي خود دنيايي ســاخته اند كه 
در كشــورهاي داراي اقتصاد سالم شگفت انگيز جلوه 
مي كند. از جمله شگفتي هاي دولت هاي ايران دخالت 
در هر كاري در اقتصاد است و بهانه آنها نيز حمايت از 
تهيدستان است. اين اراده و خواست آزمندانه دولت ها از 
باال تا پايين و ريز ودرشت مديران را دربرمي گيرد. آنها 
حتي در واردات تخم مرغ و اينكه بايد مرغ ها كي تخم 
بگذارند و كي جوجه بريزند نيز دخالت مي كنند علي 
تقوي فر، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در همين 
باره تحليلي نوشته و ياد آوري كرده است: دراين تحليل 

كه اتاق تهران آن را منتشر كرده آمده است: 
آن طور كه در خبرها آمده اســت، احتمال واردات 
تخم مرغ از كشــورهاي همسايه دارد. اين چندمين بار 
است كه قرار است تخم مرغ از كشورهاي همسايه وارد 
شــود، اما هيچ وقت كارساز نبوده است. علتش هم اين 

است كه تخم مرغ هاي بســيار بي كيفيت خريداري و 
وارد مي شود. در دوره هايي از تركيه تخم مرغ وارد كرده 
بوديم كه همين طور بي كيفيت بود. عالوه بر اين، چون 
حمل ونقل و واردات اين محصول فني نيست، مراحلي 
كه طي مي شــود تا اين تخم مرغ ها وارد كشور شوند، 
زمان بر خواهد بود و باعث بي كيفيت شدن آن مي شود. 
در نهايت هم به دست مصرف كننده و مرغدار نمي رسد 
و داخلش هم كيفيت ندارد.در واقع سياست هاي غلط 
دولتمردان و مســئوالن در وزارتخانه اين مصيبت را بر 
ســر صنعت مرغ و تخم مرغ آورد. دولت جديد تازه بر 
سركار آمده و هنوز مشخص نيست چه سياستي اتخاذ 
مي كند، وضعيت فعلي ناشي از تصميمات دولت قبل 
بوده اســت. دولت در جزئي ترين بخش صنعت مرغ و 
تخم مرغ دخالت كرد. مدام دستور مي دادند كه اين هفته 
جوجه ريزي انجام شود يا هفته بعد. اما واقعيت اين است 

كه مرغدار سرمايه اش، دست خودش است و وقتي ببيند 
دانه مورد نيازش را به موقع نمي تواند تهيه كند و بايد از 
بازار آزاد بخرد، جوري ديگر براي حرفه اش برنامه ريزي 
مي كند. توليدكننده عنصر مهم اين بخش است و اگر 
قرار است در روند كارش به مشكل برخورد، جوجه ريزي 
انجام نمي دهد. اما همان طور كه گفتم دخالت بي مورد 
دولت در زمان بندي جوجه ريزي و نوع آن مشــكالت 
زيادي به وجود آورد. افرادي كه مســئوليت اين بخش 
را برعهده گرفتند، افراد بلد اين كار نبودند. معاوني روي 
كار گذاشته شد كه يك روز هم كار اجرايي نكرده بود 
و نمي دانست بايد چطور مديريت كند يا دخالت نكند. 
من بزرگ ترين مرغدار خاورميانه هســتم، اما چندين 
ماه است كسي جوابگوي مشكل من نيست. مسئوالن 
فكر مي كنند مالك بخش صنعت و اقتصاد هســتند. 
اما شــركت هاي توليدكننده، صاحب سرمايه و اختيار 

معاون تازه کار و قد برافراشتن در برابر بزرگ ترين مرغدار خاورميانه

دولت ها كه عوض مي شــوند بــراي فعاالن 
اقتصادي اين ســوال پيش مي آيــد كه دولت 
جديــد چه راه و روشــي را در پيــش خواهد 
گرفت؟ وقتي وزيري تغييــر مي كند يا رئيس 
سازماني عوض مي شود، عامالن اقتصاد كنجكاو 
مي شــوند كه از برنامه ها و جهت گيري هاي او 
آگاه باشــند چون اطمينان دارنــد برنامه هاي 
وزير و رئيس جديد مســتقيم و غيرمســتقيم 
روي كسب و كارشــان اثر مي گذارد. در اقتصاد 
قاعده اي به نام »حسن شهرت سياستمداران« 
مطرح اســت كه مي گويد؛ سياســتمدار به هر 
صفتي كه شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه 
حول آن شكل خواهد گرفت. فعاالن اقتصادي 
به تجربه آموخته اند كه هر سياستمداري سكان 
قدرت را در دســت گيرد، اقتصاد و جامعه را به 
ســمت ترجيحات خود مي برد. اغلب گرايش ها 
و ترجيحات سياســتمداران جايي ثبت نشده 
امــا گفتارها، رفتارها ترجيحــات و منش هاي 
سياســتمداران در ذهنيت مردم ذخيره شــده 
و شــهرت آنهاســت كه انتظارات آينده جامعه 
را شــكل مي دهد.به طور ويژه، انتظارات تورمي 
وابسته به جهت گيري، عملكرد و درجه استقالل 
بانك مركزي است. چنانچه انتظار فعاالن بازارها 
نسبت به اين ويژگي ها تغيير كند، نوسان قيمت 

دارايي ها هم دور از انتظار نيست. 
اثرگذاري شناســايي  اقتصاددانان دو كانال 

كرده اند: 
اول، زماني كــه رئيس جمهــوري در انتخاب 

رئيس كل بانك مركــزي معيارهاي اقتصادي را 
كنار مي گذارد و مالحظات سياســي را پر رنگ 

مي كند. 
دوم، اگر برداشت بازارها اين باشد كه سياست 
رئيس جديد بانك مركزي درباره تورم از رئيس 
پيشين متفاوت اســت، قطعا انتظارات آنها نيز 

تغيير خواهد كرد.
متأسفانه به نظر مي رســد مجموعه افرادي 
كه در اين دولت مســئوليت برعهده گرفته اند، 
بــه »هدايت نقدينگي« اعتقــاد دارند. هدايت 
نقدينگي يا عباراتــي نظير آن در اقتصاد ايران 
اسم رمز سياستمداراني است كه به نقدينگي به 
عنوان فرصت و ابزاري براي حل مسائل كشور 
نگاه مي كنند. از آنجا كه در گذشــته خروجي 

چنين تفكراتي، رشد نقدينگي و افزايش شديد 
تورم بوده، از همين حــاال انتظارات تورمي در 
حال شــكل گيري اســت. همان طور كه اشاره 
شــد، يكي از مهم تريــن الزامــات اثرگذاري 
سياستمداران  اعتبار  اقتصادي،  سياســت هاي 
نزد آحاد اقتصادي اســت. اگر سياست گذاران 
اقتصــادي و مقامات بــه برنامه هاي ضد تورمي 
شهرت داشته باشند، سياست هاي اعالمي آنها 
براي كنتــرل تورم نيز نزد عامــالن اقتصادي 
اعتبار بيشــتري خواهد داشت بنابراين جا دارد 
از رئيس جمهوري اين مطالبه را داشــته باشيم 
كه در انتخاب رئيس كل بانك مركزي دقت الزم 

را داشته باشند.
محسن جاللپور – صفحه تلگرامي

مسئله شهرت سياست گذاران اقتصادي
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هستند و خودشان مي دانند چه كاري به نفعشان است. 
بهترين كار اين است كه دولت كنار برود. با كنار رفتن 
او، مشــكالت حل مي شود و همه چيز به شرايط عادي 
برمي گردد. توليدكننده هم آدم است و حاضر نيست اين 
ميزان استرس را به جان بخرد و بعد هم با مشكالت زياد 
و دخالت هاي مدام دولت دست به گريبان باشد. نهايت 
هم اگر مشكالت زياد باشد، مي گويد اصالً از خير توليد 
گذشتم. صنعت مرغ و تخم مرغ تا زماني كه دولت در آن 
دخالت نكرده بود، هيچ وقت چنين بحراني را به چشم 
نديده بود. اما دولت آمد و همه معادالت را برهم زد. روال 
عادي طي مي شــد و مرغدار، توليدكننده و واردكننده 
به راحتي با هم كار مي كردنــد. همه در اين زنجيره با 
هم همكاري داشتند و ارتباطات منطقي و اصولي هم 
بينشــان حاكم بود. ساليان سال اين روند طي مي شد. 
اما حاال وضعيت طوري به هم ريخته كه درست كردنش 
هم سخت شده است. حتي بااين وجود، مسئوالن حاضر 
نيســتند بپذيرند كه كار را بلد نيستند و بهتر است به 

عهده خود فعاالن اين صنعت بگذارند. مسئوالن حاضر 
به شــنيدن صداي توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
نيســتند. من ماه هاست قرار اســت معاون امور دام را 

مالقات كنم تا درباره مشــكالت گفت وگويي صورت 
بگيرد. اما هرچه مراجعه مي كنيم، نامه مي نويســيم و 

تماس مي گيريم، كسي پاسخگو نيست.

بــه عنوان يك اقتصادخوانــده داليل خوبي 
دارم براي اينكه از پوپوليســم خوشــم نيايد و 
بترسم. اين واژه به همراه خود اجراي تصميمات 
هيجاني، غيركارشناسي، سليقه  اي، جهت  دار، 

غيرمسئوالنه و ناپايدار را تداعي مي كند.
پوپوليسم در طول تاريخ بارها و بارها فاجعه 
آفريده و به اكثر همان مردمي كه داعيه كمك 
و سعادت آنها را داشته، آسيب رسانده و آنها را 
در وضعيت وخيم تري قرار داده است. وضعيت 
حال حاضر كشــورمان از حيث شدت و توزيع 
فقر، تداوم توليد گازهاي آلوده ســاز هوا، حجم 
و شــدت آلودگــي و تخريب محيط زيســت، 
تخريب جنگل ها، مصــرف بي رويه انرژي، رواج 
مدرك گرايي، دســت يازي به منابــع بانك ها، 
وضعيــت صندوق هاي بازنشســتگي و تأمين 
اجتماعي و حــوادث اخير در حوزه امنيت آبي 
كشور و كمي قبل تر اتفاقات مربوط به افزايش 
جهش وار اما ناگريز قيمت بنزين نيز شاهد اين 

مدعاست.
تاريخ نشــان داده كه پوپوليســم پيامدهاي 
زير را به بار آورده  است: كاهش رشد بلندمدت 
اقتصادي، كاهش درآمد سرانه و سرانه مصرف 
مــردم، افزايش نابرابري و شــدت فقر. در كل 
حضــور آنها بارهــا فاجعه به بار آورده  اســت. 
پوپوليست ها با استفاده از يكسري سياست هاي 
مالي انبساطي رونق كوتاه مدت ايجاد مي كنند 
ولي عواقب منفي اين اقدامشــان تا ســال هاي 
ســال پابرجا مي ماند و به بحــران اقتصادي و 

سياسي مي انجامد و درنهايت به كاهش شديد 
در GDP سرانه ختم مي شود و به رغم ادعايي كه 
براي منافع اكثريت مــردم عادي دارند، توزيع 
درآمد در دوران آنها بدتر هم مي شــود. به طور 
كلي پوپوليست ها از سه طريق به اقتصاد ضربه 

مي زنند: 
1- ملي گرايي يا خوداتكايي و... به خصوص در 
شــكل حمايت هاي تجاري از توليدات صنعتي. 
پوپوليســت ها با مرزهاي بــاز و رقابت خارجي 
مشكل دارند. عموما به سازمان هاي بين المللي 
نظيــر صندوق بين المللي پــول، بانك جهاني، 
سازمان جهاني تجارت و پيمان هاي بين المللي 
مشكوك هستند  و به آنها حمله مي كنند. آنها 
غالبا مخالــف چندجانبه گرايي و همكاري هاي 
اقتصادي بين المللي هستند، حتي در زمان هاي 

بحران.
كالن  اقتصــاد  سياســت هاي  اعمــال   -2
بي ثبات ســاز و ناپايــدار تورمــي كــه باعث 
راه اندازي چرخه هاي تورم- بدهي )چاپ پول( 
مي شــود. از آنجا كه پوپوليســت ها به رشــد 
كوتاه مدت دلخوشند و به رشد بلندمدت وقعي 
نمي نهند، سياســت هاي انبساطي مالي و پولي 
بي ثبات كننده را كه درنهايت به افزايش بدهي 
عمومي و تورم خواهد انجاميد، دنبال مي كنند.

۳- متالشي كردن نهادها كه به تخريب بدنه 
كارشناسي، نظارتي و حساب خواهي مي انجامد. 
اين كار آنها به توسعه فناوري هايي كه با واقعيت 
اقتصادي كشور تناسبي ندارد، سركوب نوآوري، 

كاهش سرمايه گذاري آموزشي و كاهش انباشت 
سرمايه مي انجامد كه بار ديگر رشد بلندمدت را 

كاهش مي دهد.
پوپوليســت ها از آنجا كــه ادعاي نمايندگي 
طيف وسيعي از مردم را دارند در هنگام تصدي 
امــور از پذيرش هرگونه قيد و بند در اجراييات 
كشــورداري متنفــر و منزجر هســتند و اين 
محدوديت ها را مانعي براي دنبال كردن منافع 
و خواســت مردم معرفي مي كنند. اين رويكرد 
سياسي بســيار خطرناك اجازه مي دهد به اسم 
اكثريــت )فرضــي( حقوق، منافع و خواســت 
حقيقي »ملت«، »كشور« و »آيندگان« ناديده 
گرفته شــود. آنها آزادي عملي بدون حاكميت 
قانــون، تفكيك قــوا، رســانه هاي آزاد و نظام 
دادرسي مســتقل مي خواهند؛ زيرا از هرآنچه 
آنها را در انجام ماموريتشــان به چالش بكشد، 
)از جمله از اقتصاددانان مســتقل( نفرت دارند. 
همچنين پوپوليســت ها در اعمال سياست هاي 
اقتصــادي به هيچ اصولي تن نمي دهند. از نظر 
آنها نهادهاي مســتقل نظارتــي، بانك مركزي 
مســتقل، كانون هاي حرفه اي و قيود خارجي 
)مثل قواعــد تجارت بين المللي يــا دريافت و 
پرداخــت بين المللي نظيــر FATF( گزينه هاي 
سياســت گذاري آنهــا را محدود مي ســازد و 
بنابراين تمايل دارند تا كنترل آنها را به دســت 
گيرند، به آنها اجازه دخالت ندهند يا بر قدرت 

آنها فائق شوند و سركوبشان كنند.
اميربهداد سالمي - دنياي اقتصاد

پيامدهاي استيالي پوپوليسم 
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به نظر بنده ايــن موضوع كه ايده اقتصادي 
دولت وامدار كدام تفكر اقتصادي باشــد حائز 
اهميت نيست بلكه آنچه حائز اهميت است اين 
اســت كه ايده هاي اقتصادي نظام وامدار كدام 
تفكر اقتصادي باشــد.به نظر بنــده هر يك از 
اقتصاددانان بزرگ دنيا كه تفكر اقتصادي آزاد 
دارند نيز اگر در كابينه اقتصادي آقاي رئيسي 
عضو شوند و ســازمان برنامه و وزارت اقتصاد 
و وزارت صنعــت و بانك مركــزي را عهده دار 
شــوند تا زماني كه تفكر اقتصادي كه بر نظام 
و مملكت حاكم است اصالح نشود وضعيت به 
همين منوال است؛ ما در ظاهر قضيه به دنبال 
عدالت هســتيم ولي روز به روز با عدالت فاصله 
مي گيريم و در ظاهر به ســمت رفاه و وضعيت 
بهتري براي مــردم مي رويم اما در عمل از آن 

فاصله مي گيريم. دولت ها را متهم مي كنند به 
اينكه ليبرال هستند درحالي كه هيچ تناسبي 
بين دولت هاي ما و ليبراليســم وجود نداشته 
است و اقتصاد ما يك اقتصاد رانتي- نفتي است 
و بنده به هيچ عنوان نمي دانم كه چطور چنين 
اقتصاد توام با فســادي را به مكتب اقتصادي 
ليبرال نسبت مي دهند.در ابتدا بايد روشن شود 
كه قصد نظام چيست و چه ايده اي را مي خواهد 
تعقيب كند، ايده ها از نظر گفتاري زيبا هستند؛ 
ايده هايي از قبيل برقراري عدالت اجتماعي اما 
عمال هيچ راهكاري براي اين ايده ها داده نشده 
است و اگر دولتي نيز بخواهد راهكاري را ارائه 
دهد آن هم نيازمنــد اقتصاد رقابتي و اقتصاد 
آزاد است. يك اقتصاد تنها در تمام دنيا داريم 
و اينكــه اقتصاد را بر اقتصاد سوسياليســمي، 

اقتصاد اســالمي و اقتصاد كمونيستي تقسيم 
كنيم اشــتباه اســت؛ ما در حــال حاضر يك 
اقتصــاد داريم و آنها رقابتي اســت و برخي از 
دولت هــا آمدند آن اقتصــاد را ايجاد كنند كه 
متأســفانه تفكر اقتصادي حاكــم بر نظام كه 
خيلي از آنها تفكرشــان واقعا آن نيست بلكه 
منافعشان در آن است، مانع ايجاد آن شد. اگر 
بهتريــن آدم هايي كه بالقوه وجود دارند نيز در 
تيم آقاي رئيســي بيايند چيزي را نمي توانند 
حــل كنند؛ كابينه آقاي رئيســي كه در حال 
حاضر طيف وســيعي نيز دارد و از آقاي دكتر 
طيب نيا تا آقاي داوودي در آنها حضور دارند نيز 
كاري از پيش نمي برند. اكثريت اين افراد كه نام 
آنها در كابينه اقتصادي آقاي رئيسي برده شده 
است، افرادي هســتند كه از ابتداي اين چهل 

دولت ها در ايران هيچ نسبتي با ليبراليسم ندارند

نهاد دولت پس از آن تأســيس شــد كه در 
جامعه هاي بزرگ و رشــد جمعيت دادوستد ها 
و نيــز صيانت از امنيت شــهروندان به صورت 
فردي و گروهي ناممكن شــد. در اين وضعيت 
بود كه شهروندان در كشورهاي با نهاد ديرينه 
دموكراسي قبول كردند بخشي از مال و بخشي 
از آزادي هــاي خود را به نهــاد دولت بدهند و 
دولت موظف باشد از جان و مال و امنيت آنها 
صيانت كند. در كشورهاي با دموكراسي بيشتر 
از يك سو نهاد دولت در برابر حجم فعاليت هاي 
اقتصادي بخش خصوصي بسيار كوچك است و 
از سوي ديگر رســانه هاي آزاد و نيز حزب ها و 
نهادهاي مدني هر گام اشــتباه دولت را چنان 
رســوا مي كنند كه اين نهاد جرات نمي كند در 
مســير خطاي بزرگ يا خطاهاي پي در پي راه 
برود. در ايران شوربختانه دولت نهادي كوه پيكر 
شــده كه در برابر نهادهاي باالدست نانيرومند 
و نزار اســت اما در برابــر نهادهاي مدني و نيز 
شــهروندان و بنگاه هاي خصوصي زورمند و تا 
اندازه اي زورگو اســت. آيا اين زورگويي نيست 
كــه صاحبان بنگاه هاي پيمانــكاري در بخش 
آب و بــرق و ســاير فعاليت هاي زيرســاختي 
براي دولت كار كنند اما نتوانند سر وقت بهاي 
كار انجام شــده را دريافت كنند. سال هاســت 
كه مي شــنويم پيمانكاران بخش خصوصي از 
دولت طلب دارند . غالمحســين شافعي رئيس 
اتــاق ايران بار ديگــر در اين باره در مشــهد 
گفــت: دولت همين حــاال رقم بااليــي را به 

پيمانــكاران بخش خصوصي فعــال در عرصه 
انــرژي بدهكار اســت و روند نرخ گــذاري  در 
اين حوزه نيز قابل تامل بــوده و دليل ديگري 
براي بي انگيزگي بخش خصوصي اســت. نكته 
تاســف برانگيز اين اســت كه بنگاه هاي دولتي 
محصول پيمانكاران را به عراق مي فروشــند يا 
آنها خودشان با تشــويق دولت به عراق برق و 
خدمات فني و مهندســي صــادر مي كنند اما 
دولت كمــك نمي كند آنهــا مطالبات خود را 
پس بگيرند. از سوي ديگر دولت هاي زورگوي 
ايران با راهبرد راضي نگه داشــتن شهروندان و 
خريد محبوبيت يا ترس از پيامدهاي ناشناس 
آمادگي ندارند قيمت واقعــي برخي كاالها از 
جمله برق را از شــهروندان دريافت كنند و از 

جيب توليد كنندگان خصوصي برداشــته و به 
ميليون ها ايراني يارانه پنهان پرداخت مي كنند. 
به همين دليل اســت كه رئيس اتاق بازرگاني 
از بحران اعتماد در بخش خصوصي براي ورود 
سرمايه گذاران بخش خصوصي به بخش انرژي 
اعتمــادش را براي ســرمايه گذاري در عرصه 
انرژي از دســت داده و با توجه به خسارت ها و 
مشكالتي كه پيش  از اين متحمل شده، ديگر 
رغبتي به ادامه فعاليت در اين حوزه ندارد. بايد 
تكليف زورگويــي و بي اعتمادي فزاينده بخش 
خصوصي كه در نهايت به خاموش شدن چراغ 
ســرمايه گذاري و نيز خروج ســرمايه از كشور 

منتهي مي شود معلوم شود.
ساعت 24

دولت هاي بدحساب و بحران اعتماد
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و چند ســال فقط به فكر تقسيم كيك موجود 
در بيــن جمعيت بودند و هيچ تالش و تفكري 
براي بزرگ تر كردن اين كيك نداشته اند و آنچه 
جالب است اين است كه تقسيم اين كيك نيز 
روز به روز به ضرر قشر كم درآمد و متوسط تمام 
خواهد شد. چند ماه است كه مجلس فعلي كه 
در حقيقــت از يك درصد اندكي از مردم ايران 
نمايندگــي مي كند تصميماتي بــراي اقتصاد 
مي گيرد كه وحشتناك است و تمام تالش هايي 
كه مي شــود ضدسرمايه گذاري اســت و افراد 
را بيشــتر به ســمت عمليات زودبازده سوق 
مي دهد؛ بــه عنوان مثال باليي كه دارد ســر 
صنعت ســاختمان مي آيد و در آينده مشخص 
مي كند كه ســرمايه گذاري چقدر كاهش پيدا 
خواهد كرد؛ مسكني كه موتور مولد اقتصاد ما 
بوده است. فرض كنيد وزيري كه بخواهد روي 
بخش خصوصي و اقتصاد و آزاد و رقابتي تكيه 

كند از اين مجلــس راي اعتماد خواهد گرفت 
يــا خير؟ اين اتفاق در صورتي خواهد افتاد كه 
در كل نظــام توافقي صورت گيرد و در چنين 

وضعيتي آقاي رئيسي ناچار مي شود كه از تفكر 
نظام پيروي كند.

صفحه تلگرامی غالمرضا سالمي

پــس از روي كار آمــدن جو بايــدن از حزب 
دموكرات آمريكا به مقام رياست جمهوري و مطابق با 
وعده اي كه داده بود و مي خواست به برجام برگردد 
برخي از ســخت گيري ها درباره صــادرات نفت به 
ويژه به چين را كاهش داد. گزارش هاي پرشماري 
از رشد صادرات نفت ايران نيز در زمستان پارسال 
و بهار امسال روي خروجي خبرگزاري هاي داخلي 
و خارجــي به نقل از منابع گوناگون مخابره شــد. 
در حالي كه انتظــار مي رفت درآمد دولت از محل 
صادرات نفت رشد قابل اعتنايي داشته باشد و خزانه 
دولت را در اين بخش تقويت كند اما به نظر مي رسد 
آمارهاي شگفت انگيزي در ظاهر درباره ارزش درآمد 
نفــت در كل و آنچه به خزانه داري ريخته شــده 
است ديده مي شــود. گزارش خزانه داري كشور از 
دخل وخرج دولت در بهار امسال نشان مي دهد در 
سه ماه ابتدايي امسال، صرفا بالغ بر 2/5 هزار ميليارد 
تومان درآمد ناشــي از صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي حاصل شده كه حدودا سه درصد رقم مصوب 
بودجه براي اين دوره زماني است. اين عدد در حالي 
از سوي خزانه داري كشور اعالم شده كه مركز آمار 
ايران در گزارش رشــد بهار امسال عدد ديگري را 
نشان مي دهد. براساس گزارش مركز آمار ايران بر 
اساس آخرين نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز 
آمار ايران، محصول ناخالص داخلي )GDP( به قيمت 
ثابت ســال 1۳9۰ در سه ماهه اول سال 14۰۰ به 
رقم 1777 هزار ميليارد ريال با نفت و 15۰9 هزار 
ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در 
حالي كه رقم مذكور در فصل مشــابه سال قبل با 

نفت 1۶52 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 1442 
هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 7/۶ درصدي 
محصــول ناخالص داخلي با نفــت و 4/۶ درصدي 
محصــول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار 
سال 14۰۰ دارد. يك محاسبه ساده نشان مي دهد 
ارزش فروش نفت در اين آمار كه از تفريق محصول 
ناخالص داخلي كل و ارزش توليد ملي بدون نفت به 
دست مي آيد رقمي معادل 1۶۸ هزار ميليارد تومان 
اســت كه نزديك به 17 هزار ميليارد تومان است. 
به اين ترتيب بر پايه گزارش مركز آمار ايران ارزش 
فروش نفت- در اينجا به فرآورده هاي نفتي هم اشاره 
نشده است- ارزش درآمد نفت در بهار امسال برابر با 
هفت برابر گزارش خزانه داري كل كشور است. اين 
آمارهاي شگفت انگيز مي تواند نشان از اختالف زمان 

فروش نفت و درآمد به دســت آمده در بهار امسال 
باشد يعني اينكه ايران نفت را در بهار امسال فروخته 
است اما پول آن هنوز به خزانه داري واريز نشده است. 
در اين صورت مركز آمار ايران براساس كدام معيارها 
پولي را كه هنوز دريافت نكرده و به خزانه داري كل 
كشور واريز نشده است در ارزش افزوده و رشد توليد 
ناخالص داخلي لحاظ مي كند. آيا مركز آمار صرفا به 
گزارش شركت ملي نفت از فروش و رقم ارائه شده 
از سوي اين شــركت اكتفا مي كند و اميدوار است 
درآمدها بعدها به خزانه داري ريخته شود؟ از سوي 
ديگر شايد گفته شود رقم ارائه شده از سوي مركز 
آمار رقم فروش داخلي نفت را نيز شــامل مي شود 
و در رقم اعالم شــده اين را لحاظ نكرده اند. در اين 
صورت بايد بپذيريــم ارزش فروش نفت در داخل 
چندين برابر ارزش صادرات است. به نظر نمي رسد 
با توجه به اينكه بيشترين درآمد از صادرات نفت و 
فرآورده هاي داخل از بنزين است و قيمت بنزين نيز 
در بهار امسال رشدي نداشته و گفته مي شود سهم 
عمــده اي از ارزش صادرات نفت به صادرات بنزين 
اختصاص دارد ايــن عدد را بتوان توجيه كرد. يك 
احتمال اين اســت كه مركز آمار درآمد حاصل از 
صادرات پتروشيمي را در درآمد نفت گنجانده باشد 
به نظر مي رســد بايد در اين باره شفاف سازي شود 
اگر درآمد بهار امسال از نفت 17 هزار ميليارد تومان 
اســت كه چرا خزانه داري كل كشور عددي بسيار 
پايين ارائه كرده اســت. عددها را درست بگوييم تا 

شهروندان نيز به ژرفاي مسائل پي ببرند.
ساعت 24

دو عدد عجيب درباره درآمد نفت در بهار امسال 



20

شماره 146- پاییز 1400

بايد قوانين و مقررات حوزه اقتصاد ســريع و 
بدون بروكراســي هاي پيچيده اجرا شود و براي 
همين، تشكيل معاونت حقوق اقتصادي در قوه 
قضاييه مورد تأكيد فعاالن بخش خصوصي است.

سال هاست كه سياست مداران از بهبود معيشت، 
محيط كسب وكار و اجراي عدالت وعده مي دهند 
و خــود آن وعده را فرامــوش مي كنند؛ اين را 
حسين سليمي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران 
مي گويد. االن در شرايطي ايستاده ايم كه بايد به 
همه وعده هاي داده شده در حوزه اقتصاد عمل 
شود. اقتصاد و كســب وكار دچار انسداد شده و 
جامعه درباره اين وعده ها مطالبه گري مي كند. 
وضعيت اقتصادي به شكلي است كه اگر رئيس 
دولت ســيزدهم براي حل اين مشكالت تالش 
نكند، وضعيت به شــكل بغرنجي پيش خواهد 

رفت. بايد دولت نشــان دهد كه در مسير حل 
بحران هاي اقتصادي حركت مي كند وگرنه اندك 
سرمايه اجتماعي از بين خواهد رفت. بايد حل 
مشــكالت اقتصادي در اولويت دولت سيزدهم 
قرار بگيرد و اين مســئله با عزم سه قوه مجريه، 
مقننه و قضاييه ممكن است.براي همين عده اي 
پيشــنهاد تشــكيل »معاونت حقوق اقتصادي 
در قوه قضاييه« مي دهنــد و همه اين موارد به 
دليل انباشــت مطالبات در حوزه اقتصاد است؛ 
به نظر مي رسد با ايجاد اين نهاد تخصصي بخشي 
از مشــكالت قضايي حوزه اقتصاد حل خواهد 
شــد.آقاي رئيســي از عدالت در ماليات گفته؛ 
چيزي كه فعاالن بخش خصوصي سال هاست 
كه تكرار مي كنند. ولي اين عدالت چگونه محقق 
مي شود؟ بايد قوه قضاييه در اين حوزه ورود كند 

و به اين مطالبــه برحق فعاالن اقتصادي توجه 
شــود. اما همه اين موارد پيش نيازهايي دارد و 
آن حل مشكالت محيط كسب وكار، بازگرداندن 
رونق به اقتصاد و حل مشكالت تحريم و موانع 
بين المللي در مسير اقتصاد است.سليمي تأكيد 
مي كند: حق جويــي و عدالت طلبي عالي ترين 
ارزش نهفته در ضمير هر انسان است؛ اينها خيلي 
خوب اســت ولي بايد راه حل درستي ارائه شود؛ 
راه حل اقتصاد ما تعامل با دنياســت. بايد برجام 
به ثمر برسد؛ FATF  امضا شود. در بالتكليفي 
هيچ نهاد قدرتمندي نمي تواند موفق عمل كند. 
بالتكليفي بدترين درد اقتصاد اســت؛ نهادهاي 
قضايي هم در زمان بالتكليفي نمي توانند گرهي 
از مشكالت بخش خصوصي باز كنند. بايد براي 
داشتن قدرت اقتصاد با دنيا ارتباط سازنده داشت. 

راه حل مشكالت قضايي در حوزه اقتصاد 

سند مالكيت سرزمين و كشــور ايران را به 
اســم هيچ حزب، گــروه و جمعيت سياســي 
ثبــت نكرده اند و اين آب، خــاك و ثروت هاي 
پيــدا و پنهان آن بايد نزد ملت ايران باشــد و 
گروهي كــه كارآمدي باالتري در اســتفاده از 
ثروت هاي اين اقليــم دارند آن را براي افزايش 
رفاه و امنيت ايرانيان به كار گيرند. متأســفانه 
در دهه هاي تازه سپري شده به داليل گوناگون و 
به ويژه به دليل خصومت نظام سياسي آمريكا 
با نظام سياسي ايران فرصت ها و مزيت هاي اين 
سرزمين كه هركدام از آنها مي توانستند بخشي 
از افزايش رفاه ايرانيان را محقق سازند در حال 
محو شدن هستند. روسيه و قطر بازارهاي گاز 
ديروز، امروز و فرداي ايران را به خود اختصاص 
داده اند و هنوز اين راهبــرد را دنبال مي كنند. 
بازار گاز اروپا كه مي توانست بازار پررونقي باشد 
و نيز امنيت ايران را تضمين كند با ترفندهاي 
روســيه و دشمني دايمي ايران و غرب از دست 
رفته و بعيد اســت بازگشتي در كار باشد. سهم 
نفت ايران از بازار هاي جهاني نفت به آهستگي 
و به مرور زمان به دست عربستان، امارات، عراق، 
روسيه و آمريكا افتاده است. صنعت كارخانه اي 
ايران نيز از سوي شركت ها و كشورهاي تركيه، 
كره جنوبي و چين در بخش هاي گوناگون از دست 
رفته است. بندرهاي راهبردي ايران در جنوب و 
شمال ايران نيز در اين سال هاي نه چندان دور 
از سوي دوبي و پاكســتان و به تازگي عمان و 
نيز راه هاي انتقال منابع نفت و گاز كشــورهاي 

حاشــيه خزر به آرامي از دست رفته اند. شايد 
چابهار يك اميد بزرگ راهبردي براي توســعه 
شــرق ايران و نيز توسعه كشور باقي مانده بود 
كه شوربختانه با از دست دادن فرصت ها آن را 
ابتدا به گوادر پاكستان و چين باختيم و حاال نيز 
توسعه بندر صحار عمان آخرين شانس توسعه 
چابهار را از ايرانيان مي گيرد. بندر و منطقه آزاد 
صحار بر مبناي سرمايه گذاري مشترك 5۰-5۰ 
بين سلطان نشــين عمان و بندر روتردام هلند 
توسعه يافته و مديريت مي شود. روند توسعه اين 
بندر در سال 2۰۰4 آغاز شد و در سال 2۰1۰ 
منطقه آزاد آن رو به توســعه گذاشت. طي اين 
ســال ها مجموعه 27 ميليارد دالر در اين بندر 
سرمايه گذاري شده اســت. در وضعيت كنوني 

در اين بندر به صورت هفتگي يك ميليون تن 
كاال جابه جا مي شود. صحار يكي از سريع ترين 
روندهاي رشــد و توسعه بندرها در جهان را در 

سال هاي اخير تجربه كرده است.
واقعيت اين اســت كه در دنياي امروز هرگز 
هيچ كشــوري ثانيه اي را براي پيشرفت و جلو 
زدن از ديگري از دست نمي دهد و منافع حزبي 
و سياســي و جناحــي نيز تنهــا در چارچوب 
گسترش منافع ملي و افزايش رفاه شهروندان 
تعريف مي شود. اين بايد در دستور كار رهبران 
سياسي ايران قرار گيرد و افق ديد تازه اي براي 
آنها باز كنند و منافع ايران را از همه ســو و از 

همه زاويه ها ببينند.
ساعت 24

صحار عمان در کمين چابهار است

انتخاب سردبیر
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آقاي رئيسي به تيم اقتصاد قوي نياز دارد؛ اقتصاد 
به جراحي نياز دارد و يكي از اين مسيرها تعامل 
با دنياســت. بايد به مشكالت بخش خصوصي 
توجه شــود. اگر به نگاه بخش خصوصي توجه 
شــود، حتماً مشكالت حل خواهد شد. دولت و 
قوه قضاييه و قوه مقننه نبايد خود را بي نياز از نظر 
كارشناسي بخش خصوصي بدانند.دستگاه قضايي 
كشور، چه در فعاليت هاي دروني خود و چه در 
ميان بخشي،  و  فراقوه اي  سياســت گذاري هاي 
نيازمنــد يك پشــتيباني علمــي و اطالعاتي 
تخصصي از قضات و فعاالن اقتصادي اســت تا 
بتوانند به واقعيت هاي اقتصادي كشور پي ببرند. 
واقعيت اقتصادي كشــور اين است كه اگر دير 
بجنبند رشد اقتصادي كشور از اين هم كه هست 
بدتر خواهد شــد. بايد قوانين و مقررات حوزه 
اقتصاد سريع و بدون بروكراسي هاي سنگين اجرا 
شود؛ از قوانين از محيط كسب وكار، صيانت شود. 

اما حل مشكالت اقتصادي فقط با اقدام داخلي 
ممكن نخواهد بود؛ بايد راه براي تعامل با دنيا باز 
شود و تحريم ها برداشته شود. مسئله اول كشور 

اقتصاد است و براي حل مشكالت اقتصادي بايد 
از همه ظرفيت هاي نهادي و قانوني استفاده شود.
حسين سليمي – پايگاه خبري اتاق ايران

ايرانيان بــدون آنكه از ميــزان ارزش دارايي هاي 
طبيعــي خود مثل نفــت و گاز و معــادن و درياها و 
جنگل ها اطالعات دقيق داشــته باشند و بدون اينكه 
واقعا بدانند ارزش تاريخي سرمايه گذاري هاي انجام شده 
در اين چند ده سال چقدر است همه آنها را به دولت 
و حكومت داده اند. عالوه بر اين ايرانيان قبول كرده اند 
حكومت  بخشــي از حقوق طبيعي آنها را سلب كند 
و در اختيار خود قرار دهد. شــهروندان ايران در برابر 
داده هاي خود بــه حكومت انتظار چه ســتانده ها و 
چيزهايي را دارند؟ شــايد اگر موسسه هاي خصوصي 
نظرسنجي پرشمار و تخصصي در ايران وجود داشت 
با نظرسنجي علمي- كارشناسانه پاسخ به اين پرسش 
به سادگي به دست مي آمد اما حاال در اين باره بايد به 
گمانه زني ها پرداخت. بازتاب اين گمانه زني ها را مي توان 
البته در گفتار و رفتار اداره كنندگان كشور و نيز ديدگاه 
مردم و تمركز آنها كه داشتن اقتصاد نيرومند تر است 
فهميد. شهروندان از دولت مي خواهند كسب وكار آنها را 
رونق دهد و آنها را در پله هاي باالتر رفاه مادي بنشاند 
و كارهايي نكند كه وضعيت آنها هر سال بدتر از سال 
پيش شود. اما همه خواسته هاي اقتصادي كه خواسته 
شماره يك مردم است بدون ترديد  براي يك خواسته 
بسيار مهم و باالتر از مسئله اقتصاد است. شهروندان 
هر ســرزميني در هــر دوره اي از تاريخ از حكمروايان 
مي خواهند كارهايي كنند و كارهايي نكنند كه برآيند 
آنها آســودگي خيال و ذهنيت آرامش يافته آنها براي 
امروز و فرداي خود و فرزندان شــان باشد. مردم ايران 
مي خواهند نهادهاي اداره كننده كشور ذهنيت آنها را از 
تنش ها و التهاب هاي كشنده و تنش زا دور نگه دارند. 

اما به نظر مي رسد در حال حاضر چند پديده هست كه 
راه را بر آسودگي خيال ايرانيان بسته و آشوب ذهني 
براي ايرانيان فراهم كرده اســت. ناكارآمدي فزاينده و 
اندوه بار بــر روندها و فرآيندهاي واكسيناســيون در 
برابر ويروس كرونا بدون ترديد و در نخســتين پله از 
خواسته هاي شهروندان است. عادي نبودن و ناكارآمدي 
روند واكسيناسيون و كشته شدن روزانه صدها ايراني 
آشوب ذهني ايجاد كرده و ايرانيان در بيم و هراس به 
سر مي برند. آسودگي خيال ايرانيان درباره روند و فرآيند 
واكسيناسيون بسيار پايين است و ده ها مسئله ريز و 
درشت در همين موضوع آنها را در التهاب و تشويش 
قرار داده است. كشــته شدن روزانه بيش از 5۰۰ نفر 
در روز در شرايطي كه برخي از كشورها توانسته اند با 
مديريت كارآمد مرگ ومير را به كمتر از 1۰ نفر در روز 

برسانند و ناكاربلدي در مديريت تأمين واكسن آسودگي 
خيال شهروندان ايراني را به هم زده است. از سوي ديگر 
افزايش نرخ ارزهاي معتبر و همراه شدن نسبي قيمت 
كاالها با قيمت دالر و كاهش قدرت خريد شهروندان و 
نيز رشد هاي منفي سرمايه گذاري و بدتر شدن روزگار 
كسب وكار و معيشت شــهروندان نيز خواب راحت از 
چشم شهروندان گرفته و آنها با دورنمايي ناروشن روبرو 
هستند. واقعيت اين است كه ايرانيان درست يا نادرست 
تصور مي كنند اگر راهي براي حذف تحريم ها پيدا نشود 
كسب وكارشان نه تنها به اين زودي ها به رونق نمي رسد 
بلكه بدتر نيز خواهد شــد. راهي بايد پيدا كرد تا اين 
آشوب ذهني ايرانيان به سوي آرامش برود و آنها را به 
آينده خوش بين كند. از سوي ديگر با دستيابي طالبان 
بــه قدرت مطلقه در افغانســتان و بازي هاي پيچيده 
الكاظمي و آمريكا در عراق و نيز آشوب مالي و اقتصادي 
در لبنان كه هر كدام با بخشي از مسائل ايران ارتباط 
پيدا مي كند نيز ايرانيان را با تنش و آشوب ذهني روبرو 
كرده اســت. بايد در اين باره نيز با مردم حرف زد و با 
آنها گفت وگو كرد و تا جايي كه ممكن است واقعيت ها 
را در ميان گذاشت. آخرين پديده اي كه در اين نوشته 
به عنوان عامل برهم زننده آشوب ذهني ايرانيان به آن 
اشاره مي شود افزايش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي 
و توزيع نابهينه امكانات ميان اســتان ها و گروه هاي 
درآمدي گوناگون است. هيچ چيزي باالتر و مهم تر از 
اين نيست كه ارزش آسودگي خيال شهروندان ايراني از 
سوي اداره كنندگان جامعه درك شود و گام هاي خود 

را در راه كاهش اين آشوب ذهني بردارند.
ساعت 24

ارزش آسودگي خيال شهروندان ايراني

انتخاب سردبیر
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انتخاب سردبیر

اگــر جغرافياي اقتصــادي، سياســي و امنيتي 
كشورهاي عضو پيمان شــانگهاي را مورد مالحظه 
قرار دهيم، به اين جمع بندي مي رسيم كه اين طيف 
كشورها از شــرق آسيا تا اوراسيا و جنوب غرب آسيا 
تداوم يافته است. چنين سطح گسترده اي از جغرافياي 
سياسي و اقتصادي مي تواند زمينه همكاري هاي موثر 
در آينده اقتصاد سياسي و بين المللي را فراهم آورد.

با توجه به جغرافياي پيمان شانگهاي مي توان آينده 
مثبت و موثرتري در مقايسه با وضعيت حال و گذشته 

اعضاي اين پيمان مشاهده كرد.
هدف اوليه پيمان شانگهاي را مي توان سازماندهي 
ساختار اقتصادي و موازنه تجاري بين كشورهاي عضو 
دانست.كشــورهاي عضو پيمان شانگهاي بيشترين 
توليدكننده و مصرف كننده انرژي در جهان محسوب 
مي شوند.به همين دليل است كه پيمان شانگهاي به 

لحاظ جغرافيايي بزرگ ترين سازمان منطقه اي تلقي 
مي شود.اهميت ساختاري پيمان شانگهاي را مي توان 
در ايجاد موازنه محدود در برابر اتحاديه اروپا و پيمان 

آتالنتيك شمالي دانست.
اگرچه كشــورهاي عضو پيمان شانگهاي به ويژه 
روســيه، چين و هند حدود 4۰ درصد جمعيت دنيا 
را دارند، اما تمامي آنها صرفا 25 درصد توليد ناخالص 
داخلي جهــان را عهده دار بــوده و به همين دليل 
حجم كل روابط اقتصادي اين كشــورها در مقايسه 
با كشورهاي توسعه يافته صنعتي محدود باقي مانده 
اســت. نكته ديگر آن است كه ميزان همكاري هاي 
ميان سازماني و ســاختاري پيمان شانگهاي بسيار 
محدود اســت. اگرچه حجم كل مبادالت اقتصادي 
كشــورهاي عضو ســازمان همكاري هاي شانگهاي 
حدود 2۰هزار ميليارد دالر است، اما حجم كل تجارت 

خارجي كشورهاي عضو اين پيمان صرفا ۶هزار و ۶۰۰ 
ميليارد دالر بوده كه در مقايســه با آمريكا، فرانسه و 
آلمان مقياس محدودي را شامل مي شود. درباره نقش 
و جايگاه ايران در ســازمان همكاري هاي شانگهاي 
رويكردهاي متفاوتــي وجود دارد. تاكنون همواره به 
اين موضوع اشاره مي شد كه شركاي منطقه اي ايران 
در سازمان پيمان شانگهاي تمايلي به همكاري هاي 

سازمان يافته و ساختاري با جمهوري اسالمي ندارند.
در شــرايطي كه ايران عضويت پيمان شانگهاي 
را پذيرفــت و در زمره اعضاي اصلي قرار گرفت، اين 
موضوع مطرح مي شود كه اهميت اين پيمان بسيار 
محدود بوده و نمي تواند نقش هم تكميلي موثري در 
ارتباط با اقتصاد و سياست جهاني ايفا كند. واقعيت آن 
است كه عضويت ايران در پيمان شانگهاي را مي توان 
نمادي از موفقيت سازماني، ساختاري و ديپلماتيك 

ايران و شانگهاي 

همه ايرانيان ســاكن اين ســرزمين كه در 
ســال هاي 1۳5۸ تا چند ســال بعد در مراكز 
آموزشــي به ويــژه در مــدارس و در مقاطع 
گوناگون درس مي خواندند هنوز طنين صداي 
مرگ بر شوروي پس از مرگ بر آمريكا در ياد و 

حافظه شان باقي مانده است.
آن روزها نظام سياسي ايران روسيه را مظهر 
و نماد امپراتوري كمونيســتي مي دانستند كه 
با مكتب اسالم ناســازگاري ذاتي دارد. در آن 
ســال ها شوروي يكي از كشــورهاي اصلي در 
تجهيز نظامي صدام حســين در جنگ با ايران 
بود. با فرو ريختن شــوروي كمونيستي و روي 
كار آمدن بوريس يلتسين و نيز والديمير پوتين 
مناسبات ايران با روسيه كه حاال ديگر اقمار خود 
را از دست داده است جور ديگري شد. ايرانيان 
به مرور شاهد كاهش و سپس مرگ بر شوروي 
شدند و اين داستان ادامه دارد. خصومت نظام 
سياســي ايران اما با آمريكا هرگز بهبود نيافته 
است و در هر دوره از دوره هاي پس از جنگ بر 
ميزان خصومت افزوده شده است. نظام سياسي 
حاكم بر آمريكا در همه سال هايي كه از پيروزي 
انقالب اسالمي سپري شده، در آشكار و پنهان 
كوشش كرده است به ايران آسيب بزند و با دو 
تحريم گسترده در اوايل دهه 1۳9۰ و تحريمي 
كه از 1۳97 شروع شد و ادامه دارد اقتصاد ايران 
را زير فشار قرار داده است و اين راه را تا رسيدن 
به يك توافق ادامه خواهد داد. آمريكايي ها اما 
بــا صراحت در اين باره اظهارنظر كرده و عمل 

مي كنند. ايران براي رهايي از تنگناهاي سياسي 
و اقتصادي محاصره از سوي آمريكا رويكرد به 
شــرق را در دســتور كار قرار داده و بر اين كار 
اصــرار دارد. والديمير پوتيــن رئيس جمهور 
روســيه به جاي اينكه درباره پيشــرفت هاي 
مناســبات ايران با كشورش ســخن بگويد از 
اينكه آمريكا به ايران در داستان پاندمي كرونا 
كمك نمي كند ســخن گفته است . به گزارش 
اسپوتنيك، والديمير پوتين، طي سخناني در 
نشست عمومي مجمع اقتصادي شرق با اشاره 
به وضعيت شيوع ويروس كرونا در ايران گفت: 
ايران امروز با توجه به شــرايط همه گيري نياز 
به كمك دارد، اما غرب محدوديت ها عليه اين 

كشور را لغو نمي كند.

ايرانيــان در روزهاي تازه ســپري شــده 
خبرهايــي از بدعهدي روســيه در ارســال و 
فروش واكسن اسپوتنيك به ايران شنيده اند و 
از اينكه روسيه خود را دوست ايران مي داند اما 
از دادن كمك به ايران خودداري كرده اســت 
بســيار ناراحت هســتند. به آقاي پوتين بايد 
گفت لطفا كمك هاي روســيه بــه ايران را در 
اين سال ها در حوزه هاي گوناگون مثل فروش 
تجهيزات موشكي يا تسريع در ساخت نيروگاه 
دوم بوشــهر يا كمك به ايــران براي صادرات 
نفت يا ســرمايه گذاري بــراي بهره برداري از 
نفــت و گاز ايران و كمك به ايران براي اينكه 

صادرات نفت را ادامه دهد، فهرست كند.
جهان صنعت

آقاي پوتين! کمك هاي روسيه به ايران را ليست کنيد
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دانســت. طبعا تحقق اين امر در يك پروسه زماني 
طوالني شكل گرفته كه وزراي امور خارجه قبلي در 
دوران دكتر متكي، دكتر صالحي و دكتر ظريف نيز 
نقــش موثري براي ايجاد چنين پيوندي ايفا كردند. 
تالش هــاي اوليه آنان در شــرايط موجود به نتيجه 
رسيده و اين امر در ارتباط با منافع ملي ايران اهميت 
خاص خود را دارد. اگرچه سازمان پيمان همكاري هاي 
شانگهاي تاكنون نتوانسته مانع از بحران افغانستان، 
پايان دادن به ستيز هاي پاكستان و هند يا بهينه سازي 
روابط اقتصادي چين و روســيه شود، اما واقعيت آن 
است كه چنين ســازماني به گونه اي تدريجي نقش 
ســاختاري مطلوب تري را در مقايسه با گذشته ايفا 
كرده اســت. نقش يابي سازمان همكاري هاي پيمان 
شانگهاي از اين جهت اهميت دارد كه در سال 2۰17 
»ديالوگ امنيتي چهارجانبه« با مشاركت آمريكا، ژاپن، 
هند و اســتراليا در برابر پيمان شانگهاي سازماندهي 
شــد. در فضاي موجود نيز شاهد آن هستيم كه در 

ســپتامبر 2۰21 زمينه براي ســازمان دهي »اتحاد 
امنيتي ســه جانبه« آمريكا، بريتانيا و استراليا شكل 
مي گيرد. چنين پيمان هاي منطقه اي بيانگر آن است 

كه نشانه هايي از جدال ژئوپليتيكي آرام و محدود در 
فضاي رقابت قدرت هاي بزرگ به وجود آمده است.

 ابراهيم متقي – دنياي اقتصاد

رمزگشــايي از وضعيــت دخــل و خرج 
دولت در ســه ماهه امســال نشان مي دهد 
كــه پيش بيني هــا از ميزان فــروش نفت، 
مولدســازي دارايي هاي دولــت و همچنين 
انتشار اوراق بدهي محقق نشده و نشانه هاي 
كســري بودجه بيش از پيش آشــكار شده 
اســت. بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي 
خزانه داري كل كشــور، در بهار سال جاري 
تنها ۳ درصد از درآمد نفتي پيش بيني شده 
در بودجه وصول شــده اســت. سهم 142 
هزار ميليارد توماني هزينه ها در مقابل سهم 
حدود ۸۰ هزار ميليارد توماني درآمدها نيز 
كسري آشــكار بودجه در مدت ياد شده را 
تاييد مي كند. اين ناتــرازي در بودجه اما با 
كمــك مصوبه اي كه راي به افزايش ســهم 
تنخواه گــردان دولت از خزانه مي داد جبران 
شد و دولت توانست حدود 54 هزار ميليارد 
تومان از اين محل براي تأمين كسري بودجه 
برداشــت كند. با توجه به اثرات تورمي اين 
مسئله شــايد بايد نگران پديدار شدن آثار 

جديد پولي آن بر اقتصاد باشيم.

تحقق87درصديمالیاتها
عملكرد ســه ماهه بودجه 14۰۰ نشــان 
مي دهد كه در بهار امسال مجموعا 1۳۶ هزار و 
2۰۰ ميليارد تومان از منابع بودجه محقق شده 
اســت. قانون بودجه كل منابع دولت براي سه 
ماهه امسال را ۳19 هزار و 4۸۰ ميليارد تومان 

پيش بيني كرده كــه به اين ترتيب تنها 42.۶ 
درصد از اين منابع در مدت يادشــده محقق 
شده است. به نظر مي رسد درآمدهاي مالياتي و 
گمركي سهم پررنگ تري در تحقق منابع دولت 
در بهار امسال داشته اند. اطالعات منتشره نشان 
مي دهد كه مجموع درآمدهاي مالياتي مصوب 
طبق قانون بودجه براي ســه ماهه امسال ۶7 
هــزار و ۶5۸ ميليارد تومان بوده كه حدود ۸7 
درصــد اين رقم يعني 5۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان محقق شده است. جزييات اين بخش از 
بودجه نشان مي دهد كه ميزان تحقق ماليات 
اشخاص حقوقي نسبت به رقم مصوب براي بهار 
امسال 12۳ درصد و درباره ماليات بر كاالها و 
خدمات و همچنين ماليات بر درآمدها به ترتيب 

۸7.۳ و ۸4 درصد است.
اما ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از ماليات بر 
ثروت نسبت به مصوبه بودجه، 27.5 درصد بوده 
است. شايد دليل اصلي عدم تحقق اين درآمدها 
عدم تحقق پيش بيني هاي بودجه مصوب درباره 
ميزان درآمدهاي مالياتي از محل نقل و انتقال 
سهام و همچنين ماليات بر خودروهاي لوكس 
باشــد. ميزان تحقق درآمدهــاي گمركي نيز 
نســبت به مصوب، 24 درصد بوده است. با در 
نظر گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي و گمركي 
در اين دوره زماني، مي توان فهميد كه حدود ۶2 
هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي و گمركي 
محقق شده كه 7۶.۳ درصد رقم مصوب بودجه 
است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت توانسته 

در حوزه هاي مالياتي به موفقيت خوبي دست 
يابد و سهم اين بخش از درآمدزايي بودجه را باال 
ببرد. با اين حال عملكرد ساير حوزه ها در تأمين 

مالي دولت چندان مناسب نيست.

فروشنفت،5.2هزارمیلیاردتومان
براي مثال دولــت در بودجه مصوب 14۰۰ 
پيش بيني كرده بود كه در سه ماهه اول سال 
حدود ۸7 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از 
فروش نفت داشته باشد اما اين گزارش نشان 
مي دهــد كه تنها 5.2 هزار ميليــارد تومان از 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت محقق شــده 
است. به اين ترتيب سهم محقق شده اين بخش 
از بودجــه تنها ۳ درصد اســت. اين رقم از آن 
جهت نگران كننده است كه دولت را با كسري 
شديدي مواجه مي كند كه راه حل آن را نيز تنها 
در استقراض از بانك مركزي مي يابد. هرچند 
شواهد آماري نيز اين مسئله را تاييد مي كنند 
و نشان مي دهند كه دولت در حال تأمين مالي 
مســتقيم از بانك مركزي است و هيچ ابايي از 
پولي سازي كسري بودجه ندارد. يكي ديگر از 
موضوعــات نگران كننــده در خصوص بودجه 
عملكرد نامناسب دولت در زمينه فروش اوراق 
مالي است. در حالي كه دولت در بودجه امسال 
پيش بيني كرده كــه 125 هزار ميليارد تمان 
اوراق بفروشد اما تا اينجاي كار عملكرد مناسبي 

در انتشار اوراق نداشته است.
خزانه داري كل كشور

انحراف ۹۷ درصدي درآمد نفت
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ژاپن به عنوان يك ميانجي و پيوند دهنده 
در خاورميانه از مزيتي ويژه برخوردار است. 
به رغــم روابــط نزديك با ناتو و مشــاركت 
لجستيكي در ساير جنگ هاي تحت رهبري 
آمريكا، از جمله جنــگ كره و ويتنام، ژاپن 
در اشغال عراق و افغانستان نقش محدودي 
داشت. بنابراين ژاپن از جمله اندك شركاي 
آمريكاست كه از مداخالت دهه هاي اخير در 
منطقه سربلند بيرون آمده و شهرتش دست 

نخورده باقي مانده است.
محبوبيــت ژاپن را مي توان به سياســت 
ديرپاي پســاجنگ اين كشور نسبت داد كه 
عمدتا روي صلح طلبي مبتني بر سياســت 
»شانه خالي كردن« متمركز بوده است. ژاپن 
همين اواخر اين سياســت را كنار گذاشته و 
نقش امنيتــي فعال تــري را در جهان ايفا 
مي كند، نقشــي كه حسن نيت و درستكاري 
ژاپن به عنوان يك »ميانجي صادق« را اثبات 
و آن را از ساير متحدان آمريكا در خاورميانه 

متمايز كرد.
امروزه سياست گذاران ژاپني بايد آمادگي 
مقابله با عدم توانايي يا تمايل واشنگتن براي 
حفاظــت از خطوط راهبــردي انتقال نفت 
را داشته باشــند كه منطقه اي به وسعت ۳ 
هزار و دويســت مايل، از تنگه هرمز تا تنگه 
ماالكا، را شــامل مي شــود. هرچند نيروي 
دريايي آمريكا عملياتي را براي حفظ آزادي 
دريانوري در منطقه هند – اقيانوسيه انجام 
داده، امــا احتمال دارد كــه اياالت متحده 
براي حفظ اين ســطح از تعامل در مناطق 
گوناگون با مشــكل مواجه شــود. بنابراين 
چه بسا نگاه ناظران به ديپلماسي آينده  ژاپن 
در خاورميانه دوخته شــود كه معياري مهم 
بــراي تعيين اقدامات آتي توكيو در مســير 
تعريــف نظم جهاني نويــن، فراتر از منطقه 
هند و اقيانوســيه، اســت. ايــاالت متحده 
همچنان اصلي تريــن تضمين كننده امنيت 
كشــورهاي خليج فارس و مهم ترين شريك 
نظامــي اقتصادهاي بزرگ شــمال آفريقا، 
از جمله مصــر و مراكش، اســت. اما چين 
نه تنها به عنــوان مقصد اصلي صادرات نفت 
منطقه خليج فارس، بلكه به عنوان شــريك 
تجاري اصلي اغلب كشورهاي خاورميانه سر 
برآورده اســت. تحوالت اخير افغانستان نيز 
به ابهامــات درباره ادامه نقش آفريني آمريكا 
در منطقه دامن زده اســت. اما هنوز تمايل 

چين براي مداخله و مسئوليت پذيري بيشتر 
در امنيت خاورميانه قطعي نيست. بنابراين 
نياز مبرم بــراي يك معمــاري چندجانبه 
نوين، همراه با پشتيباني خارجي در صورت 
لزوم، وجــود دارد. وزير امــور خارجه ژاپن 
در ســفر اخيرش به خاورميانــه ايران را به 
كاهش تنش هاي ژئوپليتيكي فراخواند و بر 
حمايت توكيو از تالش هاي ضدتروريســتي 
منطقه اي تأكيد كرد. نشست بغداد در اواخر 
اوت كه با مشــاركت بازيگران اصلي منطقه 
و رئيس جمهوري فرانسه برگزار شد، بيانگر 
آمادگي خاورميانه براي دوران پساواشنگتن 
اســت. دولت بايدن متعهد شــده است كه 
تــا اواخــر 2۰21 از عراق خارج شــود. به 
اين ترتيب بســتر يك خأل قدرت ديگر در 
منطقه آماده خواهد شــد. با توجه به اينكه 
ژاپن، فرانسه و هند از اعضاي اصلي راهبرد 
»هند – اقيانوســيه آزاد و باز« هســتند و 
مانــدگاري بلندمدت اين راهبرد تا حدي به 
رشد اقتصادي پايدار كشورهاي خليج فارس 
وابسته است، اين ســه كشور نقشي بديهي 
در ثبات آينده خاورميانه خواهند داشــت. 
به عــالوه، ژاپن يكــي از چهــار عضو گروه 
گفت وگوي امنيتي چهارگانه )كواد( اســت، 
گروهــي راهبردي كه مي توانــد در افزايش 
تعامالت ژاپن با خاورميانه نقش داشته باشد. 
تمركز كواد بر مالحظات مشترك خاص، به 
جاي تمركز بر يــك چارچوب جامع، نقش 
مهمــي در پيشــرفت اين گروه بــه عنوان 

يك الگوي معتبر براي امنيت و شــكوفايي 
منطقه  اي داشته است. اين رويكرد مبتني بر 
همكاري ميان چند كشور محدود يا پيرامون 
موضوع هاي ويژه مي تواند به ژاپن در پيشبرد 
سياســت هاي خاورميانه اي اش كمك كند. 
چنين رويكــردي در خاورميانه مي تواند بر 
پايه اقدامات پيشين توكيو در زمينه توسعه 
فناوري نسل پنجم، زيرساخت هاي كيفيتي 
و امنيت سايبري شكل بگيرد و ژاپن مي تواند 
از آنها به عنوان ســنگ زيربناي مكانيســم 
همكاري هاي گســترده تر اســتفاده كند. با 
توجه به حسن شــهرت ژاپن در خاورميانه، 
ســازمان دهي  منطقه اي  گفت وگــوي  يك 
شده توســط توكيو پتانسيل اين را دارد كه 
در مقايســه با چارچوب هاي تحت رهبري 
آمريكا كه فقط روي برنامه هســته اي ايران 
و ترويج دموكراســي و حقوق بشر متمركز 
بود، به مســائل امنيتي بيشتر و متنوع تري 
بپردازد. ژاپن در مرحلــه جديد تعاملش با 
خاورميانه، نقش مهمي در سازگاري منطقه 
با چشــم انداز ژئوپليتيكي  جديدش خواهد 
داشت. تشــكيل كارگروه هاي چندجانبه و 
مبتنــي بر موضوعات خاص از ســوي ژاپن 
مي تواند مقدمات يك گفت وگوي راهبردي 
فرامنطقه اي براي دسترســي خاورميانه به 
ســرمايه و همچنين آغــاز دوره اي نوين از 
ثبات و شكوفايي در منطقه هند – اقيانوسيه 

را فراهم كند.
ديپلماسي ايراني

ژاپن معتبرترين بازيگر خاورميانه
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دول در حال گردهمايي و بدون سياست گذاري

ســيد ابراهيم رئيسي 
كه در مردادماه امســال 
تشــكيل  را  خود  دولت 
داد در دوميــن مــاه از 
خود  رياســت جمهوري 
اضافه  حال  در  همچنان 
كردن نفرات اصلي گروه اقتصادي خود اســت. او همانند حســن 
روحاني عالوه براينكه يك معاونت اقتصادي براي دولت ســيزدهم 
تشكيل داده است، يك مشاور اقتصادي نيز براي خود انتخاب كرده 
تا ستاد اقتصادي خود را نيرومند كند. تفاوت دولت يازدهم با دولت 
سيزدهم در اين است كه حســن روحاني دبيري ستاد اقصادي را 
به مشاور اقتصادي خود داد تا مسعود نيلي گروهي از اقتصاددانان 
جوان و هم انديش خود به اضافه نمايندگان برخي سازمان هاي اصلي 
اقتصادي مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه را به 
عنوان هسته فكري دورهم جمع كرد. رئيسي اما تا پايان شهرويرماه 
با ترديد ميان انتخاب محمد مخبر، فرهاد رهبر و محســن رضايي 
به عنوان كاپيتان تيم اقتصادي روبه رو است. ستاد اقتصادي دولت 

هنوز دبير ندارد و بايد ديد دبير ستاد چه كسي خواهد بود. 

سكوتنسبي
درحالي كه ســيدا براهيم رئيســي تالش دارد هرچه زودتر به 
وضعيت معيشــتي شهروندان رسيدگي كند و هرچند روز يك بار 
دستور مي دهد قيمت هاي ارز و كاال بايد كنترل شود كه نمي شود 
و نرخ تورم به باالترين اندازه رســيده اســت تا پايان شهرويورماه 

هرگز دستوري كه بوي سياســت گذاري دستوري از آن به مشام 
برســد را نديده ايم. وزير اقتصاد و رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
بيشــتر حرف مي زننــد و دنبال ياران تازه مي گردند و بيشــتر از 
راهبردهاي خود مي گويند اما از سياســت مالي خبري نيســت و 
از سياســت بودجه اي چيز تازه اي نمي شنويم. دولت سيزدهم دو 
ماهي است كه مستقر شده و اعضاي كابينه آن با عبور از ايستگاه 
بهارستان در وزارتخانه هاي متبوعشان مستقر شده اند. مقاماتي كه 
پيش از به دســت آوردن كرسي هاي قدرت از تحوالتي بزرگ در 
زمينه هاي اقتصادي ســخن به ميان مي آوردند، اكنون يا سكوت 
اختيار كرده اند يا دســت به لفافه گويــي مي زنند. نكته قابل توجه 
آنكــه رايزني ها براي انتخاب رئيس بانــك مركزي كماكان ادامه 
دارد و تعيين تكليف ســكاندار نهاد پولي كشــور هنوز در  هاله اي 
از ابهام قــرار دارد. برخــالف وعده و وعيدهاي پيشــين به نظر 
مي آيد كه راهبرد كالن اقتصادي دولت جديد مشــخص نشده و 
ســند راهبردي اقتصادي كه تصور مي شد چراغ راه اين دولت در 
مسير سياست گذاري ها باشد هنوز در مرحله تدوين به سر مي برد. 
در حال حاضر نه از سياســت هاي بودجه ريزي سال آينده چيزي 
مي دانيم، نه از سياســت گذاري هاي پولي و مالي و نه از نقشه راه 
توسعه اقتصادي. حال پرسش اساسي اين است كه آيا غيب مردان 
دولت در صحنه سياست گذاري مي تواند به معناي واگرايي در تيم 

اقتصادي باشد؟
از زمان آغاز به كار دولت ســيزدهم و مشــخص شدن تركيب 
كابينه آن گزاره هاي متعددي در خصوص تحوالت كالن اقتصادي 
بــه ميان آمده، با اين حال دولت هنوز راهبرد مشــخصي براي به 

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه
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ســرانجام رســاندن برنامه هاي تحول خواهانه اش ندارد. محمد مخبر كه 
بر صندلي معاون اول رئيس جمهور نشســته اســت پيش از ساير مردان 
دولت پا به عرصه سياســت گذاري گذاشت. بســياري نيز او را مرد اول 
اقتصاد ايران مي دانند و حتي رئيس جمهور نيز در ســخنراني هاي اوليه 
خود صراحتا محمد مخبر را ســكاندار كشتي اقتصادي دولت اعالم كرد. 
معاون اول رئيس جمهور در دو ماهي كه از استقرار دولت مي گذرد هنوز 
نقش فرماندهي اقتصادي خود را به جاي نياورده و نقشــه راه اقتصادي 
كشــور در دوره چهار ســاله پيش رو را علني نكرده اســت. اين موضوع 
يا مي تواند نشــان دهنده آن باشــد كه ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت 
هنوز در خصوص برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها به توافق نرسيده اند يا 
مي تواند نشان دهد كه اساسا سند راهبردي مورد ادعاي دولت به مرحله 

تدوين نرسيده است.

بهكدامراهميرویم؟
مديــران اقتصــادي دولت تا 
اينجاي كار چه گفته اند؟ مسعود 
ســازمان  رئيس  ميركاظمــي، 
برنامه وبودجــه بر ايــن عقيده 
اســت كه براي پايــان دادن به 
ريل  بايد  اقتصــادي  ناماليمات 
سياست گذاري ها را تغيير دهيم. 
وي در صحبت هاي اخير خود در 
به مسائل  بودجه ريزي  خصوص 

مهمي اشاره كرده با اين وجود جاي خالي شيوه جديد ريل گذاري 
در گزاره هاي اقتصادي وي به چشــم مي خورد. وي در بخشــي از 
صحبت هــاي خود گفته بود: »امروز كه مــا داريم دولت را تحويل 
مي گيريم، وضعيت مطلوب نيســت. شايد بگويم بودجه امسال هم 
كسري دارد و مي خواهم به كسري هاي گذشته هم اشاره اي كنم و 
فكري برايش بكنيم. خرداد ســال 1۳92، 1۰4 هزار ميليارد تومان 
بدهي به سيســتم بانكي داشــتيم و خرداد 14۰۰ در سايت بانك 
مركــزي گزيده هاي آمار اقتصادي بخش پولــي- بانكي ۶5۰ هزار 
ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي است كه 9۰ درصد آن مربوط 
به دولت است نه شركت ها. در سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ها 
را كه بررســي كنيم طلب ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت 
دارنــد. وزارت نيرو بيش از 5۰ هــزار ميليارد تومان بدهي دارد كه 
بخشــي براي برق و بخش ديگر براي پيمانكاران و… اســت. اين 
وضعيتي اســت كه داريم مي رسيم به اين نقطه كه آيا مي خواهيم 

اين مسير را ادامه دهيم.«
آنچه كه ميركاظمي در خصــوص بدهي هاي دولت اعالم كرده، 
چالشــي كهنه و ديرينه اســت كه تمام دولت ها سنگيني بار آن را 
به دوش كشــيده اند. ضمن آنكه هيچ دولتي حاضر نبوده به بهاي 
عدم تحقق وعده هايي كه داده دســت به اصالحات اساسي و تغيير 
ريل گذاري اقتصادي بزند. بديهي اســت اين اصالحات هزينه هاي 
زيادي را به دولت ها تحميل مي كند و به بهاي بدنام شدن آنها تمام 
خواهد شد. بنابراين ســوال اين است كه آيا سازمان برنامه و بودجه 
در دوره فعلي حاضر اســت بر مسيري گام بردارد كه دست نهادها 
و وزارتخانه هاي مختلفي كه هيچ گونــه بازده اقتصادي ندارند را از 
بودجه كشــور كوتاه كند؟ يا اينكه اين سازمان همچون گذشته به 
محلي بــراي رفت و آمد نهادهاي مذهبــي و نظامي براي دريافت 

بودجه هاي كالن تبديل خواهد شد؟ اگر اين سازمان به دنبال تغيير 
ريال گذاري در بودجه ريزي و مديريت كشور باشد بدون شك الزم 
اســت كه بر چنين مسيري گام بردارد كه اگر غير از اين باشد بايد 
پرســيد كه اساسا كدام بخش ها قرار اســت با چه تغييراتي همراه 
باشند؟ از سوي ديگر راهبرد سازمان برنامه براي كاهش هزينه هاي 
دولت نيز مشــخص نيست. هرچند كه مسعود ميركاظمي پيش از 
اين از نامتناسب بودن بودجه 14۰۰ انتقاد كرده و گفته كه بايد در 
هزينه هاي دولت تجديدنظر كنيم با اين حال مشــخص نيست كه 
اين كاهش هزينه ها قرار اســت از چــه محلي اتفاق بيفتد. هرچند 
دولــت هنوز چند ماهي تا زمان تحويــل بودجه 14۰1 به مجلس 
زمان دارد با اين حال به نظر مي رســد كه ســازمان برنامه و بودجه 
الزم است اعالم كند كه چه راهبردي براي تدوين بودجه با حداقل 

كسري دارد؟

سنديكههنوزرونشدهاست
وزيــر جــوان اقتصــاد دولت 
سيزدهم از همان روزهاي نخست 
گفــت دســتور كار اقتصاددولت 
درابعاد كالن سند تحول اقتصادي 
اســت اما تا پايان شــهريور ماه 
هنوز از اين ســند رونمايي نشده 
است. بســياري به سند راهبردي 
دل  اقتصــاد  وزيــر  اقتصــادي 
بسته اند و كماكان منتظر شنيدن 

برنامه هاي تحول خواهانه اين ســند هستند. احسان خاندوزي در يك 
ماهي كه راهي پاستور شده هرچند از اتفاقات مهمي در آينده پيش رو 
حكايت كرده اما از ســند راهبردي مورد ادعايش رمزگشــايي نكرده 
اســت. وي پيش از آنكــه از مجلس راي اعتماد بگيــرد با صراحت و 
قطعيت تمام اعالم كرده بود كه چنين سندي مي تواند چراغ راه دولت 
سيزدهم باشد. وي اعالم كرده بود كه »صحبتي كه من با آقاي دكتر 
رئيسي انجام داده ام به مسئله »سند تحول اقتصادي و هماهنگي تيم 
اقتصــادي« برمي گردد. به فاصله دو هفتــه پس از انتخابات، از جانب 
آقاي رئيســي تيمي مامور شــد تا اين برنامه را تدوين كند. اين سند 
تدوين شــده و مي تواند چراغي براي راه دولت سيزدهم باشد. با آقاي 
رئيس جمهور به اين جمع بندي رسيديم كه اجماع ميان مسئوليت هاي 
اقتصادي، حول و حوش همين سند تحول صورت گيرد. يعني سازمان 
برنامه و ديگر اركان تصميم گيري اقتصادي از همين ابتدا بايد خود را 
حول همين سند تحول هماهنگ كنند، چرا كه الزم است همه حول 
يك موضوع و با يك هدف مشخص در مسيري تعيين شده گام برداريم 
و ساليق فردي و سازماني را كنار بگذاريم چون اگر قرار باشد بازي را 
همان اول به هم بزنيم، ديگر نمي توان آن را جمع كرد«. وزير اقتصاد 
به اين مسئله نيز اشاره كرده بود كه رونمايي از اين سند بعد از دريافت 
راي اعتمادش از مجلس صورت خواهد گرفت. اما با گذشــت يك ماه 
از حضور وي در وزارت اقتصاد محتواي اين ســند راهبردي هنوز در  
هاله اي از ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نيست تيمي كه مامور تدوين 
چنين سندي شده چه راهبردي براي حوزه هاي كالن اقتصادي دارد.

احسان خاندوزي تا اين جاي كار و حتي در گزاره هاي اقتصادي اش 
اشــاره خاصي به اين سند نداشته و تنها از برنامه هايي كه وزارتخانه 
متبوعش براي چهار ســال پيش رو دارد سخن گفته است. چنانچه 
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وزير اقتصاد در برنامه هاي اعالمي اش مشخص كرده به نظر مي رسد 
حوزه ماليات ها در اين دوره با تغييرات زيادي همراه باشد. براي مثال 
بحث ماليات بر عايدي ســرمايه قرار اســت اجرايي شود و دريافت 
ماليات بر خانه هاي خالي و خودروهاي لوكس نيز آغاز شــده است. 
خاندوزي همچنين اعالم كرده بود كه نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي را در چهار ســال آينده به 5۰ درصد مي رساند. اقدام مهمي 
كه تاكنون از ســوي وزير اقتصاد انجام گرفته شفاف سازي در حوزه 
صورت هاي مالي بانك هاست كه با انتشار صورت هاي مالي چند بانك 
در ســايت كدال آغاز شده است. هرچند به نظر مي رسد وزير اقتصاد 
برنامه هاي زيادي براي اجرا پيش رو دارد اما از مهم ترين مسئله مورد 
اشاره خود يعني سند راهبردي اقتصادي مغفول مانده و سايه ترديد 
كماكان بر سر اين سند مورد مدعا سنگيني مي كند. به نظر مي رسد 
به دليل نزديك شــدن به فصل بودجه ريزي شايد بهتر باشد كه اين 
وزير جوان اقتصاد فرآيند رونمايي از برنامه هاي كالن دولت را سرعت 

بخشد تا ابهامات و ترديدها از سر اقتصاد ايران برداشته شود.

كمیجانيگزینهمطلوب؟

درحالي كه بانك مركزي يكي از سه محل فرماندهي اقتصادي است 
و بايد معلوم شــود ســكاندار آن در دولت سيزدهم كيست و با وجود 
گمانه زني هاي پرشمار اما اكبر كميجاني رئيس كل منصوب دوماه آخر 
رياست جمهوري حسن روحاني در بانك مركزي حكمروايي مي كند. 
اهميت تعيين تكليف رئيس بانك مركزي نيز موضوعي است كه اين 
روزها مورد انتقاد نماينده هاي مجلس نيز بوده است. همان طور كه وزير 
اقتصاد پيش از اين گفته بود مقام پولي قرار است با مشورت اين وزارتخانه 
از سوي دولت معرفي شود با اين حال هنوز رايزني ها بين مقامات دولتي 
در اين خصوص به نتيجه نرسيده و سرنوشت سياست گذاري هاي پولي 

دولت هنوز محل ترديد و ابهام است.
بــه گواه صاحب نظران اقتصادي معرفــي رئيس بانك مركزي از 
ســوي اعضاي دولت خود مي تواند حامل پيام هاي نگراني كننده اي 
براي اقتصاد باشــد چه آنكه فردي كــه از دل دولت بيرون مي آيد 
و وارد نهاد پولي مي شــود بدون شك مجري خواسته هاي دولت نيز 
خواهد بود. با همه اينها تا زماني كه قانون پولي و بانكي كشور حق 
انتخاب رئيــس بانك مركزي را به دولت بدهد كماكان بايد منتظر 

معرفي وي از سوي مقامات دولتي نيز باشيم
 امــا تا اينجاي كار دولت نيز در انتخــاب و معرفي مقام پولي تعلل مي كند و 
راهبردهاي پولي بانك مركزي معطل تصميم گيري هاي دولتي مانده اســت.اما از 
ميان همه مردان دولت، محسن رضايي كه در نقش معاون اقتصادي رئيس جمهوري 
ظاهر شده سكوت اختيار كرده و عمال وارد صحنه اقتصادي كشور نشده است. به 
نظر مي رسيد با گماردن محسن رضايي در يك پست، سند تحول اقتصادي دولت 

وارد فاز اجرايي مي شود و تحوالتي كه گفته مي شد، در اقتصاد اتفاق بيفتد.

سكوترضایي
محسن رضايي رقيب رئيسي 
بــود كه در زمــان مناظره هاي 
انتخاباتي طرح هايــش را براي 
اقتصاد ايران اريه داد. وي پس 
از مدتي از ســوي رئيس دولت 
ســيزدهم به معاونت اقتصادي 
رسيد و تا پايان شهريورماه يك 
عبــارت هم نگفــت. او از زمان 
معرفي وي به معاونت اقتصادي 

رئيس جمهور، رضايي هيچ گاه در صحنه حاضر نشــده و سياســت 
ســكوت را اختيار كرده است. موضوع مهم آنكه سپردن مسئوليت 
برقراري هماهنگي بين نهادهــاي اقتصادي اين گمانه زني ها را نيز 
ايجاد كرده بود كه جايگاه محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادي 
دولت متزلزل شده اســت. با اين حال هنوز مشخص نيست كه به 

راستي مرد اول اقتصاد ايران چه كسي است.

بالتكلیفي

آنچنان كه از اعضاي دولت برمي آيد تكليف اقتصاد ايران در هيچ 
يك از حوزه هاي آن مشخص نيست.

براي مثال نمي دانيم كه سياست بودجه اي دولت قرار است بر چه 
مبنايي باشد و كاهش هزينه ها قرار است از كجا و از چه محلي اتفاق 
بيفتد. آيا اساسا امكان تدوين بودجه بدون كسري وجود دارد؟رئيس 
سازمان برنامه و بودجه از تدوين بودجه انقباضي سخن مي گويد اما 
دولت به دنبال ســاخت ســاالنه يك ميليون واحد مسكوني است. 
وزيــر اقتصاد نيز پرونده مالياتي اقتصاد را گشــوده و به دنبال اخذ 
ماليات بيشتر براي افزايش درآمدهاي پايدار است. اما معلوم نيست 
كــه افزايش ماليات ها در اقتصادي كــه از ركود عميق رنج مي برد 
چگونه قرار است اتفاق بيفتد. سياست هاي پولي كشور براي كنترل 
نقدينگي و تورم نيز هنوز مشــخص نيســت و بانك مركزي هنوز 
منبع مطمئن دولت براي تأمين مالي است.در اين ميان دو فرمانده 
اقتصادي دولت نيز يا ســكوت كرده اند يا اساسا دل به فعاليت هاي 
ديگري سپرده اند. شايد مقامات دولتي هنوز به يك توافق جامع در 
چگونگي اداره كشور نرسيده اند يا اساسا اختالفات بين آنها مانع از 
آشكارسازي در حوزه راهبردهاي اقتصادي مي شود.اما بديهي است 
سايه سنگين ترديد بر سر اقتصاد ايران مي تواند براي سرنوشت آتي 
كشور نگران كننده باشد، بنابراين شايد زمان رونمايي از سند تحول 

اقتصادي دولت براي پايان دادن به اين ابهامات فرا رسيده باشد.
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مســعود خوانســاري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران 
ونايب رئيــس اتاق ايران يكي از فعاالن بخش خصوصي اســت كه با 
لكنت زبان كمتري حرف هايش را درباره مســائل اقتصاد كالن ايران 
بر زبان آورده يا مي نويســد. اوچند روز پس از رأي اعتماد مجلس به 
وزيران دولت سيزدهم در اتاق تهران سخنراني كرد و چالش هاي مهم 

پيش روي دولت را بازگو كرد. 
به گفته خوانســاري در مرداد تورم ساالنه 45.2 درصد بوده است 
درحالي كه در پايان ســال 1۳99 )5 ماه پيش( تورم به ۳۶.4 درصد 
رسيده بود و اين موضوع نشان مي دهد ما هرماه يك رشد تورمي داريم. 

تورم مهم ترين عاملي است كه ثبات اقتصادي و سرمايه گذاري 
را با مشكل روبرو مي كند.بيست و پنجمين جلسه هيأت 

نمايندگان اتاق تهران به صــورت فوق العاده امروز در 
ســاختمان اتاق تهران برگزار شد. در ابتداي جلسه 
مســعود خوانساري رئيس اتاق تهران هفته دولت و 
 شروع كار دولت سيزدهم را تبريك گفت و اعالم كرد: 
» تبريــك مضاعفي به آقاي رئيســي اعالم مي كنم 
براي تشــكيل كابينه با رأي بســيار باالي مجلس و 
بــراي دولت محترم آرزوي موفقيت دارم و همچنين 

اعالم مي كنيم كه اتاق درزمينه هاي مختلف آمادگي 
دارد تا با دولت همكاري تنگاتنگي داشــته باشد. دولت 
اگر مي خواهد موفق شود قطعاً بايد از ظرفيت هاي بخش 

خصوصي بيشتر استفاده كند و نظرات فعاالن 
بخش خصوصــي را به كار گيــرد و حتماً 

انشاهلل اينگونه خواهد بود. دولت سيزدهم 
با شــرايط سختي روبروســت و شايد 
بتوان گفت با سخت ترين شرايطي كه 
دولت ها در 4۰ سال گذشته داشته اند، 

مواجه است.«
رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به 
اينكه شروع كار دولت از هفته گذشته، 

به بيان مهم ترين چالش هاي پيش 
روي دولــت و اولويت ها پرداخت 
و گفت: »متأســفانه شــاهديم 
كرونا روزانه تلفات بسياري در 
سوش هاي  و  دارد  كشــورمان 
جديدي هم اضافه مي شود كه 
شرايط را سخت تر كرده است. 
سو  و  بي توجهي  سهل انگاري، 
مديريت مســئوالن گذشــته 
نســبت به كرونا باعث شــده 
اين روزهــا تلفات  اســت كه 

زيادي داشته باشيم و مديريت 
از مهم ترين  شرايط كنوني يكي 

چالش هــاي دولت جديد اســت. 
البته خوشــبختانه هم جناب آقاي 
رئيس جمهــور و هــم معــاون اول 

رياست جمهوري تأكيد داشته اند كه اولويت اول كشور در شرايط كنوني 
مبارزه با كروناست و ما هم اميدواريم موفق باشند. ما هم به نوبه خودمان 
براي هرگونه همكاري اعالم آمادگي مي كنيم اگرچه در ماه هاي گذشته 
به دليل برخوردهاي بدي كه مســئوالن وزارت بهداشت داشتند موفق 
نشديم واكســن وارد كنيم اما مجدداً شركت هايي بخش خصوصي كه 
در اين زمينه كار مي كنند فعال شــده و با شــركت هايي كه نمايندگي 
واكســن هاي معروف دنيا را دارند، وارد مذاكره شــده اند. روز گذشــته 
نامه اي را خدمت وزراي بهداشــت و امور خارجــه ارائه داده و آمادگي 
خودمان را براي واردات واكســن اعالم كرديم. با دســتور جناب آقاي 
مخبر معاون اول كميته اي براي بحث واردات واكســن تشكيل شده 
و جلساتي را داشته اند و جمع بندي هاي خوبي صورت گرفته 
است؛ اميدواريم مجوزها صادر شود تا بتوانيم بحث واردات 
واكســن را مجدداً پيگيري كنيم و اگر اتفاقي افتاد حتماً 
خبررســاني خواهيم كرد.« خوانســاري در ادامه تورم 
را يكــي ديگــر از چالش هاي دولت دانســت و گفت: 
»متأســفانه شــاهديم كه تورم روزبه روز رشد دارد. در 
مرداد تورم ســاالنه 45.2 درصد بوده است درحالي كه 
در پايان سال 1۳99 )5 ماه پيش( تورم به ۳۶.4 درصد 
رســيده بود و اين موضوع نشــان مي دهد ما هرماه يك 
رشــد تورمي داريم. تورم مهم ترين عاملي است كه 
ثبات اقتصادي و سرمايه گذاري را با مشكل 
روبرو مي كند و آينده روشني را براي 
ســرمايه گذاران و توليدكنندگان 
تورم  بر  نمي كند.عالوه  ترسيم 
متأســفانه پايه پولي هم طبق 
آمار بانك مركزي 9.2 درصدد 
رشد داشــته است كه اين هم 
اميدواريم  و  است  نگران كننده 
دولــت در اين حــوزه هم كار 
جدي انجــام دهد.«رئيس اتاق 
تهــران از ادامــه تخصيص ارز 
ترجيحــي و چنــد نرخي بودن 
ارز هــم به عنوان مشــكل ديگر 
 پيــش روي دولت يادكرد و گفت: 
امســال  ابتدايــي  ماهــه   4 »در 
 ميــزان تخصيص ارز بــراي واردات

15 ميليارد دالر اعالم شــده اســت 
كه 4.۶ ميليــارد دالر آن ارز 42۰۰ 
توماني و سوبســيدي بوده اســت 
يعني حــدود 1۰۰ هــزار ميليارد 
تومان يارانه اي بوده اســت كه از 
ايــن محل به كاالهاي اساســي، 
اقالم خوراكي و دارويي تخصيص 
آمارهاي  البته  اســت.  پيداكرده 
جالبــي از ســوي مركــز آمار 
منتشرشــده كه نشان مي دهد 

گره هاي کور بر دست وپاي دولت سيزدهم
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اگر بخواهيــم انتظارات بخش خصوصي از 
دولت آينده را دسته بندي كنيم، 1۰ موضوع 
اهميت بســزايي دارد كــه اميدواريم دولت 
ســيزدهم در ماه هاي اول كار خود اين موارد 
را كه در ادامه مي آيد، پيگيري كند. روزنامه 
ايران چهارشنبه 2۳ تير در يادداشتي به قلم 
انتظارات دهگانه بخــش خصوصي از دولت 
ســيزدهم، آورده است: اولين خواسته بخش 
خصوصي كه فعاالن اقتصادي و توليد دارند، 
نظم در توليد است.  اين انتظار وجود دارد كه 
زمينه كســب و كار فراهم شود و اختالل هايي 
كــه در اين حــوزه به وجود آمــده با حفظ 
حيثيت و شــؤون مردم ايران، برطرف شود. 
دومين موضوع كــه پرداختن به آن اهميت 
دارد، رونــق توليد اســت؛ اگــر مي خواهيم 
اقتصادي پويا و فعال داشــته باشيم قطعاً با 
توجه مضاعف به بخش توليد مي توان به اين 
مهم دست يافت.  سومين مسئله اي كه بخش 
خصوصي خواستار آن است كمك دولت براي 
افزايش صادرات است.  كاهش صادرات طي 
چند وقت اخير به شدت به اقتصاد صدمه وارد 
كرد بدين جهت ضرورت دارد كه دولت جديد 
براي افزايش صادرات برنامه مناسبي تدوين 
كند.  موضوع چهارمي كــه پرداختن به آن 
اهميت زيادي دارد، هدايت تسهيالت بانكي 
به ســمت توليد اســت؛ البته در اين بخش 
نيازمند تســهيالت ارزان قيمت هستيم.  اگر 
منابع مالي به واحدهــاي توليدي و صنعتي 
تزريق شــود ضمــن رونق صادرات، شــاهد 
افزايش واردات مواد اوليه و تجهيزات، كاهش 
نرخ بيكاري و افزايش ميزان اشتغال در كشور 
خواهيم بود. پنجمين نكته كه بخش خصوصي 
از دولت سيزدهم انتظار دارد، تأمين مايحتاج 
اوليه مردم اســت به گونه اي كه خانوارهاي 
ايراني بتوانند مايحتاج اصلي زندگي خود را با 
قيمت ارزان تر خريداري كنند.  بر اين اساس 
پيشنهاد مي شــود در ابتداي فعاليت دولت، 
هيأتي تشــكيل شــود كه فعاليت آنها محور 
تأمين كاالهاي مورد نياز خانواده ها باشد.  اگر 
چنين امري اتفاق بيفتد مردم با مشــكالت 
كمتري مي توانند مايحتاج اوليه خود را تأمين 
كنند. ششــمين موضوع، كاهش فشــارهاي 
دولــت بر بخــش خصوصي اســت.  بخش 
خصوصي به داليل مختلف تضعيف شده است 

و نمي تواند فشار بيشتري را تحمل كند بدين 
جهت اميدوارم در دولت جديد تسهيل سازي 
صورت گيــرد و بخش خصوصــي در فضا و 
بســتر مناســبي بتواند فعاليت هاي جاري و 
توســعه اي خود را دنبال كند.  رعايت انصاف 
در مورد تمام فعاالن اقتصادي و توليدي هم 
هفتمين خواسته اي است كه بخش خصوصي 
از رئيس جمهــوري منتخب دارد.  بعضاً ديده 
شــده كه اخذ ماليات از بنگاه هاي اقتصادي 
و صنعتي متفاوت اســت؛ از ايــن رو توصيه 
مي شــود كه به تمام بخش ها نگاه مســاوي 
شــود.  هرگونه تبعيض بين فعاالن اقتصادي 
مي تواند به توليد صدمه وارد كند. هشتمين 
نكته اين است كه دولت آينده با كشورهايي 
كه دشــمني پايه اي با ايران ندارند، مذاكره 
كند.  تحريم هاي آمريكا باعث شــد ايران با 
مضيقه هايي روبه رو شود لذا براي جبران اين 
امر ضرورت دارد كه ما با ساير كشورها تعامل 
داشته باشــيم و اين تعامل به گونه اي باشد 
كه بتوانيم كاالهاي ايراني را به اين كشــورها 
صادر كنيم و از سوي ديگر امكان خريد مواد 
اوليه و تجهيزات فراهم شود.  نهمين خواسته 
بخش خصوصي ايجاد امكانات و تســهيالت 
مناسب براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي 
است.  اگر دولت ســيزدهم فرصتي را فراهم 
كند كه سرمايه گذاران بتوانند از فرصت هاي 
ســرمايه گذاري كه در ايران وجود دارد، بهره 
ببرند شاهد اتفاق هاي بســيار خوب در اين 
حوزه خواهيم بود. دهمين نكته اين اســت 
كه به تحريم هــاي موجود دامن نزنيم.  همه 
مي دانيم كه كشور در چه شرايطي است و با 
چه تنگناهايي روبه رو است.  به همين دليل 
اگر همه يعني بخش خصوصي، دولت و مردم 
كنار هم قرار بگيريم به طور قطع اثرات تحريم 
كمرنــگ خواهد شــد.  در نتيجه گيري بايد 
عنوان كرد كه بخش خصوصي انتظارات خاص 
و غيرقابل دسترســي از دولت آينــده ندارد؛ 
بخش خصوصي مي خواهد براي كشورش كار 
كند تا ثمــرات فعاليت اش بر زندگي تك تك 
مردم كشور اثر مثبت بگذارد، لذا در اين مسير 
همه بايد همكاري كنند و قطعاً نتيجه مطلوب 
زماني به دســت خواهد آمد كه دولت هم در 

كنار بخش خصوصي قرار گيرد. 
روزنامه ايران

 انتظارات دهگانه بخش خصوصي
از دولت سيزدهم

تــورم 5 ماهــه خوراكي هــا و آشــاميدني ها 
5۸.4 درصد بوده اســت در شرايطي كه تورم 
اقالم غيرخوراكي كه ارز 42۰۰ هم اســتفاده 
نكرده اند ۳۶.1 درصد بوده است.يعني اگرچه 
ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي اساســي و 
اقالم خوراكي پرداخت شــده است ولي ميزان 
تورم آن بيشــتر از كاالهايي بوده اســت كه 
ارز سوبســيدي نگرفته اند و اين نشان مي دهد 
كه ارز 42۰۰ تومانــي به جر تخريب اقتصاد، 
 رانت و فســاد در جامعه هيچ اثري نداشــته و 

نخواهد داشت.
من كماكان همچون ۶ سال گذشته از اين 
تريبون اعالم مي كنم كه تنها راه نجات كشور 
تك نرخي شــدن ارز42۰۰ توماني است. اگر 
مي خواهيم از رانت و فســاد جلوگيري كنيم 
بايد ارز تك نرخي شــود و قيمت واقعي خود 
را داشته باشد و كمك هاي دولت هم بايد از 
طريق يارانه اي مستقيم به صورت هدفمند به 
قشــري كه نيازمند هستند، پرداخت شود.« 
خوانساري »كســري بودجه« و چاره انديشي 
براي حل آن را اولويت ديگر دولت سيزدهم 
دانســت و گفت: »يكي از چالش هاي اصلي 
اقتصادي كســري بودجه است كه از داليل 
مهم رشــد تورم در كشــور هم محســوب 
مي شــود. خزانه داري كل كشور اعالم كرده 
است در ســه ماهه اول ســال عدم تخصص 
بودجه و كســري 19۰ هــزار ميليارد تومان 
بوده كه اگر اين روند ادامه پيدا كند مشكالت 
بســياري به وجود خواهد آورد و به تورم هم 
به شــدت دامن مي زند. خوشــبختانه رئيس 
اعالم كرده اند  برنامه وبودجه  محترم سازمان 
كه به دنبال اصالحات بودجه هستند. بودجه 
امســال هم در دولت و هم مجلس به صورت 
بسيار منبسط بسته شــد و متأسفانه بحث 
درآمدهــاي دولت در بودجه خيلي شــفاف 
و واضــح نبــود و طبيعتاً بــه همين داليل 
شــاهديم كه در ســه ماهه با كسري بودجه 
شديد مواجه شــده ايم. اميدواريم با صحبتي 
برنامه وبودجه داشته اند  كه رئيس ســازمان 
تالشي صورت گيرد تا حداقل در ۶ ماهه دوم 
سال با كسري بودجه كمتري در كشور روبرو 
باشــيم و حتي كسري بودجه نداشته باشيم 
كه موثــر خواهد بود در عدم افزايش رشــد 
تورم.«خوانســاري از تحريم به عنوان چالش 
مهم ديگر يادكــرد و در ادامه صحبت هايش 
گفــت: »تحريم ها كماكان اقتصاد كشــور را 
آزار مي دهد و اميدواريم كه مذاكرات هرچه 
زودتر شروع شود و شر تحريم ها از سر كشور 

برداشته شود.«
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دولت سیزدهم

 تعامل و رفع تحريم؛ انتظار بخش خصوصي
 از دولت سيزدهم در حوزه بين المللي

FATF

دولتسیزدهمبابرگزاريمراسمتحلیفدر16مردادماه،كارخودرارسما
آغازكردوباارسالفهرستكابینهپیشنهاديابراهیمرئیسيبهمجلس،كار

بهارستاننشینانبرايتاییدیاردوزرايپیشنهاديآغازشد.
آغازفعالیتدولتسیزدهمبااتفاقاتمهميدرداخلوخارجازكشور
همزمانشدهاست:شدتگرفتنپیكپنجمكرونادربسیاريازنقاط
كشوروبحرانيشدنوضعیتكالنشهرهابهویژهمشهددراینزمینه،
نیازمبرمبهوارداتواكسنكرونا،مسئلهافغانستانوپیشرويهاي
هرروزهطالباندراینكشوروتاثیرآنبرصادراتومراوداتایرانو
نیزناتمامماندنمذاكراتبرجاميدروینكهميتوانآنرامهمترین
برنامهپیشرويدولتدرحوزهروابطبینالملليدانست.تحریمهادر
سالهاياخیر،تاثیربسیاريبرحوزههايمختلفاقتصاديودرنتیجه
برمعیشتمردمگذاشتهاست؛فعاالناقتصاديدرتماماینسالها
بارهابرلزومبهبودتعامالتبینالملليازسويدولتتأكیدكردهاندو
امسالهمازدولتسیزدهمميخواهندبارویكرديمثبتودقیقو

همهجانبهبهاینموضوعورودكند.

رفعتحریمهایكيازآزمونهايپیشرويدولتسیزدهماست
اتاق  رئيس  شافعي،  غالمحسين 
عملكرد  مي گويد:  ايــران  بازرگاني 
اقتصاد كشــور به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم از تحريم ها تاثيرپذيرفته 
و بخش زيادي از انرژي مسئوالن تراز 
اول كشور به جاي فرصت آفريني براي 
استفاده از مزيت هاي كشور در عرصه 
بين المللي، صــرف مديريت روزمره 
اقتصاد كشور و به اصطالح دور زدن 

تحريم ها شده است. لذا تصميم گيري درست درباره اين موضوع و رفع تحريم 
يكي آزمون هاي مهم پيش روي دولت سيزدهم است.شافعي تأكيد مي كند: 
بازخواني تجارب تاريخي كشور در سياست گذاري براي بهبود وضعيت اقتصاد 
نشان مي دهد مهم ترين عامل توضيح دهنده توفيق كم در حد مسائل، غفلت 
از رعايت منطق علمي در سياست گذاري ها از جمله مسائل اقتصادي بوده 
است. به نظر مي رسد مسائل اقتصادي در ايران بيش از آنكه به هنر مديريت 
مربوط باشد، به ميزان مقيد بودن به آموزه هاي دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد 
و سياست مربوط است. محمدحسين روشنك، رئيس كميسيون تجارت اتاق 
بازرگاني خراسان رضوي هم با بيان اينكه بايستي تكليف مان را در ارتباطات 
بين المللي روشــن كنيم، مي گويد: دولت سيزدهم بايد تكليفش را با شرق 
مشــخص كند و از شرق كمك بگيرد و قراردادهاي چين، روسيه و هند را 
مشخص كند؛ اين موارد مي تواند با شرط حفظ استقالل، منافع دوجانبه را 
در پي داشته باشد.روشنك البته خاطرنشان مي كند كه نبايد با غرب از سر 
جنگ برخورد كرد. او تأكيد مي كند: غرب بايد بداند ايران كشــوري قوي و 
مقتدر است و قصد ايجاد دردسر در عرصه بين  المللي ندارد. مويد اين مطلب 
آن است كه ايران برجام را پذيرفت و نظام جمهوري اسالمي اين مهم را تاييد 
كرد. بنابراين هم اكنون جمهوري اســالمي نبايد طوري رفتار كند كه دنيا 

گمان كند ايران قصد همكاري در عرصه بين المللي را ندارد.

تكلیفFATFمشخصشود
»ايــران بايد تكليفــش را در 
زمينه توافقــات برجام و پذيرش 
هيچ  كنــد؛  مشــخص   FATF
كشــوري در دنيا بدون ارتباطات 
بين المللي نمي تواند اقتصادش را 
اداره كند و هيچ كشوري نمي تواند 
مدعي شود كه با درهاي بسته به 
روي دنيــا، مي توانــد اقتصادش 
را بچرخانــد. چنيــن چيزي به 

هيچ وجه امكان پذير نيســت. ايران بــراي تعامالت بين المللي به دنيا 
نياز دارد و دنيا هم به ما نيازمند است.« محمدحسين روشنك با بيان 
اين نكته مي افزايد: ايران بايد در شــرايط برابر و بدون تحكم دوطرف 
به يكديگر، چه با غرب و چه با شــرق ارتباط داشته باشد؛ اين مسئله 
بسيار ضروري است و بدين طريق مي توانيم با آمريكا و اروپا همكاري 
داشته باشــيم. درباره كشورهاي همسايه هم نكته مهم اين است كه 
ايران از طريق مذاكره در تعامالت بين المللي با اين كشورها پيش قدم 
شــود؛ زيرا هيچ يك از آنها به جز اســراييل، دشــمن بالقوه و بالفعل 
كشورمان نيستند. اولويت تعامالت بين المللي ما با كشورهاي همسايه، 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي ميانه است.فعاالن اقتصادي 
معتقدند دولت سيزدهم بايد متقاضي گفت وگو در عرصه بين المللي 
باشد تا دنيا بر اين مسئله واقف شود كه ايران صلح طلب و آرام است. 
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد هم در اين باره مي گويد: 
باب مذاكره و گفت وگو بايد با دنيا باز باشد؛ گفت وگو محل دادوستد 
امتيازهاست و همان گونه كه امتيازاتي دريافت مي كنيم بايد امتيازاتي 
نيز بدهيم. در شــرايط فعلي مذاكره با غرب بايد تداوم پيدا كند؛ زيرا 

تداوم اين مذاكرات هيچ ضرري نخواهد داشت.
وضعیتكنونيتعاملكشورهاباایران

روشــنك درباره وضعيت كنونــي تعامل ديگر كشــورها با ايران 
تصريــح مي كند: در حال حاضر برخي از كشــورها از جمله غربي ها 
با فعاالن اقتصادي ايران همكاري ندارند. دســته ديگري از كشــورها 
نيــز از ترس غــرب، حاضر به همكاري با ايران نيســتند؛ هيچ بانك 
بين المللــي، بانك هاي ايران را به رســميت نمي شناســد و تا هويت 
ايراني براي آنها هويدا مي شود، همكاري نمي كنند. بازرگان كشورهاي 
منطقه و كشــورهاي شرقي هم از ترس تحريم شدن از سوي آمريكا، 
تمايلي به دادوســتد با تجار ايراني ندارند. فعاالن اقتصادي در شرايط 
فعلي به بن بســت رسيده اند. قانون FATF بين المللي است و تمامي 
كشورها نيز آن را پذيرفته اند و بانك هاي كشورهاي تابع اين مقررات، 
حاضر به تعامل با تجار ايراني نيســتند.رئيس كميسيون تجارت اتاق 
بازرگاني خراســان رضوي ادامه مي دهد: بايد تكليفمان را با دنيا در 
حوزه FATF روشن كنيم. ايران كه به دنبال پولشويي نيست. آقاي 
 FATF رئيسي عنوان كردند كه »شفافيت ضد فساد است«. پذيرفتن
هم يكي از مصاديق شــفافيت اســت؛ پس چرا نبايد تابع اين قانون 

بين المللي باشيم؟
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صادركنندگاندرانتظارسهولتتعامالتبینالمللي
علي شريعتي مقدم، رئيس كميسيون 
كشــاورزي و آب اتاق بازرگاني خراسان 
رضوي هم مي گويد: از دولت ســيزدهم 
انتظــار داريم تا مانند ســاير كشــورها 
تعامالت بين المللي راحت و روان را براي 
فعاالن اقتصــادي فراهم كند تا تبادالت 
مالي و كااليي براي گردش اقتصادي به 
سهولت انجام بگيرد؛ زيرا در حال حاضر 
توليدكنندگان داخلــي در حوزه تأمين 

مواد اوليه با مشكل مواجه هستند. عالوه بر اين، تعامالت قوي در عرصه بين المللي به 
توســعه صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات داراي برند و با ارزش افزوده منجر خواهد 
شــد. حال از آنجا كه اين نوع صادرات جايگاه خود را در عرصه بين المللي پيدا كرده 
و شــركت ها و موسسات در زمينه بسته بندي، كيفيت و شناخت بازار و فعاليت هاي 
ماركتينگ فعال تر از گذشته اقدام كرده اند، برقراري تعامالت بين المللي مي تواند در اين 
زمينه فرصتي استثنايي پيش روي ايران قرار دهد.شريعتي مقدم توافق در زمينه برجام 
را نشانه نقطه عطفي در معامالت و معادالت تجاري مي داند و اضافه مي كند: اميدواريم 
كه در اين دوره سوئيفت باز شود و امكان مبادالت مالي و كااليي به خوبي فراهم شود. 
همچنين انتظار مي  رود كه تحريم ها به شــكل واقعي رفع شود و دردوران پسابرجام 
فضاي امني براي جذب سرمايه گذار خارجي فراهم شود. عالوه بر اين، قطعا در دوران 

پسابرجام از افزايش قيمت ارز جلوگيري خواهد شد يا قيمت ارز به تعادل مي رسد.
لزومعضویتایراندربلوكهاياقتصاديمختلفدنیا

فعــاالن اقتصادي بر اين باورند كه عضويت در بلوك هاي اقتصادي مختلف دنيا و 
توسعه روابط سالم مي تواند نظام تعرفه اي را براي كشورمان متحول كند و هزينه ها 
را كاهش دهد و فرصت هاي بي شماري را پيش روي آنها قرار دهد.رئيس كميسيون 
كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران با بيان اينكه بسياري از محصوالت در كشورهاي 
منطقه و بعضي ديگر در حوزه فرامنطقه اي نمود بيشتري دارند، مي گويد: مي توان با 
كشورهاي مختلف در حوزه هاي تخصصي ارتباط گرفت و تعامل داشت؛ به طور مثال، 
در حوزه گياهان دارويي يا داروهاي گياهي مي توان با هند و چين تعامل داشت؛ البته 
در مبادله با اين كشورها با محدوديت ها و هزينه هاي خاصي مواجه هستيم. در زمينه 
فناوري صنايع غذايي و بسته بندي هم مي توان با كشورهاي اروپايي تعامل برقرار كرد؛ 
چون پايه هاي صنعتي ما به كشورهاي اروپايي وابسته است. كشورهاي عربي و همسايه 
نيز به عنوان بازار مصرف، تبادل و جذب سرمايه مي توانند مدنظر قرار بگيرند؛ اما شايد 
از همه مهم تر اين است كه بايد فضايي مهيا شود تا ايرانيان خارج از كشور از اقصي 
نقاط دنيا كه داراي فكر، انديشه و بازار و سرمايه هستند، بتوانند سرمايه گذاري خود را 

درون كشور توسعه دهند و از اين محل صادرات غيرنفتي را افزايش دهند.

لزومتأمینپیشنیازهايصادرات
موفقيت  نشــانه هاي  از  يكــي 
بودن هر  صنعتي، صادرات محــور 
صنعت است؛ كارشناسان مي گويند 
شكوفايي اقتصادي صرفا نمي تواند 
منوط به توليد داخلي باشــد؛ بلكه 
بايد به ســمت صــادرات توليدات 
داخلــي اقدام كــرد و تحقق آن به 
اســت.به  وابســته  پيش نيازهايي 
گفته محمدعلــي چمنيان، رئيس 

كميسيون ســرمايه گذاري اتاق بازرگاني مشــهد، در حال حاضر فعاالن 
اقتصادي نمي توانند در ســاير كشورها براي افتتاح دفتر، اخذ ويزا، افتتاح 

حساب بانكي، فروش محصول خود به نام ايران و... اقدام كنند؛ يك تاجر 
بايد محصول ايراني را به چند برند مختلف نامگذاري كند تا كسي متوجه 
ايراني بودن محصول نشود؛ زيرا بسياري از كشورها حاضر نيستند كاالي 
ايراني را به قيمت تحريم از سوي آمريكا بخرند. ضمن اينكه تاجر پس از 
فروش محصول قادر به بازگرداندن ارز حاصل از آن به كشور نيست. در واقع، 
اين اقدام هزينه هاي جانبي زيادي در خصوص واريز و انتقال وجه به دنبال 
دارد. بدين ترتيب، تاجر ايراني قدرت رقابتش را در بازارهاي بين المللي از 
دست مي دهد. البته به غير از اينها، بخش خصوصي بايد در سيستم داخلي 
هم درباره رفع تعهدات ارزي پاســخگو باشد و تمام اين مراحل تجار را از 

فرآيند صادرات پشيمان مي كند.
امكانشركتدركنفرانسهايبینالملليرانداریم

چمنيان به مشكالت موجود در مسير صادرات محصوالت دانش بنيان 
اشاره و تصريح مي كند: طي ساليان گذشته در صنايع دانش بنيان تالش 
بســيار كرديم تا به مرحله صادرات برســيم اما بســتر براي صادرات اين 
محصوالت مهيا نيست و نمي توان از اين محصوالت ارزش افزوده، افزايش 
توليد ناخالص داخلي و ملي حاصل كرد. عالوه بر اين، نياز به تقويت بنيه 
دانشي داريم تا بتوانيم از دانش هاي روز دانشگاه هاي خارجي و كنفرانس هاي 
بين المللي استفاده كنيم؛ اما متأسفانه در شرايط فعلي حتي نمي توان حق 
عضويت به منظور شركت در يك همايش خارجي را پرداخت كرد.رئيس 
كميســيون سرمايه گذاري اتاق مشهد با بيان اينكه چندين سال است كه 
سياست حاكم بر كشور منوط به آن است كه از بخش اقتصاد، رفاه و معاش 
مردم براي پياده سازي سياست ها در عرصه بين المللي هزينه شود، مي گويد: 
اما ديدگاه مقابل آن اســت كه بخشي از سياست هاي كالن كشور بايد در 
اختيار اقتصاد و در مســير بهبود معاش مردم باشد. لذا از دولت سيزدهم 
تقاضا داريم كه ديدگاه نخست، يعني فدا كردن اقتصاد به پاي سياست را 
كنار بگذارد؛ زيرا بسياري از مشكالت فعلي كشورمان مانند كمبود مسكن، 
انرژي برق، آب و... ناشي از كمرنگ بودن تعامالت بين المللي است. در نتيجه 
اگر دولت درصدد بهبود وضعيت معيشتي مردم است، بايستي تعامالت خود 
را با كشورهاي خارجي افزايش دهد.وي معتقد است دولت سيزدهم نبايد 
تعامالت بين المللي را صرفا سياسي ببيند؛ بلكه موضوع اصلي بايد بهبود 
معاش و اقتصاد مردم باشد. در غير اين صورت، اقتصاد ايران شكوفا نخواهد 
شــد. البته بايد به اين مهم توجه داشــت كه برقراري تعامل با كشورهاي 
همسايه ارجح بر كشورهاي شرقي و غربي است؛ زيرا صادرات به كشورهاي 
همسايه در دو ســه مورد داراي مزيت هاي رقابتي براي تجار ايراني است؛ 
به طور مثال، تعامالت اقتصادي با كشــورهاي همسايه سبب شده هزينه 
حمل و نقل كمتري به تجار ايراني تحميل شود و سرعت تحويل كاال نيز 
افزايش مي يابد. البته ناگفته نماند در صورت تعامل مطلوب با كشــورهاي 
منطقه و پذيرفتن پيمان هاي منطقه اي قطعا تعرفه هاي گمركي نيز كاهش 
خواهد يافت. اين در حالي اســت كه هم اكنون بسياري از بازارهاي هدف 
صادراتي مان را در كشورهاي عربي از جمله كويت، بحرين، عربستان و امارات 
از دست داده ايم اما همين كشورها، بهشت صادراتي آمريكا و اروپا هستند ؛ 
زيرا مردم اين كشورها از قدرت خريد بااليي برخوردار هستند.چمنيان ادامه 
مي دهد: عالوه بر اين كشورهاي همسايه مانند افغانستان، عراق، پاكستان، 
تركمنستان و حوزه خليج فارس از تكنولوژي بااليي برخوردار نيستند لذا 
اين كشورها مي توانند مقصدهاي صادراتي خوبي براي ما در حوزه كاالهاي 
»هاي تك« و دانش بنيان باشند.رئيس كميسيون سرمايه گذاري و بازار پول 
اتاق بازرگاني مشــهد تأكيد مي كند: دولت سيزدهم بايد گام هاي اساسي 
براي برقراري ثبات در كشــورهاي همسايه مانند افغانستان، تنش زدايي با 

كشورهاي عربي و تالش براي رفع تحريم ها بردارد.
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رئيس اتاق بازرگاني اســتان سمنان از دولت 
ســيزدهم خواســت: تكليف خــود را با جامعه 

بين المللي روشن كند. 
علي اصغــر جمعه اي در جمــع خبرنگاران با 
اشاره به تاثير مستقيم اين روابط بر بخش توليد 
و معيشــت مــردم اظهار كرد: اوليــن انتظار ما 
توليدكنندگان از دولتمردان اين است كه تكليف 
خــود را بــا جامعه بين المللي مشــخص كنند. 
وي بــا بيان اينكه در شــرايط فعلي هر كااليي 
با قيمت بيشــتر به دســت ما مي رسد افزود: به 
دليل تحريم هاي ظالمانه هر كااليي بين ۶ تا ۳۰ 
درصد گران تر از ديگر كشــورها به دست مردم 
مي رسد.  عضو اتاق ايران با بيان اينكه هر كاالي 
وارداتي چه تجهيزات و ماشين آالت توليد و چه 
مواد اوليه با هزينه بيشتري از قيمت واقعي اش به 
دست ما مي رسد تصريح كرد: تا زماني كه روابط 
ما با ديگر كشــورها اصالح و عدي سازي نشود، 
اين لطمه ها به بخش خصوصي وارد خواهد شد. 
جمعه اي بــا بيان اينكه هزينه هاي انتقال پول و 
كاال باالســت افزود: مسئوالن بايد واقع بينانه به 
روابط اقتصادي نگاه كنند. رئيس پارلمان بخش 
خصوصي در سمنان با بيان اينكه ارتباط با ديگر 
كشــورها به معناي زير بار ذلت رفتن نيســت 
خاطرنشان كرد: همه كشورها با همديگر ارتباط 
دارند و اين به آن معني نيســت كه همه زير بار 
ذلت رفته باشــند. وي با بيــان اينكه ما بايد به 
دنبال روابط برد- برد با ديگر كشــورها باشــيم 
اضافــه كرد: جامعه اقتصادي و توليدي كشــور 
خواهان رفع موانع و مشكالت پيش روي توليد 
است. جمعه اي همچنين از آنچه توقف »صدور 
پي در پي قوانين و دســتورالعمل هاي متناقض« 
مي خوانــد به عنــوان ديگر مطالبه و خواســته 

بخش توليد از دولتمردان دولت ســيزدهم نام 
برد و گفت: دولت بايد يك نقشه راه براي بخش 
خصوصي ترسيم كند تا بخش خصوصي تكليف 
خود را بداند. وي با اشاره به آسيب هاي وارده به 
بخش توليد در دوران كرونا خواستار تسريع در 
واكسيناسيون مردم شد و گفت: بخش مسئوليت 
اجتماعي اتــاق ايران درخواســتي در خصوص 
واردات واكسن و واكسيناسيون نيروهاي بخش 
توليد ارائه داد اما متأسفانه علي رغم اخذ موافقت 
از رئيس جمهور وقت، اين طرح به جايي نرسيد. 
وي با اشــاره به لزوم واكسيناســيون كارگران 
گفــت: انتظار ما ايــن بود كه نيروهــاي توليد 
و كارگــران نيز در اولويت واكسيناســيون قرار 
بگيرند.  همكاران ما آمادگي داشــتند كه خود 
واكسن وارد و نيروهاي كارگري را واكسيناسيون 
كنند اما متأسفانه اين مهم نيز محقق نشد. اين 
فعال اقتصادي به قطع برق واحدهاي توليدي در 
اين چند ماهه اشاره و تصريح كرد: قطع برق به 
صنايع آســيب جدي وارد كرده است.  در برخي 
واحدها قطع بدون اطالع برق هزينه هاي زيادي 
به توليدكننده ها وارد كرده چرا كه برخي كوره ها 
قبل از خاموشي بايد كامال تخليه مي شدند لذا با 
قطع بي اطالع برق، لطمات زيادي ديدند. رئيس 
اتاق بازرگاني استان سمنان از بررسي زيان هاي 
ناشــي از قطع برق در صنايع استان خبر داد و 
گفت: براســاس اين بررسي ها قطع برق بيش از 
4۰۰ميليارد تومان به صنايع در اســتان سمنان 
زيان وارد كرده اســت. وي با بيان اينكه صنايع 
استان بيشترين همكاري را با اداره برق داشتند 
تصريح كرد: متأســفانه با وجود اين همكاري ها، 

ساعات قطع برق نيز دو برابر شده است. 
ايسنا

 انتظارات پارلمان بخش خصوصي
از دولت سيزدهم

مخفف یــا صمــت وزارت
وزارتصنعــتمعدنوتجارت
بعــدازوزارتاقتصادمهمترین
حساب به ســتادي وزارتخانه

ميآید.
اینوزارتخانهوظایفسنگیني
برايتنظیمبازارورشــدتولید
تنهایي20درصد به كه صنعتي
تولیدناخالصداخليرابرعهده
داردونیزبخــشمعدنراباید
باكارآمــديمدیریتكندآیا
ســیدرضافاطميامینكهپس
ازراياعتمــادمجلــسوزیر
پیشــنهاديصنعــتمعدنو
تجارتشدهاســتباسابقهاي
كوتــاهدروزارتخانهیادشــده
توانایيدارداینوظیفهدشواررا

انجامدهد.
اومدركمهندسيالكترونیك
ازدانشگاهفردوسيمشهددارد
ارشد كارشناســي مقطع در و
اقتصادي سیستمهاي مهندسي
واجتماعيدرسخواندهاست.

فاطميامیندردردولتدهم
و توســعه برنامهریزي، معاون
فنــاوريوزارتصنایعومعادن
وعضــوعیاتعاملســازمان
گسترشونوسازيصنایعایران،
مشاوروزیرورئیسستادتحول

صنایعومعادنبودهاست.

يك وزارت سه بعدي
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اقت ريز و درشت اقتصاد کالن تا پايان شهريور ماه

ازاولفروردینتا14مردادامســالســكاناقتصاددر
دســتدولتدوازدهمبهریاستحسنروحانيبود.حسن
روحانيالبتهبههمراهگروهاقتصادياشدربهارامســال
سیاستگذاريخاصينداشتهوبیشترمنتظرسپريشدن
روزهایيبودندكهبایدميرفتندتاسكانرابهرئیسدولت
سیزدهمبدهند.بااینهمهامابایدبخشيازفعالیتهاازجمله
پرداختمزدوحقوقكارمنداندولتپرداختميشدودخل
دولتازجایيپرميشــد.از14مردادبهبعدامارئیسيبا
همانوزیرانسابقاقتصاديكاررادردستگرفتودریك
دورهنسبتاكوتاهدولتشراتشكیلداد.اقتصادایرانامادر
همین5ماهدرهمانجادهايكهسالهايسالاستبرایش
كشیدهشدهاستحركتكرد.درسالهايتازهسپريشده
بهویژهدرسالهاي1397تا1399درغیابدرآمدصادراتي
ازنفتدخلدولتبهاندازهخرجشنشــدهاست.بههمین
دلیلكسريمزمنبودجهپدیدارشدهواینكسريبودجه
ازمسیرهايگوناگونسرانجامبهمنابعبانكمركزيوصل
شدهاست.نتیجهاینبرداشتازمنابعبانكمركزيدر5ماه

نخستامسالرشدشتابانترنرختورماست.

بازارپولودارایي
 دولت حســن روحاني يا انگيزه اي براي فــروش اوراق بهادار 
نداشــت يا بازار را فاقد مشــتري مي ديد يا اينكه بيشتر به اين 
فكر بود كه روزگاربگذرد. به همين دليل در بهار امســال وحتي 
در دوماه مرداد و شــهريور ماه شاهد فروكش اوراق قرضه بوديم. 

افت 52 درصدي فروش اوراق دولتي در مدت ياد شــده با وجود 
كسري باالي بودجه هشداري جدي براي دست درازي هاي بيشتر 
دولت به منابع بانك مركزي است. از سوي ديگر اما شاهد بوديم 
در پنج ماهه نخســت امسال با اضافه شــدن 445 هزار ميليارد 
تومان پول جديد به چرخه اقتصاد، نقدينگي به مرز چهار ميليون 
ميلياردي نزديك شده است. به دليل افزايش سقف مجاز استفاده 
از تنخواه گردان خزانه از ســه به چهار، ســهم پايه پولي در رشد 
نقدينگي پنج ماهه امسال به 12/5 درصد رسيده است. با وجود 
شــيب تند افزايش پايه پولي در ماه هاي خرداد و تير اما، سرعت 
رشــد آن در مرداد با اندكي كاهش همراه بوده است؛ در مقابل 
رشد حجم پول در ماه مرداد به سمت باال متمايل شده كه نشان 
از فعال شــدن انتظارات تورمي در سطح جامعه دارد. برآوردهاي 
تورمي نيز نشــان مي دهد انگيزه هاي رشد قيمتي در همه اقالم 
مصرفي ديده مي شــود و امكان برگشت تورم از قله 4۰ درصدي 
تا پايان پاييز وجود نخواهد داشت. امادر اين بخش بنابر آمارهاي 
رســمي بانك مركزي و مركز آمــار از محيط كالن اقتصاد ايران 
شواهد آماري خروج از تله رشد منفي اقتصادي قابل رويت است. 
هرچند باالترين سطح توليد بدون نفت در بهار امسال در مقايسه 
با ساير فصول مشابه دهه 9۰ محقق شده، اما سطح توليد نفت در 
بهار امسال كاهش 41 درصدي نسبت به سال 9۰ داشته است. 
نكته قابل توجه آنكه كشــاورزي و معدن بخش هاي جامانده از 
رشــد بهار امسال محسوب مي شوند و توليد صنعتي نيز هنوز از 
مشكالت مربوط به نوسانات ارزي، ركود تقاضا و استمرار قطعي 

برق رنج مي برد.
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باالترازخطر
اقتصاددانان رشد نقدينگي بدون 
رشــد توليد يا ســرعت باالتر رشد 
نقدينگي نســبت به رشــد توليد را 
زنگ خطر اقتصاد مي دانند. گزارش 
ارائه شده از ســوي نهادهاي اصلي 
توليد كننده آمار نشان مي دهد ايران 
از اين نظر باالتــر از خطر را تجربه 
مي كند. بر اســاس آخرين گزارش 
بانك مركزي، در پنج ماهه امســال 

445 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شــده اســت. به عبارتي 
روزانــه 2/۸ هزار ميليارد تومان پــول جديد در بازارهاي مختلف به گردش 
درآمده است. با رشد 12/۸ درصدي نقدينگي در مدت ياد شده اكنون حجم 
نقدينگي به ۳921 هزار ميليارد تومان رسيده كه اندكي با قله چهار ميليون 
ميلياردي فاصله دارد. متوسط رشد ماهانه نقدينگي حدودا سه درصد بوده كه 
اگر اين روند تا پايان سال حفظ شود انتظار مي رود حجم نقدينگي به حدود 
475۰ هزار ميليارد تومان خواهد رســيد. سهم پايه پولي در رشد نقدينگي 
پنج ماهه امســال 57 هزار ميليارد تومان، معادل 12/4 درصد رشد بوده كه 
عمدتا به دليل افزايش ســقف مجاز استفاده از تنخواه گردان خزانه از سه به 
چهار بوده است. در پنج ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان رشد پايه پولي 2/9 
درصد بوده، به اين ترتيب ميزان رشــد پايه پولي تا پايان مرداد امسال 9/5 
درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به در دسترس 
نبودن درآمدهاي پايدار براي تأمين مالي دولت، انتظار مي رود رويكرد دولت 

در تأمين كسري از مسير چاپ پول بردوام باشد.

آتشفشانتورميتورمي
زير پوست رشد نقدينگي ديگ جوشان نرخ تورم است كه مي جوشد 
و درهردوره بر درجه دما وگرمايش افزوده شده و به نقطه جوش و فوران 
آتش نزديك مي شود. هرچند پايه پولي و نقدينگي توالي رشد خود را تا 
پايان تير ماه حفظ كرده اند، اما تنها در مرداد ســرعت رشد آنها با اندكي 
كاهش به 42/1 و ۳9/1 درصد به ترتيب رسيده است. پيش از اين بانك 
مركزي رشد 12ماهه نقدينگي تا پايان تير ماه را ۳9/4 و رشد پايه پولي 
را نيز 42/۶ درصد اعالم كرده بود. بررسي جزئي تر اجزاي رشد نقدينگي 
نيز نشان از تغييرات مهمي در حوزه بازار پول مي دهد. بر اساس آمارهاي 
موجود، رشد پول از قله ۸۸ درصدي خود در مهر ماه سال گذشته فاصله 
گرفته و به ۳۶/4 درصد تا پايان مرداد رسيده است. به عبارتي رشد پول 
در هشت  ماهه گذشته نزديك به پايان شهريور 14۰۰ نزديك كمتر شده 
است. هرچند در تمام ماه هاي سال جاري پول در مسير كاهشي در حال 
حركت بوده اما در پايان مرداد تغيير داده و رشد آن به سمت باال متمايل 
شــده است. هرچند ميزان رشد پول چندان محسوس نبوده اما مي تواند 
حامل پيام هايي در خصوص فعال شدن انتظارات تورمي در سطح جامعه 
باشــد. شبه پول اما تغييرچنداني نداشته و به ميزان اندكي كاهشي شده 
است. در مجموع و در مقايسه با مرداد سال 99، نسبت پول به شبه پول 
)سپرده هاي غيرديداري( در مرداد امسال كمي كاهش يافته كه به معناي 
كاهش سياليت نقدينگي و ماندگاري بيشتر سپرده هاي غيرديداري طي 
اين بازه زماني است. بررسي شاخص سياليت نقدينگي نشان مي دهد كه 
رقم اين شاخص در مرداد سال گذشته ۰/2۶ بوده كه در مرداد امسال به 
۰/25 رسيده است. ضمن اينكه اين شاخص براي سال هاي قبل تر همواره 

كمتر از ۰/2۰ بوده است.

افسارگسیختگيپایهپولي
در خصوص چرايي رشد لجام گسيخته پايه پولي و نقدينگي مي توان به دو نكته 
مهم اشاره كرد. نخست آنكه دولت در سال جاري همانطور كه اشاره شد به دليل 
آنكه درآمدهاي پايداري در اختيار ندارد سقف برداشت از تنخواه گردان خود نزد 
بانك مركزي را افزايش داده و منابع الزم براي كسري هزينه هايش را از اين محل 
تأمين كرده است. به عبارتي دولت به طور مداوم و با روشن نگه داشتن موتور چاپ 
اسكناس تأمين مالي كرده است. نكته دوم آنكه به نظر مي رسد سياست هاي پولي 
بانك مركزي نيز شكســت خورده و به بن بست رسيده است. با وجود تالش هاي 
مستمر بانك مركزي براي برگزاري حراج هاي هفتگي و انتشار اوراق بدهي دولتي 
در قالب عمليات بازار باز، موفقيتي در افزايش جذابيت اين اوراق در بازار نداشته 
و ســهم اين حوزه در تأمين مالي اقتصاد با افت قابل توجهي مواجه بوده اســت. 
آمارهاي موجود نشــان مي دهند كه از ابتداي سال و تا 29 شهريور امسال، بانك 
مركزي توانسته ۳2/۳ هزار ميليارد تومان منابع مالي از طريق حراج هاي هفتگي 
اوراق قرضــه دولتي تأمين كند. در اين مدت نيز به دليل مازاد منابع بانكي و به 
جهت مقابله با ســرريز اين منابع مازاد به چرخه اقتصاد بانك مركزي 55/2 هزار 
ميليارد تومــان نقدينگي در قالب عمليات ريپوي معكوس از بانك ها جمع آوري 
كرده است. سهم اعتبارگيري قاعده مند بانك ها در عمليات بازار باز )دريافت اعتبار 
با وثيقه بانك مركزي( نيز در 2۸4 هزار ميليارد تومان بوده است. در مجموع كل 
ميزان تأمين مالي دولت از طريق عمليات بازار باز در پنج ماهه امسال 52 درصد 
كمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه سال گذشته بانك مركزي 
توانسته بود 7۰/5 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق منابع مالي براي دولت 
تأمين كند. بنابراين به نظر مي رسد كه ابزارهاي پولي بانك مركزي كارايي خود را 

در سال جاري از دست داده اند.

خیزبرداشتنقیمتها
اما اين مسئله چه پيام هايي براي كليت اقتصادي كشور دارد؟ بديهي است اين 
مهم به معناي خيز برداشتن انتظارات تورمي و مواجه با جهش هاي دوباره قيمتي 
اســت. بر اســاس آخرين آمار اعالمي، نرخ تورم به 45/2 درصد در پايان مرداد 
رسيده است. نرخ تورم تير ماه نيز 44/2 درصد اعالم شده بود. سهم رشد پايه پولي 
در افزايش نرخ تورم كامال آشكار است و تنها در صورت توقف رشد پول مي توان 
نسبت به آينده تورمي كشور اميدوار بود. آن طور كه بررسي هاي اتاق تهران نشان 
مي دهد تا پايان تير ماه ســال جاري ايران در كنار آرژانتين به عنوان كشورهاي 
پرتورم جهان قرار گرفته اســت. بر همين اساس، تورم ايران 5/9 برابر تورم عراق، 
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5/2 برابر تورم پاكســتان و 2/۳ برابر تورم تركيه بوده اســت. اين مسئله نشان 
مي دهد كه ايران در شــاخص تورمي در جهان پيشتاز است اما در شاخص هاي 
منتسب به رشد و توسعه اقتصادي فاصله زيادي با ساير كشورهاي منطقه و جهان 
دارد. عمده پيش بيني ها نيز حول تداوم رشد قيمت ها در ماه هاي آتي مي چرخد.

دليل اين مسئله نيز تداوم گردش پول در اقتصاد در سايه شكست سياست هاي 
پولي بانك مركزي عنوان مي شــود. ضمن آنكه بي ثباتي هاي بازار ارز و نوسانات 
قيمتي دالر بر قيمت كاالهاي وارداتي تاثير مي گذارد و آنها را نيز مشمول افزايش 

قيمت مي كند.
بنابراين اقالم مصرفي خانوارها از دو جهت تحت فشــار است؛ يكي از سمت 
نيروهاي عرضه كننده پول پرقدرت به اقتصاد و ديگري هم از سمت افزايش قيمت 
دالر و كم ارزش شــدن اعتبار پول ملي. تا پايان 29 شهريور شكاف نرخ سنايي و 
نيمايي دالر به 15 درصد رسيده است. اين شكاف قيمتي كه شكاف قيمتي دالر 
نيمايي با دالر بازار آزاد را نيز نشان مي دهد مي تواند كاهش انگيزه صادركنندگان 
براي بازگشــت ارز را به همراه داشته باشد. به ويژه آنكه در حال حاضر به دليل 

نوسانات باالي ارزي اقتصاد در شرايط باثباتي از نظر نرخ دالر قرار ندارد.

دوروایتازرشد
در كنــار تصوير نگران كننده از وضعيت بازار پــول و همچنين پديده تورمي 
ناشــي از آن، گزارش ها از روشن شدن موتور رشد اقتصادي ايران خبر مي دهند. 
مركــز آمار و بانك مركزي هر دو در برآوردهاي جديد خود خبر از تداوم رشــد 
مثبت اقتصادي در سه ماهه اول امسال خبر داده اند. نكته جالب توجه آنكه هنوز 
اختالفات آماري در برآورد رشد اقتصادي از سوي اين دو مركز ديده مي شود كه 
در خصوص رشد برخي از زيربخش هاي اقتصادي اين اختالف بسيار بيشتر بوده 
است. آن طور كه بررسي هاي اتاق تهران نيز نشان مي دهد در بهار امسال و به گواه 
بانك مركزي ميزان رشــد اقتصادي با نفت ۶/2 درصد بوده كه اين رقم از سوي 
مركز آمار 7/۶ درصد اعالم شده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد سرعت رشد 
اقتصادي بر اساس برآوردهاي مركز آمار بيشتر است. كسب رشد مثبت بيش از 
شش درصد در فصل بهار ناشي از عملكرد مثبت هم بخش نفت و هم بخش بدون 
نفت بوده است. بررسي رشد از نظر عوامل توليد نشان مي دهد كه رشد نفت در 
بهار امســال نسبتا قابل توجه بوده كه در آمارهاي بانك مركزي )2۳/۳ درصد( و 
مركز آمار  )27/5 درصد( نيز مشــهود اســت. در ساير زيربخش ها از جمله رشد 
بدون نفت و رشد صنعت ساخت اختالفات آماري بين اين دو مركز اندك است. 
در بخش خدمات نيز به گواه بانك مركزي رشد هفت درصد و به گواه مركز آمار 

رشــد 4/5 درصدي در بهار امسال داشــته ايم. اما برآورد رشد دو بخش معدن و 
ساختمان بسيار فاحش است. براي مثال بانك مركزي رشد بخش معدن را 5/7 
درصد اعالم كرده حال آنكه بر اســاس اعالم مركز آمار رشــد اين بخش منفي و 
معادل ۰/1- درصد بوده اســت. در عين حال رشد بخش ساختمان نيز از سوي 

بانك مركزي 12/۳- و از سوي مركز آمار 12/9+ اعالم شده است.

كندشدننبضرشدبخشكشاورزي
بررســي رشــد از ســمت هزينه 
نهايي نيز نشــان مي دهد كه مجموع 
كل برآوردها اندك اســت، به طوري 
كــه بانك مركزي و مركز آمار رشــد 
اين بخــش را به ترتيــب 7/4 و 7/۶ 
درصد اعالم كرده اند. به نظر مي رسد 
اختالفات آماري در اين خصوص بسيار 
بيشتر است. براي مثال بانك مركزي 
رشد ســرمايه گذاري و سرمايه گذاري 

ساختمان را منفي و به ترتيب ۳/5- و 1۰/۳- اعالم كرده حال آنكه از نظر مركز 
آمار رشــد اين دو بخش مثبت و برابر با ۸/4 و 1۳ درصد بوده است. در ضمن 
در حوزه واردات كاال نيز بانك مركزي رشــد اين بخش را ۳۰/5 درصد و مركز 
آمــار 79- درصد اعالم كرده اســت. در بخش صادرات كاال نيز هرچند هر دو 
مركز به مثبت بودن رشد آن اشاره كرده اند اما ميزان اين رشد را بانك مركزي 
۳5/۶ و مركز آمار 4/2 درصد اعالم كرده اســت. رشد مصرف بخش خصوصي 
نيز به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين كننده در وضعيت قدرت خريد خانوارها 
از سوي بانك مركزي 2/2 و از سوي مركز آمار ۸/۳ درصد اعالم شده است. در 
مجموع آمارها نشان مي دهند كه خدمات و نفت از سمت عوامل توليد و مصرف 
بخش خصوصي از ســمت هزينه نهايي عوامل مشترك مسلط در تأمين رشد 
بهار امسال بوده اند. ضمن آنكه تفاوت در جهت رشد واردات، سرمايه گذاري در 
حوزه ســاختمان و توليد در بخش معدن و ساختمان در آمار دو منبع بسيار 
باالســت. نكته قابل توجه آنكه در بهار امســال بخش كشاورزي با رشد منفي 
مواجه شده است. اين بخش در سال گذشته پيشتاز رشد اقتصادي بود، اما در 

سه ماهه امسال در جهت عكس حركت كرده است.

نفتدرمسیرسرازیري
بر اســاس آمار مركز آمار رشد اقتصادي بخش كشاورزي در بهار امسال 4/5- 
درصد بوده اســت. بانك مركزي نيز رشــد اين بخش را ۰/9- درصد اعالم كرده 
اســت. گروه معدن نيز بر اســاس آمار مركز آمار ۰/1- بوده است. در مجموع به 
نظر مي رســد بخش هاي كشاورزي و معدن دو بخش جا مانده از رشد اقتصادي 
بوده اند. بررسي هاي آماري اين مسئله را نيز نشان مي دهد كه در مرداد ماه امسال 
از ســرعت افت توليد صنعتي در ايران كاسته شده اما سطح آن براي دومين ماه 
كمتر از 5۰ بوده است. دليل اين مسئله نيز ركود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار 
قطعي برق بوده اســت. در هر صورت به نظر مي رسد نشانه هاي اميدواركننده اي 
از بازگشــت اقتصاد به مدار رشد ديده مي شود اما هنوز فاصله زيادي با وضعيت 
اقتصاد در اوايل دهه 9۰ داريم. بر همين اساس سطح توليد بدون نفت ايران در 
بهار 14۰۰ در مقايسه با ساير فصول دهه 9۰ باالترين بوده اما سطح كل توليد بهار 
امسال در مقايسه با بهار سال 97 كمتر بوده است. ضمن آنكه باالترين سطح توليد 
نفت در كل دهه 9۰ مربوط به ســال 9۰ بوده كه در سال 14۰۰ نيز كاهش 41 
درصدي داشته است. بنابراين به نظر مي رسد ترميم ركودهاي چند ساله اقتصاد 
ايران به سال ها زمان و تالش نياز دارد و اين نيز نيازمند افزايش تشكيل سرمايه و 

استفاده از تكنولوژي هاي روز دنياست.
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روايت سيف از اقتصاد کالن ايران 
پسماندگيبخشواقعياقتصاد

مرور تحوالت دهه گذشته اقتصاد ايران حاكي 
از نوعــي عقب افتادگي بخش واقعي اقتصاد همراه 
بــا تورم هاي باال در مقايســه با گذشــته و نيز به 
ميزان شديدتري در مقايسه با تحوالت كشورهاي 
در حال توسعه اســت كه عمدتا نشان دهنده آثار 
اجراي سياست هاي مالي، پولي و ارزي بوده است.

از اين منظر به گواه آمار و اطالعات منتشــره طي 
دهه 9۰ به طور متوســط رشد ساالنه اقتصادي در 
حدود ۰/2 درصد تحقق يافته و متوســط رشــد 
ساالنه ســرمايه گذاري حقيقي طي اين مدت به 
5/5- درصد رســيده و اين در حالي است كه رشد 
ساالنه ســرمايه گذاري حقيقي در ماشين آالت در 
همين دوره در حدود 7/۶- درصد بوده است.شرايط 
به گونه اي نگران كننده است كه سرمايه گذاري هاي 
صورت گرفته حتي كفاف اســتهالك سرمايه در 
اقتصاد را نــداده و از اين منظــر قابل پيش بيني 
اســت كه تحوالت بخــش واقعي اقتصاد )رشــد 
اقتصادي( در سال هاي پيش رو محدود شود.خروج 
از چنين وضعيت نگران كننده اي در ابتدا مستلزم 
آسيب شناسي دقيق عوامل موثر است. شناسايي و 
آسيب شناســي اين عوامل مي تواند ما را نسبت به 
بهبود وضعيت شاخص هاي كالن اقتصادي كشور 
در آينــده اميدوار كند. به گواه تجربه بســياري از 
كشــورهاي در حال توسعه، نوظهور و توسعه يافته 
راهكار اساسي خروج از چنين وضعيتي )دام توسعه 
نيافتگي و عقب ماندگي( اعتقاد سياست گذاران كالن 
كشور به موضوع تعيين استراتژي توسعه صنعتي 
و جهت دهي منابع مالي كمياب كشور در راستاي 

اجراي آن است.

سیاستپولي
به  عالوه در همين ارتبــاط مي توان به موضوع 
كنترل و مهار تورم نيز اشــاره كرد. تجربه پيوسته 
تورم هاي باال در اقتصاد ايران، بيماري مزمني است 
كه نمي توان به طور مستقل و بدون توجه به تحوالت 
بخش واقعي اقتصاد آن را درمان كرد. تجربه اخير 
بانك مركزي در استفاده از ابزار عمليات بازار باز نشان 
داد كه صرفا با اعمال سياســت پولي و مستقل از 
تحوالت دروني و بيروني بخش واقعي اقتصاد و بدون 
توجه به آثار اجتناب ناپذير عواملي مانند ناترازي هاي 
بودجــه اي و عدم تعادل هاي موجود در نظام بانكي 
تورم، قابل كنترل نيســت.به همين دليل اعمال 
سياست پولي با استفاده از ابزار بازار باز و تعيين نرخ 
تورم هدف نتوانست نتيجه مورد نظر را در بر داشته 
باشــد. در عمل شــاهد بوديم كه با شروع فعاليت 

شایداگروضعیتسیاسيایرانجناحي–سیاسينبودوباتوجهبهمجموعهشرایط
ولياهللسیفپرسابقهترینمدیربانكيایرانميتوانستهمچنانسكاندارریاستبانك
مركزيباشد.اماجهشدالروبرخينارسایيهاوكاستيهادرسال1397وتهاجمتند
مخالفاندولتدوازدهماورازسكانداريبازارارزوپولدوركرد.درحاليكهويبهآرامي
ازسكوتنسبيدورشدهاستوميتواندحتيبههمایشساالنهپوليرفتهوسخنراني
كندآزفضايبازاستفادهودیدگاهشرادرجاهايگوناگونارائهميدهد.تحلیلوياز

تحوالتاقتصادكالنكهدربیشترروزنامههاارائهشدرادرزیرميخوانید:
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و اســتفاده از ابزار بازار باز نه تنها تورم كنترل نشد 
بلكه از طريق بسط پايه پولي با افزايش قابل توجهي 
مواجه شــد.اين يك واقعيت است كه صرف دنبال 
كردن هدف تورمي، بدون توجه و تحليل درست از 
تحوالت بخش خارجي اقتصاد، دولت، بخش واقعي 
اقتصاد و نظام پولي نه تنها نتيجه اي نخواهد داشت 
بلكه ضمن اينكه سياست گذار را از انديشيدن و به 
كار بســتن راهكارهاي بهينه و موثر بازمي دارد در 
انتها نيز او را در دستيابي به نرخ هدف تورم اعالمي 
خود نــاكام مي گذارد. عالوه بــر اين اتخاذ چنين 
روشي باعث مي شود هزينه هاي بيشتري به اقتصاد 
تحميل شود كه مهم ترين آن تضعيف و بي اعتباري 
مقام پولي خواهد بود.مروري بر متغيرهاي اقتصادي 
نشــان مي دهد در ســال هاي 97 و 9۸ و 99 روند 
متغيرها تغيير جهت داده و دســتاورد هاي مثبت 
اقتصــادي دوره منتهي به پايان ســال 9۶، عمدتا 
تحت تاثير خروج دولت آمريكا از برجام و تشــديد 
تحريم ها از يك طرف و اتخاذ برخي سياست هاي 
اقتصادي نامناســب و نامتناسب بودجه اي، ارزي و 
پولي از بين رفت.يكي از اين راهكارها كه با تبليغات 
گسترده از سوي نهاد پولي كشور اعالم شد موضوع 
به كارگيري عمليات بازار باز در راستاي مهار و كنترل 

نرخ تورم بود.
بر اين اســاس با تبليغات گسترده و نامعمول و 
نامانوس، عنوان شد كه در يك چارچوب نوين پولي 
با خريد و فروش اوراق بهادار دولتي، نرخ سود بازار 
بين بانكي در راستاي دستيابي به اهداف تورمي بانك 
مركزي مديريت خواهد شد.اينكه رويكرد سياست 
پولي ارائه شده از چنان قابليتي برخوردار باشد كه 
در آن زمان با توجه به شرايط خاص اقتصاد كشور 
و واقعيت هــاي موجود در ترازنامــه بانك مركزي 
بتواند منجر به مهار تورم شود از ابتدا محل ترديد 
صاحب نظران اقتصادي بود و بيشتر جنبه تبليغاتي 
داشت.كامال از همان ابتدا روشن بود كه با توجه به 
اينكه هيچ گونــه اوراق بدهي براي عرضه در بازار و 
جمع آوري نقدينگي در ترازنامه بانك مركزي وجود 
ندارد، اجراي اين سياســت كه مقتضياتش موجود 
نيست نابهنگام و نسنجيده است و نمي تواند منجر 
به نيل به هدف اعالمي شــود، كه نشد. مع الوصف 
بانك مركزي با علم به اين موضوع در قريب به اتفاق 
بيانيه ها و گزارش ها به صورت گسترده و پيوسته به 
اين راهكار اشاره داشته و آن را به عنوان تنها نسخه 
شفابخش اقتصاد ايران معرفي مي كرد كه تا آن زمان 
مورد غفلت قرار گرفته بوده است.در اين ارتباط كافي 
است اشاره شود كه با توجه به تشديد تحريم هاي 
ظالمانه و در نتيجه كاهش شديد درآمدهاي نفتي 
به سادگي قابل پيش بيني بود كه دولت با كسري 
منابع شديدي مواجه شود و فروش اوراق بدهي نيز 
به عنوان يك راهكار گريزناپذير اجرايي شود.قاعدتا 

فروش اوراق بدهي دولــت چنانچه بدون دخالت 
بانك مركزي باشد، آثار پولي مستقيمي به همراه 
نخواهد داشت. ليكن در صورتي كه به نحوي اوراق 
مذكور در ترازنامه بانك مركزي رسوب كند منجر 
به انبســاط پايه پولي و رشد نقدينگي خواهد شد. 
تجربه سال 1۳99 نشان داد كه بانك مركزي صرفا 
به عنوان يك كارگزار، روند فروش اوراق بدهي دولت 
را تسهيل كرده و اين امر فاقد موضوعيت سياستي، 

آن هم در چارچوب نوين سياست پولي بود.

تورم
قاعده بر اين بوده كه بانك مركزي با هدف كنترل 
نرخ تورم از طريــق انجام عمليات بازار باز اقدام به 
جــذب نقدينگي در بازار نمايد، در اين صورت بايد 
اقدام به فروش اوراق در اختيار خود مي نمود، ولي 
بانك مركزي از ابتداي اجراي سياست مذكور، فاقد 
اوراق دولتــي در ترازنامه خود بوده تا بتواند اهداف 
ادعايي مورد نظر را دنبال كند. در چنين شرايطي، 
بزرگ نمايي كاركرد سياست عمليات بازار باز كامال 
ناموجه، تبليغاتي و براي اعتبار بانك مركزي زيان بار 
بود كه سكوت بانك مركزي در سال جاري متأسفانه 
مهر تاييدي بر اين توصيف و ضربه بر اعتبار بانك 
مركزي است.نكته مهم ديگر آن است كه بهره گيري 
دولت از يك ابزار تأمين مالي جديد، نظير ابزار بدهي 
موجب شد تا دولت بدون توجه به آثار و پيامدهاي 
بهره گيري از چنين ابزاري بي محابا مخارج خود را 
افزايش دهد و به دنبــال راهكارهاي كنترل هزينه 
نباشد.به عنوان مثال در سال جاري كه شاهد اوج 
كسري بودجه دولت هستيم و در چنين شرايطي 
كاهش و كنترل هزينه هاي دولت ضرورت مي يابد، 
دولت با توجه به اينكه تعهدات مربوط به بازپرداخت 
بدهي ها معطوف به آينده است و مسئله حال نيست، 
اقدام به افزايش قابل توجه هزينه هاي جاري خود از 
محل ايجاد بدهي كرد كه ســفره آن از سوي مقام 
پولي به ظاهر براي مهار تورم گســترانده شده بود.

از سوي ديگر مشخصه اصلي بازار پول كشور، عدم 
اثرگذاري تحوالت نرخ سود بازار بين بانكي بر نرخ 
ســود سپرده و تســهيالت بانكي است به گونه  اي 
كه تحوالت نرخ ســود در بــازار بين بانكي روندي 
مستقل از نرخ هاي سود سپرده و تسهيالت بانكي 
را كه دستوري و مصوب شوراي پول و اعتبار است، 
تجربه مي كند و اين مهم خود مانع از تعقيب اهداف 
اعالمي اجراي عمليات بازار باز است و بر اين اساس 
قابل پيش بيني بود كه حاصل كار، عدم دستيابي به 
اهداف تورمي با رويكرد هدف گذاري و تعقيب نرخ 
سود سياستي در بازار بين بانكي در شرايط كنوني 
اقتصاد كشــور خواهد بود.اينها فارغ از اثر سرايت 
اين سياست نسنجيده بر بازار بورس است كه خود 
حكايتي دردناك و عبرت آموز از زيان بسيار بزرگ 

بخش وسيعي از صاحبان سرمايه هاي خرد شد كه 
مايملك اندك خود را به اميد سودهاي بادآورده با 
تشويق سياســت گذار به بازار بورس آوردند.جالب 
آن اســت كه در چنين وضعيتي هدف تورمي 22 
درصدي نيز از سوي بانك مركزي اعالم شد در حالي 
كه نهاد پولي هيچ گونه تسلطي بر منابع انبساط پايه 
پولي و نيز شوك هاي سمت هزينه نداشت و البته 
فاقد ابزار جذب نقدينگي )اوراق بدهي و بازار بدهي 
عميق و وسيع( در راستاي عمليات بازار باز نيز بود.

بررسي ها نشــان مي دهد، مهم ترين دليل رشد 
نقدينگي در اين دوره به تجديد ارزيابي دارايي هاي 
ارزي بانك ها كه مجوز آن توسط بانك مركزي صادر 
شد و همچنين خريد منابع ارزي مسدود شده دولت 
)كه استفاده از آنها به دليل تحريم ممكن نبود( توسط 
بانك مركزي و واريز معادل ريالي آن به حساب خزانه 
مربوط مي شــود.البته با اين اقدام فقط بخشــي از 
كســري بودجه تأمين شد و مابقي از طريق فروش 
اوراق بدهي بوده كه قســمتي از آن توسط بانك ها 
و بخش كوچكي نيز توسط بانك مركزي خريداري 
شــده اســت.بانك مركزي كه در ابتدا براي شروع 
عمليات بازار باز، اوراقي را در اختيار نداشت، در اولين 
اقدام به عنوان خريدار اوراق، وارد بازار شــد و به اين 
ترتيب به همان ميزان پايه پولي افزايش يافت. روش 
مناسبي كه مي توانست منجر به نتيجه مورد نظر شود 
اين بود كه در بدو امر دولت در مقابل بدهي هايي كه 
به بانك مركزي دارد اوراقي را در اختيار بانك مركزي 
قرار دهد. در آن صورت عمليات بازار باز مي توانست 
با فروش اين اوراق توسط بانك مركزي فعال شده و 
منجر به انقباض پولي و كنترل تورم شود.بر همين 
اساس اقدام بانك مركزي در فعال سازي عمليات بازار 
باز نتوانست تاثيري بر كاهش نقدينگي و كنترل تورم 
داشته باشــد.در مقابل با خريد منابع ارزي مسدود 
شده كه منجر به افزايش دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي شــد، پايه پولي و حجم نقدينگي به شدت 
افزايش يافــت و در نتيجه نرخ تورم كامال از اهداف 
اعالمي بانك مركزي منحرف شد و در انتهاي سال 
به 47/1 درصد )بيش از دو برابر هدف 22 درصدي 
اعالمي( رســيد و آنچه باقــي ماند صرفا يك هدف 
تورمي اعالم شده بود كه همان گونه كه پيش بيني 
مي شــد، به دليل اقدام در شــرايط نامناسب و قبل 
از ايجاد هماهنگــي در بخش هاي مختلف اقتصاد 
 محقق نشــد و همچنين تجربه ناموفقي از يك ابزار 
سياســت نوين پولي كه نشــان از عدم كارايي ابزار 
معرفي شده در مهار نرخ تورم در شرايط فعلي اقتصاد 
كشور داشــت. بدين ترتيب يك بار ديگر ابزاري كه 
مي توانســت در صورت استفاده صحيح و به هنگام 
باعث تحكيم و افزايش اعتبار سياست گذار پولي شود، 
با اســتفاده از آن به صورت يك ابزار تبليغاتي مايه 

بي اعتباري مقام پولي شد.
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برنامه پيشنهادي اتاق براي ثبات بخشي به اقتصاد
يكي از اقدام هاي مناسب اتاق بازرگاني ايران 
در دوره حاضر تأسيس مركز پژوهش هاي اتاق 
است. اين اقدام راه را براي بررسي هاي كارشناسانه 
و پژوهش هــاي موثر بر نهادهاي حكومتي ونيز 
راهنمايي اعضاي اتاق و نيز تشكل هاي اقتصادي 
هموار كرده است. در همين چند ماه تازه سپري 
شده اين مركز پژوهشــي چند كار ارزنده ارائه 
كرده است يكي از اين پژوهش ها كه در تابستان 
امسال منتشر شده است راهبردهاي اصالحات 
اقتصادي ايران را ارائه كرده و به دولت، مجلس 
ونيز ساير نهادها اعالم مي كند بخش خصوصي 
ايران دراين دوره از اقتصادايران از اين نهادهاي 

حكومتي چه انتظاراتي دارد
تهيه كنندگان گزارش پژوهشــي ياد شده در 
شــروع اين كار خود نوشته اند »در اين گزارش 
ســعي شــده اســت با تشــريح وضع موجود، 
چارچــوب برنامه عملياتي براي بــرون رفت از 
اين چالشها ارائه شــود. تهيه برنامه عملياتي با 
جزييات بيشــتر نيازمند همراهي تيم اجرايي 
متخصص و هماهنگ در دولت آتي مي باشــد. 
خالصــه طرح بدين صورت اســت كه ريشــه 
مشــكالت اصلي اقتصادي و در نتيجه راه حل ها 

در ۳ حوزه زير خالصه مي شود: 
1- ثبات بخشــي به اقتصاد و ارتقاي سطح 

اعتماد فعاالن بخش خصوصي
2- درمان كم رشــدي توليد به عنوان عامل 
كوچك شدن سفره مردم و سهم ايران از اقتصاد 

جهاني
۳-  بهبود تقاضاي موثر در اقتصاد با گسترش 
تأميــن اجتماعي و هدفمندســازي برنامه هاي 
حمايتي ابتدا الزم اســت نقش هر كدام از اين 
عوامل در بروز وضع موجود تشريح شود و سپس 
بســته خروج از وضع موجود به گونه اي معرفي 
شود كه هر ســه مورد را به طور همزمان تحت 
تأثير قرار دهد. اتاق ايران معتقد اســت كه در 
هم تنيدگي اين ســه مشكل سبب مي شود كه 
امكان اصالح يكــي بدون اصالح همزمان موارد 
ديگر ميســر نباشد. ريشــه يابي مشكالت فوق 
در ايران و مطالعه تجربه كشــورهاي متعدد از 
ســال هاي 19۳۰ تا 2۰15 از جمله مجارستان، 
آلمــان، تركيه، آرژانتين، شــيلي، كره جنوبي، 
چين، روســيه و...، نشــان مي دهد كه تنها راه 
برون رفت دايمي از اين مشــكالت، اصالح اين 
ســه مورد به صورت همزمان اســت. نمي توان 
ادعاي رفع موانع توليد داشت و صحبت از پايان 
مداخالت قيمتي دولــت و اصالح نظام يارانه ها 

نداشــت. تورم را نمي توان بدون اصالح كسري 
بودجه كنترل كرد. كســري بودجه را نمي توان 
بــدون اجراي نظام چند اليــه رفاهي عملياتي 
كرد. لــذا اين اصالحات و برنامه ها الزم و ملزوم 
هم بوده و موفقيت هر كدام به موفقيت ديگري 

وابسته است.
همواره دولت هــا باهدف حمايت از اقشــار 
فرودســت سعي در عرضه كاال و خدمات به طور 
مســتقيم يا از طريق مداخله قيمتي داشته اند. 
اتكا به درآمدهاي نفتي ســبب شــده است كه 
ظرفيت ماليات ستاني دولت نسبت به متوسط 
كشــورها پايين باشــد و نتيجه ايــن دو رفتار 
غلط، كسري بودجه مســتمر دولت ها بوده كه 
در ســال هايي به طور مســتقيم و در سال هاي 
اخير از طريق شــبكه بانكي به طور غيرمستقيم 
ســبب افزايش نقدينگي و در نتيجه بروز تورم 
و كاهش ارزش پول و دارايي مردم شــده است. 
خوشــبختانه تمام كانديداهاي انتخابات متفق 
القول بودند كه كنترل تورم مهم ترين سياست 
اقتصادي آنهاســت. همچنين طي دو دهه اخير 
عامل مهم ديگر در رشــد نقدينگي و در نتيجه 

بروز تورم، نا ترازي شــبكهي بانكي كشور بوده 
است. لذا براي كنترل تورم كه از طريق كاهش 
نرخ رشد نقدينگي ميســر است، الزم است كه 
همزمان با توازن بودجه، اصالح نظام بانكي نيز 

صورت پذيرد.
از ســوي ديگر اعتياد دولت ها به مداخله در 
بازارها، فقدان ضمانت حقوق مالكيت، ســبب 
شــده اســت توليد و اشــتغال تضعيف شود و 
انگيزه براي ســرمايه گذاري بخش خصوصي در 
توليد به حداقل خود برســد. مهم ترين مداخله 
تقريبا  دولت ها دســتكاري در قيمت هاســت. 
هيچ قيمت مهمي نيســت كه مصون از دخالت 
دولت ها باشــد. قيمت نهاده هــا، قيمت نيروي 
كار، قيمت حامل هاي انرژي، قيمت ارز، قيمت 
كاالهاي نهايي و نرخ ســپرده ها و تســهيالت 
بانكي همواره در معرض دخالتهاي دولت است. 
چند نرخي شدن قيمت ها از مرغ و شكر گرفته 
تــا فوالد و محصــوالت پتروشــيمي، محصول 
چنين دخالت هايي اســت و برخي سياســت ها 
ماننــد روش قيمت گذاري و فــروش اتومبيل 
به حدي اعجاب انگيز اســت كه آيندگان آن را 
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به اســتهزاء خواهند گرفت. يكــي از مهم ترين 
موانع توليد، همين مداخــالت و به طور خاص 
قيمت گذاري هــاي دولتــي اســت. مهم ترين 
راهكار حمايت و مانع زدايي از توليد و اشتغال، 
حضــور با منطق و قدرتمند دولت در طراحي و 
مقررات گذاري بازارها و همزمان خروج دولت از 

تصدي گري و قيمت گذاري در اقتصاد است.
بخش ســوم كه ريشه بروز كســري بودجه 
مزمــن و توجيه كننده مداخــالت بعدي دولت 
مي باشــد، تأمين عدالت اجتماعي توسط نظام 
يارانه اي گسترده و فراگير است. دولت ها با شعار 
حمايــت از محرومان و تأمين عدالت اجتماعي، 
بسياري از كاالها و خدمات را به صورت يارانه اي 
به همه مردم ارائه كرده اند: بنزين، گاز، برق، آب، 
آرد، تحصيالت عالي و... بررســي شاخص هاي 
مرتبط نشان مي دهد كه برخالف هدف تعيين 
شده براي اين سياست ها، اقشار مرفه و پردرآمد 
سهم بسيار بيشتري از اين يارانه هاي فراگير را 

دريافت كرده اند.
برنامه پيشنهادي اتاق ايران شامل سه بسته 

سياستي به شرح زير است: 
الف( ثبات بخشــي به اقتصاد و ارتقاي سطح 

اعتماد فعاالن بخش خصوصي
ب( اصالح نظــام قاعده گذاري بــا تأكيد بر 

حمايت از سرمايه گذاري مولد
ج( حمايت از خانوارها و بهبود تقاضاي موثر در اقتصاد

شايســته ذكر اســت كــه در ايــن گزارش 
چارچوب كلي براي طرح اصالح اقتصاد كشــور 
ارائه شــده است. در شــرايط نگارش اين طرح، 
اقتصاد كشور دچار مشكالت ساختاري متعددي 
است كه سابقه همزماني اين مشكالت در كشور 
و احتماال در كشورهاي ديگر، كم سابقه است. لذا 
در ك چرايي و راه هاي برون رفت از اين شرايط 
ضروري اســت. در گام بعد، داشتن جسارت در 
انتخاب يك تيم اقتصادي متخصص و هماهنگ 
از ضروريات اســت. اجراي اصالحات اشاره شده 
كه بــه اختصار در خالصــه مديرتي طرح و در 
ادامه اين گزارش تشــريح شــده اســت، بدون 
مخالفت ذينفعان نخواهد بود. گروه هاي ذينفعي 
كه طي اين ســال ها از عدم شــفافيت و چند 
نرخي بودنها بهره گرفته اند، قطعا به مخالفت با 
اينگونه طرح ها خواهند پرداخت كه الزم اســت 
دولت جديدي كه قصد اصالحات اقتصادي دارد 
آماده مقابله با اين موضوع باشــد. بديهي است 
كه براي دستيابي به سند عملياتي و قابل اجرا 
توســط دولت نياز به زمان و مشــاركت بيشتر 
اقتصاددانان، حقوق دانان و سياستمداران با تيم 
اجرايي دولت آتي اســت. همچنين بايد اذعان 
داشت كه پذيرش منطق اصالحات و همچنين 
تحمل دشواري هاي احتمالي كه در كوتاه مدت 
روي مي دهد توســط عموم مردم و كارشناسان 
شــرط كافي براي موفقيت است. صادقانه بايد 

آزمايشــگاه سياست هاي  پذيرفت كه كشــور 
ناموفق اقتصادي در پنج دهه اخير بوده اســت. 
مــردم همواره شــاهد آن بوده اند كه اقليتي در 
همه اين ســال ها برنده نتايج اين سياســت ها 
بوده انــد و اكثريت قابل توجهي از مردم همواره 
بازنده. دشــوارترين كار دولت جديد باز گردان 
اميد به مردم براي بهبــود وضعيت اقتصادي و 

اعتماد به سياست گذاران است.
بخش اول اين گزارش به تشريح وضع موجود 
مي پــردازد. بخش دوم داليل تداوم مشــكالت 
اقتصــاد ايران را بيان مي كند. در بخش ســوم، 
اصــول راهبردي بــراي برنامه هــاي اصالحات 
اقتصادي به اختصار بيان مي شــوند و سه بسته 
سياســتي پيشــنهاد شده اســت. پيوست اين 
گزارش با زبان كارشناســي ريشه بروز مسائل و 
وضع موجود را تشريح كرده و براي اصالح وضع 

موجود، اصالحات پيشنهادي را ارائه مي دهد.

دالیلتداوممشكالتاقتصاديدركشور
بعد از پايان جنگ تحميلي، در اغلب دوره ها 
حداقل در سطح شعار و بيان، مسائل اقتصادي 
اولويت كشــور بوده اســت. مقام معظم رهبري 
سياست هاي كلي متعددي در حوزه اقتصاد ابالغ 
كردهانــد، سياســت گذاران در دولت و مجلس 
شــوراي اســالمي نيز در مواجهه با مشكالت 
اقتصادي، به قانون گذاري و مقررات گذاري روي 
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آورده اند. مجلس شــوراي اســالمي صرفنظر از 
موافقت نامه و مقاوله نامه هاي بين المللي پس از 
انقالب اسالمي، حدود 25۰ عنوان قانون مربوط 
به امور اقتصادي تصويب كرده است. تصويب اين 
حجم از قوانين اگرچه برخي مسائل كشور حل 
شده است اما نه تنها موجب بهبود موثر و پايدار 
در شــاخص هاي مهم اقتصــادي مانند افزايش 
رشد اقتصادي يا كنترل تورم و غيره نشده است 
بلكه يكي از داليل اغتشــاش در نظام اجرايي و 

اداري و قضايي كشور است. 
از ديــدگاه اتاق ايران، چند مشــكل كليدي 
وجود دارد كه عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها 
موجب شــده است تا مشكالت اقتصادي كشور 
تداوم يابد و به رغــم روي كار آمدن دولت ها با 
گرايش هــاي گوناگون جناحي و فكري، اقتصاد 
كشور قابليت استفاده موثر از مزيت هاي بالقوه 
خود مانند نيروي انساني جوان و اغلب تحصيل 
كــرده، منابع نفت و گاز فــراوان، ظرفيت غني 
معدني، حجم بازار گسترده داخلي و پيراموني و 

موقعيت ژئوپليتيكي كم نظير نداشته باشد.

اصولراهبرديبرايسیاستگذاري
 به رغم سپري شدن بيش از 15 سال از ابالغ 
سند چشم انداز بيست ساله 14۰4، كشور ايران 
در تحقق رشد ۸ درصدي و دستيابي به جايگاه 
اول اقتصادي در منطقه ناكام مانده است. لذا در 
چند سال باقي مانده از اجرايي شدن اين سند، 
كشور نيازمند يك جهش بزرگ اقتصادي است. 
پيشنهاد مي شــود هدف اصلي برنامه دولت 
آغــاز نوســازي همه جانبه اقتصادي باشــد، به 
گونه اي كه نه تنها روند كنوني كوچك شــدن 
سهم ايران در اقتصاد جهاني متوقف شود بلكه 
به تدريج كشــور از تله رشــد پايين نجات پيدا 
كند. با تركيب ظرفيت هــاي بي نظير داخلي با 
فناوري هاي روز دنيــا اين هدف در ميان مدت 
قابل حصول اســت. برقراري ثبــات اقتصادي، 
استفاده حداكثري از سرمايه هاي داخلي، جذب 
ســرمايه هاي ايرانيان خارج از كشــور و جذب 
حداكثري ســرمايه هاي خارجي در رشته هاي 
صنعتي و كشــاورزي اولويت دار، توانمندسازي 
بخش خصوصي و حذف مداخالت مخرب دولتي 
و رفع فقر و فســاد اصول راهبردي پيشنهادي 

است. 
براي دســتيابي به اهداف سياســتي »ثبات 
بخشي به اقتصاد و ارتقاي سطح اعتماد فعاالن 
بخش خصوصي«، »درمان كم رشدي توليد به 
عنوان عامل كوچك شــدن سفره مردم و سهم 
ايــران از اقتصــاد جهاني« و »بهبــود تقاضاي 
موثــر در اقتصاد با گســترش تأمين اجتماعي 

و هدفمندســازي برنامه هاي حمايتي«، اصول 
زير قابل توصيه اســت. محوريت اين اصول در 
تمام شؤون سياست گذاري اقتصادي دولت آتي 
ضرورت داشــته و هيچ سياست و اقدامي نبايد 
تضاد و ناسازگاري با اين پنج راهبرد داشته باشد: 
1- تعامل فعال براي رفع تحريم هاي اقتصادي 
و حداقــل كــردن عوامــل خارجــي بي ثباتي 
اقتصادي و بازگردان منابع بلوكه شده به كشور؛ 
انعقــاد و اجــراي تفاهم نامه هــا و قراردادهاي 
اقتصادي با كشــورهاي مهم دنيا و كشــورهاي 
منطقــه و اتحاديه ها بر پايه واقعيت هاي موجود 
در تحــوالت ژئوپولتيك و ژئواكونوميك باهدف 
جــذب حداكثــري ســرمايه گذاري خارجي و 
فناوري هاي روز با اولويت نفت و گاز، و فناوري 

اطالعات و ارتباطات؛ 
2- مهار پايدار تورم با طراحي سياســت هاي 
هماهنگ پولي و مالــي و ارزي و تجاري ميان 
مــدت باهــدف ثبــات اقتصــاد كالن و اعالن 
ســاالنه آنها و نوســازي نهادهاي تصميم گير و 

سياست گذار اقتصادي؛ 
۳- افزايــش درآمــد ملــي و اشــتغال بــا 
توانمندســازي بخــش خصوصــي از طريــق 
كاهش مداخالت سياســتي و قيمتي دولت در 
فعاليت هــاي بخش خصوصي، ايجــاد رقابت و 

جلوگيري از انحصار و جهش سرمايه گذاري؛ 
4- اصالح نظام مالياتي و هدفمندسازي نظام 

يارانه اي براي مقابله با فقر و نابرابري
5- پياده ســازي نظام چنداليه رفاهي جهت 
تحقق نظــام تأمين اجتماعي فراگير و يكپارچه 
و افزايش دسترســي خانوارها به تســهيالت و 

اعتبارات
۶- از بيــن بردن ريشــه هاي فســاد با قطع 

مداخالت دولتي.

ثباتبخشــيبهاقتصادوارتقايسطح
اعتمادفعاالنبخشخصوصي

مســئله: ثبات اقتصاد كالن شرط الزم براي 
رشــد اقتصادي پايدار و مســتمر است و بخش 
خصوصي براي حضور در اقتصاد به خصوص در 
بخش هاي مولد به ثبات، امنيت و قابليت پيش 
بيني پذيري براي انجام ســرمايه گذاري نيازمند 
است. وجود نوسانات زياد در شاخص هاي اقتصاد 
كالن نظير نرخ تورم، نرخ ارز و تغيير مكرر قوانين 
و مقررات باعث مي شــود كــه فعاالن اقتصادي 
نتوانند از حداقل اطمينان براي برنامه ريزي در 
خصوص انجام فعاليت هاي بلندمدت در عرصه 
اقتصاد برخوردار باشند. بر اساس گزارش پايش 
ملي محيط كسب و كار اتاق ايران، همواره طي ۸ 
فصل، از بهار 1۳9۸ تا زمستان 1۳99 غيرقابل 

پيش بيني بودن و تغييرات مكرر در قيمت مواد 
اوليه و محصوالت “و “عدم ثبات در سياست ها، 
قوانين و مقــررات و رويه هاي اجرايي “ دو مانع 
اصلي پيش روي فعاالن اقتصادي بوده اســت و 
لذا، در شــرايط حاضر اعتماد فعاالن اقتصادي 
بــه سياســت گذاري هاي دولــت و وعده هاي 
مســئوالن در حد گسترده اي از بين رفته است 
و سياســت گذاران براي رفــع آن بايد به دنبال 

چاره اي باشند. 
شايان ذكر است كه جزييات بيشتر در قسمت 

ضميمه ارائه گرديده است. 
هدف: بازگرداندن اعتماد به توليد كنندگان و 
ايجاد فضاي باثبات، آرام و شــفاف در اقتصاد به 
منظور ارتقاي ظرفيت هاي سرمايه گذاري مولد 

راهكارهاي پيشنهادي: 
اتخاذ ديپلماســي اقتصادي قــوي و تعامل 

سازنده با كشورهاي دنيا 
- استراتژي و برنامه هاي راهبردي مشخصي 
براي حــذف محدوديتها و مخاطرات شــرايط 
تحريمــي و عضويت در معاهــدات بين المللي، 

پيگيري و اجرا شود.

انتخاباعضاياقتصاديهماهنگ
- تصميم گيــران اصلي اقتصــادي دولت، از 
جمله رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، وزير صمت، رئيس كل بانك 
مركزي، وزيــر تعاون، كار و رفــاه اجتماعي از 
بين افراد هماهنگ انتخاب گردند تا از تشــتت 
آرا و ناهماهنگي سياســت هاي اقتصادي دولت 

جلوگيري شود. 
- سياســت هاي مالي، پولي، ارزي و تجاري، 
در راســتاي بهبود محيط كسب و كار و تقويت 
بخش هاي مولــد اقتصادي، با هماهنگي تمامي 
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وزارتخانه هاي مربوطه و به صورت همسو باهم، 
تدوين شوند. 

- هماهنگي و تقسيم كار منسجم بين نهادهاي 
مرتبط به بهبود محيط كســب و كار نظير شوراي 
گفت وگو، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، هيأت 
مقررات زدايي و ديگر كارگروه هاي داراي عملكرد 

مشابه در سطح استاني فراهم شود. 

كاهشپایدارتورم
- براي كاهش كسري بودجه دولت برنامه ريزي 
شود. شايســته ذكر است اين اقدام، ضمن ايجاد 
انضباط مالي، منابــع الزم را براي انجام وظايف 
حاكميتي دولت، از جمله گسترش برنامه تأمين 
اجتماعي و پرداختهاي حمايتي، فراهم مي سازد. 
مجموعه اقدامات پيشنهادي براي كاهش كسري 

بودجه دولت به شرح زير است: 
*كنتــرل موثر هزينه هــاي دولت و كاهش 

هزينه هاي غيرضروري دولت
*اولويت بندي برنامه هاي دولت و اجتناب از 
اجــراي طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي و داراي 

هزينه هاي باال 
*افزايش درآمدهــاي پايدار دولت با كاهش 
فرارهــا و معافيت هــاي ناعادالنــه مالياتــي و 

هدفمندسازي يارانه ها
*بازنگري در قوانين تحميل كننده هزينه هاي 

فرا بودجه اي بر بودجه
*فروش يــا اوراق بهادار ســازي دارايي هاي 
دولت جهت تأمين مالي موقت دولت در دو سال 

اول اجراي برنامه
- سياست هاي پولي ضدتورمي و مديريت نرخ 

سود اجرايي شود.
- افزايش اســتقالل بانــك مركزي با اصالح 

قانون آن مورد پيگيري قرار گيرد.

- اصالح نظام بانكــي از طريق كنترل اندازه 
ترازنامه بانك ها و كاهش انجماد ترازنامه بانك ها 

اجرايي شود. 

مبارزهبافسادورانتجویي
- توسعه دولت الكترونيك به منظور كاستن 
از بوروكراسيهاي اداري زائد و ساده سازي كارها 
و جلوگيري از پرداخت رشوه، در سطح كشور در 

اولويت قرار گيرد.
- عملكــرد بازارچه هاي مرزي و مبادي ورود 
كاال به منظور جلوگيــري از قاچاق كاال به طور 
جدي توســط گمرك كنترل شود. - تخصصي 
شدن گمركات كشــور و فرآيندهاي ارزيابي در 
گمركات در راستاي تســريع در فرايند تجارت 

خارجي در دستور كار قرار گيرد.
- تجهيزات و سامانه هاي گمركي كشور تقويت 
شوند و مبادي ورودي و خروجي كشور به تجهيزات 

و ابزارهاي كنترلي پيشرفته مجهز گردند.

چابكسازينظاماداري
- دولت متعهد شــود در دو سال اول فعاليت 
خــود حداقل 5۰ درصد از فرايندهاي اداري كه 
اكنــون نياز به مراجعه حضوري مــردم دارد را 
با توســعه دولت الكترونيك از اين طريق تغيير 
دهــد. در اجراي اين كار، فعاليت هاي مربوط به 
مراحل انجام كسب و كار در اولويت قرار گيرند به 
گونه اي كه فرايند ثبت شــخص حقوقي بر پايه 
امضاي الكترونيكي تا پايان سال اول به صورت 

كامل قابل انجام باشد.
- برنامه مقررات زدايي به منظور دستيابي به 
دولت چاالك و كارا، تسهيل فرآيندهاي مربوط 
به ورود، تــداوم و خروج بنگاه هــاي اقتصادي 
و كاهــش مراكــز تصميم گيــري در خصوص 
مجوزهــاي مورد نياز براي شــروع فعاليت هاي 
اقتصادي پيگيري و تســريع شــود. براي اين 
منظور، نماينده ويــژه رئيس جمهور، به عنوان 
رئيــس كارگروه مقررات زدايي تعيين شــود و 
وي اختيار داشــته باشد كه پس از نهايي كردن 
فرآيند احصاء مجوزهاي الزم، نسبت به پااليش 
و حذف مجوزهاي غيرضرور با همكاري ســاير 

دستگاه ها و بخش خصوصي اقدام كند.

حركتبهسمتفضايرقابتيوتقویت
نهادهايپشتیبانبازار

- نهــاد رگوالتــوري )تنظيم گــر بخشــي( 
غيرمنتفع و قدرتمند و با ضمانت اجراي مناسب 
در حوزه تأمين و قيمت گذاري برق، نفت و گاز 
و پتروشــيمي و تنظيم مقررات بخشي، جهت 
تضمين منافع توليد كنندگان و مصرف كنندگان 

و جذب سرمايه گذار، طراحي و ايجاد گردد.
- شــوراي رقابــت تقويت شــود و نهادهاي 
تنظيم گر بخشي در بازارهايي كه مصداق انحصار 
هستند )كه سود نامتعارفي را براي معدود افراد 

ايجاد مي كنند(، راه اندازي گردند.
- ضمانت اجراي مصوبات شوراي گفت وگوي 
دولــت و بخش خصوصي از طريق اصالح قانون 
بهبود مســتمر محيط كسب و كار افزايش يابد و 
به منظور جلوگيري از اتخاذ تصميمات متناقض 
و ناهماهنگــي بين نهادهاي موازي با شــوراي 

گفت وگو، هماهنگي برقرار شود.
- مديريت شــركت هاي دولتي )بدون انتقال 
مالكيت بــراي دوره اي معين و طي يك قرارداد 
شفاف كه به صورت علني منتشر خواهد شد، به 
بخش خصوصي يا يك كنسرسيوم حائز اهليت 
در قبال اخذ ضمانتهاي شــفاف واگذار شود. در 
مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود كه از 
دخالت در اداره امور بنگاه هاي فوق پرهيز نمايد.

- نهادهاي عمومي غيردولتي موظف شــوند 
تــا بنگاه هاي اقتصــادي كه خــارج از حيطه 
ماموريت هاي خود در تملــك دارند را ظرف ۳ 
ســال از طريق عرضه در بــازار بورس يا پيمان 
مديريتي، واگذار كنند. - فصل نهم قانون اجراي 
سياســت هاي كلي اصل 44 در قالب يك قانون 
مســتقل تحت عنوان »قانون رقابت« با در نظر 
گرفتن بخش هــاي مجزا در ايــن قانون نظير 
مباحث ماهــوي )حقوق و تكاليــف(، مباحث 
نهادي )شورا و مركز و ســاختار آنها و مباحث 
آيين دادرســي، مجازات ها و جريمه ها، تدوين 

شود و به تصويب برسد.
- شــمول قانون برگزاري مناقصات به همه 
دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي، 
شركت ها و موسسات وابسته تسري داده شود و 
شــرايط يكســان در مناقصات براي بنگاه هاي 

دولتي و بخش خصوصي، در نظر گرفته شود.
- به منظور ايجاد شــفافيت و امكان رقابت 
همه ذينفعان در انجام معامله با دستگاه هاي 
اجرايي، »پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات 
موضوع ماده )2۳( قانون برگزاري مناقصات« 
به »پايگاه اطالع رساني جامع معامالت بخش 
عمومــي« شــامل اطالعات كليــه معامالت 
متوســط و بزرگ بخش عمومي نظير خريد، 
فروش و اجاره به تفكيك دستگاه و موضوع و 
همچنين به تفكيك شهرستان، استان و ملي 

توسعه و ارتقا يابد.
- ستاد تنظيم بازار و نهادهاي مشابه به طور 
كلي يا تعطيل شــوند يا به نهادهاي تنظيم گر 
تغييــر ماموريت دهنــد به گونــه اي كه حق 

قيمت گذاري نداشته باشند.
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گزارش هاي رسمي از روزافزوني فقر ايرانيان
گزارشوزارتكار

پايش تحوالت فقر دو تصوير روشن از وضعيت 
معيشــتي خانوارهاي كشــور در يك دهه اخير 
آشكار مي كند. تصوير نخست مربوط به تحوالت 
فقر تا پايان ســال 9۸ اســت، به طــوري كه بر 
اســاس برآوردهاي جديد معاونت رفاه اجتماعي 
وزارت رفاه، نرخ فقر در اين ســال به ۳2 درصد 
رســيده كه باالترين رقم در1۰ ســال گذشته 
است. با احتســاب نرخ تورم باال، ركود اقتصادي 
و همچنين افت متوالي درآمد سرانه خانوارهاي 
ايراني، 2۶/5 ميليون نفر در ســال 9۸ زير خط 
فقر قرار داشته اند. تصوير دوم افزايش گستره فقر 
در ميان خانوارها در ســال 99 را نشان مي دهد. 
بر اســاس اطالعات داده شده، خط فقر در سال 
گذشــته افزايش ۳۸ درصدي در مقايسه با سال 
9۸ داشته اســت. تورم باالي كاالهاي خوراكي 
و مســكن كه عمده هزينه هاي خانــوار فقير را 
تشــكيل مي دهد، از داليــل اصلي افزايش خط 
فقر در سال گذشته عنوان شده است. با در نظر 
گرفتن وضعيت معيشــتي خانوارها در يك دهه 
اخير مشخص مي شود كه شــتاب رشد فقر در 
همه سال ها از شتاب رشد دستمزدها بيشتر بوده 
و شكاف دستمزد و خط فقر در پايان دهه 9۰ به 

145 درصد رسيده است.

26/5میلیوننفرزیرخطفقر
تازه ترين بررسي هاي وزارت رفاه نشان مي دهد 
كه در يك دهه گذشــته بخــش قابل توجهي از 
خانوارهاي كشــور در تله فقر گرفتــار بوده اند. 
براساس اطالعات منتشره نرخ فقر از 22 درصد 
در سال 9۶ به ۳2 درصد )باالترين نرخ طي 1۰ 
سال گذشته( در سال 9۸ رسيده، به اين معنا كه 
در ســال 9۸، ۳2 درصد از جمعيت كشور يعني 
2۶/5 ميليون نفر زير خط فقر قرار داشته اند. نرخ 
تورم باال به خصوص از سال 97، ركود اقتصادي 
و كاهش پيوســته درآمد ملي سرانه باعث شده 
تا خانوارهاي ايراني به طور مكرر طي 1۰ســال 

گذشته با كاهش رفاه مواجه بوده اند.
نرخ فقر در ســال 99 معادل ۳1 درصد اعالم 
شده كه در اين حالت با در نظر گرفتن جمعيت 
بيــش از ۸۳ ميليون نفري مي توان گفت كه ۳1 
درصد از جمعيت يعني حدود 2۶ ميليون نفر در 

سال گذشته زير خط فقر قرار داشته اند.
بررسي ها نشــان مي دهد كه وضعيت فقر در 
ســال 99 نيز بدتر شده به طوري كه برآورد خط 
فقر متوسط كشوري در سال گذشته يك ميليون 

همهآمارهايمرتبطباشاخصهايكالناقتصادينشانميدهددهه1390بدونتردیدبدتریندههاقتصاد
ایرانبهحسابميآید.درایندههنرخرشدتولیدناخالصداخليساالنهبهصفرنزدیكشد.درایندههسهم
ایرانازتجارتجهانيكوچكترشد،نرخرشدسرمایهگذاريدرایندههمنفيشدونیزبرابعادنابرابريها
افزودهشد.درایندههامابهدلیلرشدپاییناقتصاديونرخهايتورميباالدرشروعدهه1390وسهسال
پایانيایندههقدرتخریدشهروندانذوبشدوفقردرالیههاياجتماعيگسترشیافت.درحاليكهنهادهاي
اصليآمارگیرينیزدراینبارهحرفدارنداماوزارتكارورفاهاجتماعيدرسالتازهچندگزارشازگسترش
فقرمنتشركرد.همچنینمركزآمارنیزباارائهآمارهايدرآمدسرانهنزولیافتهایرانیاناینآمارهاراتاییدكرد.
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و دويســت و پنجاه و چهار هزار تومان به صورت 
سرانه بوده كه بر اين اساس خط فقر يك خانوار 
ســه و چهارنفره به ترتيب دو ميليون و 75۸ و 
ســه ميليون و ۳۸5 هزار تومان بوده است. خط 
فقر در ســال 99 نسبت به ســال 9۸ رشد ۳۸ 
درصدي داشته است. از  ميان گروه هاي مختلف 
كااليي، سهم خوراكي ها و مسكن در هزينه هاي 
خانــوار فقير پررنگ تر بــوده و از همين رو تورم 
 باالي اين كاالها دليل اصلي افزايش فقر در سال 

گذشته است.
از آنجا كه هزينه تأمين يك سبد، معيار براي 
تعيين خط فقــر در نظر گرفته شــده، افزايش 
خط فقر نشــان مي دهد خانوار فقير براي تأمين 
حداقل هاي ثابتــي بايد هزينه بســيار باالتري 
بپردازد؛ اين در حالي اســت كــه اوال درآمدها 
به ايــن ميزان افزايش نيافتــه و ثانيا در صورت 
افزايش درآمد نيز ممكن است سهم خانوارهاي 
بــا درآمد پاييــن از اين افزايش كمتر باشــد يا 
حتي بــا وجود افزايش درآمد براي بســياري از 
خانوارها اين افزايش با تاخير انجام شــده باشد. 
در حقيقت شوك قيمتي وارد شده صرف نظر از 
اثر جانشيني و بي كيفيت تر شدن مصارف خانوار 
احتماال بســياري از خانوارها را در كوتاه مدت با 
كاهش مصرف مواجه خواهد كرد. لذا با افزايش 
شديد خط فقر در سال گذشته مي توان گفت به 
دليل عدم افزايش متناسب درآمدها و نبود رشد 
اقتصادي باال، به احتمال زياد، تعداد بيشتري از 
خانوارها به زير خط فقر ســقوط كرده و شــاهد 

افزايش نرخ فقر در اين سال خواهيم بود.

شكافدستمزدوهزینه
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از سال 92 
تا 9۶ روند صعودي داشته و سپس از سال 97 روند 
آن كاهشي شده است. اين مطلب نشان مي دهد 
حداقل دســتمزد نسبت به ســال هاي پيشين 
توانايي كمتري در پوشش هزينه هاي خانوار دارد 
كه همين موضوع مي تواند سبب افزايش فقر در 
جامعه شــود. حداقل دستمزد تعيين شده در هر 
سال براي تمام مناطق كشور يكسان است درحالي 
كه وجود تفاوت هاي منطقه اي باعث مي شود خط 
فقر در استان ها و شهرهاي مختلف متفاوت بوده 
و همچنين بين مناطق شــهري و روستايي آن 
اختالف زيادي وجود داشته باشد. تفاوت خط فقر 
باعث مي شود در برخي مناطق حداقل دستمزد 
پوشش بيشــتر و در برخي ديگر پوشش كمتر 
داشته باشد. بررسي ها نشان مي دهد در مناطق 
روســتايي حداقل دستمزد در سال گذشته خط 
فقر را پوشش داده اســت اما در مناطق شهري 
و شهرهاي بزرگ كه هزينه ها باالتر است نمودار 

حداقل دســتمزد زير خط فقر قرار داشته است.
بخش ديگري از برآوردهاي انجام شده به وضعيت 
محروميــت خانوارها پرداخته اســت. با در نظر 
گرفتن سه معيار عضو بودن در پنج دهك پايين 
جامعه، فاقد شغل )فاقد بيمه( و همچنين تحت 
پوشــش كميته امداد و بهزيستي، ۳1/4 درصد 
از افراد جامعه داراي محروميت هســتند. به طور 
كلي برآورد داده ها و اطالعات اقتصادي در مناطق 
مختلف كشور مي تواند متفاوت باشد به عبارتي 
همه استان ها به يك ميزان افزايش تورم و كاهش 
رفاه را احســاس نمي كننــد. از همين رو درجه 
محروميت اســتان ها نيز كامال متفــاوت برآورد 
مي شود. برآوردهايي كه وزارت رفاه منتشر كرده 
نشــان مي دهد كه استان سيستان وبلوچستان با 
نرخي معــادل ۶2 درصد باالترين نرخ را به خود 
اختصاص داده و اســتان يزد با 1۶ درصد داراي 

كمترين نرخ محروميت بوده است.
نتايج حاصل از تحليل اطالعات تراكنش هاي 
شــاپرك نيز نشان مي دهد از مهر 97 تا مهر 9۸ 
تحت تاثير افزايش تحريم ها و كاهش قدرت خريد 
خانوارها، رشد شاخص هزينه هاي مصرفي روند 
نزولي داشــته است. پس از آن تا بهمن سال 9۸ 
روند اين شاخص تقريبا فزاينده بوده اما در اسفند 
9۸ و همچنين فروردين 99 با شيوع ويروس كرونا 
و افزايش محدوديت ها بر فعاليت هاي اقتصادي، 
اين شــاخص افت قابل توجهي را تجربه كرد. در 
ادامه تحت  تاثير مجموعه اقدامات سياستي دولت 
)تســهيالت يك ميليوني به خانوارها، آزادسازي 
ســهام عدالت و …( در يك دوره شــش ماهه، 
شاخص هزينه هاي مصرفي رشد مثبتي داشت. 
در ماه هاي پاياني ســال گذشته و به ويژه پس از 
انتخابات آمريكا با تغيير جهت انتظارات و كاهش 
تقاضاي كاالهــاي بادوام روند نزولي شــاخص 
هزينه هاي مصرفي خانوار آغاز شد و در ماه هاي 

آذر و دي، افت قابل توجهي داشته است.

افزایشسهمخوراكيهاازهزینهها
بررسي داده هاي هزينه و درآمد خانوار نيز اين 
نتايج را تاييد مي كند، براساس محاسبات انجام 
شده در سال 9۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت 
مرغ 11 درصد، گوشت قرمز 52 درصد، لبنيات 
۳5 درصد و برنج ۳4 درصد نســبت به سال 9۰ 
كاهش داشــته است. سهم غذا از كل هزينه هاي 
خانوار، شــاخصي از امنيت غذايي خانوار است؛ 
شواهد نشــان مي دهد، فقرا و اقشار آسيب پذير، 
سهم بيشــتري از درآمد خود را براي تأمين غذا 
)به عنوان اساسي ترين نياز( خرج مي كنند. هرچه 
سهم گروه خوراك و آشاميدني از كل هزينه ها در 
منطقه اي بيشتر باشد، مي توان فرض كرد كه آن 

منطقه از سطح رفاهي پايين تري برخوردار است. 
بررسي هاي آماري نشان مي دهد سهم هزينه هاي 
خــوراك خانوارهاي فقرا و غيرفقــرا همواره در 
ســال هاي مختلف تفاوت معنــاداري با يكديگر 
داشته است. طي سال هاي 9۶، 97 و 9۸ تفاوت 
بين سهم خوراك خانوارهاي فقيرو غير فقير به 

چهاردرصد رسيده است.
تحليل داده هاي تراكنش هاي فروش به قيمت 
ثابت نشان مي دهد، در اثر شيوع كرونا در كشور، 
سهم گروه خوراك و آشاميدني از كل هزينه هاي 
خانوار افزايــش قابل توجهي يافتــه و به 2۳/4 
درصد رسيده كه نســبت به سال 9۸ كه 22/1 
درصد بوده مي توان نشــان دهنده كاهش سطح 
رفاه خانوار باشــد. هرچند بايد توجه داشت رشد 
شديد اين شاخص در فروردين 99 بيشتر ناشي از 
كاهش قابل توجه هزينه هاي غيرخوراكي به دليل 
شــيوع كرونا بوده است. بايد خاطرنشان كرد كه 
يكي از نقاط ضعف اصلي شاخص سهم خوراك 
از كل هزينه ها اين است ارزش توليدات خانگي و 
خود مصرفي كشاورزان در محاسبه اين شاخص 
در نظر گرفته نشده و ازاين رو سهم گروه خوراك 
و آشاميدني از كل هزينه ها با كم برآوردي روبرو 
اســت. با اين وجود فارغ از نوسانات موجود، روند 
صعودي سهم خوراك مي تواند سيگنالي در جهت 

افزايش فقر باشد.

روند10سالهنرختورم
آن طور كه برآوردهاي اين مركز نشان مي دهد 
چند عامل مهم و اساسي در افزايش فقر در دهه 
9۰ و به ويژه ســه ســال اخير نقش داشته اند. 
افزايش نرخ تورم، كاهش رشــد اقتصادي، افت 
درآمد ســرانه خانوارها و همچنين فراهم نبودن 
فرصت هاي شغلي براي افراد عواملي است كه به 
تشديد فقر در دهه 9۰ دامن زده است. براي اين 
منظور بررســي تحوالت اين شاخص هاي كالن 
اقتصادي مي تواند افزايش فقر در سال هاي پاياني 
دهه گذشته را تاييد كند. بر اساس اطالعات داده 
شده، قبل از ســال 9۳ نرخ تورم به طور پيوسته 
باالي 2۰ درصد گزارش شــده اما از ابتداي سال 
9۳ تا انتهاي ســال 9۶ اقتصاد ايران داراي ثبات 
نسبي در نرخ تورم بوده است. پس از آن با خروج 
آمريكا از برجام و تغيير در مناسبات بين المللي، 
با افزايش نرخ تورم در سال 97 روبرو بوده ايم. در 
ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه كه پس از اوج آن در 
بهار 9۸ كمي رو به كاهش گذاشــته بود، مجددا 
روند افزايشــي خود را از فروردين 99 آغاز كرد. 
نرخ تورم در سال 99 مجددا روند افزايشي داشته 
به طوري كه در اسفند 99 نسبت به اسفند 9۸ به 
حدود 4۸/7 درصد رســيده است. تورم نقطه به 
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نقطه گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نيز روندي 
مشابه داشته با اين تفاوت كه در ابتداي سال رشد 
قيمت بخش حمل ونقل بيشتر از ساير بخش ها 
بوده و تــورم گروه خوراكي نزديك به 1۰ درصد 
بوده است، اما در ادامه قيمت گروه خوراكي ها نيز 
افزايش چشمگيري داشته به طوري كه در بهمن 
9۶ نسبت به بهمن 9۸ به ۶7/۸ درصد نيز رسيده 
است. اين نرخ تورم پس از مرداد سال 9۸ در گروه 
خوراكي ها و آشاميدني ها بي سابقه بوده است و در 
نهايت افزايش شديد قيمت ها در بخش كاالهاي 

خوراكي در سال 99 را شاهد هستيم.
به گزارش اين مركز مهم ترين عوامل اثرگذار بر 
تورم از سال 97 به بعد، تحريم ها بوده كه كاهش 
صادرات نفت و در نتيجه جهش ارزي را به همراه 
داشته است. در انتهاي سال 9۸، شوك كرونا نيز 
به شرايط تحريمي اقتصاد اضافه شد و در نتيجه 
كاهش قيمت نفت و كاهش صادرات غيرنفتي به 
واسطه شرايط كرونايي حاكم بر تجارت جهاني، 
كاهش بيشــتر درآمدهاي ارزي و جهش مجدد 
قيمت ارز را به همراه داشت كه تورم هاي فزاينده 
پس از آن در سال 99 را موجب شد. مجموع اين 
عوامل باعث شد كه ركود تقاضاي ناشي از كرونا 
نيز نتواند مانع از كاهش رشد نرخ تورم براي چند 
ماه پياپي شده و اثرات اين افت تقاضا تنها براي 
ماه هاي اوليه پس از كرونا باشــد. در دهك هاي 
باالي درآمدي سهم خانوارهايي كه درآمد حاصل 
از دارايي دارند بيشــتر و ســهم خانوارهايي كه 

درآمد حاصل از دستمزد است، كمترباشد.
اين موضوع به اين معناســت كه در شــرايط 
تورمــي خانوارهاي دهك هــاي پايين درآمدي 
كه بيشــتر درآمد حاصل از دستمزد دارند، سهم 
بيشتري از ارزش حقيقي درآمدشان را از دست 
مي دهند و در مقابل خانوارهايي كه درآمد حاصل 
از دارايــي دارند، درآمدشــان متناســب با تورم 

افزايش پيدا مي كند.

افتدرآمدسرانهدرسایهركود
پيش تر نيز در گزارش هاي مختلفي مسئله افت 
درآمد سرانه خانوارها مورد توجه قرار گرفته بود. 
تاييد تمامي اين گزارش ها بر اين مسئله است كه 
در دهه گذشته رفاه خانوارها در سايه افت توليد 
ناخالص داخلي به تدريــج در حال كاهش بوده 
است. داده هاي ارائه شــده در اين گزارش اعالم 
مي دارد كه درآمد ســرانه ايرانيان تقريبا از سال 
۸۶ به غير از سال هاي رونق نفتي، روندي نزولي 
داشــته به طوري كه تنها در سال هاي ۸9 و 9۰ 
افزايش قيمت نفت و سال هاي 95 و 9۶ افزايش 
فــروش نفت در اثر توافق برجام ســبب افزايش 
درآمد سرانه شــده بود و در باقي سال ها كاهش 

درآمد سرانه رو به كاهش بوده است. رشد اندك 
اقتصاد ايران طي دهه 9۰ باعث شــده تا درآمد 
سرانه طي اين دهه روند نزولي داشته باشد. درآمد 
سرانه به عنوان بخشي از توليد ناخالص داخلي كه 
بيشتر مشخص كننده سهم مردم از توليد ناخالص 
داخلي اســت، از سال 9۰ روندي كاهشي داشته 
به طوري كه خانوارهاي ايراني در سال 9۸ نسبت 
به ســال 9۰ در حدود ۳4 درصد يعني يك سوم 
از درآمد ســرانه خود را از دست داده اند. به اين 
ترتيب مي توان گفت ايرانيان طي دهه 9۰ به طور 
پيوسته با كاهش رفاه مواجه بودند. عالوه بر آنكه 
خانوار در اين سال ها از سمت هزينه ها با افزايش 
شديد قيمت ها روبه رو بوده، از سمت درآمد نيز 
با كاهش در ارزش حقيقي درآمدها مواجه بوده 
كه اين موضوع سبب كاهش رفاه خانوار از هر دو 
طرف شده است.توليد ناخالص داخلي حقيقي نيز 
از سال 9۰ به بعد روندي نزولي داشته و اين روند 
از سال 97 و در پي تشديد تحريم ها قوت گرفته 
است. رشد منفي ســال 9۸ به علت آنكه بيشتر 
تحت  تاثيــر تحريم هــا رخ داده، از محل بخش 
استخراج نفت و گاز طبيعي بوده، اما در سال 99 
بخش خدمات با ۳/۳- درصد بيشترين رشد منفي 
را داشــته است كه به دليل كرونا رخ داده و نمود 
آن را در بخــش خدمات مي توان يافت. زيرگروه 
خدمات اجتماعي، شــخصي و خانگي )شــامل 
مشــاغلي از جمله فعاليت هاي هنر سرگرمي و 
تفريح، فعاليت هاي اتحاديه ها، انجمن ها و اصناف، 
تعمير كاالهاي شــخصي و خانگي، شست وشو 
و خشكشويي منســوجات، آرايش مو و زيبايي 
و سالن هاي سونا و ماســاژ و كاهش وزن( رشد 
۶2/9- درصــدي داشــته كه از علــل اصلي آن 
كرونــا و كاهش تعامالت اجتماعي بوده اســت. 
اين موضوع از آن جهت داراي اهميت اســت كه 

مشاغل متمركز در اين بخش عمدتا غيررسمي و 
از نوع خوداشتغالي بوده و سهم بااليي در مشاغل 
گروه هاي پايين درآمــدي دارد. بخش خدمات 
ســهمي در حدود 5۰ درصد در اشتغال دارد و از 
اين رو رشد منفي اين بخش، به معناي از دست 

رفتن بخش زيادي از مشاغل است.

ضربهاقتصادبهنیروهايكار
به طور معمول رشد اقتصادي منفي با كاهش 
اشتغال مواجه اســت بنابراين، سوالي كه ايجاد 
مي شود اين است كه با اين ميزان رشد اقتصادي 
منفي، چه مقدار شــغل از دست رفته و صاحبان 
اين مشاغل بيشتر در بين چه گروه هاي درآمدي 
بوده اند. ايــن موضوع زماني اهميت بيشــتري 
مي يابد كه بدانيم بيكاري يكي از عوامل ســقوط 
برخي خانوارها به زير خط فقر اســت و تحوالت 
آن در شــوك هاي اقتصادي مي تواند در وضعيت 
فقر در جامعه اثرگذار باشــد. داده هاي مركز آمار 
در خصوص نيروي كار نشــان مي دهد كه تعداد 
شاغالن در سال 99 نســبت به سال 9۸ با افت 
محسوســي مواجه شده اســت. با وجود افزايش 
هزينه ها و كاهش حقيقي درآمدها، در سال 99 با 
خيل عظيمي از جمعيت بيكار روبرو بوده ايم كه 
به واسطه شرايط نامساعد اقتصادي در اثر تحريم 
و كرونا شــغل خود را از دســت داده اند. كاهش 
تعداد شــاغالن در همه بخش هاي اقتصادي در 
بهار و تابستان ســال 99 نسبت به فصل مشابه 
سال 9۸ كامال مشخص است. گرچه اين كاهش 
در تعداد شــاغالن بخش صنعت تا زمستان 99 
تقريبا جبران شــده، در بخش خدمات اما شاهد 
كاهش پيوســته تعداد شــاغالن در تمام فصول 
بوده ايم.در خصوص روند كلي در بازار كار ايران، 
مي توانيم نيم نگاهي به ســال هاي گذشــته نيز 



45

شماره 146- پاییز 1400

اقتصاد کالن

داشته باشــيم. از پاييز ســال 9۳ تا پاييز سال 
9۸ حدود سه ميليون شــغل ايجاد شد كه اين 
مشاغل عمدتا از نوع مشاغل در بخش غيررسمي، 
خوداشتغالي و مشاغلي بودند كه بسيار وابسته به 
حضور و تقاضاي خانوار و در بخش خدمات بودند؛ 
از اين رو، انتظار مي رفــت كه حتي بدون كرونا 
نيز با توجه به شدت-گرفتن ركود در ايران، بخش 
زيادي از اين مشــاغل از بين بروند. با اين وجود 
شــوك كرونا باعث شد تا در حدود 1/5 ميليون 
شغل در فصل بهار به يك باره از بين برود و نگاهي 
به مشاغل از دست رفته نشان مي دهد كه اينها تا 
حدود زيادي همان مشاغلي بودند كه در فاصله 
سال هاي 9۳ تا 9۸ ايجاد شده بودند و از آنجايي 
كه بسيار وابســته به تقاضاي خانوار و حضور در 
اجتماعات بودند، با شــيوع كرونــا به يك باره در 
بهار از دست رفتند. صاحبان اين مشاغل عمدتا 
جوانان متولد دهه 7۰ بودند كه از يافتن شغل در 
بخش رسمي نااميد شده و اقدام به ايجاد مشاغل 

خويش-فرمايي و كاركن مستقل كرده بودند.

مشاغلازدسترفتهدرسایهكرونا
كاهش شديد نرخ مشــاركت در بهار، به اين 
دليل بوده كه بخشــي از صاحبان اين مشــاغل 
اميد داشتند كه با كاهش تبعات ناشي از كرونا، 
مجــددا به بازار كار بازگردند. شــغل هاي ايجاد 
شده طي ســال هاي 9۳ تا 9۸ عمدتا در بخش 
خدمات و توسط بخش غيرشركتي بوده و كمتر 
شامل مشــاغل دولتي، شــركتي يا كارخانه اي 
هستند. بررســي متغيرهاي جريان نيروي كار 
نيز مي تواند تصويــر دقيق تري از اثرات كرونا بر 
اشــتغال و بيكاري ارائه كند. بررسي روند متغير 
جريان شاغل به شاغل براي سال هاي 1۳9۰ به 
بعد نشان مي دهد كه تغييرات در بخش رسمي 

اقتصادي يعني تحت پوشش بيمه، مطابق روند 
هميشگي است اما براي شاغالن بخش غيررسمي 
شرايط به طور معناداري متفاوت بوده است. براي 
مثــال از هر 1۰۰ نفري كه در بهار 9۸ شــاغل 
بودند، تنها 7۶ نفر همچنان در بهار 99 نيز شاغل 
هستند و اين در حالي است كه اين مقدار براي 
ســال هاي 9۸ و 9۶ به ترتيــب ۸۰ و 79 بوده 
است. در نتيجه كرونا بيشتر شاغالن غير بيمه را 
متاثر كرده است، زيرا با وجود ثابت بودن درصد 
شاغالن در گروه بيمه شــدگان شاهد كم شدن 
درصد شاغالن بيمه نشده در بهار 99 نسبت به 
بهار 9۸ هســتيم.از مجموع اطالعات ارائه شده 
در ايــن گزارش مي توان بــه چند نتيجه گيري 
مشخص دست يافت. نخســت آنكه از سال 97 
به بعد اقتصاد ايران شرايط تازه اي را تجربه كرد 
به طوري كه از يك ســو با فشار تحريم ها مواجه 
بود و از ســوي ديگر با بحران كرونا دست وپنجه 
نرم مي كرد. بررســي عملكرد اقتصاد نيز نشان 
مي دهد كه در سه سال گذشته عمده متغيرهاي 
كالن كشــور با افت مواجه بوده اند كه همگي بر 
رفاه خانوارها تاثيرگذار هستند. براي مثال تورم 
در اين سه سال عمدتا بر مدار صعودي در حركت 

بوده و به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. 
در عين حال هيچ نشانه اي از رونق فعاليت هاي 
اقتصادي ديده نشده و ركود تماما بر سر اقتصاد 
ســايه انداخته اســت. بديهي اســت در چنين 
شرايطي نرخ اشــتغال رو به كاهش مي گذارد و 
بخش زيادي از نيروهاي كاري شــغل خود را از 
دست مي دهند. افت كيفيت مصرف خانوارها در 
ســايه گراني ها را نيز اگر به اين مسئله بيفزاييم 
مشــخص مي شــود خانوارهاي ايراني 1۰ سال 
محروميــت را تجربه كرده و در اين يك دهه در 

تله فقر گرفتار بوده اند.

مركزآمار  
ســقوط در امد سرانه درآمد سرانه يكي از 
متغيرهايي است كه تصوير روشن و واضحي 
از وضعيت معيشتي اقشــار جامعه به دست 
مي دهــد. درآمــد ســرانه در حقيقت كليه 
درآمدهاي ايجاد شده و نه لزوما دريافت شده، 
توسط افراد و موسســات يك كشور در يك 
دوره مشخص اســت. برآوردهايي كه در اين 
خصوص صورت گرفته نشان مي دهد كه طي 
17 سال گذشته خانوارها هر ساله در حال از 
دست دادن بخشي از قدرت خريد خود بوده اند 
كه همين مسئله آنها را در تله كاهش سطح 
رفاه گرفتار كرده است. با استناد به آمارهاي 
رسمي مشخص مي شود كه درآمد سرانه هر 
ايراني در سال ۸۳ معادل 5/7 ميليون تومان 
بوده است. اين رقم تا سال ۸۶ روندي افزايشي 
داشــت و پس از يك دوره دو ساله كاهشي 
)سال ۸7 و ۸۸(، وارد سير صعودي شد و به 
باالترين رقم خود در ســال 9۰ يعني 7/۳7 
ميليون تومان رسيد. به اين ترتيب از سال ۸۳ 
تا ســال 9۰، متوسط نرخ رشد ساالنه درآمد 
سرانه حدودا 4/4 درصد بوده است.اما از سال 
91 به بعد نخستين نشــانه هاي افت درآمد 
خانوارهاي ايراني مشــاهده شــد. بر اساس 
آمارهاي موجود، از سال 91 تا پايان سال 99 
اگرچه متوسط رشد درآمد سرانه منفي بوده 
اما در سال هاي 95، 9۶ و 99 مقداري بهبود 
در اين متغير اقتصادي ديده شــده است. در 
دوره زماني ياد شده نيز كمترين درآمد سرانه 
خانوارها 4/7 ميليون تومان بوده كه در سال 
9۸ به ثبت رسيده است. در سال 99 اما رقم 
درآمد ســرانه با بهبود 1/۶ درصدي به 4/۸2 
ميليون تومان رســيده است. با اين حال اين 
بهبود نمي توان نشان دهنده بهبود در وضعيت 
رفاهي خانوارها باشــد چه آنكه سطح درآمد 
سرانه خانوارها در ســال 99 فاصله زيادي با 
رقم آن در سال ۸۳ دارد. با مقايسه تغييراتي 
كه اين شــاخص در طول سال هاي ياد شده 
متحمل شده مشــخص مي شود كه متوسط 
رشد ساالنه درآمد ســرانه از سال ۸۳ تا 99 

منفي يك درصد بوده است. 
شــدت افت رفاهي در دهه 9۰ اما بيشتر 
بوده به طوري كه متوسط رشد درآمد سرانه از 
ســال 9۰ تا پايان سال 99 منفي ۳/9 درصد 
بوده اســت. بنابراين در يك دهه گذشته هر 
سال حدود چهار درصد از رفاه ايرانيان كمتر 
شــده است. بديهي است دو عامل تورم باال و 
رشــد منفي اقتصادي نقش اصلي را در افت 

رفاه خانوارها داشته اند.
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در نيمه دوم شهريور ماه بود كه بانك جهاني در گزارشي تازه از تحوالت 
اقتصاد كالن ايــران و با نگاهي نو به اندازه اقتصــاد ايران اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادي را در شوك فروبرد. تا پايان شهريور ماه اما وزار اقتصاد يا 
بانك مركزي به آمارهاي اين بانك پاسخي نداند تا معلوم شود كه حرفي 
براي گفتن نيســت و نوعي تاييد بانك جهاني به حساب مي آيد. گزارش 
جديد بانك جهاني با تمركز بر »چشــم انداز فقر و نابرابري« مهر تأييدي 
اســت بر آن چه اقتصاددانان در سال هاي گذشــته مطرح كرده اند؛ اينكه 

جامعه ايران با سرعت به سمت فقر بيشتر حركت مي كند.
گزارش بانك جهاني با اشــاره به اينكه اقتصاد ايران پس از دو ســال 
دست و پنجه نرم كردن با ركود اقتصادي، بهبودي نسبي را در نيمه دوم 
سال 2۰2۰ تجربه كرده، نوشت: اين بهبود را مي توان نقطه پايان ركود 
اقتصادي دانســت كه پس از اعمال مجدد تحريم هاي آمريكا در ســال 
1۳97 و شــيوع كوويد 19 در اواخر سال 1۳9۸، آغاز شده بود. با وجود 
اين، اقتصاد به واســطه ركود انباشته سال هاي اخير هنوز فاصله زيادي 
با بهبودي دارد. در نتيجه، شــكاف سرانه توليد ناخالص داخلي ايران و 
كشور هاي منطقه به طرز چشــمگيري افزايش يافته است.بانك جهاني 
معتقد است ركود ادامه دار چند فصل اخير و ظهور تورم باال، تعداد قابل 
توجهي از جمعيت ايران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه اي 
كه از ميزان مصرف سرانه در ايران به ميزان قابل توجهي كاسته شده و 
در نتيجه فقر به شدت افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، نابرابري 
كه با ضريب جيني محاسبه مي شود اندكي بهبود يافته، اما نمي توان به 
تداوم آن خوش بين بود چرا كه هم درآمد و هم مصرف خانوار ها كاهش 
يافته و احتماالً به واسطه تاثير نابرابر كوويد 19 بر خانوار هاي كم درآمد، 
موقتــي خواهد بود.بانك جهاني بهبود عملكــرد اقتصاد ايران را به رفع 
تحريم ها و افزايش ســرعت واكسيناسيون مرتبط دانسته، اما پيش بيني 
كرده؛ فشار اقتصادي بر خانوار هاي فقير همچنان ادامه خواهد يافت.اين 
گزارش با تأكيد بر اينكه؛ ريســك چشم انداز اقتصادي ايران به تحوالت 
ژئوپوليتيك بســتگي دارد، پيشــرفت در مذاكرات هسته اي را نشانه اي 

رشدنابرابري
در سال هاي مورد بررسي، يعني از سال ۸۳ تا پايان سال 99 باالترين 
رشــد ميزان درآمد ســرانه معادل 11/۳ درصد و مربوط به ســال ۸4 
بوده اند. در عين حال بدترين آمار ارائه شده نيز مربوط به سال 91 است 
كه در آن درآمد سرانه خانوارها افت 15/7 درصدي داشته است. بنابراين 
با وجود آنكه افت درآمد ســرانه خانوارها در ســال هاي پاياني دهه 9۰ 
فاصله زيادي با افت شديد ثبت شده در سال 91 دارد اما در هر صورت 
آمارها از تغييــر مثبتي به نفع رفاه خانوارها خبر نمي دهند. ضمن آنكه 
برآوردها نشان مي دهد كه هر دو سال يك بار افت شديد در سطح رفاه 
و درآمد ســرانه ايراني ها ايجاد شده به طوري كه بعد از افت منفي 15/7 
درصدي سال 91، در سال هاي 94 و 97 نيز افت درآمد سرانه خانوارها 

به ترتيب به اندازه 11/2 و 9/۶ درصد بوده است.
برآورد تازه مركز آمــار از افزايش ضريب جيني نيز خود گوياي بدتر 
شــدن وضعيت رفاهي خانوارهاست. بر اســاس گزارش اين مركز، نرخ 
ضريب جيني در ســال پاياني دهه 9۰ به ۰/4۰۰۶ درصد رســيده كه 
نســبت به ســال 9۸ افزايش ۰/۰۰14 درصدي داشته است. از آنجا كه 
ضريب جيني به توزيع نابرابر درآمد اســتناد مي كند مي توان اعالم كرد 
كه نابرابري درآمدي هم بين خانوارهاي شــهري و هم بين خانوارهاي 
روســتايي بدتر شده است. براســاس آمارهاي اعالمي نيز ضريب جيني 
خانوارهاي شهري و روســتايي به ترتيب به ۰/۳۸۳5 و ۰/۳59۰ درصد 
رسيده كه نســبت به ســال 9۸ افزايش ۰/۰۰۰۸ و ۰/۰۰51 درصدي 
داشــته اســت. افزايش ضريب جيني به روشــني نشــان مي دهد كه 
خانوارهاي كشــور بخشــي از قدرت خريد خود را از دست داده اند و به 
ســمت فقر كشيده شده اند. به اين ترتيب افت رفاه ايرانيان را مي توان با 
اســتناد به اين آمار نيز به روشــني به تصوير كشيد. بنابراين از يك سو 
ايرانيان هر ســاله در حال از دست دادن بخشي از قدرت خريد خود در 
مقابل افزايش قيمت ها هســتند و از سوي ديگر زير فشار نابرابري ها در 
توزيع درآمد نيز گرفتار شده اند و هردوي اينها نشان از وضعيت نامناسب 
معيشتي آنها مي دهد. چنانچه وضعيت نامناسب اشتغال را هم اگر به آن 
بيافزايم متوجه مي شويم كه ايرانيان در مقابل رفاه از دسته خود در قعر 

فالكت زدگي نيز فرو رفته اند.

كاهشرفاهمردم
بنابراين همانطور كه گفته شد در دهه 9۰ هر ساله به اندازه 4 درصد 
درآمد ســرانه تضعيف شده اســت. بنابراين در خوش بينانه ترين حالت 
چنانكه از ســال 14۰۰ به بعد درآمد ســرانه هر ساله به اندازه 4 درصد 
رشد كند، در سال 1411 يعني 11 سال بعد، درآمد سرانه به رقم واقعي 
ســال 9۰، يعني 7/۳7 ميليون تومان مي رســد. بديهي است اگر رشد 
ســاالنه درآمد سرانه از 4 درصد كمتر باشــد زمان بيشتري الزم است 
تا به رقم ســال 9۰ دست يابيم. دســتيابي به رقم ياد شده نيز نيازمند 
اصالحاتي اساســي در حوزه تصميم گيري هاي اقتصادي است. در تمام 
سال هاي دهه 9۰ فســاد و رانت در همه اليه هاي اقتصادي هويدا بوده 
و اندازه بخش غيررســمي از بخش رسمي اقتصادي بسيار بزرگ تر شده 
است. اين همان مسئله اي است كه توانسته بسياري از واحدهاي توليدي 
را به تعطيلي بكشاند و اقتصاد را وارد دور باطب سوداگري و فعاليت هاي 
داللي كنــد. در صورتي كه راهي براي خروج از اين بن بســت ها وجود 
نداشته باشــد اقتصاد زمين گير خواهد شــد و رفاه ايرانيان نيز سقوط 

بزرگ تري را تجربه خواهد كرد.

 شوك تازه 
بانك جهاني 
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مثبت براي اقتصاد ايران اعالم كرده است.
بانك جهاني معتقد اســت؛ تمركز بيشتر بر 
اقتصاد ديجيتال مي تواند با اســتفاده از توان 
بالقوه جمعيت جوان تحصيل كرده باعث تنوع 
اقتصاد شــود و ايران را به قطــب فناوري در 
منطقه تبديل كند. برآورد جديد بانك جهاني، 
رتبه ايران از منظر توليــد ناخالص داخلي بر 
حســب دالر را ۳2 پله عقب راند و در جايگاه 
5۰امين اقتصــاد جهان قرار داد. اندازه اقتصاد 
ايران بر اســاس اين گزارش به 192 ميليارد 
دالر در ســال گذشــته ميالدي سقوط كرده 
كه كاهش 57 درصدي نسبت به سال 2۰17 
نشــان مي دهد. بر مبناي اين محاسبات اندازه 
اقتصاد ايران نصف اندازه اقتصاد امارات و يك 
چهارم اندازه اقتصاد تركيه و عربستان در سال 
2۰2۰ شده است. تحريم ها و انزواي اقتصادي 
در كنار رشد چند برابري قيمت دالر دو عامل 
اصلي تنزل شديد توليد ناخالص داخلي ايران 
هســتند. اگرچه آمارهاي داخلي نيز كوچك 
شــدن كيك اقتصادي ايران طي چند ســال 
اخيــر را تاييد مي كنند اما برآورد ميزان توليد 
ناخالص داخلي بر حســب دالر از چند منظر 
محل ايراد اســت. دليــل اول به تفاوت قدرت 
خريد دالري در ايران و ديگر كشــورها مربوط 
اســت، به طوري كــه يك كاال يــا خدمت با 
نرخ هــاي دالري متفاوتي در كشــورها عرضه 
مي شــود. دليل دوم نيز به شدت اثر تحريم ها 
بر اقتصاد ايران و ســهم اندك ايران در اقتصاد 

جهاني برمي گردد. كارشناسان معتقدند كه در 
اندازه گيري دقيق حجم توليد ناخالص داخلي 
نرخي تحت عنــوان نرخ مبادله جايگزين نرخ 
بازاري دالر مي شــود تا خطاي محاسباتي در 
اندازه گيري ميزان توليد كشــورها به حداقل 
برسد. بنابراين اين پرسش هنوز باقي مي ماند 
كــه آيا اقتصاد ايران واقعــا 192 ميليارد دالر 

شده است؟
بانك جهاني كه هرســاله برآوردهاي خود 
را از وضعيــت شــاخص هاي كالن كشــورها 
ارائه و چشــم انداز چند سال آينده آنها را نيز 
بر اساس معيارهاي مشخصي ترسيم مي كند 
در تازه ترين برآورد خود اعالم كرده كه اندازه 
كل اقتصاد ايران در ســال گذشــته ميالدي 
192 ميليارد دالر بوده است. اين عدد جايگاه 
ايران در جدول رتبه هاي جهاني توليدناخالص 
داخلي بر حسب دالر را ۳2 پله پايين آورده و 
در جايگاه 5۰ در بين بيش از 2۰۶ كشور قرار 
داده است. چنين جايگاهي براي ايران فاصله 
زيادي با رتبه 1۸ ايران )در ســطح جهان( بر 
اساس گزاره هاي پيشين مقامات دولتي دارد. 
اما چه چيزي توانســته جايگاه ايران در توليد 
ناخالص داخلي را تا اين حد خدشه دار كند. به 
نظر مي رسد اين نهاد بين المللي در محاسبات 
خود دچار يك خطاي راهبردي شــده است. 
بانك جهاني براي اندازه گيــري ميزان توليد 
ناخالص داخلي كشــورها از نرخ بازاري دالر 
بهره گرفته و بر اســاس يك نســبت ســاده، 

يعني تقســيم GDP ايران بر حسب ريال بر 
قيمت دالر در بازار آزاد، اندازه اقتصاد ايران را 
تخمين زده است حال آنكه نرخ دالر و قيمت 
دالري كاالها و خدمات در كشــورها يكسان 
نيست. براي مثال اگر هر دالر در ايران معادل 
25 هزار تومان باشد، در اين روش محاسباتي 
بايــد اندازه اقتصاد ايران بر اســاس تومان بر 
25۰ هزار تقســيم شــود تا ارزش دالري آن 
سنجيده شود. اما چنين راهكاري از آن جهت 
گمراه كننده اســت كه قــدرت خريد معادل 
ريالــي 1۰ دالر در داخل ايران با قدرت خريد 
همــان 1۰ دالر در كشــوري همچون آمريكا 
برابر نيست.بنابراين اگر بر فرض حجم اقتصاد 
ايران را بر اســاس ريال و حجم اقتصاد آمريكا 
را بر اساس دالر محاسبه كنيم، براي مقايسه 
اقتصاد اين دو كشور الزم است كه واحد اندازه 
اقتصاد ايران و آمريكا به واحدي يكسان تبديل 
شــود. براي اين منظور نيز از شاخصي به نام 
شاخص برابري قدرت خريد )PPP( استفاده 
مي شود. اين شــاخص در حقيقت نوعي نرخ 
مبادله و برابر است با نسبت هزينه هاي دو سبد 
كاالي يكســان در دو كشور بر حسب ارزهاي 
ملي آنها. اين شــاخص خطاي اندازه گيري در 
محاسبه كل فعاليت هاي اقتصادي يك كشور 
در طول يك ســال را به حداقل مي رساند چه 
آنكه تفاوت قيمتي كاالها و خدمات يكســاني 
كه در هر دو كشــور عرضه مي شــود نيز به 

حداقل رسيده است.
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افت و خيز استقالل بانك مرکزی
دكترسیداحمدرضاجالليناییني

در زمــان بحــران مالي ســال 2۰۰7 كه 
تبديل به بحران اقتصادي در سال هاي 2۰۰۸ 
و 2۰۰9 شــد، ســوال اصلي براي بانك هاي 
مركزي دنيا اين بود كه سياست گذاري پولي 
چه اثراتي بر ثبات مالي مي تواند داشته باشد 
و آيا ابزار سياســت پولي بايد براي سياست 

ثبات مالي به طور فعال استفاده شود؟ 
در ايــن باره دو نظر متفــاوت وجود دارد. 
رابــرت تيلــور در مقالــه اي حبــاب قيمت 
دارايي ها و بي ثباتي ناشــي از آن را بررســي 
مي كند و مي گويد كه اگر قاعده تيلور يعني 
تعديل نرخهاي بهره سياستي با تغييرات نرخ 
تورم اجرا مي شد، نرخهاي بهره سياستي در 
اقتصــاد آمريكا و اروپا باال مي رفت و از ايجاد 
حباب قيمت دارايي ها جلوگيري مي كرد. از 
طرف ديگر، نظر آقاي اسپنسون آن است كه 
ابزار سياســت پولي بايــد در خدمت كنترل 
شكاف نقدينگي، شكاف تورم و شكاف توليد 
باشد و براي ثبات پولي، سازمان هاي نظارتي 
كشورها و بانك هاي مركزي بايد حجم اعتبار 
نســبت به توليد ناخالص داخلــي را كنترل 
كنند تا سيســتم مالي بيــش از حد اعتبار 

ايجاد نكند.
 زيرا افزايش اين اعتبارات موجب ايجاد 
حباب هاي قيمتي مي شــود. نظر من اين 
اســت كه براي اقتصاد ايران ابزارهاي الزم 
ايده  پولي در شرايط  براي سياست گذاري 
آل كه بتــوان هدف گذاري تــورم را اجرا 
كــرد، كنترل نرخ ســود و نوســانات نرخ 
ارز اســت. اما در شــرايط فعلــي كه بازار 
نيســت و مشــكالت ساختاري  ما عميق 
سيســتم بانكي وجود دارد، مجموعه اي از 
ابزارها مانند نرخ سود بانكي، كنترل رشد 
ترازنامه شــبكه بانكي و نرخ ارز بايد مورد 

استفاده قرار گيرد.
 به عالوه اينكه مسئله سالمت و ثبات مالي 
بانك ها بايد از اهداف بانك مركزي براي عبور 
از اين شرايط مشكل باشد. بنابراين استفاده از 
يك ابزار كارايي نداشته و بايد سياست گذاري 

پولي با مجموعه اي از ابزارها انجام شود.

دكترمهديهادیان

تا قبل از بروز بحــران مالي جهاني، رويكرد غالب در 
سياست گذاري پولي توجه به ثبات قيمت ها و كنترل تورم 
بود و در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري نيز در عرصه 
ثبات اقتصادي در كشــورهاي مجري هدف گذاري تورم 
آشكار شد. بروز بحران مالي جهاني، كارايي و نفع خالص 
اين چارچوب را با ابهاماتي همراه ساخت و ضرورت توجه 
مقامات پولي به پويايي هاي بخش مالي و انباشــت عدم 
تعادل هاي فزاينده در اين بخش را برجسته كرد. در اين 
راستا سوال هايي مطرح مي شود مانند اينكه آيا در فرآيند 
سياست گذاري پولي، اولويت با ثبات قيمت ها است يا ثبات 
مالي؟ آيا در اين فرآيند، تمركز بر ثبات قيمت ها به تحقق 
ثبات مالي منجر مي شــود يا خير؟ اگر مهار تورم و ثبات 
قيمت ها لزوما به ثبات مالي منجر نمي شــود، مالحظات 
ثبات مالي چگونه در سياست گذاري پولي لحاظ مي شود؟

بعد از بروز بحران مالي و ناكامي چارچوب كالســيك 
سياســت هاي پولي در جلوگيري از بحران، سياست هاي 
احتياطي كالن از مدافعان بيشتري برخوردار شده است. 
همچنين بيــن اقتصاددانان پولي و مالــي مباحثي در 
خصوص اينكه آيا براي تحقق ثبات مالي بايد چارچوب 
سياســت پولي هدف گذاري تورم بازنگري شود يا خير، 

مطرح شده است. در اين مورد سه ديدگاه وجود دارد: 
الف- ديدگاه اجماع جكســون هال )تمركز سياست 

پولي بر ثبات قيمت ها( 
ب- ديدگاه سياست پولي محافظه كارانه

ج- ديدگاه معادل بودن ثبــات مالي با ثبات قيمتي 
)تمركز سياست پولي بر ثبات مالي( 

طبق ديدگاه »تمركز سياست پولي بر ثبات قيمت ها«، 
هر يك از مقامات پولي و مالي بايد با استفاده از ابزارهاي 
مختص خود بر همان هدف مشــخص متمركز شــوند. 
اهداف، ابزارها و مكانيســم هاي انتقال سياســت پولي و 
سياست احتياطي كالن به آساني قابل تفكيك است؛ در 
نتيجه تعامالت بين ابزارهاي سياســت پولي و احتياطي 
كالن محدود اســت و در مقايســه با سياست احتياطي 
كالن، نــرخ بهره كوتاه مدت ابزار موثــري براي مقابله با 
آن عدم تعادل ها نيســت. در نتيجه ثبات مالي صرفا از 
طريق ابزارهاي سياست احتياطي كالن محقق مي شود. 
مهم تريــن درس بحران مالي اخيــر، ضرورت ايجاد يك 
چارچوب معتبر و كارا براي اعمال سياست هاي احتياطي 
كالن به منظور تحقق ثبات مالي است. مالحظات مربوط 
به ثبــات مالي به صورت غير مســتقيم و تا آنجايي كه 

اقتصادایرانخســتهاستو
اجزاي ورخوت اینخســتگي
اســت. آورده در بــه را آن
در ناكارآمد سیاستگذاريهاي
نیمسدهتازهسپريشدهوشرایط
ویژهسیاســتخارجــيایران
بارســنگینيبردوشنهادهاي
اقتصــاديایــرانوبنگاههاي
گوناگون بخشهاي در اقتصادي
گذاشتهاست.بدونچونوچرا
اعمال تحریمهاي بپذیریم باید
شدهدردهه1390اقتصادایران
آن پايهاي و كرده راسستتر
رانده فرمان دست همین با اگر
شودهرروزلقترخواهدشد.در
بینهمــهفعالیتهاياقتصادي
امافعالیتبانكداريبیشــترین
دولتهاي است. دیده را آسیب
بادولتي از4دههپیشو ایران
كردنسیستمبانكيمالمردمرا
بانكهاي به و دانسته خود مال
ایــرانوهمچنینبانكمركزي
پرشمار حاكمیتي دســتورهاي
دادهوهنوزنیــزميدهند.این
اینكه براي پيدرپي دستورهاي
دولتازجیــبمردموازمنابع
كمر كند برداشت مركزي بانك
بانكــداريراخمكردهاســت.
نبود وضعیت این دالیل از یكي
استقاللوقدرتكافيبرايبانك
مركزياستوبانكمركزيایران
قلكدولتشدهاست.براساس
مطالعاتكارشناسانهانجامشده
و ایران بانكداري نظام بود قرار
بهویژهســاختاروكاركردبانك
مركزيدگرگونشــودكههنوز

نشدهاست.
و آمــوزش عالي موسســه
مدیریت و برنامهریزي پژوهش
درتابســتانامسالبادركاین
مسئلهبودكهدوسمیناردراین

بارهبرگزاركرد.
آنچــهدرزیــرميخوانیــد
گزارشهايخالصهشدهسخنرانان

ایندوهمایشاست.
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اقتصاد کالن

ارزيابي از ريسك هاي سيستماتيك چشم انداز قيمت ها 
و انتظارات از فعاليت هاي بخش حقيقي اقتصاد را تغيير 
دهد، در تصميمات سياســت پولي لحاظ خواهد شــد. 
بنابراين به نوعي تبــادل اطالعات و رصد وضعيت ثبات 

مالي با مقام احتياطي كالن، مورد نياز خواهد بود. 
طبق ديدگاه »سياست پولي محافظه كارانه«، تمركز 
بانك هاي مركزي بر كنترل تورم طي يك دوره نســبتا 
كوتاه دو تا ســه ســاله، مانع از واكنش فعال آنها نسبت 
به عدم تعادل هاي مالي رو به رشد مي شود. سيكل مالي 
به طور كامل توســط سياست هاي احتياطي قابل كنترل 
نيست و از طرق متعدد و عمدتاَ غيرخطي بر ادوار تجاري 
اثر مي گذارد. از ســوي ديگر، سياست پولي نيز مي تواند 
رفتار ريسك پذيري واسطه گران بخش مالي را تحت تاثير 
قرار دهد و به طور متقابل شكنندگي و بي ثباتي نهادهاي 
مالي نيز فرآيند انتقال پولي و چشم انداز ثبات قيمت ها را 
تحت تاثير قرار دهد. بنابراين مالحظات ثبات مالي بايد به 
عنوان بخشي از اهداف ثانويه راهبردهاي سياست پولي 
مورد نظــر قرار گيرد. به عبارت ديگر، داللت اين ديدگاه 
اصالح چارچــوب هدف گذاري انعطاف پذير تورم و لحاظ 
ثبات مالي در تصميم گيري تعيين مســير بهينه تعديل 
شده تورم اســت كه از اين جهت ديدگاه سياست پولي 

محافظه كارانه را شبيه سازي مي كند. 
در ديدگاه »تمركز سياست پولي بر ثبات مالي«، ثبات 
قيمت ها و ثبات مالي آنقدر به يكديگر گره خورده اند كه 
تفكيك بين اين دو امكان پذير نيست. در نتيجه سياست 
پولي در هر چارچوبي كه باشد نقش اول تأمين ثبات نظام 
مالي را بر عهده دارد و بايــد كژكاردهاي بازارهاي مالي 
را اصالح نموده و فرآيند انتقال سياســت پولي را تطهير 
نمايد. ارتباط نزديك بين ثبات قيمتي و ثبات مالي از اين 
حقيقت نشات مي گيرد كه ثبات و سالمت واسطه گران 
بخش مالي درجه خلق پــول دروني و همچنين قيمت 
ريســك در اقتصاد را تعيين مي كند. بنابراين سياســت 
پولي با بازتوزيع ثــروت بايد به نحوي عمل كند كه آثار 
بزرگنمايي شده ناشي از تنگناهاي ترازنامه اي را كاهش 
دهد. به عنوان نمونه، كاهش نــرخ بهره مي تواند ارزش 
اوراق قرضه بلندمدت را افزايش دهد و در نتيجه ترازنامه 

بانك ها را تقويت نمايد.

هر چند كه هر يك از اين ديدگاه ها به اهميت تعامل 
سياست احتياطي و سياست پولي در تحقق هدف ثبات 
مالي واقف هســتند اما سطوح برداشــت از اين تعامل، 
اثربخشي سياست احتياطي مستقل، اندازهاي كه سياست 
پولي مي تواند منبع بي ثباتي مالي باشــد و اندازه اي كه 
سياســت پولي مي تواند مانع بروز بي ثباتي مالي شود، به 
ويژه در زمان هاي بحران متفاوت است. نخست، اگر اثرات 
متقابل ارتباط دو سياست شديد باشد، هنگامي كه بانك 
مركزي هر دو هدف را دنبال مي كند، نقش همكاري دو 
نهاد بسيار برجســته خواهد بود. اگر ابزارهاي احتياطي 
كالن در مديريت ســيكل هاي مالي ناكارا باشد، ممكن 
است پيگيري ثبات مالي براي ابزارهاي پولي مناسبت تر 
باشد. اگر سياست پولي متمركز بر ثبات قيمتي خود يك 
منبع رشد عدم تعادل هاي مالي باشد، ممكن است در نظر 
گرفتن داللت هاي ثبات مالي براي سياست پولي مناسب 
باشد. اگر سياست پولي در زمان هاي بحران قادر به تثبيت 
بخش مالي نباشــد، ممكن است همكاري دو نهاد مفيد 
باشد چرا كه بسياري از ابزارهاي سياست پولي غيرمتعارف 
)مانند تغييــر ذخاير قانوني( به عنــوان ابزارهاي بالقوه 
سياست احتياطي ديده مي شود. عالوه بر اين با توجه به 
اينكه بعد از تركيدن حباب ها، بانك هاي مركزي در خط 
مقدم بسته هاي حمايتي هستند، بايد از قبل انگيزه كافي 
براي سياست محافظه كارانه در مقابل شكل گيري حباب ها 

داشته باشند.
بررسي هاي تاريخي اين فرضيه را مطرح كرده است كه 
چارچوب هدف گذاري تورم يكي از داليل اصلي شكست 
مقامات دولتي در واكنش به توسعه عدم تعادل هاي مالي 
و افزايش بي ثباتي مالي بوده است. در ميان چندين بحران 
مالي كه طي قرن نوزدهم و بيســتم روي داده اســت، 
شــديدترين آنها در دوره هاي بعد از تورم زدايي عمده و 
ناگهاني اتفاق افتاده اســت )بوردو و ويالك 199۸(. زيرا 
با تمركز بر هدف گذاري تورم، دولت ها ممكن است توجه 
سطحي به وضعيت بازارهاي مالي داشته باشند و از عدم 
تعادل هاي آن غفلت داشته باشند )بروترمير و همكاران، 
2۰1۰(. همچنيــن، تورم پايين و پايــدار همراه با يك 
سياســت ضدتورمي معتبر امكان شناسايي و رويت عدم 
تعادل هاي مالي مانند حباب دارايي ها را سخت تر مي كند 

)باريــو، 2۰۰5؛ باريو و لوي، 2۰۰2؛ مونتز و پيكســوتو، 
2۰14(. عالوه بر آن در شرايط نرمال، پايبندي به سطوح 
تورم پايين سياســت اقتصادي را خيلي محدود مي كند. 
بنابراين با نزديك شــدن نرخ سياستي به محدوده صفر، 
در صورت بروز ركود امكان اثرگذاري نرخ بهره براي بهبود 
اقتصاد را كاهش مي دهد. در اين شرايط دو سوال اصلي 
وجــود دارد كه بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه آيا اجراي 
هدف گذاري تورم با شكنندگي مالي بيشتر همراه است؟ و 
دوم اينكه آيا واقعا بانك هاي مركزي كه بر ثبات قيمت ها 
متمركز مي شوند، بحث ثبات مالي را در سياست گذاري 
ناديده مي گيرند؟ مطالعات نشــان داده است كه ارزيابي 
تعامل ثبات قيمت ها و ثبــات مالي بدون كنترل عوامل 
موثر مخدوش خواهد بود. به طور مشخص سطح كيفيت 
نهادي كشــورها و سطح توسعه آنها از عوامل اثرگذار در 

اين رابطه است.
حال بايد ديد كه اثر كيفيت نهادي كشــورها چگونه 
اســت. كشــورهاي داراي نهادهاي باكيفيت باال نسبت 
به كشــورهايي كــه داراي كيفيت نهــادي پايين تري 
هستند، به طور موثرتري قادر به طراحي و فرموله كردن 
سياست هاي اقتصادي براي مقابله با شوك هاي اقتصادي 
هستند. فازيو و همكاران )2۰17( نشان مي دهند كه ثبات 
مالي بانك ها در كشورهاي داراي چارچوب هدف گذاري 
تورم و با كيفيت نهادي باال چندان تفاوتي با كشــورهاي 
فاقد چارچــوب هدف گذاري تورم نــدارد، در حالي كه 
كشــورهاي با كيفيت نهادي متوســط از اين چارچوب 
منتفع شده اند. اما بانك هاي كشورهاي داراي نهادهاي با 
كيفيت پايين، تحت سياست هدف گذاري تورم عملكرد 
ضعيف تري دارند. به عبارت ديگر براي اثربخشي سياست 
هدف گــذاري تورم و ايجاد منافعي براي ثبات مالي، يك 
حداقلــي از اعتماد و اعتبار براي دولت الزم اســت و در 
نتيجه سياســتي كه توسط يك دولت كم اعتبار يا فاقد 
كيفيت نهادي مناسب اجرا شود بصورت درون زا شكست 
خواهد خورد.براي بررســي اثر سطح توسعه كشورها نيز 
پژوهش هايي انجام شده است. كاسترو )2۰11( با تخمين 
قواعد تيلور انباشــته شده از نوع خطي، غيرخطي و غير 
متقــارن ميــزان واكنش و مالحظات بانك انگلســتان، 
فدرال رزور و بانك مركزي اروپا، ثبات مالي را بررسي كرده 
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و نتيجه مي گيرد كه به نظر مي رســد تنها بانك مركزي 
اروپا در مواقع گســترش عدم تعادل هاي مالي، نسبت به 
انقباض سياست پولي اقدام مي كند و در مقابل، رويكرد 
ساير بانك ها نسبت به عدم تعادل هاي مالي بيشتر درماني 
اســت تا پيشگيري، فوجيو )2۰1۶( با مطالعه 2۶ كشور 
نوظهور اين نكته را بررســي كرده كه آيا آســيب پذيري 
مالي در كشورهاي با هدف گذاري تورم با غيرهدف گذاري 
تورم متفاوت است؟ نتايج پژوهش وي نشان مي دهد كه 
سياست پولي در كشورهايي با هدف گذاري تورم نسبت به 
ريسكهاي مالي از حساسيت بااليي برخوردار است و حتي 
علي رغم واكنش سياست گذار به عدم تعادل هاي مالي، 
شــكنندگي مالي در اين كشورها بيشتر است. سياست 
پولي هدف گذاري تورم و ارتباط آن با بحث ثبات مالي در 
كشورهاي منطقه خاورميانه و كشورهاي در حال توسعه با 
مسائل بيشتري مواجه است كه در هنگام ارزيابي سياست 
پولي و تعامل آن با بخش مالي بايد مورد توجه قرار گيرد. 
مالحظات عملياتي و اعتبار سياســت گذار پولي، سلطه 
مالي و تنگناهــاي بودجه، تفاوتهاي نظام مالي و محيط 

قانون گذاري در اين كشــورها با كشورهاي توسعه يافته و 
آسيب پذيري بيشــتر آنها نسبت به تكانه هاي خارجي و 
جريان هاي سرمايه اي از مهم ترين موارد اثرگذار بر نحوه 
تعامل سياست پولي با مالحظات ثبات مالي است )آگنور 

و داسيلوا، 2۰19(.
در هدف گذاري تورم بايد چهار پيش شرط را مد نظر 
قرار داد. نخســت: درجه باالي استقالل بانك مركزي كه 
نه تنها در تعيين هــدف تورمي بلكه در انتخاب و نحوه 
استفاده و تغيير ابزارهاي سياستي بايد وجود داشته باشد. 
بنابراين بانك مركزي بايد در برابر فشارهاي سياسي براي 
تحريك اقتصاد در كوتاه مدت مقاومت كند و از سلطه مالي 
و ايجاد ماليات تورمي جلوگيري كند. دوم: فقدان عملي 
اهداف ديگري همانند نرخ ارز رســمي كه به عنوان يك 
لنگر قبل از هدف تورم مد نظر باشد. بسياري از مقامات 
در كشورهاي در حال توسعه نظام ارزي را شناور انعطاف 
پذير )آزاد مديريت شده( اعالم كرده اند ولي در عمل توجه 
بسيار زيادي را براي حفظ ارزش پول ملي نشان داده اند 

كه حاكي از وجود يك هدف يا مسير مشخص براي نرخ 
ارز است. ســوم: شفافيت و مسئوليت پذيري است. بانك 
مركزي هدف گذار تورم، بايد تصميمات سياستي خود را 
به صورت عمومي از طريق انتشار منظم گزارش هاي تورمي 
)و ساير متغيرهاي مهم كالن اقتصادي طي سال جاري و 
سال هاي پيش رو( توضيح و توجيه نمايد و همچنين علت 
تفاوت بين اهــداف تورمي و عملكرد واقعي آن را تبيين 
نمايد. چهارم: نظام مالي ســالم و باثبات است. در صورت 
وجود موسسات پولي و اعتباري ناسالم، بانك مركزي به 
اجبار بصورت مداوم مقادير زيادي نقدينگي براي حمايت 
از آنها تزريــق مي نمايد. اين ضعف ها حتي توانايي بانك 
مركزي در تغييــرات نرخ بهره را نيــز محدود مي كند. 
بنابراين ضرورت دارد اصالحات ساختاري و بازسازي نظام 
مالي و تقويت مقررات و نظارت بانكي در دستور كار قرار 

گيرد.
بانك هاي بزرگ تجاري و ســرمايه گذاري، به عنوان 
كانال هاي اجراي سياســت پولي و به ويژه مديريت نرخ 
بهره سياستي در عمليات بازار باز، نقش مهمي در فرآيند 

سياست پولي و ثبات مالي بر عهده دارند. تمركز بانك هاي 
مركزي بر كنترل تورم طي يك دوره نســبتا كوتاه دو تا 
ســه ســاله، مانع از واكنش فعال آنها به عدم تعادل هاي 
مالي رو به رشــد شــده و باعث افزايش آسيب پذيري و 
شكنندگي در بخش مالي مي شود كه اين نيز مي تواند با 
بروز بحران مالي و متعاقب آن ضرورت مداخله مقام پولي 
و بازسازي بخش مالي در راستاي تحريك بخش حقيقي 
اقتصاد، دستاوردهاي آنها در كنترل تورم را مخدوش نمايد 
)پارادوكس اعتبار(. بنابراين پيشنهاد مي شود كه در اقتصاد 
ايران نيز چارچوب سياست پولي هدف گذاري تورم با در 
نظر گرفتن مالحظات مربوط به ثبات مالي بازنگري شود. 
سياست پولي مشــمول هدف ثبات مالي، به صورت 
بالقــوه با چالش هايي از جنس مخاطرات اخالقي و بعضا 
ايجاد بي ثباتي مالي در آينده همراه خواهد بود. اين موارد 
مي تواند به كاهش اعتبار سياست گذار و همچنين مسئله 

ناسازگاري زماني منتهي شود.
لحاظ هدف ثبات مالي در چارچوب سياست پولي نيز 

چالش ها و بده بستان هايي را بين اهداف ثبات قيمت ها 
و ثبات مالي به همراه خواهد داشــت. همچنين با توجه 
به اثرگذاري سياســت پولي و مقررات احتياطي كالن بر 
مكانيســم هاي انتقال يكديگر، نحوه تركيب بهينه اين 
دو سياســت مهم خواهد بود. در اين خصوص، سازوكار 
پيشنهادي كه در كشورهاي ديگري نيز تجربه شده است، 
رويكردي تحت عنوان هدف گذاري تورمي يكپارچه است 
كه با تأكيد بر نقش مكملي سياست هاي پولي و احتياطي، 
مستلزم همكاري نزديك بين مقامات در مديريت نرخهاي 
بهره سياستي و ابزارهاي احتياطي كالن مخالف چرخه اي 
است. ســازوكار عملياتي و نهادي اين رويكرد نيز، ايجاد 
كميته ثبات مالي براي هماهنگي اقدامات سياســتي و 
نظارتي است تا ابزارها و سياست هاي پولي و احتياطي با 
اثربخشي بيشتري در راستاي دستيابي همزمان به كنترل 

تورم و ثبات مالي تصميم گيري و اجرايي شود.
اين رويكرد جديد در سياســت گذاري پولي به جهت 
كاهش وزن نسبي اهميت تورم در فرآيند سياست گذاري 
ممكن است شهرت و اعتبار بانك مركزي در راستاي مهار 
تــورم و ثبات قيمت ها را مخدوش كند. به همين جهت 
ضروري است كه تصميمات جلسات و گزارشات ادواري 
مربــوط به ثبات مالي و مالحظــات آن به صورت مرتب 
منتشر شود و در دسترس عموم قرار گيرد تا توابع واكنش 
سياستي نزد كارگزاران اقتصادي مشخص شود و به نوعي 

در جهت سيگنال دهي به انتظارات آنها موثر واقع شود.
عالوه بر اين مي توان به منظور كاهش مسئله ناسازگاري 
زماني و افزايش اعتبار سياست گذار، با ارائه قواعد احتياطي 
كالن مشخص، نقشه راه اقدامات مقامات نظارتي را از قبل 
تبيين كرد به گونه اي كه هر زمان يكســري از شرايط و 
معيارهاي بروز عدم تعادل مالي شناسايي شد، الزامات و 

اقدامات احتياطي مشخص و متناسب فعال شود.
در اقتصاد ايران وضعيت شبكه بانكي داراي اشكاالت و 
ضعف هاي اساسي در شاخص هاي مختلف سالمت و ثبات 
مالي است. مشكالت ترازنامه بانك ها، تنها متاثر از جريان 
سپرده گيري و وام دهي و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ 
سود سپرده و مطالبات غيرجاري نيست. در بخش نظارتي، 
مســئله ثبات مالي بانك ها نبايد صرفا با تمركز بر بخش 
جذب منابع )ســپرده بانكي و استقراض از بانك مركزي 
و تخصيص منابع )وام دهي به بخش خصوصي و دولتي( 
ديده شــود، بلكه ضروري اســت كه عوامل شكل دهنده 
بي ثباتي مالي در طيف وسيعي از دارايي هاي بانك ها شامل 
حوزه هاي ارزي، ســرمايه گذاري، بنــگاه داري و امالك و 
مستغالت ديده شود. اصوال بي ثباتي مالي از منابع مختلف 
و متعددي شــكل مي گيرد و به همين جهت اســت كه 
تعريف مورد اجماع و شاخص واحدي براي اندازه گيري آن 
وجود ندارد و در عمل تركيبي از شاخص ها در حوزه هاي 
مختلف براي نشــان دادن ثبات مالي بانك ها و موسسات 
اعتباري يا كل شبكه بانكي استفاده مي شود. بنابراين در 
اين خصوص، معاونت نظارتي بانك مركزي بايد وضعيت 
سالمت و ثبات مالي )در شاخص هاي مختلف را به صورت 
مداوم رصد نمايد و تحليل جامعي از كيفيت دارايي هاي 
آنها بر مبناي ريسك هاي وارده داشته باشد و با شناسايي 
منابع تشــكيل عدم تعادل هاي مالي در هر مقطع زماني، 
بانك هاي متاثر از آن را در دســته بندي هاي مختلف قرار 

اقتصاد کالن
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دهد و براي حل و فصل معضالت مالي هر يك نيز تورهاي 
ايمني و اقدامات و ساز و كارهاي مشخصي داشته باشد. 

در اولين گام بايد با مقررات و ســازوكارهاي احتياطي 
مختلف مانند الزامات سرمايه اي كافي و نسبت هاي اهرمي 
مشخص، اشتهاي ريسك بانك ها را مهار و دروني سازي كرد 
تا با پرهيز از كژمنشي و كاهش مخاطرات اخالقي، از تأمين 
مالي پروژه هاي پر ريسك يا از قرار دادن سبد دارايي ها در 
معرض ريسك زياد جلوگيري شود. البته در اين خصوص نيز 
قيود و محدوديتهاي متعددي بر شبكه بانكي مترتب شده 
اســت كه بعضا حركت آنها به سمت بنگاه داري يا انباشت 
دارايي هاي مازاد را ناگزير كرده است. حجم انبوه تسهيالت 
تكليفي و تبصره اي كه در اعطاي آن تضامين و وثايق كافي 
اخذ نمي شــود، اجبار آنها بــه خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي، اجبار به خريد اوراق بدهي دولتي و بعضا تهاتر 
مطالبات از دولت با شركت هاي زيان ده و ورشكسته، سالمت 
و ثبات مالي آنها را در خطر قرار داده است. بنابراين ضروري 
است كه اصالحات نهادي در چارچوب اقتصاد سياسي و با 
تعامل با ساير اركان و ذينفعان از جمله شبكه بانكي، دولت 

و قانون گذاران حل و فصل شود.
مطالعات متعدد نيز نشــان داده است كه اثر كيفيت 
نهادي در اجراي سياست هاي اقتصادي تعيين كننده است 
به گونه اي كه حتي بهترين سياســت هاي پولي در مهار 
تورم نيز در صورتي كه در شرايط كيفيت پايين تنهادي 
اعمال شود، صرف نظر از درجه موفقيت در كنترل تورم، 
تهديد كننده ثبات مالي موسسات و نهادهاي مالي خواهد 
بود. به همين منظور پيشــنهاد مي شود كه كميته ثبات 
مالي فوق الذكر متشكل از مديران معاونت هاي اقتصادي، 
نظارت، اعتبــارات ريالي و ارزي بانك مركزي باشــد تا 
در مواقــع تعارض اقدامات يا نياز بــه اقدامات همزمان، 
سياســت هاي پولي، اعتباري، ارزي و احتياطي با اجماع 
تصويب و اجرايي شــود. البته همان گونه كه مشــخص 
اســت اين كميته در درون ساختار بانك مركزي ايجاد و 
براي پاسخگويي به مالحظات ثبات مالي سيستم بانكي 
پيشنهاد شده اســت. تجارب كشورها مويد آن است كه 
شــوراهاي مالي به صورت فراگير و در كل بخش مالي و 
نه صرفا شبكه بانكي تأسيس شده است. بنابراين ضروري 
است كه در اقتصاد ايران نيز شوراي ثبات مالي متشكل 
از اركان و مقامات بازار پول و سرمايه و همچنين مقامات 
مرتبط با بيمه، مسكن و نهادهاي سياست گذاري اقتصادي 

)سازمان برنامه و خزانه داري( ايجاد شود.
همچنين رويكرد عمليــات بازار باز و تغيير چارچوب 
هدايت سياســت هاي پولــي، امكان واكنــش فعاالنه و 
اثربخــش بانك مركزي به پويايي هاي نرخهاي ســود و 
هدايت نرخهاي ســود اقتصاد در مسير سازگار با اهداف 
سياســتي را فراهم مي كند. با توجه به تجارب چند دهه 
گذشته و شكل گيري ساختارهاي نهادي در روابط مالي 
متقابــل بين هريــك از اجزاي دولــت، بانك ها، و بانك 
مركزي به داليل پولي شــدن مســتمر كسري خالص 
پس انداز ناخالص داخلي )ســلطه مالي(، رشــد مستمر 
خالص ريالي دارايي هاي خارجي، ماليات تسعير ادواري، 
و همچنين سهم باالي مبادالت برون ترازنامه اي در رشد 
پايه پولي، هدف گــذاري بر روي كلهاي پولي به طور عام 
و پايــه پولي به طور خاص طي دوره گذار و تحقق نهايي 

رويكرد هدف گذاري نرخهاي ســود كليدي در راستاي 
تنظيم نرخهاي سود اقتصاد كالن ضروري خواهد بود.

بنا بر آنچه گفته شد مي توان دريافت كه در كشورهاي 
در حال توســعه، مالحظات مربوط به سياســت پولي و 
هدف گذاري تورم عــالوه بر ثبات مالــي با چالش هاي 
ديگري نيز روبرو اســت كه اساسا همان هدف كالسيك 
كنترل تورم را نيز مخدوش نموده است. استقالل عملياتي 
و اعتبار سياست گذار پولي، تفاوت كيفيت نهادي، سلطه 
مالي و تنگناهاي بودجه، نظام مالي و محيط قانون گذاري 
در اين كشورها با كشورهاي توسعه يافته و آسيب پذيري 
بيشتر آنها در برابر تكانه هاي خارجي و جريان هاي سرمايه 

از مهم ترين اين موارد است. 
در كشورهاي منطقه خاورميانه كه عمدتا كشورهاي 
مبتني بر صادرات مواد اوليه و نفت خام هستند، مسائل 
مربوط به سلطه مالي و هزينه تأمين مالي دولت، نظام مالي 
كم عمق و همچنين مشكالت مربوط به حفظ ارزش پول 
ملي و متعاقب آن نوسانات نرخ ارز، بهاي جهاني كاالها و 

مواد خام و رابطه مبادله از جمله اين چالش هاست.
در اين شــرايط عالوه بر تالش براي اصالح ســاختار 
شبكه بانكي و افزايش سالمت و ثبات مالي آنها، ترتيبات 
نهادي بايد به گونه اي اصالح شود كه سياست هاي مالي 
و بودجه اي و ارزي نيز از سازگاري بيشتري با هدف ثبات 
قيمت ها برخوردار باشد. در اين زمينه طراحي قواعد مالي 
و بودجه اي، ايجاد صندوق هاي ثبات ساز ثروت بين نسلي 
و كاهش نااطميناني نســبت به رونــد بدهي هاي دولت 
بخشي از اقداماتي است كه مي تواند بخشي از آثار بي ثباتي 

مالي بر بخش حقيقي اقتصاد را كاهش داد.

دكترفرهادنیلي

براي اجراي هر امري در حوزه عمومي كشور به ويژه 
كنتــرل تورم به نهادهايي نياز اســت كه انجام آن كار را 
تسهيل كنند. در واقع نهادها هستند كه بازيگر را مشخص 
و قاعده بازي را تعريف مي كنند و به بازيگرها نقش داده 
و انگيزه بازي كردن را ايجاد مي كنند. سياست گذار نيز از 
اين ظرفيت نهادي استفاده مي كند تا بازي شروع شود و 
انجام پذيــرد. بنابراين در موضوع كنترل تورم احتياج به 
يك زيرساخت نهادي داريم كه بازيگران مجاز را مشخص 
و نقش هاي آنها را تعيين كند، يك ساختار انگيزشي تعبيه 
كند كــه به بازيگران انگيزه دهــد در بازي كنترل تورم 
مشــاركت كنند، بايدها و نبايدهاي بازي را تعيين كنند 
و بعد از آن نيز سياســت گذار پولي بتواند از اين ظرفيت 

نهادي استفاده كرده و سياست گذاري پولي كند.
هنگامي كه از ظرفيت نهادي صبحت مي كنيم به طور 
مشخص دو دسته عوامل مد نظر مي باشد. يكي قانون و 
مقررات و ديگري سازمان ها، بازارها و نهادهايي كه به طور 

رسمي وجود دارند. در عرصه كنترل تورم، ابتدا بايد ديد 
كه چه قانوني در اختيار ما است. در واقع كجا قانون نقشها 
را تعيين كرده است؟ كجا قانون به عنوان سند باالدستي، 
آبشــخور مقررات گذاري شــده كه بازي را تسهيل كرده 
اســت؟ كجا قانون مرزبندي بين بانك مركزي و دولت 
)خزانه داري كشور كه عمليات بودجه اي را انجام مي دهد( 
را به عنوان دو بازيگر مهم تعيين كرده است؟ كجا مرز بين 
بانك مركزي و بانك ها و موسسات اعتباري تعيين شده 
است؟ و كجا مرز بين بانك مركزي و بانك ها با گيرندگان 
اعتبار مشــخص شده است؟ بنابراين بايد مشخص باشد 
كه اين مرزبندي ها تا كجا تعيين شــده اســت؟ چگونه 
حفاظ بندي شده است؟ چگونه تعارض منافع در اين بازي 
تعيين شده است؟ و قانون كجا انگيزه هاي الزم را اعمال 
كرده است؟ كه ما در نهايت بتوانيم خروجي با نتيجه اين 

بازي كه منجر به كنترل تورم مي شود را مشاهده كنيم.
دوم آن زيرســاخت ها و بازارهايي است كه بايد وجود 
داشــته باشند. مثال اگر ما بازار بدهي نداشته باشيم، اگر 
ساز و كار انتشــار اوراق خزانه نداشته باشيم، اگر مسئله 
تعيين نرخ را مشخص نكرده باشيم اگر بازار اوليه از بازار 
ثانويه تفكيك نشده باشد، نمي توانيم از سياست گذار انتظار 
داشته باشيم كه در چنين زمين بازي ناهموار، بدون مرز، 
بدون داور و بدون تعيين نقش بازيگران بازي كند. مثال اگر 
در بازار ارز مشخص نباشد كه نقش بانك مركزي، نقش 
دولت، نقش صندوق توســعه و نقش شركت هاي دولتي 
چيســت در آن صورت ما چيزي را ممكن است از بانك 
مركزي بخواهيم كه ابزار الزم را براي آن فراهم نكرده ايم.

چرا اين مسئله مهم است؟ وقتي ما سري زماني تورم 
را در ايران نگاه مي كنيم، با هر ابزار آماري و نظري كه اين 
سري زماني را فيلتر كنيم، مي بينيم كه مولفه بلندمدت 
تورم مولفه بسيار بزرگي هم به لحاظ اندازه و هم به لحاظ 
ماندگاري و تكرارپذيري است و مولفه كوتاه مدت تورم نيز 
حول روند بلندمدت خود در نوســان است. چرا تفكيك 
ســري زماني تورم به مولفه هاي بلندمدت و كوتاه مدت 
مهم است؟ زيرا در نســبت دادن تورم به بازيگران به ما 
كمك مي كند. در واقع مولفــه بلندمدت تورم را بايد به 
ظرفيت نهادي موجود در كشور منتسب كنيم و نوسانات 
كوتاه مدت حول مولفه بلندمــدت را به بازيگران. مولفه 
بلندمدت از چگونگي تعيين و تفكيك مســئوليت بين 
بازيگــران، چگونگي انگيزه ها، چگونگي تعيين نقش ها و 
چگونگي قواعد بــازي حكايت دارد. اما مولفه كوتاه مدت 
چگونگي بازي كردن بازيگران در بستر قاعده بازي را نشان 
مي دهد. وقتي چنين تفكيكي را نداريم، از بانك مركزي 
هم كنترل تورم بلندمدت و هم كنترل تورم كوتاه مدت را 
مي خواهيــم. در حالي كه بانك مركزي هيچ ابزاري براي 
كنترل مولفه بلندمدت تــورم ندارد. بانك مركزي مانند 
بازيگري در كنار 1۰ بازيگر ديگر است كه نه قاعده بازي، 
نــه داور، نه زمين بازي و نه نقش ها در آن معلوم اســت. 
حتي دروازه هم معلوم نيست و از او مي خواهيم كه توپ 
را به جايي برساند. در چنين وضعيتي تعدادي او را تشويق 
مي كنند كه گل زده اســت و تعدادي هم او را ســرزنش 
مي كنند. چون دچار يك تزاحم منافع هستيم. پس مسئله 
نسبت دادن نقش ها و مسئوليت ها و مسئله پاسخگويي ها 

در حوزه تورم تعيين نشده است.

اقتصاد کالن
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تنها متون باالدســتي كه در اختيار داريم قانون پولي 
بانكــي مصوب 1۳51، عمليات بانكــي بدون ربا مصوب 
1۳۶2 و مجموعه اي از قوانين برنامه پنج ســاله است. در 
هيچ كدام از اينها به اقتضاي كنترل تورم، ظرفيت نهادي 
ايجاد نشده است. يعني بانك مركزي از هيچكدام از ابزارها 
و مرزبنديهاي الزم برخوردار نيست. به عنوان مثال معلوم 
نيســت در بازار اوليه اوراق خزانه چه كسي چه كاري را 

برعهده دارد.
بنا بر آنچه گفته شد: 1- تورم يك مولفه بلندمدت پايدار 
در ايران دارد. 2- اين مولفه بلندمدت با ابزارهاي سياســتي 
قابل كنترل نيست. زيرا سياست گذار از هيچ يك از بازارها و 
ظرفيت هاي نهادي الزم براي انجام اين كار برخوردار نيست 
و صرفا توانايــي آن را دارد كه تورم را حول روند بلندمدت 
مديريت كند. توجه به اين نكته ضروري است كه گرچه در 
بلندمدت همه از كنترل تورم منتفع مي شــوند اما تورم در 
كوتاه مدت يك بازي جمع صفر اســت. بنابراين براي اينكه 
بانــك مركزي بتواند در كوتاه مدت تورم را كنترل كند بايد 
بتوانــد آنجايي كه ضرري را به خزانه يا بانك هايي كه دچار 
كمبود نقدينگي هستند تحميل مي كند، مورد حمايت قانون 
باشــد كه قانون فعلي چنين حمايتي را نمي كند. حال بايد 
ديد كه چگونه مي توان اين ظرفيت را ايجاد كرد. نقطه شروع 
آن است كه قانوني داشته باشيم كه اين اجازه و اختيار را به 
بانك مركزي داده و در بعضي موارد انحصارا چنين نقشي را 
به بانك مركزي بدهد و بقيه را از بازي كردن در زمين بازي 

بانك مركزي منع كند. 
قوانين موجود چنين نقشي را نمي دهد و اين پشتيباني 
را نمي كند. بنابرايــن در دادگاهي كه بانك مركزي بايد 
دادستانش باشد متأســفانه متهم است. وقتي كه بانك 
مركزي و در واقع شخص حقيقي مانند كارشناس و مدير 
بانك مركزي متهم هســتند هيچ فرد عاقلي وارد چنين 
بازي اي نمي شــود. چون قانون دستش را باز نگذاشته و 
حمايت الزم را از وي انجام نداده است. دوستاني كه تأكيد 
مي كنند كه بايد قانون بانك مركزي از مجراي اليحه بيايد، 
توجه داشته باشند كه بانك مركزي طبق قانون نمي تواند 
اليحه بدهد. بانك مركزي بايــد از طريق وزارت اقتصاد 
اليحه بدهد و اولين و بزرگ ترين تزاحم منافع بين خود 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. چگونه مي شود وزارت 
اقتصادي كه ذينفع در دســت بسته بودن بانك مركزي 
براي كنترل تورم است زير چنين اليحه اي را امضا كند؟ 
حتي اگر وزارت اقتصــاد اين كار را هم كرد كه هيچگاه 
نخواهد كرد، چگونه ممكن است هيأت دولت كاري كند 
كه دســت بانك مركزي باز و دست خودش بسته شود؟ 
هيچ رئيس جمهور و هيچ يك از وزراي اقتصادي در هيأت 
دولت از چنين چيزي پشــتيباني نخواهند كرد. درست 
است كه علی القاعده بانك مركزي بايد همه پيشنهادهاي 
مربوط به قانون را خودش ببرد، اما تزاحم منافعي كه در 
حكمراني وجود دارد اجازه عملي شدن چنين چيزي را 
نمي دهد. بنابراين طرح مجلس جايگزين اليحه اي مي شود 

كه از آن مجرا نمي توانست به مجلس داده شود.
طرح قانون بانك مركزي ارائه شده در مجلس در چند 
جا ظرفيت مورد نياز را ايجاد كرده اســت. اين طرح در 
آنجايي كه دولت با كســري بودجه مواجه است از بانك 
مركزي در قبال تأمين مالي كســري بودجه و نيز تأمين 

مالي كسري نقدينگي دولت حفاظت مي كند. در اين طرح 
آورده شده اســت كه بانك مركزي در صورتي مي تواند 
كســري را تأمين كند كه اوراق بهادار بدون ريسك را به 
عالوه مقدار اضافي مناســب از دولت به عنوان تضمين 
بگيرد و در ازاي آن منابــع را در اختيار دولت قرار دهد. 
بنابراين با ايــن كار ترازنامه بانك مركزي بيش از اين از 
محل بدهي دولت به بانك مركزي منبسط نمي شود. به 
عبارت ديگر پايه پولي را در اختيار دولت مي گذارد و در 
ازاي آن اوراق مي گيــرد و انقباض الزم را ايجاد مي كند. 
البته طرح مجلــس در مورد تنخواه گردان خزانه ضعيف 
اســت، اما حتي آن چيزي كه اجازه داده بهتر از چيزي 

است كه اكنون در كشور اجرا مي شود.
نكته ديگر موضوع ارز اســت. ما در يك كشور نفتي 
نمي توانيم در مورد ارز مانند هر كشــور ديگري صحبت 
كنيم. الگوي تركيه، پاكســتان و مالزي بــراي ما قابل 
اســتفاده نيســت. بخش زيادي از درآمد دولت از محل 
فروش نفت اما به ارز خارجي است و اين ارز تا تبديل به 
ريال نشود براي دولت درآمد نيست. تا به حال رژيم ارزي 
ما به گونه اي بوده كه بانك مركزي عمال مجبور به خريد 
مقدار فروش رفته ارز دولت بوده است و طرح مجلس اين 
اجبار را برداشــته و بانك مركزي را در خريد ارز دولت و 
در كارگزاري فروش ارز دولت، مختار كرده است. بنابر اين 
دارايي هــاي خارجي بانك مركزي از اين محل در اختيار 
بانك مركزي است و همچنين ارز را حتما بايد طبق رژيم 
تك نرخي بخــرد و نه چند نرخي. در نتيجه عمال طرح 
مجلس اين موضوع را كه سياست ارزي بانك مركزي بايد 

ذيل سياست پولي آن باشد به رسميت شمرده است.
نكته مهم بعدي اين است كه بانك مركزي چگونه با 
كســري بانك ها روبرو شود؟ بانك ها در دو حالت ممكن 
است با كسري مواجه شوند. حالت اول اينكه بانك ها منابع 
و دارايي الزم را دارند اما اين منابع به صورت نقدي نيست. 
حالت دوم اينكه بانك ها اصال دارايي كافي براي پوشش 
بدهي خود ندارند اما مشكل آنها ممكن است به صورت 
كمبود نقدينگي بروز كند. در صورت مراجعه بانك به بانك 
مركزي كه آخرين قرض دهنده نيز هســت و بانك هاي 
ديگر حاضر به قرض دادن به آن بانك نشده اند، اوال خود 
بانك مركزي به اقتضاي وضعيت اقتصاد كشور و وضعيت 
سيكل تجاري و اعتباري كه در كشور وجود دارد، بايد نرخ 
را تعييــن كند و قانون بايد چنين اختياري را براي بانك 
مركزي قائل شود. در اين طرح اين اجازه به بانك مركزي 
داده شده است كه منحصرا نرخ را تعيين كند. ثانيا بانك 
مركزي بايد به تشخيص خود قادر باشد كه به يك بانك 
قرض بدهد يا ندهد و هيچ كسي نبايد آن را بابت چنين 
تشــخيصي مواخذه كند. در واقع بانك مركزي بايد هم 
بتواند تنظيم گري كند هم توانايي فيصله دادن به تزاحم 
منافع را داشته باشد. همچنين بايد بتواند از سهامداران، 
مديرعامل و هيأت عامل ســلب اختيار كند و راسا براي 
بانك سرپرست تعيين كند و شروع به فروش دارايي هاي 
بانك كند. طرح مجلس چنين اجازه اي را به بانك مركزي 
مي دهد. با اين طرح از تاثير پذيري ترازنامه بانك مركزي از 
چنين شوكهايي ممانعت به عمل آمده و بانك مركزي از 

حمايت قانوني براي انجام وظايفش برخوردار خواهد بود.
توجه داشته باشيد كه شوك هاي مالي گريزناپذيرند و 

همراه با صالحديد وزارت خزانه داري اقدامات الزم انجام 
مي شــود. اين قانون از بانك مركزي به گونه اي محافظت 
مي كند كه هرگاه بخواهد به دولت اعتبار دهد بايد وثايق 
كافــي را از دولت بگيرد. در غير اين صورت اجازه چنين 
كاري را ندارد. اما در مورد تأمين مالي تنخواه گردان خزانه 
اين منفذ را باز گذاشــته كه اين كار ايراد دارد. همچنين 
بانك مركزي بايد از طريق نسبت كفايت سرمايه سمت 
راست ترازنامه بانك ها را كنترل كند. اگر بانكي نتوانست 
كســري نقدينگي را در بازار بين بانكي تأمين كند و به 
بانك مركزي مراجعه كرد، اگر بانك دارايي كافي داشت، 
بانك مركــزي بايد نقدينگي مورد نياز وي را تأمين و به 
ازاي آن نقدينگي و مقــداري هم اضافه تر از آن، از بانك 
اوراق بگيــرد. اگر بانك مراجعه كننــده به بانك مركزي 
مشــكل عدم كفايت دارايي داشت، نه تنها نقدينگي وي 
را تأمين نكرده بلكه به هيــچ بانك ديگري اجازه قرض 
دادن را نمي دهد و عمليات واسطه گري بانك را نيز تعطيل 
مي كند و بانك را در مسير ريكاوري و رفع مشكل كفايت 
سرمايه قرار مي دهد. طرح مجلس اجازه چنين عملياتي 
را به بانك مركزي مي دهد كه تا پيش از اين قانوني براي 
آن وجود نداشت. نكته ديگر آن است كه فراتر از تكانه ها، 
اگر بانك مركزي بخواهد سياست گذاري پولي بكند آيا اين 
قانون دست بانك مركزي را باز گذاشته است؟ پاسخ بله و 
خير است. بله يعني يك هيأت عالي پيش بيني شده كه 
منحصرا مسئول طراحي و به كارگيري ابزارهاي سياست 
پولي اســت و بابت اين كار مصونيــت دارند. اين هيأت 
عالي از اختيارات كامل براي انجام چنين كاري برخوردار 
است و نهادهاي الزم مانند بازار بين بانكي را نيز قانون در 
اختيار آن گذاشته است. عالوه بر اين، ابزارهاي الزم براي 
مديريت انتظارات را نيز در اختيار بانك مركزي قرار داده 
است تا بانك مركزي با استفاده از سياست ارتباطي بتواند 
انتظارات آحاد اقتصادي را مديريت كند. اما هر ابزاري كه 
بانك مركزي بخواهد اســتفاده كند بايد از شوراي فقهي 
مجوز بگيرد كه اين ايراد بزرگي است. چون اول اينكه فقها 
را وارد عرصه اي مي كند كه عرصه تخصصي آنها نيست و 
در اين عرصه مداخله مي كنند و ممكن است موجب تاخير 
در كار شوند اما پاسخگو نيستند. دوم اينكه بانك مركزي 
چابكي الزم را از دست مي دهد. زيرا بانك مركزي بايد در 
چند ساعت تصميم بگيرد كه بازار را چگونه سامان بدهد 

و ابزار الزم ممكن است در اختيارش نباشد.
بنا بر آنچه گفته شــد، طرح مجلس كه در شور اول 
تصويب شــده و در انتظار تشــكيل شــور دوم است در 
حوزه هاي كنش پذير )passive( سياســت گذاري پولي 
غيــر از بحث تنخواه گردان خزانه به بانك مركزي اقتدار، 
استقالل عملياتي، سازمان، حكمراني و هدف كنترل تورم 
و ثبات قيمي را مي دهد و از اين منظر نمره قبولي بااليي 
مي گيــرد. اما چون در زمينه هــدف، بانك مركزي را دو 
فرماني مي كند، ايراد دارد. همچنين اين طرح در زمينه 
فعاليت هاي كنشــگرانه )proactive( مقداري ضعيف 
عمل كرده اســت. بنابراين طرح مجلس خوب است اما 
ايراداتي دارد كه قابل اصالح هستند و نبايد تصويب آن را 
به تاخير انداخت. چون در مقايسه با قوانين فعلي بسيار 
پيشرفته تر است و دســت بانك مركزي را بسيار بازتر از 

بانك مركزي فعلي مي كند.

اقتصاد کالن
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گفت وگوي مســعود نيلي با هفته نامه تجارت فردا بدون شــك يكي از 
مهم ترين گفت وگوهاي تمام سال هاي گذشته او به شمار مي رود. اقتصاددان 
صبــور و سرشــناس، در اين مجال، صريح تر از هميشــه تعارف ها را كنار 
مي گذارد و خطاب به سياستمداراني كه قرار است سكان سياست گذاري را 

در دست گيرند، آخرين هشدارها را مي دهد.
مســعود نيلي وضع موجود را بيش از هر چيــز مديون دو راهبرد غلط 
مي داند؛ اول اينكه سياستمدار، استقالل كشــور را معادل تعارض با نظام 
بين المللي تعريف كرده و ديگر اينكه عدالت را معادل مصرف ارزان دولتي 
مي داند.در توصيف گرفتاري اول، همين بس كه امروز ايران جزو كشورهاي 
بي ثبات براي سرمايه گذاري است و سهمي از ميلياردها دالر سرمايه جهاني 

نبرده است. با هيچ كشوري رابطه اقتصادي مبتني بر قواعد ديپلماسي 
ندارد و اگر وضع به همين منوال پيش رود، در آينده نه چندان 

دور، شباهت هاي زيادي به مدل كره شمالي پيدا مي كند كه 
كشوري تنهاست و رابطه خاصي با ديگر كشورها ندارد.

هفته گذشــته،  محمد طبيبيان در گردهمايي تجار و 
فعاالن بخش خصوصي در كالب هاوس جمله تامل برانگيزي 
مطرح كرد. او گفت: »يحتمل، تنها كشــوري هستيم كه 
كاركنان وزارت امور خارجه اش حقوق مي گيرند كه ما با 

دنيا رابطه نداشته باشيم.«
اين جمله را بگذاريد كنار جمله موســي غني نژاد كه 

او نيز چندي پيش از چرخه معيوبي ســخن گفت كه 
در آن حكمرانان با سياست گذاري 

نادرست باعث تشديد نابرابري 
مي شــوند و بعــد بــراي 
رفــع اين نابرابــري و به 
بهانه حمايت از اقشــار 
ضعيف، تصميم خطاي 
كه  مي گيرند  ديگري 
مجــدداً نابرابــري را 
بيشتر و اقشار ضعيف 

مي كند.  را ضعيف تــر 
نكته دردناك اين اســت 

اين سياســت ها  تابلوي  كه 
هم عدالت اجتماعي اســت.جاي 
دوري نرويم، همين روزها كه جمع 
كثيري از مردم كشورمان آب براي 
آشاميدن ندارند و بسياري ديگر، از 
داشــتن برق محرومند، عده اي از 
خدمت«  »شيفته  سياستمداران 

يك بار ديگر تابلــو عدالت در 
دست گرفته اند و مي خواهند 
مســكن رايــگان بــه مردم 

ببخشند و فقر را با توزيع منابع 
دولتي، ريشه كن كنند.

چرااینروشبهنتیجهنميرسد؟
به طور مشخص، يكي از مهم ترين شعارهايي كه در جريان پيروزي 
انقالب اســالمي به كرات شنيده شــد، موضوع »عدالت« بود كه هم 
در جامعه تقاضاي زيادي داشــت و هــم انقالبيون به تحقق آن ايمان 
داشــتند. در نتيجه وقتــي انقالبيون به قدرت رســيدند، براي تحقق 
شــعار عدالت، طيف وســيعي از كاالها و خدمات دولتي را رايگان يا 
ارزان كردند. »آب« و »برق« دو كااليي بودند كه در سال هاي آغازين 
اســتقرار جمهوري اسالمي به عنوان مهم ترين مصاديق عدالت معرفي 
و شــناخته شــدند و امروز هر دو كاال در ايران به دليل عدم تعادل در 

توليد و مصرف، وضعيت بحراني دارند.
انقالبيون در تالشي ستودني و قابل احترام، هزاران روستا 
را لوله كشــي كردند و شبكه برق را فراگير كردند و اين 
را مصــداق عدالت  دانســتند اما امروز نــه آبي وجود 
دارد كه در لوله ها انتقال داده شــود و نه برقي كه از 
طريق شبكه ها به دوردست ها برسد. حتما خبرها را 
خوانده ايد كه در حال حاضر هزاران روســتا با تانكر، 
آب رســاني مي شــود و روزانه، برق خيلي از شهرها 
و روســتاها نيز قطع مي شــود تا توليد و مصرف برق، 

هم تراز شود.
از اين دســت مثال ها زياد مي شــود مطــرح كرد و 
سياســتمداران در ســال هاي گذشــته، با برداشت هاي 
ناصحيــح از عدالــت، انبوهي از 

منابع را بر باد دادند.
شــكي نيســت كه طي 
مسير با دو راهبرد خطايي 
كه مســعود نيلي مطرح 

كرد، ممكن نيست.
مخاصمه با جهان اگر 
ادامه پيدا كند، ايران در 
مسير كره شمالي شدن 
ايران  و  مي گيــرد  قرار 
روز بــه روز منزوي تر و 
تنهاتر مي شــود.عدالت را 
معادل مصرف ارزان دولتي 
دانستن هم، تداوم اتالف منابع 
و ســركوب انگيزه هــاي بخش 
خصوصــي را رقــم مي زند تا 
جايي كه نــه دولت مي تواند 
از عهده وظايف اصلي خود 
برآيد و نه بخش خصوصي 
ادامه  توليد  كــه  مي ماند 
پيدا كند. اين مســير نيز 
جامعه  بيشــتر  فقر  به 

ايران منجر مي شود.
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اقتصاد کالن

در يك مقاله در شــماره اخير يعني سپتامبر 2۰21 
 American Economic Review نشريه تخصصي
تحت عنوان »از وِبِر تا كافكا: بي ثباتي سياسي و بيش توليد 
قوانين«، پژوهشــگران ابتدا يك الگوي نظري را طراحي 
مي كنند و آن را در مورد كشور ايتاليا به كار مي برند. اين 
كشور در مجموعه كشور هاي غربي در گير بي ثباتي سياسي 
بيشتري بوده و متوسط عمر دولت ها بسيار كوتاه بوده است. 
البته كوتاهي عمر دولت ها تنها شاخص بي ثباتي نيست 
بلكه به گل نشســتن ذورق دولت ها به دليل تناقض هاي 
منافع گروه هاي حكومتگر، خود مي تواند نشان از بي ثباتي 
باشد. چنانكه اصطالح خاصي براي حكومت هاي متعددي 
از جمله پاكســتان، افغانستان، ســومالي و لبنان به كار 
مي برند و آنان را به عنوان failed state يا حكومت هاي 
از پا افتاده مي شناســند. اما در مقاله مزبور توجه به مورد 
ايتاليا است. از نتايج پژوهش مزبور اينكه نشان مي دهند 
بي ثباتي سياسي مي تواند منجر به توليد مازاد قوانين شود. 
اين مازاد قوانين نيز يك سلسله زنجيره اي از نتايج را ايجاد 
مي كند كه به يك اقتصاد كافكايي منجر مي گردد. نقطه 
كليدي اينكه بي ثباتي سياســي افق فعاليت و شانس در 
قدرت ماندن و زندگي سياسي سياستمداران كم مايه تر 
را كاهــش مي دهد. اين نيز انگيزه ايجاد مي كند كه اينها 
قوانين بيشتري را پيشنهاد كنند، چون ماحصل قوانين در 

زمان هايي در آينده دور نمايان خواهد شد )مثل برنامه هاي 
بيست و چهل ساله( كه اين سياسيون ديگر در دسترس 
نيستند تا به خاطر آن مورد پرسش و شماتت قرار گيرند. 
در نتيجه انباشته شدن مقادير انبوهي از قوانين بي كيفيت 
منجر به ايجاد يك شــبكه پيچيده و غيرمنطقي از نظام 
اداري و كاغذ بازي و نهاد ها و تشكيالت اداري پر هزينه و 
ضايعه ساز و سبب كاهش كار يي نظام اداري و حكومتي 
مي شــود. اينگونه قوانين توليد انبوه خــود نتايج هرج و 
مرجي و تاخيري ببار مي آورند كه ســبب مي شود انگيزه 
نا كارســاز سياستمداران كم توان بر تداوم تصويب قوانين 
بي كيفيت، تبديل به ويژگي پايدار سيستم سياسي شود. 
بنابر اين، دوران هاي بي ثباتي سياســي يك اثر دايمي و 
بلندمدت در ايجاد ســاختار ها و نهاد هاي غير كار كردي 
اعمال مي كند. در اين مقاله نشان مي دهند كه چگونه در 
ادوار بي ثباتي سياسي، پس از پايان جنگ سرد، در ايتاليا 
افزايش تصويب قوانين كم كيفيت و همزمان تنزل نمايي 
در كيفيت و كار آيي نظام اداري و بوروكراسي قابل مشاهده 
اســت. همچنين به عنوان نمونه متضاد آن مورد آلمان را 
بررسي مي كنند كه در آن به دليل ثبات سياسي تحوالت 
مشابهي در توليد تعداد قوانين و كاهش كيفيت آنان رخ 
نداد. موردي كه مي توان اضافه كرد مورد سوييس است، 
كه در آن مجلس در هر سال چهار بار و هر بار به مدت سه 

هفته يعني كال دوازده هفته تشكيل مي شود، آن هم در 
هفته بين دو تا پنج جلسه، چون قوانين الزم قبالً تصويب 
شده و كار يي آنان كنترل و ايراد ها بر طرف شده ضرورتي 
نيســت كه مجلس با عجله و هــر روز به تصويب قوانين 
مشغول باشد. جلســات معدود هم براي پيگيري ارزيابي 
و نظارت تشــكيل مي شود.مجالس در كشور ما از قبل از 
انقالب و بعد از آن هم، با سرعت بيشتر، مثل ماشين چاپگر 
عجول زيراكس براي توليد قوانين بوده و هر گز نيز ماه يا 
هفته اي تامل نكرده اند تا نتيجه كار كرد هاي قبلي را ارزيابي 

و تصحيح كنند.
به عنوان يك مصداق اخيراً قانوني در دســت تصويب 
اســت تحت عنوان »طرح تســهيل )!!!( صــدور برخي 
مجوزهاي كسب وكار« قرار است براي اعمال مصوبه هاي 
شوراي پول و اعتبار مجازات هايي براي كارمندان بانك )!( 
پيش بيني شود به اين نحو و با اين توضيح كه در نشريات 
منعكس شده است:  »مهم ترين تفاوت اين طرح با موارد 
مشابه پيش از آن، ضمانت اجراي آن است؛ چراكه مصوبات 
مشــابه قبلي به دليل عدم ضمانت اجرا با شكست مواجه 
شده اند. بنابراين در تبصره 4 آن آمده است كه متخلفان 
از مفــاد اين ماده )ماده ۳1 وتبصره هاي آن( و از نرخ هاي 
مصوب شــوراي پول و اعتبار، اعم از از مديران يا كاركنان 
خاطي شبكه بانكي عالوه بر جبران كليه خسارات وارده 
به مشتريان، حســب مورد به مجازات مقرر در ماده 57۶ 
كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات هاي 
بازدارنده( مصوب 2 خرداد 1۳75 يا ممنوعيت از اشتغال 
در موسســات مالي و بانكي از يك تا پنج ســال محكوم 
مي شــوند.«  اين طرح اگر تصويب شد نمونه بارز و البته 
نه منحصربه فرد از همان قوانين كم كيفيت و توليد انبوه 
و كافكايي است. چرا؟ مي خواهند كار كنان بانك را تنبيه 
كنند براي عدم اجراي مصوباتي كه از اول اشتباه بوده است. 
از قبل از انقالب مصوبات شــوراي پول و اعتبار در مورد 
سهميه بندي اعتبار و تعيين نرخ هاي بهره دستوري، اشتباه 
و غيرقابل اجرا بوده تاكنون.و هر نوع تهديد تنبيه كار كنان 
بانك ها هم منجر به اتخاذ روش هاي تاخيري، ايجاد سردر 
گمي براي مشتريان و ضايعات وقت مردم و كاركنان بانك 
و منابع كشور و احياناً فساد خواهد شد. از اين دست قوانين 
زياد داريم كه اجراي برخي از آنها كالً فراموش شده، چون 
قابل اجرا نبوده انــد، اما مثل يك صخره لرزان و پر خطر 
باالي سر اقتصاد كشور آويزان هستند. جالب است كه تصور 
مي كنند با ايجاد سامانه ثبت الكترونيك براي ثبت مراحل 
در خواست و غيره مشكل حل مي شود. اين سامانه ها هم 
دقيقاً حالت سيستم اداري كافكايي را بياد مي آورند كه سر 
نوشت فرد به كامپيوتري كه جوابي ندارد گره زده مي شود. 
به ساير سامانه ها توجه كنيم كه يك مرحله كاغذ بازي و 

هزينه به مراحل قبلي اضافه كرده است.
صفحه تلگرامي دكتر طبيبيان

اقتصاد کافكايي: توليد انبوه قوانين کم کيفيت و مشكل ساز
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بر فراز و فرود پتروشيمي

نشست»بررســيوضعیتصنعتپتروشیمي«باسخنراني
آقایانمهندسحســنعباسزاده)مدیربرنامهریزيوتوسعه
شــركتمليصنایعپتروشیمي(،دكترحســینعليزادمهر
)مدیرعاملشــركتپیشــرواقتصاديپردیسان(ومهندس
سیدرضاحسینيكارشــناسارشدتوسعهزنجیرهارزش(وبا
حضورجمعيازكارشناســانوعالقهمندانبهصورتآنالین

برگزارگردید.

دكترعليمتوسلي
در ســال گذشته برخي از صنايع كشــور را در نشست هاي موسسه 
بررســي و تغييرات و اولويت هاي پيش روي آنها را مرور كرديم. يكي 
از مهم ترين صنايع كشــور ما صنعت پتروشــيمي است و اين اهميت 
طي دهه اخير و با شــدت گرفتن تحريم ها بيشــتر نيز شده است. با 
كنار رفتن نفت، پتروشــيمي ســهم ارزآوري بيشتري پيدا كرده است 
و نقش پر رنگي در توليد ارزش افزوده كشــور دارد و به طور خاص به 
دليل دسترسي كشــور به منابع گازي، از پتانسيل بااليي براي توسعه 
برخوردار اســت. در اين نشست قصد داريم با توجه به تحوالت داخلي 
صنعت پتروشــيمي و تحوالت سياسي آتي تاثيرگذار بر آن به بررسي 

وضعيت و چشم انداز اين صنعت بپردازيم.

مهندسحسنعباسزاده
در سال گذشــته براي صنعت پتروشيمي حدود 4۰ ميليون 
تن و معادل 9۰۰ هزار بشكه نفت خام به عنوان خوراك، مصرف 
شده است كه در ۶۳ مجتمع توليدي با ظرفيت توليد ۸4 ميليون 

 تن به توليد ۳4 ميليون تن محصول نهايي قابل فروش به ارزش
14 ميليارد دالر منتج شده است. از اين ميزان 71 درصد آن صادر 
شــده و مابقي در داخل به فروش رسيده است كه ۶4 درصد آن 
به محصوالت پليمري و ۳۶ درصد آن به محصوالت غير پليمري 
اختصاص دارد. ســهم گاز طبيعي در خوراك پتروشــيمي ها در 

سال گذشته 42 درصد بوده است. 

اين مقدار حدود 9 درصد مصرف كل گاز طبيعي در كشور است 
كه بــا توجه به ارزش افزوده بااليي كه اين صنعت ايجاد مي كند 
پيشــنهاد مي شود كه با افزايش بهره وري مصرف گاز طبيعي در 
كشــور اين ميزان به 2۰ درصد افزايش يابد. با مقايســه فروش 
محصوالت پتروشــيمي در سال هاي 1۳9۸ و 1۳99 درمي يابيم 
كــه فروش محصوالت نهايي از ۳1 ميليون تن به ۳4.5، صادرات 
از 22 به 24.5 و خالص فروش داخلي از ۸.4 به 9.۸ ميليون تن 
افزايش پيدا كرده اســت كه اين افزايش با وجود تحريم ها اتفاق 
افتاده است. بيشترين محصوالت صادراتي ما در بخش پتروشيمي 
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را اوره، پلي اتيلن و متانول تشــكيل مي دهد و بيشــتر فروش داخلي 
نيــز در بورس كاال و انرژي به انجام مي رســد و بخش كشــاورزي نيز 
خريدار عمده كود شــيميايي محسوب مي شود. البته براي تأمين نياز 
داخلي به واردات برخي محصوالت خاص كه به نسبت گران قيمت هم 
هســتند اقدام مي كنيم كه مقدار آن حدود هفتصد هزار تن محصول 
به ارزش 1.۳ ميليارد دالر اســت.برآورد اشتغال در صنعت پتروشيمي 
و صنايع پايين دست آن حاكي از آن است كه به ازاي هر يك ميليون 
تن محصوالت پتروشــيمي، 17۰ هزار شغل به وجود مي آيد. در سال 
1۳۸9 اشتغال مستقيم در صنعت پتروشيمي كشور تقريبا 1۰7 هزار 
نفر بوده اســت كه 79 هزار نفر از آن در مجتمع هاي پتروشيمي و 2۸ 
هزار نفر در طرح هاي در دســت اجرا اشــتغال داشته اند. اشتغال غير 
مســتقيم در پايين دست صنعت پتروشــيمي نيز در اين سال حدود 
92۰ هزار نفر بوده اســت.پس از پايان 11 طرح پتروشيمي باقيمانده 
از طرح هاي جهش دوم در برنامه ششم توسعه، ظرفيت توليد در سال 
14۰۰ به 1۰۰ ميليون تن در سال و با افزايشي 11۰ درصدي، درآمد 
صنعت پتروشــيمي به حدود 2۳ ميليارد دالر در ســال خواهد رسيد. 
بــه عالوه در صورت بهره برداري از ۳5 طرح پتروشــيمي از طرح هاي 
جهش سوم نيز ظرفيت توليد ساالنه پتروشيمي كشور در سال 14۰4 
به 1۳۳ ميليون تن خواهد رســيد كه افزايش درآمد 44 درصدي را به 
دنبال خواهد داشت. اين طرح ها 15 محصول جديد را با سرمايه گذاري 
2۰ ميليــارد دالري به بازار عرضه خواهند كرد.اركان توســعه صنعت 
پتروشيمي شامل 4 ركن خوراك، سرمايه، فناوري و بازار فروش است 
كه مزيت ما همواره در خوراك مورد نياز پتروشيمي ها بوده و در زمينه 
بازار فروش و فناوري همواره با مشــكل مواجه بوده ايم. در سال 1۳99 
مصرف خوراك و سوخت صنعت پتروشيمي ما 4۰ ميليون تن معادل 
992 هزار بشكه نفت خام در روز و ميزان سرمايه گذاري ما 77 ميليارد 
دالر بوده اســت كه پيش بيني مي شود در ســال 14۰4 اين ارقام به 
ترتيــب به ۸5 ميليون تن خوراك و 92 ميليارد دالر ســرمايه گذاري 
برســد. در موضوع فناوري، از 2۸۶ اليسنس، ۶5 نوع فرآيند خريداري 
شده است و تاكنون 1۰ نوع فرآيند، بومي سازي شده است. در استفاده 
از كاتاليســتها وضعيت بهتري داريم و از ۸5 كاتاليســتي كه استفاده 
مي كنيم، 2۰ نوع آن داخلي ســازي شــده است و در سال 14۰۰، 1۶ 
كاتاليســت ديگر به اين ليست اضافه شــده و 49 نوع مورد ديگر نيز 
در مرحله تحقيق و توســعه براي 
داخلي سازي است. مصرف آب اين 
صنعت نيز حــدود ۳ دهم درصد 
از كل مصرف آب كشــور است كه 

نسبت به مصرف آب در بخش كشاورزي كه سهمي 9۰ درصدي دارد 
بسيار ناچيز است.براي تدوين استراتژي جديد توسعه زنجيره ارزش در 
صنعت پتروشيمي در گام نخست مطالعاتي براي بررسي وضع موجود و 
يافتن نقاط ضعف، شامل مطالعه سبد محصوالت و وضعيت محصوالت 
پايه، مطالعه خوراك هاي باالدســت صنعت پتروشيمي، مطالعه ارزش 
محصوالت پتروشــيمي، مطالعــه بازار محصــوالت صادراتي، مطالعه 
نيــاز صنايع داخلي به محصوالت پتروشــيمي و مطالعه توزيع صنعت 
پتروشيمي در كشور انجام شده است. يافته هاي اين مطالعات بر ايجاد 
توازن بيشتر در سبد محصوالت پايه، توجه به تأمين بلندمدت خوراك 
بــه ويژه با توجه به كمبود گاز طبيعي، لزوم توليد محصوالت با ارزش 
بيشتر، كوچك بودن سيد محصوالت و محدود بودن بازار، ارزش باالي 
محصوالت وارداتي و در نهايت، لزوم توجه به توزيع فرصت هاي توسعه 
تأكيــد دارد. در گام دوم، تمركز بــر توانمندي ها و يافتن نقطه اهرمي 
كارساز است و در گام سوم، با تبيين راهبرد صنعتي به توسعه زنجيره 

ارزش مي پردازيم.

دكترحسینعليزادمهر

ايران چهارمين كشور دارنده ذخاير نفت خام به حجم 155.۶ ميليارد 
بشــكه معادل 9 درصد ذخاير نفت دنيا و دومين 
 كشــور دارنده ذخاير گاز طبيعي به حجم تقريبا

۳2 هزار ميليارد مترمكعب معادل 1۶.1۶ درصد از 
كل ذخاير دنيا است.
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از آنجا كــه اطالعات و آمــار مربوط به صنعت پتروشــيمي در 
سال هاي 1۳9۸ و 1۳99 توسط مراجع معتبر منتشر نگرديده است، 
بنابراين با توجه به برآورد كارشناســي، توليد صنعت پتروشيمي در 
ســال 1۳9۸، 54.۶ ميليون تن و ظرفيت اسمي اين صنعت معادل 
۶4 ميليون تن ميباشــد. با توجه به طرح هاي بهره برداري شده در 
ســال 1۳99، ظرفيت اسمي صعنت پتروشيمي در اين سال معادل 
74 ميليون تن برآورد مي شــود. ظرفيت كل بخش پتروشيمي دنيا 
در ســال 2۰19، 2129 ميليــون تن و ارزش فــروش محصوالت 
پتروشــيمي در اين ســال ۳9۳9 ميليارد دالر بوده كه سهم ايران 
از ظرفيت پتروشــيمي دنيا تنها ۳ درصد اســت.صنعت پتروشيمي 
از صنايع مادر و اشــتغال زا مي باشد كه به عنوان تغذيه كننده ساير 
بخش هاي صنعت مي تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي 
در حال توســعه نقش اساســي را ايفــا نمايد. امــروزه محصوالت 
پتروشــيمي بخش غير قابل حذف از زندگي بشــري است تا آنجا 
كه بايد گفت دامنه كاربرد فرآورده هــاي آن در توليد مواد غذايي، 
كشاورزي، خودرو، منســوجات، لوازم منزل و... گسترده شده است. 
تنوع باالي محصوالت در اين صنعت باعث شده است كه كشورهاي 
دنيا تمركز ويژه اي به اين بخش داشته باشند. همچنين پتروشيمي 

جزو صنايع مهم در بورس هاي دنيا مي باشد. 
حدود 9۰ درصد از تقاضاي خوراك صنعت پتروشــيمي در دنيا از 
نفت و گاز و مابقي از ذغال ســنگ و بيومس تأمين مي گردد. در سال 
2۰17 به طور متوسط روزانه حدود 12 ميليون بشكه نفت خام و هر 
ســال 1۰5 ميليارد فوت مكعب حجم گاز مصرفي بخش پتروشيمي 
به عنوان خوراك اســت. خوراك ذغال سنگ نيز تقريبا به مقدار ۸۰ 
ميليون تن در ســال مصرف مي گردد. اتان در آمريكاي شــمالي و 
خاورميانــه و نفتا در اروپاي غربي و آســيا خوراك غالب براي توليد 
محصوالت شــيميايي پايه مي باشــد. گاز طبيعي نيز خوراك اصلي 
توليد متانول و آمونياك در جهان به شمار مي آيد. چين نيز به دليل 
دســتيابي به ذخاير ذغال سنگ از اين خوراك براي توليد مواد پايه 

شيميايي متانول و آمونياك بهره مي گيرد.
هر شــغل در بخش پتروشيمي تقريبا 7 شغل در ساير بخش هاي 
اقتصــاد به وجود مــي آورد و هر يك دالر درآمــد فروش در بخش 
پتروشــيمي، 4.2 دالر در ســاير بخش هاي اقتصادي درآمد ايجاد 

مي كند. بــا اين وجود ايــران حتي در رده 1۰ كشــور برتر فروش 
محصوالت پتروشــيمي قرار نداشــته و براي مثال شــركت صنايع 
شيميايي خليج فارس از نظر درآمد فروش در رتبه 4۰ ام شركت هاي 
جهــان قرار دارد. آمارها نشــان مي دهد كه در ســال 1۳9۸ در 5۶ 
مجتمع فعال پتروشــيمي در ايران، حدود 1۰۸ هزار نفر مشغول به 
كار بوده اند. متوسط سهم صنعت پتروشيمي از توليد ناخالص داخلي 
كشــور در طي ســال هاي اخير تقريبا 2.2 درصد بوده و اين صنعت 
رتبه نخســت را از نظر ارزش بازار در بازار سرمايه به خود اختصاص 

داده است.
از جمله مزيت هاي نسبي ايران در صنعت پتروشيمي مي توان به 
دسترسي به منابع غني گاز و ميعانات گازي و تأمين خوراك مستمر 
با قيمت رقابتي مناسب، دسترسي به بازارهاي جهاني از طريق دريا 
و خشــكي، قرار گرفتن در مسير جاده ابريشــم، نيروي انساني با 
تجربه و ماهر و در نهايت، وجود تقاضا براي محصوالت پتروشيمي 
با متوسط رشد تقاضا بين 4 تا 4.5 درصد تا سال 2۰۳۰، اشاره كرد.

بنابر آنچه گفته شد، صنعت پتروشيمي مي تواند موتور پيش برنده 
 GDP صنعت كشور باشد، باعث جهش درآمدهاي ارزي و افزايش
كشور شده و اقتصاد مولد و توليد محور را تقويت كند. اين صنعت 
توانايي دارد با ايجاد اشــتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، فقر را در 
كشــور كاهش دهد و با خروج كشــور از اتكا به صادرات نفت خام، 
جلو خام فروشي را بگيرد و اقتصاد را از حالت تك محوري در آورد. 
با توجه به سرمايه بر بودن صنعت، جذب سرمايه گذار خارجي براي 
ســرمايه گذاري و ورود تكنولوژي از ضروريات كشــور است و براي 
توســعه اين صنعت كشور ملزم به تحقق برنامه چشم انداز 2۰ ساله 
صنعت پتروشــيمي تا ســال 14۰4 براي رسيدن به ظرفيت توليد 

1۳۳ ميليون تن مي باشد.
در آخــر براي توســعه هرچه بيشــتر ايــن صنعت در كشــور، 

پيشنهادهايي ارائه مي شود كه عبارتند از: 
* اصالح قوانين و مقررات دست و پا گير جهت ورود سرمايه گذاران 

بخش خصوصي
* حمايــت از ســرمايه گذاران بخش خصوصي بــه لحاظ فني، 

ضمانتي، تسهيالت و...
* ورود عملي NPC به سرمايه گذاري در اين صنعت و مشاركت 

با بخش خصوصي و نهادهاي عمومي
* تعيين قيمت نفت و گاز بــراي صنايع و ثبات آن حداقل براي 

يك دوره 1۰ ساله
* جذب سرمايه گذار خارجي و دانش فني به روز

* برقراري روابط و تعامالت سازنده با جهان
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مهندسسیدرضاحسیني
بر اساس گزارش اخير »چشــم انداز جهاني نفت 2۰2۰« سازمان 
اپك، تقاضاي جهاني نفت در سال 2۰19 معادل 99٫7 ميليون بشكه 
در روز بوده كه در سال 2۰2۰ به دليل شيوع گسترده ويروس كرونا 
با كاهش متوســط 9 ميليون بشــكه در روز به رقــم 9۰.7 ميليون 
بشــكه در روز كاهــش يافت. انتظار مي رود ظرفيت پااليشــي نفت 
در ســال هاي 2۰25، 2۰۳5 و 2۰45 به ترتيب به 1۰۳.7، 1۰9.9 
و 1۰9.1 ميليون بشــكه در روز برســد. كاهش رشد تقاضاي نفت 
بخصوص ناشي از كاهش رشد تقاضا در بخش انرژي براي توليد برق 
و نيز كاهش تقاضا براي مصارف ســوخت هاي فسيلي جاده اي، ريلي 
و دريايي به دليل گرايش جهاني به سوخت هاي پاك و تجديد پذير، 
افزايش كيفيت سوخت، توسعه فرهنگ صرفه جويي و حضور پرقدرت 
خودروهاي برقي مي باشــد. از مجموع تقاضاي 9۰.7 ميليون بشكه 
در روز در ســال 2۰2۰، ســهم محصوالت پتروشيمي معادل 12.9 
ميليون بشــكه در روز بوده است )14.2 درصد( كه از رقم پيش بيني 
شده 1۰9.7 ميليون بشــكه در روز براي سال 2۰45، سهم صنعت 
پتروشــيمي به 17.۳ ميليون بشــكه در روز )15.۸ درصد( خواهد 
رسيد. شــايان ذكر است كه از رشــد تقاضاي روزانه 1۶.5 ميليون 
بشكه براي سال هاي 2۰2۰ تا 2۰۳۰، حدود ۳ ميليون بشكه معادل 
1۸ درصد اين افزايش تقاضا مربوط به صنعت پتروشــيمي است در 
حالي كه طي سال هاي 2۰۳۰ تا 2۰4۰ افزايش تقاضاي روزانه نفت 
تنها 2.1 ميليون بشكه خواهد بود كه 1.1 ميليون بشكه از آن يعني 
در صد قابــل مالحظه 52 درصد مربوط به رشــد تقاضا در صنعت 
پتروشيمي خواهد بود. بيشــترين ميزان تقاضا براي نفتا و گاز مايع 
به عنوان خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي و نيز رشد سهم سوخت 

جت در مقايسه با كاهش تقاضا براي بنزين و گازوئيل مي باشد.
با گذشــت زمان مزيت هاي كسب سهم كشــورها از بازار جهاني 
محصوالت پتروشــيميايي، جهت جديدي به خود گرفته اســت. به 
نحوي كه صرف داشــتن ذخاير معدني و انــرژي نمي تواند به معني 
ظرفيت هاي شاخص براي رشــد و توسعه صنايع پتروشيميايي يك 
كشــور خصوصا در خاورميانه باشد بلكه شيوه استفاده از اين ذخاير 
در راستاي ارتقاي بازدهي، ايجاد ارزش افزوده و كاهش اتالف منابع 

بسيار مهم است.
در حالي كه موج كراكرهاي اتان منطقه آمريكاي شمالي با تكيه 
بر منابع گاز شــيل، كانون توجه مي باشــد، شركتهاي بزرگ نفتي 
در منطقه خاورميانه براي اجراي پروژه هاي عظيم پتروشــيمي در 
منطقه به صف شــده اند. به گونه اي كه با راه انــدازي اين پروژه ها 
از ســال 2۰22، موج جديد پتروشــيمي از منطقه خاورميانه آغاز 
خواهد شــد. دليل اصلي اين جنبش، تالش جهت متوازن ســازي 
پاســخ به تقاضاي سريع فراورده هاي پتروشيمي در مقابل تقاضاي 
كند فراورده هاي ســوختي است )متوسط رشد ساالنه پيش بيني 
شده باالي 4 درصد فراورده هاي پتروشيمي در مقابل متوسط رشد 
ساالنه پيش بيني شده كمتر از 1 درصد فراورده هاي سوختي طي 

دو دهه آينده(.
در اين بين، شركت هاي نفتي آرامكوي عربستان سعودي، شركت 
ملي نفــت ابوظبي )ADNOC(، شــركت نفت عمان و شــركت 
نفت كويت از پيــش قراوالن ســرمايه گذاري هاي عظيم منطقه اي 
و فرامنطقــه اي در توليد محصوالت پتروشــيمي هســتند و حجم 
سرمايه گذاري هاي شــركت هاي نفتي منطقه در صنعت پتروشيمي 

منطقــه در دهه ۳۰ طي ســال هاي 2۰2۰ تــا 2۰۳۰( معادل ۸5 
ميليــارد دالر در منطقه و ۶۰ ميليــارد دالر به صورت فرامنطقه اي 

عمدتا در چين و هند مي باشد.

پتروپاالیشگاهوتوازندرتوسعهصنعتپتروشیميكشور
مفهوم پتروپااليشــگاه بــر مبناي يكپارچگي بيــن مجتمع هاي 
پااليش و پتروشــيمي شــكل گرفته كه با هدف تنوع در محصوالت 
انواع ســوخت و محصوالت پتروشــيمي(، كاهش قيمت تمام شده 
محصوالت، بهينه سازي راندمان و افزايش سودآوري ايجاد مي شوند. 
مجتمع هاي پتروپااليش در راســتاي توليد همزمــان فراورده هاي 
هيدروكربوري و محصــوالت پايه پتروشــيمي نيازمند به كارگيري 
واحدهاي فرايندي تبديلــي و تكميلي از جمله واحد كراكر با بخار، 
واحد تبديل كاتاليســتي، واحد هيدروژن زدايي از پروپان، استخراج 
و جداســازي و الفينها هســتند. در واقع مجتمع هاي پتروپااليش، 
فصل مشــترك صنعت باال دســت و صنعت پايين دست به منظور 
تبديــل نفت خام و NGL اســتحصالي از گازهاي همراه نفت خام، 
گاز طبيعــي و زغال ســنگ به خوراك هاي قابــل عرضه به صنعت 
پتروشيمي هستند.توســعه فناوري در سال هاي گذشته سبب شده 
است كه پيكربندي هاي مختلفي جهت طراحي و احداث مجتمع هاي 
پتروپااليش به كار گرفته شــود. با توجه به اينكه مناطق مختلف دنيا 
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از حيث دسترسي به منابع انرژي فسيلي و در نتيجه خوراكهاي قابل 
عرضه به صنعت پااليش و پتروشــيمي متفاوتند، لذا طبيعي اســت 
كه الگوي توسعه و به كارگيري مجتمع هاي پتروپااليش نيز متفاوت 

خواهند بود.
بررسي وضعيت پتروپااليشگاه ها در جهان نشان مي دهد كه كميت 
و كيفيت، دو كاركرد اصلي مجتمع هاي پتروپااليشــي يعني تأمين 
ســوخت، توليد محصوالت پايه پتروشــيمي و مدل توسعه آنها، در 
كشــورهاي مختلف دنيا با توجه به منابع هيدروكربوري موجود در 
آن كشور متفاوت اســت. در مقايسه با اتيلن، نقش پتروپااليشگاه ها 
در توليد محصوالت پروپيلن و آروماتيكها پررنگتر است. به طوري كه 
در شمال شرق آسيا، اتحاديه اروپا و آمريكاي شمالي به ترتيب ۶4، 
57 و 51 درصــد از ظرفيت توليد پروپيلن و 72، ۸9 و 91 درصد از 
ظرفيت توليد پارازايلن به مجتمع هاي پتروپااليشي اختصاص دارد. 
اين در حالي اســت كه فقط 1۶ درصد از پروپيلن توليدي در منطقه 

خاورميانه از مجتمع هاي پتروپااليش حاصل مي شود.
متوازن كردن توســعه محصوالت پتروشيمي با ايجاد تنوع و بستر 
زنجيــره ارزش از طريق خوراكهــاي مايع و تركيبي و نيز تاب آوري 
پتروپااليشــگاه ها در مقابل تغييرات محيطي، ضمن توسعه زنجيره 
ارزش محصــوالت و حركت از ســوخت محوري به ســودمحوري 
ماموريت اصلي احداث پتروپااليشگاه ها در كشور است. خام فروشي 

و تكميل زنجيره ارزش يك موضوع صفر و صدي نيست، بلكه طيفي 
اســت كه در يك سر آن خام فروشي نفت است و به مرور با احداث 
پتروپااليشگاه ها، پتروشيمي ها و صنايع تكميلي پتروشيمي به سمت 
ســر ديگر طيف حركت مي كنيم. ايســتگاه پاياني زنجيره ارزش در 
صنعت نفت، پتروپااليشگاه ها نيستند، بلكه اتفاقا گام اول و نقطه آغاز 
حركت به ســمت توسعه زنجيره ارزش و اشتغال زايي هستند. عدم 
توسعه كافي صنايع پايين دست پلي اتيلن در كشور و عدم توازن در 

توسعه مشتقات پروپيلن از مصاديق آن است. 
عمده صادرات محصوالت پتروشيمي كشــور، محصوالت بر پايه 
خوراك گاز اســت از جمله متانول و اوره كه نســبت به محصوالت 
بــا پايه خوراك مايــع از جمله پلي پروپيلــن ارزش افزايي كمتري 
دارند )متوســط صادرات هر تن محصول گازي معادل ۳2۰ دالر در 
مقابل متوسط هر تن 11۰۰ دالر پلي پروپيلن(، عدد مذكور حتي با 
افزايش صادرات متانول روند كاهشي خواهد داشت. بررسي طرح هاي 
در دســت اجراي صنعت پتروشيمي نشــان مي دهد كه در دو دهه 
گذشــته برنامه هاي دولت بيشتر معطوف ســاخت پتروشيمي ها بر 
مبنــاي خوراك گاز بوده در حالي كه عمــده محصوالت پايه گاز از 
جمله اوره، آمونياك و متانول با هدف صادراتي توليد مي شــوند و در 
زنجيره ارزش محصوالت مورد نياز صنايع پايين دســتي كشور، قرار 
نمي گيرند اگر چه در سال هاي اخير شركت ملي صنايع پتروشيمي 
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برنامه توســعه زنجيره ارزش از طريق طرح هاي پيشــران و خصوصا 
تكميل زنجيره هاي متانول را مورد توجه قرار داده است. 

با شــكل گيري موج يكپارچگي صنايع پااليشــي و پتروشيميايي 
تحت عنوان پتروپااليشــگاه ها در دهه گذشــته، اخيرا شكل بسيار 
پيشــرفته تر آن يعنــي تبديل مســتقيم نفت خام بــه محصوالت 
پتروشيميايي موســوم به COTC بر آن است تا انقالبي در صنعت 
پتروشيمي ايجاد نموده و كشورهاي داراي منابع نفتي )نظير عربستان 
ســعودي( يا واردكنندگان بزرگ نفت )نظيــر چين(، به بزرگ ترين 
توليد كنندگان محصوالت پتروشيمي تبديل كردند. در شكل سنتي 
حاضر، پااليشگاه ها نفتاي مورد نياز كراكرهاي صنعت پتروشيمي را 
توليــد و در اختيار آن قرار مي دهند تا در عمليات توليد بتواند مورد 
اســتفاده قرار گيرد. در حال حاضر به طور متوســط و استاندارد يك 
بشــكه نفت مي تواند ۸ تا 1۰ درصد نفتــا در اختيار توليد كنندگان 
قرار دهــد و در بهترين حالت در پيچيده ترين پتروپااليشــگاه ها به 
عنوان مثال پتروپااليشــگاه ربيغ عربستان مي تواند 17 درصد يا در 
پتروپااليشگاه صدا را عربستان مي تواند 2۰ درصد نفتا براي فراوري 
 COTC محصوالت پتروشيمي توليد كند. با اين حال گفته مي شود
قادر اســت ميزان 4۰ تا ۸۰ درصد مواد شــيميايي را از هر بشــكه 
نفت استخراج كند كه رقمي بسيار قابل توجه مي باشد. جالب است 
بدانيم كه مارجين پااليشــي )ســود دالري حاصل از هر بشكه نفت 
خام( در يك پااليشــگاه 7 دالر، در يك مجتمع آروماتيك ۸.7 دالر، 
در پتروپااليشــگاه ها 15.۸ دالر و در يك پتروپااليشگاه نسل جديد 

)COTC( به مبلغ چشمگير ۳۰ دالر مي رسد.
در حال حاضر ۸ پااليشگاه ســيراف با خوراك ميعانات گازي هر 
يك به ظرفيــت پااليش ۶۰ هزار بشــكه در روز با مجموع ظرفيت 
پااليشــي 4۸۰ هزار بشــكه در روز ميعانــات گازي و امكان توليد 
مجموعا 2۸۰ هزار بشــكه در روز نفتا كه تماما براي اهداف صادراتي 
مي باشــد در حال اجرا است اگر چه به كندي جلو مي رود. همچنين 
طرح پتروپااليشــگاه آناهيتا با ظرفيت 15۰ هزار بشكه در روز نفت 

خام، بعد از 15 ســال قرار است در تابستان امسال با تأمين مالي از 
ســوي قرارگاه خاتم االنبيا و صندوق توسعه ملي فعاليت اجرايي آن 

آغاز گردد.
با تصويب قانون توسعه پتروپااليشگاه ها در سال 1۳97 در مجلس، 
در مجموع ۸ طرح پتروپااليشــي با مجموع ظرفيــت 1.5 ميليون 
بشــكه در روز تصويب و موافقت اصولي از ســوي وزارت نفت اعطا 
گرديد كه متأســفانه تاكنون به دليل عدم اجــراي قانون مذكور از 
ســوي ســازمان برنامه و بودجه در اجرايي كردن تنفس خوراك و 
تصويب تأمين مالي از سوي هيأت امناي صندوق توسعه ملي، عمال 
روي كاغــذ مانده و مجلس در حال طرح اســتنكاف دولت از اجراي 
قانون توســعه پااليشــگاه براي ارجاع به قوه قضاييه است. در قانون 
توســعه پتروپااليشــگاه، تنفس خوراك به ميزان اعطاي خوراك به 
پتروپااليشــگاه معادل ارزش ساخت پتروپااليشگاه و سپس پرداخت 
آن در قالب تســهيالت بلندمدت از سوي ســرمايه گذار به صندوق 
توســعه ملي مدنظر قرار گرفته اســت تا نرخ بازگشت داخلي طرح 

پتروپااليشگاه بهبود 5 تا 1۰ درصدي را داشته باشد.
بنا بر آنچه گفته شــد، با ظرفيت توليد روزانه 4 ميليون بشــكه 
نفت خام در كشور و مصرف داخلي 1.7 ميليون بشكه، خوراك الزم 
براي احداث پتروپااليشگاه تا 2.۳ ميليون بشكه در روز فراهم است. 
با جهت گيري جديد صنعت نفت در ميدان پتروشــيمي در منطقه 
خاورميانه، دهه ۳۰ و 4۰ ميالدي دهه پيشتازي شركت هاي نفتي در 
صنعت پتروشــيمي خواهد بود و ايجاد پتروپااليشگاه ها را بايد نقطه 
آغاز تداوم زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي دانست و نقطه پايان 

نبايد تلقي كرد.
در سال 14۰۰ با رفع موانع و اجراي قانون توسعه پتروپااليشگاه ها 
بايد از توقف بيشــتر اجراي طرح هاي پتروپااليشي پرهيز گردد. به 
عالوه با رفع تحريم ها و اجرايي شــدن ســند راهبردي 25 ساله با 
كشــور چين، دستيابي به فناوري هاي اجراي پتروپااليشگاه با سطح 

يكپارچگي باال امكان پذير است.
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جه يورش چين به معامله و استخراج رمزارزها 

نهادهايكنترلامورماليدرچینروزجمعه2مهرنقل
وانتقالوپرداختپولدرشــكلرمزارزواستخراجآن
راممنوعكردنــد.تحتتاثیرایناقدامارزشبیتكوین
وسایررمزارزهاوبهايسهامموسساتفعالدرزمینه

خریدوفروشاینارزهاكاهشیافت.
به گزارش خبرگزاري رويتــرز، ده نهاد مالي چين از جمله 
بانك مركزي و نهاد كنترل تبادل ارزهاي خارجي اعالم كردند 
كه در يك اقدام مشترك فعاليت هاي »غيرقانوني« رمزارزها را 
ريشــه كن خواهند كرد. اين اولين باري است كه نهادهاي مالي 
چين در يك اقدام مشترك ممنوعيت كامل تمامي فعاليت هاي 
مربوط به رمزارزها را در دســتور كار قــرار مي دهند.برخي از 
كارشناســان بازار مالي بانك مركزي چيــن اعالم كرد كه از 
رمزارزهــا نمي توان مثل پول براي معامالت اســتفاده كرد و 
شــركت هاي خارجي تبادل ارز حق ندارند از اين روش براي 
انتقال پول به چين اســتفاده كنند. ايــن نهاد در عين حال 
اســتفاده از رمزارزها توســط بانك ها و موسســات پرداخت 
اينترنتــي و همچنيــن تبادل آن در بــازار داخلي را ممنوع 
كرد.پس از اعالم تصميم چيــن ارزش بيت كوين، مهم ترين 
رمــزارز حدود ۶ درصد كاهش يافــت و به حدود 42 هزار و 
2۰۰ دالر رســيد. بهاي ســاير رمزارزها كه معموال تابعي از 
نوسانات بيت كوين است حدود 1۰ درصد كاهش يافت.دولت 
چين در ماه مه 2۰21 اعالم كرده بود كه به عنوان بخشي از 

يك برنامه گســترده براي كاهش ريسك در بازار مالي كشور 
استخراج و معامله رمزارزها را متوقف خواهد كرد.

هشــدار چين در ماه مه باعث شــد كه بسياري از صاحبان 
رمزارزها دارايي خود را بفروشــند و نهادهاي دولتي در نقاط 
مختلف چيــن از آن زمان به بعد مقررات ســختگيرانه اي در 
زمينه كنترل اســتخراج و معامله رمزارزها وضع كردند.برخي 
از كارشناسان اميدوار بودند كه آن هشدار يك سياست موقت 
باشــد ولي تصميم نهادهاي مالي چين در روز جمعه نشــان 
مي دهد كه اين كشــور در مقابله با گســترش رمزارزها بسيار 
جدي اســت.تحت تاثير اين تصميم، بهاي سهام شركت هاي 
فعال در زمينه معامالت رمزارزها در بازار سهام آمريكا بين 4 تا 

7 درصد كاهش يافت.
همزمان كميسيون توسعه و اصالحات ملي چين اعالم كرد 
كه تمامي مراكز استخراج رمزارز در سراسر كشور را شناسايي و 
تعطيل خواهد كرد چون اين فعاليت ها به رشد اقتصادي كشور 
كمك نمي كند و در مقابل ريسك مالي را افزايش داده و انرژي 
بسيار زيادي مصرف مي كند. قبل از تصميم دولت چين در ماه 
مه امسال اين كشــور محل توليد بيش از نيمي از رمزارزهاي 
جهان بود. پژوهش هاي جديد نشان مي دهند كه در پي اعمال 
اين محدوديت بخش عمده اي از مراكز استخراج رمزارز از چين 
به نقاط ديگر جهان از جمله ايالت تگزاس و كشــور قزاقستان 

نقل مكان داده اند.
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اقتصاد کالن

پايان دوران طاليي شرکت هاي اروپايي در چين 
روزهايي طاليي اقتصاد چين هم به شــروع 
روزهاي توفاني نزديك مي شود. رهبران حزب 
كمونيســت چين براي فــرار از توفان هرچند 
روز يك بار دستوري تازه درباره سرمايه داران 
داخلي وخارجــي براي ايجاد محدوديت صادر 
مي كنند. شــمار قابل اعتناي اين دستورها راه 
رابراي خروج شركت هاي غربي و حتي ژاپني 
از اين كشــور همواركرده است. دويچه وله در 
تازه ترين گزارش از اين شــرايط نوشته است: 
خط مشي و سياســت اقتصادي جديد چين 
نگراني شركت هاي اروپايي را برانگيخته است. 
اتاق صنايع و بازرگاني اتحاديه اروپا در پكن در 
گزارش ساالنه خود به اين مسئله پرداخته است. 
آيا دوران طاليي شركت هاي اروپايي در چين 
رو به پايان است؟به گفته يورگ ووتكه، رئيس 
اتاق صنايع و بازرگاني اتحاديه اروپا در چين، در 
نگاه اول به نظر مي رسد كه همه چيز »روبراه« 
باشد. او روز پنجشنبه 2۳ سپتامبر )اول مهر( 
در اين ارتباط گفت: »بسياري از شركت ها در 
ســال گذشته ميالدي از لحاظ ميزان درآمد و 
سود مبالغ ركوردي ثبت كردند و اين روند در 
آينده نزديك نيز تغييري نخواهد كرد.« از ديد 
ووتكه چشــم انداز فعاليت شركت هاي اروپا در 
چين در كوتاه مدت همچنــان مثبت خواهد 
بود، اما نشانه هايي »نگران كننده« دال بر اين 
وجود دارد كه چين روزبه روز مرزهاي اقتصادي 
و بازار خود را ]به روي شــركت هاي خارجي[ 
مي بندد.او در هنگام ارائه گزارش ســاالنه اتاق 
صنايع و بازرگاني اتحاديــه اروپا تصريح كرد، 
برنامه پنج ســاله  جديدي كه در ماه مارس در 
آخريــن كنگره ملي خلق چين ارائه و تصويب 
شد، به طور مشخص حاكي از آن است كه چين 
وابســتگي خود به باقي جهان را كم مي كند و 
مي كوشــد به درجه اي باال از استقالل برسد. 
كاهش وابســتگي اقتصادي به خارج و تمركز 
بيشتر بر بازارهاي داخلي از جمله برنامه هايي 
بود كه رهبري چين در كنگره ســاالنه در ماه 
مارس 2۰21 اعالم كرد. همچنين گفته شــد 
كه براي اين منظور قرار اســت سرمايه گذاري 
در بخــش فناوري و نــوآوري افزايش يابد. بر 
اين پايه در برنامه جديد پنج ســاله پيش بيني 
شــده كه استراتژي گســترش تقاضا در بازار 
داخلي، اصالحات ساختاري در جهت تمركز بر 
بخش عرضه، توسعه مبتني بر نوآوري و عرضه 
كاالهــاي با كيفيت برتر دنبال شــود و از اين 

طريق تقاضاهاي جديد پاسخ داده شوند.

رئيس اتاق صنايع و بازرگاني اتحاديه اروپا در 
چين همچنين تصريح كرد كه پكن به احتمال 
قوي نقشــي را كه شركت هاي خارجي اكنون 
در بازار و اقتصاد چين بازي مي كنند، كاهش 
خواهد داد، بــه ويژه در عرصــه فناوري هاي 
پيشــرفته. ووتكه افزود: »اين پرسش نگراني 
اعضاي اتاق بازرگاني اتحاديه اروپا را برانگيخته 
كه شركت هاي اروپايي تا چه اندازه اين امكان 
را خواهند يافت، در رشد اقتصادي چين سهيم 

باشند.« 
چين در ســال 2۰2۰ تنها كشور قدرتمند 
اقتصادي جهان بــود كه با وجود بحران كرونا 
به رشد اقتصادي ۳/ 2 درصدي دست يافت. به 
عنوان مثال توليد ناخالص داخلي در كشوري 
مانند آلمان در سال گذشته پنج درصد كاهش 
يافته اســت.با اين همه ميزان رشد اقتصادي 
چين در سال گذشته به نسبت دهه هاي قبل 
بسيار كاهش داشته است. اين ميزان در سال 
2۰19 اندكي بيش از شش درصد بوده است.به 
گفته رئيس اتاق صنايع و بازرگاني اتحاديه اروپا 
در چين خط مشي اقتصادي جديد پكن نه تنها 
به ضرر شركت هاي خارجي خواهد بود كه قصد 
فعاليت و كسب درآمد در چين را دارند، بلكه 
براي خود اقتصاد اين كشور نيز زيان آور است.

به باور ووتكه سياســت و برنامه هاي اقتصادي 
جديــد چين در راســتاي رفع وابســتگي به 
خارج و همچنين خودداري از انجام اصالحات 
جســورانه در عرصه بازار سبب خواهد شد كه 

اقتصاد اين كشور نتواند خوب رشد كند.چين 
بر اساس داده هاي موسسه امريكن اينترپرايز، 
فقط ظرف 15 سال گذشته، 2 تريليون و 1۰۰ 
ميليارد دالر در همه كشــورها سرمايه گذاري 
كرده است؛ از كشورهاي ثروتمند مثل سويس 
و آمريكا گرفته تا كشــورهاي آفريقايي مانند 
كنگو.چين بر اساس داده هاي “موسسه امريكن 
اينترپرايز “، فقط ظرف 15 ســال گذشته، 2 
تريليون و 1۰۰ ميليارد دالر در همه كشورها 
ســرمايه گذاري كرده اســت؛ از كشــورهاي 
ثروتمنــد مثل ســويس و آمريــكا گرفته تا 

كشورهاي آفريقايي مانند كنگو.
با وجــود پاندمي كرونا، چين در ســه ماهه 
نخست ســال جاري ميالدي به حدي از رشد 
اقتصادي رسيده كه در سه دهه گذشته سابقه 
نداشته است. چين تنها اقتصاد بزرگ جهان است 
كه رشد اقتصادي آن در سال گذشته نيز مثبت 
بوده است. سند جامع همكاري اقتصادي چين 
و ايران، بار ديگر نگاه ها را به سياست هاي مالي 
چين در كشورهاي در حال توسعه معطوف كرده 
است. چين اين سند و اسناد مشابه را »محرمانه« 
تلقي مي كند. اكنون اطالعاتي دقيقتر از برخي 
اسناد فاش شــده است. نخست وزير چين يكي 
از برنامه هاي ســال جاري را پيشبرد اصالحات 
و دســت يافتن به رشد اقتصادي بيش از شش 
درصد اعالم كرد. او اين مســئله را در مراســم 
گشايش نشست ساالنه كنگره ملي خلق چين 

در پكن مطرح كرده است.
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آلمان ساالنه به ۴۰۰ هزار نيروي کار مهاجر نياز دارد

با وجود اينكه آلمان در ســال هاي تازه سپري 
شده بيشترين كشور مهاجرپذير اروپا بوده است 
اما مقام هاي اقتصادي اين كشور ر همواره از نياز 
به نيروي كار تازه به ويژه مهاجران داراي تخصص 
خبر مي دهند. اقتصاد آلمان با استفاده از نيروي 
كار مهاجران مي تواند دررقابت با كشورهاي ديگر 
عضو اتحاديه اروپا وضعيت بهتري داشــته باشد. 
رئيــس اداره كل كار آلمان از دولت درخواســت 
فوري براي تأمين نيروي كار كرده است. او گفته 
بايد مهاجران بيشتري جذب اين كشور شوند. در 
بســياري حوزه ها، از خدمات تا عرصه هاي فني 

كمبود نيروي كار ماهر وجود دارد. 

دتلــف شــيل، رئيــس اداره كل كار آلمان در 
گفت وگو با روزنامه زوددويچه تســايتونگ هشدار 
داده اســت كه به دليل تغييرات جمعيتي، نيروي 
كار در آلمــان »رو به اتمام اســت«. به گفته او در 
سال جاري ميالدي از شمار كارگران بالقوه در سن 
كاري متعارف تقريبا 15۰ هزار نفر كاسته مي شود 
و اين كمبود در سال هاي آينده بسيار چشمگيرتر 
خواهد شــد. او به اين روزنامه گفته است كه آلمان 

تنها با آموزش كارگران غيرماهر، با دادن اجازه كار 
تمام وقت به زنان مهاجري كه به آنها تنها اجازه كار 
پاره وقت داده شده و بيش از همه با آوردن مهاجران 
تازه به اين كشور مي تواند اين مشكل را حل كند. به 
گفته دتلف شيل آلمان ساالنه به 4۰۰ هزار مهاجر 
نياز دارد. اين نياز به ميزان قابل توجهي بيشــتر از 
ســال هاي گذشته اســت. در همه حوزه ها كمبود 
نيروي كار ماهر وجود دارد، از بخش هاي فني مثل 
نصب دســتگاه تهويه مطبوع گرفته تا تا پرستاري، 
بخش خدمات و رشته هاي تخصصي و دانشگاهي. 
او در چند روز گذشــته بارها بــه وضعيت بد بازار 
كار اشاره كرده اســت. شيل مي گويد: »بسياري از 
جويندگان كار و كارفرمايان يكديگر را پيدا نمي كنند 
و اين روند همچنان تشديد مي شود. به تقاضاي ۳1 
درصد از متقاضياني كــه ثبت نام كرده اند، تاكنون 
رســيدگي نشــده و 4۰ درصد هنوز از فرصت هاي 

آموزشي محرومند.«

برنامهمشخصبرايپشتیبانيازجذبمهاجران
در ژانويه ســال گذشــته ميالدي هيأت وزيران 
دولت برنامه اي مشــخص براي پشتيباني از جذب 
و ادغــام مهاجران در جامعه آلمان تصويب كرد كه 
برخي ناظران آن را تغييري اساسي در سياست ها، 
گفتمان ها و رويكردها در ارتباط با مسئله مهاجرت 

ارزيابي كردند.
آن زمان آنته ويدمن- ماوتس، نماينده ويژه دولت 
آلمان در امور مهاجران گفته بود كه با تدابير جديد 
زمينه جذب موفقيت آميز مهاجران با اقداماتي كه در 

كشور مبدا صورت مي گيرند، فراهم مي شود.از جمله 
اين تدابير ايجاد امكاناتي براي فراگيري زبان آلماني 
و آشنايي با فرصت هاي آموزشي بود. در سندي كه 
به تصويب رســيد، تأكيد شده بود كه دولت آلمان 
قصد دارد در آينده و در صورت نياز، به زنان و مردان 
مهاجر امكان دهد كه در كشور مبدا يا كشوري كه 
براي آموزش در نظر گرفته مي شــود، در دوره هايي 
به منظور آماده سازي براي جذب و ادغام در جامعه 

آلمان شركت كنند.

پاندميكروناوتاثیرآنبرمهاجرت
از اول ماه مارس ســال گذشته ميالدي قانون 
جديد مهاجرتي در آلمان به اجرا گذاشــته شد. 
هدف اصلي اين قوانين، جذب نيروي متخصص 
فراتــر از اتحاديه اروپاســت. آن زمان نيز تأكيد 
شــد كه اقتصاد آلمان نيازمند نيروي متخصص 
از كشــورهاي سوم )كشــورهايي غير از اعضاي 
اتحاديه اروپا( است.پاندمي كرونا اجرايي كردن اين 
قانون در ابعادي كه دولت آلمان در نظر داشــت 
را با مشــكل و تاخير روبرو كرد. به گفته سازمان 
همكاري و توســعه اقتصادي در پي همه گيري 
كرونا، كم و كيف مهاجرت در جهان به شدت تحت 
تاثير قرار گرفت و از شمار مهاجران و پناهجويان به 
شكل قابل توجهي كاسته شد، امري كه هم براي 
توسعه اقتصادي و هم براي مهاجران زيانبار است.

با مهار نسبي كرونا به نظر مي رسد راه براي عملي 
كردن قانون مهاجرتي جديد هموارتر شده است.

دويچه وله
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امپراتوري امالك چين درسياه چاله 

اورگراند يكي از بزرگ ترين توســعه دهندگان 
امالك چين اســت. اين شــركت جز ليســت 
Global 500 است كه به اين معني است كه 
از نظر درآمد يكي از بزرگ ترين كسب و كارهاي 
جهاني محسوب مي شود. در اين شركت حدود 
2۰۰ هزار نفر مشــغول به كار هســتند و اين 
شركت به طور غيرمستقيم به حفظ بيش از ۳.۸ 
ميليون شغل در سال كمك مي كند.مسئله سر 
بدهي هاي شركت بزرگ چيني، اورگراند است. 
اين شركت دوباره ســرتيتر خبرها قرار است و 
بدهي هاي نجومي اش به دليل تنگناهاي نقدي 
مشكل ســاز شده است. ســي ان ان گزارشي در 
اين باره منتشر كرده است.كارشناسان مي گويند 
تقالي اين شركت به عنوان آزمايشي بزرگ براي 
 Lehman پكن و خطر تبديل شدن به شركت
Brothers را دارد كه مي تواند باعث موج جديد 

شوك در دومين اقتصاد بزرگ جهان باشد.

ورگراندچیست؟
اورگراند يكي از بزرگ ترين توسعه دهندگان 
امالك چين اســت. اين شــركت جز ليســت 
Global 500 است كه به اين معني است كه 
از نظر درآمد يكي از بزرگ ترين كسب و كارهاي 
جهاني محسوب مي شود. در اين شركت حدود 
2۰۰ هزار نفر مشــغول به كار هســتند و اين 
شــركت به طور غيرمســتقيم به حفظ بيش از 

۳.۸ ميليون شــغل در ســال كمك مي كند.
اين گروه توســط ميلياردر چيني خو جياين، 
معروف به هوئــي كا يان در كانتوني كه زماني 
ثروتمندترين مرد اين كشــور بود، تأســيس 
شد. اورگراند را به داشتن امالك مسكوني اش 
مي شناسند، اين شركت مفتخر است كه مالك 
بيش از 1۳۰۰ پروژه در بيش از 2۸۰ شهر در 
سراسر چين است، البته دارايي آن بسيار فراتر از 
اين است.در خارج از بخش امالك و مستغالت، 
ايــن گــروه روي خودروهاي برقــي، ورزش، 
پارك هاي موضوعي سرمايه گذاري كرده است. 
اين شركت حتي تجارت غذا و نوشيدني دارد. 
آب بطري، مواد غذايي، محصوالت لبني و ساير 
كاالها را در سراســر چين به فروش مي رساند.

ســال 2۰1۰، اين شــركت يك تيم فوتبال را 
خريداري كرد كه در حــال حاضر به گوانگژو 
اورگراند معروف اســت. اين تيم از آن زمان تا 
به حال، بزرگ ترين مدرسه فوتبال جهان را با 
هزينه 1۸5 ميليون دالري براي اوگراند ساخته 
اســت. گوانگــژو اورگراند همچنــان به دنبال 
ركوردهاي جديد است: در حال حاضر مشغول 
ساخت بزرگ ترين ورزشگاه بزرگ جهان است. 
اين ســايت 1.7 ميليارد دالري به شــكل گل 
نيلوفر غول پيكر است و در نهايت قادر خواهد 

بود 1۰۰ هزار تماشاگر را در خود جاي دهد. 
مشكلازكجاآمد؟

به گزارش اتاق بازرگاني تهران در سال هاي 
اخير، بدهي هــاي اورگراند به دليل وام گرفتن 
افزايش  تأميــن هزينه هاي مختلفــش،  براي 
يافت. اين گروه با بيــش از ۳۰۰ ميليارد دالر 
بدهي، بدهكارترين توســعه دهنده چين شده 
اســت. طي چند هفته گذشــته اين شــركت 
به ســرمايه گذاران در مورد مســائل مربوط به 
جريانات نقدي هشــدار داده كــه اگر قادر به 
جمع آوري ســريع پول نباشد، ممكن است از 
پس انجام تعهداتش برنيايد.اين هشــدار هفته 
گذشته دوباره مطرح شــد، زماني كه اورگراند 
در بــورس اوراق بهادار اعالم كرد كه در يافتن 
خريــدار براي برخــي از دارايي هــاي خود به 
مشكل خورده اســت.تحليلگران معتقدند كه 
فروپاشي اورگراند بزرگ ترين آزموني است كه 
سيستم مالي چين طي سال هاي گذشته با آن 

رو به رو بوده است.

شركتچگونهميخواهد
بهجلوحركتكند؟

14 ســپتامبر، اورگراند اعــالم كرد كه 
مشــاوران مالي را براي كمــك به ارزيابي 
وضعيت به خدمت گرفته اســت. در حالي 
كــه اين شــركت وظيفه دارد در اســرع 
وقــت همه راه حل هاي ممكن را بررســي 
كند، اورگراند هشــدار داده است كه هيچ 
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تضميني وجود ندارد.
تاكنــون ايــن شــركت بــراي جلوگيري 
از زيــان بيشــتر تالش هايي كرده اســت اما 
نتوانســته خريداري بــراي دارايي هاي مربوط 
به كســب و كارهاي خودروهاي برقي و خدمات 
امالك پيدا كند.اين شــركت همچنين تالش 
مي كند برج اداري خود در هنگ كنگ را كه در 
سال 2۰15 به مبلغ 1.۶ ميليارد دالر خريداري 
كرده بود، بفروشــد. اما در اين حوزه هم موفق 

نبوده است.

واكنشسرمایهگذارانچهبودهاست؟
مشــكالت اورگراند، هفته گذشــته بعد از 
يكســري اعتراضات مقابل دفتر مركزي آن در 
شنزن بيشتر به چشم آمد. تصاويري از رويترز 
نشــان مي داد كه تعــدادي از تظاهركنندگان 
روز دوشــنبه مقابل شركت تجمع كرده بودند. 
البته ســهامداران ماه ها صبور بودند، سهام اين 
شركت امسال بيش از ۸۰ درصد ارزش خود را 
از دســت داده است.تحليلگران گلدمن ساكس 
در يادداشتي نوشــتند كه اينكه استرس هاي 
اعتبــاري اورگراند چطور برطرف شــود، روي 
احساســات بازار تاثير خواهد گذاشت. به گفته 
آنهــا بــازار اوراق قرضه چيــن مي تواند ضربه 
بخورد و از دست دادن اعتماد مي تواند از بخش 
مسكن به ديگر بخش ها ســرايت كند.به نظر 
مي رسد وال استريت بيشتر در مورد ريسك هاي 
ســرايت به خارج از كشور صحبت مي كند. به 
گفته تحليلگران فروپاشي اورگراند مي تواند به 

اقتصاد يا بازار اياالت متحده هم برسد.

بعدچهاتفاقيميتواندبیفتد؟
تحليلگران انتظار دارنــد كه دولت چين 
بــراي محدود كــردن عواقب اين مســئله 
دخالت كند. مخصوصا اگــر اورگراند نتواند 
وام هاي خود را بازپرداخــت كند.ويليامز از 
Capital Economics پيش بينــي كرده 
اســت كه بانــك مركزي چيــن در صورت 
تشــديد نگراني ها از نكول اين شــركت، با 
تزريــق نقدينگي به آن كمك كند.اما برخي 
ديگر معتقدند كه ممكن اســت براي نجات 
شركت دير باشد. مشكالت مالي اورگراند از 
سوي رسانه هاي چيني به عنوان »سياه چاله 
عظيم« لقب گرفته اســت و اين بدان معني 
است كه هيچ مبلغي نمي تواند اين مشكل را 
حل كند. با اين حال، كارشناســان همچنان 
انتظــار دارند كه دولــت در پرونده اورگراند 
دخالت كند چرا كه اجازه نمي دهد نكول اين 

شركت به سيستم بانكي گسترش يابد.

بزرگ شــریك دومین امــارات
اقتصاديایرانبعدازچیناستامادر
اظهاراتمقاماتامارات،ناميازایران
بردهنشدهاست.سهمایرانازتجارت

خارجياماراتاندكاست.
امارات از برنامه زمان بندي شده »سريع« 
براي توسعه روابط اقتصادي با هشت كشور 
خبــر داد و اعالم كرد برخــي قراردادهاي 
اقتصادي قرار اســت طي شــش تا 12 ماه 
امضا شــود. ثاني بن أحمــد الزيودي وزير 
تجارت امارات روز سه شــنبه 2۳ شهريور 
افزود كه اين كشور درصدد افزايش روابط 
اقتصادي با هند، بريتانيا، تركيه، كره جنوبي 
و كشــورهاي ديگر است. رويترز مي نويسد 
وزير تجــارت امارات نامي از كشــورهاي 
ديگــر نبرد، اما اين كشــور طي هفته هاي 
گذشته مذاكرات گســترده اي با اسراييل، 
اتيوپــي، اندونزي و كنيا آغاز كرده اســت. 
عبداهلل بن طوق، وزيــر اقتصاد امارات روز 
دوشنبه اعالم كرده بود كه روابط اقتصادي 
اين كشــور با اسراييل تا يك دهه آينده به 
يك تريليون دالر خواهد رسيد.  اين روابط 
شــامل تجارت دوجانبه، ايجاد شركت ها و 
ســرمايه گذاري هاي مشترك در حوزه هاي 
مختلف خواهد بود. روابط تجاري ســاالنه 
دو كشــور هم اكنون حــدود 7۰۰ ميليون 
دالر اســت. امارات دومين شــريك بزرگ 
اقتصــادي ايران بعد از چين اســت، اما در 

اظهارات وزيران اقتصــاد و تجارت امارات، 
نامي از ايران برده نشــده اســت.  اگرچه 
امارات دومين شريك اقتصادي تهران است 
اما ســهم ايران از تجــارت خارجي امارات 

اندك است. 
همزمان با اظهارات وزير تجارت امارات، 
ســيد روح اهلل لطيفي ســخنگوي گمرك 
ايران اعالم كرد در پنج ماه نخست امسال 
حــدود 9 ميليون و 5۰۰ هــزار تن كاال به 
ارزش هفت ميليــارد و ۳۰۳ ميليون دالر 
بين ايران و امارات تبادل شــد كه نسبت 
به مدت مشــابه، از لحــاظ وزن 24 درصد 
و از لحاظ ارزش 54 درصد رشــد داشــته 
اســت. امارات حدود يك سال پيش روابط 
سياسي با اسراييل را عادي كرد؛ موضوعي 
كــه با اعتراض شــديد ايران مواجه شــد. 
امارات در پي گسترش درآمدهاي غيرنفتي 
خود، از جمله گردشــگري و تجارت است 
كه در دوران شــيوع كرونا به شدت آسيب 
ديده اســت. آقاي الزيودي مي گويد امارات 
تمركز خــود را روي تقويت اقتصاد داخلي 
گذاشته است. رويترز مي نويسد اين هدف 
بر پايه توســعه روابط با كشورهاي منطقه، 
از جمله قطر و تركيه اســتوار شــده است. 
وزير تجارت امارات طي سخنراني خود در 
آمريكا گفت با اياالت متحده پيرامون تعرفه 
گمركي صادرات آلومينيوم و فوالد مذاكره 

كرده است. 

 تالش امارات براي گسترش سريع 
روابط اقتصادي با هشت کشور
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 پايش تحوالت تجارت جهاني
ایراندراقتصادسیاسيبینالمللموقعیتيدوگانهدارد.ازیكسوارتباطاتبینالمللياینكشوربهكمترینمیزاندردهههاياخیررسیده
است.ازدیگرسوكشوربهصورتيمضاعفازتحوالتدرمحیطروانيوعملیاتياقتصادسیاسيبینالمللمتأثرميشود.دراینگزارش،

گلچینيازتحوالتاخیردردوالیهجهانيومنطقهايمحیطژئواكونومیكایرانموردبحثوبررسيقرارگرفتهاند.

ایاالتمتحدهوسیاستگذاريصنعتي
در فرايند تصويب اليحه كالن بازســازي زيرساخت هاي اقتصادي 

اياالت متحده، تعدادي از سناتورهاي اين كشور در قالب كميته 
دو حزبي، پيشنهاد تشكيل سازمان جديدي براي حمايت 

از برخي صنايع اياالت متحده را مطرح كردند. با تبديل 
شدن اين پيشــنهاد به قانون، نهاد جديدي تحت 

عنوان سازمان تأمين مالي صنعتي شكل خواهد 
گرفت.

هدف از تشــكيل ايــن نهــاد حمايت 
حــوزه  در  داخلــي  توليد كننــدگان  از 
تكنولوژي هاي بسيار پيشرفته و حياتي و 
متنوع سازي زنجيره عرضه است. به ويژه 
تأكيد شده است كه زنجيره عرضه در اين 
صنايع بايد از چين كه به طور فزاينده اي 
به رقيب و دشمن اياالت متحده تبديل 
مي شود منفك گردد. اين نهاد با بودجه 
5۰ ميليــارد دالري، حمايــت از صنايع 

مختلف اياالت متحده در اين حوزه را در 
دستور كار قرار خواهد داد. چند هدف براي 

تأسيس اين نهاد برشمرده شده است: 
1- ايجاد زنجيره هــاي عرضه منعطف در 

صنايع حياتي
2- پيشــبرد توســعه صنعتي با هدف توســعه 

اقتصادي و ايجاد اشتغال
۳- ايجاد مشــوق براي شركت هاي فعال در حوزه صنايع 

پيشرفته با هدف توليد در اياالت متحده
4- حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط در حوزه صنايع پيشرفته به 

ويژه شركت هايي كه به سرمايه دسترسي اندكي دارند
5- حمايت از صنايعي كه در برابر فقدان ســرمايه گذاري و سياســت هاي 
صنعتي ناعادالنه ساير كشورها آسيب پذيرند در قالب قانون تشكيل اين نهاد، 
زيست شناســي مصنوعي، فوالد پاك، صنايع مرتبط با انتقال انرژي الكتريكي 
به صورت جريان مســتقيم با ولتاژ باال، نيمه رســانه ها و باتري هاي پيشرفته، 
حوزه هاي كليدي مورد حمايت اين نهاد خواهند بود. اين اقدام اياالت متحده كه 
نوعي بازگشت به سياست گذاري صنعتي است، عمدتا در رقابت با چين صورت 
مي گيرد. سياست صنعتي چين موسوم به ساخت چين 2۰25 تمركز حمايت 
دولت اين كشور را بر صنايع بســيار پيشرفته گذاشته و تاكنون موفقيت هاي 
كليدي به دست آورده اســت. موفقيت هاي چين در اين حوزه شرايط را براي 
طيفي از شــركت هاي اياالت متحده دشوار كرده اســت. از دوره ترامپ اياالت 
متحده كوشيده تا با انواع حمايت هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي اوال زمينه حضور 
شــركت هاي چيني در بازار اياالت متحده را محدود نمايد و ثانيا با حمايت از 
صنايع اين كشور با برتري چين مقابله كند. احتماال روند حمايت گرايي صنعتي 

در اياالت متحده به موازات روند رقابت فزاينده با چين افزايش خواهد يافت.

شگفتيراهبرديدرافغانستان
پس از شــگفتي راهبردي اخير در افغانستان و فروپاشي دولت اين كشور، 
جريان اصلي مباحث و تحليل ها بر ژئوپليتيك جديد افغانستان، سياست جديد 
آمريكا و امكان درگرفتن جنگ داخلي جديدي متمركز شــده است. اما آنچه 
كمتر به آن پرداخته شده و بالقوه مي تواند افغانستان جديد را وارد دوره بسيار 
دشوارتري نمايد، اقتصاد از هم گسيخته اين كشور است. بر مبناي آماري كه 
سايت افشاگر ويكي ليكس ارائه داده بين ۸۰ تا 9۰ درصد اقتصاد افغانستان 
بر پايه گردش مالي نيروهاي خارجي و كمك هاي بين المللي قرار دارد. اكنون 
كه نيروهاي خارجي و نهادهاي بين المللي افغانستان را ترك مي كنند، اغلب 
كشورها سفارتخانه هاي خود را تعطيل مي كنند و بخش مهمي از نيروي كار 
در سطوح باالي بروكراسي اين كشور را ترك مي كنند، آينده اقتصاد آن بيش 

از همه سال هاي اخير تاريك شده است. 
در نخســتين هفته هاي پس از سقوط كابل، سيستم بانكي افغانستان 
دچار آشــفتگي شديد شــده، ارزش پول ملي سقوط را تجربه مي كند و 
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كمبود مواد غذايي و ســوخت در شهرها رو به فزوني است. افزون بر اين 
تجارت خارجي كشور دچار آشفتگي شده و ناتواني در پرداخت دستمزدها 

فزاينده است.
به اين موارد بايد خشكســالي هاي بي ســابقه در هفتاد سال اخير در اين 
كشــور را افزود كه باعث شــده بيش از ۳۰ درصد جمعيت اين كشور دچار 
ناامني بيشتر غذايي شــوند. بر مبناي آمارهاي سازمان ملل 14 ميليون نفر 
از مردم افغانســتان براي به دست آوردن لقمه ناني دچار دشواري فزاينده اند. 
در پي خشكسالي هاي اخير توليد محصوالت كشاورزي اين كشور حدود 4۰ 
درصد كاهش يافته است. كرونا هم به كمك هاي بين المللي در دسترس براي 
افغانستان آسيب زده است، زيرا ميزان فقر را در پهنه جهاني به شدت افزايش 
داده است و توان نهادهاي بين المللي براي كمك به اين كشور را كاهش داده 

است.
افزون بر اين در فرايند جنگ طالبان با دولت افغانستان به ويژه در چند ماه 
اخير بخش قابل توجهي از جمعيت اين كشــور در درون و بيرون اين كشور 
آواره شده اند. تنها در يك سال منتهي به سقوط كابل، 55۰ هزار نفر از مردم 
اين كشور آواره شده اند. اين رقم عالوه بر ۳ ميليون نفري است كه در سال هاي 

گذشته در درون افغانستان آواره شده اند.
در وضعيت كنوني از آنجا كه بانك هاي اين كشــور تعطيل شده اند، داد و 
ســتد تجاري خارجي اين كشــور به حداقل ممكن رسيده و ساختار نهادي 
كشور از بين رفته است، سنجش تحول در شاخص هاي اقتصادي دشوار شده 
است اما شرايط نشان از بحراني ژرف شونده مي دهد. طالبان فردي را به عنوان 
رئيس جديد بانك مركزي افغانستان برگزيده است كه ظاهرة هيچ تخصصي 
در اين حوزه ندارد و پيش از اين عضو كميسيون اقتصادي طالبان بوده است. 
اين فرد در مدارس ديني پاكستان تدريس مي كرده است. اين انتصاب نشانه 
مهمي از بي اعتنايي طالبان به مديريت شــرايط پيچيده اقتصادي اين كشور 
اســت. برخي مقام هاي سابق ســازمان ملل كه از نزديك با روند كمك هاي 
بين المللي در افغانستان درگير بوده اند معتقدند اقتصاد افغانستان طي ماه هاي 

آينده دچار فروپاشي خواهد شد. 
تنها در شــرايطي كه فرايند شناســايي دولت طالبان از سوي قدرت هاي 
جهاني و به ويژه اياالت متحده به ســرعت صورت گيرد، امكان كاهش بحران 
اقتصادي در اين كشــور وجود دارد. بخش عمــده ذخاير ارزي بانك مركزي 
افغانستان در اختيار اياالت متحده است. اين كشور اعالم كرده است در حال 
حاضر تمايلي براي دادن مجوز اســتفاده از اين منابع، به دولت طالبان ندارد. 
ذخاير ارزي افغانستان حدود 9٫5 ميليارد دالر برآورد مي شود كه عمده آن در 

اياالت متحده آمريكا ذخيره شده است.
بانــك جهاني كمك هاي خود به افغانســتان را متوقف كرده و احياي 
آن را منوط به شناســايي طالبان از سوي جامعه بين المللي نموده است. 
بانك جهاني پيش از اين نيز طي سال هاي 1992 تا 2۰۰2 كه سال هاي 
ظهور و حكومت طالبان در افغانستان بود هرگونه همكاري با اين كشور را 
متوقف كرده بود. از سال 2۰۰2 تاكنون بانك جهاني 5٫۳ ميليارد دالر در 
قالب كمك و وام هاي توســعه اي و پروژه هاي اضطراري به افغانستان ارائه 
داده است. صندوق اعتماد و بازسازي افغانستان كه از سوي بانك جهاني 
اداره مي شود، بيش از 1۳ ميليارد دالر كمكهاي بين المللي براي بازسازي 
اين كشــور را گردآوري كرده اســت و در اختيار دارد. احتماال ارائه منابع 
اين صندوق به طالبان منوط به موافقت دولت اياالت متحده خواهد بود. 
صندوق بين المللي پول نيز موضع مشــابهي اتخاذ كرده و هرگونه ارتباط 
مالي با طالبان را منوط به شناسايي اين جريان از سوي جامعه بين المللي 
كرده اســت. پيش از سقوط دولت در افغانستان قرار بود دولت اين كشور 
در ماه سپتامبر 45۰ ميليون دالر از صندوق بين المللي پول دريافت كند. 

با سقوط دولت اين فرايند متوقف شده است. آلمان نيز اعالم كرد كه ۳۰۰ 
ميليون دالر كمك آن كشور كه قرار بود به دولت افغانستان سپرده شود، 
انتقال داده نخواهد شــد. وســترن يونيون و ماني گرام كه تبادالت مالي 
خرد افغانستان و خارج را انجام مي دهند نيز فعاليت خود در اين كشور را 

متوقف كرده اند. 
بنابراين آينده اقتصاد افغانستان با چالش هاي پيچيده اي مواجه است. 
مقابله حداقلي با اين چالش ها وابســته به روند آزادسازي منابع مالي اين 
كشــور خواهد بود كه عمدتا در اختيار اياالت متحده اســت. در صورتي 
كه منابع مالي اين كشــور آزاد شــوند، در مرحله بعد ميزان كمك هاي 
بين المللي اختصاص يافته به اين كشــور اهميت پيدا مي كند، كمكهايي 
كه با آمدن طالبان تقريبا متوقف شده است. نكته قابل توجه آنكه به دليل 
سابقه تروريســتي طالبان و مشكالت عديده آنها با دولت اياالت متحده، 
آزادسازي منابع دولت افغانستان در شرايط جديد براي دولت بايدن آسان 
نخواهــد بود، زيرا كنگره در برابر اين اقدام احتماال واكنش منفي نشــان 
مي دهد. مادامي كه دولت اياالت متحده منابع ارزي افغانستان را آزاد نكند 
و ساير نهادهاي بين المللي نيز كمك هاي قابل توجه به اين كشور را از سر 

نگيرند، احتماال بحران اقتصادي اين كشور ژرف تر خواهد شد. 

در مورد نقش چين در بازسازي افغانستان نيز روايت هاي اغراق شده 
در رسانه هاي مختلف بيان شده است، روايتهايي كه ريشه در واقعيت 
ندارد. چين از شــركاي تجاري مهم افغانستان محسوب مي شود، اما 
پروژه هاي سرمايه گذاري اين كشور در افغانستان در يك دهه گذشته 
چندان اجرايي نشــده اند. ســرمايه گذاري ۳ ميليارد دالري چين در 
معدن مس عينك كه مهم ترين معدن افغانستان محسوب مي شود از 
سال 2۰۰۸ آغاز شد، اما روند اجرايي شدن هيچگاه پيش نرفت. افزون 
بر اين چين براي اســتخراج نفت از ميدان نفتي كوچكي در آمودريا 
قراردادي با دولت افغانستان در سال 2۰11 منعقد كرد كه اين قرارداد 

نيز سرانجامي نيافت. 
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اقتصاد کالن

شــركت هاي چيني احتماال در ورود به افغانستان بسيار محتاط 
خواهند بود و در كوتاه مدت امكان سرمايه گذاري گسترده اين كشور 
با هدف دگرگون كردن اقتصاد افغانستان متصور نيست. تجربه رفتار 
چين در عراق و سوريه به عنوان دو كشوري كه شباهت هاي مهمي 
با افغانســتان امروز دارند نشــان مي دهد كه شركت هاي چيني با 
احتياط بسيار و پس از شكل گرفتن ثباتي پايدار در برخي پروژه ها 
در اين كشورها فعاليت كردند. بنابراين چين منجي اقتصاد ورشكسته 

افغانستان نخواهد بود.
در وضعيت كنوني اقتصاد افغانســتان بر پايه مواد مخدر، اندكي 
استخراج معدن و اندكي توليد كشاورزي قرار دارد. اين منابع به هيچ 
روي كفاف زندگي حداقلي و فقيرانه 4۰ ميليون نفر شهروندان اين 
كشور را نمي دهد. گشوده شــدن مرزهاي پاكستان و ايران به روي 
افغانستان و سر گرفتن تجارت با اين كشور نيز نمي تواند مانع روند 

سقوط اقتصادي اين كشور شود. 
حجم تجارت پاكستان و افغانســتان از 2 ميليارد دالر در 2۰1۳ 
به كمتر از يك ميليارد دالر در ســال هاي اخير كاهش يافته است. 
پاكستان ســال ها شريك اول تجاري اين كشور بوده و اميد دارد در 
شــرايط جديد موقعيت تجاري از دســت رفته را با تكيه بر روابط 
تنگاتنگ با طالبان احيا نمايد. احياي تجارت ممكن اســت به سود 
پاكستان باشد، اما بحران تشديد شونده اقتصادي افغانستان را چندان 

كاهش نخواهد داد.
به باور برخي كارشناســان، اقتصاد افغانستان به صورت مصنوعي 
بر پايه منابع مالي خارجي در ســال هاي اخير از وضعيتي نســبتا با 
ثبات برخوردار بوده. با خروج نيروهاي خارجي و خشــكيدن منابع 
مالي ناشي از حضور آنان، وضعيت مصنوعي از بين مي رود و اقتصاد 
كشور احتماال دچار فروپاشي خواهد شد. به ديگر سخن چشم اندازي 
كه بانك توسعه آسيايي براي اقتصاد افغانستان، پيش از سقوط كابل 

ترسيم كرده بود احتماال محقق نخواهد شد.

چینجایگزینآمریكادراقتصادسیاسيعراق؟
خروج اياالت متحده از عراق مهم ترين موضوع بحث اين روزهاي 
بغداد است، اما چين به صورتي خزنده در حال گسترش حضور و نفوذ 
در عراق، به ويژه اقتصاد اين كشور است. در هفته هاي اخير قراردادي 
۳ ميليار دالري ميان عراق و چين به امضا رسيد. در قالب اين قرارداد 
چين ۳ ميليارد دالر در صنعت پتروشــيمي عراق ســرمايه گذاري 
مي كند. شــركت چيني، تأمين مالي، ساخت و راه اندازي پااليشگاه 
فاو را در جنوب عراق صورت خواهد داد. فاو مهم ترين منطقه ذخيره 
نفت عراق اســت. با اجرايي شــدن قرارداد، افزون بر توسعه صنعت 
پااليشگاهي عراق، حدود 1۰ هزار شغل ايجاد مي شود. طرف چيني 
آمــوزش نيروي كار، انتقال فناوري، راه اندازي و ارائه خدمات به اين 

پااليشگاه را بر عهده گرفته است.
اين پروژه در قالب توافق نفت در برابر ساخت و ساز “ كه در سال 
2۰19 ميان دو كشور امضا شد، صورت مي گيرد. اين توافق 2۰ ساله 
است و در قالب آن حدود 2۰ درصد نفت عراق به چين صادر مي شود 
و در مقابل شركت هاي چيني انجام پروژه هاي ساخت و ساز در عراق 
را برعهده مي گيرند. تاكنون شركت هاي چيني 1۰۰ پروژه را در اين 
قالب در دســت گرفته اند. دولت چين توافق 2۰ ساله با عراق را به 

عنوان بخشي از مگاپروژه راه ابريشم تعريف كرده است. 
در قالب اين توافق 2۰ ساله، از محل منابع مالي حاصل از صادرات 

2۰ درصــد از نفت عراق به چين، هزينه هاي انجام پروژه هاي چيني 
در عراق، پرداخت مي شــود. پروژه ها در ســه حوزه تعريف شده اند: 
احداث و نوســازي بزرگراه ها و شبكه راه هاي عراق، ساخت مدارس، 
بيمارستانها، اقامتگاه ها و شــهركهاي صنعتي و احداث خطوط راه 
آهن، بنادر، فرودگاه ها و ســاير پروژه ها. عــراق به ۸۸ ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري براي بهبود زيرســاخت ها نيازمند است. مناقشات 
سياسي داخل عراق اجرايي شدن اين توافق را با دشواري هايي مواجه 
كرده است، اما مانع از نفوذ خزنده چين در اقتصاد سياسي اين كشور 

نبوده است. 
تا سال 2۰19 چين حدود 2۰ ميليارد دالر در عراق سرمايه گذاري 
كرده اســت. در سال هاي اخير يكي از كليدي ترين روندهاي اقتصاد 
سياســي عراق جايگزيني تدريجي شــركت هاي چينــي به جاي 
شركت هاي غربي در صنعت نفت اين كشور بوده است. تا سال 2۰1۰ 
چين حضور چنداني در صنعت نفت عراق نداشت و عمال شركت هاي 

غربي اين حوزه را در اختيار داشتند.

 اما به تدريج حضور چينی ها پررنگ تر شــد. در ســال هاي اخير 
اغلب شــركت هاي غربي از بخش عمده مناطق نفتي مركز و جنوب 
عراق يا خارج شــده يا فعاليت خود را كاهش داده اند. اكسون موبيل 
عمال از بخش هاي مهمي از فعاليت هاي نفتي در عراق خارج شده و 
شركت بريتيش پتروليوم نيز در نظر دارد تا بخش كليدي فعاليت هاي 
خود در اين كشور را متوقف سازد. ناامني موجود در عراق و مخالفت 
بخش هايــي از گروه هاي قدرتمند با شــركت هاي غربي، حضور اين 
شركت ها در عراق را با هزينه هاي بيشتر و ريسكهاي فزاينده اي مواجه 
كرده اســت. آنچه روشن اســت آنكه چين به تدريج حوزه بيشتري 
از اقتصاد سياســي عراق، به ويژه صنعت نفت را در اختيار مي گيرد. 
شركت هاي چيني در 15 ميدان نفتي عراق حضور دارند و مي كوشند 

در توسعه تمامي 7۸ حوزه نفتي عراق مشاركت نمايند.



69

شماره 146- پاییز 1400

افزايش قيمت انرژي در اروپا و نقش گازپروم روس 
بهــاي انرژي، از جمله بــرق و گاز طي ماه هاي 
اخير در كشورهاي اروپايي به شدت افزايش يافته و 
پيش بيني مي شود كه با شروع فصل زمستان بهاي 
آن افزايش بيشــتري پيدا كند.  به گزارش رويترز 
در ســال جاري ميالدي به دليل كاهش ذخاير در 
اروپــا، افزايش تقاضا در آســيا و ماليات مربوط به 
انتشــار دي اكسيد كربن، شــاخص بهاي گاز در 
اروپا حدود 25۰ درصد افزايش پيدا كرده اســت. 
همزمــان با روند احياي اقتصــادي پس از بحران 
كرونا حكومت هاي كشورهاي اروپايي تحت فشار 
قرار گرفته اند تا افزايش بي ســابقه بهاي انرژي را 
كه به شــدت به مردم عادي و موسسات اقتصادي 

كوچك لطمه خواهد زد، كنترل كنند. 
بریتانیا

وزير انرژي بريتانيا روز چهارشــنبه گفت دولت 
طرح اعطاي وام به شركت هاي انرژي براي پذيرش 
مشتريان شركت هاي ورشكسته را در دست بررسي 
دارد.  وزير اقتصاد بريتانيا نيز روز پنجشنبه گفت 
تحت تاثير افزايش ناگهاني بهاي گاز تعداد زيادي 
از شركت هاي انرژي ورشكست خواهند شد و اين 
صنعت بايد خود را براي يك دوران بســيار دشوار 
آمــاده كند.  نهاد ناظر بر بهــاي انرژي در بريتانيا 
براساس ميانگين بهاي گاز در نيمه اول سال جاري 
سقف افزايش قيمت در ماه هاي آينده را حدود 1۳ 

درصد اعالم كرده است. 
اتحادیهاروپا

كميســيون اروپا روز چهارشنبه ۳1 شهريور 
اعالم كرد كه بدون نقض قوانين اتحاديه اروپا در 
عرصه انرژي براي مقابله با افزايش شــديد بهاي 
برق و گاز مقررات جديدي را تدوين و در اختيار 
كشورهاي عضو قرار مي دهد.  اين مقررات ميدان 
مانور دولت هــاي عضو اتحاديه را در زمينه هايي 
نظيــر كاهش ماليــات افزوده بر بهــاي انرژي 
يا پرداخت يارانه اي مســتقيم بــه خانواده هاي 
كم درآمــد افزايش مي دهد. تعــدادي از اعضاي 
پارلمان اروپا از كميســيون خواســته اند نقش 
شركت روسي »گاز پروم« در به وجود آمدن اين 
بحران را بررسي كند.  آنها به عملكرد اين شركت 
روسي در دستكاري بهاي انرژي در اروپا مظنون 
هستند. »گاز پروم« در واكنش به اين ادعا اعالم 
كرد كه تمام قراردادهاي اين شركت در چارچوب 

مقررات اتحاديه اروپاست. 
فرانسه

دولت فرانســه روز 24 شهريور اعالم كرد كه به 
حدود 5. ۸ ميليون خانواده كه يارانه انرژي دريافت 

مي كنند صد يورو اضافي پرداخت خواهد كرد. 

آلمان
داده هاي جديد نشان مي دهند كه قبض گاز 
حداقل ۳1۰ هزار خانواده در آلمان حدود 11. 
5 درصد افزايش خواهد يافت و كارشناســان 
هشــدار مي دهند كه به دليل افزايش بهاي 
گاز تعدادي از شــركت هاي انرژي ورشكسته 
خواهند شد. يك ســخنگوي وزارت اقتصاد 
آلمان روز چهارشنبه ۳1 شهريورگفت درحال 
حاضر دخالت دولــت در اين زمينه ضروري 
نيســت.  در آلمان ســقفي براي بهاي انرژي 
تعيين نمي شود و حدود 41 ميليون خانواده 
آلماني انرژي خود را از بازار متنوعي خريداري 
مي كنند كه با هدف تشويق رقابت و جلوگيري 

از انحصار سازماندهي شده است. 
اسپانیا

دولت اســپانيا روز دوشــنبه 29 شهريور 
و  راهنمــا  خواســت  اروپــا  اتحاديــه  از 
دستورالعمل هاي جديدي براي مهار افزايش 
قيمت انرژي تنظيم كند و پيشــنهاد داد كه 
كشورهاي عضو براي كاستن از پيامدهاي اين 
بحران در ســال هاي آينده دخاير بزرگ تري 
براي انبار كردن گاز بســازند. وزراي اقتصاد و 
انرژي اســپانيا در نامه اي كه براي كميسيون 
اروپا ارســال شــد گفتند: »ما در اسرع وقت 
به مقررات و سياســت هاي جديدي در زمينه 
مقابله با افزايش بهاي انرژي در سراسر اتحاديه 
اروپا نياز داريم. « بخشــي از پيشنهاد دولت 
اسپانيا تشكيل يك نهاد و مكانيسم مشترك 

اروپايي براي خريد گاز اســت. دولت اسپانيا 
هفته گذشته با تصويب قانون جديدي اعالم 
كــرد كه حــدود 2. ۶ ميليارد يورو از ســود 
فوق العاده شــركت هايي انــرژي در ماه هاي 
اخيــر را ضبط و اين مبلغ را به كاهش قبض 

مصرف كنندگان اختصاص خواهد داد. 
پرتغال

وزير محيط زيســت پرتغال روز سه شنبه 
۳۰ شــهريور اعــالم كرد كه طبــق مقررات 
كنترل بازار انرژي در اين كشور بهاي برق در 

طول سال جاري ثابت خواهد ماند. 
یونان

دولــت يونان روز 22 شــهريور اعالم كرد 
كه به اكثــر خانواده ها تا پايان ســال جاري 
ميالدي يارانه انــرژي پرداخت مي كند.  اجزا 
اصلي اين يارانه هــا پرداخت 9 يورو براي هر 
۳۰۰ كيلــووات در ماه، پرداخــت يك مورد 
يارانه بيشتر به خانواده هاي كم درآمد و دادن 
تخفيف بيشتر از ســوي شركت دولتي است 
كه بزرگ ترين فروشنده انرژي در كشور است. 

ایتالیا
دولت ايتاليا نيز اقدامات موقتي براي مقابله 
با پيامدهــاي افزايش بهاي انرژي در ماه هاي 
آينده را اعالم كرده و وزير انرژي اين كشــور 
روز 25 شهريور گفت عالوه بر اين اقدامات كه 
حدود ۳ ميليارد يورو بودجه به آن اختصاص 
داده شــده دولت مشغول بررسي راه حل هاي 

طوالني مدت است. 

اقتصاد کالن
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