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مرور
دیدگاه ها

 دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی

همانگونه که پیش بینی شده بود، در ابتدای دی ماه به دلیل فرصت 
زمانی باقی مانده از سال جاری میالدی برای تسویه حساب بنگاه ها و 
تجار با طرف حساب های خارجی، تقاضای واقعی ارز بطور طبیعی 
تا حد زیادی افزایش پیدا کرد. متأسفانه این بار نیز فرصت جویان و 
نوسان گیران با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی 
در فضای مجازی افزایش کوتاه  مدتی را در نرخ ارز موجب شدند.

مرکزی  بانک  نیز  مقطع  دراین  شده،  انجام  پیش بینی  اساس  بر 
با  و  تأمین  را  ارز  نیاز تجار و سایر متقاضیان  تدبیر،  برنامه و  با 
اقدامات الزم ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیر تعادلی 
بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی قرار داد. قبال نیز 
تأکید شده است که نه تنها ذخائر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی 
هست، بلکه تسلط و احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از 
همیشه است و سیاست های بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول 
ملی و واقعی شدن نرخ ارز، برمبنای نظرات کارشناسی و واقعیت 

های اقتصادی تداوم می یابد.
آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی و تعدیل 

تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن است. بانک مرکزی به دور 
از هیجان های غیر ضرور و با تدبیر الزم بازار را مدیریت و هدایت 
می کند. اقدامات بانک مرکزی در تامین و تسهیل عرضه اسکناس 
و حواله توسط فعالین بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی 
ارز  بازار  در  ثبات الزم  اروپا،  اتحادیه  و  با کشورهای هشت گانه 
را در مسیر هدف تعیین شده به وجود خواهد آورد. مجددا تاکید 
می شود بازار در کنترل بانک مرکزی است و نحوه دخالت در بازار 
ارز بخشی از برنامه مدیریت بازار است. با توجه به ریسک بازار، 
مردم عزیز مراقبت های الزم را داشته باشند و در دام نوسان گیری و 

سفته بازی دالالن ارز قرار نگیرند.

در  محترم  صاحبنظران  از  برخی  نگرانی  به  پاسخ  در  همچنین، 
خصوص معضالت پیش انباشته نظام بانکی، ذکر این نکته ضروری 
است که برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی همراستا 
با اقدامات اساسی ولی دقیق این بانک در اصالح و بازسازی نظام 
بانکی بوده و همچنان هردو سیاست با قوت ادامه خواهد یافت. 
الزم است بار دیگر یادآوری شود که بانک مرکزی ضمن صیانت 
نظام  به روزسازی  و  بانک ها، اصالح  از سپرده های مردم در  الزم 
تمام  بانکی  مجموعه  و  می کند  اجرا  و  طراحی  دقت  با  را  بانکی 
ظرفیت خود را برای تقویت تولید و رشد اقتصادی به کار می گیرد.

تشریح اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول

تقویت ثبات بر پایه بنیادهای بازار و بازسازی نظام بانکی



 دکتر اکبر کمیجانی 
قائم مقام بانک مرکزی

در پایان سال گذشته و پنج ماهه ابتدای امسال بر اثر وجود مسائل 
در  کشور  اقتصاد  در  عارضه هایی که  و  اقتصادی  بنیان های  و 
انتظارات  با  آن  تلفیق شدن  و  دارد  و  داشته  داخل وجود  سطح 
بدبینانه ای که از ناحیه تحریم های آمریکا مطرح می شد، تالطمات 

ارزی را در کشور شاهد بودیم.

این تالطمات تالش های مهار تورمی را تحت تاثیر قرار داد و این 
دو دسته عوامل بنیانی درونی و تحریم ها باعث شد که نرخ های 
تورم ماهانه به ویژه در ماه های آغازین سال برگشت داشته باشد؛ 
بانک  جدید  مدیریت  دوره،  این  شدن  سپری  با  خوشبختانه  اما 
مرکزی با حمایت دولت و مجلس توانست بر این تالطمات فائق 
یورو  و  دالر  بر حسب  ریال  تقویت  و  مسیر  تغییر  شاهد  و  آید 

هستیم و این روند همچنان در جریان است. 

تورم  نرخ  شتابان  روند  شده  انجام  اقدامات  مجموعه  سبب  به 
این  امیدواریم که  و  است  نزول  حال  در  و  شده  متوقف  ماهانه 
و  ثبات  به  دستاوردها  این  کنار  در  باشد.  نیز  ادامه دار  کاهش 
از  و گرچه  صورت گرفته  بیشتری  توجه  ارز  بازار  در  ماندگاری 
نمایان  نسبی  ثبات  و  نوسانات کاسته شده  این  و شدت  شتاب 
است، اما همچنان نیازمند ثبات بخشی در این بازار هستیم و با 
تالش هایی که در جریان است، امیدواریم هم جریان تقویت ریال 

تا حدی که شرایط اقتصادی و بازار ایجاب می کند، ادامه یابد و 
هم اینکه در سایه این اقدامات ثبات را در بازار شاهد باشیم.

البته به دلیل وجود انباره نقدینگی، پتانسیل بروز فشارهای تورمی 
وجود دارد و لذا ضروری است که در کانال های عرضه نقدینگی 
به جامعه اصالحات اساسی صورت گیرد تا نقدینگی اضافه شده 
به کسب  و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود. همچنین از 
بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ های 
ماندگاری  افزایش  و  سیالیت  با کاهش  که  باشد  نحوی  به  سود 
هزینه های  پرداخت  توانایی  بانکی  شبکه  سو  یک  از  سپرده ها، 
نیز  وام گیرندگان  دیگر  سوی  از  و  باشد  داشته  را  سپرده  جذب 

توانایی بازپرداخت سود تسهیالت را داشته باشند.

با جدیت  بانک مرکزی  بانکی در  اقدامی دیگر اصالح نظام  در 
از  مسائلی  و  بانک ها  ترازنامه  خاص  شرایط  می شود.  پیگیری 
غیرجاری،  مطالبات  مرکزی،  بانک  به  بانک ها  بدهی  جمله 
موضوعاتی  بانک ها  بنگاه داری  و  دارایی ها  کیفیت  کاهش 
هستند که تداوم آن مشکل آفرین خواهد بود. در این ارتباط تهیه 
و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک های 
مشکل دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سالمت بانکی، اصالح 
ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی 
آن  پژوهشی  دستاوردهای  که  هستند  محورهایی  بانک ها  در 
شیوه  تصمیم سازی  و  برنامه ریزی  در  بسزایی  نقش  می تواند 

انجام فرآیند اصالح نظام بانکی داشته باشد.

تداوم حرکت در مسیر تقویت ارزش ریال

مرور
دیدگاه ها



یادداشت

 دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

پس از بروز نوسانات قابل توجه در بازارهای مالی به ویژه بازار 
ارز که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم،  با شروع فصل پاییز 
به واسطه تدابیری که مقامات سیاستگذار برای بازارهای کلیدی 
اقتصاد کشور و در درجه اول بازار ارز اتخاذ نمودند، تالطمات 
در  ارزی  سیاستگذار  جدی  عزم  دلیل  به  فروکش کرد.  بازارها 
پول ملی و همچنین حمایت هایی که در سطوح  بازیابی قدرت 
عالی حاکمیت و نهادهای ذیربط از این اقدامات صورت گرفت، 
اذعان  به  و  ارز حاکم شد  بازار  بر  نسبی  ثبات  اخیر  ماه های  در 
عمده صاحبنظران برجسته و کارشناسان اقتصادی، موفقیت بانک 
ماه های  در  ارزی  ثبات  ایجاد  در  ارزی  سیاستگذاری  و  مرکزی 
بانک  از سوی  بارها  نوید  این  البته  است.  بوده  اخیر خیره کننده 
مرکزی در رسانه ها و مطبوعات منتشر شده بود و همزمان با آن 
نیز هشداری اکید به مردم و فعاالن اقتصادی برای پرهیز از ورود 
به فعالیت های سفته بازی در بازار ارز و طال داده شد. در مجموع، 
بانک  اقتدار  افزایش  بیانگر  اخیر  ماه های  در  ارز  بازار  تحوالت 
مرکزی و بازارساز ارزی است که به کنترل فعالیت های سفته بازانه 
منتهی شده است و امیدواری معقولی نیز نسبت به تداوم آن وجود 

دارد. با این رویکرد، آنچه که در ادامه مهم است چگونگی تداوم 
ثبات در بازار ارز و همچنین تسری آن به کلیت اقتصاد کالن و از 

جمله بخش حقیقی اقتصاد است. 

بدیهی است با توجه به چشم انداز دور جدید تحریم های ظالمانه 
آمریکا که در آبان ماه اعمال شده است، دستیابی به اهداف کالن 
اقتصادی و موفقیت در ثبات بخشی به محیط کسب و کار نیازمند 

شناخت کانال های آسیب زا و اتخاذ سیاست های مقتضی است.

بین کارشناسان وجود  توافقی که  آسیب زا  در خصوص کانال های 
دارد این است که این کانال ها نتیجه انتقال و انباشت معضالت طی 
ادوار گذشته است و در نتیجه اکنون نیاز است که با اصالح رویکرد 
سیاستگذاری، اقداماتی اساسی انجام شود. البته تاکنون سیاست های 
متعددی از جمله تبیین مقررات ناظر بر پیمان سپاری ارزی و مقررات 
مربوط به استفاده از چک تضمینی و همچنین تالش هایی در جهت 
عملیاتی کردن پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام شده است 
که می تواند در تعمیق بخشی به ثبات بازار ارز بطور چشمگیری نقش 
داشته باشد. اما در خصوص سایر ابعاد سیاستگذاری و لحاظ شرایط 

آتی باید حساسیتی بیش از پیش داشت.

در خصوص مهار تورم،  کاهش و سپس تثبیت نسبی نرخ ارز در 
بازار آزاد یکی از مؤلفه های کلیدی بوده است. چنانکه افت نرخ تورم 
ماهانه از مهرماه امسال در سایه ثبات ارزی قابل مشاهده است. در 

صیانت از تولید در سایه ثبات اقتصادی



راستای کنترل تورمی، یکی دیگر از مهمترین مولفه ها، رصد و کنترل 
نقدینگی است. آمارهای پولی حاکی از کاهش نرخ رشد نقدینگی 
به محدوده 20 درصد است که از این منظر، سیگنالی امیدوارکننده 
در جهت مهار نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم محسوب می شود. 
البته در این خصوص، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در 
راستای صیانت از تولید در عین کنترل رشد نقدینگی، ظرافت های 

ویژه ای را در امر سیاستگذاری پولی می طلبد. 

در خصوص اصالح نظام بانکی، شواهد حاکی از آن است که از 
بانک ها،  انباشته  زیان  و  سرمایه  کمبود  مانند  مشکالتی  سو  یک 
حجم زیاد مطالبات معوق و همچنین وجود دارایی های ثابت مازاد 
در قالب امالک و مستغالت و از سوی دیگر پرداخت هزینه های 
رقابت  یک  در  سرمایه گذاری  سپرده های  سود  قالب  در  سنگنین 
مخرب برای جذب منابع سبب شده که ناترازی ترازنامه بانک ها 
روز به روز افزایش یابد و در نتیجه استقراض آنها از بانک مرکزی 
نیز افزایش یابد. اقدامات اخیر بانک مرکزی مانند ابالغ حداکثر 
سود سپرده ها و حذف سودهای روزشمار بصورت ضمنی موید 
آن است که برخی گام های اولیه که به نوعی اقدامات عاجل برای 
اجرای برنامه اصالحات نظام بانکی محسوب می شود، شروع شده 
بلندمدت  و  میان مدت  اقدامات  به سمت  زمان  مرور  به  و  است 
برای ارتقای سالمت نظام بانکی حرکت خواهد کرد. البته در این 
از نظرات  آن است که  بیانگر  بانک مرکزی  نیز رویه جدید  زمینه 
کلیه متخصصین و صاحبنظران برجسته استفاده کرده و از اقدامات 

شتابزده و بدون پشتوانه نظری و تجربی دوری جسته است.

عالوه بر مسائل مربوط به مهار نقدینگی و اصالح نظام بانکی که 
در حوزه پول و بانک بر روند دست یابی به ثبات کالن اقتصادی 
سال   در  آن  تغییرات  و  بودجه  به  مربوط  مسائل  است،  اثرگذار 
دیگر  از  مالی دولت،  به بحث سلطه  توجه  با  ویژه  به  نیز،  آینده 
تعیین کننده  عوامل  مهمترین  از  نوعی  به  و  آسیب زا  کانال های 
شناخته  فراگیر  ثبات  ارتقای  و  اقتصادی  محیط کالن  بهبود  در 
می شود. بطور کلی یکی از موضوعاتی که همواره در بودجه مطرح 
بوده است، خاصیت عدم قطعیت در تحقق منابع و درآمدهای 
بودجه از یک سو و خاصیت افزایشی مصارف و هزینه های بودجه 
از سوی دیگر است که به مشکل کسری بودجه و آثار روش های 
تامین آن منتهی می شود. اما آنچه که بودجه سال آینده را بیش از 
پیش محل کنکاش و بحث های کارشناسی قرار می دهد این است 
که در سال آینده در سمت تامین منابع بودجه، عالوه بر افزایش 
عدم قطعیت میزان درآمدهای نفتی، سطح دسترسی به درآمدهای 
با کاهش همراه  آمریکا  تحریم های  دور جدید  دلیل  به  نیز  نفتی 
خواهد بود؛ همچنین ممکن است به دلیل کند شدن رشد اقتصاد 
داخلی وصول درآمدهای مالیاتی با محدودیت هایی مواجه شود. 
مانند  الزاماتی  و  قیود  بودجه،  مخارج  سمت  در  این،  بر  عالوه 
افزایش  و  خانوارها  معیشت  تامین  اشتغال،  و  تولید  از  صیانت 

حقوق و دستمزدها مطرح شده است که با در نظر گرفتن پرداختی 
افزایش مجموع  اجتماعی،  تامین  و  بازنشستگی  به صندوق های 

مخارج نسبت به سال آتی را گریز ناپذیر ساخته است. 

چنین شرایطی لزوم اتخاذ رویکرد انضباط مالی در بودجه دولت 
را به منظور کنترل و مدیریت کسری بودجه بیش از پیش برجسته 
می کند. در بعد درآمدهای نفتی و دسترسی به درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت، گسترش پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با 
شرکای تجاری از اقداماتی است که در حال پیگیری است. در بعد 
درآمدهای مالیاتی، تالش بیشتر باید در جهت گسترش چتر مالیاتی، 
شناسایی موثرتر مودیان و افزایش مأخذهای مالیاتی انجام شود. 
از منظر سایر درآمدها نیز گسترش خصوصی سازی با درنظرگرفتن 
مالحظات جانبی آن نقش موثری در تامین کسری بودجه، گسترش 
خواهد  جامعه  در  نقدینگی  مدیریت  همچنین  و  سرمایه  بازار 
داشت. با این وجود از منظر مصارف بودجه ای باید تا حد امکان از 
هزینه های غیرضرور و یا هزینه های با اولویت پایین تر اجتناب کرد 
تا مساله کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه 

پولی و نقدینگی منتهی نشود. 

البته یکی از راهکارهای دیگر دولت در تامین منابع، انتشار اوراق 
قرضه و اسناد خزانه است که در این خصوص نیز مالحظاتی مانند 
عمق بازار سرمایه و بازار بدهی و همچنین نقش بانک مرکزی در 
مدیریت سیاست پولی از یک سو و بحث پایداری بودجه ای دولت 
و هزینه های بازپرداخت بدهی دولت در آینده از سوی دیگر باید مد 
بهای حامل های سوخت و  بازنگری در  این،  بر  باشد. عالوه  نظر 
انرژی و همچنین بازنگری در منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها از جمله اقداماتی است که می تواند ضمن کاهش مصارف 
بی رویه و جلوگیری از قاچاق سوخت، از کسری بودجه دولت بکاهد. 
این اقدامات هر چند می تواند دارای آثار تورمی متفاوتی باشد ولی با 
استفاده از تجربه قبلی، می توان با همکاری دولت و مجلس سازوکار 
اصالح قیمت های انرژی را به نحوی مدیریت کرد که آثار تورمی آن 
حداقل شود و همزمان با استفاده از بخشی از منابع درآمدی جدید، در 
جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، بهبود توزیع درآمد در دهک های 

پایین و صیانت از تولید و اشتغال گام برداشت. 

از  آثار آن در کوتاه مدت  همچنین از دیگر کانون های آسیب زا که 
کانال بودجه دولت منتشر می شود، مسائل و چالش های مربوط به 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. بررسی  عملکرد 
این صندوق ها بیانگر آن است که بعضا از وضعیت سالمت مالی و 
توانگری مناسبی برخوردار نیستند و بنابه دالیل مختلف با کسری 
منابع مالی مواجه هستند و در نتیجه فشار هزینه ای سنگینی به بودجه 
دولت وارد می کنند. تداوم این روند نیز ضمن افزایش محدودیت های 
سرمایه گذاری های  و  عمرانی  مخارج  انجام  در  دولت  بودجه ای 
زیرساختی، در میان مدت  توانایی سرریز مشکالت این صندوق ها 



به سایر ارکان بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد را خواهد داشت. 
در نتیجه نیاز است که در حوزه شرکت های بیمه و صندوق های 
انتشار  عملیات،  شفافیت  و  نظارت  افزایش  با  نیز  بازنسشتگی 
عمومی ترازنامه ها و صورت های مالی و همچنین انجام اصالحات 

مورد نیاز، کیفیت حکمرانی آنها بهبود یابد.

در مجموع شرایط کنونی جامعه بیش از هر زمانی نیازمند تکیه بر 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و موفقیت آن همکاری بیشتر مردم 
و مسئولین را می طلبد. در حوزه نظام بانکی و سیاست پولی ضروری 
است که رابطه بانک ها با بانک مرکزی و همچنین رابطه دولت با 
سیستم بانکی اصالح و ساماندهی شود. در حوزه بودجه و سیاست  
مالی نیز با اصالح ساختار تامین منابع و اجزای مصارف بودجه، 
مدیریت بدهی دولت به سمت قواعد مالی که پایداری بودجه ای را 
به همراه دارد، سوق یابد. همچنین، شایسته است که در تحلیل های 
کارشناسی وزن بیشتری به ساختارها و ظرفیت های اقتصاد ایران داده 
شود و از تحلیل های هیجانی مانند آنچه که بعضًا در تابستان امسال 
شاهد آن بودیم و برخی از مردم نیز به واسطه آن تحلیل ها ثروت خود 
را در فضای سفته بازی بازارهای سکه و ارز از دست دادند، جلوگیری 
شود. این مهم به نوعی بر مسئولیت اجتماعی صاحبنظران در پرهیز از 
ایجاد و گسترش فضای یاس و ناامیدی در جامعه تاکید دارد. رصد 
اقدامات سیاستگذار پولی و ارزی در چند ماه اخیر، بیانگر اثربخش 
بودن نتایج آن در ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل فشارهای تورمی 
می باشد و امید است با همراه شدن با سایر اقدامات تکمیلی در دیگر 
این ثبات به  با همکاری کارگزاران اقتصادی،  حوزه ها و همچنین 
کلیت کالن اقتصادی کشور تسری یابد و به بهبود محیط کسب و 

کار منتهی شود.
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میزگرد

دور  از شروع رسمی  قبل  ارز  نرخ  برگشت  تدابیری سبب  و  اتفاقات، سیاست ها  چه 
جدید تحریم های ظالمانه آمریکا در 13 آبان شد؟ 

کامیاب: همیشه در ایران هیجانات نقش اصلی را در نوسانات نرخ ارز ایفا می کند. در 
اوایل سال 92 که دولت یازدهم سر کار آمد و بحث برجام مطرح شد آرامش خاصی 
بر بازار حاکم گشت و امید به آینده موجب شد نقش بازارساز در مدیریت بازار بسیار 

آسان تر شود و بتواند ابزارهای خود را به صورت موثر پیاده کند.

بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا و مخالفت وی با برجام ابتدا هیچ 
کس باور نمی کرد که ایاالت متحده از برجام خارج شود و این مخالفت را اقدامی سیاسی 
در جهت برهم زدن نظم بازار ایران تلقی می کردند اما بعدتر که معلوم شد ترامپ در این 
تصمیم جدی است، انتظارات هیجانی، بازار ارز را از نظم خارج کرد. در آستانه 13 آبان 
نتیجه کار ترامپ مشخص شد و دوباره آرامشی بر جامعه از بابت آینده حاکم شد که 
اتفاق جدیدتری رخ نخواهد داد، در نتیجه تقاضا برای ارز به ویژه تقاضای غیر تجاری 

بازگشت به ثبات ارزی
ارز  نرخ  افزایش  پرشتاب  رالی  توقف  با 
ارز  نرخ  بازارساز،  گسترده  مداخله  و 
طی دو ماه گذشته در یک مسیر کاهشی 
بررسی  منظور  به  است.  گرفته  قرار 
همچنین  و  روند  این  بر  اثرگذار  عوامل 
پیش بینی روند آتی و موضوعات پیرامون 
آن میزگردی با حضور غالمعلی کامیاب 
پدرام  مرکزی،  بانک  اسبق  ارزی  معاون 
سلطانی، نایب رییس اتاق ایران و حمید 
بین الملل  امور  اداره کل  رییس  رجبیان، 
از  آن  مشروح  که  شد  برگزار  سپه  بانک 

نظرتان می گذرد.
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کمتر شد. اگرچه در شرایط هیجانی تقاضا برای ارز تجاری نیز با توجه به انتظار افزایش 
قیمت ها و دپوی کاال باال می رود. 

از سوی دیگر اکنون مشخص شده که با توجه به وضع تحریم ها هنوز شرایط الزم برای 
اساسی  نیازهای  برای  پایین تر  نرخ های  در  ارز  نتیجه  در  نداریم  را  ارز  تک نرخی کردن 
بازار است که  اقدام دیگر جمع کردن معامالت مخل  جامعه در نظر گرفته شده است. 
نیروهای انتظامی و امنیتی به طور موثری جلوی معامالت را گرفته اند، اگرچه معامالت 
فردایی حجم زیادی نداشت و مبادله فیزیکی نبود اما بر بازار اثر منفی داشت و ابزاری 
بود که دالالن، بازار را تحت تاثیر قرار می دادند. گروه های معامالتی وجود داشتند که 
باقی مانده  موارد  برخی  در  اگرچه  و  می کردند  معامله  هم  با  نیز  حتی ساعت یک شب 
ریالی تسویه می شد اما بسیاری از این معامالت صوری و تنها برای بر هم زدن بازار بود. 

درمجموع می توان گفت این اقدامات باعث شد شاهد واقعی تر شدن نرخ ارز شویم.

رجبیان: نقش بازارساز در کاهش نرخ ارز بسیار مهم بوده است، با ارز 4200 تومانی 
در مقطعی ظرف چند روز 20 میلیارد دالر تقاضای تخصیص ارز برای ثبت سفارش به 
بانک ها روانه شد در حالی که نیاز کشور این میزان واردات نبود و تنها به دلیل رانت ایجاد 
شده این تقاضا شکل گرفته بود. اما اکنون بازار عرضه و تقاضا ساماندهی و نیازهای 
ارزی اولویت بندی شده است. مهار نقدینگی از طریق پیش فروش برخی کاالها مانند 
خودرو نیز در این زمینه موثر بود و با توجه به اینکه تا 13 آبان که مقطع ضرب االجل بود 
مشخص شد که اتفاق بدتری رخ نخواهد داد، هیجانات مدیریت شد و ارز وارد شیب 

نزولی شد که در نتیجه آن، خریداران ارز فروشنده شدند.

سلطانی: محاسبات اقتصادی براساس مدل های پیش بینی نرخ ارز نشان می دهد که نرخ 
ارز با توجه به پارامترهای اقتصادی اعم از حجم نقدینگی و نرخ تورم انباشته و باید در 
بازه ای بین 8 هزار و 11500 هزار تومان می ایستاد و قیمت هایی مانند 19 هزار تومان 
ناشی از هیجانات و مدیریت نامناسبی بود که در برخی مقاطع اتفاق افتاد. اکنون بانک 
مرکزی قیمت دالر را با کمک تزریق ارز به بازار و سایر پارامترها تا 11 هزار تومان کاهش 
با  بانک مرکزی  این نرخ مقاومت می کند، اگر چه  بازار در  داده و مشاهده می کنیم که 
عرضه بیشتر یا اتخاذ تصمیمات جدید برای هرچه کمتر کردن سرعت گردش پول طرف 
تقاضا را منضبط کرده است اما عواملی مانند تورم 24 تا 34 درصدی که تا پایان سال 
پیش بینی می شود و رشد نقدینگی که از شتاب آن کاسته نشده است، در نیمه دوم سال 

قیمت دالر را به نرخ های باالی 11 هزار تومان سوق می  دهد.

اتفاق دیگری که در این چند ماهه رخ داده این است که بانک مرکزی نه تنها تقاضای 
سفته بازی و انتظاراتی را که می رفت اقتصاد ایران را دالریزه کند کنترل کرده بلکه در بقیه 
بخش ها هم محدودیت هایی داشته است از جمله در مورد واردات که با سیاست هایی که 
اتخاذ کرده موجب حبس تقاضا پشت سامانه نیما شده است. متجاوز از 10 تا 12 میلیارد 
دالر تقاضای ثبت سفارش تایید شده پشت سامانه نیما است که امکان پاسخگویی به آن 

وجود نداشته که این موضوع زنگ خطری را برای ماه های آینده نواخته است.

از سوی دیگر از شروع به کار سامانه نیما پیشنهاد کردیم که بانک مرکزی نرخ ارز را 
در نیما کنترل نکند و اجازه دهد همگرایی با نرخ بازار آزاد داشته باشد که در روزهای 
اخیر این اتفاق افتاده است. این امر دو دلیل دارد؛ دلیل اول کاهش نرخ ارز در بازار 
آزاد است و دلیل دوم اینکه ارزی که صادرکنندگان در قیمت های باالتر در نیما عرضه 
می کردند متقاضی نداشت و خریداران در صف خرید ارز پتروشیمی ها بودند اما اکنون 
دیگر تحمل انتظار را ندارند و برای ارز سایر صادرکنندگان در قیمت های باالتر خریدار 

پیدا شده است.

 غالمعلی کامیاب 

 پدرام سلطانی

 حمید رجبیان 
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همچنین انتظار بیش از اندازه نسبت به ارز صادراتی وجود دارد 
و اعالم می شود که 15 میلیارد دالر وارد سامانه نشده است که 
نمی شود، چرا که  این عدد وصول  محاسبات  این  با  باید گفت 
نرخ ها  این  است که  نرخ گمرک  مرکزی  بانک  محاسباتی  مبنای 
در شرایط فعلی باالتر از ارزش کاالهای صادراتی است. قیمت 
افزایش عرضه، کاهش  به  توجه  با  می رسد  فروش  به  اقالمی که 
قابل توجهی پیدا کرده و باید عوارض صادراتی گذاشته می شد که 
نرخ ها شکسته نشود اما این اتفاق نیفتاد و کاهش فروش داشتیم 
و 10 تا 20 درصد رقم اعالم شده واقعی نیست. همچنین بخشی 
از صادرات نیز توسط کارت های بازرگانی اجاره ای انجام شده که 
امید به بازگشت ارز آن نیست. در نتیجه رقم اعالم شده 4 تا 5 

میلیارد دالر با محاسبات واقعی تفاوت دارد.

زیادی  تقاضاهای  پیدا کرد  افزایش  ارز  نرخ  زمانی که  طرفی  از 
مانند ارز گردشگری و خدمات عالوه بر سفته بازی از بازار خارج 
در  اما  نمی کند؛  تکافو  مردم  قدرت خرید  نشان می دهد  شد که 
باید منتظر  آینده این تقاضا تا حدی می تواند بازگردد و  ماه های 
اخبار جدید باشیم که دوباره تقاضاهای جدید در بازار ایجاد شود 

که می تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود.

معمواًل در دوران تنگناهای ارزی به منظور حفظ ذخایر ارزی، 
سیاست پیمان سپاری ارزی اجرایی می شود. با توجه به اینکه 
صادرکنندگان  به  اجحاف  را  دستوری  سیاست  این  برخی 
این  آثار اجتماعی،   با یک دید گسترده تر و لحاظ  آیا  می دانند، 

سیاست منطقی و قابل دفاع است یا خیر؟
کارکرد  هیچ گاه  سپاری  پیمان  می دهد  نشان  تجربه  کامیاب: 
است، چرا  انگیزه  برای صادرکننده ضد  و  نبوده  موفق  و  نداشته 
که صادرکننده حاضر نیست ارز را به قیمت پایین تر بفروشد. این 
بحث که صادرکنندگان باید ارز را به کشور بیاورند مطلب دیگری 
است اما نباید مجبور شوند به قیمتی پایین تر از نرخ بازار بفروشند.

اکنون که کانال های بانکی ما محدود شده باید از سایر ظرفیت ها 
هستند،  تجار  دیگری  و  صرافی ها  یکی  که  کنیم  استفاده 
می توانند  ریسک  تحمل  با  که  دارند  مهمی  نقش  صادرکنندگان 
ارز را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند. آنچه مهم است این است 
که صادرکننده باید اظهار کند که با ارز حاصل از صادرات چه 
کرده است، البته قبل از آن باید اعتمادسازی شود که تغییر مداوم 
مقررات ارزی و بخشنامه های متعدد این اعتماد را از بین می برد.

برای اینکه این کار به درستی انجام شود اقداماتی مانند ساماندهی 
بانکی  از سیستم  انجام شود که خارج  باید  بازرگانی  کارت های 
و بانک مرکزی است، چرا باید نحوه صدور کارت بازرگانی به 
شکلی باشد که هر شخصی بدون محدودیت بتواند با آن تجارت 
کند. این موارد به طور جدی باید توسط دولتمردان مورد توجه 
این  جلوی  می توان  متقاضی  شناخت  و  شفافیت  با  گیرد.  قرار 
موارد را گرفت و اکنون فرصت مناسبی است که بحث شناخت 

و شفافیت را جا بیاندازیم که در این شرایط تاجر نیز می تواند با 
خیال راحت ارز خود را اظهار کرده و به یکی از چهار روش اعالم 
شده عمل کند. در کشورهای دیگر مانند هند و چین نیز همین کار 
را می کنند و صادرکننده موظف به بازگشت ارز است اما قیمت 

ارز با بازار یکی است و این مکانیسم به درستی عمل می کند.

داریم،  قرار  اقتصادی  جنگ  در  کنیم  قبول  اگر  رجبیان: 
اگر  شوند.  حمایت  باید  و  هستند  مقدم  خط  در  صادرکنندگان 
نشان  تجربه  دارد  ارز  بازگشت  بابت  مشغولی  دل  سیاست گذار 
سندسازی،  برای  را  فضا  و  نداده  جواب  سپاری  پیمان  داده که 
حساب سازی و دور زدن قانون فراهم می کند. اگر قانون شفاف 
پیمان سپاری  اما  باشد شاید درصد محدودی سوءاستفاده کنند، 

برای هیچ یک از صادرکنندگان مفید نخواهد بود.

سلطانی: معتقدیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد 
برگردد، اما ساز و کار آن به ویژه در شرایط فعلی که از ارتباطات 
بین المللی بانکی محروم هستیم پیمان سپاری نیست. در سال های 
دهه 70 و اوایل 80 که مکانیسم پیمان سپاری را داشتیم موجب 
شد که صادرات ما در این 10 سال درجا بزند و با منتفی شدن آن 

در سال 82 تاثیر زیادی در رشد صادرات داشت.

در آن زمان که پیمان سپاری اجرا شد تبادالت ارزی ما از طریق 
صادرکنندگان کنترل  ارز  روی  بانک ها  و  می شد  انجام  بانک ها 
دهند،  انجام  نمی توانند  را  این کار  بانک ها  اکنون که  داشتند، 
به  اینکه  هم  و  نیست  درست  سپاری  پیمان  عبارت  اطالق  هم 
آن تمکین  به  اقتصادی، صادرکننده  از منطق  جهت خارج بودن 
نمی کند. نکته مهم اینکه در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی 
میزان  اعتمادسازی کنند  سیاست گذاری ها  در  بتوانند  چقدر  هر 
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توفیق سیاست هایشان افزایش می یابد و هر چقدر تصمیم گیری ها 
به شکست  قرین  بیشتر  کند،  را کمتر  ارز  بازار  بازیگران  اعتماد 

خواهند بود که پیمان سپاری از این دست سیاست ها است.
با  مبارزه  قانون  اجرای  بر  دقت  و  پافشاری   ،FATF اجرای 
پول شویی که از سال 91 در حال اجرا است، اجرای نظام جامع 
مالیاتی و اجرای ماده 6 قانون سیاست های اصل 44 مبنی بر ارائه 
گزارش مالی به سازمان بورس اهمیت بسیاری دارد و متاسفانه 
دولت در این زمینه تنها است و مجموعه های عمومی غیردولتی و 
بانک ها به عنوان بزرگترین بازیگران اقتصاد کشور شفاف نیستند 

که در این شرایط نمی توان بازار را کنترل کرد.

بخشی از تقاضا ها در پایان سال گذشته و اوایل امسال از همین 
مجموعه ها وارد بازار شد که اکنون با کنترل بیشتر و هماهنگی 
سیاست ها  به  بیشتر  نیز  غیردولتی  عمومی  بخش  سه گانه  قوای 
تمکین می کند. در مجموع بهترین سیاست در شرایط فعلی این 
است که ما مجال را برای صادرات بیشتر و ارز آوری بیشتر فراهم 
کنیم و تنها تعهدی که باید بخواهیم این است که ارز حاصل از 

صادرات به کشور برگردد.

با توجه به کاهش بهای ارز و تسری آن به دارایی های دیگر مثل 
طال و سهام، آیا باید انتظار سرایت کاهش بهای ارز در بخش 
حقیقی اقتصاد مانند مسکن و یا سبد کاالهای مصرفی خانوار 
را داشت؟ یا اینکه در بازار کاالها و خدمات، چسبندگی باالی 
قیمت وجود دارد و در نهایت صرفًا ممکن است شتاب افزایش 

قیمت آنها کاسته شود؟
وقتی  و  هستند  هم  با  همیشه  طال  و  ارز  ما  در کشور  کامیاب: 
قیمت ارز یا طال کمتر شود سعی می کنند قیمت عامل دیگر را 

باال نگه دارند اما در هر حال طال کاالیی بین المللی است و زمانی 
که قیمت ارز پایین آید هر کاری هم انجام دهند قیمت آن تابع 
بازار ما نیست و انتظار این است که با کاهش ارز قیمت طال و 
سکه نیز پایین آید. اما در مورد سبد خانوار قیمت کاال خود را با 
ارز تعدیل می کند، قیمت برخی کاالها مانند سیگار که وارداتی 
است با نرخ دالر باال رفت و با افت قیمت ارز کاهش داشته است 
اما قیمت کاالهای دیگر به سمت باال می چسبد. افزایش قیمت ها 
باعث هزینه های سربار، هزینه تولید و .. شده که تعدیل نمی شود 
و نمی توان انتظار داشت که روی قیمت کاالها اثر بگذارد. ارز در 
بودجه  تعادل  نقدینگی،  تغییرات حجم  و  مولفه است  تورم یک 
دولت و ... نیز بر تورم موثرند، در این شرایط اگر منطقی باشیم 

باید سعی کنیم ثبات قیمتی ایجاد کنیم.

به  تولیدی  است که کارخانجات  این  نگرانی ها  از  یکی  رجبیان: 
تولید  اولیه شوند و سطح  مواد  تامین  دلیل تحریم دچار مشکل 
پایین آید که با توجه به سطح نقدینگی موجود انتظار مهار تورم 
ارز  بازار  از  دیگر سرمایه های سرگردان  بعد  از  است.  خوشبینانه 
را جذب  این سرمایه ها  بخش هایی که  از  یکی  و  می شود  خارج 
به  امیدی  تنها  نه  شرایط  این  با  است که  مسکن  بخش  می کند 
کاهش قیمت در بخش مسکن نداریم بلکه در این بخش بزودی 
نیز  قیمت ها  چسبندگی  بحث  بود.  خواهیم  قیمتی  جهش  شاهد 
وجود دارد که پیش بینی می شود تورم در بخش مسکن و نیازهای 

روزمره مهار نخواهد شد.

بود،  واردات  ارز  نرخ  از  فارغ  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ  نوسانات 
ارز واردات 8  به 19 هزار تومان رسید نرخ  زمانی که نرخ دالر 
نرخ  قیمت  اختالف  دلیل  به  ایجاد شده  تورم  و  بود  تومان  هزار 
ارز واردات  با نرخ ارز سال گذشته بوده و قیمت  8 هزار تومان 
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پایین نیامده که شاهد کاهش قیمت کاالها باشیم بلکه تا حدودی 
دید.  آینده  ماه های  در  را  آن  اثرات  می توان  یافته که  نیز  افزایش 
اگر شاخص قیمت مصرف کننده را با تورم نقطه به نقطه در نظر 
تا  تورم  متناسب  و  داشت  ادامه خواهد  باال  به  رو  مسیر  بگیریم 
وضعیت کلی  با  را  خود  و  رفت  خواهد  باال  نرخ ها  سال  پایان 

اقتصاد تطبیق می دهند.
اگر نقدینگی هوشمند که اصطالحا به آن سرگردان می گویند از 
مانند  وارد سایر بخش ها  بگیرد می تواند  فاصله  ارز و طال  بازار 
مسکن شود، اما نقدینگی کالن از بازار طال و ارز خارج نخواهد 
شد و سرمایه گذاران کالن پیش بینی می کنند که نرخ ارز در ماه های 
آینده باال می رود و این سیگنال خوبی نیست. بنابراین نقدینگی 
به بازار مسکن برنمی گردد و تنها بخشی از نقدینگی برای خرید 

مسکن ارزان قیمت بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

روی  محدودیت  حوزه   در  مرکزی  بانک  جدید  مقررات  آثار 
تراکنش های مالی و بانکی بر سفته بازی و تقاضای دالر، کاهش 

سرعت گردش نقدینگی چگونه ارزیابی می شود؟
اثرگذار  ارز  بازار  بر  پول  سرعت گردش  کردن  کامیاب: ُکند 
و  دارد  وجود  همه  دست  در  پوز  دستگاه  اکنون  بود.  خواهد 
می بینیم.  را  پوز  فوری  تحویل  تبلیغاتی  آگهی های  متاسفانه 
نتیجه این شده که بدون توجه به گردش مالی هر کسب و کار، 
به  باید  داد.  انجام  ابزار  این  با  می توان  را  کارها  از  بسیاری 
پوز  دستگاه های  واگذاری  نحوه  و  پرداخت  شرکت های  بحث 
نیز رسیدگی و برای صنوف مختلف گردش مالی تعریف شود. 
یک طالفروش و یک لوازم التحریر فروش گردش مالی یکسانی 
ندارند و باید گردش مالی هر صنف تعیین شود و اگر از آن حد 
باالتر رفت بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده است. اگر رفتار 
به  دهیم  قرار  پایش  تحت  هوشمندانه  را  پرداخت  سیستم های 

سالم سازی تسویه های ریالی کمک می کند.
رجبیان: این اقدام بانک مرکزی در جهت سوق دادن معامالت 
آن  اهداف  از  یکی  و  شود  ردیابی  قابل  بوده که  ساتنا  به سمت 
ساماندهی بازار غیر رسمی ارز بوده که کامال اقدامی مفید است و 

بر کاهش قیمت ها در بازار غیررسمی اثرگذار خواهد بود.

سلطانی: قانون مبارزه با پولشویی از سال 91 در کشور ابالغ شده و 
باید این اقدامات زودتر انجام می شد، اما از این به بعد بانک مرکزی 
باید توجه کند که کند کردن بیشتر سرعت گردش پول می تواند از 
طرفی به چرخه تجاری و اقتصادی کشور ضربه بزند و باید با رصد 
نظام  اجرای  تراکنش های مشکوک،  به  تراکنش ها، واکنش سریع 

جامع مالیاتی و رصد معامالت کالن شفافیت را بیشتر کند.

ابزارهای پولشویی در کشور ما زیاد است و ساماندهی  نشده اند، 
سکه  یورویی،   500 اسکناس  با  می تواند  معامالت  مثال  برای 
طالی 4 میلیون تومانی یا چک پول ها انجام شود که بانک مرکزی 
از  معامالت  افزایش محدودیت ها  با  که  باشد  داشته  توجه  باید 

نظام بانکی خارج و به شکل تهاتری یا با سایر ابزارها انجام شود.

بانک مرکزی از این به بعد باید روی استقرار بیشتر مکانیسم های 
ردیابی تمرکز کند و معامالت کامال رصد شود. البته این اتفاقات 
به زودی نخواهد افتاد و کشور آلوده به پولشویی، ابزارهای زیادی 
آورد،  در  را تحت کنترل  بانکی  باید سیستم  مرکزی  بانک  دارد. 
بانکی  نظام  رفتار  تا  و  بودند  پولشویی  ابزار  موسسات غیرمجاز 
تغییر پیدا نکند و شهروندان شمشیر شفافیت را باالی سر اقتصاد 

احساس نکنند این چارچوب کارکرد الزم را ندارد.

چشم انداز بازار ارز و تحوالت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا روند ایجاد شده ادامه دار و پایدار است و یا اینکه با اتمام 
مجدد  افزایش  و  نرخ  نوسان  امکان  نفت  تحریم  معافیت  دوره 
برای  مرکزی  بانک  راهکارهای  در هر صورت  دارد؟  آن وجود 

حصول به یک تعادل ارزی پایدار چیست؟
کامیاب: باید منتظر تحوالت و روابط بین المللی باشیم و امیدواریم 
همکاری های  می کنند،  ادعا  طور که  آن  اروپایی  که کشورهای 
الزم را با ما داشته باشند، در این صورت می توان امیدوار بود که 
بازار باثباتی داشته باشیم؛ اما اگر نتوانیم در صحنه بین المللی به 
توافق برسیم و روابط تجاری ما دچار اختالل بیشتری شود در آن 

صورت باید انتظار تالطم در بازار ارز را داشته باشیم.

بوده  مثبت  مذاکرات  و  امیدوارکننده  تاکنون  اروپایی ها  موضع 
مانند  مواردی  و  نیست  آسانی  روابط کار  این  تنظیم  البته  است، 
سوییفت اروپایی را به راحتی نمی توان انجام داد، اما عزم وجود 

دارد و در نتیجه می توان امیدوار بود.

بحث FATF بسیار موثر است و اگر بتوانیم نظر دنیا را نسبت 
بسیار  تحریم ها  مخرب  اثر  کاهش  در  قطعا  جلب کنیم  خود  به 
رژیم  آمریکا،  تبلیغات منفی کشورهایی چون  و  بود  موثر خواهد 
صهیونیستی و عربستان را خنثی می کنیم و امیدواریم تصمیمات 
قطعی در این مورد گرفته شود. کشور ما تالش کرده در مبارزه با 
پولشویی پیش قدم باشد و تعلیق ما از کشورهای غیرهمکار موید 
این است که کارشناسان ما توانایی انجام کار را دارند که در صورتی 

که این اقدام انجام شود در ثبات بازار بسیار موثر خواهد بود.

رجبیان: وضع بازار بستگی زیادی به سیاست های بازارساز دارد 
که اقدامات کنونی را بتواند ادامه دهد و از سوی دیگر تحوالت 
این  است که  مالی  همین کانال  آن  سقف  است که  بین المللی 
ببینیم  را  واقعیت  اگر  گذاشت.  نخواهد  خاصی  تاثیر  سازوکار 
آینده شرکت های باربری همکاری نکنند و محموله ها بیمه  و در 
روابط  از  فراتر  را  روابط  باید  بدتر خواهد شد.  نشوند وضعیت 
بانکی ببینیم وگرنه سقف اقدامات همین است و دوباره بازار ارز 

متالطم خواهد شد.

سلطانی: مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 96 تراز حساب 
سرمایه ایران متجاوز از 19 میلیارد دالر منفی بوده و پیش بینی 

تحوالت بازار ارز



          دوماهنامه تازه های اقتصاد    بهمن 97  شماره 154        

7

برای امسال 30 میلیارد دالر است که این ارقام سنگین منفی 
سیگنال  های جدی از خروج سرمایه به اقتصاد کشور می دهد 
تحوالت  چشم انداز  از  عمومی  استنباط  می دهد  نشان  که 
نیز  تجاری  فعاالن  عمومی  استنباط  است.  منفی  ایران  علیه 
به ما این سیگنال را می دهد که انتظار بازیگران ارز صعودی 
است و تقاضا برای ارز همچنان وجود دارد که رفتارهای این 

بازیگران فشار را بر بازار ارز زیاد می کند.

بحث  آنها  راس  در  دارد که  وجود  نیز  دیگری  شاخص های 
کانال مالی با اروپا است که می تواند شرایط را به نفع ایران 
معجزه  مدت  کوتاه  در  سازوکار  این  اگرچه  دهد،  تغییر 
نمی کند اما جو روانی و فضایی که ایجاد می کند موثر است. 
منفی  اتفاق  نیز  هواوی  شرکت  مالی  معاون  دستگیری  خبر 
بزرگی است که ترس زیادی را در شرکت های بزرگ نسبت 

به کار با ایران ایجاد می کند و نشان می دهد آمریکا قصد دارد 
تا چه میزان خصمانه فشار تحریم را بر ایران قرار دهد.

بانک  سیاست های  نقدینگی،  حجم  نفت،  قیمت  همچنین 
صادرات،  تضعیف  یا  تقویت  راستای  در  دولت  و  مرکزی 
میزان تمکین خریداران نفت ایران از سیاست های آمریکا در 
سررسید 6 ماهه، افزایش یا کاهش روند مهاجرت ها و رفتار 
چند بازیگر اصلی از جمله اتحادیه اروپا، چین، روسیه و هند 
از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار ارز خواهد بود. البته با وجود 
همه این عوامل، مهمترین موضوع گشایش های داخلی است؛ 
اجتماعی،  سرمایه  نزول  می کند  تضعیف  را  ما  اکنون  آنچه 
فعلی  ساختارهای  تکافوی  عدم  و  عمومی  اعتماد  کاهش 
سرمایه  است.  مختلف  اقشار  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 
اجتماعی باال می تواند بسیاری از روندها را عوض کند و بر 

تصمیم گیری بازیگران و شهروندان تاثیرگذار باشد.

تحوالت بازار ارز
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یکسان سازی نرخ ارز راه حل نجات اقتصاد کشور

تعیین نرخ ارز می تواند بر سطح عمومی 
مؤثر  تورم  نرخ  آن  تبع  به  و  قیمت ها 
پیامدهای  به  توجه  با  بنابراین  باشد. 
عملکرد  برای  ارز  نرخ  تغییر  گسترده 
ارز اهمیت  نرخ  ایران، مدیریت  اقتصاد 
شرایط  در  امر  این  دارد.  باالیی  بسیار 
بیشتری  اهمیت  کشور  اقتصاد  فعلی 
اكنون  مهمی که  مسأله  داشت.  خواهد 
مورد  در  ایران  اقتصاد  سیاستگذاران 
این  مواجه اند،  آن  با  ارز  نرخ  مدیریت 
چه  در  باید  ارز  نرخ  آینده،  در  است که 
در  شود؟  مدیریت  و  هدایت  مسیری 
همین راستا با حسن معتمدی، صاحب 
گفتگویی  باره  دراین  اقتصادی  نظر 

داشتیم که در ادامه آن را می خوانید:

مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد 
مباحث  ایران  اقتصاد  سیاستگذاری  و  علمی  محافل  در  دوره ها  همه  در  و  بوده  کشور 
چالشی درباره نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از 
تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که 
برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین 
نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز 
تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت 
رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع 

آن تعیین میزان تولید و اشتغال دارد.

به عنوان سوال اول، پیشینه ای از روند فعالیت بازار ارز در ایران پس از دوران انقالب 
بفرمایید.

بازار ارز در ایران روند تاریخی دارد و پس از انقالب آرام آرام، ارز چند نرخی ایجاد و تا 
پس از جنگ که نظام اداری کنترل نرخ ارز در ایران حاکم شد، اصوال تکیه ما بر نرخ 7 
تومان و برخی نرخ های صادراتی و ترجیحی بود تا با اتمام جنگ سیاست های بازسازی 
آغاز شد؛ تفکر بر این بود که اکنون که جنگ تمام شده امکان تعادل در اقتصاد و بازار 

ارز وجود دارد.

اولین نرخی که بازار در زمان تعادل نرخ ارز تجربه کرد، نرخ رقابتی بود اما این نرخ به دلیل 
افزایش هیجانی مدت طوالنی دوام نداشت و دولتمردان نیز افزایش نرخ را تحمل نکرده 
و نرخ ثابت 60 تومانی تعیین شد. به فاصله یک سال بعد نرخ شناور بازار شکل قانونی به 
خود گرفت. اواخر سال 1372 نیز نرخ شناور، به عنوان نرخ مشخص و تک نرخی اعالم 
شد. همه نرخ ها در نرخ شناور متجلی شد و هر دالر از 134 تومان به نرخ 175 تومان در 

پایان آبان ماه سال 1372 رسید و مجدد متوقف و بازار جدیدی شکل گرفت.

سپس با حرکت بازار، بازار جدیدی شکل گرفت به شکلی که به فاصله کمی، ارز صادراتی 
برای هر دالر 300 تومان شد و این روند ادامه داشت تا زمانی که در نرخ ترجیحی برای 
صادرات، امکاناتی در بورس فراهم و به عنوان ورقه ای بهادار معامله شد اما با تشکیل 
به  مرکزی  بانک  دوباره بحث های  و  متوقف  نرخ  بازار سرمایه، مجدد  در  صف خرید 

سمت یکسان سازی حرکت کرد. 

از سال 1378 مطالعاتی در بانک مرکزی آغاز و کمیته هایی تشکیل و نتیجه بر این شد تا 
طی دو یا سه فاز، بازار به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. ابتدا با ایجاد و استفاده از 
گواهی سپرده از اواخر سال 80 یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد. با یکسان سازی نرخ ارز 
از سال 1380 تا 1382، فقط یک نظام نرخ ارز در کشور داشتیم و نظام های چندگانه 
حذف شد تا زمانی که مجددًا بحث ارز مطرح و اوج گرفت و نرخ ارز با مداخالتی که 
شد، ارز مبادله ای آغاز شد. ارز مبادله ای یعنی ثابت کردن نرخ ارز در یک عدد مشخص 

که ابتدا 1226 تومان بود.

به ادعای کارشناسان اقتصادی و حوزه ارز، با روی کار آمدن دولت یازدهم آرامش و 
ثبات مجدد به بازار ارز بازگشت، نظرشما در این باره چیست؟

تحوالت بازار ارز
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با روی کار آمدن دولت یازدهم و بهبود ارتباط های بین المللی و 
به  منجر  آرامش  این  و  حاکم  بازار  در  آرامش  برجام،  همچنین 
کاهش تدریجی نرخ ها و تقویت ریال شد. اما در ماه های اخیر و 
همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت های جدید، 
فضا به گونه ای شد که نرخ ارز جهش یافت و ارقام جدیدی در 

این بازار به ثبت رسید.

بازار  برای  باید تصمیم جدید  این شد که  به  اتفاق ها منجر  این 
این  جمله  از  تومانی   4200 دالر  نرخ  تعیین  و  می شد  اتخاذ 
اقدامات بود اما نتایج مورد نظر حاصل نشد و 4200 تومان تنها 
نرخی کاغذی و برای کاالهای اساسی در نظر گرفته شد، در همین 

حال بازار ارز نیز مسیر خود را طی کرد.

اخیرا سامانه نیما آغاز به کار کرده، تحلیل شما از فعالیت این 
سامانه چیست؟

سامانه نیما اخیرا و پس از نوسانات ارزی آغاز به کار کرد که با 
نرخی میانگین به عنوان مبنای معامالت قرار گرفت و مقرر شد تا 
بخشی از ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و صادرات در این 
بازار معامله شود اما باز هم بازار آزاد راه خود را در پیش گرفت 
و سپس بانک مرکزی مجبور شد تا هم در این بازار مداخله کند و 

هم در بازار آزاد مداخله ارزی داشته باشد.

اکنون در شرایطی هستیم که در کشور با سه نرخ متفاوت در بازار 

باید تالش کند تا در عین  نیز  ارز مواجه هستیم و بانک مرکزی 
عدم چشم پوشی از بازار آزاد، عوامل دخیل در بازار را نیز تحت 
مدیریت خود داشته باشد. همچنین با مدیریت عرضه و تقاضا از 

اتفاق های گذشته نیز جلوگیری کند.

اکنون آرامشی نسبی در بازار حاکم است، دلیل این جو آرام و 
پشت سر گذاشتن تالطم ها از نظر شما چیست؟

مداخله بانک مرکزی در عملیات و هم مدیریت عوامل بازار و هم 
( که  ماه1397  )13آبان  تحریم ها  تعیین کننده  تاریخ  از  گذشتن 
خود عاملی برای افزایش هیجانی نرخ ارز بود، عاملی برای سرو 

سامان یافتن بازار شد.

با نگاهی اجمالی به حدود چهار دهه گذشته و اقدامات انجام 
شده، به نظر شما بهترین اقدام برای سر و سامان یافتن بازار 

ارز چیست؟
اقدام  بهترین  ارز،  نرخ  ثبات  برای  تاریخچه،  این  به  نگاهی  با 
یکسان سازی نرخ ارز است زیرا هر اقدامی غیر از یکسان سازی، 
نابسامانی دوباره ای در بازار خواهد داشت. به نظر من در کشور 
هیچ راهی جز یکسان سازی نرخ ارز وجود ندارد و پس از پشت 
به  سیاست گذاری  در  اقدامی  هر  باید  دوران،  این  سرگذاشتن 
اجرایی  یکسان سازی  نهایت  در  و  منجر  ارز  نرخ  سازی  یکسان 
باید  شود،  مدیریت  درستی  به  نیما  سامانه  اگر  همچنین  شود. 

تحوالت بازار ارز
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هدف از فعالیت این سامانه یکسان شدن نرخ ها باشد همانطور 
که پیش از این هم چنین تجربه ای در کشور وجود داشت.

دلیل تاکید بر یکسان سازی نرخ ارز چیست؟
برای  کارشناسان  و  اقتصاددان ها  سوی  از  بسیاری  دالیل 
اصلی ترین  من  نظر  به  اما  شده  مطرح  ارز  نرخ  یکسان سازی 
دلیل این است که نرخ ارز در اقتصاد یک نشان و راهنما است 
و این راهنما باید درست تعیین شود تا جهت و مسیر درست 

اقتصاد مشخص شود.

دلیل دیگر این است که در دنیا نیز جنگ نرخ ارز وجود دارد و 
به نرخ ارز فقط با هدف معامله نگاه نمی شود زیرا هدف تعیین 
روابط خارجی هم وجود دارد. همچنین برای کمک به توسعه 
تولیدات داخلی، صادرات، واردات و ... نیز اجازه تقویت پول 
حقیقی  ارز  نرخ  به  نگاه  دیگر  سویی  از  و  نمی شود  داده  ملی 
این موضوع عنوان  برای  مثال خوبی  می توان  را  و چین  است 
کرد که اجازه تقویت یوآن را نمی دهند. اکنون در اقتصادهای 
بزرگ دنیا، جنگ نرخ ارز وجود دارد و این تفکر که پول ملی 
باید تقویت شود و به نفع اقتصاد ملی است، دیگر وجود ندارد.

دلیل سوم را می توان فسادانگیزی چند نرخی بودن ارز در کشور 
عنوان کرد زیرا تخصیص ارز 4200 تومانی و 7 هزار تومانی و 
... موجب فساد خواهد شد و انگیزه ای است تا واردکنندگان با 
افزایش قیمت ها، ارز بیشتری دریافت کنند و صادرکنندگان نیز 
قیمت ها را ارزانتر از قیمت واقعی اعالم کنند. در این میان تمام 

عوامل درگیر این فعالیت، با فساد مواجه خواهند شد.

در  تعرفه ای  نظام  الزم  عدم کارایی  می  توان  را  دلیل  چهارمین 
کشور عنوان کرد زیرا تعرفه در ایران دیوارهای سفت و محکمی 
نیست و هنگامی که تعرفه برای واردات تعیین می شود، شاهد 

ورود قاچاق به کشور هستیم در حالی که اگر قیمت ارز واقعی 
باشد، تعرفه در قالب قیمت اعمال می شود و تشویق و محرکی 
در  است که  داخل  تولید  توان  تقویت  و  داخل  تولید  برای 
مجموع این چهار عامل ما را به سمت یکسان سازی نرخ ارز 

هدایت می کند.

اقدامات الزم برای یکسان سازی نرخ ارز چیست؟
نخست  اقدام صورت گیرد.  دو  باید  ارز  سازی  یکسان  برای 
یکسان  چگونگی  شود که  تعیین  مشخصی  تئوری  و  فلسفه 
از جمله  پیش فرض هایی  زیرا  نشان دهد.  را  ارز  نرخ  سازی 
اینکه برای یکسان سازی ارز باید نرخ توسط بازار تعیین شود و 

شناور مدیریت شده و جهت داده شود، وجود دارد.

اقدام دیگر اینکه یکسان سازی براساس اهداف توسعه اقتصادی 
انجام شود و با این کار روند نرخ ارز قابل پیش بینی و بر اساس 
این  از  باید  همچنین  می شود.  تعیین  اقتصادی  شاخص های 
روند حمایت شود تا در صورت ایجاد مشکل در هر بخشی از 
برنامه، تغییراتی الزم ایجاد شود که تحقق این دو اقدام نیازمند 
فعالیت و مدیریت مستمر دولت، حاکمیت و بانک مرکزی در 

سمت تقاضا و عرضه بازار ارز است.

تحوالت بازار ارز
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اثر نرخ ارز بر تولید و قیمت در صنایع مختلف چیست؟

 سجاد ابراهیمی
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

 امید قادری
کارشناس ارشد اقتصاد

به یکی  بوده که  به گونه ای  ارز  نرخ  نوسانات  اخیر  در چند سال 
اگرچه  است.  شده  تبدیل  تولیدکنندگان  اساسی  چالش های  از 
اکثر فعاالن بخش تولید از نوسانات ارزی و نااطمینانی به وجود 
ارز متضرر خواهند شد،  انتظار  از نوسانات غیرقابل  آمده ناشی 
ارزی در سال های  از جهش  ارز ناشی  برابر شدن نرخ  ولی چند 
برنده های  بعضا  و  بازنده ها   1397-1396 و   1391-1390
متفاوتی حتی در بین تولیدکنندگان داشته است. در سال 1397 
نیز با توجه به تحوالت ارزی، پرداختن به نحوه اثرگذاری تغییرات 
ارز به موضوعی داغ تبدیل شده است. نکته ای که در این مقاله1 به 
دنبال تبیین آن هستیم این است که اثر نرخ ارز چرا و تحت تأثیر 

چه عواملی در صنایع مختلف با هم متفاوت است. 

نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که به دلیل تغییرات روزانه و 
ماهیت پرنوسان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و نوسانات 
بحث  محافل  انواع  در  شوک  بروز  هنگام  در  مخصوصا  آن 
ارز  نرخ  برابری  دو  رشد  دنبال  به  نیز   1397 در سال  می شود. 
از  ناگهانی  تصمیمات  اتخاذ  و  ماه   6 از  زمانی کمتر  بازه ی  در 
سوی دولت، شاهد بودیم که آحاد جامعه اعم از سیاست مداران، 
تولیدکنندگان، واردکنندگان، اقتصاددانان و مردم عادی از طریق 
متغیر  این  مورد  در  مختلف  اجتماعی  شبکه های  و  تریبون ها 
قرار  بررسی  مورد  را  آن  تغییرات  و  نموده  بحث  کالن  اقتصاد 
می دادند. در صورت ثبات شرایط اقتصادی، ارز خارجی صرفا به 
عنوان یک کاالی واسطه ای به منظور تسهیل واردات و صادرات 
در صورت  اما  قرار می گیرد،  اقتصادی  فعاالن  استفاده ی  مورد 
خارجی  ارزهای  نااطمینانی،  افزایش  و  جامعه  انتظارات  تغییر 
مخصوصا دالر آمریکا کارکرد جدیدی به عنوان کاالی سرمایه ای 
انتظارات تورمی و ریسک های  افزایش  خواهند داشت. چرا که 
ریالی  دارایی های  می دهد  را  انگیزه  این  مردم  به  کالن  اقتصاد 
خود را به کاالیی تبدیل نمایند که استهالک ندارد و ارزش آن 

حفظ خواهد شد.

بنابراین مشاهده می شود که بروز شوک های ارزی رفتار اقتصادی 
نحوه ی  است که  الزم  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  آحاد 

اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کالن به دقت مورد بررسی 
بازیگران  تمامی  ارز نشان می دهد که  بازار  قرار گیرد. مطالعه ی 
بازار، قیمت پذیر بوده و حتی دولت نیز علی رغم  این  حاضر در 
بهره مندی از درآمدهای نفتی در نهایت مجبور به پذیرش قیمت 
بازار شده است. به همین دلیل فارغ از این که ارز خارجی نقش 
کاالی واسطه ای یا سرمایه ای را داشته است، می توان نتیجه گرفت 
که نهایتا تمامی متغیرهای دخیل در عرضه و تقاضا اثر خود را 
ارز  قیمت  اساس  بر  اقتصادی  فعاالن  و  داده اند  بروز  قیمت  در 

تصمیمات خود را اتخاذ نموده اند.

بنگاه های اقتصادی هنگام مواجهه با شوک های خارجی می توانند 
دو راهکار مختلف را اتخاذ نمایند. اول این که مقدار تولید خود 
تغییر  را  قیمت گذاری خود  این که نحوه ی  دوم  و  تعدیل کنند  را 
دهند، به گونه ای که در مجموع سود آن ها به حداکثر برسد. نمودار 
1 ضریب همبستگی نرخ ارز و تولید، همچنین ضریب همبستگی 
نرخ ارز و فراوانی تغییر قیمت را در صنایع مختلف نشان می دهد. 
با توجه به این نمودار، بیشتر صنایعی که همبستگی ارز با تولید در 
آن ها کمتر است )میله های وسط نمودار( همبستگی ارز با فراوانی 
تغییر قیمت در آن ها باالتر است. بنابراین هنگام مطالعه ی تأثیر 
نرخ ارز بر رفتار بنگاه های تولیدی بایستی هر دو واکنش تولیدی 

و قیمتی مورد توجه قرار گیرند. 

سوالی که در این جا به آن پرداخته خواهد شد این است که تغییرات 
نرخ ارز در صنایع مختلف چگونه تولید و قیمت گذاری صنایع را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

تفاوت اثر نرخ ارز و اثر نوسانات نرخ ارز
در تبیین اثرگذاری نرخ ارز ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما 

نمودار 1- همبستگی نرخ ارز با تولید و فراوانی تغییر قیمت در صنایع مختلف

نمودار 1- همبستگی نرخ ارز با تولید و فراوانی تغییر قیمت در صنایع مختلف
 

  
٠٫٨

٠٫۶

٠٫۴

٠٫٢

‑٠٫٢

‑٠٫۴

‑٠٫۶

٠

تحوالت بازار ارز



   شماره 154 بهمن 97    دوماهنامه تازه های اقتصاد        

12

باید بین تغییر در سطح نرخ ارز و تغییر 
در نوسانات نرخ ارز تفاوت قائل شویم. 
تغییر  اخیر  این که در سال های  به  باتوجه 
در سطح نرخ ارز همراه با نوسانات زیاد 
و نااطمینانی باال در نرخ ارز بوده است، 
اثر  و کارشناسان  سیاست گذاران  گاهی 
این دو را با هم اشتباه گرفته و از هم تمیز 
اشتباهی  تفسیر های  نتیجه  در  نمی دهند، 
انجام می شود. در حالی که بر اساس تئوری 
اقتصادی اثر نوسانات نرخ ارز و خود نرخ 
ارز به صورت مجزا تفسیر می شود. آن چه 
از دیدگاه  از دیدگاه تجربی و هم  که هم 
نظری تقریبا مورد اجماع بوده این است 
که افزایش نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز 
محیط کسب وکار  ریسک  افزایش  باعث 
شده و موجب آسیب در سرمایه گذاری و 
تولید در تمام بخش های اقتصادی خواهد 
شد. اما در مورد نحوه اثرگذاری تغییرات 
از بخشی  ارز می توان گفت که  نرخ  خود 
به بخش دیگر متفاوت است. در قسمت 
بعدی عواملی که سبب بروز این تفاوت ها 

می شوند، مورد اشاره قرار می گیرند. 

رابطه تولید و نرخ ارز در صنایع 
تولید  رابطه  بخواهیم  اگر  تئوری  نظر  از 
نظر  در  باید  کنیم  تبیین  را  ارز  نرخ  و 
بگیریم که در تابع تولید بیشتر بخش های 
واسطه ای  و کاالهای  نهاده ها  اقتصادی، 
دارد که  وجود  وارداتی  یا  و  مبادله  قابل 
ارز  نرخ  از  متاثر  مستقیما  آن ها  قیمت 
فرآیند  در  تولیدکننده  آنجا که  از  و  است 
سود  کردن  حداکثر  دنبال  به  خود  تولید 
اثر منفی بر روی  است، افزایش نرخ ارز 
تولید خواهد داشت. از طرف دیگر قیمت 

محصوالت بخش های مختلف اقتصادی نیز به واسطه صادراتی 
بودن و قابل مبادله بودن تحت تاثیر نرخ ارز است. اثر ثانویه ای 
که ارز بر روی تولید دارد این است که رشد نرخ ارز به مثابه رشد 
قیمت محصوالت بوده و اثر مثبت بر تولید دارد. این دو اثر در 
برخی  در  آن  خروجی  و  می شوند  ترکیب  هم  با  مختلف  صنایع 
صنایع اثر مثبت، برخی منفی و برخی در حد صفر خواهد بود. 
در نمودار 1 به وضوح این تفاوت را برای صنایع مختلف در بازه 
تولید  نمودار  این  اساس  بر  می کنید.  مشاهده   95 تا   90 زمانی 
مبلمان،  چاپ،  و  انتشار  غیرفلزی،  کانی های  مانند  صنایعی  در 
در  و  دارد  ارز  رشد  با  مثبتی  همبستگی  داروها  و  منسوجات 

صنایعی مانند فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، محصوالت 
کاغذی، چوبی و چرم این همبستگی منفی است. البته برای این که 
موشکافانه بررسی شود که علت این همبستگی های مثبت و منفی 
چه بوده، نیاز به تحلیل های آماری بیشتری است.2 ولی در مجموع 
نرخ  و  در صنعت  تولید  رابطه  بگوییم که  به صورت کلی  این که 
یا منفی، نمی تواند نمایانگر همه واقعیت باشد.  ارز مثبت است 
واقعیت این است که شدت و جهت اثرگذاری تغییرات نرخ ارز 
بر تولید از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و این تفاوت با 
برخی ویژگی ها قابل توضیح است. در زیر برخی از این ویژگی ها 

برشمرده خواهد شد. 

تحوالت بازار ارز
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 صادرات محوری صنایع

نسبت  متوسط   1395 تا   1390 سال های  در  متوسط  طور  به 
بوده  درصد   22 حدود  در کل صنعت کشور  تولید  به  صادرات 
دارد.  زیادی  تفاوت های  صنایع  بین  در  درصد  این  البته  است. 
بیشتری  صادراتی  فروش  درصد  صنایعی که  می رود که  انتظار 
داشته باشند، با ثابت بودن سایر شرایط از افزایش قیمت ارزهای 
خارجی بیشتر منتفع شده و تولیدشان افزایش پیدا کند. بر اساس 
برآوردهای آماری، رشد نرخ ارز در یک سوم صنایعی که بیشترین 
اثر  اثر سایر متغیرها(  دارند )با کنترل کردن  را  درصد صادراتی 
اثر  نیستند  محور  صادرات  صنایعی که  سوم  یک  برای  و  مثبت 
منفی دارد. از این رو درجه صادرات محوری از جمله ویژگی هایی 

است که بر نحوه اثرگذاری ارز موثر است.

 وابستگی به واردات در صنایع

بر اساس داده ها در دوره مورد بررسی، صنایع به طور متوسط حدود 
11 درصد از خرید کاالهای سرمایه ای خود و 17 درصد از مواد اولیه 
خود را از خارج از کشور تهیه می کنند که این نسبت هم در صنایع 
مختلف، متفاوت است. انتظار این است که صنایعی که وابستگی به 
واردات بیشتر داشته باشند، گرا ن تر شدن ارزهای خارجی بر سودآوری 
و تولیدشان اثر منفی تری نسبت به سایر صنایع داشته باشد. بر اساس 
تحلیل های رگرسیونی این ویژگی نیز به نحوه اثرگذاری ارز موثر بوده 
است و صنایعی که وابستگی بیشتری به کاالهای سرمایه ای یا مواد 

اولیه وارداتی دارند اثرپذیری منفی شدیدتری از نرخ ارز دارند. 

 دسترسی به ارز مبادله ای

در نظام چند نرخی ارز که در سال های اخیر حاکم بوده است، برخی 
تولیدکنندگان به واسطه ماهیت تولیدشان به ارز ارزان تر از ارز بازار 
آزاد )ارز به قیمت دولتی( دسترسی داشته اند. از آنجا که تغییرات نرخ 
ارزی که اثر آن بررسی می شود ارز بازار آزاد است، این استدالل مطرح 
می شود که صنایعی که دسترسی به ارز دولتی یا مبادله ای داشته باشند، 
تاثیر پذیری تولیدشان از ارز کاهش پیدا می کند. این فرضیه نیز با  

آمارهای چند سال اخیر صنایع مورد تایید قرار می گیرد.

 تمرکز در صنایع 

یکدیگر  با  انحصاری  و  رقابتی  بازار  محیط  تئوری،  اساس  بر 
محیط ها  این  از  یک  هر  در  تولیدکنندگانی که  و  است  متفاوت 
قرار می گیرند در واکنش به شوک ها )از جمله شوک های ارزی( 
عکس العمل های متفاوتی دارند. بنابراین می توان گفت شاخص 
موثر  در صنایع  تولید  و  ارز  رابطه  بر  می تواند  در صنایع  تمرکز 

باشد. براساس آمار این فرضیه رد می شود. 

 کاربر بودن فرآیند تولید

این  از  یکی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  صنایع  در  تولید  ساختار 
ساختارها این است که از یک واحد محصول تولیدی چند درصد 
آن به نیروی کار بر می گردد و سهم نیروی کار به چه میزان است. 
قابل  فرضیه  است،  داخلی  نهاده  مهم ترین  نیروی کار  آنجا که  از 

بررسی دیگر می تواند این باشد که صنایع کاربرتر به واسطه داخلی 
بودن هزینه هایشان و وابستگی کمتر به نهاده های ارزی، اثر کمتری 
از تغییرات ارزی می پذیرند. البته این فرضیه نیز بر اساس تحلیل های 

آماری تایید نمی شود. 

 نوع مدیریت و مالکیت در بنگاه ها
زمانی که مدیریت و یا مالکیت یک مجموعه تولیدی در اختیار بخش 
خصوصی باشد، طبیعتا واکنش ها به شوک ها و تغییرات بر اساس 
حداکثر سازی سود خواهد بود. اما زمانی که مالکیت دولتی باشد، 
حداکثر کردن سود تنها هدف تولید نبوده و واکنش به شوک ها هم 
می تواند متفاوت از تولیدکنندگان خصوصی باشد. بر اساس نتایج 
تحلیل آماری در صنایع ایران نمی توان چنین اثری از مالکیت روی 

رابطه ارز و تولید را تایید کرد. 

 موجودی انبار در فرآیند تولید
هر فرآیند تولیدی با توجه به طول دوره تولید، شرایط بازارهای هدف 
و شرایط خط تولید خود، میزان موجودی انبار متفاوتی از مواد اولیه 
و محصول خود را نگه داری می کند. از این رو صنایعی که فرآیند تولید 
آن ها اقتضا می کند که موجودی مواد اولیه بیشتری نگه داری کنند به 
نوعی یک ضربه گیر در اختیار دارند که باعث می شود نوسانات نرخ 
ارز مستقیما و آنی بر روی فعالیت تولیدی اثر نگذارد و اثر با وقفه ای 
داشته باشد. بررسی آماری صنایع در جهش ارزی سال 1391 نشان 
داد که تولید در صنایعی که موجودی مواد اولیه باالتری داشته اند 
اثرپذیری کمتری نسبت به شوک های ارزی داشته اند. البته این فرضیه 

برای موجودی کاالهای نهایی )محصوالت( صادق نیست.

در مجموع اگر بخواهیم که نحوه تاثیرپذیری تولید صنایع از نوسانات 
ارزی را در سه نکته خالصه کنیم می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 نوسانات و نااطمینانی در نرخ ارز )فارغ از میزان تغییر و جهت 
تغییر در نرخ ارز( اثر منفی بر تولید تمام صنایع دارد.

 اثر نرخ ارز بر روی تولید در صنایع مختلف، متفاوت است و 
صادرات محوری، درجه وابستگی به واردات، میزان دسترسی به ارز 
مبادله ای و میزان موجودی انبار مواد اولیه از ویژگی هایی است که 

رابطه تولید و ارز را در صنایع تحت تاثیر قرار می دهد. 

 اثر نرخ ارز بر روی تولید نه تنها در همان فصل نمایان می شود بلکه 
به سبب مکانیسم های تولیدی تا دو فصل بعد از تغییر نیز بر تولید 

اثرگذار خواهد بود. 

قیمت گذاری در صنایع و نرخ ارز

تغییر  »فراوانی  به دو جزء  اقتصادی  بنگاه های  رفتار قیمت گذاری 
واقع  در  است.  تفکیک  قابل  قیمت«  تغییر  »اندازه ی  و  قیمت« 
بنگاه های تولیدی در واکنش به تغییر هزینه های تولید و میزان تقاضا 
یا تعداد دفعات تغییر، قیمت کاالی خود را تغییر می دهند یا این که 
صرفا اندازه ی تغییر قیمت را تغییر خواهند داد. فراوانی تغییر قیمت 
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در واقع میانگین دفعات تغییر قیمت در هر سال است. به عنوان 
مثال اگر قیمت یک کاال 7 بار در طول سال تغییر کرده، فراوانی 
تغییر قیمت این کاال برابر با 0.58 )7 تقسیم بر 12(خواهد بود. 
اندازه ی تغییر قیمت نیز بر مبنای همین نوسانات ماهانه محاسبه شده 
و میانگین تغییر قیمت در هر ماه نسبت به ماه قبل برای بازه های یک 

ساله به عنوان »اندازه ی تغییر قیمت« در نظر گرفته می شود.

در این تحقیق از کاالهای موجود در شاخص قیمت مصرف کننده 
تفکیک  به  زیراجزای صنعت  از  قلم  قیمت 448  و  استفاده شده 
کدهای صنعتی چهار رقمی ISIC مورد استفاده قرار گرفته است3. بر 
اساس داده ها که شامل بازه ی زمانی فروردین 83 تا دی 94 می شود، 
میانگین فراوانی تغییر قیمت در این بازه ی 12 ساله برابر با 0.32 
بوده است، به این معنی که بنگاه های تولیدی به طور میانگین در هر 
سال تقریبا 4 بار قیمت کاالی خود را تغییر می دهند. میانگین اندازه ی 
تغییر قیمت کاالهای صنعتی نیز برابر با 2.57 درصد به دست آمده 
است، به گونه ای که قیمت کاالها به طور میانگین در هر سال حدود 

9.87 درصد افزایش خواهد یافت.

ادبیات  در  صنعتی  تولیدات  قیمت  بر  ارز  نرخ  اثرگذاری  نحوه ی 
اکثر  آنجایی که  از  می شود.  شناخته  ارز4  عنوان گذر  با  اقتصادی 
اولیه و کاالهای واسطه ای مورد  از مواد  بنگاه های تولیدی بخشی 
نیاز خود را از خارج تأمین می کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش 
هزینه های تولید خواهد شد. در نتیجه این گروه از بنگاه ها در واکنش 
به افزایش نرخ ارز ناچارند رفتار قیمت گذاری خود را تغییر داده و 
فراوانی تغییر قیمت یا اندازه ی تغییر قیمت را افزایش دهند. از طرف 
دیگر برخی از بنگاه های تولیدی محصول خود را صادر می کنند و 
افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش ریالی محصول آن ها خواهد 
شد. بنابراین محتمل است که این دسته از بنگاه های صادرکننده، 
قیمت داخلی کاالی خود را افزایش دهند و هزینه فرصت صادرات 

را از این طریق جبران نمایند.

اما تفاوت هایی در مورد فراوانی تغییر قیمت و اندازه ی تغییر قیمت 
وجود دارد، چرا که اصوال افزایش فراوانی تغییر قیمت تحت عنوان 
کاهش چسبندگی قیمت تعبیر شده و اگر فراوانی تغییر قیمت در 
واکنش به افزایش نرخ ارز، افزایش یابد، درجه ی چسبندگی قیمت ها 
کاهش خواهد یافت. بنابراین اثرات شوک های ارزی به سرعت در 
قیمت کاالها نمود پیدا کرده و می توان انتظار داشت که اثرات حقیقی 
سیاست های بانک مرکزی به حداقل برسد. از طرف دیگر همانند 
رفتار تولید، استراتژی قیمت گذاری بنگاه ها نیز از نرخ ارز و نوسانات 
ارز اثرات متفاوتی می پذیرد، به همین دلیل الزم است که نحوه ی 

اثرگذاری این دو متغیر به دقت تفکیک شود.

به طور کلی آن دسته از بنگاه هایی که از قراردادهای بلندمدت فروش 
استفاده می کنند، معموال پس از مواجهه با شوک ارزی، تعداد دفعات 
تغییر قیمت را ثابت نگه داشته و اندازه ی تغییر قیمت را افزایش 
می دهند، اما بنگاه هایی که امکان تعیین قیمت در بازه های کوتاه تر را 
دارند، تعداد دفعات تغییر قیمت را افزایش داده و سعی می کنند 

اتخاذ  است که  واضح  دارند.  نگه  ثابت  را  قیمت  تغییر  اندازه ی 
هر کدام از استراتژی های قیمت گذاری به ساختار صنایع بستگی 
مورد  همزمان  صورت  به  راهکار  دو  هر  است  ممکن  و  داشته 

استفاده ی بنگاه ها قرار گیرند.

نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ رشد ارز صرفا 
بر روی فراوانی تغییر قیمت اثرگذار است و اندازه ی تغییر قیمت را 
تحت تأثیر قرار نمی دهد. در واقع با وقوع شوک ارزی و افزایش 
نرخ رشد ارز، تعداد دفعات تغییر قیمت نیز افزایش می یابد، ولی 
اندازه ی تغییر قیمت تأثیری نمی پذیرد. اما افزایش نوسانات ارز از 
یک سو باعث افزایش فراوانی تغییر قیمت شده و از سوی دیگر 
اندازه ی تغییر قیمت را کاهش می دهد. باید به این نکته نیز اشاره 
افزایش  را  قیمت  تغییر  اندازه ی  تورم صرفا  نرخ  افزایش  کرد که 
داشت.  نخواهد  قیمت  تغییر  فراوانی  روی  بر  تأثیری  و  می دهد 
بنابراین وقوع شوک ارزی که افزایش همزمان نرخ ارز و نوسانات 
ارز را به همراه دارد موجب افزایش فراوانی تغییر قیمت و در نتیجه 

کاهش چسبندگی قیمت ها خواهد شد.

برای درک بهتر شدت اثرگذاری هر کدام از این متغیرها می توان از 
مثال های عددی استفاده نمود. به طور استاندارد مناسب است که 
تأثیر »یک انحراف معیار افزایش در هر کدام از متغیرها« به عنوان 
مبنای محاسبات لحاظ شود. در صورتی که نرخ رشد ارز و نوسانات 
ارز هر کدام به میزان یک انحراف معیار افزایش یابند، فراوانی تغییر 
قیمت به میزان 0.05 واحد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل در 
طول دوره هایی که نرخ ارز با شدت بیشتری در حال تغییر است، 
مواجه شدن با قیمت های جدید در فروشگاه های مختلف به عنوان 
یک امر کامال محتمل تلقی می شود. اما در مورد اندازه ی تغییر قیمت 
مشاهده می شود که نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز تا حدی اثر یکدیگر 
را خنثی می کنند. در واقع اگر هر سه متغیر مورد نظر )نرخ رشد ارز، 
نوسانات ارز و نرخ تورم( به میزان یک انحراف معیار افزایش یابند، 
به طور تقریبی می توان گفت که بنگاه ها به جای 4 بار در سال، 5 بار 
در سال قیمت های خود را تغییر می دهند و در هر بار به جای 2.57 

درصد، قیمت های خود را حدود 2.91 درصد افزایش خواهند داد.

ویژگی های صنایع و رفتار قیمت گذاری

با توجه به این که ویژگی های صنایع بر روی رفتار قیمت گذاری آن ها 
دنبال خواهد  به  را  دقیق تری  نتایج  تفکیک صنایع  است،  اثرگذار 
از تولید باالتری  انتظار می رود صنایعی که سهم صادرات  داشت. 
فرصت  هزینه  افزایش  دلیل  به  و  ارز  نرخ  افزایش  دنبال  به  دارند 
عرضه ی کاال در داخل کشور، فراوانی یا اندازه ی تغییر قیمت خود را 
افزایش دهند، اما این فرضیه تأیید نمی شود. از طرف دیگر صنایعی 
که وابستگی باالیی به مواد اولیه ی وارداتی دارند بر اثر افزایش نرخ 
ارز با افزایش هزینه های تولید مواجه شده و انتظار می رود متغیرهای 
قیمت گذاری آن ها افزایش یابد. اما این فرضیه نیز تأیید نشده و بر 
اساس نتایج، صرفا افزایش نوسان ارز موجب می شود صنایع دارای 
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وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه، قیمت های خود را نسبت به 
سایر صنایع به میزان کمتری افزایش دهند.

در مورد دسترسی به ارز مبادله ای انتظار می رود صنایعی که به این 
نوع ارز دسترسی نداشته اند در واکنش به افزایش نرخ ارز آزاد، 
فراوانی یا اندازه ی تغییر قیمت خود را افزایش دهند، اما تفاوتی 
در بین صنایع مختلف مشاهده نشده و در نتیجه دسترسی به ارز 
مبادله ای تأثیری بر رفتار قیمت گذاری صنایع ندارد. همچنین از 
نظر میزان کاربر بودن، صنایعی که سهم نیروی کار از تولید باالتری 
دارند به دلیل اثرپذیری کمتر از نرخ ارز و وابستگی به نهاده ی تولید 
غیرقابل مبادله، انتظار می رود رفتار قیمت گذاری خود را تغییر 
ندهند. بر اساس نتایج، صنایع کاربر با افزایش نرخ ارز، فراوانی 
تغییر قیمت را کاهش می دهند و صنایع کمتر کاربر )سرمایه بر( 
افزایش  را  خود  قیمت  تغییر  فراوانی  ارز،  نرخ  افزایش  از  پس 

خواهند داد که این یافته در تطابق با تئوری می باشد.

باال بودن موجودی انبار مواد اولیه نیز به عنوان یکی از ضربه گیرهای 
افزایش نرخ ارز شناخته شده و صنایعی که موجودی انبار مواد 
اولیه ی کمتری دارند، واکنش قیمتی شدیدتری به افزایش نرخ ارز 
خواهند داشت، چرا که هزینه ی نهاده های تولید آن ها با سرعت 
بیشتری تحت تأثیر نرخ ارز قرار می گیرد. نتایج به دست آمده در 
تأیید این فرضیه بوده و مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز باعث 
افزایش فراوانی تغییر قیمت در صنایع دارای موجودی انبار مواد 
اولیه ی کمتر خواهد شد، اما بر فراوانی تغییر قیمت در سایر صنایع 

اثر معناداری ندارد.

به طور کلی یافته های این بخش نشان می دهد که افزایش نرخ ارز 
صرفا بر روی فراوانی تغییر قیمت )کاهش چسبندگی قیمت( اثر 
داشته و اندازه ی تغییر قیمت را متأثر نمی کند، اما افزایش نوسانات 
ارز از یک سو موجب افزایش فراوانی تغییر قیمت شده و از سوی 
دیگر اندازه ی تغییر قیمت را کاهش می دهد. همچنین میزان کاربر 
ارز  نرخ  اثرگذاری  نحوه ی  بر  اولیه  مواد  انبار  موجودی  و  بودن 
روی رفتار قیمت گذاری اثر معنادار دارند، اما صادرات محوری، 
وابستگی به واردات، دسترسی به ارز مبادله ای و موجودی انبار 

کاالی نهایی تأثیری بر رابطه ی نرخ ارز و قیمت گذاری ندارند.

در مجموع تاثیر نرخ ارز در صنایع مختلف با توجه به ماهیت 
متفاوت صنایع، تغییر می کند. سیاست گذاران ارزی باید با توجه 
به این اثرگذاری متفاوت نرخ ارز این ناهمسانی را در تحلیل های 
و  سیاست ها  در  ناهمسانی،  لحاظ کنند.این  ارز  نرخ  اثرگذاری 
برنامه های بخشی و توسعه ای در صنایع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

پی نوشت

1. این مقاله برگرفته از مقاله ارائه شده در بیست و هشتمین همایش 
ارز بر تولید و  با عنوان »تأثیر نوسانات نرخ  سیاست های پولی ارزی 
قیمت گذاری در بخش صنعت کشور: کاربردی از داده های خرد قیمت 
و تولید صنعتی« توسط سجاد ابراهیمی، سعید بیات و امید قادری است.

2. تحلیل های گسترده تر آماری و تحلیل های رگرسیونی در مقاله اصلی 
بررسی شده اند.

3. البته کل کاالهای موجود در صنعت برابر با 581 قلم می باشد، اما 
صرفا کاالهایی مورد استناد قرار گرفته اند که تغییر سال پایه بر روی آن ها 

بی تأثیر بوده و 133 قلم از کاالها حذف شده اند.

4. Exchange Rate Pass-Through

تحوالت بازار ارز
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گذر نرخ ارز و آینده نرخ تورم در ایران

 ایلناز ابراهیمی 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه
تورم درد است؛ برای درمان آن باید علل ایجاد کننده آن را شناخت. 
به عنوان یک درد مزمن مواجه  با تورم،  ایران  اقتصاد  سالهاست 
نیز که تورم نسبتًا کنترل شده و  است و حتی در سال های اخیر 
کاهش یافته بود، کشور با یکی از باالترین نرخ های تورم در سطح 
جهان روبرو بوده است به طوری که به عنوان مثال در سال 2016 
با تورم سالیانه 8/57 درصد در مقام چهاردهم کشورهای با تورم 
باید خاطر نشان کرد که چند سال  البته  قرار گرفت.  دنیا  باال در 
اخیر دوره ای محسوب می شود که ایران یکی از پایین ترین نرخ های 
نرخ  بوده که  اخیر داشته است و سال هایی  را در چند دهه  تورم 
تورم کمابیش به سوی وقوع پدیده ابر تورم حرکت می کرده است 
به طوری که به عنوان مثال، تورم کشور در سال 2013 تنها اندکی 
کمتر از 40 درصد بوده و در این سال، ایران دومین کشور با تورم 
باال در جهان محسوب می شد. بنا بر این هر عاملی که به نوعی بر 
افکار  توجه  باشد الجرم  اثر گذار  قیمت ها  تورم و سطح عمومی 
عمومی را به خود جلب کرده و نیاز به بررسی دقیق آن از سوی 
سیاستگذاران اقتصادی کاماًل در سطح جامعه احساس شده و در 

زمره مطالبات عمومی قرار می گیرد. 

عوامل اثر گذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران شامل طیف وسیعی 
دلیل  به  اقتصادی  از کندی رشد  از علت های مختلف است که 
پایین بودن بهره وری گرفته تا رشد شتابنده نقدینگی، افت واردات 
از  برخی  در  نفتی، مشکالت ساختاری  درآمد های  افت  دلیل  به 
صنایع نظیر اتومبیل سازی و بنا بر این باال رفتن قیمت تمام شده و 
... را در بر می گیرد. به عبارت دیگر باال بودن نرخ تورم را می توان 
هم به عوامل طرف عرضه و هم به عوامل طرف تقاضا ربط داد 
و نیز ناکارآمدی و بعضًا ناسازگاری سیاست های پولی و مالی در 
کنترل تورم و همچنین عوامل برون زایی همچون افت درآمدهای 
به  یا محدود شدن صادرات  نفت  قیمت  کاهش  از  ناشی  نفتی 
دلیل فشار تحریم های ظالمانه و در نتیجه افت توان واردات و از 
بین رفتن امکان کنترل قیمت ها از طریق واردات ارزان قیمت از 
جمله عوامل باال بودن نرخ تورم در ایران محسوب می شوند. پس 
به این ترتیب، تورم در ایران نیز مانند بسیاری از کشور های دیگر 
جهان، پدیده ای چند وجهی به شمار می رود که درک تحوالت و 
پویایی های آن و چاره اندیشی در خصوص کنترلش نیازمند نگاهی 

جامع به عوامل متعدد دخیل در تعیین و نوسانات آن بوده و تأکید 
صرف بر تنها یکی از متغیر های اثر گذار، بحث در خصوص تورم 

را به بیراهه خواهد برد. 

از  یکی  زمانی  برهه  هر  در  کرد که  تأکید  نکته  این  بر  باید  البته 
عوامل ذکر شده نقش پر رنگتری در تبیین پویایی های تورم دارند 
و با وجود مزمن بودن درد تورم، اتفاقات مختلف، موجب تغییر 
در شتاب تحوالت آن می شوند کما این که در اوایل دهه هفتاد، 
افزایش تورم به افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت به دلیل 
نیاز به سازندگی های پس از جنگ و البته اجرای سیاست های تعدیل 
اقتصادی، در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد افزایش تورم به 
تک نرخی کردن ارز و نیز کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن افت 
واردات و در اواخر دهه هشتاد و چند سال اول دهه 90 باال رفتن 
تورم به پرداخت یارانه های نقدی و افزایش شدید نقدینگی ناشی از 
آن از یک سو و نیز تحریم های ایاالت متحده و جهش ناگهانی نرخ 
ارز از سوی دیگر نسبت داده می شود. در این بین، یکی از عواملی 
که همواره بخشی از تحوالت نرخ تورم را در کشور توضیح داده 
افزایش نرخ ارز و به عبارتی تنزل ارزش پول ملی است که از آن به 
نام »عبور یا گذر نرخ ارز«1 یاد می شود و این نوشتار در پی آن است 
که نحوه و میزان اثر گذاری افزایش نرخ ارز بر تورم داخلی را با 
دیدگاهی تحلیلی بررسی کرده و تا حد ممکن چشم اندازی از چند 

ماه آینده را ترسیم نماید. 

تعریف گذر نرخ ارز
منظور  می آید،  میان  به  ارز سخن  نرخ  یا گذر  عبور  از  زمانی که 
درصد تغییر در قیمت ها در برابر یک درصد تغییر در نرخ ارز است 
که این قیمت ها را می توان در طول زنجیره توزیع کاال تعریف کرد 
به این معنی که در برخی از مقاالت تغییر قیمت ها ناظر بر قیمت 
در  نیز هستند که  وارداتی است در حالی که مطالعاتی  کاال های 
آنها تغییرات قیمت کاال های صادراتی، کل کاال های قابل مبادله، 
قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده و نیز شاخص قیمت کل 
به  بررسی می شود.  ارز اسمی  نرخ  تغییر در  برابر یک درصد  در 
عنوان مثال، عبور نرخ ارز به کاالهای وارداتی به صورت درصد 
اثر  در  داخلی  پول  حسب  بـر  وارداتـی  قیمت کاالهای  افزایش 
یک درصد افزایش نرخ ارز و عبور نـرخ ارز بـه قیمـت کاالهـای 
بر  قیمت کاالهای صادراتی  کاهش  درصد  به صورت  صادراتی 
حسب پول خارجی در نتیجه یک درصد افزایش نرخ ارز تعریف 
یا  ارز  نرخ  تغییـرات  اثر  ارز  نـرخ  عبـور  کل،  در  ولی  می شـود، 

ارزش پول ملی بر تورم در کشور را بررسی می کند. 
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در متون اقتصادی قدیمی و بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، 
عبور نرخ ارز به صورت کامل صورت می گیرد به این مفهوم که یک 
درصد تغییر ) افزایش یا کاهش( در نرخ ارز منجر به یک درصد 
تغییر در قیمت کاال های داخلی می شود در حالی که بعدها افرادی 
شواهد  که  کردند  تأکید   )647 ص   ،1996( روگوف2  همچون 
ارز در کوتاه مدت ناقص بوده و  تجربی نشان می دهد عبور نرخ 
تنها در بلند مدت است که این گذر به صورت کامل اتفاق می افتد. 
ارز به حالتی اطالق می شود که در آن تغییر در  عبور ناقص نرخ 
و  آن است)آرون  از  و کمتر  نشده  متناظر  تغییر  به  منجر  ارز  نرخ 
همکاران3، 2012( یا به عبارتی یک درصد تغییر در نرخ ارز منجر 
به یک درصد تغییر در قیمت های داخلی)بسته به شاخص تورم 

انتخاب شده( نمی شود. 

ساز و کار گذر نرخ ارز
کاهش ارزش پول ملی، گرایش به باال بردن سطح قیمتهای داخلی 
برای  کانال  چند  اینجا  در  می شود.  تورم  افزایش  باعث  دارد که 
اثر گذاری افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت های داخلی و در نتیجه 
نرخ تورم قابل شناسایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

عمل می کنند.

ارز، قیمت کاالهای  نرخ  افزایش  با  این است که  کانال مستقیم 
وارداتی مصرفی بر حسب پول داخلی افزایش می یابد و از آنجا 
می دهند،  تشکیل  را  از سبد مصرف کننده  بخشی  این کاال ها  که 
شاید  اما  شد.  خواهند  مصرف کننده  تورم  افزایش  باعث  بالتبع 
افزایش  است که  غیر مستقیمی  مسیر  مستقیم،  کانال  از  مهمتر 
نرخ ارز برای اثر گذاری بر نرخ تورم داخلی طی می کند که خود 
به چند بخش تقسیم می شود. اولین بخش از کانال غیر مستقیم 
را می توان در افزایش قیمت کاال های واسطه ای وارداتی مشاهده 
کرد که در تولید کاال ها و خدمات نهایی داخلی به کار می روند. 
طبیعی است که با افزایش نرخ ارز و گران شدن کاال های واسطه 
وارداتی، هزینه تولید برای صنایع تولیدی داخلی که از این کاال ها 
در  و  یافته  افزایش  می کنند،  استفاده  خود  نهایی  تولیدات  برای 
نتیجه قیمت تولید کننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف کننده 
از  بود.  خواهیم  اقتصاد  در  تورم  افزایش  شاهد  و  یافته  افزایش 
طرف دیگر به همین منوال، قیمت کاال های سرمایه ای وارداتی نیز 
با افزایش نرخ ارز باال می رود که هم باعث افت سرمایه گذاری و 
در نتیجه کاهش یا کند شدن رشد سمت عرضه اقتصاد شده و هم 
در صورت ادامه واردات این کاالها به علت باال رفتن هرینه ثابت 
متوسط  هزینه  آنها،  توسعه  یا  راه اندازی کسب و کارها  در  اولیه 
تولید در نهایت باال می رود که خود را در افزایش متوسط هزینه 
در  و  تولید کننده  باالتر  قیمت  بالتبع  و  خدمات  و  کاال ها  تولید 

مرحله بعدی افزایش تورم مصرف کننده نشان می دهد.

مسیر غیر مستقیم دیگر عبور نرخ ارز، افزایش تقاضا برای کاال های 
صادراتی و اثری است که این موضوع بر اساس قوانین اقتصادی 
بر قیمت کاال های داخلی می گذارد. برای تبیین این موضوع ابتدا 

از قیمت های نسبی و مفهوم آن در تئوری های اقتصادی  تعریفی 
اساس  بر  اقتصاد عمومًا  در  نسبی یک کاال  قیمت  ارائه می شود. 
یکی از چهار شاخص؛ نسبت قیمت کاال به قیمت یک کاالی دیگر، 
نسبت قیمت کاال به قیمت متوسط یک سبد از کاال های مصرفی 
مشابه  مورد  قیمت  به  نسبت  قیمت کاال  اقتصاد،  در  تولیدی  یا 
خارجی یا نسبت قیمت کاال به دستمزد فرد، نشان داده می شود. 
قیمت های نسبی، تخصیص منابع و مخارج را تغییر داده و از این 
می دهند.  قرار  تحت تأثیر  را  اقتصاد  در  قیمت ها  نوسانات  طریق 
افزایش نرخ ارز باعث می شود در ابتدا قیمت کاال های خارجی در 
مقایسه با کاال های همسان یا مشابه داخلی بر حسب پول داخلی 
گرانتر شود. به این ترتیب، مصرف کننده با نگاهی گذرا به قیمت ها 
و با مقایسه قیمت های جدید با درآمد جاری خود، به افزایش شدید 
قیمت نسبی کاالی وارداتی در برابر کاالی داخلی پی خواهد برد و 
گزینه عقالیی برای وی جایگزین کردن کاالی داخلی به جای کاالی 
خارجی در سبد مصرفی خود است. حال تقاضا برای کاالی داخلی 
افزایش خواهد یافت و کاالی خارجی کمتری خریداری خواهد شد. 
نتیجه، افزایش قیمت کاالی داخلی و فشار در جهت کاهش سهم 
کاالی خارجی در سبد مصرفی خانوار است تا قیمت نسبی قبلی 
برقرار شده یا حداقل به آن سمت میل شود. این امر در میان مدت و 
بلند مدت قیمت های نسبی را تعدیل و به سمت میزان قبل از شوک 
ارزی سوق خواهد داد با این تفاوت که هم اکنون نرخ تورم از ناحیه 
بر  عالوه  است.  یافته  افزایش  داخلی  برای کاالی  تقاضا  افزایش 
افزایش تقاضای داخلی، افزایش تقاضای خارجی از محل افزایش 
صادرات نیز، بازگشت به قیمت های نسبی قبلی را تسریع خواهد 
اخیر در مورد  ارزی  ایران در شوک  اتفاقی است که در  این  کرد. 
محصولی مانند گوجه فرنگی رخ داد. با افزایش شدید نرخ ارز، 
قیمت نسبی گوجه فرنگی در برابر قیمت این محصول در کشور های 
همجوار آن چنان کاهش پیدا کرد که تقاضا برای صادرات این کاال 
به شدت  فرنگی  آن همچون رب گوجه  از  فرآورده های حاصل  و 
افزایش  باعث  افزایش تقاضا و صادرات  این  پیدا کرد و  افزایش 
شدید قیمت آن در داخل کشور شد. به این ترتیب با وجود آن که 
داخل  در  فرنگی  بر داشت گوجه   و  داشت  و  مراحل کاشت  تمام 
کشور انجام می شود و علی الظاهر در این مراحل هیچ نشانی از دالر 
دیده نمی شود، جهش قیمت دالر به دلیل تغییر دادن شدید قیمت 
نسبی گوجه فرنگی در برابر کاال ی مشابه خارجی، موجبات افزایش 

قیمت این کاال در داخل کشور را فراهم کرد.

پیشرفت  با  زمان  طول  در  نسبی  قیمت های  شاید  بنا بر این، 
تکنولوژی، تغییر ذائقه مردم، سیاستگذاری های دولت و نظایر آن 
تغییر کند)اتفاقی که در مورد اتومبیل، موبایل، موز و ... افتاد و 
قیمت نسبی آنها در طول زمان تغییر کرد(، ولی در کوتاه مدت تغییر 
در  بازار  نیروهای  و  به سختی صورت می گیرد  نسبی  قیمت های 
برابر چنین تغییری مقاومت می کنند. از این رهگذر است که جهش 
قیمت ارز و افزایش قیمت کاال های مرتبط با آن، به سبب مقاومت 
اقتصاد در برابر تغییر قیمت های نسبی، قیمت کاال هایی که به نظر 
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تحت  نیز  را  دارند  فاصله  ارزی  تحوالت  با  فرسنگ ها  می رسد 
تأثیر قرار داده و به طور متناسب افزایش می دهد و تورمی را به 
وجود می آورد که در نگاه مردم عادی و بعضی از اصحاب رسانه 

و دست اندر کاران اقتصادی معقول نیست. 

البته باید خاطر نشان کرد که افزایش قیمت کاال های صادراتی از 
یک محل دیگر نیز بر سطح قیمت های داخلی اثر می گذارد و آن 
هم این است دیگر تولید کنندگان داخلی برای حفظ رقابت پذیری 
از طریق  قیمت های خود  داشتن  نگه  پایین  به  نیاز چندانی  خود 
مشابه  قیمت کاال های  اواًل  چرا که  ندارند  سود  حاشیه  کنترل 
وارداتی به شدت افزایش یافته و نیازی به حفظ قیمت ها در سطح 
قبلی نیست و می توانند قیمت ها را همپای قیمت کاال های وارداتی 
افزایش دهند و در ثانی در صورت نبود تقاضا در داخل می توانند 
به  را  خود  و کاال های  استفاده کرده  صادرات  افزایش  مزیت  از 
جای عرضه در داخل در بازارهای صادراتی به فروش برسانند که 
افزایش  بالتبع  در نهایت باعث کاهش عرضه در داخل کشور و 

نرخ تورم مصرف کننده خواهد شد. 

به این ترتیب، ترکیب کانال عبور مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز 
تورم  نرخ  افزایش  باعث  بلند مدت  و  میان مدت  در کوتاه مدت، 
شده و میزان آن بستگی به درجه و سرعت گذر نرخ ارز دارد و 
هر قدر که کاهش رسمی ارزش پول بیشتر باشد، زمینه بروز تورم 

نیز بیشتر می شود. 

عوامل موثر بر درجه گذر نرخ ارز
نشان  داخل کشور  در  انجام شده  مطالعات  و  جهانی  مطالعات 
ارز یعنی  می دهد که عوامل متعددی می تواند بر درجه گذر نرخ 
ارز  نرخ  تغییرات  برابر  در  داخلی  تورم  نرخ  حساسیت  میزان 
اثر گذار باشد در نتیجه بسته به شرایط مختلف اقتصادی در یک 
کشور، عبور نرخ ارز با درجات متفاوتی صورت خواهد گرفت. 
از جمله این عوامل می توان به درجه باز بودن اقتصاد اشاره کرد 
که هر چه مراودات تجاری یک کشور با دنیا بیشتر بوده و واردات 
این  بر  انتظار  صورت گیرد،  بیشتری  سهولت  با  آن  صادرات  و 
است که درجه عبور نرخ ارز بیشتر باشد چرا که مهم ترین کانال 
عبور نرخ ارز، اثر گذاری آن بر قیمت کاال های وارداتی و صادراتی 
است. عالوه بر درجه باز بودن اقتصاد، وضعیت اقتصادی یک 
کشور و چرخه های رونق و رکود نیز بر این جریان اثر گذار است 
اقتصاد یک کشور  انعطاف  و  تقاضا  برای  چرا که رونق و رکود 
در  مثاًل  مفهوم که  این  به  می باشد  مهم  قیمت  تغییرات  برابر  در 
پایین است، مصرف کنندگان و  اقتصاد  دوره رکود که تقاضا در 
تولید کنندگان عمومًا توانایی خرید در قیمت      های باالتر ناشی از 
افزایش نرخ ارز را نداشته و در برابر آن مقاومت می کنند از این 
رو گذر نرخ ارز در دوران رکود احتمااًل کمتر از رونق خواهد بود. 

ارز رسمی و غیر رسمی است.  اثر گذار بعدی تفاوت نرخ  عامل 
در ایران بنا به رویه متداول، در دوره های جهش ارزی به هنگام 
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افزایش نا متعارف نرخ ارز و به دلیل مقاومت سیاستگذاران پولی 
و مالی در برابر این تغییر، دو نرخ یا بعضًا چند نرخ در بازار ایجاد 
می شود که از نرخ حاکم در بازار آزاد به نام نرخ غیر رسمی و از 
نرخ یا نرخ های اعالم شده از سوی مقام سیاستگذار تحت عنوان 
نرخ ارز رسمی یاد می شود و اغلب از این نرخ برای تخصیص ارز 
به منظور واردات برخی از کاال ها و خدمات مورد نظر سیاستگذار 
در  چه  اگر  می شود که  باعث  موضوع  همین  می شود.  استفاده 
نهایت بنا به قانون قیمت واحد4، قیمت گذاری کاال ها و خدمات 
است  غیر رسمی  یا  آزاد  بازار  ارز  نرخ  همان  نرخ که  باالترین  با 
صورت پذیرد ولی روند این عبور کند تر شده و سرعت و درجه 

انتقال کاهش یابد. 

و  سطح  است  موثر  ارز  نرخ  عبور  بر  احتمااًل  بعدی که  عامل 
نوسانات تورم است که باعث می شود تواتر تغییرات قیمت در 
یک اقتصاد باالتر باشد که همین امر درجه و سرعت گذر نرخ ارز 
را به صورت بالقوه افزایش می دهد. همچنین بنا به مطالعات، 
هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر بوده و بی ثباتی بیشتری در بازار 
ارز حاکم باشد، وارد کنندگان برای پوشش ریسک و نا اطمینانی 
ناشی از این نوسانات سعی می کنند قیمت کاال های وارداتی را 
در  ارز  برای  نرخ مشاهده شده  باالترین  اساس  بر  بیشتر  هر چه 
این بازار متالطم قیمت گذاری کنند که خود باعث افزایش درجه 

گذر نرخ ارز خواهد بود.

عبور نرخ ارز؛ مشاهداتی از اقتصاد ایران
در خصوص عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران، مطالعات تجربی و 
نتایج  مهم ترین  از  برخی  است که  متعددی صورت گرفته  علمی 

حاصل را می  توان به این ترتیب بر شمرد:

کاال های  نسبی  قیمت  افزایش  باعث  ارز  نرخ  افزایش   -1
قابل مبادله به غیر قابل مبادله می شود)مزینی و یاوری، 1384(. 

2- عبور نرخ ارز در ایران ناقص است و نوسانات نرخ واقعی ارز 
بر شاخص قیمت واردات تأثیر مثبت و کمتر از یک دارد)شجری، 

طیبی و جالئی، 1384(.

3- عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات، نسبت به شاخص 
قیمت های عمده فروشی و مصرف کننده بزرگتر است) موسوی و 

سبحانی پور، 1385(.

ارز  نرخ  عبور  درجه  بر  مثبت  تأثیر  ارز  نرخ  بی ثباتی   -4
دارد)کازرونی و همکاران، 1391(.

)کاهش  ارز  نرخ  مثبت  به شوک  تورم  نرخ  متغیر  واکنش   -5
از شوک  بیشتر  مراتب  به  ارز(  نرخ  افزایش  و  ملی  پول  ارزش 
می باشد.  ارز(  نرخ  و کاهش  ملی  پول  ارزش  )افزایش  منفی 
ارز در مواقع  نرخ  به عبارت دیگر می توان گفت که درجه گذر 
و  بیشتر )کامل تر( است)ارباب افضلی  ارزی  بروز شوک مثبت 

.)1395 ابراهیمی، 

6- گذر نرخ ارز در ایران بین سالهای 1371 تا 1393 بین 30 
تا 40 درصد محاسبه شده است)ابراهیمی و مدنی زاده، 1395(

شاخص  از  تولید کننده کمتر  قیمت  شاخص  در  عبور  نرخ   -7
فصل   8 حدود  زمان،  عالوه  به  است.  کننده  مصرف  قیمت 
قیمت  روی  بر  طور کامل  به  ارز  نرخ  تغییرات  اثر  تا  است  نیاز 
مصرف کننده تخلیه شود و بیشترین تورم در این مدت در فصل 

دوم بعد از شوک اتفاق می افتد)همان، ص 167(.

قیمت  شاخص  بر  ارز  نرخ  تغییرات  همزمان  و  آنی  اثر   -8
برآورد شده است)همان،  15 درصد  تا   11 بین  مصرف کننده 

ص 167(.

خصوص  در  تجربی  مشاهدات  و  علمی  یافته های  داللت های 
آینده نرخ تورم کشور

بزرگی  چالش های  و  گرفتاریها  از  یکی  شد،  ذکر  همانگونه که 
بوده،  مواجه  آن  با  دهه گذشته  در چند  ایران همواره  اقتصاد  که 
نرخ باالی تورم است، بنابراین کنترل و تک رقمی کردن آن که در 
برای  قابل توجه  موفقیتی  افتاد  اتفاق   1396 و   1395 سال های 
نظر  به  موفقیتی که  می رفت،  شمار  به  اقتصادی  سیاستگذاران 
آن در سال 1397 و  ناگهانی  ارز و جهش  نرخ  افزایش  می رسد 
شروع فرآیند عبور آن به قیمت کاال ها و خدمات و الجرم باال بردن 
این قیمت ها، حفظ و بقای آن را با خطر جدی مواجه کند، کما 
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این که بنا به آخرین گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم از 9.2 
درصد برای 12 ماه منتهی به فروردین 1397 به 18.4 درصد 

برای دوازده ماه منتهی به آبان همین سال جهش یافته است.

شروع   1396 سال  زمستان  از  ارز  نرخ  افزایش  و  تحوالت   
تومان   1000 حدود  با  تنها   1397 فروردین  از  قبل  تا  و  شده 
نوسان  در  تومان   5000 حوش  و  حول  دالر  هر  برای  افزایش 
بود، ولی عمده افزایش و جهش نرخ ارز را می توان در تابستان 
افزایش  علت  به  آن  از  بخشی  مشاهده کرد که   1397 پاییز  و 
تنشهای سیاسی بین ایران و ایاالت متحده بوده و بخشی دیگر 
دیگر  مجالی  آن  به  پرداختن  است که  داخلی  عوامل  از  ناشی 
نرخ  اصلی  شوک  که  می دهد  نشان  تحوالت  بررسی  می طلبد. 
طوری که  به  است  افتاده  اتفاق  امسال  پاییز  و  تابستان  در  ارز 
نرخ ارز که از حدود 4400 تومان به ازای هر دالر در روزهای 
اواخر  در  تومان  6 هزار  تا   5 به حدود  ماه 1396  انتهایی دی 
خرداد ماه افزایش یافته بود با گذشتن از مرز 9000 تومان در 
ایاالت  ظالمانه  تحریم های  اول  دور  آغاز  با  ماه همزمان  مرداد 
متحده و ادامه به روند صعودی خود، از مرز 18000 تومان در 
اوایل پاییز گذشت و به این ترتیب جهش اصلی را مشاهده کرد. 
 15 تا   14 به حدود  نسبی  تعدیل  با  اوج  این  از  بعد  چند،  هر 
تحریم ها،  دوم  دور  با شروع  ماه، همزمان  آبان  در  تومان  هزار 
کاهش یافته و این روند اصالحی و کاهشی تا لحظه تنظیم این 
برای  تومان   12000 قیمت  تا  و  ماه  آذر  اول  نیمه  در  گزارش 
داشت که  توجه  نکته  این  به  باید  دارد. همچنین  ادامه  دالر  هر 
نوسانات نرخ ارز در پاییز 1397 بسیار باال بوده است به طوری 
تا نزدیک 20000 تومان برای  که نرخ هایی از 10000 تومان 
در  و  مشاهده شده  ارز  بازار  در  فصل  این  ماه  سه  در  دالر  هر 
برخی از روزها جهش یا افتی بیش از 1000 تومان به ازای هر 

دالر تجربه شده است.

می رسد  نظر  به  فوق الذکر  مطالب  به  توجه  با  و  ترتیب  این  به 
آرام  و  جزئی  شکل  به  امسال  تابستان  از  ارز  نرخ  عبور  روند 
شروع شده)نرخ تورم از 10.2 درصد در 12 ماه منتهی به تیر 
یافته  افزایش  به شهریور ماه  به 13.5 درصد در 12 ماه منتهی 
است( و در پاییز به شکل محسوس تری ادامه یافته است که با 
توجه به شروع نوسانات ارزی از زمستان سال گذشته و با توجه 
اثر گذاری  ایران که  اقتصاد  خصوص  در  تجربی  یافته های  به 
ارزیابی می کند،  از شوک  ارز را دو فصل بعد  عمده عبور نرخ 
انتظار  همان طور که  یعنی  دارد.  مطابقت  تجربی  مطالعات  با 
می رفت با شروع نوسانات ارزی در زمستان 1396، اثر متناسب 
عمده آن در تابستان ظهور کرده و به همین ترتیب انتظار بر این 
ماه  دو  و  تابستان  در  ارزی که  نوسانات شدید  اصلی  اثر  است 
اول پاییز 1397 اتفاق افتاد دو فصل بعد یعنی زمستان همین 
نه  پس  شود  مشاهده  ایران  اقتصاد  1398در  سال  بهار  و  سال 
تنها کاهش و کنترل تورم چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد بلکه 

انتظار بر این است که روند فزاینده تورم همچنان ادامه پیدا کرده 
و با توجه به این که تخلیه کامل اثر شوک ارزی در اقتصاد ایران 
حداقل هشت فصل طول می کشد، تورم ناشی از افت ارزش پول 
ملی حتی تا سال 1399 نیز می تواند محیط اقتصادی کشور را 

تحت تأثیر خود قرار بدهد. 

این دوره  ارزی  این نکته توجه داشت که نوسانات  به  باید  البته 
فرآیند  بر  طبیعتًا  دارد که  نیز  را  خود  به  منحصر  مشخصات 
اثر  به  می توان  جمله  آن  از  بود  خواهد  اثر گذار  ارز  نرخ  عبور 
تحریم ها اشاره کرد که به دلیل اعمال تحریم ها مراودات ایران با 
کشور های دیگر به احتمال بسیار زیاد کاهش پیدا خواهد کرد. 
نرخ  عبور  روند  بر  می تواند  متضاد  جهت کاماًل  دو  از  امر  این 
نرخ  عبور  روند  بر  تحریم ها  این  فزاینده  اثر  باشد.  اثر گذار  ارز 
با  ایران  با کم شدن مراودات تجاری  این باشد که  ارز می تواند 
جهان خارج، ورود برخی از کاال ها از جمله کاال های واسطه ای 
نهایی  یا کاالهای  تولیدی کشور  صنایع  از  بسیاری  نیاز  مورد 
از  مواردی  یا  پوشاک  دارو ها،  حتی  یا  اتومبیل  انواع  همچون 
این قبیل هم به دلیل محدودیت های بانکی و هم به علت افت 
درآمدهای نفتی، کاهش یابد و همین امر باعث می شود نه تنها 
با افت ارزش پول داخلی قیمت کاال های وارداتی به پول داخلی 
این  از  قیمت ها  آنها  دلیل کم شدن عرضه  به  بلکه  یابد  افزایش 
محل نیز با افزایش روبرو شود که این اتفاقی است که در مورد 
درصد  و  افتاده  خارجی  اتومبیل های  همچون  کاالها  از  برخی 
افزایش قیمت آنها، در برخی از موارد به دلیل محدودیت عرضه 

از درصد افزایش نرخ ارز نیز پیشی گرفته است. 

از  اقتصاد  بسته تر شدن  و  تجارت  دیگر محدود شدن  از طرف 
نیز  ارز  نرخ  عبور  فرآیند  بر  کنترلی  اثر  می تواند  بین المللی  نظر 
داشته باشد چرا که همچنان که گفته شد، در اقتصاد های بسته تر 
عبور نرخ ارز کمتر تخمین زده می شود و اصواًل برخی از کاال ها 
از سبد مصرفی خانوارها حذف خواهند شد و برخی از کاال های 
بسیار گران قیمت خارجی نیز به دلیل افزایش شدید قیمت ریالی 
یا  نشده  وارد  وارد کننده  طرف  از  فروششان  امکان  عدم  و  آنها 
وارد  ارزانتر  بنا بر این  و  پایین تر  کیفیت  با  مشابهی  کاال های 
یا  وارداتی  پوشاک  بازار  در  است که  اتفاقی  این  شد؛  خواهد 

مبلمان خارجی در ماههای اخیر در کشور مشاهده می شود.

اختالف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی یا آنچه که به عنوان 
نرخ ارز دولتی شناخته می شود نیز در این دوره می تواند به کاهش 
با  شاید  به طوری که  ارز کمک کند  نرخ  عبور  درجه  و  سرعت 
همین استدالل است که دولت به اختصاص ارز 4200 تومانی 
به واردات روی آورد و با وجود این که نرخ ارز به رقم هایی بیش 
از دو و حتی بیش از سه برابر این عدد افزایش یافت همچنان به 
این کار ادامه می دهد. البته باید بر این نکته تأکید کرد که این کار 
هیچ زمان به شکل کامل به هدف خود مبنی بر کنترل نرخ تورم 
قانون  به  بنا  شد  ذکر  همانگونه که  چرا که  نمی کند  پیدا  دست 
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دولتی  ارز  نرخ  اساس  بر  قیمت  برقراری  امکان  واحد  قیمت 
رقم های  سمت  به  قیمت ها  و  نداشته  وجود  کمابیش  بازار  در 
دیگر  طرف  از  می کنند.  میل  آزاد  ارز  نرخ  با  قیمت گذاری شده 
معضل دیگری که اعالم نرخ ارز دولتی به دنبال داشت، جهش 
واردات بود که بسیاری از وارد کنندگان در جستجوی استفاده از 
رانت ایجاد شده از طریق تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی اقدام 
ارزشمند  منابع  به هدر رفت  به واردات بی رویه کردند که منجر 
ارز  نرخ  افزایش  به  زمانی  مقطع  یک  در  و  شده  ارزی کشور 
شکل  به  را  خود  زمان  طی  در  آن  پیامد  که  زد  دامن  در کشور 
می تواند  تخصیصی  چنین  اما  داد.  خواهد  نشان  تورم  افزایش 
فرآیند عبور نرخ ارز را کندتر کرده و در برخی از اقالم همچون 
داروها یا برخی از کاال های اساسی که نظارت بیشتری بر فرآیند 
قیمت گذاری آنها وجود دارد، درجه عبور نرخ ارز را کاهش داده 

و از این رو شدت افزایش نرخ تورم را کنترل کند. 

همچنین باید توجه داشت که چنانچه گفته شد، در اقتصاد ایران 
نوسانات بیشتر نرخ ارز اثر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و 
آن را افزایش می دهد و نیز عبور نرخ ارز به هنگام بروز شوکهای 
پول  ارزش  افزایش  اثر  و  بوده  نا متقارن  ارز  نرخ  منفی  و  مثبت 
ارزش  در کاهش  میزان مشابه  اثر  از  تورم کمتر  بر کاهش  ملی 
بنا براین  است.  تورم  افزایش  بر  ارز  نرخ  رفتن  باال  و  ملی  پول 
باال  و  ماه گذشته  چند  در  ارز  نرخ  شدید  نوسانات  به  توجه  با 
رفتن آن تا بیش از 18000 تومان برای هر دالر و پایین آمدن 
ماه،  از سه  فاصله کمتر  در  تومان  تا 12 هزار  به حدود 10  آن 
مواردی  از  بیشتر  ارز  نرخ  عبور  درجه  است که  این  بر  انتظار 
پیدا  افزایش  روند صعودی  با یک  ارز  نرخ  باشد که  در گذشته 
کرده و نوسان آنچنانی نداشته است. به این ترتیب، افزایش نرخ 
ماههای گذشته  در  تومان   15000 از  باالتر  قیمتهایی  به  دالر 
باعث شد فرآیند عبور در برخی از کاال ها بر اساس چنین نرخی 
آغاز شده و نمی توان انتظار داشت که افت این نرخ باعث کند تر 
شدن متناسب فرآیند عبور شود، یعنی کاستن از نرخ ارز به همان 
اندازه افزایش آن نمی تواند بر درجه عبور نرخ ارز اثر گذار باشد. 

خالصه و نتیجه گیری
نرخ ارز در اقتصاد ایران باال رفته و بار دیگر کشور شاهد یک 
جهش ارزی و به عبارت دیگر افت ارزش پول ملی است. این 
پدیده را می توان از زوایای مختلفی، از عوامل بروز آن گرفته تا 
آنها  متغیر های  و  اقتصادی  مختلف  بخشهای  برای  آن  عواقب 
مورد بررسی قرار داد که در این نوشتار به یکی از مهم ترین اثرات 
آن یعنی اثر گذاری بر تورم پرداخته شد. تأثیر شوکهای ارزی بر 
تورم از طریق ساز و کاری صورت می گیرد که در علم اقتصاد به 
نام عبور نرخ ارز شناخته می شود و درصد تغییر در نرخ تورم را 
ارز نشان می دهد. عبور نرخ  ازای یک درصد تغییر در نرخ  در 
ارز هم به شکل مستقیم از طریق تغییر قیمت کاال های وارداتی 
به  هم  و  است  اثر گذار  تورم  نرخ  بر  خانوارها  در سبد مصرفی 

شکل غیر مستقیم از طریق اثر گذاری بر قیمت کاال های واسطه ای 
تغییر می دهد.  را  نهایی  قیمت کاال های  تولید،  افزایش هزینه  و 
ساز و کار عبور نرخ ارز هر چه که باشد، مطالعات مختلف نشان 
داده است که اثر گذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم هیچگاه آنی و 
اثر نیاز به زمان  لحظه ای و کامل نبوده و برای تخلیه کامل این 
وجود دارد که در کشور های مختلف بسته به مشخصات فضای 
اقتصادی و سیاست گذاری آنها، درجه و مدت زمان عبور نرخ 
ارز متفاوت است. بنا به مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران 
درجه عبور نرخ ارز بین 30 تا 40 درصد و زمان تخلیه اثر شوک 
اثر گذاری  بیشترین  است که  برآورد شده  8 فصل  ارزی حداقل 
در فصل دوم بعد از شوک اتفاق می افتد. به این ترتیب با توجه 
به این که باال ترین نوسانات ارزی در اقتصاد کشور در تابستان و 
پاییز سال 1397 اتفاق افتاده است می توان انتظار داشت که اثر 
اصلی این نوسانات در زمستان همین سال و بهار سال آینده به 
وقوع بپیوندد و افزایش مستمر در نرخ تورم که از ابتدای امسال 
مشاهده شده است، همچنان و حتی با شدت بیشتری ادامه پیدا 

کرده و این اثر گذاری تا سال 1399 ادامه داشته باشد. 

به این ترتیب سیاستگذار اقتصادی با وقوف به این امر باید در 
اقتصادی  کارگزاران  بر  آن  اثرات  جبران  برای  راهی  جستجوی 
از  جلوگیری  و  تورم  بر  اثر گذار  عوامل  سایر  برای  نیز  و  بوده 
چاره اندیشی  ارز  نرخ  افزایش  از  ناشی  تورم  با  آنها  هم افزایی 
جبران  جهت  در  خوبی  دولت گامهای  اول  مورد  برای  کند. 
قدرت خرید مردم از طریق اعطای سبد کاالیی یا معادل ریالی 
ایجاد  کنارش  در  و  آن  استمرار  به  نیاز  است که  برداشته  آن 
باالخص صنایع  تولید  از بخش های  برای حمایت  راهکارهایی 
افزایش  ناحیه  از  هم  دارد که  وجود  متوسط  و  تولیدی کوچک 
هزینه تولید به دلیل محدود شدن دسترسی به مواد اولیه و واسطه 
با قیمت های مناسب و هم به خاطر رکود ناشی از کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان داخلی تحت فشار هستند. اما برای مورد 
اقدامات چندانی  تورم  بر  اثر گذار  یعنی کنترل سایر عوامل  دوم 
سیاستگذاران  اذعان  به  بنا  طوری که  به  است  نگرفته  صورت 
پولی رشد نقدینگی هنوز باالی بیست درصد است که می تواند 
همراه با تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، اثرات جبران ناپذیری بر 
متغیر های حقیقی اقتصادی از تولید نا خالص ملی حقیقی گرفته 
کارگزاران  معیشتی  وضعیت  بالتبع  و  حقیقی  دستمزدهای  تا 

اقتصادی داشته باشد.

پی نوشت
1. Exchange rate pass-through

2. Rogoff

3. Aron et al.

Law of One Price .4: بنا به این قانون امکان برقراری دو قیمت برای یک کاال 
در یک بازار که خرید و فروش در آن آزادانه صورت می گیرد، وجود ندارد.

تحوالت بازار ارز



   شماره 154 بهمن 97    دوماهنامه تازه های اقتصاد        

22

منابع و مآخذ

نرخ  تغییرات گذر  مدنی زاده، سید علی  )1395(،  و  ابراهیمی، سجاد 
ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی 

ایران، شماره 18 ، صص 170-147. 

ارباب افضلی، محمد و ابراهیمی، ایلناز   )1395(،گذار نامتقارن نرخ 
نهم،  سال  پولی-بانکی  پژوهشهای  فصلنامه  ایران،  اقتصاد  در  ارز 

شماره 27، صص 52-29.

اصغرپور، حسین و سجودی، سکینه و اصالنی نیا، مهین  )1390(، 
تحلیل تجربی میزان اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات غیر نفتی ایران، 

فصلنامه پژوهشهای علوم اقتصادی، صص 134-111.

 ،)1384( عبدالمجید   جالئی،  و  کمیل  طیبی،  هوشنگ،  شجری، 
 ،16 شماره  توسعه،  و  دانش  مجله  ایران،  در  ارز  نرخ  عبور  تحلیل 

صص 76-52.

موسوی محسنی، رضا و سبحانی پور، مینا  )1385(، بررسی گذر نرخ 
صص   ،4 شماره  اقتصادی،  علوم  پژوهشهای  ایران،  اقتصاد  در  ارز 

.149-129

مزینی، امیرحسین و یاوری، کاظم  )1384(، اثر تغییرات نرخ ارز بر 
بخش تجاری کشور، فصلنامه پژوهشهای علوم اقتصادی، شماره 14، 

صص 108-89.

تأثیر   ،)1391( بهزاد   سلمانی،  و  مجید  فشاری،  علیرضا،  کازرونی، 
ایران، فصلنامه مطالعات  ارز بر درجه عبور نرخ ارز در  بی ثباتی نرخ 

اقتصادی کاربردی ایران، شماره 2، صص 114-85.

تحوالت بازار ارز



نقدینگی مدیریت 
و مهار تورم

فصل
دوم

24

26

28

30

36

40

کنتــرل نقدینگــی بــا تکمیل پازل اصالح 
.................................... بانک ها 

مدیریــت نقدینگــی و تــورم با اجرای 
صحیــح سیاســت ها ..........................

ســه مدل انضباطی برای مدیریت نقدینگی در 
کشور ..........................................

تحــوالت نقدینگی و تورم......................

مدیریــت نقدینگــی و سیاســت گــذاری 
بانــک مرکزی ................................

ساماندهی بدهی های دولت به بانک ها.......



   شماره 154 بهمن 97    دوماهنامه تازه های اقتصاد        

24

کنترل نقدینگی با تکمیل پازل اصالح بانک ها

اولویت های  از  همواره  نقدینگی  کنترل 
آن  کنار  در  و  است  کشور  در  دولت ها 
اقتصادی،  فضای  رساندن  آرامش  به 
و  پولی  انضباط  سیاست  یک  اجرای 
اصلی  استوانه های  عنوان  به  نیز  مالی 
همه  توجه  مورد  اقتصادی  نظام  یک 
ارکان اقتصادی بوده است. در خصوص 
حوزه  در  مسائل کنترلی  با  برخورد  نوع 
حوزه  در  اجرا  سیاست های  و  نقدینگی 
رحمانی  تیمور  با  مالی  و  پولی  انضباط 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت و 
گویی را داشته ایم که در ادامه می خوانید:

راه  چه  با  است،  بوده  دغدغه های کشور  مهم ترین  از  یکی  همواره  نقدینگی  کنترل 
حل هایی می توان این هدف را محقق کرد؟

اساسا گام  و  است  نقدینگی  شرط کنترل  پیش  بانکی  نظام  اصالح  عنوان کرد که  باید 
نخست کنترل نقدینگی اصالح نظام بانکی است، و دولت برای مهار نقدینگی سرگردان 
باید راهکارهایی مانند افزایش ذخایر قانونی بانک ها و انتشار اوراق مشارکت بلندمدت 
را در دستور کار قرار دهد و این مساله واضح است که زمانی که ثبات اقتصادی نداشته 
باشیم، نقدینگی تمایلی برای حرکت به سمت تولید ندارد و بیشتر به سراغ سفته بازی 
می رود. حال در چنین شرایطی سیاست گذار شاید نتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، 

اما می تواند با اتخاذ تدابیر ویژه از شیب افزایش آن بکاهد.

چرا در چند سال اخیر و حتی یک دهه گذشته برای کنترل افزایش نقدینگی اتفاقات 
بزرگی شکل نگرفته است؟

سال های  طی  که  می دهد  نشان  اخیر  سال  چند  در  کشور  اقتصاد  تحوالت  به  نگاهی 
گذشته توجه کافی به رشد نجومی نقدینگی نشده چرا که سیاست اصلی دولت مهار نرخ 
تورم بود. اما در شرایط فعلی دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد تا جلوی رشد بیشتر 
نقدینگی را بگیرد و در همین حال نکته ویژه این است که عالوه بر رشد باالی نقدینگی که 
تبعات پیچیده ای را شکل می دهد حجم بیشتر نقدینگی به شدت روان شده و ماندگاری 
سپرده ها در بانک ها دچار کاهش شده است و به همین دلیل باید اقدامات ضروری تری 

برای کنترل آن انجام شود.

پیش شرط اصلی یا راه حل هایی که کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور را به سمت تعادل 
حرکت دهد چیست؟

اولین گام برای مهار نقدینگی حل مشکالت نظام بانکی است به طوری که اگر ایرادات 
تشدید  هم  بحران  قطعا  و  داشت  خواهد  تداوم  نقدینگی  رشد  نشود  حل  بانکی  نظام 
می شود. در شرایط فعلی ضریب فزاینده نقدینگی باال است و پایه پولی رشد چشم گیری 
داشته است که البته با سیاست های تازه بانک مرکزی در مسیر درستی در حال حرکت 
مانند  راهکارهایی  باید  سرگردان  نقدینگی  مهار  برای  دولت  دیگر،  سویی  از  اما  است 
افزایش ذخایر قانونی بانک ها و انتشار اوراق مشارکت بلندمدت را در دستور کار قرار 
دهد و این در حالی است که سال ها است که نظام بانکی درگیر رقابت بانک ها برای جذب 
نقدینگی است که با دور زدن قانون و با روش های مختلف نرخ سود را برای جذب منابع 
باال می برند، بدون اینکه به عواقب پیچیده آن فکری کرده باشند. به همین دلیل سیاست 
گذار پولی در گام نخست اصالح نظام بانکی باید مسابقه نرخ سود بین بانک ها را از بین 
ببرد. دولت باید بداند که اگر موتور رشد نقدینگی را از کار نیندازد بحران نظام بانکی 
تشدید می شود و نرخ تورم هم افزایش می یابد و سیاستگذار بیش از اینکه نگران رشد 

تورم باشد، باید با تدابیر اصولی و اصالح نظام بانکی نقدینگی را کنترل کند.

برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد آن چه برنامه هایی باید به مرحله اجرایی برسد؟
تجدید  بدون  و  مالی  بخش  انضباط  بدون  رقمی  تورم تک  برای حفظ  نهادی  الزامات 
بسیار  مسئله  دولت  مالی  انضباط  بنابراین  نمی شود؛  مهیا  مالی  بخش  مسائل  در  نظر 

مدیریت نقدینگی و مهار تورم
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و  بودجه  ناحیه  از  فشارهایی که  با وجود  است. حال  مهمی 
فرابودجه ای تحمیل می شود انتظاری نیست که کمکی به کنترل 
تورم شود و از سویی دیگر، پذیرش ریاضت اقتصادی کشور 
نمی توان  پذیرفت  باید  چرا که  گیرد؛  قرار  مدنظر  باید  هم 
انتظار داشت که تورم به راحتی کنترل شود. از سویی دیگر، 
بدون  و  است  اهمیت  با  بسیار  نیز  مرکزی  بانک  استقالل 
استقالل امکان کنترل تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت 
و باید به این مساله مهم هم توجه شود که ثبات اقتصادی جزو 
پیش شرط های اساسی کنترل تورم است و زمانی که کشور در 
معرض بی ثباتی قرار می گیرد قطعا تورم دو رقمی بازخواهد 
گشت؛ بنابراین در حال حاضر دستیابی به تورم پایین پایدار 
با سیاست گذاری های  باید  قرار گرفته که  تهدید  در معرض 
به  تورم  به سمتی حرکت کنیم که  آن  نظام مند  اجرای  و  موثر 

سمت صحیح و بایسته حرکت کند.

مدیریت نقدینگی و مهار تورم
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مدیریت نقدینگی و تورم با اجرای صحیح سیاست ها

وضعیت بازار پول، بدهی بانک ها به بانک 
بانکی،  تحوالت سیستم  مرکزی، خالصه 
که  هستند  مباحثی  تورم  و  نقدینگی  روند 
اقتصاد  وزارت  دولت،  اخیر  ماه  چند  در 
سیاست گذاری های  با  مرکزی  بانک  و 
آسیب  اصالح  درصدد  تکمیلی  و  جدید 
روند  برآمده اند.  آن  موجود  واشکاالت 
فعلی بازار پول و ارز نیز حاکی از به ثبات 
ادامه دار  حاشیه های  کاهش  و  رسیدن 
صعودهای  و  رشد  از  خبری  دیگر  است. 
و  طال  ارز،  بازار  در  قیمت ها  بی محابای 
وزارت  دولت،  راهبردهای  و  نیست  سکه 
فشار  تا  توانسته  مرکزی  بانک  و  اقتصاد 

مضاعف قبلی را کاهش دهد.

تورم  و  نقدینگی  مساله  حال  عین  در 
همچنان به عنوان یک دغدغه جدی مورد 
و  دولت  در  سیاست گذاران کالن  توجه 
تا  است  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت 
مثبت  تحوالت  هم  بخش  این  در  بتوانند 
این  درباره  دهند.  شکل  را  اثربخشی  و 
در  جاری  وضعیت  انداز  چشم  و  مسائل 
آینده با »امین آزاد« کارشناس و پژوهشگر 
انجام  را  و گویی  اقتصادی گفت  مسائل 

داده ایم که در ادامه آن را می خوانید:

اساس  بر  تغییراتی  دچار  جاری  سال  ابتدای  ماه  شش  در  بانکی  نظام  و  پول  بازار 
آیا  و  چیست  تحوالت  این  از  شما  ارزیابی  شده اند،  مرکزی  بانک  تازه  سیاست های 

اساسا شاهد تحوالت عمده ای در این بخش از نظام اقتصادی کشور بوده ایم؟

درباره تحوالت بانک ها در 6 ماه اخیر باید گفت که این مساله از چند منظر باید مورد 
نشان  و  نکرده  تغییر خاصی  است که  بانک ها  برداشت  اضافه  ابتدا  گیرد.  قرار  بررسی 
می دهد که بانک ها در حقیقت در حال حاضر اقدام مناسبی برای کاهش اضافه برداشت 
افزایش  به  منجر  روندی که  درباره  بعدی  مساله  نداده اند.  انجام  مرکزی  بانک  منابع  از 

نقدینگی می شود هنوز متوقف نشده و بانک ها اصوال قادر به توقف آن نیستند.

برای پیاده سازی اهداف و چارچوب هایی که برای اصالحات در نظام بانکی از سوی 
بانک مرکزی در حال پیاده سازی است چه زمینه هایی باید ایجاد شود تا مشکالت به 

سمت حل و فصل شدن و البته اصالح امور در بازار پول حرکت کند؟

درباره پیاده سازی اهداف و چارچوب هایی که برای اصالحات در نظام بانکی از سوی 
بانک مرکزی تبیین شده باید گفت که راه حل مشکالت این گونه نیست که وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی دستور بدهند و بانک ها آن را اجرایی کنند بلکه باید یک سیاست گذاری 
کالن در کشور انجام و این معضل حل شود و چیزی قرار نیست تغییر کند. برای این 

مساله باید با اراده قوی بصورت بنیادی این چالش حل شود.

وضعیت نقدینگی و تورم و روند آن ها در ماه های اخیر حاوی پالس هایی از تغییرات 
از سوی  ایده آل های تعیین شده  با  این شرایط  یا حتی منفی بوده است، چرا  مثبت و 
دولت و بانک مرکزی فاصله هایی بعضًا غافلگیرکننده داشته است و سرعت افزایش 

نقدینگی در چه شرایطی قرار دارد؟

درباره روند نقدینگی و تورم در چند ماه اخیر این مساله را نباید ساده مورد ارزیابی قرار 
داد و باید حقایق جاری را مطرح کرد؛ بر این اساس رصد تحوالت در این بخش از نظام 
اقتصادی کشور نشان می دهد که در حال حاضر هیچ اتفاق معنادار و بزرگی رخ نداده است 
اما در عین حال تغییراتی در مدیریت ارشد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفته است 
که باید آن را به فال نیک گرفت. البته باید اذعان کرد روندی که منتج به افزایش میزان و 

حجم نقدینگی می شود نه سرعت آن کاهش پیدا کرده و نه متوقف شده است.

و  متعادل شدن  به سمت  نقدینگی چرا  افزایش  و  میزان کلی  اساس شرایط جاری  بر 
کاهش حرکت نمی کند و نقش سود سپرده ها در این میان چه میزان تاثیرگذار است ؟

با وضعیت فعلی دلیلی ندارد که افزایش حجم نقدینگی متوقف شود چرا که در حقیقت 
این مکانیزمی در داخل بانک ها و نشات گرفته از سود سپرده ها است به طوری که بدون 
این که تاثیری در آن ایجاد شود، روز به روز یک حجمی به حجم سپرده های مردم اضافه 

می شود که وضعیت آن در میزان کلی و افزایش نقدینگی خود را نشان می دهد.
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چشم انداز وضعیت فعلی در حوزه بازار پول، حجم نقدینگی و 
تورم را چگونه ارزیابی می کنید و دقیقا باید چه سیاست هایی به 
مرحله اجرا برسد تا بازار پول به نقطه آرامش بخشی در اقتصاد 

کشور تبدیل شود؟
و  نقدینگی  حجم  پول،  بازار  جاری  شرایط  انداز  چشم  درباره 
مسئوالن  سیاست گذاری های  به  چیز  همه  گفت که  باید  تورم 
ارشد نظام و اقتصاد کشور وابسته است؛ اگر بر اساس اظهارات 
رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قرار است 
یک اصالحات بنیادی و موثر در نظام بانکی و بازار پول کشور 
باید  شود.  اجرایی  و  سازی  پیاده  باید  راهبردها  این  دهد،  رخ 

در  اثربخشی  و  مثبت  تحوالت  شاهد  می توان  اذعان کرد که 
ساماندهی، اصالح معایب، حذف سیاست های اشتباه و به تبع 
آن شکوفایی بازار پول باشیم و همین اتفاق زمینه ساز شفافیت 
فعلی  ساز  بحران  معضالت  و  آسیب ها  حذف  عملکردها،  در 
و  نشود  برطرف  فعلی  اشکاالت  اگر  اما  می شود.  پول  بازار  در 
همچنان شاهد چالش های فعلی باشیم نمی توان امیدوار بود که 
مسائل مشکل ساز جاری به آسانی برطرف شود؛ اما با تالش های 
مسیر  در  مشکالت  این  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  دولت، 

حل شدن قرار گرفته است.
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سه مدل انضباطی برای مدیریت نقدینگی در کشور

و  کارشناسان  تاکید  علی رغم  همواره 
مسئوالن اقتصادی کشور بر کنترل نقدینگی 
و ثبات قیمتی در اقتصاد، اما بخش زیادی 
خارج  تولید  چرخه  از  نقدینگی کشور  از 
می شود  روانه  ارز  و  طال  بازار  سمت  به  و 
را  تولیدکنندگان  که  است  عاملی  این  و 
مواجه کرده  گردش  در  سرمایه  با کمبود 
اصلی  متغیرهای  بر  نامطلوبی  اثرات  و 
داشته  اشتغال  و  تولید  جمله  از  اقتصاد 
آن  با  کشور  اقتصاد  که  مشکلی  است. 
مواجه بوده، تناقض نقدینگی است. یعنی، 
نقدینگی  مازاد  با  کشور  اقتصاد  یکسو  از 
روبه رو است که سبب می شود پایه پولی و 
ضریب تکاثری پول افزایش یابد و ازسوی 
نقدینگی  با کمبود  را  تولیدکنندگان  دیگر، 
و سرمایه در گردش مواجه کرده که موجب 
و  اولیه  مواد  مانند  تولید،  عوامل  می شود 
دستمزد، به موقع تامین و پرداخت نشود. 
در همین راستا گفتگویی با مهدی پازوکی، 
اقتصادی داشته ایم که در  ارشد  کارشناس 

ادامه آن را می خوانید:

نظر شما درباره مدیریت نقدینگی و مهار تورم در کشور چیست؟ 
به نظر من راه حل مبارزه با تورم، سیاست پولی مناسب و نه سرکوب قیمت ها است. 
مشکلی که دولت ها در کشور ما دارند، اقدام از طریق سرکوب قیمت  ها برای جلوگیری از 
افزایش و مهار تورم است در حالی که این رویه، یک سیاست غیرعلمی و ضد تولید است. 
دلیل عدم کارایی این مدل سیاست هم این است که اقتصاد مجموعه ای از بازارهای کاال، 
خدمات، سرمایه، نیروی کار، ارز و پول است و اگر عدم تعادلی در یک بازار اقتصادی 
اتفاق بیفتد به صورت مستقیم بر سایر بازارها اثرگذار خواهد بود و باید به این نکته توجه 

شود که اقتصاد دستور و فرمان نمی پذیرد.

نمونه بارز این موضوع افزایش قیمت نهاده های انرژی در دولت دهم است که موجب 
نوسان و افزایش قیمت در بازار کاال و خدمات شد. اما دولت به دلیل درآمد ارزی واصل 
از طریق نفت، نرخ ارز را مصنوعی ثابت نگه داشت تا زمانی که به بحران تحریم ها در 
سال 91 برخوردیم و با کاهش یکباره قیمت ها به دلیل تحریم ها مواجه شدیم و یک مرتبه 
در کمتر از دو سال قیمت ارز از 950 تومان در هر دالر به 3600 تومان رسید و افزایشی 

4 برابری داشت.

تنها دلیل این موضوع، این است که قیمت ارز مصنوعی و دستوری ثابت نگه داشته شد و 
در پی یک شوک اقتصادی به یکباره قیمت ارز جهشی افزایش یافت و بر سایر بازارها نیز 
تاثیر گذاشت. برهمین اساس اگر ما با مسئله نقدینگی برخورد علمی و کارشناسی کنیم 
و برای مبارزه با تورم راه حل و سیاست پولی مناسب را در نظر بگیریم، قطعا می توانیم 

تورم را مهار کنیم.

سایر  اقتصاد  در  ایران  مشابه  تجربه 
کشورها وجود دارد؟

این  در  مثال ها  بهترین  از  یکی  ترکیه  بله، 
 80 حدود  تورم  با  که  است  خصوص 
شدت  به  قیمت ها   80 دهه  در  درصدی 
نسبی  ثبات  از  اکنون  اما  یافت  افزایش 
برخوردار است و در حال حاضر تورم در آن 
کشور به نرخی تک رقمی و متعادل رسیده 
است. راه حل دولتمردان ترکیه برای حل این 
مشکالت براساس مبانی علمی و استفاده از 
ابزار مناسب سیاست پولی بود که توانستند 
با استفاده از این ابزار تورم فزاینده اقتصاد 

ترکیه را کنترل کنند.

برای حل مشکالت اقتصاد ایران هم قطعا 
از  اینکه  شرط  به  اما  دارد  وجود  حلی  راه 
از  و  شود  استفاده  علمی  و  رسمی  مبانی 
نشود،  استفاده  قیمت ها  سیاست سرکوب 
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زیرا در این صورت نه تنها مشکل تورم حل نمی شود بلکه نرخ 
تورم باال، در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد اما من امیدوارم با 

اتخاذ سیاست پولی مناسب تورم را مهار کنیم.

به نظر شما عواملی از جمله بازار ارز، نرخ سودهای بانکی تا چه 
میزان در کاهش نقدینگی تاثیر دارد؟

اقتصاد دستورپذیر نیست زیرا اگر دستوری با اقتصاد برخورد شود 
به طور حتم ناموفق خواهیم بود. باید سعی کنیم با سیاست های 
و  عرضه  وسیله  به  بازار  در  کاالها،  سایر  یا  ارز  قیمت  بخردانه 
تقاضا منطقی تعیین شود و با اتخاذ تصمیم های صحیح جلوی 
تقاضای غیرواقعی گرفته شود زیرا بخشی از تقاضای ایجاد شده، 

سفته بازی است.

راه حل رفع این مشکالت به نظر شما چیست؟
به نظر من باید راه حلی ارائه شود که بتوان سیاست های بخردانه 
را در بازار ارز اجرایی کرد. امروز در اقتصاد ایران باید به پاسخ 
این سوال برسیم که آیا می خواهیم تجارت کشور را با دنیا توسعه 
دهیم یا خیر؟ اگر مثبت است باید کاالهای کشور صادر شود و 
تولید در محدوده منطقه افزایش یابد که نیازمند کانال های پولی 
و بانکی هستیم و با روش های سنتی امکان تجارت و معامله با 

دنیا وجود ندارد.

برای معامله با دنیا نیازمند ایجاد روابط مالی و بانکی بین المللی 
هستیم و نیاز است و برای این مراودات نیز مقررات گروه اقدام 
مالی برای مبارزه با پولشویی ) FATF ( را بپذیریم که به طور 
حتم به دلیل مبارزه با فساد مالی درکشور به نفع اقتصاد کشور 

است و اگر این مقررات پذیرفته نشود، شرکای تجاری ما از جمله 
عراق، ترکیه و ... حاضر به همکاری با ایران نیستند. برای تجارت 

خارجی نمی توان قوانین و مقررات بین المللی را نادیده گرفت.

پیشنهاد و راهکار شما برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران چیست؟
فعلی،  در شرایط  ایران  اقتصاد  برای حل مشکالت  من  پیشنهاد 
است،  بخش  انضباط شامل سه  این  است که  اقتصادی  انضباط 
نخست انضباط پولی که باید توسط سیستم بانکی تحقق یابد و 
نیازمند بانک مرکزی مستقل و کارا به عنوان مسئول حفظ ارزش 
پول ملی و ثبات پولی کشور برای مبارزه با پولشویی و شفافیت 

پولی کشور است.

در  ایران  در  مالی  انضباط  است که  مالی  انضباط  بخش،  دومین 
این  ایجاد  امکان  تنهایی  به  دولت  و  می شود  متبلور  بودجه  سند 
انضباط را ندارد زیرا اکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژه 
نیمه کاره در کشور وجود دارد که اگر طی این مدت هیچ پروژه 
جدیدی در کشور ایجاد نشود، نزدیک به 25 سال برای اتمام این 
پروژه های نیمه کاره زمان الزم است و نیازمند همکاری سایر قوا 
به خصوص مجلس شورای اسالمی است. مجلس باید ملی فکر 

و تصمیم گیری کند.

بهترین  از  دنیا  همه  در  است که  اداری  انضباط  مورد،  سومین 
نیروهای متخصص و کارآمد برای اداره امور برای حل مشکالت 
اقتصادی استفاده می شود اما در ایران به دلیل نبود انضباط اداری 
جذب کشورهای  یک کشور  درجه  التحصیالن  فارغ  صحیح، 

توسعه یافته می شوند.
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تحوالت نقدینگی و تورم

 مهدی هادیان 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه
افزایش نقدینگی و تورم کلیدواژگانی هستند که همواره در محافل 
اقتصادی مورد توجه بوده اند. در اقتصاد ایران نیز علی رغم اینکه 
این  نزولی را طی کرده است،  ولی  تورم در چند سال اخیر روند 
خطرات  از  اقتصادی  صاحبنظران  و  که کارشناسان  نشد  سبب 
و  مالی  بازارهای  در  اخالل  بر  آن  آثار  و  نقدینگی  افزایش شدید 
علی رغم  باشند.  داشته  غفلت  تورمی  فشارهای  بروز  نهایت  در 
این هشدارها، همانگونه که در نمودار 1 مالحظه می شود، خلق 
نقدینگی و انباشت آن از محدوه قابل جذب توسط بخش حقیقی 
اقتصاد فراتر رفته و از اواخر پاییز سال گذشته، با شروع زمزمه های 
تحریم های اقتصادی التهاباتی در بازار های موازی مانند ارز، سکه، 
مسکن و خودرو هویدا شد به نحوی که با جذب نقدینگی مازاد و 
سرگردان به سمت خود، زمینه های افزایش ممتد بهای آنها شکل 

گرفت و تا اوایل مهر ماه امسال نیز ادامه دار بوده است.

به  نقدینگی  از  ارایه شده،  تحلیل های  در عمده  اینکه  به  توجه  با 
التهابات اقتصادی اخیر یاد می شود در این  عنوان نیروی محرکه 
پرداخته  سال گذشته  چند  طی  نقدینگی  تحوالت  به  یادداشت 
می شود. همچنین از آنجا که آثار التهابات ارزی در بازارهای دارایی 
اقتصاد و سبد کاالها و خدمات  از مدتی در بخش حقیقی  بعد 
مصرفی خانوارها خودنمایی می کند، اشاراتی نیز به تحوالت نرخ 

تورم و پیش بینی روند آتی آن خواهد شد.

تحوالت نقدینگی
ایران، در حالی که  آمار بخش پولی و بانکی اقتصاد  طبق آخرین 
ابتدای سال 1393 معادل 640 هزار میلیارد تومان  نقدینگی در 
بوده است، در شهریورماه سال جاری به 1670 هزار میلیارد تومان 
متوسط  بطور  است که  آن  بیانگر  روند  این  است.  یافته  افزایش 
نگاه  در  است.  افزوده شده  نقدینگی  به حجم  ساالنه 24 درصد 
اول حجم انبوه نقدینگی اضافه شده - تقریبًا 1000 هزار میلیارد 
تومان- به عنوان یک کلیت دیده می شود که در مقطع کنونی نیز 
هر روز با حجم کم و بیش یک هزار میلیارد تومان در حال بزرگتر 
شدن است! اما این روند از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی اینکه 
نقدینگی اضافه شده از چه کانال هایی وارد اقتصاد می شود و یا به 
عبارتی دیگر منابع عرضه نقدینگی به جامعه چیست و دیگری اینکه 

آحاد مردم به عنوان متقاضیان نقدینگی، این حجم انبوه را با توجه 
به شرایط اقتصادی چگونه مدیریت می کنند. در هر صورت، اینکه 
نقدینگی از چه کانال هایی به اقتصاد تزریق می شود و عموم جامعه 
نیز آن را به چه شکلی نگهداری می کنند آثار متفاوتی بر پویایی های 
متغیرهای کالن اقتصادی باالخص تورم خواهد داشت. در ادامه هر 
یک از کانال های عرضه و تقاضای نقدینگی طی چند سال گذشته 

بررسی می شود.

الف- کانال های عرضه نقدینگی
می کنند  آفرینی  نقش  نقدینگی  در عرضه  مهم  منبع   4 بطور کلی 
که عبارتند از: 1( خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی؛ 2( 
خالص بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی؛ 3( بدهی بخش 
غیردولتی به سیستم بانکی؛ و 4( خالص سایر دارایی های سیستم 
بانک  بانکی، مجموع  از سیستم  منظور  بانکی. شایان ذکر است 
اعتباری غیربانکی(  بانکی )بانک ها و موسسات  مرکزی و شبکه 
و منظور از بخش دولتی نیز دولت و شرکت های دولتی است. بر 
این اساس، افزایش نقدینگی طی دوره مورد بررسی از هر یک از 

کانال های فوق به شرح جدول 1 بوده است:

اگر اطالعات دارایی های سیستم بانکی را به تفکیک بانک مرکزی 
برای  داده ها  صورت گردکردن  در  بررسی کنیم،  بانکی  شبکه  و 
سادگی تحلیل و همچنین محاسبه درصد تغییرات، آمارها حاکی 
از آن است که طی دوره مورد بررسی، خالص دارایی های خارجی 
سیستم بانکی 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که 65 
هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی و 35 هزار میلیارد تومان آن 
توسط بانک ها و موسسات اعتباری انجام شده است. بنابراین در 
مجموع 10 درصد از 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده 
ناشی از افزایش خالص ذخایر خارجی سیستم بانکی بوده است. 

 

٠.  

٠٫٢ 

٠٫۴ 

٠٫۶ 

٠٫٨ 

١.  

١٫٢ 

١٣٨۶ ١٣٩ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶ 

نمودار 1- نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
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منبع: آمارهای بخش پولی، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی

منابع نقدینگی 
ابتدای سال 

1393

انتهای 
شهریور ماه 

1397

تغییرات طی 
دوره

خالص دارایی های 
203310107 خارجی سیستم بانکی

خالص بدهی بخش دولتی 
48210162به سیستم بانکی

به  بدهی بخش غیردولتی 
4891165676سیستم بانکی

خالص سایر دارایی های 
1585 ـ100 ـسیستم بانکی

64016701030مجموع )نقدینگی(

همچنین، خالص بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی، 150 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که تمام آن ناشی از افزایش 
خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بوده است. بنابراین 15 
درصد از افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی 

به بانک ها بوده است. 

جزء بعدی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که طی 
یافته است.  افزایش  تومان  میلیارد  بررسی 650 هزار  مورد  دوره 
بنابراین 65 درصد از خلق نقدینگی نیز از محل افزایش مطالبات از 
بخش غیردولتی است. البته مطالبات به دو دسته جاری و غیرجاری 
و  الوصول  مشکوک  معوق،  گذشته،  سررسید  مطالبات  )شامل 
 12 حدود  حاضر  حال  در  می شود که  طبقه بندی  شده(  سوخت 
این برخی  بر  از مطالبات بانک ها غیرجاری است. عالوه  درصد 
از مطالبات جاری نیزماهیتًا غیرجاری است که مکررًا در سررسید، 

 اصل و سود آن در قالب قراردادی جدید تمدید می شود.

در نهایت، نقدینگی از خالص سایر دارایی های سیستم بانکی نیز 
اثرپذیر است که طی دوره مورد بررسی 100 هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته است. بنابراین، 10 درصد از افزایش نقدینگی نیز 
ناشی از افزایش خالص سایر دارایی های سیستم بانکی بوده است. 
همچنین، تفکیک خالص سایر دارایی ها نشان می دهد که طی این 
دوره، در حالی که خالص سایر دارایی های بانک مرکزی 50 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته، خالص سایر دارایی های شبکه بانکی 

150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

بر اساس آمارها و اطالعات فوق می توان دو واقعیت را بیان کرد:

نخست اینکه همه نقدینگی افزایش یافته به شکل اعتبار به اقتصاد 
نشات  دیگری  کانال های  از  آن  توجه  قابل  بخش  و  نشده  تزریق 
گرفته است. بنابراین نباید صرف افزایش نسبت نقدینگی به تولید 
که برخی آن را به عنوان شاخصی از عمق مالی تلقی کرده و افزایش 

آن را نشان از توسعه مالی می دانند، انتظار رشد اقتصادی و افزایش 
نقدینگی  است که  این  است  مهم  آنچه که  داشت.  تولید  ظرفیت 
از چه کانال هایی و با چه کیفیتی توزیع می شود و در مرحله بعد، 

تسهیالت اعطایی در چه بخش هایی صرف می شود.

عنوان  به  بانک ها  اقتصاد،  تئوری  در  که  چند  هر  اینکه،  دوم 
سمت  به  عمل  در  ولی  می شوند  معرفی  مالی  وجوه  واسطه گر 
از  حاضر،  حال  در  شده اند.  متمایل  نیز  دیگری  فعالیت های 
مجموع 2670 هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها، سایر دارایی ها 
از ارزش دفتری معادل 730 هزار میلیارد تومان برخوردار است 
که باید در ترکیب و نحوه مدیریت این اقالم از دارایی و سازگاری 
تحریم های  انداز  چشم  در  ویژه  به  کالن  اقتصاد  اهداف  با  آن 

اقتصادی، کنکاش بیشتری انجام شود. 

تجارب بین المللی نیز موید آن است که گرایش بانک ها به سمت 
فعالیت های مالی غیربانکی در صورتی که با ضعف قوانین نظارتی 
و یا کاهش اقتدار مقام ناظر بخش مالی همراه باشد، سبب گسترش 
too- و بزرگتر شدن بانک های ناسالمی می شود که در اصطالح

big-to-discipline نامیده می شود )بویالیان و رویز1 ، 2014( 
و انتظام بخشی آنها با موانع و چالش های دشواری همراه خواهد 
توجه  و  بررسی  با  مهم  این  و همکاران، 2018(.  بود) کالریک2 
به بانک مرکزی طی سال های اخیر بیشتر  به روند بدهی بانک ها 
آشکار می شود. افزایش پایه پولی از محل تغییرات منابع آن که شامل 
خالص دارایی  های خارجی، خالص بدهی های بخش دولتی، بدهی 
نشأت  است،  مرکزی  بانک  دارایی های  سایر  خالص  و  بانک ها 
می گیرد. طبق اطالعات جدول 2، در بین این اجزاء، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی طبق آخرین آمار معادل 150 هزار میلیارد تومان 
است که بیانگر برخورداری از سهم 65 درصدی این جزء در پایه 
پولی است و لذا تغییرات آن اثر چشمگیری بر پایه پولی و بالتبع 

حجم پول و نقدینگی خواهد داشت.

بررسی آمارهای پولی حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، 
در مقابل افزایش 116 هزار میلیارد تومانی پایه پولی، بدهی بانک ها 
به  است.  یافته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار   90 مرکزی  بانک  به 
عبارت دیگر، طی این مدت حدود 77 درصد از افزایش پایه پولی 
ناشی از افزایش استقراض بانک ها از منابع بانک مرکزی بوده است. 

اگر دوره فوق را محدودتر نماییم و روند این دو متغیر را از ابتدای 
فروردین 1396 بررسی کنیم، آمارهای پولی نشان می دهد که طی 
سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری، پایه پولی 54 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته ولی بدهی بانک ها به بانک مرکزی 51 
هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به بیانی دیگر، طی این دوره 
بیش از 90 درصد افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی بوده است. اگر باز هم دوره فوق را محدودتر نموده 
و به شش ماهه ابتدایی سال جاری اکتفا کنیم، اطالعات ترازنامه 
انتهای  تا  ماه  فروردین  ابتدای  از  که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک 
میلیارد  پولی 20 هزار  پایه  ماه سال جاری، در حالی که  شهریور 

جدول 1- منابع عرضه نقدینگی ) ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان(
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جدول 2- منابع پایه پولی )ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان(

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

تومان افزایش یافته است، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 18 هزار 
میلیارد تومان افزایش داشته است که حاکی از تداوم تسلط بدهی  

بانک ها بر افزایش منابع پایه پولی بوده است.

تحوالت فوق این نکته را تایید می کند که در چند سال اخیر تسلط 
بانک ها بر منابع بانک مرکزی بیش از پیش افزایش یافته است و 
تداوم آن آثار مخرب بیشتری بر نظام پولی و مالی کشور خواهد 
داشت. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بزرگتر شدن سهم 
آن در افزایش پایه پولی، از یک سو سبب اخالل در انضباط پولی 
و عدم امکان دستیابی به اهداف اقتصاد کالن می شود. از سوی 
دیگر، روند فزاینده استقراض بانک ها و تسلط آنها بر منابع بانک 
مرکزی، سبب رشد برخی بانک ها و موسسات اعتباری ناسالم و 
افزایش بی ثباتی در نظام مالی اقتصاد شده است. مطالعات متعدد 
و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان داده است که بی ثباتی مالی 
به نوبه خود آثار سوء بر متغیرهای کالن اقتصاد مانند تورم و تولید 
دارد. سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران سعی می کند با کنترل حجم 
پول و نقدینگی به اهداف نهایی اقتصاد کالن مانند کاهش تورم 
و حمایت از تولید و اشتغال دست یابد. در شرایطی که این مقام 
توانایی کافی برای مدیریت بدهی  بانک ها را نداشته باشد، مجبور به 
کنترل سایر اجزای ترازنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش 
اقتصاد  اهداف  به  دستیابی  لذا  و  می شود  پولی  پایه  از حد  بیش 
وضعیت کنونی که  در  بود.  خواهد  همراه  شدید  تورش  با  کالن 
اولویت های سیاستگذار اقتصادی مهار فشارهای تورمی و صیانت 
قابل  رفاهی  زیان های  دربردارنده  تورش ها  این  است،  اشتغال  از 

توجهی برای جامعه خواهد بود.

پیامدهای فوق بیانگر آن است که در اقتصاد ایران انجام اصالحات 
با بانک مرکزی پیش نیاز  نظام بانکی و ساماندهی رابطه بانک ها 
اساسی هر گونه سیاستگذاری پولی است. تعویق این اصالحات از 
یک سو منجر به تشدید آثار سوء گسترش بانک های بعضًا ناسالم 
بر نظام اقتصادی کشور می شود و از سوی دیگر موجب افزایش 

شد.  خواهد  آینده  در  اصالحات  این  انجام  اجتماعی  هزینه های 
بررسی اقدامات انجام شده در سایر کشورها به ویژه بعد از بروز 
بحران مالی جهانی دهه گذشته که سبب ناتوانی مالی و ورشکستگی 
بانک ها و موسسات مالی متعددی شد، بیانگر آن است که در این 
کشورها، با بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، 
شوراهای  یا  و  کمیته ها  مالی،  تنظیم گری  و  نظارتی  نهادهای 
سیاستگذاری ویژه ثبات مالی ایجاد شده است )لیم3 و همکاران، 
2013(. به عبارت دیگر، موضوع اصالحات نظام بانکی در یک 
ساختار فراگیر به منظور مقابله با انواع ریسک های سیستماتیک و 
لذا کاربرد و توسعه سیاست های احتیاطی کالن برای تحقق ثبات 
مالی پیگیری شده است. مطالعات تجربی متعدد نیز موید آن است 
که ساختارهای نهادی مناسب که مقامات ناظر بخش مالی را قادر 
به انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی می کنند برای همه کشورها، 
و  )پاولی  است  ضروری  بسیار  یافته،  توسعه  چه  و  نوظهور  چه 
پاستین4، 2017(. با توجه به خالء نهادی شورای ثبات مالی در 
حل وفصل  سازوکارهای  گسترده  ابعاد  همچنین  و  ایران  اقتصاد 
عالی  »شورای  آنجا که  از  مشکل دار،  مالی  موسسات  و  بانک ها 
برای  بانک مرکزی  اختیارات  اقتصادی قوای سه گانه«  هماهنگی 
اجرای برنامه اصالح نظام بانکی را تصویب نموده است، ضروری 
شورای  شکل گیری  در  ویژه  فرصت  این  از  مرکزی  بانک  است 
از یک سو  این مهم سبب می شود که  نماید.  استفاده  مالی  ثبات 
ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری عملیاتی شود و از سوی 
دیگر ظرفیتی برای مقابله با بی ثباتی در کلیت بخش مالی شامل 
بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و بازار سرمایه 
ایجاد شود که در مجموع به افزایش اثربخشی سیاست های پولی و 

بهبود محیط اقتصاد کالن منتهی خواهد شد.

ب- کانال های جذب نقدینگی
به  آن  منابع عرضه  منظر  از  نقدینگی  تحوالت  با مشخص شدن 
به  توجه  با  مردم  آحاد  است که  مطرح  این سوال  اکنون  اقتصاد، 
مختصات کالن اقتصادی )مانند روند تولید و چرخه های رکود و 
رونق، نرخ تورم و رشد اقتصادی، نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی 
بازارهای دارایی مختلف( و همچنین پیش بینی هایی که نسبت به 
نگهداری  شکلی  چه  به  را  نقدینگی  انبوه  حجم  این  دارند،  آینده 
می کنند؟ طبق تعریف تجمیع کل های پولی، افراد می توانند نقدینگی 
خود را به شکل پول )عمدتا سپرده دیداری( و یا شبه پول )عمدتا 
ترکیب  اساس،  این  بر  نمایند؛  نگهداری  سرمایه گذاری(  سپرده 

نقدینگی طی دوره مورد بررسی به شرح جدول 3 بوده است.

است که  آن  بیانگر  ایران  اقتصاد  بانکی  و  پولی  بخش  آمارهای 
طی دوره 4 ساله 1396-1393 به سبب پرداخت نرخ بهره های 
به شکل  عمدتْا  شده  اضافه  نقدینگی  بانکی،  شبکه  در  چشمگیر 
شبه پول نگهداری شده است، به گونه ای که به تدریج از سهم پول 
در نقدینگی کاسته شده و در مقابل بر سهم شبه پول افزوده شده 
است. این روند در اولین ماه از فروردین سال جاری نیز تکرار شده 

منابع پایه پولی 
ابتدای 
سال 
1393

ابتدای 
سال 
1396

ابتدای 
سال 
1397

انتهای 
شهریورماه 

1397
خالص دارایی های 

168192216236خارجی بانک مرکزی

خالص بدهی بخش 
32068دولتی به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک 
60100132150مرکزی

خالص سایر دارایی های 
160 ـ140 ـ132 ـ113 ـبانک مرکزی

118180214234مجموع )پایه پولی(
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نمودار 2- روند نرخ تورم طی سال های 1396-1386 )بر حسب درصد(جدول 3- اجزای نقدینگی )ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان(

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

است. بر این اساس، در حالی که در ابتدای سال 1393 سهم پول 
در نقدینگی حدود 19 درصد بوده است، در انتهای فروردین سال 
جاری این سهم به حدود 12 درصد تنزل یافته است که کمترین 
میزان آن در تاریخ اقتصاد ایران است. همچنین، در حالی که در 
ابتدای سال 1393 نسبت نگهداری شبه پول به پول 4 بوده است، 
در فروردین امسال این نسبت به باالترین رکورد تاریخی خود یعنی 

عدد 7 افزایش یافته است.

 این روند 2 تعبیر دارد: یکی اینکه، طی دوره مورد بررسی تقاضای 
معامالتی پول به دلیل رکود اقتصادی به شدت کاهش یافته است 
و دیگری اینکه نقدینگی بیش از حد به جامعه پمپاژ شده است و 
لذا افراد سعی کرده اند از طریق نگهداری نقدینگی مازاد به شکل 
شبه پول )سپرده مدت دار( به تعادل ترازهای پولی دست یابند. در 
نتیجه این تحوالت، نرخ تورم نیز در یک مسیر کاهنده قرار گرفت 
و برای دو سال متوالی )1396-1395( کمتر از  10 درصد شد که 

طی 4 دهه انقالب اسالمی بی سابقه بوده است.

اما بروز تالطمات ارزی در اواخر سال گذشته و تسری آن به سایر 
نیابد و کارگزارن  ادامه  بازارهای دارایی سبب شد که روند فوق 
اقتصادی در تصمیمات خود نسبت به نگهداری ترکیب نقدینگی 
به شکل پول و شبه پول بازنگری نمایند. اطالعات سیستم بانکی 
حاکی از آن است که روند کاهشی سهم پول در نقدینگی بعد از 
فروردین ماه سال جاری معکوس شده و شروع به افزایش کرده و 
لذا سهم شبه پول شروع به کاهش کرده است. طبق آخرین اطالعات 
در دسترس، در شهریور ماه سال جاری سهم پول به 15 درصد 

افزایش و سهم شبه پول به 85 درصد کاهش یافته است. 

روند فوق نیز 2 تعبیر دارد: اول اینکه تقاضای معامالتی پول در 

حال افزایش است و دوم اینکه در مقایسه با سال های قبل نسبت 
به عنوان  تبدیل می شود.  پول  به  اضافه شده  نقدینگی  از  بیشتری 
 5 متوسط  طور  به  دوره 1393-1396  طی  حالی که  در  نمونه، 
درصد از نقدینگی اضافه شده به پول تبدیل می شد، از اردیبهشت 
ماه امسال حدود 40 درصد از نقدینگی اضافه شده به پول تبدیل 
تعبیر  نیز  پول  داغ شدن  به  اقتصاد  در  پدیده که  این  است.  شده 
می شود حاکی از افزایش بهای کاالها و خدمات و بروز فشارهای 
تورمی است. بدین منظور در ادامه روند تحوالت تورم و ارزیابی 

مسیر آتی بررسی می شود.

تحوالت تورم
همانگونه که در نمودار 2 و بخش هایی از نمودار 3مالحظه می شود 
در حالی که نرخ تورم با شروع یک روند نزولی از سطح حدودًا 35 
درصدی در سال 1392طی دو سال متوالی 1395-1396 کمتر از 
ده درصد بوده است، با شروع التهابات ارزی و تسری آن به بخش 
حقیقی اقتصاد، نرخ تورم های ماهانه در سال جاری افزایش های 
بیشتری را تجربه کرد به نحوی که به فاصله 8 ماه یعنی در آبان ماه 

سال جاری نرخ تورم سالیانه به 18/5 درصد افزایش یافت. 

خوشبختانه با اقدامات بازارساز که منجر به توقف افزایش نرخ ارز 
و آغاز و تداوم روند کاهشی آن شده است، نرخ تورم ماهانه که در 
شهریور ماه به 6/1 درصد افزایش یافته بود، اکنون در مسیر نزولی 
قرار گرفته و در مهرماه و آبان ماه به ترتیب به 4/6 درصد و 3/5 
درصد کاهش یافته است. در صورت تداوم کاهش نرخ تورم ماهانه، 
اگر فرض شود، نرخ تورم های ماهانه برای 4 ماه انتهایی امسال 2 
نیز 1 درصد محقق شود،  بعد  نیمه نخست سال  برای  و  درصد 
محاسبات بیانگر آن است که طبق نمودار 3، آثار التهابات شایان 
ذکر است که افزایش شاخص بهای کاالها و خدمات تا کنون از 
محل گروه کاالیی بوده است و انتظار می رود که در ادامه این افزایش 
بها به گروه خدمات منتقل شود و پویایی های آتی تورم معطوف به 
این گروه از سبد مصرفی خانوارها باشد. همچنین، سناریو های تورم  
ماهیانه که در نظر گرفته شده است تا حدود زیادی خوشبینانه است 
اقتصاد جدیدی می تواند  و  تکانه های سیاسی  بروز  در صورت  و 
نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. از مهمترین عوامل اقتصادی 
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اثرگذار بر این روند می توان به تحوالت بودجه سال بعد و میزان 
افزایش حقوق و دستمزدها، اصالح بهای حامل های سوخت و 
انتقالی مربوط  بنزین و اصالح مبلغ پرداخت های  به ویژه  انرژی 
افزایش بهای کاالها و  به هر حال  برد.  نام  یارانه ها  به هدفمندی 
خدمات سبب کاهش قدرت خرید نقدینگی شده است و با توجه 
به افزایش بیش از حد نقدینگی نسبت به ظرفیت تولید در سال های 
گذشته، این امر منجر به اصالح و کاهش نسبت نقدینگی به ظرفیت 

تولید جامعه در سال جاری و سال  آتی خواهد شد.

جمع بندی و توصیه های سیاستی
در این یادداشت سعی شد بصورت خالصه تحوالت نقدینگی و 
تورم در اقتصاد ایران طی چند سال اخیر بررسی شود. در مجموع 
می دانیم که نقدینگی از کانال های متعددی به جامعه تزریق می شود 
و حسب شرایط اقتصادی و بهینه یابی مصرف کنندگان به اشکال 
مختلفی نگهداری می شود. بر این اساس، از آنجا که در صورت 
تداوم روند فعلی پیش بینی می شود نقدینگی در انتهای سال جاری 
به حدود 1900 هزار میلیارد تومان بالغ گردد، ضروری است که 
سیاستگذار بر کانال هایی که چندان با اهداف اقتصاد کالن، به ویژه 
در چشم انداز تحریم های ظالمانه اقتصادی، سازگاری ندارند، کنترل 
و نظارت موثرتری داشته باشد. همچنین، بررسی منابع تقاضای 
نقدینگی حاکی از چرخش تصمیمات مربوط به شکل نگهداری 
نقدینگی اضافه شده از شبه پول به پول است و افراد جامعه نیازمند 
نگهداری میزان پول بیشتری در مقایسه با قبل هستند. هر چند که 
انتظار می رود در صورت تداوم اقدامات ثبیت ساز بانک مرکزی در 
بازار ارز، روند افزایشی تبدیل شبه پول به پول متوقف شود ولی 
اثرات  و  نقدینگی  برای مهار  پولی  ضروری است که سیاستگذار 
تورمی آن، دستورالعمل جذب سپرده های بلندمدت بیشتر از یک 

سال را )2 تا 5 سال( تدوین و ابالغ نماید.

بانکی همان گونه که  نظام  این، در خصوص اصالحات  بر  عاله 
بارها نیز تاکید شده است، درجه اقتدار مقام ناظر در عملیاتی شدن 
این مهم و افزایش سالمت و ثبات مالی بانک ها نقش اساسی دارد. 
تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که تاسیس شورا یا کمیته 

نمودار 3- پیش بینی روند نرخ تورم طی ما ه های آینده ) بر حسب درصد(

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و محاسبات محقق

ثبات مالی یکی از ضرورت های دستیابی به ثبات مالی است. در 
صورت پیدایش روزنه هایی برای تحقق این آرزو، یکی از اقدامات 
بانک ها  مازاد  اموال  فروش  پیگیری جدی  اساسی  اولویت های  و 
و خروج آنها از بنگاهداری است که منابع حاصل از آن می تواند 
صرف اصالح ساختار ترازنامه و افزایش سرمایه بانک ها، کاهش 
ناترازی ترازنامه  به بانک مرکزی و در مجموع کاهش  آنها  بدهی 

بانک ها شود. 
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مدیریت نقدینگی و سیاست گذاری بانک مرکزی

 مهشید شاهچرا 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منابع،  تخصیص  و  تجهیز  فرآیند  در  مهمی  نقش  بانک ها 
ریسک  و  متنوع سازی  فرصت های  سرمایه گذاری  شناسایی 
یک  عنوان  به  بانکی  بخش  کارآیی  و  ساختار  و  می کنند  ایفا 
بانک  به  توجه  با  و  است  توجه  مورد  مالی  توسعه  مستقل  بعد 
محور بودن ایران در تامین نیازهای مالی و نقدینگی، مشکالت 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی  موجود در نظام بانکی 
از مهمترین کاستی های بخش بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها 
به سایر بخش های اقتصادی است که ناشی از کسری نقدینگی 
برای  بانک ها  است.  بانکی کشور  شبکه  در  سرمایه  کسری  و 
پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقالم 
و  تخصیص  منظور  به  جدید  منابع  جذب  همچنین  و  ترازنامه 
در نتیجه کسب درآمد نیاز به نقدینگی دارند. مدیریت نقدینگی 
پیش بینی  گذشته،  در  بانک  نقدینگی  وضعیت  تحلیل  بانک، 
نیازهای آینده، بررسی روش های جذب منابع و طراحی ساختار 
با گستردگی  تواند  می  و  می شود  شامل  را  بانک  دارایی  های 
تامین  زمینه  در  را  مشکالت  از  بسیاری  خود  به  مربوط  مسائل 

مالی در کشور تعدیل بخشد. 

برای  که  هستند  پیچیده ای  فرآیندهای  منابع  جذب  روش های 
اثرگذار  آن  در  بانک   اندازه  و  می روند  بکار  نقدینگی  مدیریت 
یا  داخلی  )منابع  تامین مالی  محل  یا  شیوه  آن  بر  عالوه  است. 
همه  است که  اثرگذار  بانک  هزینه های  و  ساختار  بر  خارجی( 
قرار  تحت تاثیر  را  تامین مالی  برای  بانک ها  انتخاب  موارد  این 
را در اصالح و  بانک  توانایی  نقدینگی،  به عبارتی  داد.  خواهند 
بانک  یک  می دهد.  نشان  دارایی ها  افزایش  و  بدهی ها  کاهش 
زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق 
به  غیرنقد  دارایی های  تبدیل  طریق  از  هم  و  بدهی ها  افزایش 
وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول به دست آورد. 
نقدینگی  نیازهای  پاسخگوی  نتوانند  طریق  این  از  بانک ها  اگر 
مشتریان خود باشند از طریق بازار بین بانکی و یا بانک مرکزی 
بانک  از محل  مالی  تامین  نمود.  را برطرف خواهند  نیازها  این 
مرکزی یا به اصطالح پول پر قدرت، چه برای اقتصاد و چه برای 
بانک  هزینه های مضاعفی دارد که تنها در شرایط بحرانی از آن 
استفاده می شود. بنابراین در شرایطی که بانک از محل افزایش 
بدهی یا تبدیل دارایی غیرنقد به نقد نتواند منابع مالی مورد نیاز 

را تامین نماید، بازار بین بانکی جایگزین مناسب و مطلوبی برای 
تامین نقدینگی خواهد بود و اینجاست که اهمیت ارتباط نقدینگی 

و سیاست های بانک مرکزی در این مورد مشخص خواهد شد.

که  می آید  شمار  به  پول  بازار  از  مهمی  بخش  بانکی  بین  بازار 
امکان مبادالت بین موسسات مالی و بانکی را تسهیل می بخشد. 
بازار که تنها نهادهای مالی دارای مجوز می توانند وارد  این  در 
از  یا  و  داده  وام  بازار  این  در  را  خود  ذخیره  می توانند  شوند، 
بدون  بازار  این  در  بانک ها  نمایند.  استفاده  دیگران  ذخایر 
نیازهای  می توانند  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه  از  استفاده 
یکی  بانکی  بین  بازار  به عبارتی  نمایند.  تامین   را  خود  اعتباری 
مؤسسات  سایر  و  بانک ها  آن  در  است که  پول  بازار  اجزای  از 
اعتباری نسبت به معامله با یکدیگر جهت تامین مالی کوتاه مدت 
اقدام می نمایند. مطابق با دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی، 
دو  حداقل  بانکی  بین  بازار   ،1383 سال  مصوبه  مرکزی  بانک 
کارکرد مهم در نظام  مالی ایفا می کند. اولین و مهمترین کارکرد 
سیاست  اجرای  در  مرکزی  بانک  مؤثر  و  فعال  نقش  ایفای  آن 
بازار  دیگر  است. کارکرد  سود  نرخ های  راهبری  طریق  از  پولی 
بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی 
بنابراین،  است.  وجوه  دارای کسری  مؤسسات  به  مازاد  دارای 
بانکی  بین  بازار  یک  ایجاد  برای  باالیی  انگیزه  سیاستگذاران 
مورد  نرخ سود  به  بتواند  مرکزی  بانک  تا  دارند  قوی  و  کارآمد 
نظر خود دست یابد و مؤسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارایی 
ارتباط  همین  در  بپردازند.  خود  میان  در  نقدینگی  مبادله  به 
اروپا،  اتحادیه  مرکزی  بانک  که  بیان می کند  اسمیتز1 )2011( 
فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان بر بازار بین بانکی و نرخ 
سود آن به عنوان ابزار سیاست پولی تاکید دارند. بانک مرکزی 
و  آزاد  بازار  طریق  از  بانکی  بین  بازار  سود  نرخ  دستکاری  با 
شکل دهی جهت و حجم استقراض در این بازار، به عنوان ابزار 

سیاست گذاری از آن استفاده می کند. 

اجرای  در  اساسی  نقشی  بانکی  بین  بازار  اساس،  این  بر 
بانکی،  بین  بازار  از  متشکل  پول  بازار  دارد.  پولی  سیاست های 
و  سپرده  گواهی  تجاری،  اوراق  خزانه،  اسناد  ثانویه  بازار 
به ضعف  توجه  با  است که  بهادار  اوراق  فروش  و  خرید  بازار 
بازارهای  توسعه  فقدان  و  مالی  بازارهای  زیرساخت های  در 
بازار  ایران، نقش  ثانویه در کشورهای در حال توسعه همچون 
قابل  پولی  سیاست  غیرمستقیم  ابزار  یک  به عنوان  بین بانکی 
توجه و حائز اهمیت است. به عبارتی در صورت نیاز بانک ها به 
بانک  اعتباری  طریق خط  از  می توانند  بانک ها  نقدینگی،  منابع 
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مرکزی، اضافه برداشت از این بانک و استقراض از سایر بانک ها 
بانک  منابع  از  استفاده  نمایند.  جبران  را  خود  نقدینگی  کسری 
مرکزی گرچه ممکن است برای بانک ها سهل ترین راه باشد، اما 
کشور، کاهش  در  نقدینگی کل  رشد  بر  آن  منفی  تبعات  و  آثار 
قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. علی رغم 
نامطلوب بودن استقراض از بانک مرکزی، تامین نیازهای بانکی 
از طریق مراجعه به بنگاه های مشابه نیز مشکالت عدیدٔه دیگری 
را فراهم می آورد و در سودآوری و استفاده بهینه از منابع مازاد آنها 
اثرگذار خواهد بود. بنابراین برای اصالح رابطه بانک ها با بانک 
مرکزی و افزایش قدرت اعتباری بانک ها و کنترل متغیرهای پولی 

و مهار تورم توجه به بازار بین بانکی الزم است. 

سیاست های  تکانه های  انتقال  سازوکار  شروع  نقطه  بازار  این 
پولی است و مزایایی همچون اجرای موثر سیاست های پولی و 
اعتباری، بهبود مدیریت نقدینگی بانک ها، کاهش اضافه برداشت 
آنها از بانک مرکزی، کاهش هزینه های تجهیز منابع برای بانک ها 
و امکان کاهش نرخ سود تسهیالت از این طریق و تقویت توان 
تولیدی و سرمایه  تامین مالی واحدهای  بانک ها در جهت  مالی 
گذاری را با خود دارد )پاتانیک و همکاران2، 2017(. در بازار بین 
بانکی، پول و نقدینگی توزیع مجدد می شود و خلق پول صورت 
تامین کسری  هزینه های  بازار  این  طریق  از  بانک ها  نمی گیرد. 
منابع خود را از روش اضافه برداشت کاهش می دهند. عالوه بر 
آن بانک ها می توانند با نگه داری بخشی از منابع خود در بازار بین 
بانکی در صورت مواجهه با تکانه های مالی و نوسانات بازار به 
جای نقد کردن دارایی های بلندمدت خود از این منابع استفاده 
نمایند و از ضایع شدن منافع خود جلوگیری نمایند. در صورت 
اثرات زنجیره ای هر تکانه بستگی  وقوع بحران شدت و ضعف 
به ساختار مطلوب بین بانک ها در بازار بین بانکی دارد. همچنین 
و  یکدیگر متصل شوند  به  مرکز  از طریق یک  بانک ها  اگر همه 
بانک های  مالی  مشکالت  باشد،  نداشته  وجود  مستقیم  ارتباط 
پیرامون تا هنگامی که منجر به بروز مسائل حاد در بانک نشود، به 
دیگر بانک ها سرایت نمی کند. از این رو، نقش بانک مرکزی در 
جلوگیری از بحران و همچنین تسویه نظام پرداخت ها با اهمیت 
است. هر قدر امکان دخالت بانک مرکزی در عملیات بازار بین 
و کنترل ریسک های  نظارت  در  موثری  نقش  باشد  بیشتر  بانکی 
مختلف خواهد داشت و اثرگذاری سیاست پولی بانک  مرکزی از 
طریق بازار بین بانکی به صورت گسترده تری در اقتصاد نقش ایفا 
می نماید. اگر چه مداخله بانک مرکزی عملیات بازار را تضمین 
و  بازار  در  شرکت کننده  بانک های  سالمت  اگر  ولی  می نماید 
شناسایی آنها مورد توجه قرار نگیرد، می تواند مشکالت عدیده ای 
از  آورد.  فراهم  پولی  سیاست گذاری  و  بانکی  بین  بازار  برای  را 
سوی دیگر نرخ سود یا نرخی که مبتنی بر آن تامین  مالی در این 
بازار صورت می گیرد، نیز حائز اهمیت است و یکی از نقش های 
کلیدی بانک مرکزی ایران در بازار بین بانکی، اثری بود که بر نرخ 

سود بازار بین بانکی گذاشت.

سود  نرخ  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  بسیاری  مطالعات 
در  بسزایی  نقش  می تواند  و  بوده  پول  موثر  نرخ  به  متکی  پول 
نوع  باشد.  داشته  مرکزی  بانک  پولی  سیاست های  اثرگذاری 
بازار  مبادالت وجوه  قیمت گذاری  در  نیز  بانکی  بین  ارتباطات 
بین بانکی تاثیر دارد. در بازار بین بانکی هر دو گیرنده و دهنده 
وام، موسسات مالی بوده و موسسات قرض گیرنده با موسسات 
خاصی ارتباط برقرار می نمایند که ریسک اعتباری باالیی دارند 
و به تبع نرخ سود باالتری را پیشنهاد می نمایند و قیمت پول را 
در بازار تحت تاثیر قرار می دهند. توافقات بازخرید، ابزارهای 
خرید  برای  معموال  که  هستند  بین بانکی  بازار  در  کوتاه مدت 
بهادار  اوراق  سایر  یا  و  خزانه  رسید  مانند  مالی  دارایی  یک 

دولتی و بانکی به کار گرفته می شوند.

نرخی که در بازار بین بانکی موسسات مالی معامالت یک  شبه 
در آن انجام می دهند تا حد زیادی وابسته به نرخ وام دهی بانک 
معموال  مرکزی  بانک  تجاری  دوره  این  طول  در  است.  مرکزی 
توسط این نرخ سیاست های پولی خود را نشان می دهد. عملیات 
ذخایر عرضه  مجموع  تعیین کننده  به طور گسترده  مرکزی  بانک 
شده توسط بانک ها بوده و تخصیص این ذخایر در درون نظام 
بانکی تعیین کننده نرخ است که در آن موسسات مبادرت به مبادله 
می نمایند. نرخ موثر بانک مرکزی همان میانگین نرخ استفاده در 
معامالت بازار بین بانکی است که این نرخ هدف برای هدایت و 
اثرگذاری سیاست پولی در کشور است. در نهایت آنکه در ایران 
توسعه ابعاد بازار بین بانکی در کنار حضور موثر بانک مرکزی و 
مدیریت فعاالنه نرخ سود بازار )به خصوص در سال های اخیر(، 
بانک ها  مالی کوتاه مدت  تامین  بین بانکی در  بازار  اهمیت نقش 

را دوچندان کرده است. 

مالی  ثبات  بر  قرض دهی  و  وام دهی  نرخ  میان  ایجاد حساسیت 
بانکی و کاهش منحنی  بین  بانک ها و تغییر در حجم معامالت 
عرضه بازار پول از جمله تاثیر پیاده سازی مقررات نقدینگی بال 
سالهای  در  شده  انجام  مطالعات  در  است که  پول  بازار  بر   3
اخیر به آن اشاره شده است. بک و کیستر )2012( بیان می کنند 
که در پیاده سازی مقررات نقدینگی بال 3 برای هماهنگی میان 
باید چارچوب عملیاتی مناسب وجود داشته  سیاست های پولی 
می تواند  نقدینگی  الزامات  منظر  از   3 بال  پیاده سازی  و  باشد 
کسری  افزایش  باشد.  داشته  پول  بازار  بر  معکوسی  اثرات 
نقدینگی در بانک ها، منجر به افزایش نرخ سود بین بانکی شده 
بانک  لذا  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  بانک ها  سود  حاشیه  و 
مرکزی می تواند با نظارت بر نسبت پوشش نقدینگی در بانک ها 
نرخ سود بین بانکی و در سطح کالن بر نرخ سود نظارت نماید. 
اغلب بروز بحران مالی به علت رونق وام دهی و دارایی ها اتفاق 
الزامات نقدینگی بال 3 نیز در  از این رو توجه به  افتاده است. 
این راستا می تواند عالوه بر کمک به بانک مرکزی بر تاثیرگذاری 
بیشتر بر این بازار بسیاری از مشکالت نقدینگی کشور را تسهیل 
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به دلیل کمبود نقدینگی و  بازار مالی  نماید. شوک و بحران  در 
سررسید  در  اخالل  یا  و  شده  تجهیز  منابع  نادرست  تخصیص 
بین منابع تجهیز و تخصیص یافته است که برآیند این رخدادها، 
پوشش  هدف  با  را  بانکی  بین  بازار  از  نقدینگی  تامین  و  نیاز 

سریع نیازهای نقدینگی و ممانعت از بحران الزامی می کند. 

جمع بندی
بازار بین بانکی نقشی اساسی در اجرای تامین منابع مالی برای 
آن  در  سیاستگذاری  و  مرکزی  بانک  نظارت  و  دارد  بانک ها 
می تواند بیش از پیش مشکالت شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر 
قرار دهد. از این رو بانک مرکزی با نظارت بر بازار بین بانکی 
و از طرف دیگر با نظارت بر مسائل نقدینگی بانک ها مطابق با 
استانداردهای بین المللی می تواند نقش اساسی در برقراری ثبات 
الزامات نقدینگی  بازارهای مالی کشور داشته باشد. بررسی  در 
کمیته بال در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی 
بانکی  بین  بازار  بر  الزامات  این  دادن  قرار  نظارت  تحت  با 

می تواند در گسترش بازار بین بانکی تاثیرگذار باشد. 

سیاستگذاری  زمینه  در  موثری  راهکارهای  نقدینگی  الزامات 
و  نقد  دارایی های  کیفیت  بر  تاکید  با  و  می نماید  ارائه  پولی 
نگهداری دارایی ها برای پیشبرد سیاست های پولی بانک مرکزی 
راهگشا می باشد. در این صورت بانک مرکزی هم با نظارت بر 
بازار  میان  ارتباطات  به  توجه  با  هم  و  آنها  نقدینگی  و  بانک ها 
را  موثری  اقدامات  مالی،  تامین  زمینه  در  بانک ها  و  بانکی  بین 
با  مرکزی  بانک  می نماید.  برقرار  مالی  و  پولی  ثبات  جهت  در 
کنترل نرخ سود بین بانکی به تامین نیازهای نقدینگی در بازار 
بین  نرخ سود  ارتباط متقابل  و  نموده  اقدام  مالی کشور  پولی و 
بانکی و نسبت پوشش نقدینگی در شبکه بانکی کشور می تواند 
تاثیرات  مناسب  سیاستگذاری های  و  مرکزی  بانک  نظارت  با 

مهمی بر نقدینگی داشته باشد. 
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ساماندهی بدهی های دولت به بانک ها

 ژاله زارعی
مدیر انجمن علمی پول و بانک ایران 

مقدمه
برای  تأمین مالی دولت  از روش های  ایجاد بدهی یکی  سیاست 
پوشش کسری بودجه و تأمین اعتبار است. ایجاد بدهی می تواند 
پروژه های  مالی  تأمین  همچون  اهدافی  به  دستیابی  منظور  به 
سرمایه گذاری، کمک به تراز پرداخت ها، توسعه بازارهای مالی، 
پرداخت  بدهی،  مجدد  مالی  تأمین  بودجه،  مالی کسری  تأمین 
از  ناشی  تأمین مالی خسارات  نهایت  ضمانت های منتشره و در 
بالیای طبیعی یا زیست محیطی باشد. استقراض دولت از بانک ها 
یکی از مهمترین اقالم بدهی است که دولت همواره از آن برای 
به طوری که،  است.  نموده  استفاده  مذکور  اهداف  به  دستیابی 
استفاده از این سیاست، در قوانین بودجه تحت عنوان تسهیالت 
ساماندهی  البته،  است.  گرفته  قرار  نظر  مد  همواره  نیز  تکلیفی 
بدهی های دولت به شبکه بانکی در راستای تقویت منابع بانکی 
در جهت نیل به رشد اقتصادی همواره از اهمیت زیادی برخوردار 
بوده است. برای تحقق این هدف، نظام مند نمودن نحوه محاسبه 
بدهی های دولت به شبکه بانکی، ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از 
صورت های مالی بانک ها از اهم امور دولت ها و سیستم بانکی 
برای برقراری پایداری مالی محسوب می گردد. این در حالی است 
بدهی  رشد  می دهد  نشان  بدهی،  از  نوع  این  آماری  بررسی  که 
به  ایران  در  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  به  دولت 
استثنای سال 1387، همواره دورقمی بوده است. برای ارزیابی 
این نوشتار سعی شده است  از بدهی دولت، در  نوع  این  بیشتر 
پس از بررسی وضعیت موجود بدهی های دولت به شبکه بانکی، 
اثرات این نوع از بدهی ها بر متغیرهای کالن اقتصادی و مدل های 
و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  آنها  ساماندهی  برای  جهان  در  رایج 
درنهایت بر اساس موارد مشروحه توصیه های سیاستی بیان گردد. 

وضعیت موجود بدهی های دولت به شبکه بانکی 
بخشی از حجم بدهی دولت به شبکه بانکی مربوط به خود دولت 
دولتی  مؤسسات  و  شرکت ها  به  متعلق  آن  از  دیگری  قسمت  و 

وابسته به آن است. 

بررسی آمار بدهی های دولت به شبکه بانکی نشان می دهد که این 
متغیرها در دهه 90 همواره روند صعودی داشته و میزان مطالبات 
بانک های غیردولتی از دولت در مقایسه با گروه های دیگر شبکه 

بدهی های  از  باالتری  سهم  و  بوده  باالتر   1388 سال  از  بانکی 
بخش دولتی را به خود اختصاص داده است.

بررسی دقیق تر بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مؤید آن است 
که بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در دوره زمانی 
1384-1390 روند نزولی داشته و در دهه 90 روند آن نوسانی 
بوده است. با وجود آن که بودجه شرکت ها و مؤسسات دولتی تقریبًا 
دو برابر منابع بودجه عمومی دولت است، اما میزان بدهی دولت 
است.  بوده  بیشتر  مراتب  به  سال 1385  از  پس  بانکی  شبکه  به 
به طوری که، در دوره زمانی 1385-1396 بدهی دولت به طور 

میانگین 23 برابر بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی بوده است. 

با  بانک  های غیردولتی در مقایسه  ارزیابی دقیق تر نشان می دهد 
را  دولت  از  مطالبات  بیشترین  تخصصی،  و  تجاری  بانک های 

نمودار 1- بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به تفکیک گروه های بانکی- 
هزار میلیارد ریال

نمودار 2- بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی- 
هزار میلیارد ریال

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
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داشته اند. همچنین پس از سال 1393 بدهی دولت به بانک های 
تخصصی باالتر از گروه بانک های تجاری بوده است.

اما بررسی آماری بدهی شرکت های دولتی به بانک های تجاری 
مؤید آن است که این متغیر در دوره زمانی 1384- 1388 به 
شدت کاهش یافته و در دهه 90 بانک های تخصصی و تجاری 
یکدیگر  مکمل  دولتی  شرکت های  به  تسهیالت  پرداخت  در 
بوده اند یعنی در زمانی که بدهی شرکت های دولتی به بانک های 
غیردولتی کاهش یافته است بدهی به بانک های تجاری افزایش 

یافته و بالعکس. 

همچنین میزان بدهی شرکت های دولتی به بانک های تخصصی 
در دهه 90 کاهش یافته و کمتر از سایر گروه های بانکی است.

دولتی  شرکت های  و  دولت  بدهی های  افزایش  جزء  مهمترین 
یا  و  جدید  مستقیم  بدهی  ایجاد  از  ناشی  می تواند  بانک ها  به 
عنوان  به  باشد.  پیشین  دول  توسط  بودجه ای  تکالیف  ایجاد 
نمونه، طرح ها و مصوبه های مختلف حمایتی دولت ها در قالب 
اوراق  انتشار  اساسی،  کاالهای  خرید  مانند  تکلیفی  تسهیالت 
مشارکت و خریدهای تضمینی و همچنین بهبود رشد اقتصادی و 
خروج از رکود در برهه  های مختلف به ویژه برون رفت از بحران 
بانکی از جمله مواردی هستند که در نهایت به صورت مستقیم 
بازپرداخت  عدم  البته،  می گذارند.  اثر  دولت  بدهی  افزایش  بر 
در  ولی  شده  تکلیف  دولت  بر  قبل  سال های  در  بدهی هایی که 
زمان مقرر باز پرداخت آن صورت نگرفته است نیز می تواند زمینه 
افزایش سرفصل بدهی در هر سال را موجب گردد. هرچند، تأمین 
مالی کسری بودجه نیز همواره از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش 

بدهی های بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی بوده است. 

آثار بدهی دولت به بانک ها بر متغیرهای اقتصادی
اصل  دولت، یک  بودجه  مالی  تأمین  عنوان یک روش  به  بدهی 
از  بزرگی  سهم  و  بوده  دولت  مالی  منابع  سبد  در  شده  پذیرفته 

دارد.  بانکی  نظام  از  دولت  استقراض  به  اختصاص  سبد  این 
بدهی دولت به بانک ها به صورت غیرمستقیم می تواند از کانال  
سرمایه گذاری  خصوصی،  بخش  پس انداز  نظیر  متغیرهایی 

خصوصی و دولتی و نرخ سود بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد. 

به عنوان مثال، شواهد نشان می دهد افزایش حجم بدهی دولت به 
بانک ها منجر به انجماد منابع مالی بانک ها در دست بخش دولتی 
منابع  به  غیردولتی  بخش های  دسترسی  موضوع  این  گردیده که 

مالی را کاهش داده است. 

پایه  خلق  به  بانک ها  به  دولت  بدهی  افزایش  دیگر،  سوی  از 
استقراض  افزایش  این  اگر  و  می انجامد  نقدینگی  رشد  و  پولی 
دولت، به افزایش عرضه و تولید منجر نشود درنهایت به تورم 

تبدیل خواهد شد.

سهم  دولت،  از  بانک ها  مطالبات  اینکه  دلیل  به  این،  بر  عالوه 
عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود از این رو در صورت 
عدم بازپرداخت بهره و اصل بدهی ها، این احتمال وجود دارد که 
ایجاد  زمینه  و  افزایش  آتی  سال های  در  دولت  بدهی های  میزان 

ناپایداری بودجه ای فراهم گردد.

درخصوص  را  مثبتی  اقدامات  اخیر  سال های  در  دولت  البته 
ساماندهی بدهی های بخش خود به شبکه بانکی را انجام داده که از 
آن جمله می توان به تشکیل دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت 
به  دولت  بدهی های  تسویه  پیش بینی  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک ها در چارچوب قوانین بودجه 
1395 -1397 و اختصاص منابعی از محل حساب ذخیره ارزی 
جهت افزایش سرمایه بانک ها )ماده 18 قانون »رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«( اشاره کرد. 

اختالف دولت و شبکه بانکی در نحوه محاسبه بدهی
بانک ها،  به  دولت  بدهی  تسویه  برای  موانع  مهمترین  از  یکی 
اختالف آنها و دولت در تعیین میزان دقیق مطالباتشان از دولت 

نمودار 3- بدهی دولت به شبکه بانکی به تفکیک گروه های بانکی– 
هزار میلیارد ریال

نمودار 4- بدهی شرکت ّها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی به تفکیک 
گروه های بانکی – هزار میلیارد ریال

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزیمنبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
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نحوه  از  متفاوت  برداشت های  واسطه  به  به گونه ای که،  است. 
محاسبه بدهی های دولت از شبکه بانکی و تعیین میزان دقیق آن، 
آمار متفاوتی از میزان این نوع از بدهی های دولت اعالم می شود. 
به باور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، یکی از دالیل عمده 
این تفاوت ها، عمدتًا به نحوه شناسایی مستندات قانونی مربوط 
به تضامین دولتی و نیز نحوه محاسبه سود و وجه التزام مطالبات 
بر  این خصوص است.  ابهامات موجود در  و  از دولت  بانک ها 
پیشنهاد کرده اند در نحوه شناسایی  این کارشناسان  این اساس، 
اصل بدهی های دولت به شبکه بانکی الزم است بدهی هایی مورد 
شناسایی قرار گیرند که دارای منشأ قانونی باشند، توسط هیئت 
حیث  از  یا  بوده  قانونی  منشأ  )دارای  شده اند  تصویب  وزیران 
آنها  از  اسالمی  شورای  مجلس  تطبیق  هیئت  قوانین،  با  انطباق 
و  داشته  را  بودجه  و  برنامه  یا ضمانت سازمان  نگرفته اند(  ایراد 
در  مواردی که  لذا، سایر  باشند.  ایجاد شده  این سازمان  توسط 
بدهی دولت  به عنوان  نباید  نگرفته اند  قرار  مزبور  فهرست گروه 

مورد استناد قرارگیرند. 

عالوه بر این، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، بر این باورند 
که در نحوه محاسبه سود و وجه التزام بدهی دولت به شبکه بانکی 
اقداماتی  آنها  اصالح  برای  می بایست  و  دارد  وجود  شبهاتی  نیز 

انجام پذیرد. به عنوان نمونه، 

 در ارزیابی جرائم بعد از انتقال بدهی به دولت، محاسبات باید 
صرفًا بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد در تضمین نامه های 
رو،  این  از  انجام گیرد.  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  صادره 
تضمین شامل »وجه التزام« نمی گردد و وجه التزام به مبلغی بیش 

از آن غیرقانونی است. 

 برای محاسبه سود دوره تأخیر بازپرداخت بدهی دولت به شبکه 
بانکی، نباید از روش ربح مرکب استفاده گردد. بلکه می بایست 

روش ساده مبنا قرار گیرد.1

بانکی می بایست  به شبکه  ارزی دولت  بدهی های  در محاسبه   
منشأ ایجاد بدهی، منبع تأمین آن و ضمانت های قانونی در نظر 
متفاوت  محاسبه ها کاماًل  نحوه  صورت  در آن  زیرا  شود.  گرفته 

خواهد بود. 

دقیق  برای محاسبه  پیشنهاد می کنند  این کارشناسان  نهایت،  در 
ارقام مطالبات شبکه بانکی از دولت می بایست ارقام بدهی های 
دولت پس از حسابرسی به تأیید مشترک وزارت امور اقتصاد و 
دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و در نهایت هیئت 

وزیران آن را تصویب نمایند. 

مدل های مورد استفاده در ساماندهی بدهی دولت به بانک ها 
تأمین مالی مخارج  به منظور  بانکی  از سیستم  استقراض دولت 
و  استحکام  از  مالی  بازارهای  که  می دهد  رخ  شرایطی  در  خود 
عمق کافی برخوردار نباشند. توسعه بازار سرمایه و انتشار اوراق 

توسعه  کشورهای  در  که  هستند  مواردی  جمله  از  دولتی  بدهی 
یافته برای تأمین مالی بخش دولتی مورد استفاده قرار می گیرند. 
دولت  مالی  تأمین  از  حمایت  ضمن  دولتی  بدهی  اوراق  بازار 
برای پوشش بخشی از هزینه های جاری می تواند به عنوان ابزاری 
و  پیمانکاران بخش خصوصی  به  بدهی دولت  بازپرداخت  برای 
البته  قرار گیرد.  نیز مورد استفاده  پولی  همچنین کنترل سیاست 
این امر مستلزم این است که بازارهای مالی از استحکام و عمق 

کافی برخوردار باشند. 

استفاده  با  بانکی  شبکه  به  دولت  بدهی های  ساماندهی  فرآیند 
در سطح جهان  بانک ها  از  در شماری  بدهی ها،  اوراق سازی  از 
»مجمع  و  لندن«2  »مجمع  در  شده  ارائه  مدل های  از  اقتباس  با 
پاریس«3 به ترتیب اولین بار در دهه1950 و 1970 مورد استفاده 
قرار گرفتند. این مجمع  ها برای یاری رساندن دولت ها در مدیریت 
بدهی  پس از بحران های مالی تشکیل شدند. کشورهای امریکای 
همچنین کشورهای  و  سابق  شوروی  آفریقا،  صحرای  التین، 
آسیایی که با بحران مالی و بدهی مواجه بودند از این رویکرد برای 

نجات شرایط اقتصادی کشور خود استفاده کردند. 

دولت های  بدهی  ساماندهی  فرآیند  مذکور،  مدل های  اساس  بر 
تغییرات  هدف  با  غربی  بانک های  و  توسعه  درحال  کشورهای 
استفاده  بر  تأکید  و  بدهی  مدیریت  زیربنایی  اصول  در  اساسی 
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دولت ها از اوراق قرضه آغاز شد. برای تحقق این هدف،  به عنوان 
نمونه، پس از بروز مشکل مالی برای دولت ها در دهه 1970-
1980 و درخواست کمک از مجمع لندن، ابتدا شورایی با عنوان 
»کمیته مشاوران بانکی«4 برای ساماندهی بدهی ها تشکیل گردید 
و پس از گردآوری اطالعات کامل از طلبکاران، تدابیری برای حل 
قبیل حمایت  از  بانکداری  در بخش  بدهی دولت مذکور  بحران 
نقدی کوتاه مدت و کمک به تأمین مالی و یا حتی اعطای خطوط 
و سودان  ترکیه  لهستان،  پرو،  اتخاذ  شد.  مرکزی  بانک  اعتباری 
از جمله کشورهایی بودند که در دوره مذکور از رویکردهای این 
مجمع برای حل مدیریت بدهی دولت ها به ویژه بدهی دولت به 
بانک ها استفاده کردند. هرچند بانک های کوچک از رویکردهای 
بدهی  ساماندهی  و  نکردند  استقبال  مجمع  این  در  شده  اتخاذ 

بانک ها با موانع حقوقی، تکنیکی و قانونی مواجه شد. 

برادی5 وزیر  برنامه دیگری توسط نیکول  اواخر دهه 1980،  در 
و  جهانی  بانک  استقبال  مورد  که  شد  بیان  امریکا  خزانه داری 
بانکی  بدهی های  معاوضه  گرفت.  قرار  پول  بین المللی  صندوق 
توسط  مختلف  چارچوب های  انتخاب  اجازه  دولتی،  اوراق  با 
سررسید های  زمان  و  بهره  نرخ  زمینه  در  اعتباردهنده  بانک های 
نظر  تجدید  اساس  بر  جاری  بدهی  به  معوقات  تبدیل  اوراق، 
این  بودند.  برادی  پیشنهادی  موارد  جمله  از  بدهی ها  جدول  در 
برنامه به طور وسیعی مورد استقبال سیاست گذاران قرار گرفت 

نوظهور  بازارهای  به  از سرمایه ها  انتقال موج جدیدی  و موجب 
فعالیت  شروع  نقطه  عنوان  به  می توان  را  برادی  برنامه  گردید. 

اوراق دولتی قابل مبادله دانست. 

مجمع  برادی،  توسط  پیشنهادی  برنامه های  پیاده سازی  شواهد 
پاریس و لندن برای ساماندهی بدهی دولت به بانک ها حاکی از 
آن است که از بین برنامه های مذکور، »کمیته مشاوران بانکی« که 
در مجمع لندن حضور فعال داشتند توانستند اقدامات مهمی را 

برای ساماندهی بدهی های دولت اجرایی نمایند. 

جمع بندی
استقراض دولت از شبکه بانکی، درعمل استقراض از بانک مرکزی 
تأمین  به عنوان  بانک ها  فرآیند  این  به شیوه غیرمستقیم است. در 
کننده بخشی از منابع مالی دولت وارد عرصه می شوند و این مساله، 
را در پی خواهد داشت که  آن ها  تراز  افزایش کسری و منفی شدن 
در ابتدا بدنه اقتصادی کشور و در نهایت آحاد جامعه از آن آسیب 
در دست  بانک ها  مالی  منابع  بلوکه شدن  به گونه ای که،  می بینند. 
بخش دولتی، عالوه بر ممانعت از گردش صحیح پول در سیستم 
و قطع جریان و شریان حیاتی بانک، زمینه افزایش پرداخت بیشتر 
سودهای تضمین شده و قطعی به سپرده گذاران و عدم حصول تام و 
تمام سود معامالت پیش بینی شده را فراهم خواهد آورد. تحقق این 
شرایط موجب افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک ها خواهد شد 
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که حرکت به سمت ورشکستگی بانکی را تسریع می بخشد. از این 
رو، در گام نخست می بایست بر اساس مطالعات تطبیقی، سقف 
مجاز و مشخصی برای میزان بدهی دولت به سیستم بانکی تبیین 
گردد. البته باید به این نکته اشاره داشت قاعده بدهی به صورت کلی 
در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف 
و تبیین گردیده است. به گونه ای که، مطابق با ماده )8( این قانون 
دولت موظف است شاخص نسبت بدهی های دولت و شرکت های 
دولتی به تولیدناخالص داخلی را در سطح 40 درصد حفظ نماید. 
البته در تبصره های این ماده افزایش این نسبت می تواند با تشخیص 
وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران به 45 درصد و یا 
حتی در مواقع اضطراری با تصویب مجلس شورای اسالمی برای 
مدت محدود به 50 درصد افزایش یابد. اما باید به این نکته توجه 
داشت که بخشی از این بدهی به استقراض دولت از نظام بانکی 
اختصاص دارد که می توان در راستای برقراری انضباط مالی بیشتر در 
سیاست های بودجه ای دولت، سقفی مجاز برای میزان بدهی دولت 
به بانک ها و بانک مرکزی تعیین گردد. البته در ماده 137 اساسنامه 
نمونه بانک های تجاری غیر دولتی به این موضوع اشاره شده است 
که »انجام عملیات بانکی با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و 
شرکت های دولتی صرفاأ با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و درچارچوب ضوابط مجاز است«. اما »چارچوب ضوابط 
مجاز« به عنوان تبصره یا بند در این بخش ذکر نگردیده است. لذا 
در راستای شفافیت بیشتر، ضوایط مربوطه باید کاماًل شفاف در این 

اساسنامه مشخص گردد.

بدهی های  محاسبه  نحوه  نظام مندکردن  می بایست  بعدی،  در گام 
مزبور و ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت های مالی بانک ها در 
دستور کار قرار گیرد. از این رو می بایست شبهات موجود در نحوه 
محاسبه سود و وجه التزام بدهی دولت به شبکه بانکی حل گردیده 
و برای اصالح آنها اقداماتی انجام پذیرد تا رقم یکسان و مشخصی 
برای میزان بدهی دولت به بانک ها از سوی هر دو نهاد اعالم گردیده 

و دولت گام هایی را برای بازپرداخت این بدهی بردارد. 
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تالش برای تسهیل مبادالت پولی و بانکی

و  تجارت  توسعه  الزمه های  از  یکی 
صادرات و در نتیجه گسترش درآمدهای 
میان  بانکی  مناسب  روابط  کشور 
بانک های متوسط و  با  ایرانی  بانک های 
خارجی  و کارگزاری های  خارجی  بزرگ 
اقتصادی  کارشناسان  می رود.  شمار  به 
و  پولی  المللی  بین  روابط  دارند  اعتقاد 
فشارهای  و  تحریم ها  به  توجه  با  بانکی 
بشری  حقوق  ضد  و  اقتصادی  گسترده 
تاثیرگذار  ایران  اقتصاد  روی  بر  آمریکا 
با  می توان  حال  عین  در  اما  است 
شناسایی راه های جدید و ایجاد کانال ها 
را  تحریم ها  اثر  جانبه  چند  پیمان های  و 
کاهش داد و فضا را برای فعالیت فعاالن 
صادرات  پول های  بازگشت  و  اقتصادی 
نفتی و غیرنفتی به کشور ایجاد کرد؛ در 
عبداللهی،  بهمن  سراغ  به  زمینه  همین 
ایران و عضو شورای  تعاون  اتاق  رئیس 
در  را  وی  نظر  تا  رفتیم  اعتبار  و  پول 
این  مشروح  شویم.  جویا  خصوص  این 

گفتگو را در ادامه می خوانید:

با توجه به تاکید رییس جمهور آمریکا در زمینه افزایش فشارها و تحریم های اقتصادی 
علیه جمهوری اسالمی ایران و قراردادن ایران در تنگنا، روابط بانک های ایرانی با بانک ها 

و کارگزاری های خارجی چگونه رقم خواهد خورد؟
که  هستند  و جداگانه  مهم  مبحث  دو  بانکی  و  پولی  ارتباطات  و  بانکی  و  پولی  شرایط 
در وضعیت فعلی با توجه به اهمیت وضعیت اقتصادی باید به هر دو مسئله توجه ویژه 
اخیر  هفته  دو  در  انجام شده،  و تالش های  بین المللی  به همکاری های  توجه  با  داشت. 
گشایش های بسیار خوبی نسبت به یک ماه  اخیر ایجاد شده و انتظار می رود با گذشت زمان 

روند مبادالت پولی و بانکی تسهیل پیدا کند.

صادرات نفت در حال حاضر به خوبی در حال انجام است و منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفتی و غیرنفتی بدون مشکل خاصی به کشور باز می گردد و می توان از تحریم های ظالمانه 

با موفقیت و سربلند بیرون آمد.

به نظر شما کانال مالی اروپا چه فرصت ها و چالش هایی را برای اقتصاد ایران به دنبال 
خواهد داشت و آیا این تسهیل گری اتحادیه اروپا در بهبود روابط بانکی و مبادالت پولی 

و بانکی تاثیر خواهد داشت؟
ایجاد کانال مالی اروپا می تواند فرصت هایی خوب را در زمینه انجام مبادالت بانکی، روابط 
بین المللی بانکی و انجام امور اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد؛ این مسئله نیز در 

شورای پول اعتبار در حال بحث و بررسی است.

اعتقاد دارم اروپا علی رغم تاکید در زمینه حمایت از ایران در راستای تعهدات بین المللی و 
محکوم سازی تحریم های غیر قانونی و ضد حقوق بشری آمریکا، در حوزه ایجاد کانال مالی 
برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی، پولی و بانکی با ایران بدقولی های زیادی داشته و 
نیاز است تا این موضوع با توجه به اهمیت برای اکوسیستم اقتصادی توسط دولت پیگیری 
شود تا به منظور افزایش گشایش ها و بهبود روابط پولی و بانکی با توجه به فشارهای ناشی 
از تحریم ها کانال مالی اروپا گشایش پیدا کند و در فاز عملیاتی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

هیچ تصویر روشنی از کانال مالی ایران و اروپا وجود ندارد و معلوم نیست که اتحادیه اروپا 
با چه شرایطی کانال مالی مورد نظر را ایجاد کند اما در هر صورت ایجاد یک کانال مالی 
با اتحادیه اروپا می تواند تسهیل در زمینه روابط اقتصادی و بانکی میان ایران با کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا را به دنبال داشته باشد.

نکته مهم در زمینه کانال مالی اروپا آن است که چند کشور از میزبانی کانال مالی با ایران 
امتناع کرده اند و باید ابتدا کشور میزبان کانال مالی اروپا با ایران مشخص و شرایط آن 

نیز اعالم شود.

به نظر شما سیاست های پولی و ارزی کشور به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی دولت 
آمریکا باید چه تغییراتی داشته باشد و مهمترین رویکرد برای منابع ارزی در شرایط فعلی 

چه خواهد بود؟
در شرایط فعلی و با توجه به تحریم های اقتصادی و خصمانه دولت آمریکا باید سیاست های 
پولی و مالی خاصی در نظر گرفت؛ اما مهمترین نکته که باید در شرایط فعلی مورد توجه قرار 
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گیرد، بحث حفظ منابع ارزی است چرا که منابع ارزی دارایی 
دارد  احتمال وجود  این  و  ارزشمند محسوب می شود  بسیار 
که تحریم ها مدت زمان زیادی به طول بیانجامد و گریبان گیر 
کشور باشد که نیاز است تا به عنوان فوریت بر حفظ منابع 

ارزی تاکید شود و اقدامات الزم در این راستا انجام شود.

شده  گرفته  نظر  در  منابع  به خصوص  ارزی  منابع  متاسفانه 
نیز  ضرور  غیر  استفاده های  برای  امروز  به  تا  دولتی  نرخ  با 
ایجاد ساز و  با  تا  نیاز است  مورد استفاده قرار می گرفته که 
غیردولتی  و  دولتی  نرخ  با  ارزی  منابع  از  استفاده  کارهایی، 
غیرالزم که  واردات کاالهای  و  ضروری  غیر  مصارف  برای 
بودیم و  آن  اردیبهشت ماه سال جاری شاهد  در فروردین و 
می تواند آسیب هایی بسیار بزرگ به کشور وارد کند، جلوگیری 
شود؛ منابع ارزی دولتی صرفا باید برای موارد الزم و حیاتی 

کشور از جمله دارو و مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرد.
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اقتدار نظام بانکی در شرایط تحریم

ایاالت  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 
متحده آمریکا به دنبال ایجاد شرایط سخت 
اقتصادی  تنگنای  در  ایران  دادن  قرار  و 
با  را  ایران  اقتصاد  مسئله  همین  و  است 
اعتقاد  به  روبرو کرده که  جدید  شرایطی 
شرایط  این  در  تا  است  نیاز  کارشناسان 
مخصوصی  مالی  و  پولی  سیاست های 
برای شرایط تحریم در نظر گرفته شود و از 
مقاومتی که  اقتصاد  عملیاتی  راهبردهای 
داشتند،  فراوان  تاکید  آن  بر  انقالب  رهبر 
با  خصوص  همین  در  شود؛  استفاده 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون 
نشسته ایم  به گفت و گو  مجلس  اقتصادی 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

با توجه به اهمیت ارتباطات بانک های کشور با بانک  های خارجی متوسط و بزرگ به 
منظور تسهیل پرداخت ها و ارتباطات تجاری و مالی و همچنین استفاده از فرصت های 
کانال مالی اروپا که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حال راه اندازی 
سیاست های  برای  برنامه ای  چه  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  است، کمیسیون 

پولی و مالی در زمان تحریم دارد و چه برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است؟ 
مراودات بانکی، استقالل و حمایت از نظام بانکی کشور در شرایط تحریم و فشارهای 
ظالمانه و ضد حقوق بشری دولت آمریکا بر علیه جمهوری اسالمی ایران از موضوعات 
دنبال شود و  به صورت جدی  ارگان های مختلف  باید توسط  به شمار می رود که  مهم 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است؛ در 
همین راستا نیز جلساتی با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در کمیته ضد تحریم 
با هدف بررسی راهکار های مناسب برای مقابله با تحریم ها در حوزه اقتصادی و روابط 

بانکی برگزار شده که نتایج خوبی را به دنبال داشته است.

یکی از مسائل بسیار مهم در شرایط فعلی آن است که ایران در زمینه تحریم تجربه بسیار 
خوبی دارد و می توان با استفاده از تجارب و ظرفیت های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی 
در راستای تاکیدات رهبر انقالب اثرات ناشی از تحریم ها را کاهش داد و بر همین اساس 
باید از ظرفیت کارشناسان و مدیران بانکی در زمینه ضد تحریم و چگونگی ایجاد روابط 

بین الملل بانکی به منظور گردش تجارت استفاده شود.

مجلس با اصالح قوانین و وضع قوانین جدید در راستای استقالل بانک مرکزی و اقتدار 
نظام بانکی کشور گام برخواهد داشت تا نظام بانکی کشور بتواند در شرایط فشارهای 
یکجانبه آمریکایی ها فعالیت خود را با شرایط مناسبی ادامه دهد؛ در همین زمینه ایجاد 
بستر مبادالت جدید بانکی خارج از سوئیفت موجود و بررسی روند استفاده از ارزهای 

رمزنگار برای تسهیل تجارت نیز در دستور کار است.

با توجه به تحریم شدن نفت ایران و مشکالت سیستم بانکی در بازگرداندن درآمدهای 
نفتی به کشور، به نظر شما آینده وضعیت درآمدهای ارزی کشور چه خواهد شد؟ آیا 

اقدامات خاصی به منظور افزایش درآمدهای ارزی در دستور کار است؟
نفت یکی از ستون های درآمد اصلی کشور به شمار می رود و دشمن نیز بر همین اساس 
نفت را تحریم کرده تا بتواند ایران را وارد مشکالت جدی کند اما از سوی مجلس به 
دولت تاکید شده تا به هر وسیله اقدامات الزم به منظور عدم کاهش صادرات نفت و 
به همین ترتیب درآمدهای ناشی از آن را انجام دهد تا در نهایت سیاست های دشمن با 

شکست روبرو شود.

تحریم ها در فروش نفت تاثیر بسیار پایینی دارد که در نتیجه آن درآمدهای ارزی در این 
انتظار  و  یافته  افزایش  نفت  قیمت  می کند چرا که  پیدا  ناچیزی کاهش  مقدار  به  حوزه 
می رود که درآمدهای ارزی صادرات نفت که در بودجه 97 حدودا تحقق پیدا کرده، در 

سال آینده نیز محقق شود.

یکی از مسائل مهمی که باید توسط بانک مرکزی به آن دقت شود، بحث پایه قیمت های 
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صادراتی است که در گذشته به مراتب باالتر بوده و همین مسئله 
باعث شده تا تعهدات ارزی برای صادرکنندگان مطلوب نباشد و 
در عین حال سیاست های بازگشت ارز صادراتی باید با جدیت و 
مشوق هایی دنبال شود تا در نهایت ارز حاصل از صادرکنندگان به 
خصوص صادرکنندگان بزرگ و تاثیرگذار به کشور بازگردد و این 
ارز ذخیره شود و به ترتیب اولویت ها استفاده شود که به معنای 

اصالح نظام ارز حاصل از صادرکنندگان و زنجیره ارزی است.

در زمینه نفت و استمرار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت 
عالوه بر ایجاد بورس نفت برای ورود بخش خصوصی وتضمین 
بخشی از فروش از طریق بورس نفت، مذاکراتی با کشورهای خریدار 
نفت ایران از جمله چین، هند و ترکیه انجام شده و در تالش هستیم 
تا با استفاده از ظرفیت های ایجاد پیمان های پولی و کانال های مالی 
و روش های جدید تبادالت بانک های خارجی با بانک های  کشور 

درآمدهای ارزی نفت بدون هیچ مشکلی به کشور بازگردد.
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درمان چرخه معیوب بانکداری در رویارویی با تحریم

فعاالن  دغدغه های  مهمترین  از  یکی 
کشور  بانکی  اکوسیستم  و  اقتصادی 
روابط  و  اقتصادی  تحوالت  چشم انداز 
سایه  در  کشور  بانک های  بین  المللی 
تحریم ها و فشارهای دولت ایاالت متحده 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
از  این زمینه مسئوالن  شمار می رود که در 
برنامه ریزی های  قرارگرفتن  دستور کار  در 
مخصوص برای کاهش تاثیر تحریم ها خبر 
می دهند؛ در همین خصوص با سیده فاطمه 
حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت و گویی داشته ایم که 

مشروح آن در ادامه می آید:

با توجه به شرایط  به نظر شما دولت باید چه سیاست هایی را در زمینه پولی و مالی 
و کارگزاری های  بانک ها  ارتباط  عدم  زمینه  در  آمریکا  دولت  فشارهای  و  تحریمی 
خارجی با فعاالن اقتصادی و بانک های ایرانی دنبال کند و درصد موفقیت دولت در 

زمینه بی اثر سازی تحریم های پولی و بانکی چقدر خواهد بود؟
و  بی اعتنایی  با  حاضر  حال  در  آمریکا  جمهور  رییس  خصمانه  فشارهای  و  تحریم ها 
نقض پیمان به تصمیمات و تعهدات بین المللی از جمله قطعنامه 2231 سازمان ملل 
اقتصادی است و در همین  تنگنا و شرایط سخت  ایران در  قرار دادن  دنبال  به  متحد 
راستا با توجه به فشارهای ایجاد شده در زمینه عدم فعالیت کارگزاری ها و بانک های 
معتبر بزرگ و متوسط با ایران به دلیل به دنبال داشتن جریمه و تحریم، سیستم پولی 
از  استفاده  با  دولت  است  نیاز  شرایط  این  در  دچار شوک کرده که  را  ایران  بانکی  و 
برای  را  راه هایی  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  زیرساخت  از  استفاده  و  دیپلماسی 
همکاری بانک ها شناسایی کند و تسهیل گری هایی را برای بانک ها انجام دهد چرا که 

بانک های کشور ستون اصلی تجارت برای گردش پول به شمار می روند.

به مثابه سیاستمدار  باید  بانکی کشور  به عنوان ستون اصلی نظام پولی و  بانک مرکزی 
و  تحریمی  شرایط  در  اقتصادی 
بشری  ضدحقوق  و  ظالمانه  فشارهای 
باید  واقع  در  عمل کند؛  آمریکا  دولت 
بانک مرکزی عالوه بر جستجوی شرکا 
با  تحریم ها  زدن  دور  جدید  راه های  و 
نظر  جلب  مذاکره،  بستر  از  استفاده 
و  بانک ها  از  طرفه  دو  تضمین های  و 
امروز  به  تا  خارجی که  کارگزاری های 
اقتصادی  فعاالن  و  ایرانی  بانک های  با 
را  تحریم ها  فشار  داشتند،  همکاری 
تا  دهد  مالی کاهش  و  پولی  حوزه  در 

تجارت ایران بدون وقفه ادامه یابد.

است که  آن  مهم  واقعیت های  از  یکی 
آمریکا  بشری  حقوق  ضد  تحریم های 
بدون شک تاثیراتی در نظام اقتصادی و 
کاهش درآمدهای دولت خواهد داشت 
اما آن چیزی که اهمیت خاصی دارد آن 
بانک  و  ایران  اقتصادی  نظام  است که 
مرکزی مجرب ترین کادر ضد تحریم با 
تحریم   زمان  در  فعالیت  باالی  تجربه 
از  باید  دولت  که  دارند  اختیار  در  را 
در  مدیران  و  این کارشناسان  تجارب 
استفاده  تحریم ها  اثر  کاهش  راستای 
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کند تا نظام بتواند با همراهی تمامی اقشار مردم با موفقیت از 
فشارهای ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا خارج شود.

تحریم یکی از بحث های مهم و چالش های فعالیت های اقتصادی 
و بانکی به شمار می رود اما شما معتقدید که در ایران چالش های 
بزرگتری نسبت به تحریم و فشارهای ناشی از قطع روابط میان 
ایران با شرکت های خارجی وجود دارد، دلیل آن چیست؟ آیا این 

مشکالت ناشی از عدم هماهنگی دستگاه ها است؟
تحریم چالشی بزرگ و بین المللی است اما باید این واقعیت را درک 
کنیم که حتی زمانی که ایران در تحریم ها قرار نداشت چالش های 
این چالش ها در  تاثیر  اقتصادی وجود داشته که همچنان  بزرگ 
سیستم اقتصادی و روابط بانک های ایران با بانک های متوسط و 
بزرگ مطرح خارجی احساس می شود و درمان آن ها نیاز به تعامل 
رفع  و  نیاز  مورد  قوانین  تصویب  برای  دولت  و  دستگاه ها  میان 
خالءهای آن دارد که از جمله آن  ها باید به بهبود وضعیت نقدینگی 
سرگردان، مشکالت سیستم بانکی و ایجاد شفافیت، برخورد با 
مفسدان اقتصادی و سیستم بانکی و پیوستن به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم اشاره داشت که الزامی محسوب می شود.

دولت و مجلس باید راه گره گشایی خود تحریمی ها و مشکالت 
جدید  داخلی  تحریم  هرگونه  از  و  بگیرند  پیش  در  را  موجود 

و  اقتصادی  فعاالن  فعالیت  برای  الزم  بستر  تا  خودداری کنند 
فراهم  تجارت  و  پول  و گردش  بین المللی  روابط  برای  بانک ها 
شود؛ در عین حال دولت و مجلس باید به استقالل بانک مرکزی 
بانکداری در  تا چرخه معیوب  بانکی کمک کنند  و اصالح نظام 
از  جدید  نسلی  و  درمان  تحریم  با  رویارویی  به  توجه  با  کشور 

بانکداری تعریف و اجرا شود.

و  تحریم  زمان  در  اقتصادی  شرایط  بهبود  منظور  به  مجلس 
افزایش فشارها، چه برنامه هایی را در دستور کار دارد؟

در  دارد  آمادگی  اقتصادی  و کمیسیون  اسالمی  شورای  مجلس 
زمینه های بانکی و اقتصادی با اصالح قوانین و وضع قوانین جدید 
با دولت همیاری های الزم را انجام دهد و نیز تعامل خود را با 
بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط بانک های ایرانی با بانک های 
خارجی و افزایش همکاری های بین المللی افزایش دهد؛ همانگونه 
به  و  تحریمی  ضد  با کارگروهی  مجلس  اقتصادی  که کمیسیون 
به دولت  آمریکا  از فشارهای ظالمانه  اثرات ناشی  منظور کاهش 
کمک کرد و در زمینه کاهش قیمت ارز با بانک مرکزی اقداماتی 
را در زمینه برنامه ریزی و عملیاتی انجام داد که نتیجه آن کاهش 
قیمت ارز و ادامه روند کاهشی نرخ ارز به عنوان نرخی غیرواقعی 

در بازار است.
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 شناسایی راه های جدید دور زدن تحریم

از  یکی  ارزشمند  کاالیی  عنوان  به  نفت 
مهمترین بخش های تولیدی ایران به شمار 
می رود که تاثیراتی جدی در بخش درآمد و 
و  دارد  ساالنه  بودجه  در  دولت  هزینه های 
همانطور که وزیر نفت عنوان کرده، مسئله 
عنوان  به  کشور  برای  آن  فروش  کاهش 
شرایط،  این  در  می شود؛  تلقی  قرمز  خط 
مستقیم  صورت  به  آمریکا  تحریم های 
از  نفتی  درآمدهای  دریافت  و  ایران  نفت 
ضروری  داده که  قرار  هدف  را  خریداران 
درآمدهای  جدید  راه هایی  ایجاد  با  است 
طریق  از  حیاتی  عاملی  عنوان  به  نفتی 
ایرانی  بانک های  تعامل  و  بانکی  سیستم 
بازگردد؛  کشور  به  خارجی  بانک های  با 
خانی،  قره  اسدالله  با  خصوص  همین  در 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت وگویی داشته ایم که مشروح 

آن را می خوانیم.

دولت ایاالت متحده آمریکا با فشارهایی ظالمانه به صورت مستقیم نفت ایران را به 
برای سیستم  پایه های اصلی درآمد کشور تحریم کرده و در عین حال  از  عنوان یکی 
و  متعدد  محدودیت هایی  دارند  همکاری  ایران  با  و کارگزاری های خارجی که  بانکی 
جریمه هایی سنگین را در صورت ادامه همکاری با بانک ها و فعاالن اقتصادی ایرانی 
در نظر گرفته است که باعث نگرانی بانک های خارجی به منظور ادامه همکاری با ایران 

شده است، نظر شما در این زمینه چیست؟
درآمدهای نفتی برای ایران مسئله بسیار مهم و استراتژیک به شمار می رود و همه ارگان ها 
بسیج شده اند تا فروش نفت در شرایط تحریمی با کمک فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
ضد تحریمی و از طریق روابط بانکی همچنان ادامه داشته باشد؛ ایران هم اکنون در یک 
نبرد اقتصادی سخت با توجه به تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری ایاالت متحده 
آمریکا قرار گرفته و روش های جدیدی برای ارتباطات بانکی ایران با چین، ترکیه و روسیه 
در حال بررسی است تا همانطور که رهبری تاکید داشتند از این مسیر سخت با هوشیاری 

و هم افزایی تمامی نیروهای نظام با سیاست های هوشمندانه عبور کند.

ایران تجربه تحریم های سخت و دشواری را در گذشته داشته که می تواند در وضعیت 
فعلی کمک بسیار سازنده ای باشد؛ بانک مرکزی و ارگان های اقتصادی در حال بررسی 
کانال ها و روش های جدید ارتباطات بانکی و اقتصادی با کشورهای دارای روابط عمده 
تجاری هستند و تا به این لحظه نیز روش های جدیدی بررسی و شناسایی شده که می تواند 

به کاهش اثرات ناشی از تحریم کمک بزرگی کند.

به نظر شما تحریم سیستم بانکی چه میزان در فروش نفت ایران تاثیر خواهد داشت و 
به منظور ثبات در درآمدهای نفتی باید چه رویکردی از سوی دولت و نظام بانکی انجام 
به منظور هزینه های جاری  به عنوان عامل حیاتی و مهم در بودجه  تا پول  نفت  شود 

دولت از خریداران نفتی ایران به کشور بازگردد؟
ناتوان است و نمی تواند  ایران درک کرد که  اولیه برای تحریم  نفت  اقدامات  آمریکا در 
فروش نفت ایران را به صورت کامل تحریم و به صفر برساند؛ در همین راستا هشت 
کشور خریدار نفت ایران از تحریم ها مستثنی شدند و در چند وقت اخیر نیز بسیاری از 
شرکت های دولتی و خصوصی نفت از چین و هند نسبت به ادامه همکاری و خرید نفت 
از ایران تاکید داشتند. از سویی دیگر اقدام جسورانه دولت و تاکید مجلس در زمینه ایجاد 
بورس نفت باعث شده تا با استفاده از توان بخش خصوصی بتوان درآمدهای نفتی را 

تضمین و اثرات تحریم را کاهش داد.

سیستم  این  است؛  سوئیفت  بحث  داشت  توجه  آن  به  باید  مهمی که  مسائل  از  یکی 
بانک های  با  همکاری  ادامه  برای  و  می کند  دنبال  را  آن  دولت  و  آمریکا  منافع  تنها 
ادامه تجارت و بازگشت پول حاصل از فروش  خارجی و بانک های جدید به منظور 
ایران میان  ایران باید سیستمی مشابه سوئیفت و برای همکاری های چند جانبه  نفت 
کشورهای دوست و دارای روابط تجاری عمده ایجاد شود؛ در این زمینه اروپا وعده 
ایجاد کانال مالی ایران و اروپا را داده است که راه اندازی آن بر اساس وعده رییس 
کل بانک مرکزی می تواند فرصتی ویژه برای افزایش همکاری های مالی و تجاری با 
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اروپا در شرایط تحریمی خلق کند و اثرات ناشی از تحریم 
را کاهش دهد.

مسئله مهمی که در حال حاضر اهمیت خاصی دارد آن است 
آمریکا همراه  با  ایران  به هیچ وجه در زمینه تحریم  که دنیا 
نیست و بسیاری از کشورها از جمله اروپا از ایران حمایت 
محکوم  را  آمریکا  بشری  تحریم های ضد حقوق  و  می کنند 
کرده اند که باعث شده تا امروز دنیا شاهد بدعهدی آمریکا 
در زمینه توافق انجام شده باشد و دیپلماسی آمریکا برای به 
صفر رساندن مراودات کشورهای اروپایی و آسیایی با ایران 

شکست خواهد خورد.

روابط  زمینه  در  آمریکا  جدید  تحریم های  دارم که  اعتقاد 
بانکی و فروش نفت به هیچ وجه تاثیر گذارتر از تحریم های 
دوره گذشته نیست و با همدلی مردم و مسئوالن و شناسایی 
در  آن ها که  از  استفاده  و  تحریم ها  زدن  دور  راه های جدید 
است،  تحریم  ضد  و کمیته های  مرکزی  بانک  دستور کار 
می توان این تحریم ها را به عنوان آزمایشی سخت پشت سر 
گذاشت و با سربلندی از این محدودیت ها رهایی پیدا کرد.
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تحریم های  اقتصادی و ظرفیت الگوی پایه اسالمی ایرانی 

 وهاب قلیچ
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

اقتصاد کشور با واژه »تحریم « غریبه نیست. با پیروزی انقالب 
اسالمی و کوتاه شدن دست کشورهایی همچون آمریکا از ذخایر 
و ثروت  های ملت ایران، رویکرد تخاصم گرایی و مقابله با اراده 
جامعه اسالمی از سوی دشمنان این مرزوبوم به مهمترین کلید واژه 
تحریم های  گرچه  است.  شده  تبدیل  منطقه  بین الملل  روابط 
حرکت  مسیر  بر  همواره  اسالمی  انقالب  اوایل  از  ناجوانمردانه 
استفاده  بحث  پیش کشیده شدن  با  اما  است  داشته  قرار  کشور 
از انرژی هسته ای این تقابل وارد فاز جدی تر و پرفشارتری شده 
است. در راس این مجموعه کشور آمریکا وجود دارد که با اعمال 
انواع مختلف تحریم ها در چند دهه اخیر سعی در اعمال فشار 
بر جمهوری اسالمی ایران داشته و در این مسیر بعضا از همراهی 
برخی کشورهای غربی و یا دسته  ای از کشورهای مرتجع عربی 

بهره جسته است. 

تحریم های  با  مقابله  برای  ایران  دولت های  مقابل،  سوی  در 
کشورهای متخاصم، هر یک استراتژی خاصی را مدنظر داشته اند. 
به عنوان نمونه در دولت دهم برای مقابله با تحریم ها از استراتژی 
»دور زدن تحریم ها« استفاده شد. دولت بنا داشت تا از مسیرهای 
و  طال  و  برساند  بفروش  را  خود  نفت  پرهزینه،  و  غیرمتعارف 
ارز را از مسیرهای مختلف و غالبا غیررسمی وارد کشور نماید. 
این استراتژی که در یک بستر غیرشفاف جریان داشت، گرچه در 
به دلیل  اما  اثرات مثبتی برجای بگذارد،  توانست  مدت کوتاهی 
خطرات مختلف استفاده از روش های غیررسمی و نامتعارف و 
احتمال بروز انواع فسادها، پس از مدتی با ناکارآمدی روبرو شد.

دولت یازدهم با مشاهده عوارض استراتژی »دور زدن تحریم ها« 
تحریم ها«  رفع  و  »مذاکره  استراتژی  با  تا  داشت  آن  بر  سعی 
اقدامات موثری را به پیش ببرد که با تصویب برجام اثرات مثبتی 
نپایید  دیری  اما  داشت؛  همراه  به  کشور  اقتصاد  مجموعه  برای 
اصلی  طرف  توسط  برجام  از  خروج  و  بی تعهدی  ناعهدی،  که 
بزرگی مواجه  با مانع  نیز  این استراتژی  توافقنامه موجب گردید 
شود و موج دیگری از تحریم ها در سال جاری )1397( گریبانگیر 

اقتصاد کشور شود.

زدن  »دور  استراتژی  کنار  در  که  می دهد  نشان  تجربیات  مرور 
نیاز است که  استراتژی »مذاکره و رفع تحریم ها«،  تحریم ها« و 

تدارک  با عنوان »کم اثر کردن تحریم ها«  استراتژی قدرتمندتری 
سیاست های کلی  تحقق  بستر  در  استراتژی که  این  شود.  دیده 
اقتصاد مقاومتی بروز و ظهور می یابد موجب می شود که اقتصاد 
و  داخلی  روابط  در  توانمندی  و  قدرتمندی  از  به سطحی  کشور 
اعمال  از  را  ضربه پذیری  و  آسیب  که کمترین  برسد  بین المللی 

تحریم  کشورهای متخاصم متحمل گردد.

از  رسانه ای  و  محافل کارشناسی  در  بعضا  است که  ذکر  شایان 
عنوان »بی اثر کردن تحریم ها« برای این استراتژی سخن به میان 
می آید؛ البته گرچه رسیدن به این سطح از توانمندی که تحریم ها 
تمام  آرزوی  باشد،  نداشته  کشور  اقتصاد  بر  تاثیری  هیچگونه 
کارشناسان و سیاستگذاران کشور است اما باید پذیرفت که بنا بر 
درهم تنیدگی اقتصادهای جهانی با یکدیگر، تحریم های بین المللی 
اثر خود را ولو اندک برجای خواهد نهاد؛ از این رو بایستی سعی 
نمود تا این اثرات را کمینه ساخت. بنابراین به نظر می آید استفاده 
از عبارت »کم اثر کردن تحریم ها« استفاده ای بجاتر و معقول تر 

برای این راهبرد باشد.

در این جا باید اشاره داشت که گرچه سهم توده مردم در پیاده سازی 
و اجرای این استراتژی قابل توجه و حائز اهمیت است و بدون 
از  به ثمر رسیدن آن دور  همکاری و همراهی آحاد جامعه امکان 
نظام  برعهده  استراتژی  این  از  اعظمی  اما بخش  می باشد،  ذهن 

حاکمه و سیاستگذاران و قوای اجرایی کشور است.     

بنا به ادبیات موجود از مهمترین سیاست  های اثرگذار در پیاده سازی 
این استراتژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف( دوری از اقتصاد نفتی و تنوع بخشی به درآمدهای دولتی
از جمله تحریم های پیشروی اقتصاد ایران، تحریم های نفتی علیه 
صادرات کشور است که می تواند اقتصاد ما را از حیث بزرگترین 
و چالش های  موانع  با  دولت  بودجه ای  تکیه گاه  و  درآمدی  منبع 
بدانیم  شود که  حادتر  زمانی  موضوع  این  سازد.  مواجه  جدی 
مسدودسازی چرخه دالر به عنوان ارز جهان روای مبادالت نفتی 

در دستورکار طرف های تحریم کننده قرار دارد.

در  نفتی  صادرات  و  فروش  محدودیت های  چشم انداز  از  فارغ 
بخش خارجی، تکیه بر درآمدهای نفتی به شکنندگی بودجه ای و 
چالش های اقتصاد پولی در داخل کشور نیز منجر خواهد شد. از 
این جهت به نظر می رسد تابلوی »کاهش وابستگی به درآمدهای 
با دو دسِت »الزامات داخلی« و »محدودیت های  بار  این  نفتی« 
خارجی« بلند شده است. شاید تا به امروز الزامات داخلی در قطع 
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این وابستگی نتوانسته اقتصاد کشور را متقاعد به چشم پوشی از این 
درآمدهای خدادادی کرده باشد، اما به نظر می آید چشم انداز پیش روی 
در عرصه بین المللی اقتصاد سیاسی و تشدید کینه ورزی های دولت 
آمریکا این قدرت را خواهد داشت که اقتصاد ایران را به اندیشیدن 
به سایر مسیرهای درآمدزایی و صرفه جویی در هزینه ها وادار نماید.

از این رو باید گفت سیاست »دوری از اقتصاد نفتی و تنوع بخشی 
مسیر  در  اقدامات  مهمترین  جمله  از  دولتی«  درآمدهای  به 
در  تاخیر  بدون  بایستی  که  است  کشور  اقتصاد  مقاوم سازی 
و  مدیریت  مسیر،  این  در  گیرد.  قرار  امر  مسئولین  دستور کار 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، 
بازمهندسی نظام یارانه ها، رفع موانع کسب وکار و تشویق تولید و 

صادرات کاالهای غیرنفتی می تواند موثر باشد.

ب( اصالح نظام پولی و بانکی
فراوانی  نقش  است که  بانک محور  اقتصاد  یک  ایران  اقتصاد 
با  می نماید.  ایفا  مختلف  سطوح  در  اقتصادی  تعامالت  در 
توجه به چالش های فراوان نظام بانکی نیاز است که نظام پولی 
به  بین المللی دست  تحریم های  با  مقابله  بانکی کشور جهت  و 
اصالح و تحول اساسی بزند. آنگونه که به نظر می رسد قسمتی 
از این تحوالت مرتبط به بخش  های داخلی بوده و قسمتی دیگر 

بین الملل است. متوجه بخش 

در تحول و اصالح بخش داخلی توجه به بهبود ترازنامه بانک ها، 
کنترل و مدیریت فرآیند خلق پول و تغییرات حجم نقدینگی، اصالح 
نقدشوندگی  افزایش  جهت  تالش  بانک ها،  بنگاهداری  وضعیت 
بانک ها،  معوق  مطالبات  وضعیت  به  رسیدگی  بانک ها،  دارایی 
حاکمیت  تقویت  تکلیفی،  و  دستوری  تسهیالت  حجم  کاهش 

شرکتی و مواردی از این دست از جمله ضروریات بشمار می آید.

اما در بخش تعامالت بین المللی، با توجه به اعمال محدودیت های 
نظر  به  سوئیفت،  پیام رسان  از  استفاده  و  دالر  انتقاالت  و  نقل 
می آید انعقاد پیمان های پولی با کشورهای طرف تجاری از قبیل 
روسیه، چین، هند، ترکیه، عراق، پاکستان و سایر شرکای اصلی 
تجاری و طراحی و استفاده از پیام رسان های جایگزین سوئیفت 
منجر شود. همچنین  تحریم ها  کردن  به کم  اثر  تا حدی  می تواند 
بین المللی  و کارگزاری های  بانک ها  با  روابط  تقویت  و  اصالح 
منجر بدان می شود تا گام موثر دیگری در این مسیر برداشته شود.

ج( حمایت از صنایع داخلی
محور و بن مایه اقتصاد مقاومتی در حمایت از صنایع داخلی بنا 
نهاده شده است که به نظر می آید نیاز به توضیحات بیشتر در این 
در صنایع  نمونه،  عنوان  به  باشد. صرفا  نداشته  خصوص وجود 
شناسایی کاالهای  به  توجه  با  داشت که  اشاره  می توان  غذایی 
برنامه ریزی  و  جدی  حمایت  است که  نیاز  اساسی  و  ضروری 
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متفاوت  تجربه  مرور  آید.  عمل  به  داخلی  بنگاه های  از  شده ای 
با تحریم غذا می تواند در  دو کشور روسیه و ونزوئال در مقابله 
این موضوع مفید فایده باشد. کشور روسیه با شروع تحریم های 
غرب علیه خود اقدام به حمایت از صنایع داخلی و افزایش تعرفه 
به نحو شایسته ای  از کشاورزان خود  و  محصوالت غذایی کرد 
حمایت نمود. روسیه توانست با این راهکار، در فاصله زمانی نه 
چندان بلندی، تبدیل به بزرگترین تولیدکننده غالت در جهان شود 
و حتی برخی از بازارهای صادراتی کشورهای تحریم کننده خود را 
نیز در دست بگیرد. اما برخالف تجربه موفق روسیه در حمایت 
وارداتی، کشور  به کاالهای  وابستگی  و کاهش  داخلی  از صنایع 
با غذا استفاده کرد و به تدریج  از سیاست مبادله نفت  ونزوئال 
واردات  سیاست  نهایت  در  نمود.  تجربه  را  باال  تورم  نرخ های 
با  سیاست  این  و  شد  فراوانی  موانع  دچار  اساسی  محصوالت 

شکست بزرگی مواجه گردید.

د( بکارگیری و تنوع بخشی ابزارهای بازار سرمایه
قادر  مالی  متنوع  ابزارهای  بکارگیری  و  سرمایه  بازار  تعمیق 
است قدرت مقابله با تحریم های مالی و افزایش ارتباط گیری با 
مشتریان بین المللی را به نحو محسوسی افزایش بخشد. به عنوان 
مثال، یکی از ابزارهای موثر بازار سرمایه در کم اثر کردن تحریم ها 
استفاده از بورس نفت است. در سال های گذشته عموما جهت 
دور زدن تحریم  ها از واسطه ها و دالل های نفتی استفاده می شد. 
و  پوشش »کسب  در  و  را خریداری کرده  نفت کشور  واسطه ها 
نحو  بدین  و  می رساندند  بفروش  را  آن  مجددا  خصوصی«  کار 
امکان تبدیل نفت به ارز را برای اقتصاد کشور فراهم می ساختند. 
این  غیررسمی  و  غیرشفاف  ماهیت  دلیل  به  است  بدیهی 
سازوکار، خطرات بسیاری از جمله رخداد فسادهای اقتصادی، 
را تهدید می نمود. در سازوکار بورس نفت  جریان مالی مدنظر 
فروش  فرآیند  و  نداشته  وجود  مشتریان  تعداد  در  محدودیتی 
فساد  ایجاد  از  می شود که  برخوردار  بیشتری  شفافیت  از  نفت 
ممانعت بعمل می آورد. همچنین بکارگیری ضمانت های اجرایی 
همانند ضمانت نامه های بانکی، مانع از تعویق بازپرداخت بهای 

محموله ها و محصوالت فروخته شده می شود.

حال که با مهمترین اقدامات راهبردی در استراتژی »کم  اثر کردن 
پایه  الگوی  ظرفیت  بررسی  و  تحلیل  به  شدیم،  آشنا  تحریم ها« 
اسالمی ایرانی پیشرفت در اجرایی کردن این استراتژی می پردازیم. 
شایان ذکر است گرچه این الگو جهت راهنمایی برای دستیابی به 
پیشرفت و اعتالی کشور نگاشته شده است، اما شرایط پیش روی 
می طلبد که هر سند باالدستی که با بخش اقتصاد مرتبط می شود 
متوجه مولفه »تحریم« بوده و سیاست های مقاوم سازی و کم اثر 

کردن تحریم را در خود داشته باشد. 

الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
به ساختار  بپردازیم الزم است که  به بحث تحلیل  آنکه  از  پیش 
در  آنچه  بر  بنا  باشیم.  داشته  نگاهی  الگو  این  چارچوب کلی  و 

»الگوی  است:  آمده  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  پایه  الگوی  مقدمه 
پایه، چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی 
زندگی  و  معنویت  علم،  فکر،  در عرصه   ایران  مطلوب  تحوالت 
بسوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نیم قرن آینده است. این الگو 
با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی و بر اساس 
با  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  و  اسالمی  اصول  و  جهان بینی 
ایران،  فرهنگی  میراث  و  اقلیمی  و  اجتماعی  به مقتضیات  توجه 
و  بشری  دستاوردهای  از  استفاده  با  و  علمی  روش های  طبق  بر 
مطالعه آینده پژوهانه تحوالت جهانی طراحی شده و شامل مبانی، 
آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیش فرض های 
اسالمی، فلسفی و علمی جهان شمول معطوف به پیشرفت را ارائه 
می دهد. آرمان ها، ارزش های فرازمانی – فرامکانی و جهت بخش 
الگو را تضمین  آرمان ها وجه اسالمیت  پیشرفت است. مبانی و 
می کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی 
و  جامعه  بر  را  الگو  آرمان های  افق،  است.  پیشرفت  برای  ایران 
زیست بوم ایران در نیم قرن آینده تصویر می کند و هدف های واقعی 
آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می سازد. 
تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل 
به منظور  ملی  ماندگار  قابلیت های  ساختن  شکوفا  و  مهم کشور 

رسیدن به افق است«.

آن  در  پیشرفت، که  ایرانی  اسالمی  پایه  الگوی  تدوین  از  پس 
شده  ترسیم  شمسی  هجری   1444 سال  تا  مطلوب کشور  ُافق 
و  نخبگان  علمی،  مراکز  دستگاه ها،  رهبری  معظم  مقام  است، 
پایه  الگوی  این  ابعاد مختلف  بررسی عمیق  به  را  صاحب نظران 
فراخواندند.  آن  ارتقای  و  تکمیل  نظرات مشورتی جهت  ارائه  و 
موظف  را  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی  مرکز  ایشان  همچنین 
و  نظرات  ابالغ،  در  مندرج  مراجع  مشورت  با  که  کردند 
پیشنهادهای تکمیلی را دقیقًا بررسی و بهره برداری کند و نسخه ی 
ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو  الگوی اسالمی  یافته  ارتقاء 
سال آینده برای تصویب و ابالغ ارائه نماید، به طوری که از ابتدای 
قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز 

و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

در  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی  مرکز  بیانیه  از  که  آنگونه 
از  نظر  و  نقد  هزار  یک  از  »بیش  برمی آید  الگوی  این  خصوص 
الگوی  آخر  ماقبل  نسخه  به  نسبت  صاحبنظران  و  اساتید  سوی 
با  است.  شده  داده  اثر  ترتیب  عنداللزوم  و  بررسی  واصل،  پایه 
سیاستگذاری  اصلی  دستگاه های  سوی  از  آن  بررسی  همه،  این 
از  بیشتری  شمار  نیز  و  اجرایی  و  برنامه ریزی  و  قانون گذاری  و 
متفکران و محققان و صاحبنظران کشور نسخه نهایی الگو را به 

ترازی رفیع نایل خواهد کرد«.

با عنایت به این تقاضا و درخواست، این نوشتار قصد دارد ظرفیت 
و توانمندی تدابیر الگوی مذکور را جهت پیاده سازی سیاست های 
استراتژی »کم اثر کردن تحریم ها« مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

رویارویی با تحریم 
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محتوای تدبیرشماره تدبیر مرتبط سیاست

دوری از اقتصاد نفتی و تنوع 
بخشی به درآمدهای دولتی

22
تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با 

تاكید بر اصالح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور

24
استقالل بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی و ثروت های عمومی و انتقال این 

درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی

25
توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف 15 سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش رونده 

تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور

23اصالح نظام پولی و بانکی
تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادالنه خلق 

پول بانکی و بهره مندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی

حمایت از صنایع داخلی

17
ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، 

صنایع و دولت در فرایند تولید کاال و خدمات

18
نوین علمی و تجارب  از دستاوردهای  استفاده  با  فّناوری های صنعتی  به  بومی  ارتقای مهارت های حرفه ای 

تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت های سرزمینی

21
تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی، 

تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی با بهره گیری از سامانه جامع اطالعاتی ملی

22
تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با 

تاكید بر اصالح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور

32
بهره گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فناوری های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای 

صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده

بکارگیری و تنوع بخشی 
ابزارهای بازار سرمایه

20
التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست گذاری ها و نهادسازی های 

اقتصادی و مالی

جدول 1 - معرفی تدابیر مرتبط با سیاست  های استراتژی»کم اثر کردن تحریم ها«

ظرفیت نظام مالیاتی در کنار رشد و رونق صنایع داخلی می تواند 
به جریان درآمدزایی دولت یاری برساند. در این میان تدبیر شماره 
جمع  فاصله های  و کاهش  مالیاتی  عدالت  »تحقق  طرح  با   21
درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی، 
سامانه  از  بهره گیری  با  مالی  تسهیالت  ارائه  و  اجتماعی  تأمین 
جامع اطالعاتی ملی« به مقوله نظام مالیاتی اشاره داشته است. به 
نظر آنچه مدنظر این تدبیر قرار دارد رعایت عدالت و یکپارچگی 
افزایش  بر  مصرحی  و  مستقیم  تاکید  و  است  مالیاتی  نظام  در 
پایه های مالیاتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ممانعت 
از فرار مالیاتی نداشته است؛ کماآنکه این موارد قادر به افزایش و 
تنوع بخشی به درآمدهای دولتی می باشد. البته با توجه به گستردگی 
مفهوم عدالت شاید بتوان رعایت استحقاق در اخذ مالیات بدین 
معنا که افراد و نهادها بایستی بنا به درجه استحقاق خود، مالیات 
بپردازند را هم نشانه ای از گسترش پایه مالیاتی به حساب آورد؛ اما 
به هر تقدیر به نظر می رسد تاکید مصرح بر این موارد می توانست 

بر شفافیت این تدبیر بیافزاید.

ب( در خصوص سیاست »اصالح نظام پولی و بانکی« با توجه 

بررسی تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
پنج  از  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  پایه  الگوی  شد  بیان  آنگونه که 
بخش مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر تشکیل شده است 
که در این میان بخش تدابیر به راهکارها و سیاست های اجرایی 
الگو  مطلوب  افق  به  نیل  بلندمدت جهت  و  اساسی  اقدامات  و 
می پردازد. بخش تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت از 56 
تدبیر تشکیل شده است که بخش مهمی از آن به بخش اقتصاد 
تدابیر  معرفی  به  باال  جدول  است.  داشته  مبذول  ویژه ای  توجه 
مرتبط با سیاست  های بیان شده در ذیل استراتژی »کم اثر کردن 

تحریم ها« می پردازد:

با تاملی در تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت و ظرفیت 
آن در اجرایی کردن استراتژی کم اثر کردن تحریم ها نکاتی به نظر 

می رسد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد:

الف( این الگو خصوصا در تدابیر 24 و 25 نسبت به سیاست 
»دوری از اقتصاد نفتی و تنوع بخشی به درآمدهای دولتی« حساس 
بوده و آن را یکی از راهکارهای الزم جهت نیل به افق مطلوب 
معرفی کرده است. نکته دیگر اینکه آنگونه که می دانیم استفاده از 
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به حساسیت این نظام در بدنه اقتصادی -اجتماعی کشور و نیز 
است که  آن  بر  توقع  اسالمی  جامعه  پیشرفت  در  آن  موثر  نقش 
تدابیر  مجموعه  در  آنچه  گیرد.  قرار  الگو  مدنظر  بیشتری  تدابیر 
تدبیر  به  است  اشاره شده  بانکی  و  پولی  نظام  ِصرف  الگو،  این 
23 برمی گردد. به عبارتی در بین 56 تدبیر معرفی شده، این تدبیر 
شماره 23 است که اشاره مستقیم به نظام بانکی کرده در حالیکه 
بر  است.  نیامده  میان  به  بانکی«  »نظام  از  نامی  تدابیر  سایر  در 
اساس این تدبیر »تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با 
ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادالنه خلق 
پول بانکی و بهره مندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات 
به  نیل  جهت  اقتصادی کشور  نظام  برنامه های  جمله  از  پولی« 

آرمان های مدنظر الگو بیان شده است.

در  عدالت  »تحقق  از  تدبیر  این  در  است  مشخص  آنگونه که 
آنکه معضالت  برده شده، حال  نام  بانکی«  قانونی نظام  ساختار 
نظام بانکی بیش از آنکه در حوزه قوانین باشد در حوزه عملیات، 
اجرا و نظارت است. از این رو علت تاکید انحصاری بر »ساختار 

قانونی« در این تدبیر چندان مشخص نیست.

نام  بانکی«  پول  خلق  عادالنه  »توزیع  از  تدبیر  این  در  همچنین 
با  نامتناسب  پول  خلق  باالی  آنکه حجم  حال  است؛  شده  برده 
اقتصاد  آسیب  پذیری  و  چالش  محل  خود  اقتصاد  واقعی  بخش 
است و این مقوله مسئله ای متفاوت با توزیع خلق پول است. از 
ابعاد عدالت مدارانه  به  این جهت به نظر می آید این تدبیر صرفا 
خلق پول اشاره داشت و از مهمترین آسیب خلق پول که همان 
عدم توازن بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است غفلت داشته 
است. فارغ از این نکته، نحوه توزیع عادالنه خلق پول و در کل 
اجرای عدالت مدنظر این تدبیر با توجه به تنوع نظریات عدالت 

چندان برای کارشناسان اقتصادی مشخص نیست.

مبادالت  و  تعامالت  در  بانکی  نظام  نقش  و  وظیفه  دیگر  نکته 
بین المللی و در مواجهه با مشتریان و طرفین خارجی است. این 
در حالی است که تدبیر شماره 23 با رویکرد صرفا داخلی برای 
نظام بانکی تدوین شده و با عبارت »آحاد مردم جامعه« از کنار 

آن عبور کرده است.

پایه  الگوی  تدابیر  سایر  از  برخی  است که گرچه  اشاره  به  الزم 
و  پولی  نظام  اصالح  با  مرتبط  می تواند  پیشرفت  ایرانی  اسالمی 
بانکی باشد اما این تنها تدبیر شماره 23 است که از نظام بانکی 
نام برده است. علت این انحصار در نام آوری از نظام بانکی در 
چندان  تدابیر  سایر  در  آن  از  نام آوری  عدم  و  خاص  تدبیر  یک 
روشن نمی باشد و صرفا مسئولیت تدبیر شماره 23 را از حیث 

جامعیت نگاه به مقوله بانکداری باال می برد.

همچنین اصالح نظام ارزی و الزام به انعقاد پیمان  های چندجانبه 
پولی از جمله موارد مغفول در این الگو می باشد.

ج( توجه تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت به سیاست 
و  بهتر  سیاست ها  سایر  به  نسبت  داخلی«  صنایع  از  »حمایت 
کامل تر است، گرچه به نظر می آید این موضوع قابلیت تقویت 
21 است  تدبیر  این سیاست  با  تدابیر مرتبط  از  دارد. یکی  نیز 
نموده  توصیه  مالی«  تسهیالت  »ارائه  به  آن  از  بخشی  در  که 
تسهیالت  ارایه  است که گرچه  ضروری  نکته  این  ذکر  است. 
نقدینگی  و  گردش  در  سرمایه  تامین  مقوله  بر  می  تواند  مالی 
داخلی  از صنایع  حمایت  نگاه کالن تر  در  و  تولیدی  بنگاه های 
موثر باشد، اما نباید فراموش کرد که تحمیل اعطای تسهیالت 
دارد  همراه  ناخوشایندی  عوارض  خود  بانکی  نظام  به  تکلیفی 
این رو  از  است.  آگاه  آن  از  خوبی  به  ایران  اقتصاد  تجربه  که 
خارج  مسیری  در  باید   21 تدبیر  مدنظِر  مالی  تسهیالت  ارایه 
نظام  مقاومت  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  تکلیفی  تسهیالت  از 

اقتصادی در برابر شوک های خارجی افزایش یابد.

د( در خصوص سیاست »بکارگیری و تنوع بخشی ابزارهای بازار 
به  »التزام  به   20 تدبیر  در  داشت که صرفا  اذعان  باید  سرمایه« 
رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات، 
سیاست گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و مالی« اشاره شده 
است که محور این تدبیر، التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی 
مالی  بازارهای  در  ابزارسازی  و  نهادسازی  ضرورت  نه  و  است 
همچون بازار سرمایه. از این حیث باید بیان داشت که این الگو 
در خصوص تقویت بازار سرمایه به عنوان یکی از عناصر اساسی 

اقتصاد در مواجه با تحریم ها توجه ضعیفی داشته است.

جمع بندی
تحوالت  کلی  سیر  معرف  پیشرفت،  ایرانی  اسالمی  پایه  الگوی 
مطلوب ایران در عرصه  فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن 
عرصه  به  نگاهی  است که  آینده  نیم قرن  در  ایرانی  اسالمی  نوین 
است.  نموده  بیان  این حوزه  در  را  تدابیری  و  داشته  نیز  اقتصاد 
با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران به نظر می رسد که نیاز 
است هر سند باالدستی کشور از جمله الگوی پایه اسالمی ایرانی 
و  نموده  تبعیت  تحریم ها«  کردن  »کم اثر  استراتژی  از  پیشرفت 
بدون شک  باشد.  داشته  راستا  این  در  را  و سیاست هایی  تدابیر 
عدم توجه به اثرات مخرب تحریم ها، سیر پیشرفت مدنظر الگو 
را تحت شعاع قرار داده و آن را با موانعی جدی مواجه می سازد.

الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت از پنج بخش مبانی، آرمان ها، 
رسالت، افق و تدابیر تشکیل شده است. در این میان، بخش تدابیر 
با 56 محور به راهکارها، سیاست های اجرایی و اقدامات اساسی 
و بلندمدت جهت نیل به افق مطلوب الگو می پردازد. بررسی این 
تدابیر نشان می دهد که گرچه در تدبیر 26 با عنوان »مصون سازی 
و تقویت فرآیندها، سیاست ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی 
غیرهدفمند  و  هدفمند  سیاسی-اقتصادی  تکانه های  مقابل  در 
در  و  داشته  اشاره  تحریم ها  با  مقابله  به  نحو ضمنی  به  برون زا« 
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برخی دیگر از تدابیر، مواردی در خصوص سیاست های »دوری 
»اصالح  دولتی«،  درآمدهای  به  بخشی  تنوع  و  نفتی  اقتصاد  از 
نظام پولی و بانکی«، »حمایت از صنایع داخلی« و »بکارگیری و 
انتظار  اما  بیان داشته است،  بازار سرمایه«  ابزارهای  تنوع بخشی 
می رود این مجموعه توجه بیشتری به راهبردهای مقابله با تحریم ها 
برای  مقاومتی  اقتصاد  بستر  در  را  کشور  اقتصاد  و  باشد  داشته 
رویارویی با انواع تحریم ها مهیاتر سازد. از این منظر به تقویت و 

اصالح این الگو بر اساس موارد ذکر شده توصیه می شود.

منابع

پایگاه خبری تحلیلی ایِبنا

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی؛ »مقاومتی نیوز«

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

الگوی پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت

رویارویی با تحریم 
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مدیریت تطبیق با استانداردهای بین المللی حوزه پولی، مالی و بانکی

محمد ولی پور پاشا
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه
گسترش روابط کارگزاری با بانک های بین المللی در شرایط تحریم 
فضای  با  داخلی  بانک های  تعامل  در  تغییرات محسوس  مستلزم 
و  است  مقررات مدون  و  استانداردها  پایه  بر  بین الملل  بانکداری 
مدیریت تطبیق با استانداردهای بین المللی با توجه به ظرفیت هایی 
که در اختیار دارد، در بازگشایی و ترمیم روابط کارگزاری مؤثر واقع 
می شود. مدیریت تطبیق با هدف رفع موانع و نارسایی های واحد 
تطبیق در هر دو حوزه نظارت ستادی و اجرایی در جهت حداقل 
اثر آسیب حسن شهرت، جریمه ها و  کردن زیان های احتمالی در 
مجازات های قانونی بوجود آمده است و در جهت هدایت و تعمیق 
کارکردهای واحد تطبیق در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
در  الزم  پیش بینی های  می شود که  تالش  همچنین  می کند.  عمل 
خصوص زیان های حاصل از عدم انطباق با مقررات و استانداردهای 
بین المللی در مدیریت تطبیق صورت پذیرد و در این راستا، مدیریت 
تطبیق به ویژه در مواجهه با فضای تحریمی به دنبال ایجاد فرایندهایی 
برای شناسایی،  اندازه گیری و مدیریت زیان ناشی از عدم انطباق  با 
رهنمودها و دستورالعمل های بانکداری بین المللی است. مدیریت 
تطبیق همچنین  جامعیت قوانین و مقررات داخلی را مورد ارزیابی 
قرار می دهد تا در مواردی نظیر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 
مالی، کفایت  اقدام  ویژه  توصیه های کارگروه  رعایت  و  تروریسم 
مواد قانونی در زمینه تطبیق مورد ارزیابی قرار گیرند. بخش نظارت 
احتیاطی و سالمت مالی با تأکید بر استانداردهای کفایت سرمایه، 
طریق گزارش گری های  از  شفافیت  غیرجاری،  مطالبات  مدیریت 
مالی و مختصات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
بین المللی طبقه بندی  استانداردهای  با مقررات و  قالب تطبیق  در 
می شوند، در حالی که در قسمت جرائم مالی مباحث مربوط به عدم 
انطباق با توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی و مفاد قانون مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم و تحریم های چندجانبه بین المللی 
توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دنبال می شوند. در این 
یادداشت، موضوعاتی نظیر تحریم و ساختار مدیریت تطبیق، تحریم 
و شرایط برقراری روابط کارگزاری و رویارویی با تحریم و کارکردهای 
ابعاد مهم مدیریت  تبیین  به عنوان محورهای اصلی  واحد تطبیق 
تطبیق با مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه پولی، مالی و 
بانکی در نظر گرفته شده است و جمع بندی مباحث مطرح شده در 

پایان بحث ارائه خواهد شد.

تحریم و ساختار مدیریت تطبیق
مسأله کلیدی در مدیریت تطبیق به ویژه در رویارویی با تحریم های 
اقتصادی آن است که به نظر می رسد در دورانی که فعالیت بانک ها 
اعتباری سودآور هستند،  به سختی می توان  و  مالی  و مؤسسات 
بانک ها،   ارشد  مدیران  و  مدیره  هیأت  اعضاء  میان  از  افرادی 
مؤسسات مالی و اعتباری و نهایتًا نهادهای سیاستگذار در حوزه 
تطبیق  توصیه های کارشناسان  پیدا کرد که  بانکی  و  مالی  پولی، 
دهند.  قرار  توجه  مورد  را  بین المللی  مقررات  و  استانداردها  با 
زمان  در  مقوله  این  به  جدی  و  اهتمام کافی  اگر  صورتی که  در 
تبعات  و  آثار  خصوص  در  نگرانی  به  نیازی  پذیرد،  انجام  خود 
تحریم های اقتصادی و لزوم نظارت قوی بر بازارها و ایجاد ثبات 
در  پیشگیرانه  اقدامات  زیرا  بود  مالی نخواهد  و  پولی  انضباط  و 
فعالیت های  و  وظایف  دستور کار  در  قبل  مدت ها  از  زمینه  این 
نهاد تنظیم کننده پولی و مالی قرار گرفته است.حصول اطمینان از 
الزامات مربوط به چارچوب قوانین و مقررات بین المللی  تأمین 
انتظار  آن  در  و  می شود  نامیده  تطبیق  بانکی  و  مالی  ادبیات  در 
اعمال  از  پیش  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  می رود که 
محدودیت ها و تحریم های بین المللی بر نهادهای مالی کشورها، 
در جهت سامان دهی ارکان بانک ها به منظور رعایت مفاد قوانین 
و مقررات اقدامات الزم را در دستورکار قرار دهند و فرایندهای 
استاندارد تطبیق را تکمیل کنند. میزان موفقیت ارکان بانک ها و 
با استانداردهای بین المللی  مؤسسات مالی و اعتباری در تطبیق 
مقررات  و  قوانین  حقوقی  چارچوب های  میان  خأل  به  بستگی 
تصمیمات  اتخاذ  دارد.  بانک ها  درونی  الزامات  و  بین المللی 
مدیریتی  ساختار  در  آینده  و  فعلی  موقعیت  برای  سرنوشت ساز 
استانداردهای  بر  مبتنی  تصمیمات  این  است.  ضروری  بانک ها 
سناریوهای  در  را  تصمیمات  احتمالی  نتایج  و  بوده  بین المللی 

مختلف و با توجه به آخرین اصالحات بررسی می کنند. 

جایگاه و ساختار تطبیق در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
میان  خأل  وجود  که  می دهد  نشان  ایران  بانکی  سیستم  در 
حوزه  الزامات  با  متناسب  اقدامات  و  بین المللی  استانداردهای 
انکار  نمی توان  را  مقررات  و  قوانین  اجرای  و  تدوین  در  تطبیق 
کرد و وجود سندی جامع و یکپارچه جهت پوشش اهم مسائل 
رده های  چارچوب،  این  در  دارد.  ضرورت  حوزه  این  با  مرتبط 
مسئولیتی در ایجاد ساختار مناسب برای اطمینان از انجام وظایف 
و مسئولیت های هریک از ارکان بانک ها در شرایط تحریمی نقش 
مؤسسات  و  بانک ها  در  مسئولیتی  رده های  می کنند.  ایفا  مهمی 
مالی و اعتباری را از نظر نوع وظایف و مسئولیت ها در سه سطح 
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اعضاء هیأت مدیره، مدیران اجرایی ارشد و مدیران و کارشناسان 
و  تطبیق  فرایندهای  اجرای  نحوه  می کنند.  طبقه بندی  تطبیق 
وظایف  از  گام  اولین  نظارت  با  مرتبط  احتمالی  ریسک های 
بازنگری الزم  بعدی  گام  در  و  است  بانک  مدیره  هیأت  اعضاء 
تأیید سیاست های حوزه  از  قرار می دهند. پس  را در دستور کار 
برنامه های  و  حاوی کارکردها  رسمی که  اسناد  قالب  در  تطبیق 
اجرا  در  اعضاء  توسط  نظارت  است،  پایدار  و  مؤثر  عملیاتی، 
در  را  بانک ها  دستاوردهای  و  نتایج  گزارش  و  می شود  آغاز 
مدیریت ریسک تطبیق منعکس می کند. مدیریت ارشد به عنوان 
ارکان تطبیق در گسترش فرهنگ تطبیق در جهت  از  یکی دیگر 

مدیره  هیأت  اعضاء  سوی  از  تدوین شده  سیاست های  اجرای 
نقش دارد و گزارش عملکرد حوزه مدیریت ریسک تطبیق را از 
اعضاء  اختیار  در  ارزیابی  و جهت  دریافت کرده  زیرمجموعه ها 
در  رده های مسئولیتی  از  قرار می دهند. سطح سوم  هیأت مدیره 
ساختار سازمانی تطبیق، در ارتباط با کارکردهای مستقل در سطح 
مدیریت و کارشناسان حوزه تطبیق تعریف می شود به این معنا که 
از یک چارچوب رسمی برخوردار است و همه ارکان بانک آن را 
مدیر  بین المللی،) 2012((.  تسویه  می شناسند)بانک  رسمیت  به 
واحد تطبیق مسئولیت هماهنگی های الزم جهت مدیریت ریسک 
تطبیق را بر عهده دارد. نبود تضاد منافع میان مسئولیت های جاری 
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واحد تطبیق و سایر مسئولیت های پیشین از الزامات این سطح به 
حساب می آید. همچنین، اطالعات و داده های آماری شفاف نیز 
جهت بهره برداری و ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در اختیار 

مدیر و کارشناسان واحد تطبیق قرار می گیرد. 

و  مقررات  دربردارنده  قوانین،  باالدستی  اسناد  حوزه  در  تطبیق 
در  است که  حوزه هایی  شامل  و  است  بین المللی  استانداردهای 
نهایت از گسترش اقدامات ناسازگار در زمینه پول شویی و تأمین 
با  ناسازگار  اقدامات  می آورد.  عمل  به  ممانعت  تروریسم  مالی 
تطبیق، ریسک های مرتبط با احتمال پذیرش تحریم های مقرراتی 
یا قانونی، زیان های مالی احتمالی و خسارت های ناشی از شهرت 
حاصل از عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی را شامل می شود 
ناسازگار در  اقدامات  را طبقه بندی می کند.  این گونه ریسک ها  و 
انضباط  و  بود  خواهد  بی ثبات کننده  بین المللی  بانکداری  عرصه 
بازارهای مالی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در مدیریت 
عوامل و آثار شوک های اقتصادی به مخاطره می اندازد. همچنین، 
نظارت احتیاطی و سیاست های منتج از آن در ایجاد ساختار تطبیق 
مدون جهت برقراری روابط کارگزاری بین المللی تأثیر گذار خواهد 
بود. در این راستا، انباشت ریسک سیستمی که حاصل تحول در 
عوامل بازار و سایر عوامل مالی و اقتصادی است در ایجاد ساختار 
سازمانی حوزه تطبیق نیز تأثیرگذار بوده و چارچوب استاندارد در 
اثرگذاری و اجرای سیاست ها و تدوین  ارزیابی نحوه  این زمینه، 
مکانیزم های همکاری و هماهنگی مؤثر در قالب نهادها و ارکان 
ذیربط با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را امکان پذیر می سازد. 
نقش واحدهای حوزه نظارت که دربردارنده کمیته های حسابرسی و 
مدیریت ریسک به همراه واحد حسابرسی داخلی و زیرمجموعه های 
واحدهای ستاد و صف است،  در ایجاد ساختار سازمانی تطبیق 
اثرگذار است و تطبیق به عنوان یک فاکتور پیشگیرانه در طراحی 
فرایندهای عملیات سیستم بانکی باید به عنوان یک واحد مستقل 
با ابعاد و پیچیدگی های خاص خود در نظر گرفته شود. مدیر واحد 
تطبیق طبق استانداردهای بین المللی مسئولیتی در حوزه نظارت و 
اجرا و عضویتی در هیأت مدیره ندارد تا مکانیزم واحد و هماهنگی 
بوجود آید برای این که تضاد منافع میان مسئولیت های واحد تطبیق 
و سایر اجزاء  نظارتی، تحقق اهداف تطبیق در بانک ها و مؤسسات 
باید تأکید داشت که رویکرد  مالی و اعتباری را خدشه دار نکند. 
واحد تطبیق بویژه در رویارویی با تحریم های اقتصادی متفاوت 
از واحدهای حسابرسی مستقل در نظر گرفته می شود. همچنین، 
بانک های  سطح  در  بین المللی  مقررات  و  استانداردها  رعایت 
مختلف در شبکه بانکی ایران الزامًا یکسان نیست و برخالف این 
که تعدادی از بانک ها در تالش برای تطبیق با مقررات هستند، اما 
به نظر می رسد فاصله انطباق برخی از بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری دیگر با سطح مطلوب قابل توجه بوده است. این اختالف 
غیرجاری،  مطالبات  خصوص  در  مدیریتی  چالش های  قالب  در 

عدم کفایت سرمایه و تسهیالت تکلیفی بروز پیدا می کند.

تحریم و شرایط برقراری روابط کارگزاری
در شرایطی که تالش می شود اقتصادهایی که به دنبال توسعه هستند 
در حوزه شریان اصلی تزریق منابع مالی متوقف شوند، برقراری 
بانک های  با  داخلی  بانک های  میان  یا چندجانبه  روابط دوجانبه 
بین المللی یک ضرورت آشکار به حساب می آید. مدیریت تطبیق 
این شرایط را فراهم کرده است و راه حل های مناسبی برای مقابله 
با آثار تحریم در شرایط کنونی ارائه می کند. در واقع، هزینه نقل 
زمانی کاهش  بین المللی  مالی  پیام رسان های  طریق  از  انتقال  و 
می یابد که بانک ها با اجرایی شدن شرایط و معیارهای تطبیق در 
سطوح مختلف در تعامالت بین المللی، تحولی در زمینه انطباق 
با استانداردهای بین المللی ایجاد کنند. عدم انطباق بهانه مناسبی 
فراهم می کند تا بواسطه آن انتقال عواید حاصل از فروش نفت با 
مشکل مواجه شود و تحریم های بیشتری علیه کشورهای در حال 
توسعه از جمله ایران وضع گردد. مدیران ارشد واحد تطبیق در 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بسته سیاستی این حوزه را 
ایجاد سیستم مالی ویژه طراحی نموده و در قالب گزارش  برای 
در  می دهند.  قرار  بانک ها  مدیره  هیأت  اعضاء  اختیار  در  مدون 
این بسته، فرایندهای اصلی که در آن ریسک عدم تطبیق شناسایی 
شده است به همراه نحوه مدیریت آن در سطوح مختلف داخلی 
ایجاد  با  نیز  اطالعاتی  شفافیت  می شوند.  بررسی  بین المللی  و 
تمایز میان استانداردهای عمومی و قواعد خاص، زمینه های الزم 
برای ایجاد روابط کارگزاری مطمئن را فراهم می کند)دمیرگوک و 
راس،) 2005((. این مقررات در چارچوب توصیه های کارگروه 
ویژه اقدام مالی، رویه های مشخص در برقراری روابط کارگزاری 
توسط بانک تسویه بین المللی، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 
تعریف  پول  بین المللی  صندوق  رهنمودهای  کنار  در  تروریسم 
می شوند. در واقع هدف این است که تراکنش های مالی در فضای 
بانکداری بین المللی برای کشورها نوعی اعتبار محسوب می شود 
با  تطبیق  نظر  از  آن ها  مالی  نظام  توسعه یافتگی  نشان دهنده  و 
می توان  راستا،  این  در  است.  بین المللی  مقررات  و  استانداردها 
انتظار داشت که نقاط چالش برانگیز و ضعیف در رعایت قوانین 
و  شناسایی  ارزی  عملیات  دستورالعمل های  ویژه  به  مقررات  و 
ایجاد  و  اصالحات  پیگیری  مستلزم  امر  این  می شوند.  مدیریت 
تحوالت بنیادین و مطالعه در زمینه رعایت استانداردهای مالی و 

بانکی بین المللی است.

مدیریت  همراه  به  داخلی  و کنترل های  نظارتی  ساختار  پایش 
ریسک بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در دو مسیر جرائم 
مالی و عدم تطبیق با مقررات و استانداردهای بین المللی در دوران 
آثار و تبعات ریسک  تحریم به شناسایی، ارزیابی و اندازه گیری 
در  تطبیق  مدیریت  راهبردهای  و  تطبیق کمک خواهد کرد  عدم 
فرایند مبادالت مالی و اجرای گام های مقابله  قالب گزارش دهی 
اعضاء  اختیار  در  را  الزم  رهنمودهای  انطباق،  عدم  ریسک   با 
هیأت مدیره، مدیران عالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
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و سایر ذینفعان قرار خواهد داد و از این طریق کارایی رویه های 
تطبیق و لزوم بازنگری در فرایندها را میسر خواهد کرد. فن آوری 
نوین اطالعاتی و آماری در مسیر پر فراز و نشیب مدیریت تطبیق 
نیز منجر به بهبود و ارتقاء  رویکردهای شناسایی،  اندازه گیری و 
ارزیابی ریسک عدم انطباق با استانداردها و مقررات بین المللی 
روابط کارگزاری  برقراری  برای  بانک های کارگزار  شد.  خواهد 
به  نیاز  بین المللی  بانک های  و  ایرانی  بانک های  میان  مؤثر 
شناسایی دارند و نوع فعالیت، شرح وظایف، ساختار و عملکرد 
واحد تطبیق را به همراه قوانین ومقررات و نحوه ارائه خدمات 
از  نمونه ای  فرایند شناسایی کمک خواهند کرد.  آن ها در  توسط 
این قوانین را در حوزه مبارزه با پول  شویی و تأمین مالی تروریسم 
می توان مشاهده کرد و در آن باید کفایت و کیفیت رویکردهای 
از روش های  پیروی  با  ارتباط  در  مربوطه  داخلی و سیاست های 
مبتنی بر ریسک در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین،  
استفاده از توصیه های کارگروه اقدام مالی و استانداردهای کمیته 
و  داخلی  بانک های  میان  روابط کارگزاری  برقراری  در  نیز  بال 
بانک های بین المللی سازنده خواهد بود و شرایط بانک کارگزار 
و مقررات ناظر بر آن در مبادالت مالی حائز اهمیت بوده است. 
انتظار می رود بسترهای  این چارچوب و در شرایط تحریمی  در 
و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  ارشد  مدیریت  توسط  آموزشی 
اعتباری برای کارکنان در سطوح مختلف فراهم گردند و فرهنگ 
تطبیق در کنار سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. مدیریت واحد 
یک  عنوان  به  بانکی  و  مالی  تحریم های  با  رویارویی  در  تطبیق 
واحد مستقل عمل می کند و کارکرد خاص خود را خواهد داشت 
و همپای کمیته عالی مدیریت ریسک، کمیته حسابرسی داخلی و 
کنترل داخلی در واحد حسابداری و مالی و مدیریت ریسک در 

جهت پیشبرد اهداف حرکت می کنند.

رویارویی با تحریم و کارکردهای مدیریت تطبیق
ایجاد  و  استراتژی ها  تدوین  و  اقتصادی  اهداف کالن  به  توجه 
با  سازگاری  خصوص  در  بانکی  شبکه  در  الزم  زیرساخت های 
مالی  منابع  به  دسترسی  و  بین المللی  استانداردهای  و  مقررات 
اقتصادی،  برنامه توسعه و تحقق رشد  ابزاری  به عنوان پشتوانه 
توسعه  برنامه  می دهد.  تشکیل  را  تطبیق  حوزه  کارکرد  اولین 
از مهم ترین اسناد  اقتصادی در بعد اقتصاد کالن به عنوان یکی 
باالدستی در حوزه اقتصادی تکلیف کرده است که حجم باالیی 
از سرمایه گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی باال مورد نیاز است 
تا حداقل یک میلیون شغل ساالنه در کشور ایجاد گردد در حالی 
که بسترهای الزم برای تأمین وجوه سرمایه گذاری از طریق منابع 
داخلی به طور کامل قابل انجام نیست و در این چارچوب برقراری 
منابع  جذب  و  خارجی  سرمایه گذاری  به  مؤثر  خارجی  روابط 
بیرونی کمک خواهد کرد. لذا برقراری روابط مؤثر و سازنده در 
عرصه اقتصاد بین الملل در نهایت منجر به رشد اقتصادی و ایجاد 
شغل بیشتر خواهد شد. در این چارچوب، توجه به اصالح ساختار 

نظام بانکی در حوزه انطباق با مقررات و استانداردهای بین المللی 
مؤسسات  و  بانک ها  در  تطبیق  واحد  استقالل  به  توجه  لزوم  و 
این حوزه امری ضروری  به کارکردهای  اعتباری و توجه  مالی و 
و اجتناب ناپذیر است. وظایف و مسئولیت های واحد تطبیق در 
بازتعریف  مدیره  هیأت  وظایف  با  سطح  باالترین  در  بانک ها 
می شود و راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی واحد تطبیق 
توسط هیأت مدیره ابالغ می شوند و پس از ابالغ راهبردها توسط 
هیأت مدیره، شاهد حسن اجرای برنامه ها از سوی هیأت مدیره 
خواهند بود. این راهبردها و سیاست ها به طور ساالنه ارزیابی و 
مورد بازبینی قرار می گیرند. موارد بازبینی در بردارنده وظایف و 
مسئولیت ها،  ایجاد نظام مدیریت ریسک تطبیق و تعیین الزامات 
واحد  کارکردهای  ارتقاء  و  بهبود  در  و  است  مالی  گزارش گری 
تطبیق در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت مدیریت 
تطبیق با مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه پولی، مالی 

و بانکی تالش خواهند کرد.

و  انطباق  به  می توان  تطبیق  حوزه  کارکردهای  از  همچنین، 
و  مالی  انتقاالت  و  نقل  و  واسطه گری وجوه  مقررات  سازگاری 
تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و رهنمودهای استاندارد اشاره کرد 
و در این رهنمودها توجه به ویژگی های ساختاری بخش حقیقی 
اقتصاد و نظام مالی ضروری به نظر می رسد. همچنین موضوعاتی 
نظیر استانداردهای رفتاری، مدیریت تضاد منافع و رفتار منصفانه 
را  تطبیق  حوزه  دیگر  کارکردهای  ذینفعان،   سایر  و  مشتریان  با 
تشکیل می دهند و تعامل میان اصول و مقررات بین المللی در حوزه 
تطبیق را با ساختار مالکیتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
تبیین می کند. مضاف بر این که تعیین اولویت های واحد تطبیق با 
تمرکز بر مبانی حاکمیت شرکتی و معیارهایی نظیر الزامات سرمایه 
براساس مقررات کمیته بال، ساختار مالکیت و گزینه های متفاوت 
در تدوین مشخصات و ابعاد دستورالعمل های بیمه سپرده  انجام 
می گیرد. قدرت مقام ناظر در پیگیری و پیشبرد اقدامات نظارتی 
به همراه  اعتباری  و  مالی  بانک ها و مؤسسات  و تقویت سرمایه 
مدیریت دارایی و بدهی، عملکرد نهادهای پولی و مالی را در جهت 
تقویت شفافیت اطالعاتی بهبود می بخشد و رعایت اولویت های 
حوزه تطبیق آسیب های کمتری را از محل بحران های مالی متوجه 
عمق  از  مالی  بازارهای  این که  عالوه  به  می کند  داخلی  اقتصاد 
بیشتری برخوردار خواهند شد. انطباق با مقررات و استانداردهای 
اطالعات  انتشار  و  تولید  شفافیت  تطبیق  حوزه  در  بین المللی 
تسویه  می بخشد)بانک  بهبود  را  نظارت  فرایند  و  برده  باال  را 
بین المللی،) 2005((. در این فرایند انتظار می رود استقالل بانک 
مرکزی محفوظ بماند و همچنین نیاز به انسجام سیستم بانکی در 
بانک ها و  اهداف  تنظیم مقررات در جهت تحقق  تهیه و  جهت 
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بزرگترین نهاد شناخته شده در 

حوزه تأمین مالی در ایران برآورده شود.
یکی از موانع برقراری روابط کارگزاری در دوران بعد از برجام، 
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فقدان  بواسطه  بانکی  نظارت  حوزه  در  است که  کمبودهایی 
مدیریت  و  شفافیت  شرکتی،  حاکمیت  نظارتی،  نوین  تعاریف 
از  برخی  رعایت  عدم  آن  بر  عالوه  و  است  بوده  مطرح  ریسک 
بانک ها  جاری  مشکالت  بر  بین المللی  مقررات  و  استانداردها 
افزوده است. شرط الزم برای یافتن راه حل  رفع موانع و مشکالت 
شبکه بانکی در این حوزه تبیین رده های مسئولیتی در حوزه تطبیق 
خصوص  در  مهم  نکته  است.  بین المللی  مقررات  و  قوانین  با 
تطبیق آن است که کارکردهای مؤثر و دائمی آن باید در ذیل بسته 
در  استقالل  مفهوم  ارائه گردد.  و  طراحی  تطبیق  واحد  سیاستی 
تصمیم گیری و اجرا اگرچه ممکن است در مقاطعی باعث ایجاد 
تضاد منافع می گردد اما به عنوان یک واحد رسمی در بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری در نظر گرفته می شود و ابزار استقالل به 
بانک ها کمک می کند که در شرایط حساس تحریم های اقتصادی،  
پیاده سازی کارکردهای حوزه  و  تدوین  به  اقدام  جانبداری  بدون 
نیاز به  تطبیق برمبنای بسته سیاستی تطبیق نماید. در این راستا 
یک مدیریت واحد در رأس وجود دارد تا هماهنگی های الزم برای 
پیشگیری از عدم انطباق ها در دوران پیش از تحریم ها و مدیریت 
عدم  ریسک  خنثی سازی  را جهت  تحریم ها  وضع  دوران  در  آن 
تطبیق در بانک ها فراهم کند. اعضاء تیم تطبیق نیز باید به طور 
مستقل انتخاب گردند و تضاد منافع احتمالی بین مسئولیت های 
تطبیق با مدیریت ارکان مختلف در بانک ها و مؤسسات مالی و 
آماری  و  مالی  ارقام  به  دسترسی  همچنین  مرتفع شود.  اعتباری 
بسته  ابعاد  پیاده سازی  تطبیق،  اعضاء واحد  اطالعاتی  اشراف  و 

سیاستی را با سهولت و دقت بیشتری امکان پذیر خواهد کرد.

جمع بندی
اهمیت ساختار، جایگاه، سیاست ها و برنامه های اجرایی مدیریت 
تطبیق با توجه به رویارویی با ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی 
بین المللی  ارتباطات  و گسترش  کارگزاری  روابط  برقراری  در 
با نظام بانکی بین الملل  فرصتی ایجاد می کند تا توافق و تعامل 
مجددًا شکل گیرد. توجه به شرایط برقراری روابط کارگزاری در 
و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  در  تطبیق  حوزه  کارکردهای  کنار 
اعتباری زمینه  ها و الزامات همکاری های بانکی و مالی در عرصه 
بانکداری بین المللی را فراهم می کند. در این چارچوب، بسترهای 
قانونی و نظارتی در اقتصاد ایران آمادگی الزم برای آموزش نیروی 
تحوالت  همپای  مدیریت کسب و کار  در  تحول  ایجاد  و  انسانی 
بین المللی، اصالح قوانین و مقررات پولی،  بانکی و مالی،  اصول 
انطباق  بانکی،  نوین  فن آوری های  از  استفاده  شرکتی،  حاکمیت 
با  مبارزه  قانون  مفاد  مالی،  اقدام  ویژه  کارگره  توصیه های  با 
مالی  و شفافیت گزارش گری  تروریسم  مالی  تأمین  و  پول شویی 
و صورت های مالی استاندارد را کسب خواهد کرد. این رویکرد 
سالمت نظام مالی را بهبود بخشیده و بخش مهمی از مشکالت 
و  بین المللی  مقررات  و  قوانین  رعایت  حوزه  در  بانکی  شبکه 
اتصال مجدد به سیستم های پیام رسان مالی را فراهم خواهد کرد 

تجاری  و  مالی  طرف های  و  ذینفعان  اعتماد  و  اطمینان  و 
خارجی را باال خواهد برد. به عبارت دیگر، تمرکز بر مبانی 
حاکمیت شرکتی و معیارهایی نظیر الزامات سرمایه براساس 
مقررات کمیته بال و بازبینی ساختار مالکیت در بانک ها در 
تعیین اولویت های واحد تطبیق مؤثر واقع می شوند. اقدامات 
و مؤسسات  بانک ها  و کیفی سرمایه  بهبود کمی  و  نظارتی 
مالی و اعتباری به همراه مدیریت دارایی و بدهی، عملکرد 
نهادهای پولی و مالی را در جهت تقویت شفافیت اطالعاتی 
پیگیری  نظارت،  در  را  ناظر  مقام  قدرت  و  می دهد  ارتقاء 
موضوع  این  اهمیت  می بخشد.  بهبود  اهداف  پیشبرد  و 
بواسطه اعمال تحریم های اقتصادی در طی چند دهه گذشته 
و بویژه یک دهه اخیر آشکار شده است و به علت سرعت 
ایجاد تحول در دستورالعمل ها و توصیه های نهادهای مالی 
بین المللی از یک طرف، و کندی رویه های سیاستی و اجرایی 
در سیستم بانکی داخلی در تطبیق با استانداردها، دغدغه های 
احساس  پیش  از  بیش  دیگر،  طرف  از  پولی  و  بانکی  نظام 
و  مقررات  با  تطبیق  مدیریت  به  توجه  مزیت  زیرا  می شود 
در  بانکی  و  مالی  پولی،  حوزه  در  بین المللی  استانداردهای 
نهایت منجر به باالبردن سرعت تراکنش ها و هزینه های نقل 

و انتقال مالی بین المللی خواهد شد.
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آثار اقتصادی تحریم های بین المللی و بکارگیری سیاست پولی مناسب

 اعظم احمدیان 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه 

وضع تحریم های جدید بر اقتصاد ایران در حال گسترش است. 
تحریم ها به تالش کشور برای افزایش تولید نفت آسیب  می زند 
و  شده  مواجه  با کاهش  صادرات  و  تولید  می رود،  انتظار  و 
کاهش  و گاز  نفت  در حوزه  به خصوص  سرمایه گذاری خارجی 
یابد زیرا که شرکت های بین المللی با توجه به ریسک باالی ارتباط 
با ایران، تمایل به گسترش کسب و کار با ایران ندارند. در حال 
حاضر ارتباط سیستم بانکی با سطح بین الملل کاهش یافته است و 
مشکالت متعددی در حوزه بیمه، حمل و نقل و تجارت خارجی 
و  روشن  فرآیند  قدرت  و  شدت  حال  این  با  است.  شده  ایجاد 
شفاف است و اثرات تجمعی هنوز اینقدر قوی نیست که ایران را 
مجبور به عقب نشینی سازد. تحریم ها در شرایطی صورت می گیرد 
که کشور ما با ایجاد محدودیت در سایر فعالیت های منطقه خلیج 
فارس می تواند اثرات تحریم ها را تا حدودی خنثی نماید. در این 
برای  می تواند  پولی  و  مالی  مختلف  ابزارهای  از  دولت  شرایط 
مقابله با آثارتحریم استفاده نماید. از آنجا که سیاست پولی دارای 
مقاله  این  در  است،  مالی کشور  بخش  بر  و گسترده  متعدد  آثار 
نیز  مناسب  پولی  سیاست  تحریم،  اقتصادی  آثار  تشریح  ضمن 

پیشنهاد می شود.

اثرات تحریم ها بر بخش نفت و گاز
اعمال تحریم های فراسرزمینی آمریکا برای حذف ایران از بازار 
شد.  خواهد  ایران  نفت  صادرات  باعث کاهش  نفت،  جهانی 
و گاز  نفت  فروش  از محل  دولت  بودجه  درآمد  منبع  مهمترین 
بنابراین اعمال تحریم ها می تواند درآمد بودجه دولت  می باشد. 
را با بی ثباتی مواجه ساخته و در نهایت خطر استقراض دولت 
از بانک مرکزی را به دنبال دارد که این اتفاق آثار تورمی خاص 
خود را دارد. از طرف دیگر بخش نفت و گاز دارای تکنولوژی 
آن  از ظرفیت  بتوان  تا  دارد  بروزرسانی  به  نیاز  قدیمی است که 

استفاده نمود.

اثر  بود،  ایران  نفتی  تحریم های  دوره  اولین  1391 که  سال  تا 
تحریم ها بر اقتصاد ایران محدود بود. اما شاخص های متعددی 
نشان دهنده هزینه سنگین تحریم های ایران در سال های 1391-

1394 است. اثر ترکیبی تحریم مستقیم نفت همراه با تحریم های 
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مالی موجب کاهش شدید صادرات نفت خام ایران شد. میانگین 
صادرات روزانه از جمله میعانات گازی، از 2.6 میلیون بشکه در 
سال 1390 به 1.2 میلیون بشکه در سال 1392 و 1.4 میلیون 
بشکه در سال 1393 کاهش یافت.1 به طور کلی تولید نفت بین 
سال های 1391-1394 روند کاهشی داشته است در حالی که در 
طول سال های 1391-1392 قیمت نفت خام بیش از 100 دالر 
برای هر بشکه بوده است. بنابراین درآمد صادرات نفت از دست 

رفته به دلیل تحریم ها قابل توجه بود.

 ،1395 دی  ماه  در  تحریم ها  لغو  از  پس  ایران  اولویت  اولین 
افزایش صادرات نفت به سطح قبل از سال 1391 و بازگرداندن 
سهم خود از تولید اوپک بود. در دوره 1393-1394، با افزایش 
تولید در عراق، عربستان سعودی و امارات، یک میلیون بشکه در 
روز، کاهش صادرات در بازار بین المللی جایگزین شد. همانطور 
افزایش  از توافق هسته ای تولید نفت خام خود را  ایران پس  که 
داد از دیگر اعضای اوپک خواست تا تولید بیش از حد خود را 
کاهش دهند تا کل تولید اوپک حفظ شود. اعضای دیگر اوپک 
درخواست ایران را نادیده گرفتند اما ایران میزان تولید نفت خود 
افزایش داد. همچنین،  قابل توجهی  به میزان  را در سال 1395 
میانگین درآمد صادرات روزانه ایران از 2.4 میلیارد دالر در سال 
سال 1388 به 1 میلیارد دالر در سال های تحریم کاهش یافت. 

اما پس از آن روند افزایشی داشته است.2

در فاصله سال های 1394-1396 روند تولید افزایشی بوده است. 
به طوری که تولید روزانه از 3.3 میلیون بشکه در سال 1394 به 
اگر  یافت.  افزایش  سال 1396  در  روز  در  بشکه  میلیون   4.46
نفت همراه  قیمت  با کاهش  در سال 1395  نفت  چه صادرات 

نمودار 1-  قیمت و تولید نفت خام برای ایران

www.eia.gov :منبع
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افزایش  درصد  و گاز 66  نفت  درآمد صادرات  اما  است  بوده 
یافت.3در دوران تحریم، ایران تمایل به افزایش صادرات نفت 
به اروپا و گسترش سایر روابط اقتصادی مانند سرمایه گذاری و 
انتقال تکنولوژی بوده است تا بهتر بتواند تالش های آمریکا برای 
تحریم را مدیریت و خنثی نماید. از زمان توافق هسته ای، این 
تالش ها موفق بوده است. به طوریکه در سال 1396، 40 درصد 
صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی فروخته شد. البته 
در سال 1396  ایران  نفت  مشتریان  بزرگترین  نمود  بیان  باید 
چین و کره جنوبی بودند که تقریبًا به ترتیب معادل 600 هزار و 

400 هزار بشکه در روز واردات داشته اند.4

رشد اقتصادی
از  متأثر  هم   1392-1391 سال های  در  اقتصادی  منفی  رشد 
سیاست تحریم و هم متأثر از سیاست های ضدتورمی اتخاذ شده بود. 
خروج جزئی از تحریم ها در سال 1392، باعث شد که در سال های 
بعد رشد اقتصادی مثبت تجربه شود. افزایش صادرات نفتی از سال 
1394 به بعد باعث شد که رشد اقتصادی نیز که بیش از هرچیز 

وابسته به رشد تولید نفت است، روند صعودی خود را طی نماید.
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بخش های  می شود،  مشاهده   3 شماره  نمودار  در  همانطور که 
مختلف اقتصادی در دوره مورد بررسی بی ثباتی در رشد را تجربه 
کرده اند و در سال های اخیر نیز با روند نزولی در رشد اقتصادی 
همراه بوده اند. به عبارت دیگر بازگشت تحریم ها اثری جز کاهش 
روند رشد بخش های مختلف اقتصادی نخواهد داشت. به ویژه 
واردات کاالهای  به  وابسته  آن  رونق  معدن که  و  صنعت  بخش 
واسطه ای است با کاهش رشد بیش از سایر بخش ها مواجه خواهد 
واردات،  به  وابستگی کمتر  دلیل  به  بخش کشاورزی  اما  بود. 

می تواند با همان رشد اندک سه درصدی همراه باشد.

تجارت بین الملل 
بین  آن  تدریجی  نشان دهنده کاهش  ایران  واردات  حجم  بررسی 
سال های 1390-1392 است. این  سال ها با قیمت باالی نفت 
باعث  باال  نفتی  درآمدهای  عادی،  در شرایط  است.  بوده  همراه 
افزایش شدید واردات می شود اما تحریم های اقتصادی اثر منفی بر 
واردات داشته اند. ترکیبی از محدودیت در صادرات نفت، کاهش 
در  واردات  ارزش  است که  شده  باعث  تحریم ها  و  نفت  قیمت 
سال 1394 به 52.4 میلیارد دالر کاهش یابد. در فاصله بین سال 
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منبع: نماگرهای اقتصادی)1385-1396(منبع: نماگرهای اقتصادی)1396-1385(

نمودار 3- رشد بخش های مختلف اقتصادینمودار 2- رشد اقتصادی
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1394 و زمان توافق نامه برجام، ایران به دنبال ایجاد توافقنامه با 
کشورهای مختلف برای بازسازی روابط واردات و صادرات بود که 
در جریان تحریم متوقف شد. داده های تجارت خارجی کشور برای 
سال های 1395-1396 نشان می دهد که لغو تحریم  ها، منجر به 
افزایش حجم واردات در سال 1396 شد. اما صادرات غیر نفتی 
که عمدتًا مربوط به پتروشیمی است، افزایش چندان نداشته است.

پیش  ایتالیا،  و  فرانسه  آلمان،  نظیر  اروپایی  بزرگ  اقتصاد های 
میان  در  در سال 1391،  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  تحریم های  از 
در  را  خود  موقعیت  تدریج  به  اما  بودند.  ایران  تجاری  شرکای 
تحریم ها،  لغو  از  دادند. پس  از دست  آسیایی  مقابل کشورهای 
تا  اما  داد  افزایش  اروپایی  با کشورهای  را  خود  تجارت  ایران 
تجاری  طرف  مهمترین  به  آنها  از  هیچ یک   1396 سال  اواسط 
نمود، علیرغم تحریم ها و سایر  اذعان  باید  تبدیل نشدند.  ایران 
عوامل نامطلوب، حجم کل صادرات غیرنفتی ایران طی سال های 

1390 تا 1395 چندان کاهش نیافته است. 

در  واردات  و  در صادرات  را  زیر  آثار  تحریم ها  بازگشت مجدد 
پی خواهد داشت. صادرات غیر نفتی ایران به ویژه محصوالت 
کاهش  قوی  احتمال  به  تحریم ها  اعمال  از  پس  پتروشیمی 

می یابد. تجربه گذشته تحریم ها بیانگر کاهش واردات کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای و در نتیجه کاهش تولید است اگر چه در 
احتمال  به  را جایگزین کرد.  داخلی  تولیدات  می توان  بلندمدت 
قوی، با اعمال مجدد تحریم ها، واردات این گروه از کاالها که 
زمینه تولید را فراهم می کنند، کاهش می یابد به این ترتیب تولید 
از  شد.  خواهد  مواجه  با کاهش  اقتصادی  مختلف  بخش های 
سوی دیگر طرف های تجاری ایران نیز همچنان حوزه کشورهای 

آسیایی خواهد بود.

تورم
همانطور که مشاهده می شود، در دوره مورد بررسی تورم دارای 
نوساناتی بوده است. در دو سال 1387 و 1392 افزایش شدید در 
تورم وجود داشته است. علی رغم وجود تحریم ها در دوره 1392 
نزولی  روند  تورم  تحریم ها،  کاهش  انتظار  دلیل  به   ،1395 تا 
زمزمه های  وجود  با   1395 سال  از  پس  اما  است.  وجودداشته 
کرده  آغاز  را  خود  صعودی  روند  تورم  تحریم ها،  مجدد  اعمال 
است. محدودیت تولید و انتظار کمبودکاال در دوره های آتی از 
جمله موارد تسلط تقاضا بر عرضه شده و تورم را در دوره  های 

آتی افزایش خواهد داد.

13891390139113921393139413951396عنوان

90.19119.1568.0964.5055.4033.5755.7565.81صادرات نفت

22.6026.7029.2028.3733.5731.0328.2232.32صادرات غیر نفتی

75.4578.0368.7363.5870.9052.4063.1375.54کل واردات

37.3467.8228.5629.2918.0712.2020.8422.59تراز تجاری

22.5758.5023.3625.1013.579.0116.3815.81تراز حساب جاری

81.40-7.66-0.9521.4412.2113.188.562.23-تغییردر ذخایر بین المللی

1384138713911396رتبه 

چیناماراتاماراتامارات1

اماراتچین آلمانآلمان2

ترکیهکره جنوبیچینفرانسه3

کرده جنوبیترکیهسوئیسایتالیا4

هندسوئیسکره جنوبیچین5

آلمانآلمانانگلستانکره جنوبی6

جدول 2- بزرگترین کشورهای صادرکننده به ایران

جدول 1- تجارت خارجی) میلیارد دالر(

منبع: بانک مرکزی ایران: نماگرهای اقتصادی)1396-1389(

)www.tccim.ir( ،منبع: اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن و کشاورزی، تهران
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نرخ بیکاری
اگر چه بر اساس آمار منتشره، نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی 
با اعمال  اما  در حول و حوش 12 درصد در حال نوسان است 
تولید،  بخش  در  محدودیت  ایجاد  دلیل  به  تحریم ها،  مجدد 
بیکاری افزایش خواهد یافت. بخش تولید از یک طرف به دلیل 
طرف  از  و  تولید  برای  نیاز  مورد  واردات کاالهای  محدودیت 
دیگر به دلیل تحریم های اعمالی بر بانک مرکزی و شبکه بانکی 
کشور و کاهش روابط مالی بین المللی با مسائل بسیاری در نقل 
و انتقاالت پولی مواجه شده و در نتیجه می تواند برخی بنگاه ها را 
با کاهش تولید یا حتی ورشکستگی مواجه نماید. اگر چه کشور 
در تالش است، از کشورهای جایگزین و پول های جایگزین برای 
حل مشکل استفاده نماید، این راه حل می تواند تا حدودی مسئله 
دیگر  از طرف  اما  دهد  را کاهش  بیکاری  و  نموده  را حل  تولید 

می تواند بر هزینه تولید اثر منفی داشته باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین سرمایه گذاری در 
تا سال 1391 روند صعودی  از سال 1385  بخش نفت و گاز 
داشته است و پس از اعمال تحریم ها از سال 1392 به بعد روند 
نزولی خود را طی نموده است؛ اگر چه در سال 1395 به دلیل 
است،  انجام شده  این شاخص  روند صعودی  برجام،  توافقنامه 
از آغاز زمزمه های مجدد تحریم، آشکار  اما روند نزولی آن پس 
شده است. بنابراین پس از اعمال مجدد تحریم ها، سرمایه گذاران 
کشور  در  سرمایه گذاری  به  تمایل  ایران،  باالی  ریسک  دلیل  به 
نخواهند داشت، اگر چه ممکن است برخی از کشورهای آسیایی 
از  و گاز سرمایه گذاری کنند.  نفت  در بخش  و چین،  هند  نظیر 
طرف دیگر بخش نفت و گاز ایران نیازمند به روزرسانی تکنولوژی 
و افزایش ظرفیت نیازمند است، بازگشت تحریم ها، بهبود ظرفیت 

نفت و گاز ایران را به تأخیر خواهد انداخت.

اثرات تحریم بر شبکه بانکی 
ایاالت  مالی  مؤسسات  صورت گرفته،  تحریم های  اساس  بر 
متحده آمریکا و سایر مؤسسات بین المللی مرتبط با ایاالت متحده 
ایران دارند. همین امر  با بانک های  ارتباط  ممنوعیت تراکنش و 
هزینه یافتن بانک های جایگزین را برای ایران افزایش داده است. 
از طرف دیگر عدم انجام تراکنش های بین المللی باعث شده است 
تحریم  تجربه  به  طوری که  گیرد.  قرار  تأثیر  تحت  بانکی  ثبات 
بانک ها در سال های اخیر بیانگر افزایش ریسک اعتباری و ریسک 
نقدینگی در شبکه بانکی کشور شده است. ریسک اعتباری از آنجا 
نتوانسته اند  تحریم  دلیل  به  بنگاه های کشور  است که  ناشی شده 
منابع اولیه مورد نیاز تولید را فراهم کنند، در نتیجه تولید و توان 
نقدینگی  ریسک  است.  یافته  آنها کاهش  تسهیالت  بازپرداخت 
نیز به دلیل بلوکه شدن منابع بانک ها در بیرون از مرزهای کشور 
ناپایدار  منابع  به سمت  پایدار  منابع  از  بانک ها  رویکرد  تغییر  و 

 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

نمودار 5- نرخ بیکارینمودار 4- نرخ تورم)درصد(

نمودار 6- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

روستایی منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی )1396-1385( و  تفکیک شهری  به  بیکاری،  نرخ  ایران، سری زمانی  آمار  مرکز  منبع: 
)1396-1385(

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی )1396-1385(
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ظاهر شده است.5 همچنین بانک های کشور نتوانسته اند متناسب 
با تورم ارزش دارایی خود را حفظ نمایند. تورم ناشی از تحریم 
باعث شده است، بانک های کشور ارزش دارایی خود را از دست 
بدهند. همین موضوع شکنندگی مالی )نسبت منابع ناپایداربه کل 

منابع( را افزایش داده است.6

اقتصاد،  در  رونق  ایجاد  و  تحریم  آثار  با  مقابله  برای  دولت ها 
را کاهش  بانکی  نرخ سود  و  اتخاذ کرده   انبساطی  پولی  سیاست 
داده اند. اگر چه به دلیل اینکه بانک ها ایمن ترین و بزرگترین بازار 
مالی کشور هستند و با وجود کاهش نرخ سود سپرده، سپرده گذاری 
در بانک ها ادامه دارد، اما به دلیل رونق سایر بازارها ناشی از افزایش 
نااطمینانی های حاصل از تحریم، بخشی از سپرده های بانک ها به 
دارایی های جایگزین نظیر سکه و ارز تبدیل شده است. این موضوع 

ریسک نقدینگی بانک ها را تشدید نموده است.

به دنبال تحریم ها در کشور ارزش ریال در مقابل دالر کاهش یافته 
دوره  در  ثبات  علی رغم  بررسی  مورد  دوره  در  به طوری که  است، 
1385-1390، از سال 1391 و با تشدید تحریم ها، نرخ ارز روند 
صعودی خود را طی نموده است. تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر 
رسمی و تشدید آن در سال های اخیر محیط مناسبی برای رانت ارز 
ایجاد نموده است، به طوری که این امکان فراهم شده است که ارز به 
قیمت رسمی خریداری و به قیمت بازار فروش رود. دالیل مختلفی 

برای کاهش ارزش ریال در مقابل دالر وجود دارد:

نقدینگی باال در اقتصاد، رکود بخش مسکن و کاهش نرخ سود 
بانکی باعث شده است که افراد در بازار طال و ارز سرمایه گذاری 
کنند. این موضوع باعث تشدید افزایش نرخ ارز و طال شده است.

نگران  افراد  است.  یافته  افزایش  دالر  ویژه  به  ارز  برای  تقاضا 
افزایش قیمت ها ناشی از تحریم هسند، بنابراین در تالش هستند 

با خرید ارز، ارزش پس انداز خود را حفظ نمایند. 

چندنرخی بودن ارز باعث می شود در کوتاه مدت افراد سود کنند و 
اثر اولیه این اتفاق، ثروت مند شدن افراد ثروت مند و فقیرتر شدن 

افراد کم درآمد است.
که  است  این  نمود  استنباط  می توان  ارزی  نوسانات  از  آنچه 
است  ممکن  ارزی  نظام  در  اختالل  دلیل  به  آمریکا  تحریم های 
کاالهای  و  اولیه  مواد  واردات  به  تولید  برای  که  را  صنایعی 
رشد  طریق  این  از  و  مواجه کند  مشکل  با  دارند  نیاز  واسطه ای 

اقتصادی ایران را کاهش دهد.

جمع بندی و پیشنهاد سیاست پولی مناسب
در این مقاله آثار اقتصادی تحریم ها بررسی شد. انتظار می رود اعمال 

تحریم ها اثرات زیر را در امور اقتصادی داخلی ایران داشته باشند:

 نرخ بیکاری ممکن است افزایش یابد.
 به دلیل محدودیت در روابط بین الملل، مواد مصرفی و اقالم 
صنعتی مختلف که برای تولیدات صنعتی بکار گرفته می شوند با 

محدودیت روبرو می شوند.
 فشار بر سیستم بانکی بر ثبات آن اثرگذار خواهد بود.
 تولید و صادرات نفت با محدودیت مواجه می شود.

 به دلیل کمبود عرضه کاال، تورم افزایش می یابد.
در این شرایط مهمترین ابزار مقابله با آثار احتمالی تحریم، سیاست 
نرخ  و  قانونی  ذخیره  نرخ  ابزار  دو  با  مرکزی  بانک  است.  پولی 
سود بانکی می تواند سیاست پولی اعمال کند. تجربه دهه گذشته 

138513861387138813891390139113921393139413951396 سال

91959285957499201033910962122602125326509295803138934214نرخ رسمی )ریال(

92269357966799791060113568260593183932801345013644040453نرخ بازار غیر رسمی )ریال(

جدول 3- نرخ ارز رسمی و غیر رسمی )ریال(

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی )1396-1385(
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بیانگر این است که بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک ها، نرخ 
ذخیره قانونی را کاهش داده است. کاهش نرخ ذخیره قانونی به 
همراه کاهش نرخ سود بانکی که با هدف حمایت از تولید صورت 
است.  داشته  بانک ها  عملکرد  بر  متفاوتی  اثرات  است،  گرفته 
کاهش نرخ سود بانکی با وجود رونق در سایر بازارها که ناشی از 
انتظارات مردم از آثار تحریم است، باعث خروج بخشی از منابع 
ریسک  افزایش  و  منابع  با کمبود  را  آنها  است که  شده  بانک ها 
نقدینگی مواجه ساخته است. این رویداد دستیابی دولت به هدف 
حمایت از تولید را با مشکل مواجه ساخته است. به نظر می رسد 
در شرایط تورمی و وجود بازارهای جایگزین که بهتر از بانک ها 
سیاست  اتخاذ  نمایند،  حفظ  را  مردم  پس انداز  ارزش  می توانند 
این  نباشد. در  بانکی( مناسب  انبساطی )کاهش نرخ سود  پولی 
و  شناور  نرخ سود  برقراری  برای  مناسب  فضای  ایجاد  شرایط، 
متناسب با ارزش تورم ضروری است. بانک مرکزی می تواند نرخ 
سود پایه را اعالم و به بانک ها اجازه دهد در دامنه ای متناسب با 

ارزش تورم نرخ سود سپرده و تسهیالت را تعیین نمایند. 

منابع
احمدیان، اعظم، اسفندیاری، مرضیه، ارزیابی عملکرد بانک های کشور 
سیاست  همایش  وهشتمین  بیست   ،1397،GMSمدل بکارگیری  با 

پولی ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی ، تهران، ایران

http:// تهران،  و کشاورزی،  معادن  و  صنایع  تجارت،  بازرگانی،  اتاق 
/www.tccim.ir/english

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی )1396-1385(

مرکز آمار ایران، سری زمانی نرخ بیکاری، به تفکیک شهری و روستایی 
)1396-1385(

www.eia.gov
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تحریم ها از منظر اقتصاد سیاسی

 مهدی بختیار 
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه:
عالوه بر چالش های کنونی اقتصاد ایران)کاهش رشد، تورم باال، 
بهره وری پایین و غیره(، در حال حاضر محدودیت های خارجی 
تحریم های  جدید  دور  دارد.  وجود  آمریکا  تحریم های  از  ناشی 
هوشمندانه  سیاست های  و  تدابیر  اتخاذ  نیازمند  متحده  ایاالت 
توسعه  روند  تحریم ها  اثر  کاهش  بر  عالوه  تا  است  مدبرانه  و 
از  این خصوص شناخت تحریم ها  یابد. در  ادامه  نیز  اقتصادی 
منظر اقتصاد سیاسی از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار هستند 
آن  به  کوتاه  هرچند  اشاراتی  تا  شدیم  آن  بر  نوشتار  این  در  که 

داشته باشیم. 

بار دیگر آمریکا به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست 
خارجی از سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران استفاده نموده که 
با توجه به ادعای رئیس جمهور آمریکا به پرونده هسته ای، صنعت 
موشکی و نفوذ ایران در منطقه مربوط می شود. قطعا وضع چنین 
تحریم هایی بر اقتصاد ایران و حتی اقتصاد کشورهای منطقه و 
میان  اقتصادی  عمیق  پیوستگی  داشت.  خواهد  تأثیراتی  جهان 

کشورها و بنگاه های اقتصادی موید این موضوع است.

معمول  روابط  عمدی  توقف  از  است  عبارت  اقتصادی  تحریم 
جنبه های  از  اقتصادی  تحریم های  دولت.  یک  مالی  یا  تجاری 
تجاری و مالی برخوردارند که در تحریم های تجاری، ممنوعیت ها 
و محدودیت هایی در زمینه صادرات و واردات اعمال می شود اما 
در تحریم های مالی، تحریم کننده از انجام معامالت مالی، نقل 
و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند و با استفاده از 
نفوذ خود در سازمان های مالی بین المللی از هرگونه همکاری فنی، 
سرمایه گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می کند. 
از هر دو جنبه تجاری و  ایران  بر  تحریم های جدید اعمال شده 
دو  نظام  برای کارگزاران  را  دشواری کار  که  برخوردارند  مالی 
چندان می کند. از این جهت ضروری است که مکانیسم های مالی 
داخلی و تولیدات داخلی، کاهش منابع، کاالها و خدمات خارجی 
را تا حد ممکن جبران کنند. مردم نیز با اتحاد کامل و پرهیز از 
رفتارهای مخرب، سوداگرانه و هیجانی در جهت پشت سر نهادن 
شرایط دشوار پیش رو رفتار نمایند. این امر نیازمند کاربست برخی 
سیاست های جدید و تعدیل قابل توجهی در برخی سیاست های 
پیشین است. در ادامه ابتدا تحریم ها از دید اقتصاد سیاسی بررسی 

و پس از آن در مورد اثر تحریم ها بحث نموده و به موضوع انرژی 
به  نهایت  در  و  پرداخته  تحریم  سیاسی  اقتصاد  در  آن  نقش  و 

جمع بندی مباحث خواهیم پرداخت.

تحریم ها و اقتصاد سیاسی
محققان بر اساس یک مدل یا مجموعه ای از مدل ها برای پیش  بینی 
انتخاب  در  چنین کاری  می کنند.  عمل  تحریم  اثرات  تحلیل  و 
پیشنهادات سیاستی که همزمان به حفظ تعادل اقتصادی، انسانی 

و اثر بخشی سیاسی منجر می شود، به دولت ها کمک می کند.

تحریم ها در نهایت پدیده های اقتصاد کالن هستند و اثرات آنها 
باید تحلیل و پیش بینی شود. محققان بیشتر در مورد آسیب های 
ویژه گروه های  به  نگرانند،  سیاست ها  این  از  ناشی  اقتصادی 
بالقوه تحمیل شده  آنها صدمه  بر  اجتماعی-اقتصادی هدف که 
و  علمی  ادبیات  در  بزرگ  مسئله  یک  تحریم  اثربخشی  است. 

رسانه های عمومی است.

اقتصادی  تفسیر  از  استفاده  با  را  تحریم ها  مطالعات  از  بسیاری 
تعریف می کنند. یک تحریم اقتصادی یک محدودیت اقتصادی 
در  محدودیت  ایجاد  با  است که  یک کشور  برای  آمیز  تبعیض 
با سایر کشورهای دیگر،  تجارت یا جریان های اعتباری و مالی 
تغییر سیاست فعلی در  یا  قرار دادن  تاثیر  برای تحت  در تالش 
کشور تحت تحریم است. دو مفهوم دیگر نیز با تحریم اقتصادی 
نزدیک هستند: یکی منزوی کردن اقتصادی1 و دیگری محاصره 
این  است  تحریم  از  وسیع تر  اقتصادی  منزوی کردن  اقتصادی2؛ 
هدف با منزوی کردن کامل به وسیله محدودیت بازرگانی کشور 
از  را  خود  هزینه های  که  نیز  اقتصادی  محاصره  می شود؛  معین 
می کند،  اعمال  مختلف  اقتصادی  متغیرهای  بر  اثرگذاری  طریق 

نوعی تحریم شدید محسوب می شود.

است  دیپلماتیک  اقداماتی  اقتصادی  تحریم های  دیگر  نگاهی  از 
که برای تغییر خط مشی سیاست خارجی دولت ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین، تحریم ها را می توان سیاست های اقتصاد 
اعمال کنندگان  از  را  اجباری  اقتصادی  اثرات  دانست که  کالنی 
اعمال کنندگان تحریم  به کشورهای مورد هدف منتقل می کنند. 
پایانی داشته  نقطه  باید یک  داده اند که تمام تحریم ها  تشخیص 
باشند، زیرا تحریم های دائمی شواهد کمی از کارایی را نشان داده 

)Eyler, 2007( .است

است  مشاهده  قابل   1 شکل  در  تحریم که  اثربخشی  توالی  در 
همانطور که  است.  شده  داده  نشان  تحریم ها  عملکرد  چگونگی 

رویارویی با تحریم 



          دوماهنامه تازه های اقتصاد    بهمن 97  شماره 154        

73

واضح است با حرکت از چپ به راست تحریم ها به اهداف مد 
نظر اعمال کنندگان نزدیک می شوند.

همچنین در شکل 2، سیر زمانی تحریم یک ابزار موازی با توالی 
اثربخشی تحریم، برای مقایسه و تقابل موارد به نحوی که آنها از 

آغاز تا پایان خط مشی پیشرفت کرده  اند را فراهم می  کند.

زنجیره یا توالی اثربخشی تحریم چهار مرحله در طول سیر تحریم 
دارد: ناکارآمدی یا بی اثر بودن، موفقیت اقتصادی، موفقیت  های 
انسانی، و موفقیت سیاسی. این یک زنجیره است، زیرا تحریم  ها 
به معنی پرش پراکنده از یک سطح موفقیت به سطح دیگر نیست، 
بلکه حرکت به سمت اهداف سیاسی اعالم شده است. اثر تحریم 
باید به عنوان گام  های رسیدن به یک هدف دیده شود، نه دستیابی 

)Eyler, 2007(.به طور کامل به هدف

تا  تحریم  ها  وضع  ابتدای  از  تحریم:  بودن  اثر  بی  یا  ناکارآمدی 
رسیدن به نقطه شروع اثرگذاری تحریم، بسته به میزان تاب آوری 
اقتصادی و مالی و رفتارهای مردم کشور هدف، تحریم  ها می تواند 
ناکارامد و بی اثر باشد. هرچه تاب آوری اقتصادی و مالی بیشتر 
و رفتارهای مردم مناسب  تر باشد، مدت زمانی که تحریم  ها بی اثر 

هستند طوالنی  تر است. 

برای  غالب  استراتژی  یک  تحریم  ها  اعمال  نهایی  نتیجه  اگر 
باید  باشد، سیاستگذار،  اقتصادی  اجباری  اقدامات  بکارگیری در 
نقاط گذار را نظارت کند. به لحاظ نظری، دلیل توقف تحریم  ها این 
است که ادامه یافتن تحریم  ها دیگر استراتژی غالب کشور اعمال 
اقتصادی و  اگر هدف مشخص شده فشار  کننده تحریم نیست. 
سیاسی بر رژیم فعلی کشور تحت تحریم برای محدود کردن رفتار 
آنها باشد، بسیاری از تحریم  ها چنین فشارهایی را تحمیل می  کنند 
بازارهای جدید  به جستجوی  را  تحریم  اقتصاد کشور تحت  که 
می  کند.  اعمال  اقتصادش  در  را  باالتری  هزینه  های  و  می  رساند 

تحریم  ها به طور کلی در یکی از سه روش زیر موثر هستند:

اقتصادی  اثربخشی  از  قوی  نمونه  ای  اقتصادی: کوبا  اثربخشی 
است. در مورد کوبا هدف اعالم شده برکناری فیدل کاسترو بود 
و حفظ تحریم ها علیه کوبا تا زمانی که دولت کوبا از حرکت به 
به حقوق بشر خودداری  بیشتر  احترام  و  سوی دموکراتیزه شدن 
می کند ادامه خواهد یافت. موفقیت اقتصادی تابعی از این است 
از طریق سیاست زخمی  اقتصاد کشور تحت تحریم  که چگونه 
نوسانات  ایجاد  توانایی  واقعا  تحریم  اعمال کننده  اگر  می  شود. 
نرخ ارز را داشته باشد، منعکس کننده واکنش اقتصاد کالن یک 

شکل2. سیر زمانی تحریمشکل1. توالی اثربخشی تحریم

  

کشور به سیاست  های دیگران است، پس از آن تحریم  ها به سادگی 
نوع دیگری از سیاست  های اقتصاد کالن هستند. آنچه که ممکن 
بزرگ  هزینه  های  تحمیل  کند،  وادار  پایان  به  را  تحریم  است 

انسانی است.

اثربخشی انسانی: تجزیه و تحلیل تحریم  ها نشان می  دهد تحریم  های 
یک  علیه  اقتصادی  تهدید  و  خشونت  اعمال  سبب  به  هوشمند 
جمعیت "بی گناه" توسعه می  یابند. چه بسا کشورهای کمتر توسعه 
بوده  تحریم  ها  اصلی  ذاتی هدف  بی ثباتی سیاسی  به علت  یافته، 
و در آینده نیز چنین خواهند بود. آیا تحریم  ها می تواند به گونه  ای 
به  آنها  یا  برسد  حداقل  به  جانبی  آسیب  های  تا  شود  گرفته  بکار 
معنای آسیب رساندن به توده مردم هستند؟ بعید به نظر می  رسد 
که تحریم  ها بتوانند از آسیب رساندن به عموم مردم جلوگیری کنند 
و به عنوان نتیجه یک تالش برای تمرکز بر روی گروه  های هدف 
باشند. در حالیکه در بیشتر موارد ادعا شده است که تحریم  هایی که 
از دیدگاه انسانی و بشردوستانه موثر هستند، اثرات آن به حاکمان 
کشورهای تحت تحریم محدود شده است. ولی آنچه در عمل و 
واقعیت مشاهده می  شود خالف این ادعا است. در بسیاری از موارد 
تحریم، کشورها برای تهیه غذا، لباس، تجهیزات پزشکی و دیگر 
ملزومات به دردسر افتاده  اند که نشانگر آثار ضد بشری تحریم  ها 
هستند. البته بسته به اینکه کدام نظریه مد نظر سیاستگذار تحریم 
با احتمال بیشتری امکان دارد  باشد، آسیب بیشتر به توده مردم، 
که تغییر پس از آن صورت گیرد. اعتقاد دیگری وجود دارد که بیان 
می  کند هرچه بیشتر مردم رنج بکشند، بیشتر احتمال دارد که آنها در 
اطراف رهبر فعلی خود قرار بگیرند، به ویژه اگر کمپین  های تبلیغاتی 
موثر وجود داشته باشد و یا اینکه رژیم اراده خود را به مردم خود 

)Eyler, 2007(.تحمیل کند

از  ناشی  اقتصادی  اثربخشی سیاسی در فشار  اثربخشی سیاسی: 
گرفته  نظر  در  تغییرات  می  شود.  دو روش کلی مطرح  به  تحریم 
شده در رفتار کشور تحت تحریم، از جمله سرنگونی حکومت و 
تغییر حاشیه  ای در رفتار کشور تحت تحریم. آفریقای جنوبی نمونه 
خوبی از اثر بخشی سیاسی تحریم  های اقتصادی است. در سال 
به قدرت  از طریق رای گیری  آفریقای جنوبی  1948 حزب ملی 
رسید و آغاز به انجام یک رشته قوانین مبنی بر جداسازی نژادی 
که به نام آپارتاید شناخته می شود، کرد. قانون نژادپرستانه ای که 
55 سال رنج و درد ناگفته را برای میلیون ها انسان به ارمغان آورد. 
این تبعیض حتی در مورد ثروت به دست آمده از صنعتی سازی 
سریع دهه های 50، 60 و 70 میالدی نیز به کار رفت. در حالی که 
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اقلیت سفیدپوستان از باالترین استاندارد زندگی قاره آفریقا، که 
برابر سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود، برخوردار 
گشته بودند، اکثریت سیاه پوستان از لحاظ هرگونه استانداردی 
مورد  دولتی  ادارات  به  ورود  حتی  و  تحصیل  درآمد،  همچون 
با وضع تحریم  های مختلف و  نهایت  در  داشتند.  قرار  تبعیض 
اعتراضات گسترده جامعه بین المللی آپارتاید در آفریقای جنوبی 
انتخاباتی که امکان رأی دادن و نمایندگی به  با  در سال 1994 

تمامی نژادها داده شد، رسمًا برچیده شد.

تحریم  ها همانند همتایان پولی و مالی خود سیاست  های اقتصاد 
کالن هستند. بر خالف سیاست  های دیگر، قصد مستقیم تحریم 
ایجاد  با  را  یک کشور  در  مستقل  تصمیم  گیری  است که  این 
اثرات فقر و گرسنگی و کاهش رفاه تحت تاثیر قرار دهد. اکثر 
کشورهای تحت تحریم، دارای اقتصادی کوچکتر و بی  ثبات  تر 
تحریم  کننده  اعمال  ائتالف  یا  کننده  اعمال  به کشور  نسبت 
موارد  اکثر  در  تحریم  اقتصادی  بخشی  اثر  رو  این  از  هستند. 
بخشی  اثر  مورد  در   )2007  ,Eyler( است.  ناپذیر  اجتناب 
انسانی و اثر بخشی سیاسی تحریم  ها ذکر این نکته اهمیت دارد 
بسیار  مورد  دو  این  در  تحریم  مردم کشور تحت  رفتار  نوع  که 

تاثیر گذار است.

بخشی  اثر  و  کارآیی  از  شاخصی  عنوان  به  ارز  نرخ  شوک  های 
مطالعات  در  می  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  تحریم  ها  اقتصادی 
تجربی صورت پذیرفته، برای بررسی تأثیرات انسانی و سیاسی 
ضریب  عنوان  به  ارز  نرخ  شوک  های  از  اقتصادی  فشارهای 
رفتار  تغییر  مشاهده  ادامه  در  و  اقتصادی  تحریم  تأثیرات 
کارگزاران اقتصادی استفاده می  شود. نتایج این مطالعات نشان 
هزینه  های  ایجاد  در  واردات  به  مربوط  تحریم  های  که  می  دهد 

تحریم،  تحت  سیاست  های کشور  تغییر  در  همزمان  و  انسانی 
موثرتر از سایر تحریم  ها است. تحریم  های مالی نشان می  دهد که 
اثر کمی دارد، در حالی که تحریم  های صادرات نتایج مختلطی 

را نشان می  دهد.

آیا تحریم  ها موثر هستند؟! 
دورتر  نظامی  گزینه  از  عموما  جهانی  قدرت  های  زمانی  که  در 
شده بودند، مگر اینکه تحریک شوند و ایاالت متحده به عنوان 
بود، سه  تبدیل شده  در جهان  تحریم  اعمال  در  پیشرو  کشوری 
مورد اساسی، نشان می  داد که تحریم  ها ممکن است بی اثر باشند. 

گزینه  های  توسط  توجهی  قابل  طور  به  که  تحریم  هایی  اول، 
نظامی تقویت شده است، فشار و تهدید اقتصادی را بی معنی و 
نیستند؛  نظامی  پیشگام درگیری  دیگر  مهمل می  سازد. تحریم  ها 
آنها یک جایگزین یا مکمل برای درگیری نظامی هستند. تجزیه 
ایاالت  واردات  تحریم  های  که  می  دهد  نشان  تجربی  تحلیل  و 
متحده اثربخشی انسانی و سیاسی را نشان داده  اند، در حالی  که 
در تاثیر تحریم  های صادرات و مالی اختالف نظر وجود دارد و 
اثرات بعضا مختلط و مختلفی دارند. از آنجا که اکثر بسته  های 
این  به  است  ابهام ممکن  این  ابزارها هستند،  از  ترکیبی  تحریم 

برداشت از ناکارآمدی منجر شود.

بین  المللی  ائتالف  های  آوردن  دست  به  در  ناتوانی  اینکه  دوم 
برای  بسیاری  است که گزینه های  معنی  این  به  تحریم،  اجراگر 
و  دارد  زدن تحریم  ها وجود  دور  برای  کشورهای تحت تحریم 
در این حالت اعتبار تحریم  ها کاهش می  یابد. همچنین مالکیت 
منابع طبیعی بسیار مورد نیاز، برخی از بیمه  ها را برای کشورهای 
تحریم  های  می  کند.  فراهم  تحریم  ها  اثر  برابر  در  تحریم  تحت 
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از  برخی  که  داد  نشان  را  شواهدی   1990 دهه  در  نیجریه 
نیجریه،  نفتی  منابع  دادن  دست  از  احتماال  دلیل  به  کشورها 
به تحریم نظامی حکومت ناقض حقوق بشر نداشتند  تصمیمی 
)اوسیلوان، 2003(. همانطور که تقاضای نفت آسیا به موازات 
متحده  ایاالت  توانایی  می  یابد،  ادامه  اقتصادی  رشد  افزایش 
برای تحریم کشورهای صادر کننده نفت احتماال سقوط خواهد 
کرد. با این حال، کشورهای بزرگتر، راه  هایی را برای کشورهای 
ارائه  با  آور  زیان  تحریم  اثرات  از  برای جلوگیری  تحریم  تحت 
فرهنگی  ارتباطات  می  کنند.  فراهم  جایگزین  تجاری  مسیرهای 
بین چین و کره شمالی وجود دارد،  آنچه  ایدئولوژیک، مانند  و 

ممکن است نیروی قدرتمند به عنوان مزیت باشد.

چنان  است  ممکن  تحریم  هدف  اینکه،  مهم  ترین  شاید  و  سوم 
پیشین  شکست  به  تحریم  اثربخشی  که  شود  القا  و  تعریف 
محکوم است. کوبا به یک مورد بنیادین تبدیل شده است که چرا 
تحریم  ها موثر نیستند، به خصوص در مجازات مردم، در حالی 
تحریم  های  است.  طبقه حاکم  دادن  قرار  تاثیر  تحت  که هدف 
اثربخشی  عدم  از  مهم  نمونه  های  از  دیگر  یکی  به  شمالی  کره 
است. کیم  شده  تبدیل  شده  اعالم  اهداف  اساس  بر  تحریم 
جونگ ایل به عنوان رهبر کره شمالی باقی مانده است در حالی 

که تحریم  ها همچنان ادامه دارند.

سیاسی  اقتصاد  در  لبه  دو  عنوان شمشیر  به  آن  نقش  و  انرژی 
تحریم  ها

میزان تأثیرگذاری تحریم  ها به شدت به پارامترهای تعیین کننده 
تجاری،  روابط  نظیر  شده،  تحریم  اقتصادی کشور  ویژگی  های 
آن  نظایر  و  نفت  مانند  استراتژیک  و شدت کاالهای  اقتصادی 
گذاری  اثر  بسیار  مولفه  های  از  می توان  را  نفت  دارد.  بستگی 
اقتصاد  با  انزوای کشورها  یا  و  پیوند  ابزار  بعنوان  دانست که 
نفت  می  شود.  گرفته  بکار  بزرگ  قدرت  های  توسط  جهانی، 
کاالی  استراتژیک  ترین  و  سیاسی  ترین  همینطور  و  مهم  ترین 
اقتصادی در دنیا است که همواره در تحوالت اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی کشورهای دارنده آن نقش بسزایی بازی کرده است. 

به طور کلی نفت علت بسیاری از نوسانات اقتصادی و سیاسی 
ایران بوده است. در سال  های پس از انقالب اسالمی نیز شاهدیم 
ایران، از نفت و درآمدهای نفتی به  که کشورهای تحریم کننده 
عنوان اهرمی مؤثر که مهم  ترین نقطه آسیب پذیری اقتصاد ایران 

است، برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران استفاده کرده  اند. 

علی  است.  عواقبی  دارای  محور،  نفت  اقتصادی  توسعه  فرایند 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  معظم  رهبری  مکرر  تاکید  رغم 
ایران  در  دولت ها  نفتی،  درآمدهای  به  اتکا  و  وابستگی  کاهش 
تزریق  با  را  خود  اقتصادی  موانع  و  روزمره  مشکالت  همواره 
که  می  داند  متحده  ایاالت  می  سازند.  برطرف  نفتی  درآمدهای 
ایران براساس اقتصاد نفتی اداره می  شود و با  ساختار اقتصادی 

ارز به دست آمده از فروش نفت، بخش عمده  ای از ارز مورد نیاز 
خود را تهیه می  کند، از این رو در تالش است تا منبع درآمد اصلی 
ایران را قطع کرده و شریان اقتصادی کشور را مختل نماید و با 
تحریم نفتی عمال ایران را از بخش اعظم درآمد خود محروم کرده 
امنیت  اقتصادی،  امنیت  ایران جلوگیری کند.  به  از ورود دالر  و 
اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر، امنیت و ثبات سیاسی کشور 
تحت تأثیر درآمدهای نفتی است و هرگونه نقصان و اختاللی در 

فرآیند فروش نفت، کشور را با چالشی جدی مواجه می  سازد. 

درآمد نفتی ایران از سال 2004 به بعد رشد افزایشی داشته است. 
بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود به این جمع  بندی رسیده  انـد 
-2012 سال  های  طی  نفت  صادرات  از  ایران  دولت  درآمد  که 

2005 بیشتر از درآمد اقتصادی ایران در طول تاریخ صادرات نفتی 
بوده است. در چنین شرایطی، هزینه  های اقتصادی دولت به گونه  ای 
هرگاه  که  می  دهد  نشان  تاریخی  تجربه  یافت.  افزایش  تدریجی 
هزینه  های امور عمومی دولت  های صادرکننده نفت همانند ایران 
افزایش یابد، در مرحله بعدی با مخاطرات ناشی از رکود و افزایش 
وابستگی به فروش نفت روبه  رو می  شود. یکی از دالیل اثربخشی 
تحریم  های اقتصادی را می  توان افزایش هزینه  های عمومی دولت 
در ایران دانست که در حال حاضر عدم پرداخت برای برخی از این 

هزینه  ها به امری غیر ممکن تبدیل شده است! 

با وجود کم و کاستی  های فنی،  نفتی که مدت  ها و سالیان سال 
تکنولوژیکی، مالی و مدیریتی بخش عمده ای از اقتصاد کشور را 
تامین مالی کرده است، در صورتی که از قید و بند سیاسی و نهاد 
دولت آزاد شود و به پیشرفت مناسبی برسد نه تنها نقطه آسیب 
پذیری و پاشنه آشیل اقتصاد نخواهد بود، بلکه به عامل قدرت و 

توسعه واقعی و توانگری کشور مبدل خواهد شد. 

مدت  می  توان گزینه  ای کوتاه  را  ایران  اقتصادی  تحریم  سیاست 
می  دهد  نشان  گذشته  تحریم  های  تجربه  دانست.  تغییرپذیر  و 
اقتصادی  محدودیت  های  دلیل  به  نیز  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
ایجاد شده برای ایران با مشکالتی در بازپرداخت هزینه  های خود 
روبه  رو شدند. بخشی از بحران تعدادی از کشورهای اروپایی را 
باید ناشی از سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران 
دانست. از این رو در دور جدید اعمال تحریم  های یکجانبه آمریکا 
علیه ایران، اتحادیه اروپا با آمریکا در این مورد همکاری نکرد و 
یا همان برجام تاکید  اقدام مشترک  برنامه جامع  همراه بر حفظ 
داشته است و با ایجاد سازکارهای جدید مالی spv به دنبال حفظ 

روابط اقتصادی و سیاسی خود با جمهوری اسالمی است. 

ازجمله  نفت  قیمت  افزایش  که  می  دهد  نشان  روندهای موجود 
ایران را تحت  مؤلفه  هایی محسوب می  شود که سیاست تحریم 
تأثیر قرار خواهد داد و کشورهای وارد کننده نفت همواره از این 
عراق  نظامی  اشغال  سال  های  جریان  در  دارند.  هراس  موضوع 
توسط آمریکا و به طور مشخص در سال 2005 که قیمت نفت 
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معادل  مبلغی   OECD عضو  کشورهای  نهاد  افزایش  به  رو 
این  که  دادند  اختصاص  نفت  واردات  به  دالر  میلیارد   260
مبلغ حدود 20 درصد بیشتر از مقدار سال 2001، مصادف با 
دوران اشغال افغانستان است که تفاوت را باید بخاطر جایگاه 
دانست.  جهانی  انرژی  بازار  در  افغانستان  و  عراق  متفاوت 
بین  المللی  صندوق  پژوهشی  دپارتمان   )1394 نژاد،  )مصلی 
پول، در مطالعات راهبردی خود به این جمع  بندی رسیده است 
که افزایش 10 دالری قیمت هر بشکه نفت خام باعث کاهش 2 
 OECD درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو
خواهد شد. از این جهت است که کمتر کشوری در دور جدید 
ابزار  می  رسد  بنظر  و  است  همراهی کرده  ایران  علیه  تحریم  ها 

تحریم آمریکا علیه ایران دوام چندانی نخواهد داشت. 

است  برخوردار  مؤثری  جایگاه  از  جهانی  انرژی  بازار  در  ایران 
و اتحادیه اروپا به خوبی این را متوجه است و با توجه به نیاز 
روز افزون اتحادیه اروپا به انرژی، هرچند تاکنون صادرات گاز 
منابع گاز  به  اروپا همواره  اما  است،  نشده  میسر  اروپا  به  ایران 
ایران برای تامین انرژی خود چشم دارد و از این جهت این را 
دور  در  آمریکا  با  اروپا  نکردن  همراهی  دالیل  از  یکی  می  توان 

جدید تحریم  ها دانست.

توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موجب ارتقای نقش آن در 
این  به  باید  نظام  کارگزاران  و  شد  خواهد  انرژی  جهانی  بازار 
موضوع توجه کافی داشته باشند و در این مقطع از زمان به طرق 
مناسب به فکر توسعه این صنعت راهبردی باشند. نیاز اتحادیه 
از  درصد   50 حدود   ،2009 سال  در  وارداتی  انرژی  به  اروپا 
می شود  پیش بینی  و  است  بوده  قاره  این  مصرفی  انرژی  کل 
عضو  برای کشورهای  رقم  این  محدود،  بسیار  تغییرات  به جز 
این اتحادیه به 65 درصد در سال 2030 برسد. )مصلی نژاد، 
1394( همچنین بر اساس نمودار 1 پیش بینی ها نشان می دهد 
به   OECD عضو  اروپایی  طبیعی کشورهای  واردات گاز  که 
425 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید که نشان 
این جهت  از  دارد.  آینده  در  اروپا  واردات گاز  فزاینده  روند  از 
مذاکره ایران با اروپا و دیگر طرف های اثرگذار از جمله روسیه 
و ترکیه و توافق برای صادرات گاز ایران به اروپا باید به یکی از 

اولویت های سیاست خارجی ایران تبدیل شود.

درست است که انرژی و به طور مشخص تحریم صادرات نفت 
به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر ایران به کار گرفته می شود، 
همانند شمشیری  می تواند  تدابیر صحیح  اتخاذ  در صورت  اما 

دو لبه در جهت کم اثر شدن و رفع تحریم ها عمل نماید.

جمع بندی 
با دولت های منطقه ای و جهانی  ایران می بایست بدنبال تحریم 
متحد شود و مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را بهبود بخشد. 
تحریم ها  بیشتر  اعمال  در  را  آمریکا  قدرت  اتحادهایی  چنین 

کاهش می دهد. چنین اتحادهایی کمتر اجازه می دهند به اقتصاد 
آسیب برسد. هر اتحادی در تحریم بهتر است در صورت امکان 

با قوی ترین اقتصادهای منطقه و جهان ساخته شود. 

تحریم ها، مانند هر تصمیم اقتصادی دیگر، به قانون کاهنده بودن 
تحریم های  در  زمان  با گذشت  می شود.  منجر  نهایی  بازده های 
قدرت  کوبا،  مورد  در  متحده  ایاالت  تحریم های  مانند  دائمی، 
مداوم  تحریم های  قیمت  می یابد.  دلیل کاهش  دو  به  اقدامات 
هزینه های  می یابد.  افزایش  احزاب  همه  برای  زمان  طول  در 
دلیل  به  تحریم  اعمال کننده  نظارت کشور  و  ابقا  نگهداری، 
زدن  دور  برای  تحریم  تحت  تالش کشور  دستمزدها،  افزایش 
اقدامات و البی گری گروه های فشار برای پایان دادن به تحریم ها 
دارد که  وجود  دیپلماتیک  هزینه های  همچنین  می یابد.  افزایش 
الزم  نشود.  محقق  آنها  اهداف  ولی  یابد،  ادامه  تحریم ها  مبادا 
آن ها  راس  در  و  هماهنگ  صورت  به  نظام  ارکان  تمامی  است 
ایاالت  برای  تحریم ها  اعمال  هزینه  دیپلماسی کشور  دستگاه 
مذاکره  همچنین  دهد.  افزایش  مقتضی  روش های  با  را  متحده 
ایران با اروپا و دیگر طرف های اثرگذار از جمله روسیه و ترکیه و 
توافق برای صادرات گاز ایران به اروپا ضروری به نظر می رسد. 
تقویت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی کشور برای انجام صحیح 

این ماموریت ها الزم است.

ادامه سیاست  به هزینه های اجتماعی شود،  اگر منجر  تحریم ها 
تحریم توسط کشور اعمال کننده، به رنج بیشتر مردم کشور مورد 
ممکن  بین المللی  جامعه  صورت  این  در  که  می انجامد  تحریم 
است خواستار پایان و لغو تحریم ها شوند تا از رنج بیشتر مردم 
ادامه  و  تدارک  با  نیز  تحریم  اعمال کننده  ملت کشور  بکاهند. 
تحریم ها برای مدت زمان طوالنی رنج می برد، به طوری که در 
دیگر  زمان  با گذشت  احتماال  تحریم  اعمال کننده  داخل کشور 
وظیفه  خصوص  این  در  بود.  نخواهد  تحریم  خواستار  کسی 
خبرنگاران  و  مطبوعات  و  اجتماعی  رسانه های  مهم  رسالت  و 
تدابیر  گرفتن  نظر  در  با  است که  این  سیما  و  صدا  خصوصا 
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بفهمانند  آمریکا  مردم  خصوصا  و  جهانی  جامعه  به  الزم 
و  اجتماعی  هزینه های  دارای  شده  اعمال  تحریم های  که 

ناقض حقوق بشر است. 

پی نوشت
1. Embargo

2. Blockade

منابع

مصلی نژاد، ع. )1394(. سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت 
 10 سیاسی،  علوم  پژوهشنامه  ایران.  بین المللی  تحریم های  و 

 .201-171 ،)3(
Eyler, Robert. (2007). Economic Sanctions: International 
Policy and Political Economy at Work. Palgrave Macmil-
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O’Sullivan, Meghan. (2003). Shrewd Sanctions. Washing-
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چه کسانی در برابر تحریم ها در کنار ما خواهند ایستاد؟

 محمد ارباب افضلی 
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

از  موعودی که  روز  می گذرد.  ماه  آبان   13 از  ماه  یک  از  بیش 
بوده  قرار  آمریکایی  مقامات  نشان های  و  خط  با  پیش  مدت ها 
گزینه  اتوماتیک وار  طور  به  متحده  ایاالت  هوشمند  تحریم های 
تحریم های بانکی و نفتی ایران را فعال کرده و فشار بر درآمدهای 
خارجی کشور را به حداکثر برساند. اگرچه که تأثیر این اخبار و 
این قبیل خط و نشان کشیدن ها، همانند اثر خروج این کشور از 
برجام، از مدت ها پیش در اقتصاد ایران پیش خور شد، اما به هر 

ترتیب تحریم ها دوباره برگشتند.

تجربه وضع تحریم های نفتی و بانکی در ابتدای دهه 1390 نشان 
بر  عالوه  – که  تحریم ها  آن  از  ناشی  فشارهای  اوج  در  که  داد 
سازمان  و  اروپا  اتحادیه  تحریم های  متحده،  ایاالت  تحریم های 
از  برخی  روی کمک  بر  ایران  بود-  شده  همراه  آنها  با  نیز  ملل 
این  همکاری های  و  بود  حساب کرده  خود  متحدان  و  شرکاء 
شرکاء و متحدان موجبات فروش نفت و دریافت وجوه حاصل از 

صادرات آن را فراهم می ساخت.

در  چه  و  رقبا  جبهه  در  چه  بین المللی  عرصه  آنجایی که  از  اما 
جبهه متحدان ایران شرایطی کامال متفاوت از آن مقطع را دارند، 
ضروریست تا شرایط هرکدام از آنها را مورد واکاوی قرار داد. از 
این رو سعی می شود در این یادداشت شرایط دو متحد احتمالی 
ایران یعنی »چین« و »هند« را در دوران پس از بازگشت تحریم ها 

مورد واکاوی قرار داد.

ایران در دوره گذشته   چین یکی از متحدان و شرکای اقتصادی 
تحریم ها بود. این کشور بعد از اعمال تحریم ها و تا قبل از عقد 
تجاری  روابط  ایران  با  تحریم ها،  زدن  دور  با  هسته ای،  توافق 
برقرار کرد. در حال حاضر نیز ایران به توسعه این روابط امیدوار 
سال های  چین  با  امروز  چین  تفاوت های  از  یکی  اما  است. 
در عین  و  نظام مند  بسیار  بانکی  و  مالی  نظام   ،90 دهه  آغازین 

حال پیچیده تر آن است.

رویه  تا کنون  پیش  سال  یک  حدود  از  چین  در  سیاست گذاران 
تعامالت  شیوه  تغییر  صدد  در  و  پیش گرفته اند  در  را  جدیدی 
بین المللی  بوده اند. در حقیقت چینی ها تالش می کنند در خصوص 
ضوابط، معیارها و توافقات تجاری و بین المللی مسئوالنه تر عمل 
کنند. در طی این مدت عضویت های بین المللی، اصالح قوانین 

و رویه های اقتصادی جاری در زمینه های مختلف ازجمله گمرک 
و بانک از مسائلی بوده که چین حساسیت بیشتری نسبت به آن 
ادامه  بر  نیز  همچنان  که  می رسد  نظر  به  و  است  داده  خرج  به 
اصالحات در این زمینه تأکید دارد. برای مثال چین تالش کرده 
به  و  پیاده سازی  و  تجارت جهانی  به سازمان  پیوستن  فرایند  در 
تجاری اش  و  مالی  سیستم های   FATF توصیه های  کارگیری 
بیشتری  تعهد  این کشور  اساس  این  بر  به روز کند.  و  اصالح  را 
نسبت به اجرای ضوابط مربوط به پول شویی نشان داده و مقررات 

سخت تر از گذشته در چین اعمال می شود.

و  تجار  میان  آمده  پیش  مشکالت  از  برخی  راستا  همین  در 
تغییر  از همین  ناشی  اخیر،  ماه  در چند  ایرانی و چینی  صرافان 
بیشتر  سخت گیری  به  توجه  با  است.  چین  کشور  در  سیاست 
افراد  و  دانشجویان  بعضی  قوانین، حساب های  اجرای  در  چین 
چینی  صرافی های  از  برخی  حتی  و  شد  بسته  چین  در  ایرانی 
حساب های  دیجیتال  ارزهای  مبادالت  عرصه  در  فعال  آنالین 
ایرانی  از کاربران  الکترونیکی بسیاری  کاربری و کیف پول های 
به  داخلی  محافل  برخی  در  اقدامات  اینگونه  توقیف کردند.  را 
با جریان تحریم های جدید تفسیر گردید.  عنوان همراهی چین 
تا  داشت  را  مقررات  و  روش ها  اصالح  بیشتر جنبه  در حالیکه 

یک تصمیم سیاسی مرتبط با تحریم ها.

در جدیدترین اقدام در مناسبات تجاری و بانکی میان دو کشور 
نیز مهمترین بانک درگیر در تجارت خارجی میان ایران و چین 
به  پیام هایی  ارسال  با  پیش  هفته  از چند  بانک«  »کونلون  یعنی 
تجار و بازرگانان ایرانی مبنی بر اینکه کلیه تراکنش ها و مبادالت 
با آنها صرفا تا تاریخ اول نوامبر 2018 قابل انجام خواهد بود، 
عماًل انصراف خود را از ادامه کار با شرکای تجاری ایرانی خود 

اعالم داشت.

این  این است که اساسا  بانک  این  نکته قابل توجه در خصوص 
شده  وضع  تحریم های  و  ایران  مدیون  را  خود  موجودیت  بانک 
ساماندهی  برای  صرفًا  بانک  این  چرا که  است.  علیه کشورمان 
روابط بانکی ایران با چین در دوره تشدید تحریم ها علیه ایران در 
فاصله سال های 88 تا 89 و با هدف دور زدن تحریم ها تأسیس 
شده و سرمایه اولیه آن نیز از محل ارز فروش نفت ایران به چین 
که در چین بلوکه شده تأمین شده  است. ساز و کار همکاری این 
بانک با ایران نیز به این صورت است که پول ناشی از صادرات 
تا 40  بانک واریز می شود که 30  این  به حسابی در  ایران  نفت 
به  بانک  طریق کونلون  از  نقدی  صورت  به  مبلغ  این  از  درصد 
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وزارت نفت و بانک مرکزی پرداخت شده 
الباقی آن صرف تأمین مالی پروژه ها و  و 
می شود  چین  از  وارداتی  کاالهای  خرید 
عنوان  به  آن  از  اخیر  سال  چند  در  که 
عبارت  به  می شود.  یاد  چینی«  »فاینانس 
فاینانس  در حقیقت  فاینانس چینی  دیگر 
خود کشور  منابع  توسط  است که  داخلی 

که در اختیار چینی هاست انجام می شود.

 کونلون بانک هم اکنون توسط آمریکایی ها 
دیگر چین  بانک های  البته  و  تحریم شده 
سرمایه گذاری  آن  در  آمریکایی ها  که 
کرده اند نیز به دلیل ترس از تحریم حاضر 
به همکاری با ایران نیستند. اما در حقیقت 
و  مالی  روابط  حفظ  راه  در  اصلی  مسأله 
بانکی با چین چرخش محسوس چینی ها 
با  تطبیق  و  مقررات  اجرای  زمینه  در 

استانداردهای بین المللی است. 

عالوه بر چین یکی دیگر از شرکای تجاری 
هند  تحریم ها، کشور  قبلی  دور  در  ایران 
این که  به  با توجه  آن مقطع  بود. هند در 
و  داشت  قرار  اضطرار  شرایط  در  ایران 
برای فروش نفت با کمبود مشتری مواجه 
ارز  با  ایران  از  نفت  بود، خواستار خرید 
موافقت  مورد  البته  که  شد  خود  ملی 
دو  سرانجام  و  نشد  واقع  ایرانی  مقامات 
حاصل  وجوه  بازپرداخت  برای  طرف 
توافق  به  مدلی  سر  بر  نفت  صادرات  از 
رسیدند که مطابق با آن هند 45 درصد از 
منابع را به روپیه و 55 درصد را به یورو 
حائز  نکته  اما  می کرد.  پرداخت  ایران  به 
اهمیت در این توافق این بود که هند اجازه 
بهره برداری کامل ایران از منابع روپیه ای را 
نداده بود و تمایل داشت تا روپیه موجود 

»یوکوبانک«  نام  به  بانکی  نزد  مشخص  حسابی  در  عمدتًا  که 
هند  محصوالت کشاورزی  صادرات  برای  صرفًا  داشت،  قرار 
نظیر برنج و چای به ایران مورد استفاده قرار بگیرد. در حالی که 
با  بعضًا  تولیدات صنعتی  بر محصوالت کشاورزی،  هند عالوه 

فناوری های باال نیز دارد.

نتیجه همکاری دو کشور تحت شرایط مذکور فروش های عمدتًا 
با  هند  به  ایران  نفت  تخفیف  با  توأم  اغلب  و  مدت دار  نسیه، 
همچنین  و  هند  طرف  از  یورویی  قطره چکانی  بازپرداخت های 
سیل واردات برنج هندی به کشور تحت عناوین متنوع با تبلیغات 
رنگارنگ تلویزیونی در آن مقطع بود. این مکانیسم به هند کمک 

در  دالر  11.3میلیارد  از  را  ایران  با  خود  تجاری  تا کسری  کرد 
سال 2012 به 3.5 میلیارد دالر در سال 2016 کاهش دهد. از 
این رو می توان نتیجه گرفت که سابقه »یاری رساندن به ایران در 
تحریم« منفعتی بی بدیل را در تجارت خارجی برای هند به ارمغان 
آورده است و لذا بعید نیست در دور جدید تحریم ها نیز ترجیح 
برابر  در  ایران  یاران  از  یاری  که  باشد  این  هندی  سیاستمداران 

تحریم ها باشند.

خروج  به  خود  رسمی  واکنش  اولین  در  هند  مقامات  گرچه 
ایاالت متحده از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران، از توافق 
حمایت کردند،  آن  به  طرف ها  دیگر  پایبندی  ادامه  و  هسته ای 

رویارویی با تحریم 
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یکی  در  هند  مواضع کلی  داشت که  توجه  نکته  این  به  باید  اما 
متحده،  ایاالت  و  ایران  مناقشات  با  ارتباط  در  اخیر  دهه  دو 
عمومًا بر محوریت سکوت و اجتناب از مواضع تند و تحریک 
بدون شک هند در عرصه  بوده است.  استوار  از طرفین  هریک 
فنی  و همچنین  نیازمند حمایت های سیاسی  را  بین المللی خود 
این کشور  از سوی دیگر  ایاالت متحده می بیند.  و تکنولوژیکی 
به واسطه رشد اقتصادی باال و حرکت به سمت جایگاهی که در 
نزدیک  انرژی  منابع  به  برای خود تعریف کرده،  اقتصاد جهانی 
و با شرایط مطلوب ایران نیاز داشته و عالوه بر آن حفظ ایران 
برای  مناقشه کشمیر،  را در جبهه کشورهای بی طرف منطقه در 
منافع و امنیت ملی خود مهم می داند. همچنین این کشور مزیت 
برای  را  ایران  طریق  از  میانه  آسیای  و  افغانستان  به  دسترسی 

پیشبرد منافع منطقه ای خود بسیار حیاتی ارزیابی می کند.

رفتار  سابقه  داشتن  نظر  در  با  و  موارد  این  به  توجه  با  اینرو  از 
هند در دوره گذشته تحریم ها می توان نتیجه گرفت که در شرایط 
پیش رو دهلی نو تمایل خواهد داشت همکاری های دو جانبه خود 
با محوریت  و  یورو  پیشین روپیه-  با همان مکانیزم  را  ایران  با 
یوکوبانک و یا امثال آن پیش ببرد. به ویژه اگر تعهد اروپا به برجام 
بانک های  طریق  از  یورویی  منابع  انتقال  باشد،  داشته  استمرار 
کوچک و متوسط اروپایی که به واسطه حجم محدود ارتباطات 
مالی با ایاالت متحده در معرض تحریم ها قرار ندارند، امکان پذیر 
خواهد بود. بدون شک استمرار همکاری دو کشور تحت مکانیزم 
یاد شده مجددًا منجر به واریز و بلوکه شدن منابع حاصل از فروش 
نفت ایران در یوکوبانک و در نتیجه تقویت روپیه و نیز جلوگیری 
خروج ارز از هند شده و سودها و کمیسیون های قابل توجهی را 

برای این بانک به همراه خواهد آورد.

در چنین شرایطی اگر سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور به 
این جمع بندی برسند که همکاری های دوجانبه با چین و هند را 
با ساختار یاد شده در شرایط تحریم ادامه دهند، به نظر می رسد 
این  در  بانک  تأسیس  و  پول  بلوکه کردن  از  فراتر  ابزارهایی  به 

نیازمندیم. کشورها 

خواهان  ایرانی  طرف  آتی  همکاری های  در  است  الزم  اینرو  از 
تغییراتی حداقلی در ساختارهای قبلی باشد. به گونه ای که دست کم 
حق استفاده از منابع بلوکه شده در بانک هایی مانند کونلون بانک 
و یوکوبانک برای هزینه کرد و انتقال آن به کشورهای ثالث برای 
کشور محفوظ بماند. همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در 
پیمان های پولی بر پایه ریال نیز می تواند از جمله پیشنهادات ایران 
به این کشورها برای ایجاد چارچوبی از همکاری باشد که در آن 

منافع ملی کشور بهتر تأمین گردد.

دور  در  هند  و  چین  رفتار  سابقه  گرفتن  نظر  در  با  مجموع  در 
مقاومت  به  نمی توان  چندان  می رسد  نظر  به  تحریم ها  نخست 
آنها در برابر فشارهای ایاالت متحده دلخوش بود. لذا اگر قرار 
است از این دو کشور به عنوان »یاری از یاران« در دوران تحریم 
یاد شود، بازنگری در ساختار همکاری با این کشورها ضرورتی 

انکارناپذیر است.
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تسویه بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی با انتشار اوراق

بازنشستگی  صندوق های  ورشکستگی 
است.  کشور  چالش های  ابر  از  یکی 
صندوق های  معضالت  بررسی  برای 
به  دولت  بدهی  پرداخت  و  بازنشستگی 
آنها و همچنین موضوع رگوالتوری این 
خوشکالم  پرویز  با  حوزه، گفت وگویی 
را  آن  مشروح  داشته ایم که  خسروشاهی 

می خوانیم.

با  ولی  نیست  بازنشستگی  بر صندوق های  نظارت  متولی  نهادی  هیچ  درحال حاضر 
بر صندوق های  نظارت  دارد که وظیفه  برنامه ششم وجود  قانون  در  ماده ای  این حال 
برای  شما  نظر  به  است.  داده  قرار  تعاون  وزارت  دوش  بر  را  غیردولتی  بازنشستگی 
باید  اقدامی  چه  صندوق ها  این  ابرچالش  حل  و  بازنشستگی  صندوق های  بر  نظارت 

انجام داد؟
داشت  توجه  آن  به  باید  توسعه کشور  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  درباره  نکته ای که 
و  است  خصوصی  بازنشستگی  صندوق های  تاسیس  مورد  در  ماده  این  است که  این 
علی القاعده ارتباطی با مشکل فعلی صندوق های بازنشستگی ندارد. این ماده به آن دلیل 
تصویب شده که من بعد بر مشکالت انباشته شده فعلی صندوق های بازنشستگی بیش 

از این افزوده نشود.

در واقع تالش بر این است که با تاسیس صندوق های بازنشستگی خصوصی، کارایی نظام 
بیمه های اجتماعی را افزایش دهیم. صندوق های بازنشستگی در حقیقت بیمه مستمری 
می فروشند. بیمه گری به این معنا که در ازای حق بیمه دریافتی، تعهد پرداخت مستمری 
بازنشستگی پس از یک دوره زمانی مشخص به فرد داده می شود. وقتی در یک معامله ای 
موضوع مورد معامله، یک نوع تعهد است دو مساله کژگزینی )adverse selection( و 
کژمنشی )moral hazard( می تواند بسیار مساله ساز باشد. راه حل شناخته شده و رایج 
با این مشکل ایجاد نهاده های رگوالتوری مستقل برای مقررات  گذاری و  برای مقابله 

نظارت بر اجرای آن از مقررات است. 

شده  بازنشستگی  صندوق های  چالش  آمدن  وجود  به  سبب  عواملی که  از  یکی  شاید 
است، بی توجهی به مساله رگوالتوری کژمنشی ها و کژگزینی های متعدد موجود در امر 
بیمه های بازنشستگی عمومی بوده است. از این رو نظارت فنی و مالی و حرفه ای مستقل 
و  است  نشده  چندان جدی گرفته  آنها  منابع  تخصیص  و  تجهیز  درباره  از صندوق ها، 
بسیاری از مالحظات مربوط از قبیل اکچوئری منابع و مصارف و ایجاد توازن میان آن 
بازده سرمایه گذاری ها،   مدیریت  منابع جمع شده،  نقدشوندگی  و  ریسک  مدیریت  دو، 

توانگری و ... به صورت حرفه ای کنترل نشده است. 

بسیار  حتی  بازنشستگی خصوصی  درباره صندوق های  و کژگزینی ها  کنترل کژمنشی ها 
مهمتر از صندوق های بازنشستگی فعلی فعال در کشور است چرا که صندوق های فعلی در 
هر صورت تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم دولت هستند و وقتی توان ایفای تعهدات 
خود را ندارند دولت این وظیفه را بر عهده می گیرد اما درباره صندوق های بازنشستگی 
خصوصی چنین امکانی فراهم نخواهد بود؛ بنابراین مدیریت ریسک و نظارت بر فعالیت 
بازنشستگی  صندوق های  اگر  فعلی  شرایط  در  بنابراین  است.  جدی  و  مهم  بسیار  آنها 
باشیم.  آنها  رگوالتوری  فکر  به  باید  از هرچیزی  پیش  و  بیش  بگیرند،  خصوصی شکل 
را مشخص  غیردولتی  بازنشستگی  رگوالتوری صندوق های  متولی  دائمی  احکام  قانون 
نکرده اما تدوین آیین نامه آن را به وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن را 

به هیات دولت واگذار کرده است. 

بر این اساس می توان گفت در ارتباط با مساله رگوالتوری این صندوق ها، سیاستگذار 
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سازمان  یا  نهاد  اینکه  اول  دارد.  خود  روی  پیش  گزینه  دو 
صندوق های  بر  نظارت  و  مقررات گذاری  برای  را  جدیدی 
بازنشستگی خصوصی ایجاد کند یا اینکه برای این منظور از نهاد 
مقررات گذاری و نظارت بر بیمه های بازرگانی یعنی بیمه مرکزی 
که دارای یک تجربه تقریبًا 50 ساله در زمینه رگوالتوری حرفه ای 
بیمه های مستمری که همان بیمه بازنشستگی است، استفاده کند.

در حال حاضر بیمه های بازرگانی، بیمه های مستمری می فروشند 
غیردولتی  بازنشستگی  صندوق های  برای  متصور  همان کار  که 
مدنظر قانون احکام دائمی است. حتی یک شرکت بیمه خصوصی 
از  یکی  که  است  شده  ایجاد  هم  زندگی  بیمه های  تخصصی 
بازنشستگی  یا  مستمری  بیمه های  فروش  آن  مهم   فعالیت های 
است. رگوالتوری بر فروش بیمه های مستمری در ایران در بخش 
نصاب های  تعیین  و  مجوز  صدور  از  اعم  بازرگانی  بیمه های 
مختلف مالی و شرایط عمومی فروش و ... از سال 1350 توسط 

بیمه مرکزی انجام می گیرد.

صندوق ها  بر  نظارت  و  رگوالتوری  به  مربوط  بحث  از  جدای 
که در حال حاضر هیچ نهادی متولی آن نیست، چه اقدامی باید 
از شرایط کنونی خود و  بازنشستگی  تا صندوق های  داد  انجام 

اتکای بیش از اندازه به بودجه دولتی رها شوند؟
به  ببینیم که چرا صندوق ها  باید  ابتدا  این سوال،  به  پاسخ  برای 
در  بازنشستگی  صندوق های  منابع  شده اند.  دچار  وضع کنونی 
حقیقت از محل دریافت حق بیمه از شاغل )بیمه شده( و کارفرما 
)بیمه  گذار(  و سرمایه گذاری آن منابع تامین می شود. کارفرما یا 

دولت است یا بخش خصوصی.

برانگیز  چالش  وضعیت  با  صندوق ها  تا  شده  باعث  مساله  چند 
امروز مواجه شوند. اول اینکه دولت طی سال های متمادی گذشته 
تعهدات مالی خود نسبت به صندوق های بازنشستگی را ایفا نکرده 
و به آنها بدهکار است. از سوی دیگر قوانین و مقررات مختلف 
در مقاطع مختلف تصویب شده که باعث شده تا بین حق بیمه با 
مستمری بازنشستگی پرداختی شکاف ایجاد شود. بطور مشخص 
برای بخش  بازنشستگی  زمان  مقررات،  برخی  نتیجه تصویب  در 
قابل توجهی از شاغلین بطور معنی داری کاهش یافته است و این به 
ورودی صندوق های بازنشستگی آسیب زده و از سوی دیگر تعهدات 
صندوق ها را بدون ورودی متناظر افزایش داده است. یعنی تعهداتی 

برای صندوق ها ایجاد شده که تناسبی با منابع آنها نداشته است.

یکی دیگر از عوامل عدم تناسب میان منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی، بهره وری پایین آنها به جهت دولتی بودن یا تحت نفوذ 
منابع سرمایه گذاری  بهره وری  بر  این موضوع  است.  بودن  دولت 
صندوق های بازنشستگی که یکی از مهمترین منابع آنها جهت ایفای 

تعهداتشان است، آسیب های جدی زده است. 

از سوی دیگر و پس از اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 
از  بخشی  دولت ها  بنگاه ها،  خصوصی سازی  و  اساسی  قانون 
بنگاه های دولتی را در قالب تهاتر با بدهی دولت به صندوق های 
بازنشستگی واگذار کردند و از آنجایی که این صندوق ها اساسا 
بنگاهدار نبودند، نتوانستند مدیریت کارآمدی بر این بنگاه ها داشته 
صندوق های  مصارف  و  منابع  توازن  هم  جهت  این  از  و  باشند 
جای  به  بازنشستگی  صندوق های  اگر  دید.  آسیب  بازنشستگی 
بنگاه، وجوه نقد از دولت دریافت کرده بودند با سرمایه گذاری آن 

به احتمال زیاد بازدهی بیشتری نصیب آنها می شد. 

برای حل مشکل صندوق های بازنشستگی باید شکاف میان منابع 
و مصارف آنها مرتفع شود. در ارتباط با گذشته نیز صندوق ها برای 
پرداخت مستمری بازنشستگان چاره ای جز دریافت پول از دولت 
ندارند. یک راه این است که دولت از طریق فروش دارایی ها در 
بازار یا انتشار اوراق بدهی منابع مورد نیاز برای ترمیم شکاف یاد 

شده را تأمین کند. 

با وجودی که انتشار اوراق بدهی بسیار شفاف تر از فروش اموال 
اما  صندوق هاست  در  مالی  شکاف  پرکردن  برای  دارایی ها  و 
برای حل  اقتصاد است.  در  تعادل  برهم نخوردن  موضوع مهم 

این چالش چه باید کرد؟
راه  و  بوده  اقتصاد  از  استقراض  نوعی  حقیقت  در  بدهی  اوراق 
بسیار سالم تری است. در دنیا کشورهایی که نفت ندارند، منابع 
مورد نیاز دولت را از طریق مالیات یا بازار بدهی تامین می کنند. 
به تولید ناخالص داخلی در آمریکا  در حال حاضر نسبت بدهی 
باالی 100 درصد و در ژاپن بیشتر از 200 درصد است. البته در 
انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی هزینه های دولت باید نسبت 
تولید  به  بودجه  نسبت کسری  داخلی،  ناخالص  تولید  به  بدهی 
ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه ای تنظیم 

شود که منجر به ناپایداری و بی ثباتی مالی در اقتصاد نشود. 
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اولویت مهم تعیین نهاد ناظر در صندوق های بازنشستگی

از  یکی  بازنشستگی  صندوق های 
هستند.  ایران  اقتصاد  ابرچالش های 
سال های  طی  صندوق ها  این  عملکرد 
ناچار  به  دولت  بوده که  به گونه ای  گذشته 
بازنشستگان  مستمری  پرداخت  برای  و 
بودجه ای را به شکل مستقیم در اختیار آنها 
قرار داده است. برای بررسی بیشتر چرایی 
راهکارهای  و  چالش  این  آمدن  وجود  به 
فعلی صندوق های  از وضعیت  رفت  برون 
بازنشستگی گفت و گویی را با امیر صفری 
که  داده ایم  انجام  بیمه  پژوهشکده  رئیس 

مشروح آن را می خوانیم.

صد در صد از منابع الزم برای پرداخت مستمری بازنشستگان در صندوق بازنشستگی 
نیروهای مسلح توسط دولت پرداخت می شود و همچنین دولت حدود 90 درصد از 
منابع الزم برای پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را تامین 
حال  نیز  فوالد  بازنشستگی  صندوق  مانند  دیگر  صندوق های  دیگر  سوی  از  می کند. 
و روز خوشی ندارند. اما مهم تر از همه آن است که نسبت وجود 7.1 بیمه گذار برای 
پرداخت مستمری به هر بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی هم به حدود 5.7 کاهش 
پیدا کرده است. به نظر شما برای حل چالش های موجود در صندوق های بازنشستگی 

چه اقداماتی باید انجام شود؟
در پژوهشکده بیمه مطالعه ای تطبیقی در زمینه وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور 
انجام شد و ما خدمات مختلفی را که این صندوق ها به بیمه شدگان خود ارائه می دهند و 

همچنین اینکه چه نهادی بر فعالیت و عملکرد آنها نظارت دارد را بررسی کردیم.

بر اساس مطالعه انجام شده، در برخی از کشورها نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی 
یا همان نهادی است که بر بیمه های تجاری نظارت دارد یا نهاد دیگری غیر از آن است 
بازنشستگی بدون نهاد  ولی در مجموع می توان گفت که در هیچ کشوری صندوق های 

ناظر نیستند. 

در  بازنشستگی  صندوق های  ابرچالش  متفاوتی  زوایای  از  مختلف  مسئولین  تاکنون 
کشورها را در رسانه ها مطرح کرده اند اما باید بگویم که در ایران این صندوق ها تحت 
نظارت هیچ نهاد مشخصی قرار نداشت و شاید دلیل اصلی که آنها در وضعیت دشوار 

مالی کنونی قرار گرفته اند، همین موضوع باشد. 

براساس ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، حوزه بیمه ای یکی از 
سه حوزه نظام جامع تامین اجتماعی است که شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله 
بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کار افتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های 
درمانی )بهداشت و درمان( است. براین اساس وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی 

نهاد متولی بر صندوق های بازنشستگی تعیین شده است.

با این حال براساس ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور »به منظور فراهم 
کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه 
انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی« 
اجازه داده شده است که صندوق های بازنشستگی غیر دولتی با تضمین پوشش تعهدات 
آتی بیمه شدگان بازنشسته ایجاد شوند و فعالیت این صندوق ها در الیه بیمه های مکمل 

و در قالب نظام تامین اجتماعی چند الیه صورت پذیرد.

البته باید بگویم که هنوز ساز و کار نظارت وزارت رفاه بر صندوق های بازنشستگی به 
طور قطع روشن نشده است. همان طور که قبال هم گفتم ما در پژوهشکده بیمه مطالعاتی 
را در این زمینه انجام دادیم و اطالع دارم که وزارت رفاه هم در حال انجام مطالعه ای در 

زمینه نظارت بر صندوق های بازنشستگی هستند.

بر صندوق های  نتیجه برسد که نظارت  این  به  رفاه  دارد که وزارت  این احتمال وجود 
بازنشستگی را به بیمه مرکزی یا نهاد دیگری غیر از آن واگذار کند.

بیمه و صندوق های بازنشستگی
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پیشنهاد می کنند که  اقتصادی  از کارشناسان و فعاالن  برخی 
برای حل ابرچالش صندوق های بازنشستگی، این صندوق ها 
آزادسازی شوند زیرا تمام بودجه برخی از آنها از سوی دولت 
تامین می شود که بار سنگینی را بر بودجه عمومی وارد می کند. 
با این حال شما می گویید که احتمال واگذاری نظارت بر این 

صندوق ها به بیمه مرکزی وجود دارد؟
صندوق های  بر  نظارت  کشورها  از  برخی  در  اشاره کردم که 
بازنشستگی به نهاد ناظر بر بیمه های تجاری و در برخی دیگر به 

نهادی غیر از آن واگذار شده است. 

وجه مشترک بسیاری بین محصولی که شرکت های بیمه تجاری 
دارد.  وجود  می کنند،  ارائه  بازنشستگی  صندوق های  و  زندگی 
اگر این اشتراکات در کشوری باال باشد، می توانیم نهاد ناظر بر 
آنها را یکی کنیم ولی اگر فکر می کنیم که محصوالت و کارکرد 
آنها متفاوت است، آنها را تفکیک می کنیم. هر کشوری دالیل 
و استدالل های خود را در این زمینه دارد و با توجه به شرایط 
خود تعیین می کند که نهاد بیمه ای یا خارج از آن بر صندوق های 
نیست که هیچ  این طور  اما  باشند.  داشته  نظارت  بازنشستگی 

نهادی بر این صندوق ها نظارت نداشته باشد.

از  بازنشستگی  صندوق های  اینکه  به  توجه  با  شما  نظر  به 
سرمایه گذاری های خود سود کافی برای پرداخت مستمری را 
این  شد،  خواهد  تبدیل  بزرگتر  چالشی  به  آینده  در  و  ندارند 

موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت؟
راه  حتما  شده اند،  چالش  این  متوجه  مسئولین  آنجایی که  از 
خود  پیشنهادات  ما  یافت.  خواهند  آن  برای  هم  را  حل هایی 
بیمه  پژوهشکده  پژوهشی  قالب طرح  در  این موضوع  برای  را 
نهادهای  به  پیشنهادات  این  از  استفاده  حال  کرده ایم؛  ارائه 
باالدستی بستگی دارد که چه نهادهایی را به عنوان نهاد ناظر بر 

صندوق های بازنشستگی تعیین کنند. 

پیشنهاد شما برای حل این ابر چالش چیست؟
پیشنهاد مشخص این است که تمامی صندوق های بازنشستگی 
بیمه  که  نمی کند  فرقی  حال  بگیرند.  قرار  نظارت  تحت  باید 
مرکزی یا وزارت رفاه یا اساسا یک نهاد دیگر بر این صندوق ها 
نظارت داشته باشد بلکه موضوع مهم نظارت داشتن یک نهاد 
باشد  این  باید  اولویت دوم  بازنشستگی است.  بر صندوق های 
این  بر  اختیاراتی  با چه  قانونی و  براساس چه  نهادی و  که چه 

صندوق ها نظارت داشته باشد.

بیمه و صندوق های بازنشستگی
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پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی با فروش اموال

یکی از اساسی ترین مشکالت ساختاری 
مربوط  آتی  سال های  در  ایران  اقتصاد 
و  بازنشستگی کشوری  صندوق های  به 
سال  طوری که  به  بود،  خواهد  لشکری 
تومان  میلیارد  هزار   40 دولت  گذشته 
و  لشکری  بازنشستگی  صندوق  دو  به 
کشوری کمک کرده و امسال هم این رقم 
است  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   53 به 
در همین راستا با ابراهیم حمیدی رئیس 
مدیرعامل  و  میهن  بیمه  مدیره  هیات 
را  وگویی  معین گفت  ایران  بیمه  سابق 
صندوق های  بر  نظارت  نحوه  درباره 
چگونگی  همچنین  و  بازنشستگی 
پرداخت بدهی دولت به آنها داشته ایم که 

مشروح آن را می خوانیم.

صندوق های بازنشستگی در حال حاضر در ایران با مشکالت متفاوتی روبه رو هستند. 
دولت تقریبا 100 درصد منابع صندوق های بازنشستگی نهادهای نظامی و 90 درصد 
منابع صندوق بازنشستگی کشوری را تامین می کند. شاید یکی از دالیل این موضوع، 
نبود ناظر بر روند سرمایه گذاری و منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی باشد. چه 

نهادی باید بر صندوق های بازنشستگی نظارت داشته باشد؟
اقتصادی-  با کارکرد  مالی  نهادهای  بازنشستگی  صندوق های  می دانید  همان طورکه 
بیمه های  بلندمدت  قراردادهای  تنظیم کننده  همچنین  صندوق ها  این  هستند.  اجتماعی 
بسیاری  در  دولت  است خود  ممکن  و کارفرمایان هستند. حال  بین کارگران  اجتماعی 
به  را  و کارمندان خود  بیمه کارگران  نسبت حق  به همان  باید  و  بوده  موارد کارفرما  از 

صندوق های بازنشستگی پرداخت کند. 

این صندوق ها برای کاهش هزینه مبادله در اجرا و نظارت بر قراردادهای خود، دولت ها 
را به عنوان ناظر بی طرف و طرف سوم قرارداد، به رابطه اضافه می کنند و در حقیقت 

دولت ها تضمین کننده قراردادهای بلندمدت بین نسلی هستند.

صندوق های بازنشستگی بیمه های مستمری می فروشند و همزمان تعهدات دیگری مانند 
بیمه از کارافتادگی یا بیمه بیکاری را نیز پوشش می دهند. با این حال از نظر محاسبات 
آنها  بر  توانگری مالی، سرمایه گذاری و سایر مسائل، روند نظارت  اکچوئری، محاسبه 
مانند بیمه های تجاری است. همچنین، با وجود تفاوت ماهوی بیمه های زندگی تجاری 
با بیمه های اجتماعی، اما اشتراکات فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد. این سیاستگذار 
بیمه  دریافت حق  و  تعیین  نحوه  ذخیره گیری،  بر  نظارت  برای  می کند  تعیین  است که 
از چه  بازنشستگی، قصد دارد  و پرتفوی آن و همچنین محاسبه توانگری صندوق های 

نهادی استفاده کند. 

در حقیقت دولت می تواند از بین بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نهاد 
را به عنوان نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی انتخاب کند. باید بگویم ماهیت و نوع 
دولت ها در اقتصاد سیاسی، کارآمدی و بهره وری صندوق های بیمه ای را مشخص می کند.

یکی از چالش های مهم کشور، پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی 
است. دولت ها در طول سال های گذشته یا بدهی های خود را به صندوق های بازنشستگی 
پرداخت نکرده اند یا به جای پرداخت بدهی اقدام به واگذاری بنگاه های خود در چارچوب 

اصل 44 کرده اند. برای پرداخت این بدهی ها چه اقدامی باید انجام شود؟

بوده که  آن  بازنشستگی  صندوق های  به  دولت  بدهی های  آمدن  وجود  به  اصلی  علت 
دولت بخشی از تعهدات خود به عنوان کارفرمای تعداد زیادی از افراد تحت پوشش این 
صندوق ها را در طول سالیان طوالنی پرداخت نکرده است. از سوی دیگر در برخی از 
موارد صندوق های بازنشستگی برای سرمایه گذاری در پروژه های دولتی اقدام کرده اند و 

هنوز مطالبات خود را از دولت بابت آن پروژه ها دریافت نکرده اند. 

منابع  از  می تواند  دولت  ندارد.  بیشتر  راه  چند  خود  بدهی های  پرداخت  برای  دولت 
استفاده  موضوع  این  برای  دارایی ها  و  اموال  فروش  و  بدهی  بازار  مالیات،  نفتی، 

بیمه و صندوق های بازنشستگی
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کند اما به نظر من برای پرداخت بدهی های دولت، بهترین راه 
فروش دارایی است.

علت این موضوع نیز آن است که دریافت مالیات و انتشار اوراق 
قرضه بار دیگر بار مالی را بر دوش مردم می گذارد. در سال های 
نرخ های  داده که  نشان  بدهی شده،  بازار  وارد  دولت  گذشته که 
می کند  پرداخت  بانکی  به سپرده های  نسبت  را  سود جذاب تری 

که این موضوع در طوالنی مدت باعث می شود تا سایر بازارها با 
مشکل مواجه شوند. 

برهم  باعث  اوراق  اندازه  از  بیش  انتشار  داشت که  توجه  باید 
و  می شود  سرمایه  و  پول  بازار  جمله  از  دیگر  بازارهای  خوردن 

تعادل در اقتصاد نیز بهم می خورد. 
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چالش های حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی 

 فرشته مالکریمی 
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه 
یکی از مهم ترین ابزارهای استقرار امنیت  و عدالت  اجـتماعی  در 
بـسیاری از كشـورهای جهان نظام تأمین اجتماعی است به نحوی 
پایدار  توسعه  با  اجتماعی  تـأمین  خدمات  و كیفیت  که كمیت 
دارد. در  رابطه ای مستقیم  اقتصادی، سیاسی و مدنی  هر كشور 
واقع نظام تأمین اجتماعی وسیله تعدیل و بازتوزیع درآمد است 
و  درمانی  وضع  بهبود  سبب  حمایتی  پوشش های  با گسترش  و 
معیشتی و بسیاری از مسائل اجتماعی می گردد و به این ترتیب 
از طریق  می دهد. همچنین  افزایش  را  اجتماعی  رفاه  و  سالمت 
اجرای برنامه های تأمینی، امید به آینده در اقشار پائین جامعه را 
تقویت و موجب آرامش درونی و نظم و ثبات اجتماعی می گردد. 
ثبات  نتیجه  در  و  دولت  به  وفاداری  اجتماعی  تأمین  در شرایط 

سیاسی نیز افزایش پیدا می کند.

متعددی  نهادهای  اجتماعی  تأمین  نظام   اهداف  تحقق  برای 
از  یکی  دارد.  ویژه  ای  کدام کارکرد  هر  که  می کنند  فعالیت 
عهده  بر  را  اجتماعی  بیمه های  تحقق  نهادها که  این  مهمترین 
بازنشستگی حق  است. صندوق های  بازنشستگی  دارد، صندوق 
و  سازماندهی  را  و کارفرمایان  توسط کارکنان  دریافتی  بیمه های 
پس از رسیدن به پایان سنوات کاری، طبق رویه مشخص به آنان 
مستمری بازنشستگی پرداخت می کنند. در دهه اخیر بسیاری از 
نزدیک  اقتصادی  بحران  مرز  به  بازنشستگی کشور  صندوق های 
شده اند. ورودی این صندوق ها آنقدر ناچیز است که حتی امکان 
پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی های آنها امکان پذیر 
قادر  عنوان  هیچ  به  صندوق ها  این  می رسد  نظر  به  و  نیست 
نیستند وجوهی را در زمینه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری 
کنند تا عواید حاصل از آن را در آینده به بازنشستگان پرداخت 
است.  پیشنهاد شده  مختلفی  تدابیر  بحران  این  برای حل  کنند. 
اگر  است.  بازنشستگی  صندوق های  ادغام  تدابیر  این  از  یکی 
صندوق های  از  برخی  ادغام  مسأله  قانونی  زیرساخت های  چه 
با  اما  دارد،  وجود  قانون گذار  کلی  تجویز  دلیل  به  بازنشستگی 
موانعی نیز مواجه است. وجود این موانع موجب شده است که 
این  نباشد.  میسر  شرایط کنونی  در  صندوق ها  این  بیشتر  ادغام 
مقاله درصدد است ضمن تبیین مفهوم ادغام و ضرورت آن، به 
بررسی موانع و مشکالت موجود برای ادغام صندوق ها بپردازد. 

مفهوم ادغام صندوق های بازنشستگی
بهره گیری  راستای  در  معمواًل  بازنشستگی  صندوق های  ادغام1  
مدیریتی  باالی  توان  و  مقیاس  صرفه های  همچون  مزایایی  از 
در  می شود.  انجام  ورشکستگی  از  نجات صندوق ها  با هدف  و 
ادغام  یکدیگر  با  ادغام، شخصیت حقوقی دو صندوق  در  واقع 
می شوند و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود که مشکالت 
صندوق بحران زده سابق را ندارد. برای مفهوم ادغام اصطالحات 
دیگری همچون »یکپارچگی«2 و »تجمیع«3 نیز به کار رفته است. 
عبارت »یکپارچگی« در علم حقوق تعریف نشده است اما در علم 
مدیریت به معنای پیوند میان بخش های مختلف و متوازن است 
مطابق  می شود.  داخلی  عناصر  متقابل  رابطه  ایجاد  موجب  که 
جامع  نظام  اجزای  را  بازنشستگی  اگر صندوق های  تعریف  این 
تأمین اجتماعی بدانیم، یکپارچگی صندوق ها به معنای همکاری 
هم گسیختگی4  از  وضعیت  از  اجتناب  و  آنها  میان  هماهنگی  و 
همان  با  صندوق ها  همه  یعنی  یکپارچگی  اساس  این  بر  است. 
شخصیت حقوقی مستقل خود وجود داشته باشند اما در مسائلی 
همچون میزان دریافت حق بیمه و ارائه مزایای بازنشستگی میان 
آنها هماهنگی ایجاد شود. اصطالح »تجمیع« نیز به معنی تجمع 
برتر  نهاد  یک  نظر  زیر  و  هم  کنار  در  بازنشستگی  صندوق های 
)مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا یک شورای عالی( 
یا  و  یافته  اضمحالل  آنکه  بدون  می باشد؛  آنها  استقالل  باحفظ 
آنها ایجاد شود. در فرض تجمیع، نهاد برتر  تغییری در ساختار 
و  داشته  نظارت  صندوق ها  سیاست های کالن  و  صندوق ها  بر 
سیاست های کالن صندوق ها توسط آن نهاد تعیین می شود. ماده 
13 قانون مدیریت خدمات کشوری )1386 با اصالحات بعدی( 
که از تجمیع صندوق های بازنشستگی سخن گفته است، متضمن 

چنین مفهومی است )هاشمی، 1396، صص 114-113(.

ضرورت ادغام صندوق های بازنشستگی 
حال  در  می شود که  مشاهده  بازنشستگی کشور  نظام  بررسی  با 
حاضر 4 صندوق بزرگ و حدود 14 صندوق نسبتًا کوچک در 
نظام بازنشستگی کشور فعال هستند که در این بین سازمان تأمین 
اجتماعی با نزدیک به 14 میلیون نفر بیمه شده اصلی و 3 میلیون 
نفر مستمری بگیر اصلی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در 
سال 1395 بوده و صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک 
میلیون  یک  از  بیش  و  اصلی  بیمه شده  نفر  هزار  و 200  میلیون 
به  صندوق  قدیمی ترین  اصلی  مستمری بگیر  نفر  هزار  سیصد  و 
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شمار می رود که در حال حاضر تعداد مستمری بگیران آن از تعداد 
کسور پردازان آن پیشی گرفته است )ابراهیمی و همتی، 1397(.

مالی  وضعیت  ارزیابی  برای  که  مهمی  شاخص های  از  یکی 
صندوق های بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد، نسبت یا ضریب 
پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه 
سایر  یا  اجتماعی  تأمین  از  است که  افرادی  تعداد  به  می پردازند 
صندوق ها مستمری می گیرند. بر اساس تجربیات بین المللی یک 
صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل 3 و در 
صورت مطلوب بین 6 تا 7 می باشد. )همان( این در حالی است 
که بر اساس گزارش منتشر شده توسط معاونت اقتصادی وزارت 
»بررسی  با عنوان  ماه 1396  تیر  در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار 
بازنشستگی«،  صندوق های  اقتصادی  و  بیمه ای  مالی،  وضعیت 
نسبت پشتیبانی )نسبت بیمه شده اصلی به مستمری بگیر اصلی( در 
صندوق های بازنشستگی ایران در وضعیتی هشدار دهنده قرار دارد. 
جدول زیر عناوین عمده ترین این صندوق ها و نسبت پشتیبانی و 

ماهیت قانونی آنها را نشان می دهد: 5

زیاد  تعداد  فوق،  جدول  در  شده  ارائه  اطالعات  اساس  بر 
صندوق های بازنشستگی و نسبت پشتیبانی آنها، زنگ خطر جدی 
را برای نظام تأمین اجتماعی ایران به صدا درآورده است. به نظر 
می رسد تعدد صندوق ها به دلیل عدم ایجاد فضای رقابتی مناسب، 
فاقد کارایی الزم است؛ زیرا تعدد صندوق های بازنشستگی زمانی 

موجب ایجاد فضای رقابتی و به تبع آن ارتقای مزایا می شود که 
صندوق ها از نوع باز بوده و امکان عضویت همه اشخاص در آن 
وجود داشته باشد. این در حالی است که در ایران صندوق ها از 
نوع بسته هستند و فقط امکان عضویت گروه خاصی در آن وجود 
انتخاب  در صندوق حق  برای عضویت  افراد  نحوی که  به  دارد 

ندارند. )همان، ص 115(

موفقیت  موجب  بازنشستگی  صندوق های  تعدد  این،  بر  افزون 
بیشتر آنها در زمینه تحقق اصل فراگیری نیز نشده است. مطابق 
اصل فراگیری نظام جامع تأمین اجتماعی باید تمامی اقشار جامعه 
ایران و  قانون اساسی جمهوری اسالمی  برگیرد. اصل 29  را در 
اجتماعی  تأمین  و  رفاه  نظام جامع  قانون ساختار   9 ماده  بند ج 
مصوب 1383/2/21 این اصل را به عنوان یکی از اصول بنیادین 
قطع  طور  به  است.  داده  قرار  تأكید  مورد  اجتماعی  تأمین  نظام 
از نظام های تأمین اجتماعی که صندوق های بازنشستگی متعددی 
در آن فعالیت دارد، انتظار می رود به لحاظ فراگیری و جامعیت 
موفق تر عمل کند و اشخاص بیشتری را تحت پوشش قرار دهد؛ 
اشخاص  پوشش  فرض  در  تنها  صندوق ها  این  تعدد  چرا که 
مختلف از کارآیی و مزیت برخوردار می باشد. این در حالی است 
اصل  مطابق  آن که  وجود  با  ایران  اجتماعی  تأمین  نظام  در  که 
و  سالخورده  بیوه،  زنان  بیمه ی خاص  ایجاد  اساسی،  قانون   21
زنان  از  بسیاری  همچنان  گرفته،  قرار  تأكید  مورد  بی سرپرست 
شاغل  حتی  و  بیوه  سالخورده،  مطلقه،  بی سرپرست  دختران  و 
قرار  كشور  در  اجتماعی  حمایت  و  تأمین  هیچ  پوشش  تحت 
ندارند. برخی دیگر از گروه های اجتماعی نیز در معرض تبعیض 
قرار دارند و دسترسی چندانی به تأمین اجتماعی ندارند )بادینی، 

1391، ص 221(. 
عدم  و  صندوق ها  بین  رقابتی  فضای  فقدان  دلیل  به  نهایت  در 
می توان مدعی شد  و جامعیت  فراگیری  اصل  از حیث  موفقیت 
براین،  افزون  نیست.  برخوردار  الزم  کارآیی  از  تعدد صندوق ها 
از  برخورداری  در  اشخاص  نابرابری  و  تبعیض آمیز  نظام  وجود 
بازنشستگی بر ضرورت ادغام  مزایا و حمایت های صندوق های 
صندوق های بازنشستگی را در نظام تأمین اجتماعی ایران تأکید 
دو  میان  بیمه ای  منطق  هیچ  بدون  موارد  از  بسیاری  در  می کند. 
شخص عضو دو صندوق متفاوت، با وجود حق بیمه و سنوات 
خدماتی مشابه، در برخورداری از مستمری بازنشستگی تفاوت های 
فاحشی وجود دارد. برخی از صندوق ها نیز با وجود دریافت حق 
در  می کنند.  پرداخت  بازنشستگی کمتری  مستمری  باال،  بیمه 
پاره  چند  نظامی  به  اجتماعی  بیمه  در حوزه  پرداخت  نظام  واقع 
تبدیل شده است. به نظر می رسد با وجود چنین تبعیضی وحدت 
ایجاد  با  زیرا  دارد؛  ضرورت  ایران  در  بازنشستگی  صندوق های 
سازمان واحدی که اقشار مختلف جامعه را پوشش دهد، می توان 
عدالت اجتماعی و برخورد یکسان با همه اعضای تحت پوشش 
را به نحو مطلوبی محقق کرد و از این طریق، از اعطای امتیازات 
ویژه به برخی از گروه های اجتماعی یا تبعیض های احتمالی تا حد 

قابل قبولی ممانعت کرد. )هاشمی، 1396، ص 117(

جدول 1- عمده ترین صندوق های بازنشستگی ایران و نسبت پشتیبانی آنها

ماهیت قانونی نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی در ایران

غیر دولتی 4/566سازمان تأمین اجتماعی

دولتی0/917 صندوق بازنشستگی کشوری

مبهم۱٫۶۰۱۶صندوق بانک ها

مبهم۱٫۲۶۹صندوق صنعت نفت 

دولتی۰٫۱۱۰صندوق فوالد

غیردولتی۵۸٫۱۱۹صندوق روستائیان و عشایر

مبهم۰٫۶۱۲صندوق بانک مرکزی

مبهم۴۲٫۸۳۵صندوق وکالی دادگستری

مبهم۰٫۹۷۷صندوق صدا و سیما

مبهم۱٫۴۶۳صندوق هواپیمایی هما

مبهم۱٫۲۲۳صندوق شهرداری تهران

مبهم۲٫۵۹۵صندوق آینده ساز

مبهم۳٫۰۶۶صندوق بیمه ایران

مبهم۰٫۰۵صندوق ملی مس ایران

مبهم۰٫۶۱۹صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی

مبهم۱٫۲۷۳صندوق بیمه مرکزی
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موانع حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی7 
بازنشستگی  صندوق های  ادغام  زمینه  در  تجربه کشورهایی که 
وارد عمل شده اند، نشان می دهد این اقدام با مشکالت و موانع 

حقوقی متعددی مواجه بوده است که مهمترین آن عبارتند از:

الف( تفاوت در ماهیت حقوقی صندوق ها
یکی از مسائل مهم در زمینه ادغام صندوق های بازنشستگی فعال 
در ایران بررسی و شناخت ماهیت قانونی این صندوق هاست. در 
واقع باید این مسأله بررسی شود که آیا با توجه به ماهیت قانونی این 
صندوق ها امکان ادغام آنها وجود دارد؟ همانطور که جدول 1 نشان 
می دهد ماهیت قانونی بیشتر صندوق ها در قوانین تعیین نشده است. 

با توجه به تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران و تفاوت های 
دشوار  آنها  ماهیت  برای تشخیص  واحد  ارائه مالک  آنها،  میان 
است. به نظر می رسد در مورد صندوق هایی که ماهیت آنها مبهم 
است، می توان با توسل به قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع 
اگر  یعنی  نمود؛  تعیین  را  آن  حقوقی  ماهیت  صندوق،  درآمدی 
سهم بخش دولتی از منابع صندوق از 50 درصد تجاوز کند مانند 
 2 ماده  با  منطبق  باید  را  صندوق  بازنشستگی کشوری  صندوق 
قانون مدیریت خدمات کشوری و از نوع مؤسسه دولتی دانست؛ 
از  سهم کمتر  مالی صندوق،  منابع  تأمین  در  دولت  چنانچه  اما 
این میزان داشته باشد باید آن را منطبق با ماده 3 قانون مذکور و 
منطبق با تعریف مؤسسه عمومی، غیردولتی بدانیم )سند تفصیلی 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه 

اسالمی ایران، 1394(. 

ب( نادیده گرفته شدن حقوق مکتسبه
یکی از مهم ترین چالش هایی که در خصوص ادغام صندوق های 

بازنشستگی مطرح است، تعارض این اقدام با حقوق اشخاصی 
است که صندوق ها در مقابل آنها تعهداتی دارند. در واقع وقتی 
یک صندوق بازنشستگی در صندوق دیگر ادغام می شود و دارایی 
ابعاد  از  یکی  می آید،  در  دیگر  صندوق  تصرف  به  صندوق  یک 
مهم موضوع، میزان شناسایی حقوق بازنشستگی کارکنان و تأثیر 
ادغام بر آن است. در نظام تأمین اجتماعی ایران نیز باید به این 
مسأله توجه شود که ممکن است ادغام موجب نادیده گرفته شدن 
حقوق مکتسبه اعضای صندوق  ها شود. مهم ترین حقوق مکتسبه 
اعضای صندوقی که در صندوق دیگر ادغام می شود سوابق شغلی 
یا سال های پرداخت حق بیمه می باشد. در نظام تأمین اجتماعی 
ایران در مواردی که شخص بخواهد صندوق  بازنشستگی خود را 
تغییر دهد در برخی موارد ممکن است سوابق شغلی وی نادیده 
وی،  پیشین  شغلی  سوابق  پذیرش  فرض  در  یا  و  شود  گرفته 
مبلغ  موارد  برخی  در  بیمه که  حق  مابه التفاوت  عنوان  به  مبلغی 
قابل توحهی است، اخذ شود. همچنین ممکن است در اثر ادغام 
اعضای صندوق ادغام شده، مزایایی کمتر از میزان مشارکت خود 
در صندوق سابق، دریافت کنند و یا با افرادی که مشارکت کمتری 
مزایا  از  برخورداری  در  داشته اند،  مالی صندوق  منابع  تأمین  در 
برابر دانسته شوند. عالوه بر این، وضعیت حقوقی جدید ناشی از 
ادغام ممکن است موجب تحمیل هزینه بیشتر به اعضای صندوق 
برخوردار  آن  از  ادغام  از  پیش  نادیده گرفتن حقوقی که  و  سابق 

بوده اند، شود. 

مکتسبه  حقوق  تضمین  و  رعایت  راستای  در  جهت  همین  به 
اشخاص، باید اطمینان یافت که ادغام وضعیت بهتری را نصیب 
به  کشورها  از  برخی  در  امروزه  کرد.  خواهد  صندوق  اعضای 
منظور اطمینان از این موضوع، پیش از ادغام از دانش اکچوئری 
بازنشستگی  صندوق های  ادغام  هنگام  واقع  در  می گیرند؛  بهره 
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از  که  افرادی  با  برابر  رفتار  و  منصفانه  برخورد  از  اکچوئر8 
انتقال دارایی ها و تعهدات یک صندوق بازنشستگی به صندوق 
متأثر  و کارفرمایان(  مستمری بگیران  )شامل  دیگر  بازنشستگی 

می شوند، اطمینان می یابد. 

ج( عدم رضایت اعضای صندوق 
از  ادغام  بحث  در  بازنشستگی  صندوق های  اعضای  رضایت 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بسیاری از ادغام های صورت 
گرفته تجربه فقدان رضایت اعضای صندوق هایی که از نظر مالی 
نسبت به صندوق دیگر در وضعیت بهتری قرار داشته اند، مشاهده 
شده است. رضایت اعضای صندوق ها از این جهت اهمیت دارد 
که ادغام، اختالط سرمایه اعضای صندوق ها را به دنبال دارد. بر 
اساس قواعد عمومی قراردادها، تصرف در دارایی های اشخاص 
مستلزم رضایت آنهاست. بر اساس قواعد حاكم بر اشاعه، هیچ 
تصرف  مشاع  مال  در  دیگرى  اذن  بدون  نمى توانند  از شركا  یك 
نمایند؛ زیرا انتشار حق مالکیت شركا در تمام اجزاى مال مشاع 
باعث مى شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب 
آمده و بدون اذن همۀ شركا میسر نگردد )نجفی،1989، ج 26، 
و  است  فضولى  انجام گیرد،  تصرفى  اگر  بنابراین   .)305 ص 
لذا در  بود.  بقیۀ شركا خواهد  اجازٔه  به  آن منوط  نفوذ  صحت و 
ماّدٔه 581 ق.م. آمده است: »تصرفات هر یك از شركا در صورتى 
تابع  و  بوده  باشد، فضولى  اذن  از حدود  یا خارج  اذن  بدون  كه 
دخالت  اساس  این  بر  بود«.  خواهد  فضولى  معامالت  مقررات 
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون رضایت اعضای صندوق 

نسبت به اموال صندوق از طریق ادغام یا غیر آن صحیح نیست.

صندوق های  ادغام  زمینه  در  که  محدودیت هایی  وجود  با 
بازنشستگی بدون رضایت اعضای آن وجود دارد، به نظر می رسد 
فرآیند ادغام به صورت جدی با چالش های حقوقی و شرعی مواجه 
است. بنابراین ضروری است قبل از هرگونه تصمیم گیری در زمینه 

ادغام ابتدا به حل این چالش ها اهتمام جدی ورزید. 

موانع ساختاری ادغام صندوق های بازنشستگی
یکی از موانع و مشکالت ساختاری ادغام صندوق های بازنشستگی، 
تفاوت در حق بیمه صندوق ها است. در ایران بیشتر صندوق های 
بازنشستگی در خصوص سال های پرداخت حق بیمه، میزان حق 
بودن  متفاوت  می کنند.  عمل  متفاوت  آن  محاسبه  نحوه  و  بیمه 
حق بیمه به ویژه زمانی که هیچ یک از حق بیمه های سهم کارکنان، 
کارفرما و دولت میان دو صندوق با یکدیگر شباهت ندارد جهت 
ایجاد نظام واحد، مستلزم انجام محاسبات بیمه ای بسیار پیچیده 

و دشوار است. 

اعضای  در  تفاوت  ادغام،  مسیر  در  موجود  موانع  از  دیگر  یکی 
برای  تالش  ایران  اجتماعی  تأمین  نظام  در  است.  صندوق 
شدن  نادیده گرفته  موجب  بازنشستگی  صندوق های  همه  ادغام 
مثال،  عنوان  به  است.  پوشش شده  تحت  اشخاص  تفاوت های 

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با هدف خاص تحت 
پوشش قرار دادن روستاییان و عشایری تشکیل شده است که از 
نظر مالی ناتوان بوده و قادر به پرداخت حق بیمه تعیین شده در 
و  نیستند  اجتماعی  تأمین  سازمان  عمومی  بازنشستگی  صندوق 
عضویت در صندوق های بازنشستگی دیگر نیز برای آنها مقدور 
فلسفه  دیگر،  با صندوق های  این صندوق  ادغام  بنابراین  نیست. 
وجودی آن که جذب روستاییان و عشایر به نظام بیمه اجتماعی و 

حمایت از آنان است را زیر سؤال می برد. 

ساختاری  مشکالت  از  دیگر  یکی  ارائه،  قابل  مزایای  در  تفاوت 
اجتماعی  تأمین  نظام  در  است.  بازنشستگی  صندوق های  ادغام 
بر  عالوه  اختصاصی،  بازنشستگی  صندوق های  برخی  ایران 
مزایایی که توسط صندوق های بازنشستگی عمومی ارائه می شود، 
ادغام  حاال  می دهند.  ارائه  خود  اعضای  به  نیز  خاص  مزایایی 
عمومی،  صندوق های  در  اختصاصی  بازنشستگی  صندوق های 
ممکن است موجب نادیده گرفته شدن مزایای حمایتی خاص هر 
از  ادغام برخی  بنابراین در مجموع می توان گفت  صندوق گردد. 
صندوق های بازنشستگی اختصاصی که بر مبنای معقول همچون 
شرایط و سختی کار، مزایای خاصی به اعضای خود ارائه می دهند 
همراه  به  معذوریت هایی  عمومی  بازنشستگی  صندوق های  در 

خواهد داشت. 

در نهایت می توان گفت مسیر ادغام صندوق های بازنشستگی در 
نظام تأمین اجتماعی ایران به دلیل وجود موانع حقوقی و ساختاری 
با پیچیدگی های زیادی مواجه است. البته با وجود همه ی این موانع 
در دهه های اخیر تالش هایی در این مسیر صورت گرفته است که 
برخی از آنها موفق و برخی نیز به دالیل متعددی ناموفق بوده است. 
قسمت عمده عدم موفقیت این تالش ها به چند دلیل به عملکرد 
باز می گردد. نخست آن که اگر چه دولت در زمینه ادغام  دولت 
صندوق های بازنشستگی تالش هایی داشته است، اما بسیاری از 
این تالش ها به دلیل عدم پیش بینی هزینه های اجرایی ادغام ناموفق 
در  اساسی  تغییرات  مستلزم  صندوق ها  ادغام  زیرا  است.  بوده 
بسیاری از مقوله های مرتبط با آنهاست و تغییرات اساسی هزینه بر 
می باشد. دوم اینکه بسیاری از اقدامات با هدف جبران کسری مالی 
برخی از صندوق ها صورت گرفته است و نه با اهداف ساختاری 
و یا افزایش کارایی صندوق های بازنشستگی. سوم اینکه قوانین و 
مقررات تصویب شده در زمینه ادغام به دلیل عدم حمایت مدیران 
عالی کشور راه به جایی نبرده است )هاشمی، 1396، ص 130(. 
بر همین اساس در ایران با وجود تصویب قانون خاص در زمینه 
ادغام صندوق های بازنشستگی این تالش ها به نتیجه نرسیده است. 
عالی ترین  باید  قوانین  این  صحیح  اجرای  برای  می رسد  نظر  به 
مقامات سیاسی کشور وارد عمل شده و برنامه ادغام را به سرانجام 
برسانند. افزون بر این در جهت بهبود وضعیت موجود ضروری 
است به دور از هر گونه مالحظات سیاسی هر کدام از صندوق های 
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بازنشستگی را که از کارآیی الزم برخوردار نیست، با صندوق هایی 
با یکدیگر سنخیت  به دستگاه های دولتی  به لحاظ وابستگی  که 
بیشتری دارد، ادغام کرد. در راستای ادغام بهتر است با توجه به 
زمینه ها و امکانات مالی موجود، به صورت تدریجی مبادرت به 
ادغام صندوق های بازنشستگی کرد. همچنین می توان با تصویب 
دارای  قانونی صندوق های  ماهیت  از  یک سو  از  قوانین خاص، 
ماهیت مبهم، رفع ابهام شود تا زمینه ادغام آنها به نحو بهتری مهیا 
شود. در این راستا می توان صندوق های دارای ماهیت مبهم را به 
قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی افزود یا به موجب قانون 

خاص در مورد آنها تعیین تکلیف نمود )همان، ص 131(.

جمع بندی
ایران  در  بازنشستگی  صندوق های  از  بسیاری  اخیر  دهه  دو  در 
به صورت جدی دچار مشکالت اقتصادی شده اند. یکی از ساز 
وحدت  دهد،  را کاهش  مشکالت  این  می تواند  کارهایی که  و 
صندوق های بازنشستگی از طریق ادغام آنهاست. فرآیند ادغام در 
چارچوب نظام مقرراتی ایران با موانع حقوقی و ساختاری مواجه 
نادیده گرفته شدن  است. تفاوت در ماهیت حقوقی صندوق ها، 
موانع  از جمله  اعضای صندوق  و عدم رضایت  مکتسبه  حقوق 
اعضای  در  تفاوت  بیمه،  حق  در  تفاوت  است.  ادغام  حقوقی 
صندوق و تفاوت در مزایای قابل ارائه از محدودیت های ساختاری 
بحث ادغام است. تسهیل فرآیند ادغام صندوق های بازنشستگی 
نیازمند اهتمام و عزم جدی مقامات سیاسی و مسئوالن عالی نظام 
تأمین اجتماعی کشور می باشد. در این مسیر به عنوان اصلی ترین 
اقدام باید به تبیین و تعیین ماهیت قانونی صندوق هایی که ماهیت 
به صورت تدریجی در مسیر  آنها مبهم است، پرداخت و سپس 

ادغام صندوق های فاقد کارآیی الزم وارد عمل شد.

پی نوشت
1. merge

2. integration

3. aggregation

4. segregation

نسبت  و  بازنشستگی  صندوق های  عناوین  به  مربوط  اطالعات   .5
اثر گذاری  و  »نقش  عنوان  با  مقاله   ای  از  برگرفته  آنها،  پشتیبانی 
صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکل گیری 
مقام ناظر احتیاطی« است که به صورت مشترک توسط ایلناز ابراهیمی 
و مریم همتی در بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و 

ارزی ارائه شده است.

6. ماهیت قانونی بیشتر صندوق های بازنشستگی ایران در قانون تعیین 
صندوق ها  از  برخی  مبهم  ماهیت  از  ابهام  رفع  منظور  به  است.  نشده 
و  دولتی  منابع  شامل  صندوق ها  درآمدی  منابع  سهم  است  ضروری 
منابع،  این  از  یک  هر  بیشتر  سهم  اساس  بر  و  شود  تعیین  خصوصی 

دولتی یا خصوصی بودن آن تعیین شود.

بازنشستگی  صندوق های  ادغام  ساختاری  و  حقوقی  موانع   .7
صندوق های  ادغام  حقوقی  امکان سنجی   « مقاله  از  برگرفته 
ایران« است که توسط سید  اجتماعی  تأمین  نظام  در  بازنشستگی 
محمد هاشمی و علی اکبر معصومی در دو فصلنامه حقوق اداری 

تألیف شده است.
8. ACTUARIAL

منابع

صندوق های  اثر گذاری  و  نقش   ،)1397( همتی،م،  ا،  ابراهیمی، 
بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکل گیری مقام ناظر 
احتیاطی، بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و 

ارزی :با موضوع: اصالحات ساختاری برای ثبات مالی. 

بادینی، ح، عصمتی، ز، )1391(، زمینه های تحقق اصول حاکم بر 
حقوق تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران، 44، صص199-

 .230

التراث  إحیاء  دار  بیروت:  م. ح، )1981(، جواهرالکالم.  نجفى، 
العربی، چاپ هفتم.

هاشمی، س.م، معصومی، ع.ا، )1396(، » امکان سنجی حقوقی 
ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران«، دو 

فصلنامه حقوق اداری، 5 )13(، صص 112- 134. 
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شرکت های بیمه و چالش های نظارت بر آنها

 لیال محرابی 
کارشــناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمه
کشور  هر  اقتصادی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  مالی  بخش 
به شمار  آن  ارکان  از مهم ترین  بیمه  بانکداری و  است و صنعت 
برای  الزم  امنیت  تأمین  با  بیمه  صنعت  این میان،  در  می روند. 
رشد  زمینه  می تواند  اقتصادی،  و  تولیدی  بنگاه های  فعالیت های 
رفاه و امنیت اجتماعی را ایجاد نماید. درواقع، اهمیت بیمه به 
اقتصاد  است که  توجه  قابل  اقتصادی  فعالیت های  در  اندازه ای 
بدون بیمه بسیار کم اثر، ریسک پذیر و ناکارآمد خواهد بود. لذا 
تأمین شرکت های بیمه و همچنین حمایت از حقوق مشتریان و 
بیمه گذاران مستلزم اجرای ساختار و برنامه های موثر و مناسب 
نظارت و کنترل  ابعاد مختلف  نظارت و کنترل است.  در حوزه 
شامل مواردی همچون مقررات مربوط به صدور گواهی فعالیت 
شرکت های بیمه، نحوه ثبت سرمایه و توان مالی مورد نیاز برای 
فعالیت در درجات مختلف با توجه به میزان توانایی مالی برای 
توانایی  عدم  درواقع،  است.  بیمه  شرکت های  تعهدات  ایفای 
لطمه  ایجاد  باعث  خود،  تعهدات  انجام  در  بیمه  شرکت  یک 
میان  ارتباطی  شکاف  ایجاد  با  زیرا  می شود  بیمه  صنعت  به کل 
عمومی  اعتماد  سطح  بر  است  ممکن  بیمه گران  و  بیمه گذاران 
فرایند،  این  بر  نظارت  لذا،  شود.  منفی گذاشته  تاثیرات  جامعه 
باعث اطمینان بخشی به انجام دقیق تعهدات شرکت های بیمه و 

حفظ حقوق و منافع بیمه گذاران می شود. 

این  اقتصاد ملی، در  بیمه در توسعه  اهمیت و نقش  به  با توجه 
بر  نظارتی  روش های  شناسایی  ضمن  است  شده  تالش  مقاله 
ابعاد  از  صنعت  این  در  نظارت  چالش های  بیمه،  شرکت های 
مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راهکارهای پیشنهادی 

برای بهبود نظارت و کنترل بر صنعت بیمه ارائه گردد.

نظارت بر شرکت های بیمه و روش های آن
اساس و چارچوب نظارت در هر کشوری بر مبنای محیط درونی 
و قانونی آن کشور شکل می گیرد. با توسعه هر کشوری به همان 
میزان نیز توانایی آن برای تهیه و تدوین و حمایت از یک چارچوب 
نظارتی قوی تکامل و توسعه می یابد. با این اوصاف، ممکن است 
در کشورهای در حال توسعه زیرساخت های فن آوری که ناظرین 

بیمه به آن وابسته اند، وجود نداشته باشد. لذا هر مقدار که اقتصاد 
شرکت های  بر  نظارت  ساختار  نیز  مقدار  همان  به  یابد،  توسعه 
نمونه، کشورهای  عنوان  به  می گیرد.  قرار  حمایت  مورد  بیمه 
و  قوانین  نظر  از  ژاپن که  و  سوئیس  آلمان،  قبیل  از  توسعه یافته 
مقررات، سابقه ای طوالنی دارند، فعالیت صنعت بیمه را در سطح 
وسیعی تحت کنترل دارند. مبنای نظارت در این کشورها شامل 
ابعاد مختلفی است و عالوه بر اینکه مقامات نظارتی بایستی توان 
خود  نظارت  و  تحت کنترل  را  بیمه  شرکت های  مالی  قدرت  و 
داشته باشند؛ شرکت های بیمه نیز موظف به داشتن ذخایر کافی 
متناسب با حجم درآمد حق بیمه دریافتی در قبال تعهدات ناشی از 
قراردادهای منعقد در بازار بیمه هستند. همچنین، شکل قراردادها 
نیز به گونه ای کنترل می شود تا اطمینان کافی از صدور بیمه نامه ها 

مطابق با مقررات برای دارنده آن ایجاد شود.

نظارت در کشورهای دیگر نظیر انگلستان و هلند به شیوه سنتی و با 
تکیه بر قدرت و توان بازار می باشد. در این روش، شرکت های بیمه 
در فضایی کامال رقابتی فعالیت نموده و مقامات نظارتی دولت، 
کنترل خود را بر توان مالی شرکت های بیمه متمرکز می کنند. لذا 
ساختار بازار، نحوه تعیین نرخ و طراحی انواع پوشش های بیمه ای 
در نهایت به نیاز بازار وابسته است. با این اوصاف، می توان گفت 
که ساختار نظارت و کنترل موثر در بازارهای بیمه ای کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته با یکدیگر متفاوت است. در واقع، 
حائز  توسعه  حال  در  کشورهای  اقتصاد  در  بیمه  صنعت  نقش 
اهمیت است. لذا این کشورها برای نظارت قوی و موثر، نیازمند 
صنعت  فعالیت  بر  حاکم  مقررات  و  قانون  در  اساسی  تغییرات 
بیمه خود هستند. در ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال 
توسعه، علی رغم فعالیت های بسیار زیادی که در حوزه بیمه انجام 
گرفته و تحوالت گسترده ای که در زمینه تأسیس شرکت های بیمه 
اما هنوز نقش  خصوصی و تقویت نظارت مالی به وجود آمده، 
این  در  ناچیز است.  و  اندک  اقتصاد کشور  در  بیمه های تجاری 
راستا، برخی از عواملی که باعث ایجاد تفاوت نقش و تأثیر بیمه 

در ایران و کشورهای توسعه یافته می شود، به شرح زیر است:

 ضعیف بودن فرهنگ عمومی بیمه در کشور

 دولتی بودن اقتصاد کشور

 رقابت دولت و بخش دولتی بیمه با شرکت های بیمه خصوصی

 عدم استقالل کامل و کافی صنعت بیمه کشور

 دخالت های غیرکارشناسانه در بخش اقتصادی صنعت بیمه
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عدم  و  بیمه گران کشور  اتحادیه های  نقش  ایفای کامل  عدم   
اعتماد برخی مشتریان و بیمه گذاران به شرکت های بیمه

انواع روش های نظارتی
سازمان نظارتی بایستی پویا و به دور از دخالت سیاست و نفوذ 
گروه هایی باشد تا بتواند وظایف خود را به طور دقیق و صحیح 
انجام دهد. طراحی تشکیالت نیز باید به گونه ای باشد که میزان 
دخالت دولت در اجرای وظایف قانونی از نظر سیاسی، حداقل 
نظر  زیر  معموال  سازمان  وظایف  است که  حالی  در  این  باشد. 
انجام  است،  نظارتی  سازمان  مستقیم  مسئول  وزارتخانه ای که 
برای  توان کافی  و  قدرت  از  بایستی  نظارتی  سازمان  می گیرد. 
مقابله با تخلفات شرکت های بیمه برخوردار باشد. در این راستا، 
شرکت های بیمه، کلیه اطالعات رسمی و غیررسمی مورد نیاز را 
به سازمان  ارائه می دهند و مقامات نظارتی به واسطه اقتدار خود 
اقدامات الزم در امر هدایت صنعت بیمه را انجام می دهند. از نظر 
اعمال حاکمیت دولت نیز، سازمان نظارتی نماینده دولت است 
و باید در چارچوب سیاست های کلی دولت حرکت کند و حتی با 
اعمال نفوذ در فعالیت های صنعت بیمه، این صنعت را در مسیر 

هدف های کالن اقتصادی هدایت نماید.

نهاد قانونی ناظر بر فعالیت و عملکرد شرکت های بیمه در ایران، 
بیمه مرکزی نام دارد که به استناد قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و 
بیمه گری مصوب 1350/3/30 تأسیس شده است. از سوی دیگر 
با توجه به اهمیت افشای اطالعات شرکت های بیمه، شورای عالی 
و   59  ،55  ،43  ،5 مواد  اجرای  در  و   17 ماده  استناد  به  بیمه 
63 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، قانون تجارت، 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آیین نامه اجرایی آن 
و مقررات مربوط درآیین نامه های مصوب شورای  عالی بیمه و به 
منظور استقرار نظام حاكمیت شركتی در صنعت بیمه، در جلسه 
اطالعات  افشای  و  »آیین نامه گزارشگری   1393/9/25 مورخ 
نموده است.  تصویب  ماده   12 بر  مشتمل  را  بیمه«  مؤسسات 

)آیین نامه شماره 88، تارنمای بیمه مرکزی ایران(

همان گونه که درشکل 1 مالحظه می گردد عمده روش های نظارت 
تعرفه ای،  نظارت  شامل  مرکزی  بیمه  توسط  بیمه  برشرکت های 

مشارکتی و مالی است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

شرایط  و  نرخ  تایید  یا  تعیین  ضرورت  تعرفه ای،  نظارت  در 
و  می گیرد  صورت  مرکزی  بیمه  توسط  بیمه ای  قراردادهای 
در  هستند.  آن  اجرای  و  اعمال  به  موظف  نیز  بیمه  شرکت های 
فضای رقابتی موجود استفاده از این نظام با سیاست های مربوط 
باعث  و  نیست  منطبق  بازار  سازوکار  و  خصوصی سازی  به 
ناکارآمدی فعالیت شرکت های بیمه در استفاده بهینه از منابع و 
سرمایه ها می گردد. در نتیجه زمینه کاهش هزینه ها و قیمت تمام 

شده محصول به منظورجذب مشتری، بسیار محدود می شود.

در نظارت مشارکتی، اجبار شرکت های بیمه به واگذاری درصدی 
از عملیات تحت عنوان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی و اعمال 
وجود  ماهانه  دریافت  طریق  از  خسارت  و  صدور  بر  نظارت 
دارد. نظارت مالی نیز با تعیین شاخص های الزم برای رتبه بندی 
تغییرات  روند  و کنترل  بیمه  شرکت های  توانگری  و  ماندگاری 
شاخص ها به بررسی بقا یا توانایی مالی آنان در ایفای تعهدات به 
منظور حفظ حقوق مردم می پردازد. با اعمال نظارت به روش اول 
یا سوم و یا ترکیبی از این دو، بیمه مرکزی تبدیل به یک نهاد نظارتی 
صرف می گردد که ارزیابی، نظارت و کارشناسی شاخص ها اهم 
کارکرد آن است. در صورتی که نظارت به شیوه دوم صورت گیرد 
زیان شرکت های  و  در سود  عملی  مشارکت  تبع  به  مرکزی  بیمه 
بیمه خود به یک موسسه بازرگانی تبدیل خواهد شد که دغدغه 
به  و  با خارج کشور  اتکایی  زیان و ساماندهی معامالت  سود و 
طور کلی فعالیت اقتصادی بر مدیران غلبه خواهد کرد. با توجه به 
ویژگی های یادشده، می توان گفت امروزه در اغلب کشورهای دنیا، 
آزادسازی نرخ حق بیمه و نظارت مالی و فنی، جایگزین نظارت 
جای  به  توسعه یافته  دولت های  از  بسیاری  است.  شده  تعرفه ای 
نظارت تعرفه ای به دنبال سیاستگذاری و هدایت شرکت های بیمه 
بستری  مهم که  این صنعت  در  فعالیت ها  بهبود مستمر  به سوی 

برای توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود، هستند.

در این میان چنانچه بیمه مرکزی ابزار نظارت مالی را برای کنترل 
مورد عمل  یا خصوصی  دولتی  از  اعم  بیمه  فعالیت شرکت های 
در  شاغل  متخصص  نیروی  داشت  انتظار  می توان  دهد،  قرار 
بیمه مرکزی به جای درگیری در عملیات بیمه گری و فعالیت های 
ارزیابی  شاخص های  نظام  و  مقررات  تدوین  صرف  اقتصادی 
اعمال  با  شد.  خواهد  بیمه  شرکت های  ماندگاری  و  توانگری 
بیمه  شرکت های  عملکرد  شفاف شدن  نتیجه  در  و  مالی  نظارت 
امکان ارزیابی نظام های مدیریتی و انتخاب شایسته مدیران فراهم 
می شود. همچنین در بازار رقابتی ایجادشده، مردم یا بیمه گذاران 
از تنوع خدمات و نرخ های متعادل تری برخوردار خواهند شد و 
با دستیابی به رتبه بندی مناسب در سطح بین المللی، امکان ورود 
فراهم  بیمه داخلی  برای شرکت های  بیمه جهانی  بازار  به  فعاالنه 
بیمه  فرهنگ  موانع گسترش  تدریجی  حذف  با  لذا  شد.  خواهد 
پیش بینی  را  ملی  اقتصاد  در  بیمه  صنعت  نقش  توسعه  می توان 

 

 

   

شکل1- انواع روش های نظارت بر شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی
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نمود. )حیدرزاده، 1389(

با این اوصاف به منظور اعمال نظارت مالی بایستی سیستم های 
ایجاد  نیاز  مورد  زیرساختارهای  همراه  به  دقیق  مالی  اطالعات 
گردد و همچنین اعمال این نوع نظارت نیازمند باز تعریف شرح 
است.  بیمه  شرکت های  مالی  اطالعات  جریان  نحوه  و  وظایف 
در  ذخیره گیری  نحوه  حسابداری،  استانداردهای  دیگر  سوی  از 
توسعه  نیاز  پیش  قیمت جاری  به  دارایی ها  ارزیابی  و  شرکت ها 
هر  از  قبل  لذا  است.  بیمه  بر شرکت های  مالی  نظارت  ایجاد  و 
نوع اعمال نظارت مالی بهتر است اهداف و نیازها تعریف شده 
و متناسب با اهمیت سیاست های نظارتی سیستم های اطالعات 
و  )میرزایی  گردد.  طراحی  الزم  گزارش های  تهیه  برای  مالی 

میرزاخانی، 1379(

نظارتی  دستگاه های  از  یکی  عنوان  به  مرکزی  بیمه  بر  افزون  
صنعت بیمه، می توان سازمان های مرتبط دیگری از جمله سازمان 
دیوان  و  بازرسی کل کشور  برنامه ریزی،  و  مدیریت  حسابرسی، 
محاسبات را برشمرد که با توجه به فعالیت های آنها، زمینه تسهیل 

نظارت بر شرکت های بیمه را فراهم می نمایند. )شکل 2(

چالش های نظارت بر شرکت های بیمه
سایر  همانند  ذی نفعان  منافع  تأمین  برای  بیمه  شرکت های 
حوزه  در  منظمی  و  منسجم  برنامه   بایستی  اقتصادی  بنگاه های 
نظارت وکنترل داشته باشند. در بسیاری از کشورها از جمله ایران 
عوامل  برخی  همچنین  و  بیمه  شرکت های  دولتی بودن  خاطر  به 
درونی و بیرونی، چالش هایی در مسیر این برنامه ها ایجاد می شود 

که در ادامه به آنها می پردازیم. 

بیمه  قانون  جمله  از  بیمه  پایه  قوانین  نبودن  به روز  به طور کلی، 
مصوب سال 1316، عدم اطالع رسانی کافی در مورد انواع بیمه ها، 
گاهی بیمه گذاران نسبت به شرایط و مندرجات  عدم شفافیت و ناآ

سازمان حسابرسی  )بازرس قانونی(

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 نظارت بر رعایت اصول بنگاه داری اقتصادی 
 بررسی صورت های مالی، حساب سود و زیان و ارزیابی عملکرد ساالنه 

 انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

 نظارت بر اجرای قوانین و مقررات عام کشور در شرکت های دولتی
و هزینه  درآمد  به نحوه کسب  مربوط  و مقررات  قوانین  اجرای  نظارت بر   

مرتبط با تهیه گزارش تفریغ بودجه

 نظارت بر بودجه  و اجرای آن مطابق ضوابط اجرائی
 اعمال نظردرمورد نحوه  بکارگیری  نیروی انسانی  و ساختار تشکیالتی

 نظارت بر نحوه تکریم ارباب رجوع

برای جذب شکل2- سایر دستگاه های نظارتی صنعت بیمه متعدد  موانع  و  مقررات  بیمه نامه ها، وجود  از  برخی 
مشکالت  مدون،  و  جامع  فنی  و  مالی  نظام  نبود  انسانی،  نیروی 
ساختاری و عدم هماهنگی بین تمامی سازمان ها و نهادهایی که در 
ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند، از مهم ترین چالش های 
چالش های  میان،  این  در  می روند.  به شمار  بیمه  صنعت  اساسی 

حوزه نظارت به طور خاص به شرح زیر می باشد: 

 با توجه به دولتی بودن شرکت های بیمه، فعالیت تعداد زیاد 
بر  مرکزی  بیمه  همچنین  و  وابسته  نظارتی  مراکز  و  دستگاه ها 
عملکرد آنها باعث ایجاد چالش هایی از جمله تعدد واحدهای 
متناقص،  و  ناهماهنگ  متنوع،  روش های  وجود  پاسخ گویی، 
شرکت های  برای  غیره  و  متعدد  اطالعات  و  آمار  درخواست 

بیمه شده است.

جای  به  مرکزی  بیمه  توسط  تعرفه ای  نظارت  روش  بکارگیری   
نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه )نظارت مالی( و مقررات 
مربوط به آن یکی از چالش های اساسی است که به واسطه آن باعث 
و  فنی   محاسبات  زمینه  در  انسانی کارشناس  منابع  تربیت  عدم 
بیمه گری واقعی و عدم اجبار به جمع آوری منسجم آمار و اطالعات 
برای برخورد فنی و آماری با پوشش های بیمه ای شده و در نهایت 
زمینه تضعیف بنیه علمی این صنعت و همچنین نابسامانی در نرخ ها 
و شرایط اعالم شده به بیمه گذاران می شود. درواقع، در نظارت مالی 
است  اجرا  در حال  دنیا  بیشتر کشورهای  در  در حال حاضر  که 
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تعرفه ها کنترل نمی شوند، اما در مقابل کنترل توان مالی شرکت برای 
ایفای تعهداتی که پذیرفته است با جدیت دنبال می  شود.

شاخص های  و  مقررات(  و  )قوانین  زیرساخت ها  وجود  عدم   
مناسب و سازگار با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور برای ارزیابی 
شرکت های بیمه به روش نظارت مالی، زمینه ایجاد مشکالتی را در 

اعمال نظارت بر فعالیت این شرکت ها فراهم می نماید.

 در زمینه نظارت و کنترل داخلی بر شرکت های بیمه نیز تعدد 
واحدهای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در سطح کل کشور، 
به روز نبودن سازوکار عملیات صدور و پرداخت خسارت، عدم 
تعدد  واحدها،  در  انجام کار  برای  معمول  استانداردهای  وجود 
بیمه،  شرکت های  سازمانی  ساختار  داخل  در  نظارتی  واحدهای 
حل وفصل  برای  بیمه  تخصصی  محاکم  و  دادگاه ها  وجود  عدم 
دعاوی و اختالفات و همچنین عدم وجود متخصصین توانمند 
در حسابرسی فنی شرکت های بیمه از دیگر چالش های نظارت به 

شمار می روند.

جمع بندی و پیشنهادات

ایجاد تعهدات  باال و  پایان می توان گفت گردش مالی بسیار  در 
ناشی از صدور حجم باالی بیمه نامه ها در شرکت های بیمه 

و  دولت  ریاستی  نقش  رقابتی، کاهش  بازار  سوی  به  حرکت   
و  سرعت  دقت،  ارتقای  به  منظور  مرکزی  و  نظام کارآمد  ایجاد 

سالمت در امر نظارت بر عملکرد بخش بیمه.

 استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه از قبیل حسابرسی 
داخلی کمیته ریسک برای تمرکز نظارت و کنترل و حفظ حقوق 

سهامداران موسسات بیمه.

 رتبه بندی شرکت های بیمه و نمایندگان کارگزاران با هدف ایجاد 
رقابت سالم، شفاف سازی و سهولت انتخاب بیمه گزاران.

اعمال  و  تعرفه ای  نظارت  حذف  بیمه،  حق  نرخ  آزادسازی   
ایران  مرکزی  بیمه  توسط  بیمه  شرکت های  بر  مالی  نظارت های 
برای اطمینان از وجود توانمندی مالی در این شرکت ها و حفظ 

منافع ذی نفعان.

قانون  اصالح  طریق  از  مالی  نظارت  مزایای  از  استفاده   
نظارت  مقررات  با  مالی  نظارت  مقررات  جایگزینی  و  تأسیس 

موجود. تعرفه ای 

برای  مالی  و  بیمه گری  شاخص های  انواع  تدوین  و  تعریف   
نظارت موثر بر فعالیت شرکت های بیمه.

فنی،  محاسبات  زمینه  در  متخصص  انسانی  نیروی  آموزش   
بیمه گری و غیره.

بیمه و صندوق های بازنشستگی
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 ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت از سوی دستگاه های بیرونی 
بازرسی کل  سازمان  از جمله  بیمه گری  فعالیت های  با  مرتبط  و 

کشور و دیوان محاسبات بر شرکت های بیمه دولتی.

بیمه  استانداردهای  مطابق  بیمه ها  انواع  اطالعات  جمع آوری   
عملکردی  اطالعات  تبادل  مکانیزه  نظام  راه اندازی  و  مرکزی 

شرکت های بیمه با بیمه مرکزی ایران.

حل وفصل  برای  بیمه  تخصصی  محاکم  و  دادگاه ها  ایجاد   
دعاوی و اختالفات

منابع

در  کنترل  راهکارهای  و  چالش ها   .)1386( هادی  حسین،  اویار 
چالشهای  بر  مدیریت  همایش  مقاالت  مجموعه  بیمه،  شرکت های 

صنعت بیمه. 

در  بیمه  و کارکردهای  نظری  مبانی   .)1386( سیدحمید  پورمحمدی، 
ایران. تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی.

اقتصاد،  دنیای  روزنامه   .)1390( بیمه  صنعت  اساسی  چالش های 
شماره 2529.

بر  بازارگرایی  اثرات  بررسی   .)1389( دیگران  و  کامبیز  حیدرزاده، 
عملکرد اقتصادی شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه. تازه های جهان 

بیمه، سال سیزدهم، شماره 146 و 147.

رستمی، ولی و دیگران )1395(. چالش های مقررات گذاری در صنعت 
بیمه تجاری کشور، فصلنامه حقوق اداری، سال دوم، شماره 7.

کریمی، آیت )1387(. نگاهی به شیوه های نظارت بر بازار بیمه ایران، 
فصلنامه تخصصی آسیا، شماره 46 و 47.

کریمی، آیت )1390(. نقش نظارت در فعالیت صنعت بیمه، فصلنامه 
صنعت بیمه، دوره بیست وششم، شماره 4.

بر  نظارت  انواع  بررسی   .)1392( دیگران.  و  مهنوش  مظاهری، 
شرکت های بیمه و دالیل تدوین استاندارد 28، تهران: اولین کنفرانس 

ملی حسابداری و مدیریت.

اهمیت  و  ضرورت   .)1379( آتوسا  میرزاخانی،  و  حبیب  میرزایی، 
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اثر نوسانات ارزی بر بازار کار

طرح های  به  بانکی  منابع  هدایت 
صندوق  منابع  از  استفاده  اشتغال زایی، 
مجوز  و  مجلس  تصویب  با  ملی  توسعه 
در  اشتغال  ایجاد  برای  مقام معظم رهبری 
و  پایدار  اشتغال  ایجاد  الزامات  روستاها، 
همچنین به تازگی تاثیر نوسانات ارزی بر 
عملکرد بنگاه ها و اشتغال؛ کلید واژه هایی 
برای  الزم  اقدامات  خصوص  در  است که 
مهار بیکاری و اشتغال زایی به کار می رود. 
عزیزی،  احمد  با  زمینه گفتگویی  این  در 
کارشناس ارشد بازار پول و همچنین چهره 
ماندگار نظام بانکی کشور انجام داده ایم که 

مشروح آن را می خوانیم.

موضوع صیانت از تولید و اشتغال به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت مطرح بوده 
است.  دولت  اولویت های  و  برنامه ها  مهم ترین  از  یکی  اشتغال زایی  عین حال،  در  و 
در چند وقت اخیر، نوسانات نرخ ارز در زمینه تولید و اشتغال اثراتی داشته که بیشتر 
جنبه های منفی آن مطرح است، تحلیل شما از شرایط فعلی اقتصاد ایران و فضای کلی 

اشتغال کشور چیست؟
شرایط در حال حاضر مناسب نیست و تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز تنها در بخش صادرات 
و آن هم به میزان اندک بوده و در بقیه موارد با نتایج مثبتی مواجه نیستیم و می توان گفت 
ساختار قیمت تمام شده همه چیز را بهم ریخته است. در عین حال، ما در دو برش باید 
به موضوع اختصاص منابع از محل صندوق توسعه ملی برای مبحث اشتغال نگاه کنیم. 
اگر اعتبارات از هر منبعی به صورت درست اختصاص داده شود و اجازه ندهیم به دلیل 
تخصیص نامناسب، منابع هدر برود می توان انتظار داشت نتایج مثبتی حاصل شود. برای 
ایجاد اشتغال پایدار نه تنها 1.5 میلیارد دالری که اخیرا از سوی مجلس برای برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملی جهت اشتغال زایی پایدار روستایی اختصاص یافته، بلکه منابع 
و ظرفیت های دیگر نیز می تواند راهگشا باشد ولی آیا بخش مهمی از بیکاری از این طریق 
می تواند رفع شود که پاسخ منفی است. برای اشتغال زایی فرض کنیم 10 هزار تا 20 هزار 
دالر سرمایه گذاری نیاز داشته باشیم، نهایتا با 1.5 میلیارد دالر می توان 75 هزار شغل ایجاد 
کرد. همچنین مواردی که در گذشته در قالب مشاغل ُخرد و بنگاه های کوچک زودبازده 
پیگیری شد نیز نتوانست مسئله بیکاری جوانان را حل کند. بنابراین اقدامات از این دست 
اهمیت چندانی برای حل مشکل بیکاری 3 میلیون بیکار مطلق ندارد و اگر ما فرض کنیم 
برای 5 درصد آنها نیز بخواهیم شغل ایجاد کنیم، 150 هزار نفر خواهد شد که این میزان 
کم بودن اعتباراتی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی را نشان می دهد. کشور در حال 
حاضر در مقطعی از پنجره جمعیتی قرار دارد که ورود به بازار کار دشوار است در حالی 
که دولت وعده ایجاد اشتغال باالی یک میلیون و 500 هزار نفر را در سال داده و از آنسو 

آمارهای اشتغال زایی زیر 100 هزار نفر نمی تواند در این بخش راهگشا باشد.

در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز و ایجاد فشارهایی بر بنگاه های تولیدی و در نتیجه 
افزایش احتمال ریزش نیروی کار، چه می توان کرد؟ آیا برای مهار تاثیرات منفی نرخ ارز 

بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهایی قابل ارائه است؟
بی ثباتی در قیمت ها از جمله نرخ ارز و بی ثباتی بازارها می تواند محیط اقتصادی را با 
نیز در سرمایه گذاری و تشویق فعالیت های  این مسئله  نااطمینانی مواجه کند و  افزایش 
تولیدی تاثیر منفی دارد و از آنسو حتی می تواند اشتغال موجود و بنگاه های در حال فعالیت 
را نیز به خطر بیاندازد. برخی سیاست های کالن تری که به مراتب تاثیر منفی باالیی می تواند 
در اقتصاد داشته باشد و اثر تزریق 1.5 میلیارد دالر منابع برای اشتغال زایی را از بین ببرد 
می توان به عدم جلوگیری از احتکار، کنترل نکردن قیمت ها و اقدامات ارزی نامناسب نام 
برد و وجود اینگونه موارد سرمایه گذاری ها را تشویق نمی کند و به صورت کلی برای بازار 
اشتغال دورنمای منفی و بحرانی را می توان پیش بینی کرد و رکود به اقتصاد ایران با تعمیق 
بازخواهد گشت و نوسانات قیمت ها در بازار مالی اعم از نرخ سود سپرده ها و نرخ ارز و... 

ناپایداری خواهند داشت.
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دستور  ملی،  صندوق  منابع  از  استفاده 
اعتبار  اختصاص  برای  بانک ها  به 
و  اشتغال زایی  امید  به  طرح هایی  به 
شغل  ایجاد  تکالیف  تعیین  همچنین 
طرح ها  برخی  ارائه  دستگاه ها؛  برای 
زودبازده،  بنگاه های  طرح  مانند 
وام  مشاغل خانگی، طرح های ضربتی، 
خوداشتغالی و .... در دوره های گذشته 
و  اشتغال زایی  به  منجر  ولی  انجام شده 
یا حل مسئله بیکاری به نحو چشمگیری 
چگونه  وجود،  این  با  است.  نشده 
می توان انتظار داشت، روش اختصاص 
ذخایر  از  برداشت  یا  و  بانکی  منابع 
بتواند  تنهایی  به  ملی  توسعه  صندوق 

منجر به اشتغال زایی شود؟
می گرفتیم  پند  گذشته  امور  از  باید  ما 
در  را  پاشی  پول  روش های  بیشتر  ولی 
دهه های  در  کردیم.  دنبال  اشتغال زایی 
دستوری  و  تکلیفی  تسهیالت  اخیر 
دیگری  نتیجه  منابع،  هدررفت  جز 
حل  برای  اساسی  راهکار  است.  نداشته 
سازوکار  و  بیکاری  مانند  مشکالتی 
تخصیص بهینه منابع شاید این باشد که 
مکانیزم  و  بگذاریم  آزاد  را  قیمت ها  اگر 
و  باشیم  داشته  بخش  این  در  مناسبی 
انگیزه سرمایه گذاری ها را نیز به رسمیت 
به  مناسبی  سرمایه های  شاید  بشناسیم، 
اشتغال  جمله  از  نیاز  مورد  بخش های 
به  شاید  حاضر  حال  در  شود.  هدایت 
برخی  بانکی،  سود  نرخ  بودن  باال  دلیل 
سود  تا  کرده  تعطیل  را  کارگاه ها  حتی 
اموری  در  آنسو  از  دریافت کنند.  بانکی 
می شوند  وارد  افراد  دارد  سودآوری  که 

سرمایه گذاری  انگیزه های  با  نامناسب  برخوردهای  نمی توان  و 
با  نوآوری ها  و  به کشور  تکنولوژی  ورود  چون  باشیم،  داشته 
نظارت  نمی گوییم  حال  عین  در  ولی  می شوند  مواجه  مخاطره 
نباشد و قوانین را اجرا نکنیم. در مسئله فروش سکه این سوال 
از  فروشی  پیش  در خرید سکه های  مشکلی  آیا  است که  مطرح 
اقتصاد  در  بنیادها  برخی  بنابراین  داشت؟  وجود  مردم  سوی 
کشور برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها و از بین رفتن مشاغل 
را باید تقویت کنیم و پس از اینها می توان در حوزه های مختلفی 
بهینه منابع  بانکی و همچنین تخصیص  اعتبار  مانند اختصاص 

اموری  در  را  کشور  منابع  باید  کرد.  فکر  اشتغال زایی  برای 
سرمایه گذاری کنیم که باالترین میزان سودآوری را برای اقتصاد 
همچنین  شود.  اشتغال زایی  به  منجر  که  باشد  داشته  همراه  به 
برخی  در  نیز  پایین  اعتبارات  با  مدت  سرمایه گذاری های کوتاه 
توریست  جذب  و  بین المللی  و  ملی  گردشگری  مانند  امور 
می تواند دستاوردهای مناسبی را داشته باشد به شرطی که عالوه 
بر تشویق های الزم، کاهش مجوزهای مزاحم کسب و کار را نیز 
دنبال کرد. ما باید بر مبنای الگوهای مناسب دنیا عمل کنیم و با 

اصالح مقررات می توان در اقتصاد موفق عمل کرد.
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اولویت های تزریق منابع بانکی به تولید و اشتغال

ایجاد  برای  بانک ها  منابع  از  استفاده 
طرح های  وابستگی  و  پایدار  اشتغال 
بانکی؛  تسهیالت  به  اشتغال زایی 
موضوعی است که سال ها در اقتصاد ایران 
به  دولت ها  تمامی  معموال  و  دارد  جریان 
خود  اشتغال زایی  طرح های  اجرای  دنبال 
بوده  بانک ها  اعتباری  منابع  از  استفاده  با 
از  استفاده  حد  چه  تا  تاکنون  اینکه  اند. 
توانسته  اشتغال زایی  برای  بانکی  منابع 
اینکه چه  یا  و  بیکاری شود  مهار  به  منجر 
ظرفیت های دیگری غیر از تسهیالت بانکی 
برای حل معضل بیکاری باید فعال شود؟ 
سواالتی است که یافتن پاسخ آنها و عمل 
به آن می تواند راهگشای بازار کار ایران و 
به  و  جوانان  بیکاری  تاریخی  مشکل  حل 
باشد.  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  ویژه 
معضل  با  ایران  کار  بازار  سال هاست 
پنجه  و  دست  جوانان  میلیونی  بیکاری 
ها  طرح  برخی  نیز  دولت ها  و  می کند  نرم 
بیکاری  با  مقابله  و  اشتغال  ایجاد  برای  را 
به مرحله اجرا درآورده اند. در این زمینه با 
سید کمال سیدعلی؛ رییس سابق صندوق 
وگویی  گفت  ایران  صادرات  ضمانت 

داشته ایم که با هم می خوانیم.

برای  برای مهار بیکاری و زمینه سازی فرصت های جدید شغلی  ایجاد اشتغال جدید 
جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی را تا چه حد می توان وابسته به تسهیالت دهی نظام 

بانکی دانست؟
موضوع اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید مقدمات دیگری به جز تزریق اعتبار هم 
دارد که از جمله آن تامین امنیت اجتماعی جهت سرمایه گذاری و ارتقاء سطح اعتماد 
عمومی در زمینه های مختلف است که مهم ترین آنها ایجاد فضای کسب و کار مناسب 
در بخش های مختلف اقتصادی، ثبات مقررات مربوط به تجارت، سیستم بانکی، ارز و 
سیاست های پولی است. در عین حال، آنچه که تیم اقتصادی جدید دولت باید طی این 
دو، سه مدل اعمال و هدفگذاری کند افزایش های سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم 

به دولت جهت مدیریت تحریم و مدیریت بازار ارزی است.

تولید  بخش  به  بانکی  منابع  تزریق  از  غیر  اقداماتی  چه  بلندمدت  و  مدت  در کوتاه 
می تواند فرایند اشتغال زایی را تسهیل کند؟ آیا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در 

زمینه اشتغال زایی اقدام درستی ارزیابی می شود؟
رسیدن به اشتغال پایدار و افزایش تولید از دو مسیر کوتاه و بلندمدت باید طی شود. 
درباره اصالحات ساختاری بلندمدت آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد افزایش سهم 
قابل  بانکی  اصالح سیستم  و  تولید  مالی  تامین  برای  پول  بازار  به  نسبت  بازار سرمایه 
طرح است. همچنین هماهنگی الزم با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تدوین 
استراتژی کالن باید دنبال شود ولی آنچه که در کوتاه مدت باید در نظر گرفته شود، تامین 
مالی جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در حال حاضر با آسیب شناسی 
کاهش ظرفیت تولید بعضی از کارخانجات و واحدهای تولیدی می توان از محل منابع 

بانک ها و همچنین صندوق توسعه ملی، این تامین مالی هرچه سریعتر صورت پذیرد.

چه نوع واحدهایی را باید در اولویت دریافت منابع بانکی و تسهیالت مالی قرار داد که 
بتوان نسبت به اشتغال زایی بیشتر و پایدارتر امیدوار بود؟

تلفیق  و  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  طریق  از  عامل  بانک های  است  بدیهی 
برای  را  منابع  تامین  این  درصد   16 از  های کمتر  نرخ  به  توانند  می  خود  منابع  با  آن 
تامین مالی  این  اولویت  اینکه محور و  انجام دهند، ضمن  واحدهای تولیدی اشتغال زا 
باید واحدهای صادراتی باشد. شرایط فعلی کشور و وجود محدودیت های ارزی ناشی از 
تحریم، ضرورت رفع مشکالت واحدهای صادراتی را که یکی از آنها سرمایه در گردش 
رقبای  با  رقابت  قابل  های  نرخ  با  باید  حاضر  حال  در  می سازد که  نمایان  است،  آنها 
بین المللی که نرخ تامین مالی بسیار کمتر از کشور ما دارند این کار صورت پذیرد. از 
و  برسد  دالر  میلیارد   55 مرز  به  باید   97 سال  در  غیرنفتی  صادرات  افزایش  سویی، 
چنانچه این امر صورت پذیرد و ارز حاصل از صادرات در داخل کشور مصارف واردات 

را تامین کند، هدف دولت در این جنگ اقتصادی محقق خواهد شد.
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پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی

نرخ  یکباره  رشد  اقتصادی،  تالطم  های 
ارز و ریزش نیروی کار در بنگاه ها در کنار 
مسائلی  از  غیرصادراتی  و  ضعیف  تولید 
است که امروز اقتصاد ایران را با خود درگیر 
مهارت  محوری،  صادرات  است.  کرده 
به  رسیدگی  آموزشی،  نظام  تغییر  آموزی، 
راهکارهایی  از  بنگاه ها  و  تولید  مسائل 
فعاالن  و  کارشناسان  سوی  از  که  است 
اقتصادی برای برون رفت از شرایط و بهبود 
در  می شود؛  پیشنهاد  نیروی کار  وضعیت 
عین حال هشدارهایی نیز در زمینه ریزش 
ایران  اقتصاد  در  شاغل  نیروی کار  شدید 
محمدرضا  با  زمینه  این  در  دارد.  وجود 
منصوری؛ نائب رییس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 

گفتگویی داشته ایم که با هم می خوانیم.

جنابعالی به عنوان نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس الزامات صیانت از تولید و 
اشتغال را در شرایط فعلی در چه می دانید؟ همچنین نقش منابع بانکی در تقویت تولید 

اشتغال زا چیست؟
با  و  محور  تولید صادرات  که  فراهم شد  شرایط  از  بسیاری  سال گذشته   40 طول  در 
کیفیت داشته باشیم و منابع مالی نیز در این زمینه داده شد، ولی چون الفبای اقتصاد 
را در تولید رعایت نکردیم،  تولید از بین رفت و نرخ باالی سود هم تولید را با مخاطره 
روبرو کرد. امروزه در بسیاری از کشورها شرایط پرداخت نرخ سود بانکی مانند کشور ما 
نیست و از آنسو نیز ثابت نگه داشته شدن نرخ دالر،  به تضعیف شرایط تولید و صادرات 
دامن زده است. شرایط به نحوی بود که هر ساله قیمت آب و برق و ... افزایش یافت، 
ولی نرخ دالر ثابت نگه داشته شد و این اتفاقات باعث شد که ارزش پول ایران کاهش 
یابد و تولید شرایط مناسبی پیدا نکند. ما در ایران نرخ سود بانکی را اصالح نکردیم و 
این مسائل باعث از بین رفتن تولید شده ولی حاال هم دیر نیست و ما برای یک بار هم که 
شده باید نرخ سود بانکی را به 4 درصد کاهش دهیم و انجام این کار هنوز هم برای بهبود 
شرایط تولید و اشتغال جواب می دهد، ولی نیازمند یک تصمیم کالن در سطح ملی است.

و  وارد  تولید  در بخش  می تواند  و سطح جامعه چگونه  بانک ها  در  موجود  نقدینگی 
منجر به رشد در این بخش شود؟

برای هزار و 600 هزار میلیارد تومان پولی که در بانک ها است روزانه هزار میلیارد تومان 
سود پرداخت می شود، در حالی که این رقم می تواند اقتصاد کشور را متحول کند ولی ما 
در بخش صادرات قوی عمل نکردیم. باید پرسید که مسئوالن آیا توجه کافی به اقتصاد 
و امور بانکی ندارند؟ با 24 درصد سود نمی توان تولید کرد و از آن طرف هم وقتی دالر 
را ثابت نگه داریم، این موارد می تواند اقتصاد را با نابودی مواجه کند. در بخش تولید 
مدیریت، آموزش، تکنولوژی و نیروی انسانی الزم داریم و در این بخش ها ضعف وجود 
باشیم که خاک کشور صادر  مراقب  باید  رفته،  باال  و در حال حاضر هم که دالر  دارد 
نشود. برای رشد و رونق تولید و صادرات ابتدا باید از فساد جلوگیری شود. در شرایط 
فعلی، همه دنیا دوست دارند به ایران بیایند و سرمایه گذاری کنند چون برق و گاز در ایران 
اقتصادی  برای سرمایه گذاری کشورها صرفه  دیگر چین  و  است  ارزان  و کارگر  رایگان 

ندارد، چون در ایران شرایط ارزانتری وجود دارد. 

نیروی کار  ریزش  احتمال  و  تولیدی  بنگاه های  وضعیت  بر  ارز  نرخ  نوسانات  تاثیر 
چگونه قابل تحلیل است؟

در دو سه ماه آینده شاید نزدیک به یک میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند. از سویی، 
بسیاری به دنبال دریافت سود از بانک ها هستند و افراد با ضمانت های پایین از بانک ها 
با وام دادن کسی می تواند تولیدکننده شود اشتباه  اینکه فکر کنیم  وام دریافت کرده اند. 
است و در بسیاری از موارد زیان بسیاری از تولیدات باال است و باید به سمت تولیدات 
صادرات محور برویم و در بخش فرش کار کنیم. همچنین با نظام آموزش و پرورش 50 
سال قبل نمی توانیم تولیدکننده موفقی شویم و از آنطرف نیز نیروی کار از مهارت کافی 
برای انجام امور برخوردار نیست. مقامات دولتی حاضر نیستند به حرف های نمایندگان 
مجلس گوش بدهند و ما چون مدت های فراوانی در صنعت و اقتصاد فعالیت داشتیم می 
توانیم راهکار ارایه کنیم. به صورت کلی می توان این موضوع را مطرح کرد که نرخ سود 
بانکی باید به 4 درصد کاهش یابد و از این طریق تولیدات ما نیز راه می افتد و شرایط 

اقتصاد و صنعت بهبود می یابد.
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نگاه سیاسی به انرژی و یارانه ها در بودجه

از  آذرماه  روز 15  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برای  کرد.  رونمایی   1398 سال  بودجه 
بررسی سرفصل های مهم بودجه سال آینده 
یارانه  انرژی،  از جمله موضوع حامل های 
با  دولت  رابطه  اصالح  همچنین  و  نقدی 
بانک ها گفت و گویی را با علی سنگینیان 
اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  رئیس کمیسیون 
بازرگانی تهران انجام دادیم که مشروح آن 

را می خوانیم.

بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس ارائه شده اما نکته مهم آن است که قیمت 
بنزین در بودجه سال آینده تغییری نکرده است و دولت همچنین منابع الزم برای تداوم 
پرداخت یارانه های نقدی را نیز در نظر گرفته است که نشان می دهد عزمی برای قطع آن 

ندارد. نظر شما در این رابطه چیست؟
این بحث سال گذشته نیز مطرح بود. موضوع پرداخت یارانه های نقدی و اصالح قیمت 
حامل های انرژی از جمله بنزین بیشتر از آنکه از نظر اقتصادی بررسی شود، با نگاه سیاسی 
تعیین می شود. نه دولت و نه نمایندگان مجلس هیچ کدام جسارت اینکه در مورد این دو 
مقوله مهم تصمیم گیری کنند را ندارد و به اصطالح توپ را به زمین یکدیگر می اندازند. 
این در حالی است که هر دو طرف به خوبی به آثار زیان بار عدم اصالح قیمت حامل های 
انرژی و تداوم پرداخت یارانه های نقدی واقف هستند با این حال به دلیل مسائل سیاسی 

و تبعات اجتماعی، حاضر به تصمیم گیری در این حوزه نیستند.

بانک هاست.  با  دولت  رابطه  اصالح  موضوع  بودجه،  در  مهم  موارد  از  دیگر  یکی 
فراوانی  بحث های  بانک ها  به  دولت  بدهی  میزان  درباره  همواره  سال های گذشته  در 
شده است.اخیرا در جلسه ای که مدیران عامل بانک های دولتی به همراه رئیس کانون 
بانک های خصوصی با رئیس مجلس داشتند، مقرر شد تا میزان بدهی های دولت به 
بانک ها در بودجه سالیانه همراه با پیوست باشد. این موضوع تا چه اندازه می تواند به 

شفافیت در بودجه و همچنین کاهش این موضع کمک کند؟
بند یک و بند 2 قانون رفع موانع تولید به صراحت می گویند که دولت باید بدهی خود 
را به تمامی بخش ها از جمله بانک ها و پیمانکاران مشخص کرده و برای پرداخت آنها 
برنامه ریزی کند. بخشی از مشکالتی که در حال حاضر بانک ها با آن روبه رو هستند و 
به همین دلیل از بانک مرکزی با وجود جریمه سنگین اضافه برداشت می کنند، ناشی از 

بدهی دولت به آنهاست. 

حال ممکن است که دولت به شکل مستقیم به بانک ها بدهکار باشد یا اینکه بدهی آن به 
پیمانکاران باعث شده تا آنها نتوانند به تعهدات خود به بانک ها عمل کنند. بدهی دولت 

باعث شده تا نظام بانکی از این ناحیه ضربات شدیدی بخورد.

است  خوبی  ایده  بانک ها  به  دولت  بدهی های  برای  پیوست  ارائه  موضوع  حال  این  با 
هرچند که هنوز مشخص نیست که دولت چگونه قصد انجام این کار را دارد. نکته مهم 
بانک ها  به  پیوست  این  براساس  را  بدهی های خود  دولت  است  قرار  اگر  است که  این 
پرداخت کند، از محل بودجه است یا نه؟ اگر دولت برای پرداخت بدهی های خود منابع 
کافی داشته باشد به نحوی که به افزایش نقدینگی منجر نشود، ایده خوبی است ولی با 
نیستم. تصور  این موضوع خوشبین  به  به شرایط کنونی کشور، من چندان نسبت  توجه 
نمی کنم که دولت به آن اندازه منابع مازاد در اختیار داشته باشد که بتواند از محل آن بدهی 

خود را به نظام بانکی پرداخت کند.

در سال های گذشته دولت همچنین به بازار بدهی ورود کرده است. سود جذاب تر این 
اوراق نسبت به سپرده های بانکی باعث شده تا بخشی از منابع به سمت آنها برود و از 
سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت تا کجا باید نسبت به انتشار اوراق اقدام کند؟
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دولت با انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه در سال های گذشته به 
بازار بدهی ورود پیدا کرد. قرار بود که دولت با انتشار این اوراق 
به  را  بدهی خود  و وضعیت  داده  انجام  را  تضمینی گندم  خرید 
تامین  ابزار  به  اوراق  این  تدریج  به  اما  پیمانکاران مشخص کند 

مالی دولت تبدیل شدند. 

استفاده  و  پذیر است  امکان  تا حدی  نیز  اوراق  این  انتشار  البته 
و  شده  خصوصی  بخش  سرکوب  باعث  آن  از  اندازه  از  بیش 
این موضوع  را محدود می کند. همچنین  منابع  به  آنها  دسترسی 
باعث افزایش نرخ سود و محدودیت نقدینگی در بازارهای دیگر 
انداز  را در حالی که ما چشم  آتی دولت  تعهدات  خواهد شد و 
باال  نداریم،  آینده  تا سه سال  دو  برای  روشنی دست کم  چندان 
سوال  محل  به  خود  منابع  این  بازپرداخت  بنابراین  برد.  خواهد 

تبدیل شده است.

نرخ های باالتر و بدون ریسک اوراق دولتی می تواند ترکیب منابع 
و مصارف بانک ها را دستخوش تغییر کند. از سوی دیگر وقتی 
امکان  خصوصی  بخش  می کند  مالی  تامین  اقتصاد،  در  دولت 
دسترسی کمتری به منابع خواهد داشت. اگر ترکیب اوراق منتشر 
که  می شوید  متوجه  ببینید،  را  فرابورس  و  بورس  سوی  از  شده 
بخش عمده آنها متعلق به دولت است زیرا دولت بسیار راحت تر 

می تواند اقدام به انتشار اوراق کند.

البته طراحی هایی از یکی دو سال پیش آغاز شد تا با استفاده از 
به بانک مرکزی و  به بانک ها، بانک ها  اوراق، بدهی پیمانکاران 
دولت به بانک مرکزی با هم تهاتر شوند ولی ساز و کار در نظر 
گرفته شده برای آن هنوز نهایی نشده است. اگر طراحی این ساز 
و کار نهایی شود، بخشی از بدهی طرف های مختلف به یکدیگر 
تسویه می شود و به شکل عملی تعادل مالی بر هم خورده کنونی را 

تا حد زیادی جبران می کند. 
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چرا قفل بیکاری باز نمی شود؟

 علی احمدقاسمی 
کارشناس بازار کار

موضوع  دهه  های گذشته،  در  دولت ها  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی بوده 
به نحوی که بخش زیادی از مسائل و مشکالت دولت ها در این 
حوزه مطرح می شود و درصد قابل توجهی از خواسته های مردم 
در دیدار با مسئوالن نیز به موضوعات اشتغالی باز می گردد. با 
این حال و با وجود تالش دولت ها در حل معضل بیکاری، در 
دوره های اخیر تعداد بیکاران همچنان باال بوده و عدم توازن در 
بازار کار کشور برقرار است. بسیاری همچنان برای یافتن شغل 
بازار  به  برای ورود  انتظار جوانان  دوره  و  بوده  مواجه  با مشکل 
بررسی های صورت گرفته  برخی  نتیجه  یافته است.  افزایش  کار 
از سوی مرکز آمار ایران در زمینه انباشت تقاضا برای کار و تغییر 
روش های جستجوی شغل نشان می دهد که یافتن آشنا و پارتی، 
خیلی  آنها  و  است  برای کاریابی  جوانان  مهم ترین گزینه های  از 
شغلی  آزمون های  در  شرکت  نام،  ثبت  روش های  از  اشتغال  به 
به بهم خوردن عرضه  امیدوار نیستند و تمامی این مسائل   ... و 
آنقدر که صف  نحوی که  به  می گردد  باز  نیروی کار  تقاضای  و 
تقاضای شغل در کشور ایجاد شده،  فرصت شغلی فراهم نیست.

به  ایران  کار  بازار  می گویند  کارشناسان  این گزارش،   پایه  بر 
داشته  قرار  برای شغل  تقاضا  پیک  در  لحاظ جمعیتی همچنان 
و طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، 
 تعداد بیکاران مطلق کشور در فصل تابستان امسال )افرادی که 
حتی تجربه یک ساعت کار هم نداشته اند( به 3 میلیون و 326 
هزار نفر رسیده است. فارغ التحصیالن دانشگاهی گروه بزرگی 
از آمار بیکاری کشور را تشکیل می دهند و مسئله اشتغال جوانان 
تحصیل کرده، به معضل بزرگی برای خانواده ها و دولت تبدیل 

شده است.

در حال حاضر، تقریبا در بسیاری از خانواده ها جوانانی در انتظار 
نشده  باز  آنها  روی  به  کار  بازار  درهای  هنوز  که  هستند  شغل 
جوانان  بیکاری  نرخ  اگر  می گویند  آماری  استانداردهای  است. 
دو برابر نرخ بیکاری متوسط کل کشور باشد، یعنی بازار کار در 
وضعیت بحرانی قرار دارد. در تابستان امسال نرخ بیکاری کل 
12.2 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله )از مهم ترین 

گروه های جوینده شغل( 27.2 درصد بوده است.
همچنین تعداد بیکاران مطلق کشور در تابستان امسال نسبت به 

تابستان شاخص های نیروی کار
1397

تابستان 
تغییرات1396

جمعیت 10 ساله
و بیش تر

6677762766017163760464تعداد

مشارکت اقتصادی 
جمعیت 10 ساله و 

بیش تر

نرخ
تعداد

40.9
27282511

40.7
26887087

0.2
395424

اشتغال جمعیت
10 ساله و بیش تر

نسبت
تعداد

35.9
23955656

36.0
23797533

-0.1
158123

بیکاری جمعیت
10 ساله و بیش تر

نرخ
تعداد

12.2
3226855

11.5
3089554

0.7
237301

بیکاری جمعیت
15 ساله و بیش تر

نرخ
تعداد

12.2
3321905

11.5
3086649

0.7
235256

بیکاری جوانان
 24-15 ساله

نرخ
تعداد

27.2
826364

26.9
842100

0.3
-15736

بیکاری جوانان
29-15 ساله

نرخ
تعداد

24.9
1773514

24.1
1714972

0.8
58542

بیکاری جمعیت 10 ساله 
و بیش تر فارغ التحصیل 

آموزش عالی

نرخ
تعداد

18.7
1313396

19.5
1217123

-0.8
96273

اشتغال در بخش 
کشاورزی

سهم
تعداد

18.9
4535702

18.9
4504871

0.0
30831

اشتغال در بخش صنعت
سهم
تعداد

21.6
7562021

31.7
7537551

-0.1
24470

اشتغال در بخش خدمات
سهم
تعداد

49.5
11856579

49.4
11751871

0.1
104708

اشتغال ناقص
سهم
تعداد

10.0
2400497

9.2
2195858

0.8
204639

سهم جمعیت بیکار 10 ساله و 
بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی 

از کل بیکاران
39.539.40.1

سهم جمعیت شاغل 10 ساله و 
بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی 

از کل شاغالن
23.821.12.7

منبع: مرکز آمار ایران
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مدت مشابه سال گذشته که 3 میلیون و 89 هزار نفر بود، 237 
هزار نفر بیشتر شده است. برخی مقامات دولتی تعابیر متفاوتی 
از افزایش تعداد بیکاران ارائه می دهند و معتقدند به دلیل افزایش 
و  یافته  افزایش  بیکاران  تعداد  کشور،   در  شغل  یافتن  به  امید 
گروه هایی که پیش از این از یافتن شغل ناامید شده بودند، حاال 

در صف متقاضیان کار قرار گرفته اند.

با این وجود،  اگر هم چنین باشد امروز کشور با بیکاری تعداد باال 
و به تعبیری بیکاری بزرگ مواجه است و با وجود اینکه آمارهای 
غیررسمی و کارشناسی تعداد بیکاران را باالتر از آمار رسمی مرکز 
آمار ایران می داند و با محاسبه یک ساعت کار در هفته به عنوان 
مرز شاغل و بیکار بودن افراد مشکل دارند، در عین حال، جمع 
تعداد بیکاران مطلق و افراد دارای اشتغال ناقص )گروه هایی که 
زندگی  مخارج  تامین  به  قادر  اقتصادی  فعالیت  انجام  وجود  با 
نفر  میلیون و 727 هزار  به 5  امسال  تابستان  نیستند( در فصل 
رسیده در حالی که جمع افراد بیکار و در خطر بیکاری در تابستان 

96 به میزان 5 میلیون و 285 هزار نفر بوده است.

بررسی دقیق تر گزارش مرکز آمار ایران درباره آمار بیکاری تابستان 
امسال نشان می دهد هرچند که بر اساس استانداردهای آماری 66 
میلیون و 777 هزار نفر از جمعیت 10 سال به باالی کشور در سن 
کار قرار داشته اند، اما تنها 23 میلیون و 955 هزار نفر شاغل بوده 
اند و 3 میلیون و 226 هزار نفر نیز موفق به یافتن شغل نشدند. 
همچنین اشتغال 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز تامین کننده مخارج 
زندگی آنها نبوده است. مجموع کل شاغالن و بیکاران کشور در 
مقابل جمعیت در سن کار نشان می دهد که بیش از 39 میلیون و 
500 هزار نفر از جمعیت در سن کار کشور در حال حاضر غیرفعال 
بوده و تنها مصرف کننده هستند که در بین آنها ناامیدان از یافتن 
شغل، زنان خانه دار، افراد در حال تحصیل و .... هم وجود دارد.

اقتصادی،   فشار  شرایط  در  می گویند  خصوصی  بخش  فعاالن 
تولید،  از بخش  تشدید تحریم ها و عدم حمایت مناسب دولت 
می شود که  وارد  کوچک  و  ُخرد  بنگاه های  بر  جدی  آسیب های 
نتیجه آن تعطیلی این واحدها و بیکاری نیروی کار کشور است. 
مواد  واردات  به  بیشتری  وابستگی  بنگاه هایی که  بخش  این  در 
اولیه و خام و همچنین مراودات ارزی بین المللی دارند، بیشتر 
و  دارند  قرار  ارز  نرخ  نوسانات  و  فشارهای خارجی  معرض  در 
دولت ها باید در زمانی که نرخ ارز در یک مقطع کوتاه از کانال 3 
هزار تومان به کانال 15 هزار تومان می رسد، برنامه های حمایتی 

ویژه ای را برای صیانت از تولید و اشتغال داشته باشند.

ترین  و کلیدی  ترین  مهم  از  یکی  اخیر  دهه های  و  سال ها  طی 
بانکی  به سیستم  اشتغال، فشار  ایجاد  برای  روش های دولت ها 
برخی  نیز  مقاطعی  در  حتی  و  بوده  تسهیالت  پرداخت  برای 
بانک ها  توسط  دستوری  شکل  به  و  رونمایی  دولتی  طرح های 
اجرایی شد ولی نتایج چندانی از منابع هزینه شده در این بخش 

و اینکه تا چه حد به ایجاد فرصت های جدید شغلی منجر شده، 
در دست نیست.

اجرای طرح های ضربتی اشتغال، وام های خوداشتغالی، بنگاه های 
زودبازده و همچنین طرح مشاغل خانگی از جمله برنامه هایی بوده 
که توسط چند دولت اخیر با استفاده از منابع بانک ها به مرحله اجرا 
درآمده، اما نتایج و تاثیرات آن بر بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد 

فرصت های جدید شغلی واقعی و پایدار نامشخص است.

به  اشتغال زایی  در  راه ها  همه  می گویند  کار  بازار  کارشناسان 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی و تعریف 
پروژه های دستوری وام دهی به بانک ها ختم نمی شود و دولت ها 
باید برخی اصالحات ریشه ای و بنیادی را نیز در دستور کار خود 
قرار دهند. یکی از مهم ترین این موارد که در طول چند دهه اخیر 
به تدریج در جامعه و خانواده ها نهادینه شده، فرهنگ کار و نوع 
تالش  و  میزنشینی  پشت  پدیده  است.  اشتغال  به  جوانان  نگاه 
جوانان  درخواست های  صدر  در  همواره  دولتی،  اشتغال  برای 
برای اشتغال قرار دارد و تغییر ذائقه جامعه به کار تا حدی پیش 
غیر  مشاغل  به  جوانان خود  برای  خانواده ها  از  بسیاری  رفته که 
پشت میزنشینی فکر نمی کنند و نگاه مثبتی در خصوص مشاغل 
فیزیکی،  فنی، غیر مدیریتی و پشت میزنشینی وجود ندارد تا جایی 
که به گفته برخی مقامات دولتی، با وجود انباشت تقاضا برای کار 
در کشور، امروز برخی رشته شغل ها یا به فراموشی سپرده شده اند 

و یا با کمبود نیروی کار مواجه اند!

بنابراین یکی از گام های مهم دولت ها در خصوص تغییر فرهنگ 
برای  احترام  ایجاد  و  آموزشی  نظام  تغییر  باید  در کشور،  کار 
تمامی مشاغل از سنین پایه در مدارس باشد، کاری که در برخی 
می شود.  انجام  است که  متمادی  سالیان  ژاپن  مانند  کشورها 
به  مدت  کوتاه  در  بتوان  شاید  مواردی که  دیگر  از  همچنین 
سمت آن حرکت کرد، جلوگیری از رقابت دانشگاه ها در جذب 
توقف  یا  و  حذف  التحصیلی،   فارغ  مدارک  صدور  و  دانشجو 
موقت رشته های تحصیلی که در بازار کار خریدار ندارد و ارتباط 
نزدیک دانشگاه و صنعت به منظور تربیت نیروی کار مورد نیاز 

واقعی کشور، قابل ذکر است.

ایجاد  کشورها،  دیگر  شغلی  ظرفیت  و  کار  بازار  از  استفاده 
حمایت  کشورها،  سایر  با  نیروی کار  تبادل  مناسب  کانال های 
نیروی کار  به جذب  اقدام  از کارآفرینان و کارفرمایانی که  دولت 
می کنند و اقدامات عملی از این دست در کنار پرداخت تسهیالت 
واردات  از  جلوگیری  تولید،  بخش  به  هدفمند  و  مناسب  بانکی 
تولیدی  بنگاه های  در  انگیزه  ایجاد  و  خارجی  تولیدات  رویه  بی 
داخلی و... می تواند قفل بیکاری جوانان را باز کرده و امید به حل 
معضل بیکاری را پس از دهه ها در کشور زنده کند، اما تا آن روز 

راه درازی در پیش است.

بودجه، تولید و اشتغال



          دوماهنامه تازه های اقتصاد    بهمن 97  شماره 154        

109

اصالحات ساختاری بودجه1

 ناصر یارمحمدیان 
كارشــناس اقتصــادی و عضــو هیــات علمــی گــروه اقتصــاد 

و كارآفرینــی، دانشــگاه هنــر اصفهــان

مقدمه
مهمترین  از  یکی  مجلس،  نمایندگان  توسط  بودجه  تصویب 
دارند و  اختیار  از طریق وكالی خود در  حقوقی است كه مردم 
تاریخ صورت گرفته  در طول  بسیاری  این حق تالش های  برای 
است. بی توجهی به این حق، بی توجهی به همه این تالش ها در 
طول تاریخ است. از آنجا كه در آستانه ارائه الیحه بودجه توسط 
دولت به مجلس قرار داریم، بیان نكاتی درباره بودجه از منظرهای 
مختلف می تواند حائز اهمیت باشد. برخی مشکالت بودجه ای 
اشکال  از  شکلی  به  است  شده  دولت  انضباطی  بی  موجب  كه 
خواست  ایجاد  سازی،  شفاف  قانونی،  خأل های  پركردن  مانند 
اجتماعی و یا سایر روش ها می تواند حل شود. اما آگاهی نسبت 
بودجه در جای  از  انتظارات  تعدیل  و  بودجه  به محدودیت های 
خود اهمیت دارد. تبدیل مفاهیمی از بودجه كه به طور ضمنی در 
سند بودجه وجود دارد به یك مفهوم صریح مانند كسری بودجه 
می برد.  باال  موجود  به وضعیت  نسبت  را  ما  دانش  نفت،  بدون 
همه  لحاظ  با  نفت  به  بودجه  وابستگی  جمله  از  مشکالتی  رفع 
محدودیت های سیاست گذاری می تواند برخی مشکالت تاریخی 
را كه نفت برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده حل كند. اطالع از 
مسائلی كه می تواند به صورت بالقوه برای اقتصاد ایران و پایداری 

مالی دولت مشکل آفرین باشد الزم و ضروری است. 

در این یادداشت، به برخی از این موارد به صورت مجزا پرداخته 
یادداشت مختصر ضمن  این  خواهد شد و سعی شده است در 
بودجه سال 1398  برای  نیز  پیشنهاداتی  موجود،  بیان وضعیت 
بیان شود. اگرچه مواردی كه به آن پرداخته شده از جمله كسری 
ثروت  ذخیره  صندوق های  پیشنهاد  نفت،  به  وابستگی  بودجه، 
استانی، وابستگی به نفت و بدهی های دولت موارد مهمی هستند 
است كه  مسائلی  دارای  ایران  در  بودجه ریزی  نظام  و  بودجه  اما 
اهمیت آن كمتر از موارد باال نیست. برخی از این موارد عبارتند 
از ابزار تخصیص در بودجه، اصل جامعیت بودجه، عدم تمركز 
جامع منابع و خزانه های چندگانه و ... كه الزم است در یادداشت 

مجزا به آن پرداخته شود. 

بودجه و سیاست گذاری
قرار  نظر  مد  سنواتی  بودجه های  باره  در  باید  نکاتی که  از  یکی 
داد، دایره نفود بودجه و حیطه اثرگذاری بودجه در اقتصاد است. 
قبل از اینکه بودجه یک ابزار سیاست گذاری برای سیاست گذار 
باشد یک حق است که بشر به طور تاریخی با شکل گیری پارلمان 
تصویب  و  مجوز  با  دولت  خرج  و  دخل  آن  و  آورده  دست  به 
و  پیچیده  مسائل  نیست  قرار  بودجه  است. پس  مردم  نمایندگان 
تاریخی اقتصاد از جمله سطح سرمایه گذاری پایین، اشتغال کم و 
رشد نوسانی را حل کند و مسائلی را در بازار ارز، پول و سرمایه 
بسامان کند. اوال حیطه نفوذ بودجه در یک سال است، ثانیا منابع 
بودجه محدود است. این محدودیت منابع چیزی بسیار کمتر از 
سقف بودجه است. در واقع تنها بخش کوچکی از منابع عمومی 
می تواند در معرض بررسی و تصمیم گیری جدی قوه مجریه وقوع 
مقننه قرار گیرد. این واقعیت از آنجا ناشی می شود که اوال بخشی 
از هزینه هایی که دولت  ثانیا بسیاری  از منابع تحقق نمی یابند و 
انجام می دهد از قبیل پرداخت حقوق و دستمزد، یارانه ها در قالب 
مخارج حوزه های مختلف اقتصادی از جمله آموزش و پرورش، 
و  حمایتی  برنامه های  دفاعی،  بنیه  و  امنیت  درمان،  و  بهداشت 
پرداخت ها بابت دیون سررسید شده دولت اجتناب ناپذیر است 

و باید پرداخت شود. 

نشان  شواهد   ،1397 سال  بودجه  الیحه  بررسی  در  مثال  برای 
بودجه  منابع  از  درصد   6 روی حدود  بر  مقننه صرفا  قوه  می داد 

امکان اتخاذ تصمیم داشت.

نفتی  و  مالیاتی  منابع  تحقق  به  توجه  با  و  مشابهی  استدالل  با 
برای سال آینده و سررسید بخش عمده ای از بدهی های دولت در 
سال آینده می توان گفت آن بخش از منابعی که دولت و مجلس 
می توانند محل تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار دهند کمتر از 

10 درصد منابع قابل تحقق سال آینده است. 

کسری بودجه 
کسری بودجه به معنای فزونی یافتن مصارف از منابع در بودجه 
را  این کسری  مختلفی  روش های  از  می توان  است که  سال  یک 
بودجه  مالی کسری  تامین  متعارف  جبران کرد. عمده ترین روش 
استقراض است و بدترین شیوه تامین مالی کسری بودجه چاپ 

منابع قابل تحقق(٢٩۴۴ 
میلیارد ریال با عدم 
تحقق ٢٠ درصدی)

هزینه های اجتناب 
ناپذیر (٢٧١۶ 
میلیارد ریال)

منابع قابل تصمیم گیری 
٢٢٨ میلیارد ریال
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پول است که به طور مضاعف موجب افزایش تقاضا می شود چرا 
حجم  دیگر  طرف  از  و  یافته  افزایش  مخارج  طرف  یک  از  که 
پول افزایش می یابد. اما در نظام بودجه ریزی ایران چنین مفهومی 
وجود ندارد و کسری بودجه به این معنا مشخص نمی شود هرچند 
اشتباه کسری  به  ایران  در  آنچه که  دارد.  بودجه وجود  در ضمن 
آنجا که  از  عبارتی  به  است.  بودجه  تحقق  عدم  می نامند  بودجه 
در نظام بودجه ریزی ایران و مطابق با قوانین مالی از جمله قانون 
بر  اعتبار  تخصیص  توسعه  برنامه  قوانین  و  عمومی  محاسبات 
بنابراین  اعتبار مصوب،  مبنای  بر  نه  است  میزان وصولی  مبنای 
کسری بودجه بی معنا می نماید و عدم تحقق بودجه پدید می آید. 
برای مثال مطابق با ماده 225 قانون برنامه پنجم، دولت موظف 
است بار مالی كلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه 
پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه 
سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش بینی شده اجراء نماید. 
همچنین در ماده 224 این قانون گفته شده کلیه اعتبارات هزینه ای 
و تملك دارائی های سرمایه ای و مالی و كمك ها و سایر اعتبارات 
شرح  به  سنواتی  بودجه  قوانین  جداول  در  مندرج  ردیف های  و 
درآمدها  وصولی  در حدود  فقط  مذكور  ارقام جداول  و  عناوین 
و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول 
متبادله  موافقتنامه های  مفاد  اساس  بر  یادشده  قوانین  به  مربوط 
دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوی 
معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. در سایر قوانین و 
تاکید شده  منابع  پرداخت در حد وصولی  تعهد  بر  نیز  مقررات 
است. بنابراین در نظام بودجه ریزی ایران آنچه که با عنوان کسری 
بودجه شناخته می شود به طور صریح وجود ندارد و برای مثال 
به عنوان  بودجه در سال 1396  منابع  عدم تحقق 32 درصدی 

کسری بودجه شناخته می شود. 

اما کسری بودجه در ایران حقیقتا چیست؟ دو نوع کسری بودجه 
یکی کسری  تعریف کرد.  ایران  در  سنواتی  بودجه  برای  می توان 
بودجه با نفت و دیگری کسری بودجه بدون نفت. علت این دو 
مالی  تامین  از  بخشی  است که  این  خاطر  به  بودجه  نوع کسری 
دولت از محل درآمدهای نفتی است و وارد شدن نفت در بودجه 
دولت متضمن نوعی کسری بودجه است که به آن کسری بودجه 

بدون نفت گفته می شود. 

نفت همان مصارفی  با  بودجه  یا کسری  معمولی  بودجه  کسری 
است که از محل استقراض دولت تامین شده است. منتها از آنجا 
که در نظام بودجه ریزی ایران مبنای تعهد و پرداخت وصولی و 
باید وصولی ردیف  اعتبار مصوب،  نه  و  منابع است  تخصیص 
نظر  در  بودجه  عنوان کسری  به  را  مالی  دارایی های  واگذاری 
گرفت نه رقم مصوب. خصوصا اینکه ردیف تملک دارایی های 
طور  به  سرمایه ای  دارایی  واگذاری  آن  مقابل  در  و  سرمایه ای 
برخوردار  تحقق ناپذیری  به  نسبت  باالتری  نوسان  از  متوسط 
است. با این حال کسری بودجه در الیحه بودجه سال 1397 برابر 

68 هزار میلیارد تومان بودجه است که معادل 18 درصد منابع 
عمومی مصوب می باشد. 

برای مثال کسری بودجه بدون نفت در الیحه بودجه سال 1397 
قانون  این عدد در  با 146 هزار میلیارد تومان بوده است.  برابر 
است.  بوده  تومان  میلیارد  هزار   137 برابر   1396 سال  بودجه 
یا  عملکرد،  مبنای  بر  بودجه  است که کسری  این  دقیق تر  البته 
پیش بینی های دقیق بیان شود در حالی دامنه عدم تحقق آن ممکن 
نماگر  نمی تواند  این شاخص  برسد  از 20 درصد  بیش  به  است 

شاخص دقیقی از کسری بودجه باشد. 

با توجه به افزایش تامین مالی از نفت برای سال 1398 با وجود 
بودجه  افزایش سقف  فرض  با  و همچنین  دولت،  کاهش سهم 
در حدود 20 درصد )مطابق با سیاست های اعالمی دولت(، و 
همچنین فرض اینکه وابستگی بودجه به نفت برابر با قانون بودجه 

1397 1393139413951396سال
 1398

)پیش بینی 
الیحه(

کسری 
بودجه بدون 

نفت
8817771093146016902330

کسری بودجه بدون نفت )هزار میلیارد ریال(
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نفت  بدون  بودجه  بینی می شود کسری  پیش  باشد،  سال 1397 
دولت در سال 1398 برابر با 233 هزار میلیارد تومان در الیحه 

بودجه سال 1398 تعیین شود. 

وابستگی به نفت
از پارامترهای مهم بودجه، نسبت وابستگی بودجه به نفت  یکی 
است. متوسط وابستگی بودجه به نفت برای دهه 80 شمسی )از 
متوسط  و  درصد   63 با  برابر  ایران  در   )1390 تا   1380 سال 
بوده است. هرچند در چند سال  آن حدود 54 درصد  30 ساله 
از  برنامه  نه یک  اما دلیل کاهش  یافته  این شاخص کاهش  اخیر 
همانطور  بوده،  نفت  به  وابستگی  برای کاهش  شده  تعیین  قبل 
سیاست های  و  ششم،  و  پنجم،  برنامه  سیاست های کلی  در  که 
عنوان  به  ششم  برنامه  قانون   7 ماده  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
اتفاقات  از  ناشی  بلکه  اشاره شده است  باالدستی بودجه،  اسناد 
یکجانبه  از جمله تحریم های هسته ای، خروج  برونزا  ناخوشایند 
امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها بوده است. به طوری 
قانون  در  مصوب  ارقام  اساس  بر  نفت  به  بودجه  وابستگی  که 
بودجه سال 1396، 36 درصد و در قانون بودجه سال 1397، 

35 درصد بوده است. 

یک نکته در ارتباط با وابستگی بودجه به نفت، تفکیک وابستگی 
مستقیم بودجه به نفت و مجموع وابستگی بودجه به نفت است. 

ردیف  احتساب  نفت  به  بودجه  مستقیم  وابستگی  از  منظور 
210100، یعنی درآمد حاصل از نفت و فراورده های نفتی است 
منابع  از  استفاده  مانند  نفتی  درآمد  از  برداشت ها  به عالوه سایر 
ارز دالرهای  از تسعیر نرخ  یا درآمد ناشی  صندوق توسعه ملی، 
اما  است.  شده  بینی  پیش  بودجه  در  سال ها  برخی  در  نفتی که 
فرآورده های  و  نفت  فروش  به  مستقیما  موارد که  این  بر  عالوه 
دارند.  نفتی  ریشه  است که  دولت  درآمد های  دارد،  ارتباط  نفتی 
به  دولت  درآمدهای  سایر  و  دولت  مالیاتی  درآمدهای  از  بخشی 
واسطه درآمدهای نفتی اتفاق می افتد که می تواند شدت وابستگی 
مالیات  از  بخشی  مثال  برای  دهد.  افزایش  را  نفت  به  بودجه 
می شود.  نفت گرفته  ملی  شرکت  از  است که  مالیاتی  شرکت ها، 
همچنین بخش عمده ای از سود شرکت ها که به موجب قانون به 
صورت یک دوازدهم بر مبنای نرخ 50 درصد دریافت می شود از 
شرکت های نفتی دولتی است که با احتساب این موارد وابستگی 
سال  بودجه  قانون  در  مثال  برای  می شود.  بیشتر  نفت  به  بودجه 
بودجه  در  نفتی  شرکت های  فقط  ویژه  سود  و  مالیات   ،1397
تومان  میلیارد   5.400 با  برابر  سه(  )پیوست  دولتی  شرکت های 
به وابستگی  بوده است که به خودی خود حدود 2 واحد درصد 

نفت می افزاید. 

نرخ  التفاوت  مابه  عنوان  با   160139 ردیف  است  ذکر  شایان 
در  میعانات گازی که  و  خام  نفت  فروش  از  حاصل  ارز  فروش 
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است،  شده  طبقه بندی  متفرقه  درآمدهای  درآمد ها،  سایر  بخش 
به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان، جزء درآمدهای نفتی محسوب 
می شود و باید از نظر طبقه بندی بودجه نیز در قسمت واگذاری 
دارایی های سرمایه ای قرار گیرد. با این حال در محاسبات انجام 
شده برای وابستگی بودجه به نفت، رقم مذکور به عنوان درآمدهای 
نفتی فرض شده است. این ردیف سقف استفاده دولت از تفاوت 
فروش دالرهای نفتی به قیمت بازار و قیمت تسعیر در بودجه را 

نشان می دهد. 

به  بودجه سال 1398  در  به نفت  بودجه  وابستگی  با  ارتباط  در 
دلیل تشدید تحریم ها و یا پیش بینی کاهش صادرات نفت، بعید 
منابع  آنچه که  وابستگی کاسته شود چرا که  این  از شدت  است 
ردیف 210100 در بودجه را شکل می دهد تحت تاثیر سه پارامتر 
میزان صادرات، قیمت جهانی هر بشکه نفت و فرض مربوط به 
نرخ تسعیر ارز قرار می گیرد. از آنجا که مقدار ریالی درآمدهای 
نفتی در بودجه ثبت می شود، با کاهش میزان صادرات، افزایش 
نرخ تسعیر ارز فرضی در بودجه می تواند کاهش صادرات نفت را 
جبران کند و بنابراین بودجه را بدون مشکل تراز کند. این مساله 
چنین  نیز  مالیات ها  درباره  است.  بودجه  اسمی بودن  از  ناشی 
بودجه  افزایش سطح عمومی قیمت ها،  با  دارد.  مساله ای وجود 
دولت نیز به همان میزان افزایش می یابد چرا که افزایش قیمت ها، 
موجب افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی دولت حداقل به همان 

میزان می شود. 

منابع صندوق توسعه
سهم  می بایست   1394 سال  تا  پنجم  برنامه  قانون  با  مطابق 
صندوق توسعه ملی به 28 درصد می رسید که با وجود مشکالت 
 20 به  صندوق  سهم  بازگشت  اجازه  جدید،  دولت  برای  مالی 
پایان  اجازه در سال 1396  این  برای سه سال اخذ شد.  درصد 
یافت و بنابراین در سال 1397 می بایست مطابق با بند )ب( ماده 
)7( قانون برنامه شش توسعه ج ا ا2، سهم صندوق به 32 درصد 
اما سهم صندوق همچنان 20 درصد تعیین شد و  یابد  افزایش 
20 هزار میلیارد تومان معادل 12 درصد بر اساس جدول بند )و( 
عمرانی  طرح های  سال 1397 صرف  بودجه  قانون   )4( تبصره 

مشخصی گردید. 

درصد   34 باید  قانون  با  مطابق   1398 بودجه سال  الیحه  در 
که  یابد  اختصاص  ملی  توسعه  صندوق  به  نفتی  درآمدهای  از 
 21 و کاهش  درصدی  واحد   14 موجب کاهش  امر  همین 
خواهد  خود  از  قبل  سال  به  نسبت  دولت  درآمدهای  درصدی 
دلیل  به  خام  نفت  کاهش صادرات  کنار  در  مساله  این  و  شد 
با  را  بودجه  مصارف  و  منابع  کردن  تراز  می تواند  تحریم ها 
مشکل مواجه کند و الزم است که دولت و مجلس نسبت به آن 

انجام دهند.  تصمیم گیری جدی 

توسعه  موفقیت صندوق  عدم  دالیل  از  یکی  است  ذکر  به  الزم 
به  دولت  مداوم  اندازی  دست  نسلی،  بین  ثروت  حفظ  در  ملی 

صندوق توسعه ملی در بودجه های سنواتی است. که این تعرض 
به منابع صندوق، ریشه در وجود تعارض منافع و عدم توجه به 
دالیل  از  یکی  دارد.  این صندوق ها  استقالل  در  اقتصاد سیاسی 
کشورهای  در  نسلی  بین  ثروت  ذخیره  صندوق های  موفقیت 
نفتی اسکاندیناوی، حفظ و ارتقا استقالل این صندوق ها است. 
استقالل کافی  صندوق ها  این  اگر  مرکزی،  بانک  شبیه  درست 
قرار  منابع  از  استفاده  در  دولت  فشار  تحت  دائم  باشند  نداشته 
می گیرند و بخش خصوصی در رقابت با بخش عمومی در جذب 
این منابع با شکست مواجه می شود. به همین خاطر در اساسنامه 
شده  ممنوع  عمومی  و  دولتی  بخش  به  تسهیالت  صندوق،  این 
تخصیص  ساالنه  سنواتی  بودجه  قوانین  در  اینحال  با  اما  است 
منابع زیادی به صورت تسهیالت ارزی و ریالی به بخش عمومی 
و دولتی مورد تصویب قرار می گیرد. برای مثال در قانون بودجه 
سال 1397 برابر با 21 هزار میلیارد تومان در سقف بودجه از 
منابع صندوق استفاده شده است و به مبلغ 822 میلیارد تومان به 
صورت ارزی مازاد بر سقف بودجه و همچنین حدود 22 هزار 
میلیارد تومان به عنوان تضمین برای پرداخت تسهیالت و حدود 
6 هزار میلیارد تومان )10 درصد ورودی صندوق در تبصره 19( 
برای مشارکت استفاده شده است. همه این موارد نشان می دهد 
صندوق توسعه ملی که با هدف صیانت و حفاظت از منابع بین 
نسلی نفت شکل گرفته است دچار آسیب تعرض دولت و بخش 

عمومی قرار گرفته است. 

است  شده  منتشر  نیز  نگارنده  توسط  قبال  پیشنهادی که  یک 
ایجاد  است.  استانی  ثروت  ذخیره  صندوق های  از  استفاده 
صندوق های ذخیره استانی دو مشکل جدی در ارتباط با صندوق 
توسعه ملی را حل می کند. مشکل اول مساله یک بشکه یک رای 
در  سیاسی.  اقتصاد  نظر  از  شدن  اجرایی  قابلیت  دوم  مساله  و 
توسط  نفتی  منابع  از  بیشتر  استفاده  بر  بازی  قاعده  اول  مشکل 
دولت و مجلس است. از آنجا که این منابع در بودجه قرار دارد، 
دولت و مجلس تمایل بیشتری در استفاده از منابع نفتی دارند 
و این مساله باعث شده است یک همبستگی مثبت و قوی بین 
درآمدهای نفتی و مخارج بودجه دولت یافت شود به نحوی که 
نیمه تمام در بودجه است که  نتیجه آن 76 هزار پروژه عمرانی 
میلیارد  هزار   800 مالی  تامین  به  نیاز  پروژه ها  این  اتمام  برای 
عمومی  بودجه  برابر  سه  چیزی حدود  یعنی  دارد  وجود  تومانی 
دولت. درحالی که اگر منابع نفت به صندوق های ذخیره استانی 
در  دولت  عنوان سهم  به  آن  درصد   p اندازه  به  و  شود  واگذار 
بودجه شکل بگیرد، هر ساله یک چانه زنی و رقابت مثبت برای 
دولت  هرچه  می گیرد.  شکل  مجلس  در  نفت  از  استفاده کمتر 
استان ها  به  بیشتری  سهم  دهد  پیشنهاد  نفت  از  سهم کمتری 
می کنند  بیشتری  استقبال  بودجه  از  مجلس  نمایندگان  و  رسیده 
اما اگر دولت سهم باالتری درخواست کند یک تقابلی بین دولت 
و مجلس در تهیه بودجه شکل می گیرد چرا که منابع کمتری برای 
صندوق های استانی باقی می ماند. نتیجه این چانه زنی و رقابت 

یک تعادل به سمت استفاده کمتر از منابع نفتی است. 
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پیشنهادهای  با  رابطه  در  دومی که  مساله 
توجه  عدم  دارد  وجود  شکنانه  ساختار 
است.  نفع  ذی  گروه های  منافع  به 
از  بسیاری  شده  باعث  بی توجهی  همین 
اقتصادی  از پشتوانه منطق  پیشنهاداتی که 
اجرا  و  نتیجه  به  وقت  هیچ  برخوردارند 
نرسند. حتی اگر تصویب هم نشوند ممکن 
است اجرا نشوند و این ناشی از بی توجهی 
قدرت  و  خواست  و  منافع  همسویی  به 
حوزه  در  است.  نفع  ذی  نفوذ گروه های 
ارائه  بسیاری  خوب  پیشنهادات  هم  نفت 
شده است. برای مثال تسهیم شرکت ملی 
نفت بین افراد جامعه، یا توزیع )ریالی یا 
ارزی( درآمد های نفتی بین افراد جامعه؛ اما 
از آن جا که منافع همه گروه های ذی نفع 
این  تبدیل شدن  قابلیت  است  نشده  دیده 
پیشنهادات به بسته های اجرایی کم است. 
استانی  توسعه  صندوق های  با  رابطه  در 
اوال مردم همه استان ها از این طرح منتفع 
به  می دهد  ترجیح  مجلس  ثانیا  می شوند، 
طور مستقل از منابع نفتی در استان خود 
در  دولت  پرداخت  طریق  از  تا  ببرد  بهره 
قالب بودجه )مانند 3 درصد درآمد نفت 
یا  خیز  نفت  و  محروم  استان های  برای 
منابع موضوع استفاده متوازن از امکانات 
کشور که برابر 3 درصد کل منابع بودجه 
استانی  دارایی  تملک  اعتبارات  یا  است، 
موضوع جدول 10 قانون بودجه(. دولت 
اجرای  برای  خود  درصدی   p سهم  نیز 

پروژه های ملی را در اختیار دارد. 

این  با  ارتباط  در  که  دیگری  نکته 
تشدید  دارد  وجود  استانی  صندوق های 
سوم  بند  )موضوع  منطقه ای  رقابت 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی( است. 

در  نفتی  منابع  از  استفاده  نحوه  به  نسبت  صندوق   31 چرا که 
جهت توسعه هرچه بیشتر استان با یکدیگر رقابت می کنند و در 
توسعه ای،  امور  به  منابع  تخصیص کارای  به  بی توجهی  صورت 
پس از یک دوره، حداقل 30 صندوق معیار دیگر وجود دارد که 
میتوان عملکرد آن صندوق را با سایر صندوق های دارای عملکرد 
خوب مقایسه کرد. نتیجه آن یک رقابت خوب در بلندمدت جهت 
همچنین  است.  فساد  سازی  حداقل  و  منابع  از  بهینه  استفاده 
را  مناسب  عملکرد  برای  پاداش  و  مکانیسم های جریمه  می توان 

تعریف کرد تا از این طریق فضا برای رقابت بهتر را ارتقا داد. 
زوایای زیادی از این پیشنهاد قابل بحث و گفت و گو است. اینكه 
باشد  جمعیت  سرانه  برحسب  استان ها  بین  منابع  توزیع  نحوه 

یا  برخورداری.  میزان  بر حسب  تعدیل  یك ضریب  طریق  از  یا 
نحوه تخصیص منابع از چه اصول و قواعدی پیروی كند. اینكه 
امکان سرمایه گذاری در خارج كشور وجود داشته باشد یا خیر. 
یا درباره تشکیالت ساختاری این صندوق ها چه قواعدی حاكم 
بر عملکرد  این موارد می تواند  از  است. پیشنهاد درباره هر یك 

صندوق ها موثر باشد. 

اوراق بدهی بودجه

مورد دیگری كه باید مورد توجه بررسی كنندگان الیحه بودجه در 
مجلس باشد، بدهی های دولت است. اوال مطابق با قانون الحاق 
از مقررات مالی دولت )2(،  تنظیم بخشی  قانون  به  برخی مواد 
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دولت موظف است لیست بدهی های خود را در الیحه ارائه دهد. 
عالوه بر این، در ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف 
شده است که شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی 
را به میزان حداکثر 40 درصد تولید ناخالص ملی حفظ نماید. 
البته در تبصره های این ماده قانونی افزایش این نسبت تا سقف 
وزیران  هیئت  تصویب  و  اقتصاد  وزیر  تشخیص  با  درصد   45
نسبت و  این  دادن  قرار  توجه  اینحال  با  پذیر شده است.  امکان 
اینكه  مالی دولت كمك می كند خصوصا  پایداری  به  آن  رعایت 
در این مساله به نوعی تعارض منافع وجود دارد. دولت ها ترجیح 
می دهند مصارف خود را از طریق ایجاد بدهی تامین مالی كنند و 
هرچه دولت ها به سال های پایانی نزدیك تر می شوند تمایل آن ها 
به تامین مالی از ایجاد بدهی افزایش می یابد چرا كه بازپرداخت 
این منابع به دولت بعدی احاله می شود و همین امر نظارت شدید 
تر مجلس نسبت به ایجاد بدهی در الیحه بودجه را خصوصا در 

سال های پایانی دولت ضرورت می بخشد. 

متاسفانه در سال های اخیر منابع حاصل از واگذاری دارایی های 
روند  همین  ادامه  و  داشته  چشم گیری  رشد  بودجه  در  مالی 
داشته  به همراه  دولت  مالی  پایداری  برای  را  می تواند مشکالتی 
باشد خصوصا اینكه بخش عمده ای از مجوزهای صادر شده برای 
سخت تر  موجب  است كه  بودجه  سقف  از  خارج  بدهی  ایجاد 
دریافت  از  حاصل  منابع  مثال  برای  می شود.  آن  مدیریت  شدن 
اصل وام ها )ردیف چهارم جدول شماره چهارم( در قانون سال 
 460 از  )بیش  برابر   5/6 از  بیش  قبل  سال  به  نسبت   1397
درصد( و در قانون سال 1396 نسبت به سال قبل از خود بیش از 
43 درصد رشد داشته است. مساله دیگر در ارتباط با اسناد اسناد 
خزانه اسالمی كه توجه جدی را می طلبد. اوال اسناد خزانه اسالمی 
نباید بابت مخارج جاری دولت هزینه شود و این رسم نامناسبی 
حال  در  آفرین خواهد شد.  مشکل  بودجه  در  آن  ادامه  است كه 
بند  منتشر شده )موضوع  اسناد خزانه  از  حاضر بخش عمده ای 
ه تبصره 5( صرف پرداخت بدهی های هزینه ای دولت می شود 
و نه عمرانی. دومین مساله اسناد خزانه نوع دوم است كه برای 
می كند.  منتشر  شده  سررسید  اوراق  سود  و  اصل  بازپرداخت 
ندارد كه  بودجه  در  سقفی  هیچ  خزانه  اسناد  نوع  این  متاسفانه 

برای كنترل پایداری مالی دولت حتما باید انضباط داشته باشد. 

یك نكته بسیار مهم در ارتباط با بدهی های دولت اعمال قواعد 
مالی صحیح بر ایجاد بدهی و همچنین بازار بدهی به عنوان بازار 
ثانویه است. از آنجا كه در این بازار نرخ بازدهی به صورت درونزا 
دستوری  نرخ  با  تعارض  در  می تواند  نرخ  این  می شود،  تعیین 
مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و عمال این ابزار سیاستی را 
تحت الشعاع خود قرار دهد. ممکن است در حال حاضر تعارض 
این دو مشکل ایجاد نكند اما با بزرگ شدن مقیاس بازار بدهی 
حوزه  این  در  سیاست گذاری  برای  را  مركزی  بانك  دست  حتما 
كوتاه می كند. برای رفع این مشکل باید اجازه خرید و فروش این 
اوراق به بانك مركزی داده شود تا سیاست های هماهنگ توسط 

بانك مركزی اعمال شود. مساله دیگر اعمال قواعد درست بر نرخ 
رشد بدهی های دولت است. هرچند درباره سقف بدهی های دولت 
به درستی قواعدی در برنامه ششم اعمال شده اما نكته مهمتر رشد 
دولت ها  است كه  آنجا  از  مساله  این  اهمیت  است.  بدهی ها  این 
نگاه كوتاه مدت دارند و پیامد ایجاد بدهی بلندمدت است و این 
دولت  یك  چرا كه  می شود  دولت ها  بین  منافع  تعارض  موجب 
آنجا  از  و  ایجاد كند  می تواند بدهی های زیادی در سقف مذكور 
كه بازپرداخت آن به دولت بعدی احاله می شود هیچ گونه نگرانی 
در افزایش بدهی را متوجه خود نمی كند. بنابراین رشد بدهی های 
دولت نیز باید محدود باشد. یك لنگرگاه مناسب برای ایجاد حدود 

و ثغور رشد بدهی ها، رشد تولید ناخالص داخلی است. 

جمع بندی
یکی از نكاتی كه درباره بودجه باید در نظر داشت محدودیت های 
سیاست گذاری سند بودجه به عنوان یك ابزار در سیاست گذاری 
حوزه  در  و  است  ساله  یك  بودجه  دامنه  زمانی  نظر  از  است. 
اثر گذاری بر  سیاست گذاری عمومی یك سال زمان كمی برای 
اقتصاد است. از طرف دیگر منابع قابل تصمیم گیری پس از كسر 
و  حقوق  و  ای  هزینه  اعتبارات  مانند  اجتناب ناپذیر  هزینه های 
دستمزد، تعهدات سررسید شده دولت و هزینه های از پیش تعیین 
بودجه است كه می تواند حمایت كننده  از 10 درصد  شده كمتر 

سیاست گذاری باشد. 

از جمله مسائل مهمی كه درباره بودجه باید مورد توجه قرار داد، 
كسری بودجه است كه به اشتباه به معنای عدم تحقق بودجه در 
بودجه  نظر گرفته شده است در حالی كه معنای صحیح كسری 
تامین مالی مصارف دولت از غیر از درآمدهای دولتی است. از 
آنجا كه در ایران دولت عالوه بر استقراض، بخش عمده ای از 
می كند،  مالی  تامین  آن  از  و  دارد  اختیار  در  را  نفتی  درآمدهای 
می توان دو نوع كسری بودجه تعریف كرد، كسری بودجه با نفت 
از  مالی  تامین  میزان  معنای  به  نفت كه  بدون  بودجه  كسری  و 

واگذاری دارایی های مالی و همچنین نفت است. 

یکی از روش های استفاده بیشتر از نفت استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی است. عدم استقالل كافی صندوق موجب شده دولت 
نسلی  بین  ثروت های  و  استفاده كند  آن  منابع  از  بیشتر  هرچه 
كنار  در  مساله  این  شود.  دولت  هزنیه های  مالی  تامین  صرف 
بودجه نفتی منجر به تعریف طرح های عمرانی غیر اقتصادی شده 
غیر  اساسا  و  این مشکل  رفع  برای  مختلفی  پیشنهادهای  است. 
نفتی كردن بودجه ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات استانی 
كردن صندوق های ویژه نفتی است كه در این یادداشت با عنوان 

صندوق ذخیره ثروت استانی ارائه شده است. 

مدیریت و تنظیم بدهی های دولت مساله دیگری است كه باید با 
اعمال قواعد مالی دقیق بر آن از مشکالتی كه ممکن است به طور 
بالقوه گریبان دولت را بگیرد امتناع كرد. یکی از این قواعد اعمال 
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محدودیت بر رشد بدهی های دولت در هر سال است. مساله 
دیگر شفاف سازی آن در بودجه ساالنه است. 

پی نوشت

1. هنگام تهیه این یادداشت، الیحه بودجه دولت به مجلس تحویل 
داده نشده است.

نفت،  صادرات  از  حاصل  منابع  از  ملی  توسعه  صندوق  سهم   .2
میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 
سی درصد)30%( تعیین می شود و ساالنه حداقل دو واحد درصد به 

این سهم اضافه می شود
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چگونه قیمت نفت می تواند بیش از 200 
دالر برای هر بشکه افزایش یابد.

 2019 سال  در  جهانی  خام  نفت  قیمت 
به میانگین 61 دالر در هر بشکه خواهد 
گزارش  اساس  بر  پیش بینی  این  رسید. 
اداره  از  انرژی  کوتاه  مدت  چشم انداز 
اطالعات انرژی ایاالت متحده است. این 
پیش بینی 11 دالر برای هر بشکه کمتر از 

پیش بینی یک ماه پیش است.

ماه  اینکه در  از  بعد  پیش بینی قیمت نفت 
از 50 دالر در هر بشکه  پایین تر  به  نوامبر 
برای  ماه  میانگین  یافت.  کاهش  رسید، 
هر بشکه 65 دالر بود. معامله گران کاالها 
آنها  کرده اند.  پیشنهاد  پایین تر  قیمت های 
اعتقاد داشتند که عرضه بیشتر محصوالت 
و  را سرریز میکند  بازار  ایاالت متحده  در 
هم زمان، کاهش رشد جهانی موجب کاهش 
تقاضا   می شود. عربستان سعودی و روسیه 

نیز نفت را در سطح رکورد تولید کرده اند.

موافقت  اوپک  دسامبر 2018،  روز 7  در 
تولید نفت،  از  اکتبر روزانه  ماه  از  کرد که 
اعضای  یابد.  بشکه کاهش  میلیون   1.2
متحدان  و  بشکه  هزار  روزانه 800  اوپک 
خواهند  کاهش  روز  در  بشکه  هزار   400
داد. کاهش به مدت شش ماه ادامه خواهد 
داشت. هدف اوپک این است که تا اوایل 
پاییز سال 2019 قیمت ها به 70 دالر برسد.

آن  از  پس  ماه  دو  تنها  قیمت  کاهش 
اتفاق افتاد که قیمت جهانی نفت در 24 
در  خود  حد  باالترین  به   2018 سپتامبر 
چهار سال گذشته رسید که 81.20 دالر 
بر هر بشکه بود. معامله گران معتقد بودند 
که تحریم های ایاالت متحده علیه ایران و 
قطع برق در ونزوئال منجر به کمبود عرضه 

را  تولید  داد که  اوپک وعده  خواهد شد. 
پایدار نگه دارد.

دارد  وجود  خام  نفت  نوع  دو  مهم: 
قیمت های  برای  دیگری  معیارهای  که 
اينترمديت  تگزاس  وست  هستند.  نفتی 
)WTI( از ایاالت متحده است و معیار 
نفت  است.  متحده  ایاالت  نفت  قیمت 
برنت1 دریای شمال از شمال غربی اروپا 

می آید و مرجع قیمت جهانی نفت است.

به  اندازه    WTI نفت  بشکه  یک  قیمت 
9 دالر برای هر بشکه کمتر از قیمت های 
برنت به علت عرضه بیش از حد ایاالت 
تفاوت  در دسامبر 2015،  متحده است. 
فقط 2 دالر به ازای هر بشکه بود. تفاوت 
که  افتاد  اتفاق  آن  از  بعد  درست  کنونی 
کنگره ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت 

ایاالت متحده را لغو کرد.

قیمت نفت ایاالت متحده
بازار  وارد  متحده  ایاالت  نفت  قیمت 
نفت  بشکه  یک  قیمت  خرس   می شود. 
در  بود.  دالر   51 دسامبر  ماه  در   WTI
 20 از  بیش  میزان  این   ،2018 اکتبر   3
درصد از قیمت چهار ساله آن که 76.40 
دالر در هر بشکه بود، کمتر است. ذخایر 
تولید  رسید.  بشکه  میلیون   432 به  نفتی 
نفت ایاالت متحده به میزان 11.6میلیون 
 ،EIA بشکه در روز افزایش یافت که طبق
این مقدار 58 درصد از تقاضای داخلی که 
کاًل 19.96 میلیون بشکه در روز است را 

تأمین میکند.

ایاالت   ،EIA گزارش  طبق  نتیجه،  در 
نفت  کننده  تولید  بزرگ تر ین  به  متحده 
خام جهان تبدیل شد. صنعت نفت ایاالت 
پیدا کرده است.  را  متحده تعادل مناسب 
این صنعت به آرامی عرضه را افزایش داد 
را  اکتشاف  هزینه های  قیمت هایی که  تا 

پرداخت   می کنند حفظ شوند.

نفت  قیمت  همچنین  کاالها  معامله گران  
پیش بینی  خود  آتی  قراردادهای  در  را 
  می کنند. آنها پیش بینی   می کنند که قیمت 
WTI تا مارس 2019 می تواند بین 36 

دالر تا 77 دالر برای هر بشکه باشد.

چهار دلیل برای قیمت های ناپایدار نفت
عرضه،  در  نوسان  دلیل  به  نفت  قیمت 
مه سال  ماه   10 در  است.  ناپایدار شده 
دالر   80 رکورد  به  قیمت ها   ،2018
دو  اتفاق  این  رسید.  بشکه  هر  برای 
روز پس از آنکه ایاالت متحده از توافق 
هسته ای ایران خارج شد و به تحریم ها 

ادامه داد، رخ داد.

قیمت جهانی نفت در 20 ژانویه 2016 به 
پایین تر ین قیمت در 13 سال گذشته یعنی 
به 26.55 دالر در هر بشکه رسید. شش 
ماه قبل قیمت آن 60 دالر بود. یک سال 
قبل در ماه ژوئن 2014، قیمت 100.26 
اینکه  دلیل  به  بود.  بشکه  هر  برای  دالر 
قیمت  است  تغییر  حال  در  دائمًا  شرایط 

امروز نفت دائمًا در نوسان است.

قیمت های نفت عمومًا یک نوسان فصلی 
رشد  بهار  در  داشته اند.  پیش بینی  قابل 
نفت  معامله گران   چون  داشته،  صعودی 
تابستانی  تعطیالت  برای  زیاد  تقاضای 
تقاضا  رسیدن  با  می کردند.  پیش بینی  را 
زمستان  و  پاییز  در  قیمت ها  حداکثر،  به 
نفت  قیمت  چرا  پس  می یافت.  کاهش 
دیگر قابل پیش بینی نیست؟ صنعت نفت 

در چهار مورد اساسی تغییر کرده است.

ایاالت  در  شیل  نفت  تولید  اول:  دلیل 
مانند  جایگزین  سوخت های  و  متحده 
افزایش  به  شروع   2015 سال  در  اتانول 
تولید سوخت  برآورد کرد که   EIA کرد. 
ایاالت متحده در ماه نوامبر 2018  به طور  
در  بشکه  میلیون   11.5 میزان  به  متوسط 
روز برسد. این میزان، رکورد قبلی ایاالت 
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متحده که 9.6 میلیون بشکه تولید در روز 
شکست.  به طور   را  بود   1970 سال  در 
روز  در  بشکه  میلیون   9.4 تولید  متوسط 
در سال 2017 و 10.9 میلیون بشکه در 
روز در سال 2018 حاصل شد و در سال 
میلیون   12.1 به  متوسط  2019  به طور  

بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

قیمت های  وجود  با  متحده  ایاالت  چرا 
تاریخی پایین این مقدار را تولید می کند؟ 
در  شیل  نفت  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
آنها  شده  اند.  کارآمدتر  نفت  استخراج 
راههایی برای باز نگاه داشتن چاه ها پیدا 
چاه ها  بستن  برای  هزینه ای  و  کرده  اند 

صرف نمی کنند.
در عین حال، چاه های عظیم نفتی در خلیج 
فارس مقدار زیادی نفت تولید   می کنند. آنها 
نمیتوانند تولید را با توجه به قیمت پایین 
نفت متوقف کنند. در نتیجه، شرکت های 
بزرگ نفتی سنتی جستجوی ذخایر جدید 
این شرکت ها عبارتند  را متوقف کرده  اند. 
از اگزون موبیل )Exxon-Mobil(، بی 

 پی )BP(، شورون )Chevron( و رویال 
داچ شل )Royal Dutch Shell( برای 
آنها خریداری شرکتهای نفت شیل ارزانتر 

تمام   می شود.

تگزاس  غرب  از  تولید   2019 سال  در 
خواهد  افزایش  بشکه  میلیون   2 روزانه 
 114٬000 شرکت های  امریکایی  یافت. 
 30 در  آنها  بیشتر  کرده  اند، که  حفر  چاه 

دالر برای هر بشکه سودآور هستند.

دلیل دوم: اوپک مایل نیست که تولید را 
قیمت  تا کف  دهد  به  اندازه کافی کاهش 
سهم  اعضا  نمی خواهند  محاسبه کند.  را 
بدهند.  شرکت های  امریکایی  به  را  بازار 
در طول تاریخ خود، اوپک تولید نفت را 
کنترل کرده است تا قیمت هدف 70 دالر 
برای هر بشکه حفظ شود. افزایش عرضه 
ایاالت متحده به این معنی است که اوپک 

دیگر این نفوذ را ندارد.

ابتدا توافق کرد که تولید را در 30  اوپک 
ژانویه  ماه  در  دهد.  2016 کاهش  نوامبر 

2017 تولید را به میزان 1.2 میلیون بشکه 
اعالم  از  پس  قیمتها  داد.  روز کاهش  در 
اوپک  تولید  یافت. کاهش  افزایش  اوپک 
روز  در  بشکه  میلیون   32.5 به  را  تولید 
رسانده است. این هنوز باالتر از میانگین 
سال 2015 است که 32.32 میلیون بشکه 

در روز بود.

در 30 نوامبر 2017، اوپک موافقت کرد 
ادامه   2018 سال  تا  را  تولید  که کاهش 
این توافق برای کاهش بیشتر تولید  دهد. 

در نشست 2018 بدست آمد.
بزرگ تر ین  سعودی،  عربستان  حتی  اما 
عضو اوپک، حاضر به پذیرش قیمت های 
پایین تر  است. در اکتبر 2014 قیمت خود 
کاهش  مشتریانش  بزرگ تر ین  برای  را 
را  بازار  سهم  این کشور  نمی خواهد  داد. 
داده  وعده  ایران  بدهد.  ایران  رقیبش  به 
است که اگر تحریم ها لغو شود صادرات 
نفت خود را به 2.4 میلیون بشکه در روز 
افزایش دهد. پیمان صلح هسته ای سال 
اقتصادی سال 2010  2015 تحریم های 
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را لغو کرد و به بزرگ تر ین رقیب عربستان 
سال  در  نفت  صادرات  اجازه  سعودی 

2016 را داد.
سهم  نیز  نمی خواهد  سعودی  عربستان 
بازار را به تولیدکنندگان نفت شیل ایاالت 
متحده بدهد. به نظر میرسد که قیمت های 
پایین تر ، تولیدکنندگان شیل ایاالت متحده 
را از کسب و کار بیرون براند و رقابت را 
کاهش دهد. در ابتدا، تولیدکنندگان شیل، 
پیدا  نفت  پمپاژ  نگهداری  برای  راهی 
کردند. با توجه به افزایش عرضه ایاالت 
 30 از  اوپک  نفت  برای  تقاضا  متحده، 
به   2014 سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 
29 میلیون بشکه در روز  در سال 2015 
این  به  قوی  دالر  اما  است.  یافته  کاهش 
اوپک  عضو  کشورهای  که  است  معنی 
نیز سود   می کنند.  نفت  قیمت  در کاهش 
بازار،  اوپک به جای از دست دادن سهم 
هدف تولید خود را برای 30 میلیون بشکه 

در روز حفظ کرده است.

در سال  تا  باعث شد  پایین تر   قیمت های 
به  متحده  ایاالت  نفت  تولید   2016
یابد.  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون   8.9
یا  شیل،  کارآمد  کمتر  تولیدکنندگان 
دیگران  توسط  یا  و  داده  را کاهش  تولید 
تا  عرضه  این کاهش  شده  اند.  خریداری 
حدود 10 درصد موجب رشد و رونق در 

تولید نفت شیل ایاالت متحده شد.

دلیل سوم: معامله گران  ارز خارجی ارزش 
دالر را در سال 2014 و 2015 به میزان 
25 درصد افزایش دادند. تمام معامالت 
متحده  امریکا  ایاالت  دالر  با  نفتی 
پرداخت   می شود. دالر قوی باعث کاهش 
70 درصدی قیمت نفت برای کشورهای 
صادر کننده شده است. بیشتر کشورهای 
دالر  با  را  ارزهایشان  نفت،  صادر کننده 
افزایش  بنابراین،  میدهند.  برابری   امریکا 
کاهش  درصد   25 دالر،  درصدی   25
قیمت نفت را جبران میکند و نا اطمینانی 
در جهان دالر  امریکا را قوی نگه می دارد.

رشد  جهانی  تقاضای  چهارم:  دلیل 
آهسته تر ی نسبت به پیش بینی داشته است. 
به گزارش IEA، این رقم در سال 2015 
افزایش  روز  در  بشکه  میلیون   93.3 به 

میلیون   92.4 از  افزایش  این  که  یافت 
است.   2014 سال  در  روز  در  بشکه 
بیشترین افزایش از چین است، که در حال 
نفت  جهانی  تولید  از  درصد   12 حاضر 
اقتصادی  اصالحات  می کند.  مصرف  را 
داده  را کاهش  آن  اقتصادی  رشد  چین، 
است. جنگ تجاری  تر امپ نیز باعث شده 
است که رشد اقتصادی چین کاهش یابد. 
نفت کاهش  جهانی  تقاضای  نتیجه،  در 

یافته است.

پیش بینی قیمت نفت 2025 و 2050
دقیق  پیش بینی  نفت  قیمت  در    بی ثباتی 
اما  است.  کرده  دشوار  را  نفت  قیمت 
انجام  را شجاعانه  این کار   EIA گزارش 
تا  که  می کند  پیش بینی   EIA است.  داده 
بشکه  یک  میانگین  قیمت   ،2025 سال 
دالر   85.70 قیمت  به  برنت  خام  نفت 
میالدی،   2017 سال  دالر  ارزش  )به 
افزایش  می برد(  بین  از  را  تورم  تأثیر  که 
تقاضای   ،2030 سال  تا  یافت.  خواهد 
دالر   92.82 به  را  نفت  قیمت  جهانی 
 2040 سال  تا  می رساند.  بشکه  هر  در 
قیمت ها 106.08 دالر برای هر بشکه )به 
ارزش دالر سال 2017( خواهد بود. تا آن 
زمان، منابع ارزان نفت خام تمام خواهند 
شد، و موجب گران تر شدن استخراج نفت 
  می شود. با توجه به پیش بینی ساالنه انرژی 
توسط EIA، قیمت نفت تا سال 2050 به 

113.56 دالر در هر بشکه خواهد رسید.

تبدیل  متحده  ایاالت   ،2022 سال  تا 
شد،  خواهد  انرژی  صادر کننده  یک  به 
خواهد  صادرات  واردات،  از  بیشتر  که 
داشت.  امریکا از سال 1953 وارد کننده 
سال  تا  نفت  تولید  است.  بوده  انرژی 
2020 افزایش خواهد یافت و تولید نفت 
در روز  میلیون بشکه  شیل در حدود 12 
نفت  تولید  از  درصد   65 شیل  میرسد. 

ایاالت متحده را تشکیل   می دهد.

پیش بینی های EIA ممکن است در پاسخ 
کند.  تغییر  جدید  مقررات  و  قوانین  به 
طرح  هنوز  پیش بینی  این  مثال،   به عنوان 

انرژی پاک را در نظر نگرفته است.

مانند  دولتی،  مقررات  از  تعدادی  نکته: 

بر  گلخانه ای،  گازهای  منطقه ای  طرح 
پیش بینی ها تأثیر می گذارد. همچنین مانند 
کشتی های  برای  که  مقررات   بین المللی 
اقیانوس پیما، آلودگی را محدود   می کنند.

EIA فرض می کند که تقاضا برای نفت 
در حال ثبات یافتن است زیرا آب و برق 
تجدید  انرژی های  و  طبیعی  به گاز  بیشتر 
پذیر وابسته هستند. همچنین فرض بر این 
است که اقتصاد ساالنه  به طور  متوسط 2 
درصد رشد کند، در حالیکه مصرف انرژی 
 EIA .در هر سال 0.4 درصد افزایش یابد
احتمالی  سناریوهای  سایر  برای  همچنین 

پیش بینی انجام داده است.

چگونه قیمت نفت می تواند بیش از 200 
دالر در هر بشکه افزایش یابد

قیمت نفت در سال 2008 به رکورد 145 
دالر در هر بشکه رسید و در سال 2014 
به 100 دالر رسید. این در حالی است که 
اقتصادی  و همکاری های  توسعه  سازمان 
پیش بینی می کند که قیمت نفت برنت تا 
سال 2020 به 270 دالر برسد. پیش بینی 
و  از چین  تقاضای صعودی  مبنای  بر  آن 
حال  در  است.  نوظهور  بازارهای  دیگر 
حاضر این قیمت نفت بعید است چرا که 

نفت شیل در دسترس قرار دارد.

زندگی  برای  دالری   200 نفت  ی  ایده 
مردم  اما  است.  بار  فاجعه   امریکایی 
باال  مالیات  به  توجه  با  اروپا  اتحادیه  در 
معادل حدود 250 دالر در سال پرداخت 
اروپا  اتحادیه  قیمت  میزان  این    می کنند. 
نفت  بزرگ  مصرف کننده  سومین  از  را 
جهان باز نمی دارد. تا زمانی که مردم برای 
باشند،  داشته  وقت  شرایط  با  سازگاری 
باالتر  با قیمت های  برای زندگی  راههایی 

نفت پیدا خواهند کرد.

اما  است،  مانده  سال  دو  تنها   2020 تا 
ناپایدار در 10 سال  نگاهی به قیمت های 
تا 145 دالر  بین 26.55 دالر  گذشته که 
نشان  است،  بوده  متغیر  بشکه  هر  برای 
  می دهد اگر تولیدکنندگان نفت شیل از بازار 
خارج شوند و ایران میزانی که میتواند تولید 
به  می تواند  قیمت ها  نکند،  تولید  را  کند 
تا 100  بین 70  تاریخی خود  قیمت های 
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بر  اوپک  بازگردد.  بشکه  هر  ازای  به  دالر 
روی این موضوع حساب کرده است.

OECD اذعان دارد که قیمت های باالی 
و  اقتصادی  رشد  کاهش  باعث  نفت 
باالی  قیمت های  تقاضا   می شود.  کاهش 
نفت می تواند منجر به کاهش تقاضا شود. 
طول  کافی  به  اندازه  باال  قیمت های  اگر 
را  خود  خرید  عادت های  مردم  بکشد، 
تقاضا  تخریب  آن  نمونه  می دهند.  تغییر 
 1979 سال  نفتی  شوک  از  پس  بود که 
در  مداوم  نفت  به طور   قیمت  داد.  رخ 
حدود شش سال افزایش یافت. در نهایت 
زمانیکه تقاضا کاهش پیدا کرده، و عرضه 

باال رفته بود، سقوط کرد. 

ترس از کمبود منابع نفتی در آینده ، ممکن 
تا  برانگیزاند  را  نفت  سوداگران  است 
قیمت ها را افزایش دهند. این چیزی است 
که برای قیمت گاز در سال 2008 اتفاق 
افتاد. معامله گران  می ترسیدند که تقاضای 
نفت چین، از عرضه پیشی بگیرد. بنابراین 
قیمت  به  را  نفت  قیمت    سرمایه گذاران 
145 دالر به ازای هر بشکه افزایش دادند. 
بود، چرا که جهان  بی اساس  تر س ها  این 
و  رفت  فرو  اقتصادی  رکود  در  زودی  به 

تقاضای نفت کاهش یافت.

به خاطر داشته باشید که هر گونه احساس 
در  ایجاد  تر دید  موجب  می تواند  کمبود 
احساس  شود.  قیمت ها  افزایش  و  بازار 
کمبود ممکن است ناشی از طوفان، تهدید 
بسته شدن  یا  و  نفتی  مناطق  در  جنگ 
در  قیمت ها  اما  باشد.  پاالیشگاه ها 
به همین دلیل  اعتدال می یابند.  بلندمدت 
عرضه تنها یکی از سه عامل تأثیرگذار بر 

قیمت نفت است.

پی نوشت
1. Brent

منبع:
www.the balance.com/oil-price-fore-
cast-3306219
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آفریقای  ارتباطات  قهرمان  برای  قلمرو 
جنوبی مهم است.

فقط چند شرکت، بهتر از غول مخابراتی 
و  موانع  و  وعده ها  می دانند   MTN
چه  آفریقا  در  کسب وکار  مشکالت 
خود  تماس های  اولین   MTN هستند. 
را در سال 1994، سالی که نلسون ماندال 
این شرکت  برقرار کرد.  به قدرت رسید، 
و  جدید  جنوبی  آفریقای  برای  تمثیلی  به 
وسیله ای برای سرمایه گذاری در قارٔه سیاه 
میلیون   6 فقط  زمان،  آن  در  شد.  تبدیل 
خط ثابت در کشورهای جنوب صحرای 
هر  برای  خط  یک  داشت:  وجود  آفریقا 
100 نفر. امروز، MTN به تنهایی 225 
میلیون مشترک تلفن همراه در 21 کشور 
در سراسر آفریقا و خاورمیانه دارد. رئیس 
اکنون  راماپوزا1،  سیریل   ،MTN سابق 

رئیس جمهور آفریقای جنوبی است.

MTN تمرکز  از دالیل رشد سریع  یکی 
آن بر بازارهای نوظهور است که در آنها، 
جمعیت جوان با نرخ رشد سریع، مشتاق 
اتصال اند. اما در چنین مکان هایی، فعالیت 
مدیر  شاتر2،  راب  باشد.  دشوار  می تواند 
قلمرو  به  »میزان خطر  می گوید:   MTN
و  خوب  اوضاع  می تواند  است.«  مربوط 
بد باشد. به بیان دیگر، ناظران نیجریه ای 
که میلیاردها دالر طلب می کنند، تحریم ها 
داخلی  از جنگ های  برخی  و  ایران،  علیه 
را   MTN جاری  دردسرهای  از  بخشی 

شامل می شود.

بزرگ ترین نگرانی در نیجریه است که 27 
درصد از درآمد MTN را تأمین می کند. 
در ماه اوت، بانک مرکزی این کشور دستور 
داد این گروه 8.1 میلیارد دالر بازپرداخت 

به صورت  کشور  از  می شود  که گفته  کند 
غیرقانونی خارج شده است. سپس، دادستان 
کل از نفوذ خود برای گرفتن 2 میلیارد دالر 
باال  مبلغ  دو  )جمع  استفاده کرد  مالیات 
تقریبًا به اندازٔه ارزش بازار MTN است(. 
در یک هفته در بازار سهام ژوهانسبورگ، 
قیمت سهام MTN یک سوم کاهش یافت. 
در  به تازگی  جنوبی  آفریقای  مرکزی  بانک 
مورد ریسک های نظام مالی هشدار داد که 
پرداخت  به  مجبور  به زودی   MTN اگر 
شود، این ریسک ها به وجود نخواهد آمد، که 

بعید است.

MTN برای رسیدگی به ادعاهای مربوط 
کشیده  طول  دهه  یک  که  معامالتی  به 
فراخوانده  نیجریه  در  دادگاهی  به  است، 
شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیجریه 
بر  یابد.  باید کاهش  مبلغ  این  گفته است 
طبق گزارش اکونومیست، گزارش هایی از 

منتشر  دالر  میلیارد   8.1 از  بیش  قرارداد 
شده است. دیوید فرگوسن3 - از شرکت 
می گوید:   - رنسانس4  سرمایه گذاری 
»منافع هر دو طرف برای رسیدن به تفاهم 
 MTN ازآنجایی که  حداقل  است.« 
با  نیجریه  در  شرکت  دو  تنها  از  یکی 
در  عظیم  سرمایه گذاری های  برای  منابعی 
است  مخابراتی  ارتباطات  زیرساخت های 
 Bharti تابعۀ  شرکت   ،Airtel )دیگری 
هندی  مخابراتی  شرکت  یک   ،Airtel
است(، باید با بانک مرکزی به تفاهم برسد.

سابقۀ سازش وجود دارد. در سال 2015، 
یک شرکت ناظر نیجریه ای MTN  را 1 
تریلیون نایرا که معادل ارزش 5.2 میلیارد 
دالر است، برای عدم قطع سیم کارت های 
را  آنها  از  بعضی  جریمه کرد.  ثبت نشده 
تندرو،  اسالم گرای  گروه  یک  بوکوحرام، 
استفاده کرده بود. این مبلغ به 330 میلیارد 

تماس دشوار

MTN در مواجهه با ناظران خشمگین، تحریم های امریکا علیه 
ایران، و جنگ های داخلی در آفریقای جنوبی 

 آزاده اصغری رودسری 
مترجم
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نایرا کاهش یافت. به عنوان بخشی از قرارداد، 
MTN قول داد لیست سهام نیجریۀ خود را 
در بورس اوراق بهادار نیجریه فهرست کند. 
این کار برای امسال برنامه ریزی شده است 

که ممکن است به تعویق بیفتد.

این مرافعه همچنین شهرت نیجریه را نیز 
تحت تأثیر قرار داده است. برایت خومالو5  
سرمایۀ  مدیر  اکت6،  وست  شرکت  از 
در  را   MTN سهام  جنوبی که  آفریقای 
اختیار دارد، می گوید: »چشم انداز سیاسی 
و فعالیت باوجود تمام این مین های زمینی 
است،  نمادین  پرونده  این  است.«  دشوار 
زیرا MTN یکی از کمپانی های آفریقای 
شده  موفق  نیجریه  در  است که  جنوبی 
است. بسیاری از کسب وکارهای دیگر - 
ازجمله یک گروه هتل، یک خرده فروش، 
در   - غذایی  مواد  تولیدکنندٔه  یک  و 

سال های اخیر از نیجریه بیرون آمده اند.

اما، MTN آموخته است که با غیرمنتظره 
و  دومین  نیجریه،  از  بعد  همزیستی کند. 
 MTN از  گیرنده  سرویس  بزرگ ترین 
وارد   2006 سال  در  که  است  ایران 
درصد   49 و  است  شده  ایران  بازار 
یک  دارد که  ایرانسل   MTN در  سهام 

یک کنسرسیوم  با  مشترک  سرمایه گذاری 
تحریم های  است.  ایران  دولت  با  مرتبط 
در  را  نقد  پول  می تواند  امریکایی  جدید 
سپتامبر،  ماه  پایان  در  بلوکه کند:  کشور 
 143 ارزش  به   MTN توجه  قابل  تراز 
میلیون یورو )161 میلیون دالر( بود. در 
فرض  نقدی، گروه  جریان  پیش بینی های 
سال  سه  برای  نمی تواند  است که  کرده 

آینده پول نقد از ایران دریافت کند.

اقتصادهای  با   MTN دیگر،  مناطق  در 
نرم  دست پنجه  حاد  تورم های  و  بی ثبات 
جنگی  مناطق  در  شرکت  این  می کند. 
سوریه، افغانستان، یمن، و سودان جنوبی 
اول  نیمۀ  در  )این کشورها  دارد  فعالیت 
خود  درآمد  درصد   5 از  مالی کمتر  سال 
جاسوسان  اوگاندا،  در  می کنند(.  ارائه  را 

دولتی اخیرا به مرکز داده حمله کرده اند.

دارد  فعالیت  آنها  در  شرکت  مناطقی که 
حاضر،  حال  در  است.  بررسی  حال  در 
یک واحد کوچک در قبرس فروخته شده 
است. واحدهای کوچکی در غرب آفریقا، 
شود.  واگذار  بعدًا  می تواند  لیبریا،  مانند 
عقب نشینی،  به جای  تغییرات  این  اما، 
تحکیم موقعیت MTN را نشان می دهد. 
گروه  MTN چشم به بازارهای جدید در 

دارد؛ جایی که  اتیوپی  در  و شاید  آنگوال 
دولت به صورت آزمایشی از کنترل شدید 
 MTN است.  کاسته  مخابرات  بخش 
امیدوار است از رشد سریع تقاضا بهره مند 
شود: پیش بینی می شود تا سال 2025 در 
کل آفریقا، بر تعداد گوشی های هوشمند 
افزوده خواهد شد.  دستگاه  میلیون   440
وعده ها  اما  دارد،  وجود  بسیاری  موانع 

داده می شوند.

نسخۀ  کسب وکار  بخش  در  مقاله  این 
چاپی با عنوان »تماس دشوار« آمده است. 
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