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یادداشت

سرمایه گذاری های جدید در بحران موجود

هر چند سرمایه گذاری در تولید در سال های اخیر بویژه از زمان تشدید تحریم ها امری خطیر و پر 
ریسک تلقی شده تا جایی که با تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و یا کاهش نیروی انسانی، این 
واحدها، آژیر خطر برای تولید کشــور به صدا آمده اما نباید فراموش کرد کاهش ارزش پول ملی و به 
عبارت ساده افزایش 3 برابری ارز نسبت به ریال از ابتدای سال 97 نیز فرصت های تازه ای برای تولید و 

بویژه صادرات کشور بوجود آورده است.
این امر بویژه برای تولیدات صادرات گرا شانسی مضاعف ایجاد کرده که به شرط واجد بودن شرایط 

رقابتی و مدیریت به روز شانس ماندگاری بیشتری خواهند داشت.
در این میان دو مؤلفه در صادرات کشــور مؤثر است، نخست مناسبات سیاسی و اقتصادی با سایر 
کشورها و سیستم بانکی بازگشت پول و دوم اطمینان صادرکنندگان از تداوم صادرات و عدم ممانعت 
بخش نامه ای از کاالهایی قابل صدور که قرارداد آن با طرف خارجی منعقد شده و نکول از تحویل آن 

مستلزم پرداخت جریمه است. موضوعاتی که شدیدا با محدودیت روبروست.
در بازار داخل نیز سیاســت حمایت تعرفه ای فرصتی مجدد اما نه چندان دراز مدت برای صنایع و 
تولیدات داخلی بوجود آورده که صنایع داخلی باید از این فرصت و مزیت های خود اســتفاده کرده و 

جای پای خود را در برابر رقبای خارجی محکم نمایند.
اما نباید از یک نکته نیز غافل بود تعدادی از صنایع کشور در سال های گذشته بدون توجیه اقتصادی 
و تنها به دلیل ایجاد اشــتغال تاسیس شــده و از طریق تسهیالت بانکی ســرپا نگهداشته شده اند. 
ورشکستگی این صنایع که غالبا در ارتقای تکنولوژی، ابتکار عمل ، مدیریت و کاهش هزینه ها دچار 
کاســتی و کم کاری بوده اند را نباید به حساب شرایط تحریم ها و تنگنای موجود اقتصاد کشور نهاد. 
این گونه صنایع دیر یا زود با جهانی شدن اقتصاد کشور و بویژه پیوستن ناگزیر ایران به سازمان تجارت 
جهانی در رقابت عقب مانده و به لحاظ تاریخی ناچار به فروپاشی یا ادغام هستند. هر چند گفتن این 
کالم خوش آیند نیست، اما باید یادآور شد که ارایه تسهیالت بانکی به این قبیل واحدها آبیاری درخت 
خشکی است که نتوانسته است خود را از گزند بی محابای حوادث دور نگاه دارد. اتفاقی عمومی که در 
همه نقاط جهان به چشم می خورد و دولت ها و کارآفرینان عالج واقعه را باید قبل از وقوع می کردند. 

اما به ســرمایه گذاری بازگردیم، بخش عمدای از رونق تولید هر کشــور محصول برون گرایی و 
صادرات است. اکنون با توجه به شرایط موجود ارزی، همان گونه که صنعت گردشگری کشور امکان 
جذب بیشــتری را از خارج از کشور یافته که با قیمت های مناســبتری از خدمات کشور بهره مند، 
شوند، بازارهای جدیدی نیز در برخی از حوزه ها بویژه خدمات پیش رو گشوده شده که قدرت رقابت 
مضاعفی را برای بازرگانان ایرانی خلق کرده اســت. کشورهای عراق، افغانستان، عمان، آذربایجان و 
حتی روسیه در اطراف، بازارهایی هستند که عالوه بر کاال خدمات فنی – مهندسی ایران در آن قدرت 
رقابت دارد، همچنین سرمایه گذاری مشترک با فعاالن اقتصادی این کشور ها می تواند راهکار دیگری 
برای تضمین ابعاد این بازارها محســوب شود. همچنین برای نمونه بهبود مناسبات با سایر کشورها 
از جمله تاجیکســتان و پاکستان نیز فرصت های دیگری را برای مراودات اقتصادی و صادرات به این 
کشــورها فراهم می آورد که بدالیل مختلف تاکنون ما را از مراوده کیفی با همســایگان باز می دارد. 
همچنان که برداشتن روادید و یا برقراری تعرفه های ترجیحی با برخی از این کشورها می تواند زمینه 

گسترش تعامالت اقتصادی را مهیا سازد. 

حمید رضا شوشتریان
مدیرمسوول
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لزوم اجرای استراتژی رونق تولید

شعار  نامگذاری  شاهد  اخیر  سال  چند  در 
سال از سوی مقام معظم رهبری به نامهای 
گوناگون با محوریت اقتصاد بوده ایم لذا با کمی 
تعمق میتوان فهمید که معانی این شعارها به 
اقتصاد  درونزایی  ان  میشود  نقطه ختم  یک 
است که البته نامگذاری امسال تحت عنوان 
»رونق تولید« نیز در همین جهت و البته با 
هدف توسعه بازار کاالی ایرانی است که بسیار 
و  مشکالت  گفت  باید  لذا  بوده  هوشمدانه 
معضالت و اسیبهای این روند را باید بررسی و 
با ارائه راهکار این استراتژی را تحصیل کردکه 
حمایت از رونق تولید را در دو شاخص باید 

جست:
١( توسعه تولید؛ توسعه کمی و کیفی تولید 
با ارتقای سطح تولید محصوالت،  توان کاالی 
ایرانی را در فضای رقابتی بازار خواهد توانست 
افزایش داد و تقاضا را به سمت تولید داخل 
دو  در  بازار  رصد  الزمه  این  که  داده،  سوق 

شاخص
1_1(بررسی و شناخت نیاز بازار

با  متناسب  تولید  کیفی  سطح  1_2(ارتقای 
استاندارها و خواسته های مصرف کننده

کاالی  و  تولید  بازار  توسعه  بازار؛  ۲(توسعه 
داخلی با استراژی اولیه جذب تقاضای داخلی 
میتواند شروع منطقی برای توسعه بازار کاالی 

ایرانی باشد که البته دو شاخص مهم را در بر 
میگیرد:

2_1(وجود تحلیل و دادههای اماری دقیق از 
عرضه و تقاضا تولید داخلی

توسط  داخلی  استاندارد  یک  2_2(تعریف 
قابل  و  ایرانی  برای کاالی  استاندارد  سازمان 

رقابت با استاندارهای بین المللی

علی عبدی زاده
در تمام کشورهای و نظام های اقتصادی توسعه یافته، شروع توسعه با تولید و بطور مشخص 
توسعه صنعتی شکل گرفته و برنامه ریزی شده است لذا برای تحقق این راهبرد، بهترین استراتژی 

رونق تولید است که بعنوان پلتفرم توسعه میتوان ان را تعریف کرد
در راستای تبعیین این راهبرد در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، باید وضعیت موجود را اسیب 
شناسی کرد و با استراتژی مناسب تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد، که از جمله ان میتوان به 

مراتب فوق اشاره کرد:
1(مدیریت واردات، با هدف تقویت تولید کاالهای بلقوه با اولویت بندی نسبت به توان منابع 
و دانش داخلی، به این ترتیب که با توجه به مزیتها و ظرفیتهای مناطق مختلف و به تفکیک 
جغرافیایی کشور، با مدیریت منابع و افزایش سطح تکنولوژی با اتصال صنعت به دانشگاه و مراکز 
علمی، اموزشی، پژوهشی میتوان در بعضی زمینه ها کاالهای قابل رقابت تولید کرد )یا در حال 
حاضر تولید صورت میگیرد( که واردات مشابه میتواند این روند را کامالً تحت الشعاع قرار داده و 
مجال رشد، پیشرفت از صنایع داخلی گرفته شود با این فرضیه که کاالهای کشورهای صنعتی 
در یک پارادیم بلند مدت توانسته اند صرفه اقتصادی را در تولید برای حضور در بازارهای رقابتی 

ایجاد کنند
2(بازارهای بین المللی و با اولویت کشورهای همسایه و منطقه؛

استراتژی توسعه صادارت با اولویت تولید کاال و خدمات در بخشهایی از کشور که در ان مناطق 
طبق امایش سرزمین دارای مزیت نسبی است، که با برنامه ریزی بلند مدت و قابلیت رسیدن 
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قرائت گزارش عملکرد دولت در خصوص 
بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس

در  دولت  عملکرد  درباره  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  گزارش 
خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس قرائت شد که بر این اساس، 
ایران در انجام کسب و کار با 4 رتبه نسبت به گزارش سال 2018، در رتبه 
128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک 
رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه سند 

چشم انداز قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: با وجودحجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در 
سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی 
محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر 
نشده و هم فعاالن اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب و کار احساس 

نارضایتی می کنند.
بنا به این گزارش نارضایتی فعاالن اقتصادی در حالی است که بند »الف« 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  »قانون   )22( ماده 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400-1396(« مصوب چهاردهم اسفند 
ماه 1395، دولت را مکلف کرده با اصالح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط 
کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال 
بین  پذیری  رقابت  دوشاخص  در  ایران  رتبه  برنامه،  قانون  اجرای  چهارم 
المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه 
سند چشم انداز )کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی 
آسیا( به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

این گزارش با اشاره به شاخص انجام کسب و کار در ایران تاکید می کند: 
ایران در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد 

در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
این گزارش آمده است: روند و وضعیت اصالحات در مقررات و  ادامه  در 
های  سال   – برنامه ششم  قانون  اول  سال  دو  در  اقتصادی  های  سیاست 
1396 و 1397- در مجموع نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی 
خود در این دوسال عمل نکرده است، با وجودی که بهبود محیط کسب و 
کار، هم وعده رییس جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این 

تکلیف عملی نشده است.
بر اساس این گزارش سال 2019 انجام کسب و کار، ایران با 4 رتبه تنزل 
در  و  کشور   190 میان  از   128 رتبه  در   ،2018 سال  گزارش  به  نسبت 
مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل 

در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است.

به صرفه ناشی از مقیاس، میتوان این بازار عظیم را برای رونق 
تولیدات داخلی تبدیل به فرصت کرد.

توسط  که  اخیر  سالهای  براوردهای  طبق  که  دانست  باید 
مراکز و موسسات تحقیقاتی مختلفی انجام شده است کشور 
ایران دارای 17 تا 18 درصد منابع فسیلی و 5 درصد منابع 
معدنی کل دنیاست و همچنین صنعت گردشگری در ایران از 
ظرفیت های بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است. 
بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم 
جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی 
را در جهان دارا است و در همین راستا دفتر برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده که 
ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2018 از بین 189 

کشور در رده شصتم قرار دارد،
باید گفت دالیل  امار و اطالعات  این  با در نظر گرفتن  لذا 
اینکه چرا با گذشت 30 سال از جنگ هشت ساله ایران عراق 
نتوانستیم بر ریل توسعه قرار بگیریم چه بوده است، لذا باید 

دو اصل از اصول مهم که توسعه را راهبری میکند بر شمرد؛
اول عدم سیاستگذاری مناسب؛ 

سیاستگذاری مهم ترین عامل در برنامه ریزی توسعه اقتصادی 
منطبق با لحاظ تمام شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

بوده است.
دوم مدیریت نارکارآمد؛

حاکمیتی  ساختار  و  نظام  یک  مدیریت  که  معنی  این  به 
میبایست مبتنی بر هدف گذاری در سیاستهای برنامه های 
توسعه باشد، در حالی که عدم هماهنگی در ساختار کلی 

مرتبط با توسعه وجود دارد.
لذا سه نکته اساسی در ان مشخص است:

نکته اول:برنامه های توسعه سنواتی 5 ساله بوده در حالی که 
مدیریت دولتها 4ساله است و الجرم شروع و پایان برنامه های 
پنج ساله با دولتهای قبل و بعد درگیر خواهد بود و اجرا و 
پیگیری انها بدلیل امکان اختالف نظرهای سیاسی، اقتصادی 

با اختالل مواجه بوده و احتماال در اینده نیز خواهد شد.
نکته دوم:وجود اختالف نظر شدید گفتمانهای سیاسی داخلی، 
با در نظر گرفتن  انها  که دولتها و مدیران و سیاستگذاران 
اولویت فکری )تعلق خاطر حاکمیت جناحی( برخورد و عمل 
کرده که تحت تأثیر مدیریتهای سلیقه ایی بوده و نه تبعیت 
از سیاستهای گذاریهای کالن، و از همین رو نوسانات عمیق و 

شدید بر اقتصاد بوجود اورده است
نکته سوم:نبود مبانی نظری الگوی توسعه ایی کشور؛ در حالی 
کشور ایران با مشکالت مختلف اقتصادی روبروست که هنوز 
یک معضل بزرگ بنام مبانی نظری الگوی توسعه ایران با تکیه 
بر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین نشده است این 

مسئله باعث سردرگمی و تحلیل منابع شده است.
در پایان باید گفت توسعه به خودی خود قطعا اتفاق نخواهد 
افتاد و الزمه ان مراتب فوق الذکر و اقدام و عمل است، که 
ابزار ان سیاستگذارانی با دانش و با تجربه، و مدیرانی عملگرا، 

متخصص و با قابلیت توان اجرایی است 
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ژاپنی ها چه کردند؟ ما چه کردیم؟

دکتر محمود سریع القلم

ایران و ژاپن دو کشور غیرغربی بودند که هم زمان در سال 1860 
میالدی به توسعه و مدرنیته عالقه مند شدند و تنها دو کشوری هم 
بودند که در آن زمان خارج از آمریکای شمالی و اروپا به سوی مدرنیته 

رفتند .

 ژاپنی ها چه کردند ؟
اولین کاری که ژاپنی ها انجام دادند این بود که سراغ اروپا رفتند و 
لیستی از نهادهای آنها را شناسایی کردند ، به آمریکایی ها گفتند شما 
در دبستان چه درس میدهید ؟ به انگلیسی ها گفتند شما نیروی 
دریایی تان را چگونه اداره می کنید ؟ از فرانسوی ها دانشگاه را گرفتند 
، از بلژیکی ها نظام بانکی را گرفتند و از آلمان ها نظام صنعتی را ... بعد 
همان نهادها را آوردند ، از تجارب آنها بهره بردند ، رویه ها را آموختند 
بعد با تحقیق و مطالعه آن را به گونه ای با فرهنگ بومی شان تلفیق 

کردند که با وجود رسیدن به قله های توسعه همچنان نام ژاپن کلماتی مانند سامورایی  یا اژدها را در ذهن ما تداعی میکند

ما چه کردیم ؟؟
گفتیم برای رسیدن به مدرنیته آزادی میخواهیم و حکومت مشروطه را مطرح کردیم ... ایران در آن زمان حدود 10میلیون نفر 
جمعیت داشت که در خوشبینانه ترین حالت 10هزار نفرشان سواد داشتند ، وقتی شما با نه میلیون و نهصد هزاز نفر بی سواد و 
ده هزار نفر باسواد به دنبال آزادی بروید طبیعی ست که آن آزادیخواهی به هرج ومرج منتهی خواهد شد اما چون ذهن ما ایرانی ها 
تدریجی و فرآیندی نیست و همیشه دنبال پرش هستیم بجای تعریف نهاد حکمرانی خواستیم با آزادی ره صدساله را یک شبه طی 
کنیم ، حکمرانی در نهاد تعریف می شود و اصالح  نهادهاست که پایداری می آورد پس ما اگر دنبال ثبات و توسعه هستیم باید نهاد 

ایجاد کنیم یعنی همان مسیری که ژاپن رفت
اگر ما توسعه میخواستیم از جهانی شدن فرار نمی کردیم چون اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی شویم آنگاه مجبوریم که شفاف 
عمل کنیم ، اگر نظام بانکی  ما با دنیا کار کند مجبور است شفاف عمل کند که این به صورت خودکار جلوی تمام فسادها را می گیرد 

, فساد با تشکیل همایش  و سخنرانی  درمان نمی شود
باز تاکید میکنم که بزرگ ترین چالش ما رسیدن به یک قرارداداجتماعی ست ، قرارداد اجتماعی یعنی مجموعۀ نخبگان ، روشنفکران 
، نویسندگان ، خبرنگاران و جریان های سیاسی مسلط در کشور به یک جمع بندی برسند که چه کنیم تا کشور خوب اداره شود ، 
ثروت ایجاد گردد و مردم خوب زندگی کنند نه اینکه هر هشت سال مسیر کشور را عوض کنیم و یک جهان بینی جدید را مبنای 

عمل مان قرار دهیم تا نظام بین الملل اصال تکلیف خودش را با ما نداند
نگرانی و آگاهی نسل بین 25 تا 45 سال امروز ما نسبت به ایران و آیندۀ آن از نسل های قبل شان بسیار بیشتر است و این نسل با 
تشکل پیدا کردن میتواند آغازگر جریان فکری توسعه باشد و روند دموکراتیک شدن کشور زودتر محقق گردد البته اگر مسئوالن 

باالی 80 سال فعلی مملکت به آنها میدان دهند.
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یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در زمینه ی اقتصادی تاکنون مورد تأکید رهبر معظم انقالب قرار 
گرفته است، موضوع »حمایت از تولید ملی« است. ایشان در روز اول سال ١۳۹۴ و همچنین در دیدار با 
کارگران، ضمن برشمردن برخی از موانع پیش روی بخش تولید، همگان را موظف به تقویت تولید ملی 
و از میان برداشتن این موانع دانستند و فرمودند: »همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، 
این صخره ی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.« در ادامه برخی از موانع »رشد تولید ملی« در 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران در ۰۹/۰۲/۹۴ مرور شده است:

همت عمومی برای مسئله ی تولید
من میگویم -  روز اّول سال هم این را گفتم - همه بایستی همه ی هّمتشان را در بخشهای مختلف و 

گوناگون برای مسئله ی تولید صرف کنند.
این البتّه لوازمی دارد؛ هم سرمایه گذار، هم کارگر، هم مصرف کننده، هم دستگاه های متولّی دولتی، 
همه وظایفی دارند؛ این کار، یک بُعدی نیست؛ همه بایست با هم ] همکاری کنند[. اینکه میگوییم همدلی 
و هم زبانی مردم با دولت، معنایش این است؛ یعنی همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، 

این صخره ی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.

وظیفه ی سرمایه گذار
سرمایه گذار و کسانی که امکان دارند، بایستی سرمایه گذاری کنند. بنده می شناختم افرادی را که 
میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند 
نمیکنیم؛ میخواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایه گذاری کردند، با سود کمتر، درآمد 
کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج دارد؛ خب، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر 

نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دّللی 
و کارهای پردرآمد و مضّر برای کشور صرف 
کند و می آید صرف میکند در سرمایه گذاری، این 
کارش حسنه است، بنابراین سرمایه گذار نقش 

دارد.

وظیفه ی کارگر
که  کارگری  دارد.  نقش  درستکار  کارگر 
سختی های کار را تحّمل میکند - کار سخت 
است دیگر؛ کار جسمانی یکی از امور سخت 
در زندگی است - کارگری که عمر خود را، وقت 
خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز 
از آب دربیاورد، دارد عبادت میکند؛ این حسنه 
است. من مکّرر در این دیدارهای با شما عزیزان، 
این روایت را از قول پیغمبر اکرم نقل کرده ام 
که: َرِحَم اهللُ اِمَرأً َعِمَل َعَماًل َفاَتَقنَه؛)۴( رحمت 
خدا بر آن آدمی که کاری را که انجام میدهد، 
محکم کاری میکند؛ چه در کار صنعتی، چه در 
کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری؛ 
وقتی کار متقن و محکم کاری شد، محصوْل تمیز 
از آب درمی آید، محکم از آب درمی آید. این هم 

نقش کارگر. این هم میشود عبادت.

وظیفه ی مصرف کننده
مصرف کننده ی  باانصاف،  مصرف کننده ی 
باوجدان هم میتواند همین جور به تولید کشور 
کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بَِرند 
نروند - این حرفی که حال مرتّب تکرار میکنند: 
بَِرند، بَِرند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت 
بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی 
است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی ها 
هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار 
بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار 
بدهند، اّما در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. 
لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان 
جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار 
ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد؛ گاهی 
هم به قیمتهای گران تر! ما در برخی از صنایع در 
کشورمان جزو پیشروان دنیاییم، ]اّما[ در همان 

۹ مانع اصلی برای رونق تولید ملی
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چیزها، میروند از بیرون چیزهایی را برمیدارند 
و به داخل می آورند. و این وظیفه ی همه است؛ 
از جمله وظیفه ی دولت. وزیر محترم کار اینجا 
حضور دارند؛ من خواهش میکنم در دولت 
مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که 
اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از 
خارج نیاید. این یک قلم عمده است، یک قلم 
بزرگ است؛ چون دولت با دامنه ی وسیعی که 
دارد، مصرف کننده ی درجه یک است. نگویند 
که ما فالن چیز را میخواهیم، الن لزم داریم، 
تولید داخلی اش نیست، ناچاریم از بیرون بیاوریم. 
خب، شما مگر برنامه ریزی ندارید؟ شما که امروز 
احتیاج دارید، چرا امروز میگویید؟ میخواستید دو 
سال پیش بگویید تا تولیدکننده ی داخلی فرصت 
امتحان  بسازد،  برنامه ریزی کند،  باشد  داشته 
کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسد. اینها 
مسائل مهّمی است؛ اینها مسائل کوچکی نیست. 
دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که 
مصرف میکند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا 
ساختمان سازی تا بقیّه ی چیزها، هرآنچه در داخل 
قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، 
بر خودش حرام کند. آسان گرایی و سهل گرایی 
- سهل گرایی آن روی خوِب قضیّه است - و 
خدای نکرده سوءاستفاده؛ جلوی اینها را بایستی 
مسئولین دولتی بگیرند. و ما این را هم تجربه 
کردیم، امتحان کردیم و یک جاهایی دیدیم. 
یک وقتی یک کاری انجام میگرفت - مال سالها 
پیش است - یک چیزی داشتند میساختند، بنده 
مسئولین آنجا را خواستم و به آنها گفتم که در 
این کاری که دارید میکنید، سعی کنید هیچ قلم 
خارجی به کار نبرید؛ آنها هم قول دادند، مردانه 
هم عمل کردند. در آخر که ما گزارش گرفتیم و 
تحقیق کردیم، معلوم شد حدود ۹۸ درصد از 
مصالح اینجا را توانسته اند از داخل تهیّه کنند؛ 
یکی دو درصد چیزهایی بوده که در داخل وجود 
نداشته است و از خارج آورده اند. خب، میشود 
این کارها را کرد. پس مصرف کننده هم یکی از 

ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است.

وظیفه ی دستگاه مبارزه ی با قاچاق
یکی دیگر از ارکان، دستگاه مبارزه ی با قاچاق 
است. مسئله ی مبارزه ی با قاچاق را این همه ما 
تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها پیش 
همین طور مرتّب آمده اند رفته اند؛ خب، این کار 
یک کاری است که باید تحّقق پیدا کند و این 
هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاماًل میشود؛ 
جلوی قاچاق را به طور قاطع بگیرند. بنده یک 
وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ 
میلیاردها دلر امروز در داخل کشور - که حالمن 

چون رقم دقیقش را مختلف میگویند، نمیتوانم معیّن بکنم که چقدر؛ اّما رقمهای گزافی گفته میشود - 
دارد صرف جنس قاچاق میشود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این، یک 
قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است. و آن کسانی که این کار را بکنند، آنها هم دارند مجاهدت 

میکنند، آنها هم دارند عبادت میکنند؛ این هم حسنه است.

وظیفه ی دستگاه متولی واردات
یک رکن دیگر، دستگاه های متولّی وارداتند. این دستگاه ها هم بایستی نگاه کنند. بعضی از چیزها 
هست که در اختیار دولت نیست؛ بخش خصوصی فّعالیّت میکند و چاره ای هم نیست، لکن دستگاه های 

دولتی میتوانند با نظارت هدایت کنند؛ کاری بکنند که مسئله ی واردات به تولید داخلی لطمه نزند.

وظیفه ی دستگاه تبلیغی و رسانه ای

ادامه در  صفحه ۹
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 سه استان خراسان جنوبی، کرمان و آذربایجان غربی، امکان جذب بیشترین سرمایه گذاری خارجی 
را خواهند داشت. بیشترین ارزش طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال 1397، مربوط به 

این سه استان بوده است.
سرمایه گذاری یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کالن است که تأثیر مستقیمی بر تولید و رشد اقتصادی 
کشـورها دارد. سرمایه گذاری، هزینه ای است که برای تهیه ابزار تولید انجام می شـود و در هر دو گروه 

کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، اهمیت دارد.
سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه معموالً به دلیل منابع مالی محدود، با موانعی روبه رو است 
و این کشورها تالش می کنند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، بر محدودیت منابع داخلی غلبه کنند 
و عالوه بر این، از سایر منافع سرمایه گذاری خارجی مانند ارتباط با بازارهای بین المللی و انتقال فناوری 

استفاده کنند.
سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. در سرمایه گذاری خارجی 
مستقیم یا FDI معموالً سرمایه گذاری فیزیکی انجام می شود یعنی سرمایه گذاری خارجی، هزینه های 
خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین آالت را تأمین می کند. در سرمایه گذاری غیرمستقیم، از ابزارهایی 

مانند سهام یا ابزارهای بدهی، مانند اوراق قرضه استفاده می شود.

سرمایه گذاری خارجی در ایران
وجود ویژگی کشـورهای در حال توسـعه در ایران هم انگیزه جذب سـرمایه گذاری خارجی توسط 
شرکت های داخلی را ایجاد می کند، اما عواملی مانند عملکرد پایین در بخش های مختلف اقتصادی، 
رتبه نامناسب در محیط کسب وکار و نیز بی ثباتی در سیاست خارجی، انگیزه سرمایه گذاران خارجی 

برای حضور در کشورمان را تحت تأثیر قرار می دهد.
بر اساس آمارهای آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
انجام شده در ایران در سال 2018 برابر با سه میلیارد و 480 میلیون دالر بوده که نسبت به سال 2017، 
بیش از 30 درصد کاهش یافته اسـت. البته مجموع سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در دنیا در سال 
2018 نسبت به 2018 از بیش از 1497 میلیارد دالر به حدود 1297 میلیارد دالر کاهش یافته و شاید 
بتوان گفت کاهش FDI ایران نیز در همین راستا بوده است. با این حال، سهم ایران از مجموع FDI در دنیا 

بسیار ناچیز و در هر دو سال، کمتر از یک درصد بوده است.
با این وجود، سـازمان سـرمایه گذاری و کمک هـای اقتصادی و فنی ایران، سـرمایه گذاری خارجی 
15 میلیارد دالری برای سـال 1397 را هدف گذاری کرده بود. طرح های شـرکت های داخلی که برای 
متقاضی سـرمایه گذاری خارجی هسـتند، در هیئت سـرمایه گذاری این سـازمان بررسی و تصویب 
می شـوند. یعنی هر سال، دو رقم برای سرمایه گذاری خارجی در کشـور داریم؛ میزان مصوب و میزان 

جذب شده.
سرمایه گذاری خارجی در کشور آب می رود؟

بر اساس گزارش عملکرد وزارت صمت در سال 1397، حجم کل سرمایه گذاری مصوب در این سال، 
بیش از 11 میلیارد دالر بوده که نسبت به سال 1396 کاهش 68.5 درصدی داشته است. 83 طرح در 

ورود پول خارجی به کشور
 از نگاه ارقام

سال 1397 در این هیئت به تصویب رسیدند که 
نسبت به سال 1396، پنج مورد کمتر بوده است. 
البته این ارقام، مربوط به سرمایه گذاری خارجی 
مصوب است نه جذب شـده. ممکن است جذب 
این سرمایه گذاری ها در ساِل بعد از تصویب، انجام 
شود و نسبت سرمایه گذاری جذب یا محقق شده 
به سـرمایه گذاری مصوب نیز می تواند به ارزیابی 

سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک کند.

سـرمایه گذاری خارجـی در کدام اسـتان ها 
انجام شده؟

هشت اسـتان از 31 استان کشـور سهمی در 
سرمایه گذاری خارجی سال 1397 نداشتند. در 
ایالم، بوشـهر، چهارمحال و بختیاری، خراسـان 
شـمالی، سیسـتان و بلوچسـتان، کردسـتان، 
کرمانشـاه و همـدان، طرح مصوبی بـرای جذب 

سرمایه گذاری خارجی نداشتند.
مصـوب  طرح هـای  تعـداد  بیشـترین 
سـرمایه گذاری خارجـی در سـه اسـتان تهران، 
خراسـان رضوی و قزوین بـوده که به ترتیب 18، 
12 و 6 طرح برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
داشـته اند. بیش از یک پنجـم طرح های مصوب 
سـرمایه گذاری خارجی، مربوط به تهران است، 
امـا اگر حجم سـرمایه گذاری خارجـی را در نظر 
بگیریـم، تهران با حـدود 99 میلیـون دالر، رتبه 

چهارم را به خود اختصاص می دهد.
بیشـترین حجـم سـرمایه گذاری خارجـی 
مصوب، مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش 
از 238 میلیون دالر اسـت و پـس از آن کرمان با 
حـدود 233 میلیـون دالر و آذربایجـان غربی با 

حدود 134 میلیون دالر است.
بـا  رابطـه  در  سـرمایه گذاری  بیشـترین 
شـرکت ها نیز مربوط به شـرکت صنایع مدیران 
خـودرو بـه ارزش 230 میلیـون دالر بـرای 
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افزایش سـرمایه گذاری تولید خودروی سواری اسـت. 12 طرح از 83 طرح مصوب، مربوط به افزایش 
سرمایه گذاری و یک مورد مربوط به خرید سهام است.

سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سرمایه گذاری خارجی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهم چندانی از طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی سال 1397 
نداشتند. منطقه آزاد سلفچگان در استان قم با 6 میلیون و 500 هزار دالر برای دو طرح تولید پروفیل 
و شـمش فوالد و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در اسـتان مازندران با بیش از هفت میلیون دالر 
برای تولید محصوالت چوبی در مجموع سـهم 1.2 درصدی از حجم سـرمایه گذاری خارجی مصوب 

داشته اند.

تحریم بر سرمایه گذاری خارجی مؤثر است؟
بیشترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در آخرین ماه سال، یعنی اسفند به تصویب رسیده 
اسـت. بیش از یک پنجم طرح های سرمایه گذاری خارجی در سـال 1397، یعنی 18 مورد، در این ماه 
مصوب شده است. در خردادماه یعنی یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام، 11 طرح به تصویب رسیده 

که نسبت به ماه قبل، سه مورد بیشتر بوده است.
شوک بعدی به اقتصاد ایران در آبان و با تحریم های جدید وارد شد و در ماه بعد یعنی آذر، هیچ طرح 
سرمایه گذاری خارجی به تصویب نرسید. البته، همزمانی این وقایع و تغییر در تعداد طرح های مصوب 
سـرمایه گذاری خارجی تنها می تواند یک نشانه باشد و برای بررسـی آن، باید از مدل سازی اقتصادی 
استفاده کرد. با این وجود، نمی توان از تأثیر تعامالت بین المللی کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری 
خارجی چشم پوشی کرد و باید دید در شرایط فعلی، چند درصد از سرمایه گذاری های خارجی مصوب، 

جذب خواهند شد.
تعداد طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال ١۳۹7 به تفکیک ماه

سرمایه گذاری  ملل(،  سازمان  توسعه  و  تجارت  )کنفرانس  آنکتاد  آمارهای  اساس  بر 
مستقیم خارجی انجام شده در ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
دالر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. البته مجموع 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۸ از بیش از ۱۴۹۷ 
میلیارد دالر به حدود ۱۲۹۷ میلیارد دالر کاهش یافته و شاید بتوان گفت کاهش FDI ایران 
نیز در همین راستا بوده است. با این حال، سهم ایران از مجموع FDI در دنیا بسیار ناچیز 

و در هر دو سال، کمتر از یک درصد بوده است

دستگاه های  مسئولیّت  مسئله ی  هم  یکی 
تبلیغی و رسانه ها است. رسانه ها هم همین جور؛ 
مسئله ی  روی  بایستی  دیگران،  صداوسیما، 
مصرف داخلی و تولید داخلی به معنای واقعی 

کلمه کار کنند؛ اینها تأثیر میگذارد.

وظیفه ی مجلس شورای اسالمی
یک مسئله مسئله ی ثبات در قوانین است که 
این به عهده ی مجلس است. مراقب باشند مدام 
قوانین مربوط به مسائل اقتصادی از جمله مسائل 
مربوط به کار را هرروز عوض و بدل نکنند که 
بشود آن کسانی که میخواهند برنامه ریزی کنند، 

برنامه ریزی کنند.

وظیفه ی متولیان فرهنگی کشور
به هرحال متولّیان فرهنگی کشور در نکوهش 
بیکاری و کم کاری و فرار از کار سخت، برای کار 
فرهنگی برنامه ریزی کنند. آقاجان! کار سخت را 
باید قبول کرد. اگر کار سخت را ما به خودمان 
تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمیرسیم؛ فقط 
دنبال کار آسان که نمیشود رفت؛ باید انسان کار 
سخت را قبول کند؛ در هر جایی که هست. آن 
کسانی که توانستند در صنعت، در فنّاوری، در 
مسائل علمی به اوج برسند، کارهای سخت را بر 
خودشان تحمیل کردند. این، فرهنگ سازی لزم 
دارد. اینکه فقط دنبال کارهای آسان باشیم، کار 

پیش نمیرود.

وظیفه ی متولیان مبارزه ی با فساد
متولّیان مبارزه ی با فساد هم در این زمینه نقش 
دارند. حال اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف 
زدن راجع به فساد که فایده ای ندارد؛ با »دزد دزد« 
گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، 
وارد شد. مسئولن کشور، روزنامه که نیستند که 
راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع 
به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما 
که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر 
چیست؟ وارد بشوید؛ ]اگر[ بلدیم اقدام کنیم، 

جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیریم.

۹ مانع اصلی برای رونق ...

ادامه از صفحه 7
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راهکار های ساماندهی بازار مسکن چیست؟
از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در 
بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر 
راه و شهرســازی و رئیس سازمان ملی زمین 
و مسکن برای سیاســت گذاری و هماهنگی 
بین دو رکن مجلس و دولــت برای مدیریت 
بازار مســکن تشکیل شــده و به گفته رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی 
نتایج این جلســات نشان می دهد که موضوع 
مســکن در حال تبدیل شدن به اولویت های 
اصلی کشور اســت و هم دولت و هم مجلس 
به دنبال یافتن سیاســتی برای مدیریت این 

بازار هستند.
پس از برگزاری چندین جلســه مشترک 
در بین دولت و مجلس هفته گذشــته بود که 
نمایندگان مجلس مســئله بازار مسکن را با 
توجه به اولویتی که پیدا کرده است در دستور 
کار قرار داد و به ریاســت علــی الریجانی و با 
حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک 
مرکزی، وزیر کشــور، رئیس بنیاد مسکن نیز 

این جلسه برگزار شد.
در این جلســه محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی با بیان اینکه تحوالت مســکن 
رابطه معناداری با تحوالت نرخ ارز دارد، گفت 

که وزارت راه تالش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.
باید مالیات سنگین برای خانه های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد 
است که طبق آمار مرکز پژوهش ها در تهران 500 هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل 

کشور به دو میلیون مسکن اضافی می رسد. علی الریجانی.
وی افزود: ما در بحث وضعیت مســکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان سازی و ایجاد 
گشــایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل 
کنیم و در جهت پاســخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادســازی الزم را بین توسعه دهندگان، 

انبوه سازان و مردم ایجاد کنیم.
همچنیــن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از ارائه طرح ملی مســکن از 
سوی دولت بیان کرد: ان شاءاهلل با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی سیستم بانکی کشور شاهد 

کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.
وی بیان کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت مسکن به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه است 
و ما نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برســد. اما بخــش قابل توجهی از افزایش 
قیمت مسکن به دلیل قیمت های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در 

جامعه بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل 500 هزار واحد 
مسکونی را هم در بافت های فرسوده و هم در بافت های جدید و شهر های مختلف در نظر بگیریم 
و مسکن روســتایی را به 200 هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید 

جریان پایداری هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور هم در جریان ارائه گزارش عملکــرد این وزارتخانه در 
حوزه مسکن با بیان اینکه 50 درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود، گفت: مشکالت مسکن 

مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وی افزود: حوزه مســکن به عنوان پیش برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به 
یکی از اولویت های جامعه رفع نیاز می کند، می تواند محرک سایر حوزه های اقتصادی نیز باشد. 

راهکار های ساماندهی بازار 
مسکن چیست؟

نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت 
سیاست ها و طرح هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.

به گزارش گروه وبگردی باشــگاه خبرنگاران جوان، این روز ها با افزایش چند برابری قیمت مســکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر 
روز سهم مسکن در سبد خانوار ها پررنگ تر شده به طوری که شاید امروز بتوان نیمی از سهم سبد خانوار ها را به این حوزه اختصاص داد.

بر اساس اصل 31 قانون اساسی داشــتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت 
برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت 
سیاست ها و طرح هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.
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متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم 
تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن 
شــده اســت، افزایش قیمت مصالح، افزایش 
قیمت ارز، کاهش ارزش ریــال و عدم رقابت 
و فعالیت در حوزه مســکن با سایر حوزه ها در 
زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است 
که مشکالت آن مستقیماً روی دوش مردمی 

است که فاقد مسکن هستند.
در جریان بررسی موضوع مسکن، حسین 
افشــین نماینده مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید بر این که مشکل 
مسکن صرفاً با تولید مســکن حل نمی شود 
گفت: مادامی که به بازار مسکن نگاه سرمایه 
گذاری باشــد و سوداگری در آن وجود داشته 

باشد مشکل این بازار حل نخواهد شد.
همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن 
از تأمیــن اعتبار برای 7000 واحد مســکن 
آســیب دیده در ســیل خبر داد که به گفته 
وی شــامل 2،500 میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه اســت. وی اظهار کرد: یکی از 
مسائل مهم این است که در برخی از روستا ها 
جمعیت زیاد شده است و زمین برای جوانانی 
که ازدواج کرده اند کم اســت؛ لذا این موضوع 
بایــد هر چه ســریع تر با کمک اســتاندارد و 

دستگاه های مربوطه حل شود.
رئیــس  رضایــی کوچــی  محمدرضــا 
کمیســیون عمران مجلس هم با بیان این که 
در کشــور بیش از پنج میلیــون و 500 هزار 

واحد مسکونی نیاز است، گفت : متوسط افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته در کل کشور 
به جز تهران بیش از شش و نیم میلیون تومان و در تهران 12 میلیون تومان بوده است.

علی الریجانی بعد از پایان اظهارات وزرای کشــور و راه و شهرســازی و تعدادی از نمایندگان 
درباره طرح ملی مســکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مســکن با تاکید بر این که مجلس 
شورای اسالمی و دولت برای حل مشکل مسکن هم صدا هستند، گفت: باید مالیات سنگین برای 
خانه های خالی وضع شــود. یکی از مسائل مهم در تهران مســکن زائد است که طبق آمار مرکز 
پژوهش ها در تهران 500 هزار مســکن اضافی داریم که این میزان در کل کشــور به دو میلیون 
مسکن اضافی می رسد که بعضاً این مسکن ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن 

را ندارند.
الریجانی با اشــاره به گزارش مرکز پژوهش ها و وزرای دولت، گفت : یکی از نکات مورد تاکید 
آن ها این بود که باید ســاخت مسکن در روســتا ها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل 
حریم ایجاد شده در بسیاری از روستا ها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین 
کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت که بازنگری در 
این کار انجام می شود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع 
در شورای برنامه ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه ای 

حل شود که مهاجرت از روستا ها صورت نگیرد
رئیس مجلس شورای اســالمی در پایان این جلسه از کمیسیون عمران خواست که مجموعه 
مباحث مطرح شــده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام 

جلو برود و مجلس شورای اسالمی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.
وی در پایان گفت : دولت توجه داشــته باشــد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای 
زوج هــای جوان باید کاری به نحوی صــورت بگیرد که در زمان معقول و ســنجیده ای صاحب 

مسکن شوند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی در 
گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دالیل عمده نابسامانی در بازار مسکن این است که دولت دهم و 
یازدهم طرح اساسی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است و در حقیقت نداشتن سیاست از 

سوی دولت در حوزه مسکن باعث ایجاد نابسامانی در این حوزه شده است.
وی هم چنین نبود تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مســکن را یکی از دالیل اصلی افزایش 
قیمت در این حوزه دانســته و اظهار کرد: اکنون ما نیاز به ســاخت پنج میلیون واحد مسکن در 
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کشور داریم، اما هنوز اقدام به ساخت و تولید آن نکرده ایم و در کنار این رقم هر ساله نیز 700 
هزار خانواده جدید در کشور شکل می گیرد که به مسکن نیاز دارند طبیعی است که در چنین 

شرایطی تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت مسکن از کنترل خارج شود.
شهرام کوسه غراوی عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با ایسنا 
با اشــاره به اینکه امروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مسکن به سبد خانوار های 
ضعیف و جوان جامعه فشــار زیادی تحمیل کند تاکید کرد: دولت با ساخت خانه های اجاری 
برای اقشار جوان و ضعیف جامعه به شرط تملیک در آینده می تواند بازار مسکن را کنترل کند.

سید هادی بهادری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو 
با ایســنا با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در ســبد خانوار در حال افزایش است گفت: 
کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش های نظارتی دارد و تنها راه حل مقابله با ســوداگری 
در بازار مسکن سیاســت های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد 
معامالت آن ها باال است باید بخشــی از هزینه معامله آن ها به صورت مالیات اخذ شود. امروز 
عده ای معتقدند 70 درصد بازار مســکن در دســت ســوداگران این بازار است که در صورت 

درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.
وی در ادامه با انتقاد از رها شدن بازار اجاره از سوی دولت و نبود متولی در این حوزه تصریح 
کرد: در اصل ســو استفاده سوداگران در نابه ســامانی بازار اجاره نقش پررنگی دارد و افزایش 
اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد. کنترل بازار اجاره امروز نیاز به 

ورود بخش های نظارتی دارد.
بهادری هم چنین با طرح پیشــنهادی برای مدیریت بازار مســکن به ویژه اجاره بها گفت: 
می توان از ظرفیت شــورای شــهر برای نظارت بر بازار اجاره ها اســتفاده کرد. همان طور که 
شورای شهر در کالنشهر ها بر روی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می تواند بر این 

حوزه نیز وارد شود.
همچنین ســید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است ونمی توان آن را 
از سایر بازار های کشور جدا دانست تاکید کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید 
سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزار های آن مالیات است 

که با ارائه طرح هایی در این زمینه می تواند بازار مسکن را مدیریت کند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی غالباً بر این باورند که امروز عدم تعادل در بین عرضه 
و تقاضا در بازار مســکن و از سوی دیگر نگاه سوداگرایانه به بازار مســکن از دالیل عمده نابه 
ســامانی در این بازار است که با اقدام به ساخت مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا 
و استفاده از ابزار مالیات برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن می توان این حوزه را مدیریت 

کرد.
قرار است از این پس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی هر هفته جلسه ویژه ای را 

برای بررسی سیاست های مؤثر در کنترل بازار مسکن تشکیل دهد.
منبع: ایسنا

جدیدترین بررســی های مرکز پژوهش های 
مجلس در وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر 
فضای کسب وکار در سال های 97 و 98 نیز نشان 
می دهد کــه اجرای قانون پیشــرفت خاصی را 
تجربه نکرده است. اما سوال اصلی این است که 

دالیل شکست در اجرای این قانون چیست؟
 پیش از این در گزارشی که از سوی محمدعلی 
دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شده بود 
این موضوع مطرح بود که به دلیل ناهماهنگی بین 
دستگاه ها، ابهامات در برخی مواد قانون و نبودن 
سیستم پشــتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها 
مشکالتی در روند اجرای قانون کسب وکار ایجاد 
شده اســت؛ عواملی که در نهایت منجر به اجرا 
نشدن یا ناقص اجرا شدن مواد قانونی شده است.

 اما احمــد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی 
مرکز پژوهش هــای مجلس در نشســت اتاق 
بازرگانی تهران در ارائه گزارشی تازه از وضعیت 
اجرای این قانون گفــت: وضعیت اجرای قانون 
بهبود مستمر فضای کســب وکار که از 29 ماده 
و 52 حکم قانونی تشکیل شده، نخستین بار در 
سال 96 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ما 
در ســال 96 حاکی از آن بود که از این 52 حکم، 
صرفا 9 حکم به اجرا درآمــده، 19 حکم به طور 
ناقص اجرا شده و 25 حکم نیز اساسا اجرا نشده 

است.
 وی افزود: تصور ما این بود، انتشار این گزارش 
که نشــان دهنده عدم اجرای 50درصد از قانون 
است، بازخوردهای شدیدی را برانگیزد؛ اما در این 
زمینه اتفاقی رخ نداد. مالمیری با بیان اینکه در 
سال های 97 و 98 اجرای قانون پیشرفت خاصی 
را تجربه نکرده اســت، ادامه داد: در ماه گذشته 
به سفارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی 
روند اجرای این قانون را بار دیگر آغاز کردیم که 
این بررسی های نشان  می داد، همچنان 9 حکم 
اجرایی شده،21 حکم اجرای ناقص داشته و 23 

حکم نیز اجرا نشده است. 

پیشرفت صفر در قانون 
کسب وکار
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اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  آزاد  تجارت   
مجلس  گذشته  روز  مصوبه  با  که  اوراسیا 
عرصه  در  مهمی  شد،گام  اجرایی  فاز  وارد 
تجارت خارجی ایران و گسترش مبادالت با 
همسایگان شمالی است. در چارچوب تجارت 
اوراسیا بیش  با اتحادیه اقتصادی  ایران  آزاد 
روسیه،  به  ایران  صادراتی  کاالی   500 از 
ارمنستان و قرقیزستان  قزاقستان، بالروس، 

از تعرفه ترجیحی صفر برخوردار شده است.
یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری، 
پا  و  قوانین دست  ایجاد تسهیالت و حذف 
گیر برای تجار و سرمایه گذاران است. امضاء 
موافقت نامه تعرفه ترجیحی و ایجاد منطقه 
اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  میان  تجاری  آزاد 
هم منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و 
اتحادیه اوراسیا گردیده و هم می تواند به هاب 
منطقه ای ایران کمک کرده و کریدور شمال-

جنوب را تقویت نماید.
ایران در سال 1395 به کمیسیون اقتصادی 
منطقه  یک  ایجاد  پیشنهاد  اوراسیا  اتحادیه 
را  اتحادیه  این  و  ایران  میان  تجاری  آزاد 
مطرح نمود؛ پیشنهادی که از جانب اعضای 
آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو 
سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی 
اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این 
موافقتنامه در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 در 

شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
در پی مذاکرات متعدد طی دو سال گذشته، 
طرفین توانسته اند برای اعمال تعرفه های 
ترجیحی روی بسیاری از کاالهایی که از ایران 
روسیه،   - اتحادیه  این  عضو  کشور  پنج  به 
ارمنستان، قزاقستان، بالروس و قرقیزستان 
- صادر می شود و همچنین کاالهایی که از 
این کشورها به ایران وارد می شود، به توافق 

برسند.
اتحادیه  از  ایران  موافقتنامه،  این  براساس 

اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده و کشورهای این اتحادیه هم این امکان 
را خواهد داشت تا حجم صادرات خود به ایران را تا 75 درصد افزایش دهند. ایران نیز می تواند 
با امتیازاتی که دریافت می کند، صادرات کاالهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند 

برابر افزایش دهد.
این امتیازات 502 قلم کاالهای مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، 
محصوالت ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی و محصوالت کشاورزی 
از سوی اتحادیه اورآسیا و 360 قلم کاال در همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل می گردد 

که در مجموع کل اقالم مشمول در موافقتنامه به 862 مورد می رسد.
بر اساس توافق، بین صفر تا صد درصد کاهش تعرفه ای و گمرکی بر این کاالها میان دو طرف 

برقرار می گردد.
این بدین معناست که شرکت های دولتی، خصوصی و تجار ایرانی می توانند این کاالها را با 
شرایط بسیار آسان تر و عوارض گمرکی بسیار کمتر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که اغلب 
همسایه ما هستند، صادر نمایند و در مقابل، شرکت های دولتی، خصوصی و تجار کشورهای عضو 

اتحادیه اوراسیا نیز میتوانند با تسهیالت بیشتری، به تجارت با ایران بپردازند.
یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری، ایجاد تسهیالت و حذف قوانین دست و پا گیر برای 
تجار و سرمایه گذاران است. امضاء موافقت نامه تعرفه ترجیحی و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان 
ایران و اتحادیه اوراسیا هم منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا گردیده و هم 

می تواند به هاب منطقه ای ایران کمک کرده و کریدور شمال-جنوب را تقویت نماید.
وجود فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آن نظر است که ایران 
همواره از بازار کشورهای مستقل همسود دور افتاده است و تراز تجاری مناسبی میان کشورمان 

با اتحادیه  چراتجارت آزاد ایران 
اقتصادی اوراسیا اهمیت دارد؟

ادامه   در صفحه ١5
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بهبــود محیط کســب وکار  قانون 
بین  ناهماهنگــی  خورد.  شکســت 
دســتگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی 
و اهتمــام جدی دســتگاه ها به عنوان 
مهم تریــن عوامــل اجرا نشــدن یا 
ناقص اجرا شــدن قانون بهبود فضای 
کسب وکار اعالم شــده است. اگرچه 
پیش از این، تنهــا بخش خصوصی بود 
که نسبت به بی توجهی به قانون مذکور 
هشــدار می داد، اما این بــار دولتی ها 
هم اذعان داشــتند که این قانون بعد از 
گذشت هفت سال از تصویب آن به طور 
کامل اجرایی نشده و عمال شرایط برای 

کار سخت تر شده است.

شکست قانون بهبود کسب وکار
عدم اجــرای قانون بهبود مســتمر فضای 
کســب و کار هم از ســوی بخش خصوصی 
و هم از ســوی دولت مورد انتقاد واقع شــد. 
اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود 
که نســبت به بی توجهی به قانون مذکور، در 
جلسات مختلف هشــدار می داد؛ اما این بار 
دولتی ها هم اذعان کردند که این قانون به طور 
کامل اجرایی نشده است. بیش از هفت سال 
از تصویب قانون بهبود مســتمر فضای کسب 
و کار می گذرد. اما کارشناسان اعالم کرده اند 
که حدود 80 درصد از این قانون اجرا نشــده 
است. در این راســتا یکی از مقامات دولتی به 
تبیین عدم اجرای این قانون پرداخته اســت. 
به گفته معاون وزیر اقتصاد، ناهماهنگی بین 
دستگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام 
جدی دستگاه ها مهم ترین عامل اجرانشدن یا 
ناقص اجرا شــدن قانون بهبود مستمر فضای 

نشده اما شــاخص آن، بررسی محیط کسب و 
کار در رده های پایین تر قرار گرفته اســت. بر 
اثر تورم، شــرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده 
و مشکالت بیشتر شــده است؛ اما بحث ثبات 
مقــررات و غیرقابل پیش بینــی بودن قیمت 
و وضعیــت مواد اولیه، ناشــی از مواجه بودن 
سیاست گذار با شــرایط غیرقابل پیش بینی 
بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تالطم 
شرایط اقتصادی شده اســت و سیاست گذار 
ناچار به اتخاذ تصمیمات غیرقابل پیش بینی 
بوده است. نکته مهم این است که شوک وارد 
شــده در اقتصاد کشــور مانند سال های قبل 
نیست و در دو ســالی که وارد رشد اقتصادی 
خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری 
را تجربه کردیم. او افزود: بهبود فضای کسب 
و کار یــک اصل مورد قبول دولت هاســت اما 
گاهی اوقات سیاســت ها براساس اقتضائاتی 
برای عبــور از دوره بحران اتخاذ می شــود و 
بعد از یک دوره مشــخص باید سیاست ها را 

بازنگری کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیــز گفت: هدف از تصویب 
این قانــون )قانــون بهبود مســتمر فضای 
کســب و کار( این بود که فعــاالن اقتصادی 
بتوانند به سهولت در کشــور فعالیت داشته 
باشــند و با دسترســی به اطالعات برای اخذ 
مجوزها بتوانند به کار خــود ادامه دهند؛ اما 
در 7 ســال گذشــته با توجه به تذکرات داده 
شــده، بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده 
یا اجرای آن ناقص بوده که نشــانه این است 
که قانون عملیاتی نشــده است. وقتی رتبه ما 
در بین کشــورهای منطقه چون گرجستان 
که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین اســت، به 

کســب و کار است. نماینده بخش خصوصی و 
نماینده قوه مقننه نیز مشکالت اساسی فضای 
کســب و کار را برشــمرده اند. به گفته آنها، 
در حال حاضر تعدد بخشــنامه ها و غیر قابل 
پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، مهم ترین 

مشکل فضای کسب و کار است.

قانونی که اجرا نشد
بر اســاس اذعان یکی از مقامــات دولتی، 
قانــون بهبود مســتمر فضای کســب و کار 
به طور کامل اجرا نشــده اســت. محمدعلی 
دهقان دهنوی، معاون وزیــر اقتصاد در یک 
برنامــه تلویزیونی درباره اجــرای ناقص این 
قانون گفت: اجرای ناقص قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار علت های مختلف دارد. اما 
وزارت اقتصاد مشــغول سهولت بخشیدن به 

شاخص های کسب و کار است.
حال آنکه در این قانون به دلیل ناهماهنگی 
بین دستگاه ها، ابهامات در برخی مواد قانون 
و نبودن سیستم پشــتیبانی و اهتمام جدی 
دستگاه ها مشــکالتی ایجاد شــده است. او 
گفت: برای همه روشن است که شرایط فضای 
کســب وکار تابع شــرایط اقتصادی و عوامل 
بیرونی و درونی کشور اســت؛ اما هنوز موفق 
نشــده ایم در کمیســیون اقتصادی مجلس 
گزارش اقدامات انجام شــده در بهبود فضای 
کســب و کار را ارائه دهیم. این در حالی است 
که 5 اقدام مهم و اساســی در حال انجام است 
که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت 
و بلندمدت خواهد داشــت. پیش نویس این 
اقدامات انجام شــده تا در دولــت به صورت 
الیحه درآید و به مجلس ارائه شــود. دهنوی 
افزود: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر 

شکست
 قانون بهبود کسب وکار
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نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون وجود نداشــته است. پورابراهیمی گفت: یکی 
از موانع اثرگذار دیگر در این حوزه که باعث شــده از مشکالت فضای کسب و کار به عنوان 
بیماری مزمن یاد می کنیم، شــرایط محیطی و عوامل بیرونی اســت کــه بر فعالیت های 
اقتصادی اثرگذار بوده اســت. تامین مالی و دسترســی به منابع مالی و باالبودن نرخ مالی 
به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کســب و کار تاثیر گذاشــته اســت و شوک های ارزی در 
اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دالیل دیگر اجرایی نشــدن قانون بوده است. 
باال بودن تعداد بخشــنامه ها هم موجب ایجاد اشــکال در کار فعاالن اقتصادی شده است. 
در این راســتا 37 بخشنامه به شورای گفت وگو معرفی شده که به دلیل تعداد زیاد آنها، در 
فعالیت های اقتصادی اختالل ایجاد کرده است. وی به شوک های ارزی در سال قبل اشاره 
کرد و گفت: شــوک های ارزی در سال های مختلف در کشــور تجربه شده بود، ولی شوک 
ارزی و مشکالت ارزی در سال قبل شــدیدتر بود. حال آنکه در فضای متالطم آرام کردن 
فضا و برنامه ریزی الزم برای کنترل اوضاع مهم است. پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید 
از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کســب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای 
قانون مذکور، بهبود کســب و کار فعاالن اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت 
این باشد که 50 درصد قانون انجام نشده، رسیدگی به این مساله و قانون مورد نظر وظیفه 
بخش نظارتی مجلس شورای اسالمی اســت. میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به 
دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و 

بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
حســین ســالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب 
و کار گفت: دشــواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشــکل پیش 
روی فضای کســب و کار بوده که این مشــکالت به غیرقابل پیش بینی بــودن و افزایش 
قیمت مواد اولیه تغییر یافته اســت. نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه ها 
مهم ترین موانع پیش روی کســب و کار است. البته تکانه های اقتصادی مثل سیاست های 
ارزی و شــوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک های ارزی شده ایم. ولی 
این مســاله را باید مد نظر داشته باشیم که بهبود فضای کســب و کار فقط به عهده دولت 
نیســت، بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شــرایط نقش و وظایفی دارند؛ 
اگرچه اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کســب و کار نیز وجود 
ندارد؛ بنابراین به نظر می رســد باید متولیان به طور جدی به این مساله ورود کنند. ما هم 
در شــورای گفت وگو و بخش خصوصی هم در کمیته مــاده 12به صورت روزانه مقررات را 

شناسایی و پیگیری می کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.

لزم الجرایی قانون
از سوی دیگر، شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نیز 
محل دیگری برای طرح مســاله عدم اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار بود. 
در این نشست، رئیس اتاق ایران با اشــاره به وضعیت نامساعد فضای و کسب وکار، بر لزوم 
اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار تاکید کرد و نظر مجلــس را درباره نحوه 
اجرای این قانون الزم االجرا دانســت. غالمحسین شافعی با اشــاره به ارزیابی های جهانی 
درباره فضای کســب وکار در کشورمان گفت: قوانین و دستورالعمل های قابل توجهی برای 
بهبود محیط کســب وکار تدوین، تصویب و ابالغ شده اما بی توجهی به اجرای این قوانین و 
دســتورالعمل ها یا اجرای ناقص آنها باعث شده ما به وضعیت فعلی برسیم. به گفته شافعی 
80درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در استان خراسان رضوی اجرایی نشده 
است. در ادامه علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی در واکنش به اظهارات رئیس 
اتاق ایران درخصوص اجرایی نشدن 80 درصد از قانون بهبود محیط کسب وکار در استان 
گفت: اگر این میزان عدم اجرای قانون در ســطح اســتان وجود دارد، آمادگی کامل داریم 
که همراهی الزم را به ویژه درخصوص پیشــنهاد رئیس اتــاق ایران مبنی بر معرفی معاون 
کسب وکار دســتگاه ها انجام دهیم تا مشکالت موجود دســتگاه به دستگاه بررسی شود و 

سقف 20 درصدی اجرای این قانون در استان را به 50 درصد برسانیم.

و این کشورها برقرا نیست براساس گزارش سازمان 
و  ایران  بین  تجاری  تراز  میزان  تجارت،  توسعه 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در سال 
بازرگانی  مبادالت  کل  از  درصد   2 فقط   2017
ایران را شامل می شد. ایران همچنین کشوری 
سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت 
قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی- بین دو 
دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب - و 
قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، 
می تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای 

کشورهای عضو اتحادیه باشد.
میلیون  از 180  بیش  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
نفر جمعیت و بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع 
کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید  و  دارد  وسعت 
بر  سال  در  دالر  تریلیون  چهار  از  فراتر  عضو 
آورد می شود. مهمتر اینکه جوامع این کشورها 
اشتراکات فرهنگی-اجتماعی فراوانی با ایران دارند، 
لذا دسترسی ایران به بازارهای این منطقه با این 
بر  عالوه  تواند  می  ظرفیت  و  جمعیت  وسعت، 
تحکیم همکاری اقتصادی و در نتیجه رشد فزاینده 
اقتصاد، تجارت و توسعه کشورمان، فرصت های 

شغلی ایجاد نماید.
ایران  علیه  موجود  های  تحریم  که  در شرایطی 
های  فعالیت  برای  هایی  محدودیت  روسیه،  و 
اقتصادی این دو کشور به وجود آورده، این توافق 
برای هر دو طرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
اقتصادی  روابط  توسعه  برای  عاملی  تواند  می  و 

ایران و روسیه باشد.
شایان ذکر است که ویتنام و چین نیز توافقاتی با 
این اتحادیه به امضا رسانده و چند سازمان تجاری 
بین المللی و حدود چهل کشور از جمله ترکیه، 
تونس، هند، نیوزلند، مغولستان، سنگاپور، مصر و 
رژیم صهیونیستی تاکنون خواهان ایجاد منطقه 

آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا شده اند.
/ ایرنا

ایران  آزاد  چراتجارت 

با اتحادیه اقتصادی ...

ادامه از صفحه ١۳
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در  کوین  بیت  خوب  نسبتاً  تجربه  از  بعد 
مجازی،  ارز های  حوزه  در  اخیر  سال های 
به فزونی  ارز های مجازی در دنیا رو  تعداد 

گذاشت.
ظهور فناوری های دیجیتال، امکان واسطه 
بازارها را به حداقل رسانده است.  گری در 
اخیر،  های  سال  همین  تا  مثال  عنوان  به 
بین  واسطه  عنوان  به  تلفنی  تاکسی  دفاتر 
رانندگان و صاحبان تاکسی ها و متقاضیان 
سفر قرار داشتند، هزینه سفر را با احتساب 
از متقاضی سفر می  برگشت خالی خودرو 
گرفتند و نیز با قدرتی شبیه انحصار طبیعی، 
کیفیت سفر مسافر را تعیین می کردند. اما 
موبایلی  و  جدید  فناوری های  کارگیری  به 
با  تا  شد  سبب  اینترنتی،  های  تاکسی  در 
برای رانندگان،  احتساب تنها یک راه سفر 
هزینه خدمات برای متقاضیان سفر، تقریباً 
انحصاری  قدرت های  همچنین  شود.  نصف 
که گاهی خود را در خدمات ناقص، برخورد 
نامناسب و …. نشان می داد، به دلیل نیاز 
خدمات  از  دریایی  در  ماندن  به  رانندگان 
دیگر،  رانندگان  از  بسیاری  توسط  آنالین 
حذف شد و مشتری مداری نمود جدیدی 

پیدا کرد.
ها  واسطه  حذف  یعنی  موضوع  این  نمونه 
توان  را می  فناوری های دیجیتال  به مدد 
نیز به وضوح مشاهده کرد.  در موارد دیگر 
به عنوان مثال، شکل گیری فروشگاه های 
این امکان را داد که مشتریان به  اینترنتی 
جای این که حضوری به خیابان بیایند و با 
انتخاب  هزینه زیاد، کاالی مد نظر خود را 
کاالی  و  بروند  مجازی  دنیای  به  کنند، 
خود را با سازوکارهای شفاف در این عرصه 
انتخاب کنند، سفارش دهند و حتی با سازو 

کارهای نظارتی، از حقوق خود دفاع کنند.
برای فروشنده ها هم خیلی خوب شد. به جای این که برای دیده شدن در خیابان ها، انواع 
هزینه های عوارض را به نقش داللی شهرداری ها بدهند، صرفاً با یک انبار در نقطه ای که 
الزاماً قیمت ساختمان و زمین در آن باال نبود، توانستند کاالهای خود را نگهداری کنند و با 
سیستم های حمل و نقل پیک، کاالی خریداری شده اینترنتی را به دست متقاضیان برسانند. 
امروزه این کاهش هزینه های اضافی، عماًل دیگر صاحبان فروشگاه های سنتی را که قلک وار 
در حاشیه خیابان ها صف کشیده اند، به چالش کشیده و تمرکز این فروشگاه ها را بر افزایش 

سرعت و دقت و کیفیت ارائه خدمات بازرگانی قرار داده است.

فناوری ها علیه واسطه های پولی
پول و نهادهای مرتبط با آن یعنی بانک های مرکزی و بانک ها، جایی است که به تازگی مورد 
هجوم فناوری های نوین قرار گرفته است. این جا همان جایی است که بانک ها به واسطه 
قدرتی که مشروعیت آن از سوی نهادهای حاکمیتی به دست می آید، به واسطه گری مالی 

مشغول اند.
در سطحی باالتر، بانک های مرکزی قراردارند که با استفاده از »حق آقایی« یا »سینوراژ«، 
اقدام به چاپ پول، می کنند. از سوی دیگر ارتباطات در نظام مالی بین الملل نیز موضوعی 
است که با استفاده از واسطه های تعریف شده توسط اقتصادهای بزرگ تعریف شده است و 
این اقتصادها به مدد این ابزارهای واسطه ای، نبض نظام معامالت بین المللی را در اختیار 
گرفته اند. به طوری که نمونه آن را می توان در قالب تحریم های مالی ایران از طریق پیام 

رسان مالی بین المللی )سوئیفت( دید.
با این اوصاف، چند سالی می شود که تالش ها برای حذف واسطه ها در سازو کارهای پولی 
اقتصادی گسترش یافته است. از جمله تحوالتی که چند سالی است در این زمینه رخ داده، 
پدیده نوظهوری به نام رمزینه ارزهاست. بیت کوین نمونه ای مشهور از رمزارزها به شمار می 

رود.
سیستم  یک  خیلی خالصه،  طور  به  هستند،  دیجیتال  فضای  بر  مبتنی  که  ارزها  رمزینه 
خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل مبادالت بین افراد را تشکیل می دهند، بدون آن که 
نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد. تصور کنید روزی خود شما یک پول اختراع کنید 
و بین افرادی که به شما اعتماد دارند و با شما رابطه دارند، به اشتراک بگذارید. این سیستم 
قادر خواهد بود روابط و تبادالت مالی بین شما و بقیه را شکل بدهد. این، یک مثال مینیاتوری 

از پدیده رمز ارزهاست که صد البته در مقیاس های بزرگ معنا پیدا می کند.

انواع ارزهای مجازی
از آن جهت که  ارز مجازی  ارزهاست.  از  انواع گوناگونی  برای  ارز مجازی، یک مفهوم عام 
غیر ملموس است، نوعی ارز دیجیتال محسوب می شود و وجه تمایز آن این است که پول 

مزیت ها و چالش های پیش رو
 ارزهای مجازی
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دیجیتال، نماینده اسکناس های بانکی است 
که فقط ساز و کار آن غیر فیزیکی شده است. 
در حالی که ارز مجازی هیچ گونه ارتباطی 
با پول بانکی نداشته است و یک ارز جدید با 

ساز و کار منحصر به فرد به شمار می رود.
ارزهای مجازی بر مبنای پاسخ به این سوال 
که آیا می توانند به پول واقعی تبدیل شوند یا 
خیر، به دو دسته »قابل تبدیل« و »غیر قابل 
تبدیل« تقسیم می شوند. رمز ارزهای غیر 
قابل تبدیل، هیچ گونه امکانی برای تبدیل به 
پول های بانکی را ندارند. همانند پول هایی 
که در بازی های رایانه ای یا موبایلی کسب 
می شوند و فقط امکان خرج در همان بازی 
به آن ها »سکه بازی«  را دارند و اصطالحاً 
می گویند. این ارزها صرفاً به صورت متمرکز 
هستند. یعنی یک نهاد مرکزی )برای مثال 
سازنده بازی( آن را انتشار می دهد و دفتر 
 E-Gold که  دارد  می  نگه  خود  نزد  را  کل 

معروف ترین مثال از این دسته است.
تبدیل«،  »قابل  مجازی  پول  مقابل  در  اما 
امکان تبدیل به پول های حقیقی و بالعکس 
و خدمات  کاال  برای خرید  آن  از  و  دارد  را 
این  برد.  بهره  توان  می  مجازی  و  حقیقی 
نمونه، رشد یافته ترین نمود پول های مجازی 
است. این پول ها خود به دو دسته متمرکز 
متمرکز  است.  شده  تقسیم  متمرکز  غیر  و 
به این معنا که انتشار و کنترل آن، توسط 
یک نهاد مرکزی صورت می گیرد. در مقابل 
پول مجازی غیر متمرکز، به معنای انتشار و 
کنترل پول، فارغ از کنترل و مدیریت نهاد 
موجود  افراد  کلیه  توسط  و  بوده  مرکزی 
رمزگذاری  علم  کارگیری  به  با  شبکه،  در 
ارز  به  جهت،  همین  به  شود.  می  مدیریت 
»رمزینه  متمرکز،  غیر  تبدیل  قابل  مجازی 
گویند.  می  شده«  رمزنگاری  »ارز  یا  ارز« 
و  انتشار  جمله  از  آن  فرایندهای  تمام  زیرا 
تایید تراکنش ها، به جای این که توسط نهاد 
مرکزی انجام شود، از طریق تمامی افراد با 
صورت  رمزنگاری  و  ریاضی  علوم  کار  سازو 

می گیرد.
این شبکه پولی غیر متمرکز  امنیت  تامین 
است،  کنترل  و  نظارت  هرگونه  از  فارغ  که 
دارد  شده  رمزنگاری  کار  سازو  یک  به  نیاز 
تا اعتماد افراد به آن جلب شود. به عبارت 
دیگر، در سازو کار این پول، نیاز به اعتماد به 
هیچ نهادی نیست و الگوریتم های ریاضی و 
رمزگذاری، صحت معامالت و تبادالت پولی 
را تایید می کنند و هیچ کاربری نمی تواند 

در شبکه تغییر ایجاد کند. این فرایند به گونه ای است که افراد برای ارسال وجوه، باید از یک 
رمز خصوصی و یک رمز عمومی استفاده کنند.

می توان گفت یکی از انگیزه های اختراع این ارزها، غیر متمرکز بودن آن بوده است. زیرا این 
پول در پی نارضایتی از دخالت نهاد مرکزی و ناظر در سیستم اقتصادی )به عنوان مثال بانک 
مرکزی( پدید آمده است. بدین منظور مخترعان این پول، در صدد آن بوده اند که تبادالت 
مالی به صورت فرد به فرد و بدون دخالت هیچ نهاد واسطی صورت گیرد که در این صورت، 
هم هزینه مبادالت کاهش می یابد و هم سرعت انتقال افزایش پیدا می کند و مهم تر از همه 
کسی نمی تواند به چاپ بی رویه پول برای منافع ملی خود اقدام کند و ارزش پول را کاهش 
دهد. راه حل این مسئله، اختراع یک پول غیر متمرکز، بر پایه انتقال فرد به فرد و متن باز 

بوده که تحت نظارت و کنترل هیچ نهادی نباشد.

بازار جهانی رمزینه ارزها
بعد از تجربه نسبتاً خوب بیت کوین در سال های اخیر در حوزه ارزهای مجازی، تعداد ارزهای 
مجازی در دنیا رو به فزونی گذاشت. هم اینک کار به جایی رسیده است که برخی افراد مشهور 
نیز به واسطه شهرت خود و اعتباری که نزد دیگران دارند، به فکر راه اندازی ارز مختص به 
خود افتاده اند. به عنوان مثال می توان از رونالدینیو بازیکن سابق تیم ملی برزیل نام برد. با 
این حال، بررسی ارزش بازار رمزینه ارزها در دنیا نشان می دهد که پیش از سال 2017 و 
اوایل آن، بیت کوین بیش از 90 درصد از سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل می داد. اما با رونق 
چشمگیر این بازار در سال 2017 و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهش یافته و به 

زیر 50 درصد رسیده است.

مزیت رمز ارزها
فارغ از انواع رمزارزها، هم اینک می توان به مزیت های موجود در به کارگیری آن ها اشاره 
کرد. این موارد با توجه به جمیع شرایط اقتصاد بین الملل پیش روی کشورمان قابل توجه 

است:

1- آزادی در پرداخت و دسترسی بین المللی: 
در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت ها نظیر به نظیر صورت می گیرد و هیچ واسطه ای وجود 
ندارد. به همین دلیل، با این سیستم می توان به هر کسی در دنیا، بدون وجود کارمزد نهاد 

واسط و با سرعت، وجه دلخواه خود را پرداخت کرد.

2-هزینه عملیاتی پایین:
یکی از معایب نظام های متعارف پرداخت در سطح بین المللی، هزینه های معامالتی باالیی 
است که توسط نهادهای واسط دریافت می شود. در نظام نوین پرداخت رمزینه ارزها، به دلیل 
فقدان نهادهای واسط، هزینه های معامالتی بسیار اندکی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز به 

پرداخت کارمزد مازاد می تواند وجه خود را انتقال دهد.
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3-سرعت باال در انتقاالت بین المللی:
به صورت فرد  این سیستم،  انتقال پول در 
به فرد صورت می گیرد و به طور میانگین، 
در کمتر از 10 دقیقه، وجه از حساب فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود. از سوی دیگر 
در صورت نیاز به سرعت باالتر، هر فرد می 
تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود، 
سرعت انتقال وجه را افزایش دهد. در حالی 
که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به 
دلیل وجود واسطه های مالی متعدد، باالتر 

است.

و  اقتصاد  در  رویه  بی  پول  خلق  4-عدم 
کنترل تورم:

 با توجه به این که خلق پول در اقتصاد بر 
اساس سازو کار تعریف شده در برخی رمزینه 
ارزها، همانند بیت کوین، اساساً امکان پذیر 
غیر  صورت  به  پول  نوع  این  نیز  و  نیست 
مرکزی  بانک  اختیار  در  و  بوده  متمرکز 
قرارندارد، بنابراین امکان خلق بی رویه پول 
و در نتیجه کاهش ارزش شدید آن، یا تورم 
در  عالوه  به  نیست.  متصور  افسارگسیخته 
کشورهایی که بانک مرکزی از استقالل الزم 
برخوردار نبوده اند و سلطه مالی دولت وجود 
به واسطه  امکان گسترش حجم پول  دارد، 
کسری بودجه های دولت در اقتصاد وجود 
ارزها  رمزینه  درباره  مشکالت  این  که  دارد 

مشاهده نمی شود.

شرایط  در  ارزها  رمزینه  از  5-استفاده 
تحریمی ایران:

 همان طور که بیان شد، رمزینه ارزها، نوعی 
هیچ  و  شوند  می  محسوب  خصوصی  ارز 
نهادی توانایی دخالت در تراکنش های آن 
را ندارد. همچنین فرستنده و گیرنده در این 
بنابراین  است  شناسایی  قابل  غیر  سیستم 
المللی  بین  های  تحریم  کشورمان،  درباره 
این  از  ایران  مالی  تعامالت  در  تواند  نمی 

طریق اثرگذار باشد.

6-ناتوانی دولت ها در مصادره و بلوکه کردن:
 در شرایطی همچون شرایط کشور ما که در 
تخاصم با آمریکا، دارایی هایش در این کشور 
در معرض بلوکه شدن قرار می گیرد، استفاده 
از رمزینه ارزها می تواند راهگشا باشد. چرا 

که این ارزها از این منظر امن هستند.

7- امکان ایجاد رمزینه ارزهای منطقه ای و 

تسهیل در پیمان های پولی دو و چند جانبه:
 امکان ایجاد رمزینه ارز در محدوده جغرافیایی خاص، از دیگر فرصت های آن خواهد بود که 
کشورها می توانند از مزیت های به وجود آمده برای افزایش حجم تجارت منطقه ای بهره 
ببرند. عالوه بر این با توجه به گسترش پیمان های پولی دو یا چند جانبه در بین کشورها 
در سال های اخیر و حذف تدریجی ارزهای واسطی مانند دالر و یورو در مبادالت برخی از 
کشورها، این امکان وجود خواهد داشت که با تعریف یک رمزینه ارز مشترک جدید به جای 

استفاده از ارزهای ملی، سرعت این پیمان ها و اثرگذاری آن ها در اقتصاد افزایش یابد
.

8-تسهیل در جهانی شدن کسب و کارهای داخلی و بهبود صادرات غیر نفتی:
 یکی از ضعف های جدی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است که با توجه به 
ویژگی های خاص رمزینه ارزها، این امکان وجود خواهد داشت که کسب و کارهای موجود 
در داخل کشور، کسب و کار خود را به دیگر کشورها نیز گسترش داده و موجب افزایش 
صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران شوند. به عالوه با پذیرش بیشتر رمزینه ارزها در کشور، 
یکی از مشکالت گردشگران خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد باال و انتقال ارز از طریق 
سیستم بانکی به داخل ایران رفع خواهد شد و زمینه برای توسعه گردشگری فراهم می شود.

9-نبود امکان جعل رمزینه ارزها: 
یکی از چالش های موجود در پول های رایج کشورها، جعل و چاپ تقلبی این پول ها بوده که 
مشکالتی را برای سیستم مالی کشورها در دوره های مختلف ایجاد کرده است. با این حال، 
ویژگی منحصر به فرد رمزینه ارزها، نبود امکان جعل و چاپ تقلبی آن هاست که مزیت مهمی 

برای این نوع ارزها به شمار می رود.

10-امکان تعریف قراردادهای هوشمند:
 قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که اجازه انجام معامالت قابل اعتماد بدون دخالت 
اشخاص ثالث را می دهد. این معامالت قابل پیگیری و در عین حال غیر قابل برگشت هستند. 
این قراردادها، شامل تمام اطالعات مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات پیش بینی 

شده به طور خودکار هستند. رمزینه ارزها، امکان اجرای این قراردادها را فراهم می کنند.

چالش و ریسک های رمزینه ارزها
از سوی دیگر، ارزهای رمزپایه، با چالش ها و بعضی مشکالت بعضاً اساسی مواجه هستند که 
توجه به آن ها با توجه به شرایط اقتصاد ایران ضروری است. این مشکالت گاهی تصمیم گیری 

سریع تر مقامات پولی بانک مرکزی را می طلبد.
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1-نوسانات قیمتی و نبود ثبات:
 این مورد در خصوص بیت کوین به وضوح 
در  کوین  بیت  قیمت  است.  مشاهده  قابل 
طول دوره ظهور خود، با فراز و نشیب های 
فراوانی روبه رو بوده است. به طوری که به 
عنوان مثال در یک سال اخیر، نوسانات چند 
هزار دالری در ارزش بیت کوین وجود داشته 
است. این موضوع به بی اعتمادی به این ارز 
منجر می شود. زیرا خطر نبود ثبات در آن 

احساس می شود.

2-فقدان قوانین و مقررات مشخص:
از  پول های سنتی  بر عکس  پول مجازی   
نیست  برخوردار  شفافی  مقررات  و  قوانین 
برای  به یک چالش جدی  تواند  این می  و 
هر دولتی تبدیل شود. زیرا راه را برای انجام 
باز می   … و  پول شویی  مجرمانه،  کارهای 
کند. این مشکل به دلیل ماهیت رمزگذاری 
شده این پول است که در آن، هویت واقعی 

فرستنده و گیرنده ناشناخته باقی می ماند.

3-تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط:
نهادهای  نقش  مجازی،  های  پول  رواج  با   
واسط و بانک مرکزی در تراکنش های کشور 
کمرنگ می شود. این موضوع می تواند خطر 
بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی کشور 
به شمار آید. زیرا در این صورت، جایی برای 
اعمال سیاست های پولی باقی نمی ماند و 
هیچ نظارتی بر تراکنش های روزانه موجود، 

وجود نخواهد داشت.

4-بروز مشکالت امنیتی:
 الکترونیکی بودن رمزینه ارز، چالش هایی 
نظیر گم شدن، هک شدن حساب کاربر و 
دارد.  همراه  به  را  الکترونیکی  های  سرقت 
و رمز  اگر کاربر، اطالعات حساب  به عالوه 
عبور خود را فراموش کند، پول های او برای 
سیستم  در  رفت.  خواهد  بین  از  همیشه 
کارت  فردی  اگر  کنونی،  متداول  بانکداری 
را  آن  رمز  یا  کند،  گم  را  خود  بانک  عابر 
فراموش کند، به راحتی با مدارک شناسایی 
خود به بانک مراجعه و کارت و رمز خود را 
بازیابی می کند. اما در رمزینه ارز، اگر فردی 
کلید خصوصی خود را فراموش کند، به هیچ 
عنوان قابل بازیابی نیست. زیرا حساب او نزد 
هیچ نهادی ثبت نشده است که بتواند به آن 
نیز  فرد  این سرمایه  بر  مراجعه کند. عالوه 

کاماًل از بین می رود.

5-مشکل ارث:
در نظام بانکی موجود، در صورتی که صاحب حساب فوت کند، این امکان برای ورثه وجود 
خواهد داشت تا بعد از طی مراحل قانونی، دسترسی به حساب فرد متوفی داشته باشند. در 
حالی که در نظام پولی رمزینه ارزها، دسترسی به حساب شخص، صرفاً با داشتن آدرس کیف 
پول الکترونیکی و رمز عبور آن امکان پذیر است. در صورتی که این اطالعات تنها در اختیار 

متوفی بوده باشد، هیچ سازو کاری برای دست یابی ورثه به ارث خود وجود نخواهد داشت.

6-چالش فقهی:
هم اینک از منظر فقهی، چالش مهمی در خصوص رمزینه ارز ها مبنی بر شرعی بودن یا 
نبودن کاربرد این ابزارها به عنوان پول وجود دارد. این چالش ها هم از نظر قواعد فقهی فردی 

)مانند اکل مال بالباطل( و هم قواعد فقهی اجتماعی )مانند قاعده نفی سبیل( وجود دارند.

7-برگشت ناپذیری تراکنش های اشتباهی:
 در سیستم کنونی بانک محور، اگر مبلغی به طور اشتباه واریز شود، بانک با وکالتی که از 
سوی سپرده گذار دارد می تواند وجه را به راحتی بازگرداند. اما در زمزینه ارز، چون هیچ 
نهاد مرکزی و واسطی وجود ندارد و همچنین هویت دارندگان کیف پول مشخص نیست، 
چنان چه وجهی به طور اشتباه به یک کیف پول الکترونیکی دیگر واریز شود، به هیچ عنوان 

قابل شناسایی و بازگشت نیست.

 استخراج بیت کوین و چالش جهانی مصرف برق
statista عباس علوی راد/ به نقل از

* برآوردهای دانشگاه کمبریج نشان می دهد که بیت کوین 76/61 تریلیون وات ساعت 
)TWh( برق هر سال در جهان مصرف می کند.

* این میزان مصرف برق از 46/58 تریلیون وات ساعت مصرف برق ساالنه در کشور 
سوئیس بیشتر است.

* سهم بیت کوین از کل مصرف برق در دنیا در سال 28/0 درصد می باشد. در واقع اگر 
بیت کوین یک  کشور بود، رتبه 41 بیشترین مصرف کننده برق در میان ملل دنیا را در 

اختیار داشت !!
* درست است که ارزهای دیجیتال یکی از واقعیت های دنیای امروز است، لیکن این 

پدیده با چالش،های بسیاری مواجه خواهد شد.
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8-تهدید رقبا: 
رمزینه ارزها همچون بیت کوین به دلیل جلب اعتماد به سیستم، متن باز هستند و این مسئله 
منجر می شود که دیگران به راحتی از روی آن برنامه کپی و یک رمزینه ارز دیگر درست کنند 
به طوری که تا بهمن سال قبل، بیش از 1500 رمزینه ارز خلق شده است. این روند رقابتی 
می تواند تهدید بزرگی برای رمزینه ارزهای اولیه همچون بیت کوین ایجاد کنند. به عنوان 
مثال چنان چه در یک بازه زمانی، سرمایه داران بزرگ دنیا پول خود را از بیت کوین وارد 
رمزینه ارز دیگری و نیز کشورهای بزرگ دنیا بیت کوین را غیر قانونی اعالم کنند، در یک 

لحظه کل ارزش بیت کوین خواهد ریخت و سرمایه افراد به هیچ تبدیل خواهد شد.

9-فقدان مستند قانونی:
 انتقال وجه در این نوع ارزها غیر قابل تشخیص بوده و امکان رهگیری آن به راحتی میسر 
نیست. به طور مثال، اگر فردی از یک فروشگاه توسط رمزینه ارز، کاالیی را خریداری کرد و 
فروشنده، پس از دریافت وجه، از ارسال کاال امتناع ورزید، خریدار امکان پیگیری حقوقی از 
مراجع قضایی به دلیل فقدان مستندات الزم را ندارد. چرا که آدرس ها در بردارنده هویت 

فروشنده  همچنین  و  نیستند  مالک  اصلی 
می تواند در هر تراکنش، از آدرس جدیدی 

استفاده کند.

10-زمان زیاد تایید تراکنش برای مبادالت 
داخلی:

تایید کلیه تراکنش های بیت کوین به طور 
میانگین حدود 10 دقیقه طول می کشد که 
بین  های  تراکنش  برای  زمان  این  چه  اگر 
المللی مناسب است، اما برای تراکنش های 

داخلی بسیار زیاد است.
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تا دهه 1990 میالدی برداشت رایج از اصالحات اقتصادی 
در جهان این بود که باید شرکتهای دولتی را واگذار کرد 
ویژه  به  بازارها  در  دولت  دخالتهای  )خصوصی سازی(، 
بازار کار، بازار ارز، بازار بانکی و بازار انرژی را کاهش داد 
)آزادسازی قیمتها( و مقررات دست و پاگیر دولتی را کنار 

گذاشت )مقررات زدایی(.
تعدیل  یا همان سیاست های  اصالحات مرسوم  این  اما 
اقتصادی بدون یک دولت باکیفیت، نتایج ناگواری برای 

برخی کشورها داشت. 
به وجود  باکیفیت چه ویژگی هایی دارد و چگونه  دولت 
می آید؟ دولتی که نه تنها مانع توسعه نباشد بلکه حامی 
توسعه باشد و حتی باالتر از حامی، خودش بانی توسعه 

کشور باشد. 

 دولت باکیفیت چند ویژگی بارز دارد:
یک. غیرمتمرکز است و از توانمندی همه مناطق کشور  

به کاراترین روش بهره می برد. 
کوچکترین  یعنی  دارد.  را  اجتماعی  هزینه  کمترین  دو. 
بوروکراسی یا نظام اداری ممکن را دارد. بوروکراسی آن، 
کمترین هزینه را برای فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد 
می کند. مالیاتهای دولت، کمترین اختالالت ممکن را بر 

سرمایه گذاری و اشتغال و تولید دارد. 
درمان،  و  بهداشت  امنیت،   شامل  دولتی  خدمات  سه. 
باالترین  از  زیربنایی  امور  و  اجتماعی  تامین  آموزش، 

کیفیت برخوردار باشد. 
)بودجه ریزی،   دولت  درون  های  رویه  و  قوانین  چهار. 
قواعد  طبق  پاسخگویی(  و  اداری  نظام  برنامه ریزی، 

دموکراسی می تواند به درستی کار کند. 
پنج. استراتژی توسعه صنعتی مشخصی برای آینده کشور 
داشته باشد و بتواند آن را در بی ثباتی های سیاسی و 

اجتماعی و اقتصادی به پیش ببرد. 
دهه  سه  طی  را  مرسوم  اصالحات  تنها  نه  ایران،  دولت 
اخیر نتوانسته انجام دهد از میان ویژگی های باال نیز هیچ 
کدام را ندارد. مسئله این است که فراهم ساختن کدام 

ویژگی از اولویت بیشتری برخوردار است؟ 
برای  مشروطه  انقالب  با   1285 سال  از  ایرانیان   
وجود  با  و  تالشند  حال  در  دولت  کردن  دموکراتیک 

حرکت به سمت دموکراسی )ویژگی چهارم( 
است.  نگرفته  مندی شکل  قاعده  دولت  اما 
پس تاکید بر اصالح کدام ویژگی می تواند 

نتایج بهتری برای جامعه داشته باشد؟ 
به نظرم، تمرکززدایی هوشمندانه مهترین   
است.  کنونی  شرایط  در  اقتصادی  اصالح 
نظام  در  رضاشاه  زمان  از  سالهاست 
اقتصادی  سیاستگذاری  و  تصمیم گیری 
بودجه  ایم،  کرده  عمل  تمرکزگرا  شدت  به 

وابسته به نفت را به مراکز اصلی بیشتر تخصیص داده ایم،  شرکتهای دولتی را 
به عنوان مهمترین  ابزارهای اقتصادی در حوزه نفت، پتروشیمی، گاز، صنعت، 
معدن، آب، برق،  مسکن، راه، بنادر، بازرگانی،  کشاورزی و بانکداری و بیمه 
به صورت متمرکز اداره کرده ایم، در ارائه خدمات عمومی به ویژه آموزش و 
بهداشت و درمان با کمک صدها هزار مدرسه و بیمارستان دولتی به صورت 
متمرکز عمل کرده ایم. این تمرکزگرایی افراطی کشور را از نظر اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی فلج کرده است و حتی انعطاف الزم را برای شکل گیری 
نهادهای محلی مناسب از بین برده است. خواسته های محلی را سرکوب کرده 

و خواسته های ملی را تحت شعاع قرار داده است. 
 چرا نباید یک شهرستان و یا یک استان برای خودش برنامه توسعه جامع 

داشته باشد؟
 شاید بگویید که توانایی الزم را برای طراحی و اجرای برنامه توسعه ندارند. 
مشخص است که پس از سالها، کنترلهای بوروکراتیک از مرکز، چنین توانایی 
شکل نگرفته اما با اصالح قواعد و رویه ها و رقابت سازنده بین شهرستان ها و 

استان ها به سرعت توانایی های عجیبی به وجود خواهد آمد.

تمرکززدایی هوشمندانه؛ 
                                        مهمترین اصالح اقتصادی

علی چشمی
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بخشنامه مهم بانک مرکزی/ پرداخت وجه چک از 

محل موجودی سایر حساب ها امکان پذیر شد

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در بخشنامه ای به مدیران عامل 
شــبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصالح چک 
با مصوبه مجلس شورای اســالمی، تغییرات 
و اصالحاتــی را بــا توجه به تأکیــد مدیریت 
کل مقــررات، مجوزهــای بانکی و مبــارزه با 
پولشــویی ابالغ کرد که اصالحات جدید باید 
در ســامانه های داخلی بانک های کشور لحاظ 

و عملیاتی شود.

پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر 
حساب ها امکان پذیر می شود

مدیریت کل اعتبــارات بانک مرکزی اعالم 
کرده که بر اســاس مفاد قانــون جدید چک و 
دستورالعمل حســاب جاری بانک مرکزی به 
شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی 
حســاب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به 
پرداخــت وجه چک از محل موجودی ســایر 
حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از 
حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، 
حساب ســرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب 
ســرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود 
کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر 
مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک 

هستند.
در زمینــه عملیاتــی نمودن مفــاد جدید 
قانون چک به منظور مســدودی حســاب در 
صورت کافی نبودن موجودی حســاب، تأکید 
شــده که باید مشخصات صادرکنندگان چک 
برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی 
حساب های ایشان و انســداد مبالغ چک های 
برگشتی از طریق بستر ســامانه کاشف انجام 
شــود که پس از اعمال تغییــرات الزم اعالم 
خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف بر اساس 
پیگیری خبرنگار ایِبنا در این زمینه در دستور 

کار بوده و با عملیاتی ســازی نسخه جدید کاشــف در آینده ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی 
کاشف افزوده خواهد شد.

فرآیند رفع اثر از چک های برگشتی
بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشــتی خاطرنشان کرده که در صورت واریزی 
کســری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نســبت به رفع اثر از چک های برگشتی به درخواست 
صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشــتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده 
چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را 
به شیوه قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند؛ همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع 
بندهای ب، ج، د، ه و یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می بایست از مبلغ 

مسدودشده رفع انسداد به عمل آید.
بر اساس این بخشــنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانک 
مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک 
مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و 
نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء 
و مهر به متقاضی تسلیم کند؛ الزم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد ُمهر شخص 

حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه 
نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک 
خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که 
بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چک 

و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
بانک مرکزی در همین راســتا تأکید کرده محدودیت 10روزه موجود در ســامانه های داخلی 
شبکه بانکی لغو شــده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطالعات چک برگشتی به 
سامانه های چک های برگشــتی بانک مرکزی ارسال شــود. همچنین محدودیتی که تا امروز در 
سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطالعات چک هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت 
می شوند، لغو شده و عالوه بر علت فوق، اطالعات کلیه گواهی نامه های عدم پرداخت صادره باید در 
سامانه های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ 15/2/1398 )15 اردیبهشت ماه( 
اســتفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشــت چک در سامانه های بانک 

مرکزی ضروری خواهد بود.
این بانک اعالم کرده که شناسه چک برگشــتی که در سامانه های چک برگشتی بانک مرکزی 
تولید می شــود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایســت تمهیدات الزم را برای درج 
شناســه یادشــده بر روی گواهی نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کــد رهگیری اتخاذ کند و 
بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی نامه عدم پرداخت 

به صورت سیستمی اقدام کند.
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مدیریــت کل اعتبــارات بانــک مرکــزی 
خاطرنشــان کرده به استناد تبصره یک ماده 5 
مکرر، چنانچه صدور گواهی نامه عدم پرداخت 
به دلیل دســتور عدم پرداخــت طبق ماده 14 
قانــون صدور چــک و تبصره های آن باشــد، 

سوءاثر محسوب نمی شود:
اطالعــات چک هــای برگشــتی موضوع 
ماده فوق الذکر می بایســت همانند گذشته به 
سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال 
شوند؛ بر همین اســاس پس از درج اطالعات 
با کد اختصاص یافته برای علت برگشــت چک 
موضــوع ماده 14 قانون، اطالعــات مذکور در 

پاسخ استعالم نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص 
چک های مشــمول ماده 14 قانون که پیش از 
این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه 
می بایســت در فیلد کد پستی فرم اصالحی در 

سامانه ارسال شود.
بانک مرکزی در تبصره ماده 2 ماده 5 مکرر، 
اطالعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی 
در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد 
شد و بر همین اســاس ضروری است همچون 
گذشــته اطالعات امضاکننــدگان چک های 
برگشتی به صورت منظم در سامانه چک های 

برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
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در محاسبات اقتصادی، سیاسی ودر جلسه 
بازرگانی،  های  اتاق  نمایندگان  هیات 
منیتی  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اصوال تمام کشورهای همسایه حائز اهمیت 
چندین  به  عراق  اما  بین  این  در  هستند. 
دلیل عمده جایگاه ویژه ای برای ایران دارد.

بودن  دارا  با  همسایگانش  بین  در  ایران 
حدود 1609 کیلومتر مرز مشترک) 1258 
کیلومتر مرز زمینی و حدود 351 کیلومتر 
مرز آبی( طوالنی ترین مرز را با کشور عراق 

دارد.
بستری  دارای  خود  خودی  به  هم مرزی 
تهدیدهای  و  بی نظیر  فرصت های  از  ژرف 
بی بدیل است. از تاثیر و نفوذ حوزه تمدنی 
و تاریخی ایران بر عراق که بگذریم، وجود 
حمایت  و  مرکزیت  شیعه،  مقدس  اماکن 
مرزها  سوی  دو  در  شیعیان  تقلید  مراجع 
از یکدیگر طی قرن های گذشته و اکثریت 
جمعیت شیعی در عراق و همچنین به طور 
سنتی روابط حسنه ایران با کردهای عراق 
بین  ناگسستنی  مذهبی-تاریخی  پیوندی 

دو دولت-ملت ایجاد کرده است.
پیوند و ظرفیت عظیم دو  این  آنکه  طرفه 
ملت-دولت با تحوالت عراق پس از 2003 
که خط پایانی بود بر سرکوب و محدودیت 
کمانی  همانند  آن کشور  اکثریت جمعیت 
از چله رها شده به جایگاه هویتی-تاریخی 

تحمیلی  دهشتناک  و  تلخ  تجربه های  وجود  با  همسایه  دو  این  چنانچه  بازگشته،  خود 
افراطیون دیکتاتور اینک در قالب و محوریت یک فرهنگ تاریخی-مذهبی هویت خود را 

بازیافته و فرآیند تکاملی منطقه گرایی صلح محور را آغاز کرده اند.

نیازهای امروز ایران و عراق
در چنین نگرش و رویکردی می توان اذعان نمود دو کشور در یک بستر عمیق وابستگی 
متقابل قرار دارند. اکنون عراق به ثبات، بازسازی و توسعه روابط متوازن نیازمند است و 

ایران به رفع چالش سیاسی و مدیریت سخت ترین تحریم های یکجانبه امریکا.
و  گزاف  هزینه های  و  عراق  در  امریکا  ساختاری  نفوذ  و  حضور  به  توجه  با  همچنین 
سرمایه گذاری های کالنی که در این کشور انجام داده اند، ثبات و توسعه عراق برای امریکا 

اهمیت به سزایی دارد.
بنابراین فرصتی بی نظیر برای ایران مهیاست. از یکسو ایران می تواند نقش کلیدی بازسازی 
عراق را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر از این نقش برای پیشبرد منافع اقتصادی ایران در 

دوران تحریم بهره الزم را ببرد.
اینک که بنیادی ترین برون رفت ایران از چالش کنونی عملی کردن کلید واژه راهبردی 
برای  درازمدت  و  مشارکتی  قراردادهای  می تواند  ایران  دولت  است،  اقتصادی«  »رونق 
احداث  گازرسانی،  برق رسانی،  زمینه های  در  عراق  زیرساخت های  توسعه  و  بازسازی 
پاالیشگاه، راه سازی و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی و جاده ای، ساختمان سازی و … منعقد 
سازد اما نگارنده بر این باور است که این مهم به خصوص در شرایط تحریم های امریکا تنها 
زمانی به مزیت اقتصاد ملی ایران تبدیل خواهد شد که دولت نقش سیاست گذاری کالن 
و متوازن کننده در توسعه عراق داشته باشد اما آن را از طریق حضور و حمایت از بخش 

خصوصی در بازار عراق فراهم سازد.
»رونق  بر  مبتنی  سیاست های  با  اقتصادی  مشکالت  بر  غلبه  و  تحریم  شرایط  از  عبور 
ولیکن ظرفیت های موجود همچون ظرفیت کشور همسایه  بود  میسر خواهد  اقتصادی« 

عراق را نباید به بهانه های امنیتی یا تداوم تسلط دولت بر بازار از دست داد.
طبق آخرین آمارها حجم مبادالت ساالنه دو کشور بالغ بر 13 میلیارد دالر شده و دو کشور 

درصدد هستند حجم تجارت را در بازه ای میان مدت به 20 میلیارد دالر برسانند.

فرصـت طالیی عراق 
در دوره تحریم ها
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سفارت  که  می طلبد  چشم اندازی  چنین 
رقبای  کامل  رصد  ضمن  عراق  در  ایران 
اقتصادی ایران، به صورت 24 ساعته بخش 
خصوصی ایران در عراق را حمایت سیاسی-

اطالعاتی نماید و در یک پنل اقتصادی ویژه 
به صورت آنالین موقعیت های سرمایه گذاری 
در عراق را در اختیار شرکت ها و عالقمندان 

سرمایه گذاری در عراق قرار دهد.
ظرفیت  ژئوپلیتیکی  شرایط  دلیل  به  ایران 
تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد، 
بخش  در  می تواند  ایران  راستا  این  در 

از  بر تالش هر چه  با تغییر رویکرد سنتی رقابت که مبتنی  میادین مشترک نفت و گاز 
میادین مشترک است به سوی تشکیل کنسرسیوم نفتی گام بردارد.

نیروگاه های مشترک که سهام عمده آن  احداث  با  برق رسانی  استراتژی در بخش  همین 
در اختیار ایران باشد قابل پیگیری خواهد بود. بدیهی است در تمامی این مراحل مجلس 
شورای اسالمی به طور موازی می تواند با تصویب قوانین حمایتی و مشوق های الزم زمینه 

افزایش تولید داخلی و توسعه صادرات کاالهای ایرانی را تسهیل کند.
عبور از شرایط تحریم و غلبه بر مشکالت اقتصادی با سیاست های مبتنی بر »رونق اقتصادی« 
میسر خواهد بود ولیکن ظرفیت های موجود همچون ظرفیت کشور همسایه عراق را نباید به 

بهانه های امنیتی یا تداوم تسلط دولت بر بازار از دست داد.



شماره 565 / تیر ماه 1398 26

نخســتین اجالس هیات نمایندگان اتاق 
های بازرگانی سراسر کشــور )دوره نهم( در 
مشهد برگزار شــد و رئیس اتاق ایران در این 
اجالس به بیان مهمترین اهــداف و اولویت 
هــای اتــاق در دور نهم پرداخــت و بر لزوم 
مطالبه گری جدی فعاالن اقتصادی از دولت 
برای شــفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی 

ضد تولید تاکید کرد.
در این اجالس یک روزه که دیروز و با حضور 
اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی 
کشور در مشهد برگزار شد، سوگندنامه دوره 
نهم توســط همه اعضا قرائت شــد و عناوین 
کمیسیون های تخصصی بررســی و درباره 
آن رای گیری شــد. بیانیه اتاق ایران در مورد 
لزوم حذف دالر 4200 تومانی از اقتصاد ایران 
هم دیگر موضوعی بود که به رای گذاشــته و 
مصوب شد. ارائه گزارش بازرس و حسابرس 
قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال 1397 
اتاق ایران، ارائه تفریغ بودجه ســال 1397، 
رای گیری بــرای تصویب تفریــغ بودجه و 
گــزارش حســابرس و تعیین حســابرس و 
بازرس قانونی ســال 1397 و رای گیری در 
این زمینه دیگر اتفاقاتی بود که در نخستین 
اجالس هیات نماینــدگان اتاقهای بازرگانی 

سراسر کشور رقم خورد.

نقش آفرینی در اقتصاد و اصالحات درونی
غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران در 
سخنرانی خود به بیان مهمترین اهداف اتاق و 
مطالبات پارلمان بخش خصوصی از حاکمیت 
پرداخت و گفت: اتــاق بازرگانی در دوره نهم 
به طور حتم به دنبال ایجاد یک تحول است؛ 
بازبینی در نگرشــها، رویه ها و ســاختارها از 
جمله اقداماتی اســت که باید در دستور کار 
اتاق ایــران قرار گیرد؛ نقــش آفرینی موثر و 
سازنده در فضای اقتصادی و اصالحات درون 
سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اتاق نهم 

تبدیل شود. شــعار اتاق نهم، اتاق شاخص و تصمیم ساز است؛ اتاق به دنبال شفاف سازی، آینده 
نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است؛ شفاف سازی به معنای 
پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شــفاف ســازی اقدامات خود و مطالبه شــفافیت و 

مقابله با فساد از بیرون است.
وی تاکید کرد: اتاق نهم در راستای مطالبه گری از حاکمیت باید مطالبه جدی برای شفافیت و 
مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید را در دستور کار قرار دهد. هر سیاستی در بستر فساد آلود 
میتواند به ضد خودش تبدیل شــود و کارکرد اصلی خود را از دست دهد؛ لذا اتاق ایران به عنوان 
نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه اش از حاکمیت، مبارزه جدی با رویه های فســاد و شفاف 
سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده ها و مناقصات و تخصیص منابع ارزی 

و مسائلی از این دست است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این زمینه اتاقهای شهرســتانها باید هر اقدامی در جهت کمک 
به حاکمیت را در دســتور کار خود قرار دهند؛ در این ارتباط باید اذعان کرد که شــفاف سازی و 
مبارزه با هرگونه رانت جویی از داخل اتاقها باید شروع شود و به حد اکمل مورد توجه جدی قرار 
گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای یک آیین نامه اخالق حرفه ای کســب و کار هستیم که این 
کار به همت هیات ننایندگان انجام شــده و امیدواریم به زودی تقدیم هیات نمایندگان اتاقهای 

شهرستان  ها شود.
وی دومین هدف اتاق در دور نهم را بکارگیری علم و تجربه در تصمیم ســازی ها دانســت و 
افزود: در شرایط حال حاضر اقتصاد کشــور ضرورت پرررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی 
ها دوچندان اســت؛ در یک سال اخیر بخشــی از سیاســت گذاری ها برای حل و فصل مسائل 
پیش آمده که ناشــی از تحریم ها بود از طریق آزمون و خطــا اتفاق افتاد که برای مردم و به ویژه 
تولیدکنندگان بسیار هزینه داشت. بنابراین، اتاق نهم با بهره گیری از دانش هیات های علمی و 
تجریه فعاالن اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازیها نقش آفرینی کند و این موضوع را 

نه برای منفعت گروهی خاص که برای منفعت ملی مورد نظر جدی قرار دهد.

رویکرد غالبا ضد تولید و رانتی در گذشته
شافعی ســومین هدف اتاق در دور نهم را مطالبه گری در تســلط رویکردهای تولید محور به 
رویکردهای ضد مولد خواند و گفت: رویکرد غالب در سیاســتهای گذشــته ضد تولید و به نفع 
فعالیتهای رانتی و غیرمولد بــود؛ آن هم در زمانی که رهبری بر فعالیتهــای مولد تاکید دارند. 
حال زمان آن اســت که اتاق رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت به طور جدی مطالبه کند. 
تا زمانی که تولید در کشــور شــکل نگیرد، تجارت هم از رونق برخوردار نخواهد بود لذا یکی از 
رویکردهای اتاق مطالبه گری برای ســاماندهی تولیدات کشــور خواهد بــود. اتاق باید صدای 
بخشــهای مولد باشــد و با رصد سیاســتها، ریل گذاری قوانین را در جهت تقویت این بخش را 

مطالبه کند. 
وی درباره چهارمین هدف اتاق در دور نهم گفت: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش 
خصوصی چهارمین هدف ماســت و اولویت مهم بعدی، مطالبه از دولت در جهت توانمندسازی 
بخش خصوصی واقعی اســت؛ متاسفانه در کشــور ما مفهوم بخش خصوصی چندان مشخص 
نیست و سواســتفاده های زیادی به نام این بخش اتفاق میفتد؛ به عبارتی بین بخش خصوصی 

آنچه در نخستین اجالس اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی
 سراسر کشور در مشهد اتفاق افتاد

مطالبه گری برای تقویت بخش خصوصی



27تیر ماه 1398 / شماره 565

واقعی در مفهوم و با آنچــه در واقعیت وجود 
دارد، فاصلــه اســت. ایــن بخــش میتواند 
ســهمی در بهبود بهره وری و افزایش تولید 
و اشتغالزایی داشته باشد و به بالندگی کشور 
کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار را 
به همراه داشته باشد. پررنگ شدن نقش این 
بخش میتواند داللی را فرونشاند و مشاهدات 
نشان میدهد که باالترین سطوح موفقیت در 
توانمندســازی بخش خصوصی واقعی از آن 
کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار 
را در دستور کار قرار داده اند. اتاق باید با ارائه 
مشورتهای تخصصی، قانونگذاران و سیاست 
گذاران کشور را در ایجاد بستری مناسب برای 
ورود بخش خصوصی همراهی کند و متقاعد 
ســازد که حاکمیــت در این زمــان نیازمند 

همراهی بخش خصوصی واقعی است.
شافعی مطالبه گری از حاکمیت در اجرای 
درســت قانون بهبود محیط کسب و کار را از 
اهم اولویت های اتاق در اینده عنوان و اظهار 
کرد: انتظار میرود در تدوین قوانین و مقررات، 
نظرات اتاق و تشــکل های اقتصادی به موقع 
و در زمان مناســب پرسیده شود تا این بخش 
زمان کافی برای ارائه نظر داشــته باشد اما در 
اکثر مواقع در دقیقه نــود از اتاق نظرخواهی 
میشــود و زمان کافی برای بررســی موضوع 

وجود ندارد و در حقیقت اجرای ماده دو و ســه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرای نمایشی به 
خود میگیرد. وی افزود: ما باید فرصت کافی برای اســتفاده از کمیسونها و تشکلها و کارشناسان 
در جهت ارائه نظر بخش خصوصی را داشــته باشیم و الزم می دانم مراتب سپاس خود را از خانم 
جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که بر رعایت ماده دو و سه قانون تاکید دارند، اعالم دارم.

رئیس اتاق ایران اقدام بعدی اتاق در دور نهم را تقویت صادرات با اولویت کشــورهای همسایه 
و منطقه در راستای گذر از شــرایط کنونی، کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه 

همسایگان، رفع موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی اعالم کرد.
 وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی نوین، تدوین سناریوها و داشتن برنامه اقدام 
مشخص است؛ اتاق نهم باید این توانمندی را ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط 

اقتصادی را پیش بینی کند و برای هر کدام پیشنهادات الزم را ارائه دهد.
شافعی هشــتمین اولویت اتاق در دور نهم را تاسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای 
یک پژوهشــکده علمی، بازبینی ســازمان مرکز تحقیقات و اقدام برای ایجاد پژوهشــکده ای 

توانمند و علمی دانست تا به یک مرکز ارجاع اقتصادی تبدیل شود.
 وی خاطرنشان کرد: ضرورت تبادل اطالعات با دانشگاهیان نیازمند تاسیس این پژوهشکده 
را دوچندان میکند که امیدواریم در این دوره حتما به انجام برســد. ما باید شیوه های تازه ای به 
کار ببریم که نتیجه متفاوتی فراهم شــود و امکان مشاوره نخبگان هم فراهم شود و امیدواریم تا 
جلسه آینده هیات نمایندگان این پیشــنهاد برای دوستان ارسال شود و به نحو جدیدی جلسه 

هیات نمایندگان را برگزار کنیم.

موافقت اعضا با بیانیه ارزی اتاق ایران
در بخشــی دیگر از این اجالس، بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حــذف دالر 4200 تومانی از 
اقتصاد ایران مطرح شــد و 87 درصد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای کشــور به شرط اصالح 
بندهای دوم و هفتم بیانیه موافقت خود را اعالم کردند. مقرر شــد اصالح دو بند توســط هیات 

رئیسه اتاق ایران صورت گیرد و سپس به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد.
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طی سـال های بحران مالی، سیاسـت گذاران 
پولی در برخی از کشـورهای توسـعه یافته به این 
نتیجه رسـیدند که برای مقابلـه با تعمیق بحران 
بایـد از سیاسـت های نامتعارفی اسـتفاده کنند. 
سیاسـت هایی کـه ضمن کاهـش عمـق رکود، 
اثر انبسـاطی معناداری بر بازارها نداشـته باشـد. 
به این ترتیـب در برخی از کشـورها چون آمریکا 
سیاسـت های تسـهیل مقداری در قالـب تزریق 
میلیاردها دالر به اقتصاد، در دستورکار قرار گرفت. 
اگرچه کشـورهای توسعه یافته از ابزارهایی چون 
»سـهام ترجیحی« به عنوان سیل بند نقدینگی 
تزریق شده به اقتصاد استفاده کردند، اما دامنه های 
ایـن سیاسـت های پولـی تنهـا بـه اقتصادهـای 
توسـعه یافته منتهی نمی شـد؛ چراکه در اقتصاد 
به هم پیوسـته جهانی، نقدینگی ایجاد شـده در 
جست وجوی »سود بیشتر« شروع به حرکت بین 

مرزهای کشورها کرد.

پس کشـورهای در حال توسعه و اقتصادهای 
نوظهور نیز باید از چارچوبی برای مقابله با تهدید 
ناشـی از این روند به خصوص در زمینه نوسـانات 
نرخ ارز استفاده می کردند. »اگوستین کارستن«، 
رئیـس کل پیشـین بانک مرکـزی مکزیـک در 
نشسـتی که در حدود دو هفته پیش در مدرسـه 
اقتصاد لندن برگزار شـد، به تشریح سـاز و کاری 
پرداخت که کشـورهایی مانند مکزیک و شـیلی 
برای عبور از گرگ و میش پسا بحران از آن استفاده 
می کردند. داستان مواجهه مکزیک با چالش های 
سیاسـت گذاری پولی و ارزی در دوره پسابحران، 
از زبـان رئیس کل وقت بانک مرکزی مکزیک، در 

ادامه این گزارش انعکاس داده شده است.

بانکداری در دوره پسابحران
پس از بحران جهانی در سال 2008، کشورهای 
توسـعه یافته شـروع به اسـتفاده از سیاست های 

نامتعـارف پولی برای ترمیم اقتصـاد خود کردند. 
البتـه در نظام مالـی به هم پیوسـته، تصمیمات 
پولی یک کشور اثراتی فرامرزی دارد و اقتصاد دور 
دست ترین کشورها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. اتفاقی که در دوره پسابحران در اقتصاد جهان 
رخ داد و سیاست های تسهیل مقداری پیاده شده 
در کشـورهای توسـعه یافته باعث ایجـاد جریان 
پولی شد که در جست و جوی »بهره بیشتر« بین 
نظام هـای مالـی و اقتصـادی بین المللی حرکت 

می کرد.
در چنین شـرایطی کشورهای در حال توسعه 
و اقتصادهای نوظهور نیاز بـه چارچوب جدیدی 
در سیاست گذاری پولی داشتند، تا با تهدید ناشی 
از ایـن جریـان نقدینگـی مقابله کننـد. می توان 
گفـت سیاسـت گذاری پولی پـس از عبـور دوره 
ناگوار بحـران در قالب جدیدی رخ نمـود؛ فدرال 
رزرو سیاسـت های تسـهیل مقداری را اجرا کرد، 

مثلث سیاستی ضدشوک ارزی

رئیس کل سابق بانک مرکزی مکزیک از 
یک تجربه موفق می گوید

در اقتصاد به هم پیوسته جهانی، اجرای سیاست های تسهیل مقداری در کشورهای توسعه یافته در تقابل با دامنه های بحران، چالش هایی را برای 
سیاست گذاران پولی در اقتصادهای نوظهور نیز ایجاد کرد.

چالش هایی که در راس آنها، نوسـانات نرخ ارز در اثر جابه جایی سـرمایه بین مرزها در جست و جوی سود بیشتر بود. اگرچه شناورسازی نرخ ارز و 
تمرکز سیاست گذاران بر هدف گذاری تورمی با کاهش »گذر ارز« در اقتصادهای نوظهور، تا حدودی از دامنه اثر نوسانات نرخ ارز بر وضعیت اقتصادی 
این کشورها کاسته بود، اما به نظر می رسید که این رویکرد حاوی برخی کاستی ها در مواجهه همه جانبه با شوک های ناشی از نوسان نرخ ارز بود. به این 

ترتیب اقتصادهای نوظهور استفاده از ابزارهای مکمل را در دستور کار قرار دادند.
 یکی از این ابزارها تکیه بر ذخایر ارزی غنی بود که ضمن اعتباربخشی به بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول، خود به عاملی برای محدود کردن 
انگیزه های سفته بازانه تبدیل شد. در کنار این ابزار، بانک های مرکزی در اقتصادهای نوظهور از سیاست های نامتعارف ترازنامه ای مانند تبدیل دارایی و 
مبادله اوراق بلندمدت با اوراق کوتاه مدت به عنوان ابزاری برای کاهش آثار نوسان نرخ ارز استفاده کردند. این سه ابزار به اقتصادهای نوظهور کمک کرد 

تا دوران گرگ و میش پسابحران را در وضعیتی نسبتا باثبات سپری کنند.
مثلث سیاستی ضدشوک ارزی »اگوستین کارستن«، رئیس کل پیشین بانک مرکزی مکزیک داستان مواجهه مکزیک با چالش های سیاست گذاری 

پولی و ارزی در دوره پسابحران را تشریح کرد.

 مترجم:  بابک صحراگرد
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کشورهای توسعه یافته همسو با آمریکا به اجرای سیاست های نامتعارف دست زدند و کشورهای در حال 
توسعه نیز که در شرایط پسابحران، با چالش های جدیدی روبه رو بودند تغییراتی در سکان پولی خود برای 
عبور از دریای ناشناخته پسا بحران ایجاد کردند.  اقتصادهای نوظهور اگرچه از قلب بحران مالی دور بودند، 
اما جریان نقدینگی ایجاد شـده در اثر سیاست های نامتعارف اجرا شده در کشورهای توسعه یافته، یک 
تهدید بالقوه بود که می توانست خود را در قالب جریان های مختلفی چون سرمایه گذاری خارجی، بدهی 

دولتی، وام بانکی و تامین مالی تجاری نشان داده و پای بحران را به اقتصاد این کشورها باز کند.

دگردیسی چارچوب پولی
تواتر باالی بحران های مالی در تجربه دو دهه گذشته اقتصادهای نوظهور به خصوص در شرق آسیا و 
آمریکای جنوبی، باعث تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی و ارزی در بسیاری از این کشورها شده بود، 
مهم تریـن این تغییرات که در اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای نوظهور رخ داد، جایگزین کردن نظام 
ارزی تثبیت شـده یا نظام ارزی تحت مدیریت شـدید با یک نظام ارزی شناور و استفاده از هدف گذاری 

تورمی به جای لنگر ارزی در سیاست گذاری پولی بود.
نگاه به تجربه سـال های اخیر اقتصادهای نوظهور نشـان می دهد که اگرچه جریان ایجاد شده در اثر 
سیاست های نامتعارف اجرا شده در کشورهای توسعه یافته چهره اقتصاد این کشورها را خراشیده است، اما 
منعطف شدن سیاست گذاری پولی در این کشورها در کنار قاعده مند شدن سیاست های مالی و افزایش 
نظارت در حوزه رفتارهای مالی و پولی باعث شد تا این خراش عمق چندانی نداشته باشد.  واقعیت های 
رخ داده در اقتصاد این کشورها طی سال های اخیر به روشنی تصویر کننده اهمیت سیاست های ارزی در 
مختصات اقتصادی این کشورهاست؛ چراکه با وجود تغییر ساختار سیاست گذاری پولی در اقتصادهای 
نوظهـور، نرخ ارز کماکان وزن باالیی در معادالت ذهنی تصمیم سـازان پولـی دارد به عبارت دیگر »رها 
کردن خوشبینانه نرخ ارز« در این کشورها، رهنمودی است که شکستن آن در برخی از موارد طرفداران 

بیشتری از حفظ این رهنمود دارد.

نرخ بهره و اهرم اسمی
افزایش نرخ ارز در درجه نخست از طریق اثرگذاری بر قیمت کاالهای قابل تجارت بر مسیر قیمت ها اثر 
می گذارد. با این حال، تاثیر نهایی تغییرات نرخ ارز در سطح گسترده تر قیمت ها تا حد زیادی به ویژگی های 
فرآیند تورم داخلی و به خصوص نحوه انتشار اثر اولیه در اقتصاد از طریق »راند دوم اثرگذاری ارز« بستگی 
دارد. به طـور خالصـه می توان گفت پـس از مدتی اثر افزایش نرخ ارز بر قیمـت کاالهای قابل تجارت به 

کاالهای غیرقابل تجارت نیز سرایت خواهد کرد.
می توان گفت هر چقدر اثر اولیه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، اثرنهایی نرخ ارز بر انتظارات نیز بیشتر 
خواهد بود. در چنین شرایطی تصور اذهان عمومی از اقتصاد، بیش از پیش از وضعیت مورد نظر بانک های 
مرکزی فاصله می گیرد. البته باید یادآور شد که شدت اثرگذاری افزایش نرخ تورم بر انتظارات عمومی تا 
حد زیادی به این بسـتگی دارد که بانک مرکزی انتظارات عمومی را به اهرم سیاست گذاری خود وصل 
کرده باشـد یا خیر. هر چقدر اهرم اسمی سیاست های بانک مرکزی گره خوردگی بیشتری با انتظارات 

عمومی داشته باشد، از دامنه اثرات ثانویه افزایش نرخ ارز کاسته خواهد شد. 
بانک های مرکزی معموال در شـرایط نوسـانات نـرخ ارز به منظـور اهرم کردن انتظـارات عمومی به 

سیاسـت های خود اقدام به اسـتفاده از ابزارهای 
سیاسـت گذارانه بـرای تغییـر میـزان انقبـاض 
یـا انبسـاط سیاسـت های خـود می کننـد. ابزار 
بانک هـای مرکزی بـرای اثرگذاری بـر انتظارات 
معموال نرخ های بهره کوتاه مدت هستند. به لحاظ 
فنی، این نوع واکنش، معادل داشـتن یک قانون 
تیلور است که مالحظات نرخ ارز را شامل می شود 
و دقیقا تحت تاثیر اثر نرخ ارز بر پویایی تورم است. 
اما در شـرایطی که نـرخ ارز در وضعیت نوسـانی 
شدید قرار گرفته باشد، ممکن است از اثرگذاری 
چنین واکنشی بر انتظارات عمومی کاسته شود. 
در چنیـن وضعیتی، مناسـب اسـت از ابزارهای 
دیگر مانند مداخله هدفمند در بازار ارز با تاکید بر 
حفظ ذخایر ارزی یا سیاست های کالن اقتصادی 

استفاده کرد.
 بـا توجه بـه امکان تعدیل گسـترده سـهام در 
بازارهای سرمایه به عنوان بخشی از روند اثرگذاری 
نقدینگی ایجادشده در سیستم مالی بین المللی، 
استفاده از یک مکانیزم چندگانه برای مقابله با آثار 
ناشی از این روند، یک نیاز اساسی است؛ چراکه به 
نظر می رسد اسـتفاده از ابزارهای کالن اقتصادی 
به طور صـرف نمی تواند درد چندانـی را دوا کند. 
در حقیقت، داستان های متفاوتی در کشورهای 
مختلف، شـواهدی را در این زمینه ارائه داده اند و 
اینجا جایی اسـت که نظریه نیاز دارد تا با واقعیت 
روبه رو شـود. البتـه این به معنای اثرگـذار نبودن 
سیاسـت هایی ماننـد »هدف گـذاری تورمـی« 

نیست.
بررسـی ها نشـان می دهـد کـه در دو دهـه 
گذشـته گذار نـرخ ارز )اثر نـرخ ارز بر نـرخ تورم( 
در بسـیاری ازاقتصادهای نوظهور به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته اسـت، البته گذار نرخ ارز در 
این کشورها کماکان تفاوت زیادی با اقتصادهای 
توسعه یافته دارد. کاهش اثر نرخ ارز بر تورم، یکی 
از دسـتاوردهای قابل توجه هدف گذاری تورمی 
اسـت که از دهـه 1990 در این کشـورها به اجرا 
گذاشته شده است. با این حال، در رابطه با گذار ارز، 
اختالفات عمده منطقه ای وجود دارد، به نحوی که 
این متغیر در آمریکای التین به طور قابل توجهی 
باالتـر از آسیاسـت. تفاوتی که بیـش از هرچیز از 
ناهمگونی در فرآیند اثرگذاری ثانویه افزایش نرخ 

ارز در این دو منطقه جغرافیایی ناشی می شود.

اثر نرخ ارز بر تجارت
البته کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را نباید به 
معنای موفقیت سیاست گذاری در غلبه کامل بر 
تورم عنوان کرد؛ چراکه تجربه نشان داده است که 
در شـرایط پرتنش کماکان پتانسیل باالیی برای 



شماره 565 / تیر ماه 1398 30

التهاب در قیمت ها وجود دارد. شاید بهترین راه برای درک این تهدید، بررسی کانال هایی باشد که افزایش 
نرخ ارز از طریق آن در قالب یک نیروی اثرگذار به الیه های مختلف اقتصاد وارد می شود. در بخش صادرات 
اگرچه کاهش ارزش پول ملی، می تواند به منزله افزایش قدرت رقابت کاالهای تولید شده در یک کشور 
تفسیر شود، اما باید توجه کرد که این تفسیر چشم خود را روی برخی از پارامترهای کلیدی بسته است، از 
جمله اینکه با افزایش اثرگذاری دالر در اقتصاد مالی در واقع کانال های جدیدی در تجارت گشوده شد که 
روند سنتی تجارت را تحت تاثیر قرار داد. همزمان با گسترش زنجیره ارزش افزوده جهانی، کانال های مالی 

جدیدی برای پشتیبانی از فعالیت های ایجادکننده ارزش افزوده در جهان ایجاد شده است.
 اگر افزایش نرخ ارز به تنهایی منجر به افزایش تجارت در اقتصادهای نوظهور شود در این صورت باید 
نسبت تجارت جهانی به مجموع تولید ناخالص داخلی در این کشورها افزایش یابد. اما بررسی ها نشان 
می دهد که برای کشورهای نوظهور این نسبت رابطه ای معکوس با کاهش یا افزایش نرخ دالر دارد. چراکه 
با نوسانات نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور، از جریان مالی بین المللی به سمت بخش تولید در این کشورها 
کاسته می شود و این امر تا حدود زیادی اثر افزایش توان رقابتی به واسطه مزیت قیمتی ایجادشده در اثر 

افزایش نرخ ارز را پوشش می دهد.

اثر داخلی نرخ ارز
در اقتصادهای نوظهور، تغییر در نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی در سـطح داخلی نیز اثرگذار است. 
عمده این اثر از محور تامین مالی بر بخش تولید اعمال می شود، وضعیتی که بر پیچیدگی سیاست گذاری 
پولی از سوی بانک مرکزی نیز می افزاید. می توان گفت افزایش نرخ ارز از دو کانال عمده بر وضعیت تامین 
مالی در این کشورها اثر می گذارد؛ وام گیرندگان به خصوص شرکت های بزرگ که بر وام های خارجی تکیه 
کرده اند و سرمایه گذاران خارجی که اوراق بدهی این کشورها را خریداری کرده اند. به این ترتیب با افزایش 
نرخ ارز، تامین مالی داخلی با محدودیت هایی مواجه می شود که این محدودیت ها می تواند سیاست های 

حامی بخش تولید را خنثی کند.
از آنجا که سیاست های پولی از کانال مالی به بدنه اقتصاد وارد می شود بانک های مرکزی حساسیت 
بسیاری برای جلوگیری از وقوع چنین سناریوی نامطلوبی دارند؛ چراکه افزایش ریسک در بخش مالی 
می تواند به معنای وجود یک خطر بالقوه برای متشـنج کردن بازارها باشـد.  طی دو دهه گذشته حجم 
بدهی خارجی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است. این افزایش عمدتا ناشی از فعالیت 
شـرکت های غیرمالی است که به اسـتقراض بلندمدت ارزی برای تامین مالی، وام دهی به شرکت های 
دیگـر یا جمـع آوری دارایی خارجی دسـت زده اند. آن هم در شـرایطی که در برخی از موارد سـنخیت 
چندانی بین دارایی و درآمد ارزی این شرکت ها و حجم بدهی هایشان وجود ندارد. این روند شرایط نظام 
مالی در این کشورها را به شدت به نرخ ارز وابسته می کند. البته حتی در شرایطی که ناترازی در ترازنامه 
استقراض گیرندگان ارز وجود نداشته باشد، بازهم عصیان نرخ ارز بر وضعیت تامین مالی اقتصاد داخلی در 

این کشورها اثرگذار خواهد بود.

چراکه بخش زیادی از اوراق منتشـر شـده در 
این کشورها از سوی خارجی ها خریداری شده اند. 
سرمایه گذاران مالحظات ریسکی را در رفتار خود 
در نظـر می گیرنـد و از آنجـا که افت و خیـز ارز بر 
بهره اوراق اثر می گذارد، تغییر نرخ ارز باعث تشدید 
جریـان بین پرتفوهـای مالی شـده و افزایش آن 
عرضه اعتبار از سـوی خارجی هـا را افزایش داده 
و در نتیجـه باعث کاهش بهره اوراق خواهد شـد. 
وقتی نرخ ارز کاهش می یابد نیز خالف این جریان 
اتفاق خواهد افتاد. از آنجا که ثبات بخشی به اقتصاد 
داخلی مهم ترین وظیفه سیاست گذار پولی است، 
این روند می تواند نرخ بهره بلندمـدت را از اهداف 
مـورد نظر بانک مرکـزی دور کند؛ بنابراین حتی 
منفعل  تریـن بانک هـای مرکزی نسـبت به نرخ 
ارز نیز، حساسـیت زیادی در مـورد اثر بلندمدت 

نوسانات شدید نرخ ارز بر اقتصاد دارند.
 شواهد فراوانی وجود دارد که میزان بدهی های 
خارجی در مقایسـه بـا وام های داخلـی در طول 
بحران هـای اعتبـاری افزایـش می یابـد، اتفاقی 
که پیـش از بحران جهانی رخ داد و شـرایط مالی 
جهانی و چرخه های مالی داخلی یکدیگر را تقویت 
کردند. حضور چشمگیر سرمایه داران خارجی در 
بازارهای نوظهور، باعث افزایش پتانسیل تشدید 
شـوک های خارجی در اقتصاد این کشورها شده 
اسـت، بنابراین هـر گونه تغییر در سیاسـت های 
پولی کشورهای توسعه یافته و تغییر در انتظارات 
می تواند باعث تغییر جریان سرمایه، ایجاد شوک 

و تشدید این شوک در قالب نوسان نرخ ارز شود.

مالحظه ارزی در سیاست گذاری پولی
پیونـد بیـن نـرخ ارز و شـرایط مالـی داخلـی 
پیامدهـای مهمـی بـرای سیاسـت پولـی دارد. 
کاهـش ارزش پـول ملی باعـث افزایش تـورم از 
طریق نرخ ارز می شـود، اما حداقل در کوتاه مدت 
اثر کمی بر کانال های تجاری سنتی دارد. کاهش 
ارزش مبادله بیشتر منجر به تشدید شرایط مالی 
درداخل مرزها می شـود، و در نهایت اثر انقباضی 
بر اقتصاد داخلی دارد. به عنوان یک نتیجه، وقتی 
نرخ ارز در مسیر نزول قرار می گیرد، بانک مرکزی 
ممکن است با معضل توامان تورم در یک اقتصاد رو 
به ضعف روبه رو شود. شرایطی که سیاست گذاری 
پولی را با چالش های جدیدی روبه رو خواهد کرد.

 در مواجهه با این چالش های پیچیده، شـکل 
سنتی سیاست گذاری پولی به نرخ بهره کوتاه مدت 
دسـت می آویزد، اما این سیاسـت ضعف هایی در 
برخورد با این شرایط دارد که بانک های مرکزی در 
اقتصادهای نوظهور را وادار به استفاده از ابزارهای 
جدیدی برای مرهم زدن بر زخم ناشـی از نوسان 
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شدید نرخ ارز کرده است. اطمینان از توانایی بانک 
مرکزی برای مداخله در بـازار ارز یکی از ابزاهایی 
اسـت که برای رقیق تر کردن اثر تغییرات نرخ ارز 
در این کشـورها مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت 
به خصوص اینکه این کشورها طی سال های اخیر 
توانسـته اند میـزان ذخایـر ارزی خـود را افزایش 

دهند.
افزایـش ذخایـر ارزی در ایـن کشـورها دو اثر 
تالـی به همراه دارد. نخسـت اینکه درجـه آزادی 
بیشتری به سیاست های پولی مبتنی بر نرخ بهره 
کوتاه مدت ایجاد می کند و دوم اینکه ذخایر غنی 
ارزی به عنوان یک پشتیبان اثر کالن اقتصادی نیز 
به همراه دارد. به عبارت دیگر داشتن ذخایر ارزی 
نه تنها امـکان پاک کردن نوسـانات از بـازار ارز را 
فراهم مـی آورد؛ بلکه خود به عاملی برای محدود 
کردن ناترازی مالی و ریسـک در فضای اقتصادی 

یک کشور بدل می شود.
به عبارت دیگر این کشورها از پشتوانه سرشار 
ارزی در کنـار ابزارهـای کالن اقتصـادی چـون 
حداقل نسـبت وام بـه ارزش به عنوان بخشـی از 
برنامه یکپارچه خود برای مقابله با نوسانات ارزی 
اسـتفاده می کنند. البته انباشـت و حفظ ذخایر 
ارزی نیـز به خـودی خـود هزینـه زیـادی دارد، 
به خصوص در شـرایطی که نرخ بهره ارز انباشـت 
شـده پایین باشد. این وضعیت در کشورهایی که 
نرخ بهره داخلی باالیی دارند پیچیده تر نیز است. 
بنابراین در ایجاد یک ضربه گیر ارزی برای مقابله با 
نوسانات اقتصادی باید هزینه و فرصت ایجاد شده 
در پی حفظ ذخایر ارزی در کنار هم در نظر گرفته 
شود. ذخایر ارزی کشورها اگرچه یک پارامتر مهم 
در امنیت مالی دنیاسـت، اما باید توجه داشت که 
نگهداری این ذخایر نیز هزینه هایی دارد، بنابراین 

باید محدوده مشخصی برای آن تعریف کرد.

ابزارهای هدف گیری سیاستی
بانک های مرکزی در کنار استراتژی مبتنی بر 
ذخایـر ارزی، از ابزارهای کالنی اقتصادی در کنار 
سیاست های ترازنامه ای غیرمتعارف برای مقابله 
با نوسـانات نـرخ ارز اسـتفاده می کننـد. ماهیت 
»هدفگـذاری شـده« ابزارهـای کالن اقتصادی 
یک مزیت بـرای مقابله با اثرپذیـری بخش های 
مالی از نوسـانات ارزی فراهم می کنـد. تجربه دو 
دهه گذشـته نشـان داده اسـت کـه ایـن ابزارها 
می تواند قدرت مانور بانک های مرکزی را در مقابل 
نوسـانات نرخ ارز افزایش دهد، امـا این ابزارها نیز 
محدودیت هایـی دارد. بـرای مثـال از آنجایی که 
بیشتر این ابزارها بانک محور هستند در زمان بروز 
شـوک در بازار سـهام توانایی اثرگذاری چندانی 

نخواهند داشت.
 در چنین شرایطی ممکن است سیاست های نامتعارف ترازنامه ای در دستور کار قرار گیرد. یکی از این 
سیاست های نامتعارف که در اقتصادهای نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است، تضمین بانک مرکزی 
به صیانت از حساب های ارزی است بدون اینکه اثری بر ذخایر بانک های مرکزی داشته باشد. این امر به 
وسیله حراج قرارداهای آتی غیرقابل مبادله )NDFs( به دست می آید و به این ترتیب، زیان کاهش ارزش 
پول ملی را برای سـرمایه گذاران جبران می کند. بانک مرکزی برای جبران امکانات خطر و ریسـک این 
ابزارهای مشتق از سپر خاصی از جنس ذخایر ارزی استفاده می کند؛ بنابراین می توان گفت که رویکرد 
حفاظتـی بانک های مرکزی در چنین شـرایطی معادل با تنظیم کردن نـرخ ارز از طریق ترازنامه بانک 

مرکزی است.
 بنابراین تابع واکنش سیاست بانک مرکزی این کشورها در دستیابی به ثبات قیمت می تواند به عنوان 
یک جعبه ابزار چندگانه توصیف شـود. نرخ بهره، مداخالت در بازار ارز و اقدامات هدفمند مثلثی اسـت 
که سیاست گذاران در دستیابی به ثبات قیمت بر آن تکیه می کنند. اثرگذاری این ابزارهای چندگانه به 
ویژگی های خاص کشور، عوامل اصلی ریسک نرخ ارز و پویایی مالی کل مالی بستگی دارد. به احتمال زیاد 
در سال های آینده، اقتصادهای نوظهور باید جعبه ابزار خود را برای مقابله با بی ثباتی در اقتصاد به ابزارهای 
جدیدتری مجهز کنند. به ویژه در شرایطی که شـوک جهانروا و رونده ای ایجاد شده باشد، ممکن است 
اقتصادهای نوظهور را با چالش های جدی ناشی از جریان سرمایه بین مرزهای بین المللی گرفتار کند. در 
چنین شرایطی بانک های مرکزی باید حساسیت بیشتری در استفاده از ابزارهای پادنوسان به خصوص 
سیاست های ترازنامه ای نامتعارف مانند خرید یا مبادله دارایی برای کاهش نرخ های بهره بلندمدت در 

شرایطی که نرخ بهره کوتاه مدت به کمترین میزان رسیده اند، داشته باشند.
همچنین بانک های مرکزی باید تصویر درستی از فرصت ها و هزینه هایی که شوک های ارزی به همراه 
دارند، داشته باشند. همانطور که پیش تر اشاره شد، با وجود کانال های مالی قوی، پیامدهای نوسان نرخ 
ارز در میان مدت و کوتاه مدت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، برای مثال، افزایش نرخ ارز می تواند 
در کوتاه مدت اثر تورمی چندانی نداشته باشد، اما منجر به ایجاد ناترازی در بازاهای مالی، افزایش ریسک 
ناشـی از تغییر جریان سـرمایه و احتمال کاهش نرخ ارز در آینده شـود، وضعیتی که ثبات قیمت ها در 
میان مدت را تهدید می کند. برای مقابله با این چالش ها بانک های مرکزی باید از طیف وسیعی از ابزارهای 

سیاستی استفاده کنند.
افـزون بـر این بانک های مرکزی در اقتصادهـای نوظهور باید انعطاف الزم را در سـناریوی بلندمدت 
ترسیم شـده در اهداف خود ایجاد کنند. در چنین شرایطی خطرات بلندمدت برای ثبات قیمت ناشی 
از عدم تعادل مالی ناشی از نرخ ارز می تواند در فرایند تصمیم گیری دخیل باشد و از اعتبار سیاست های 

کوتاه مدت بکاهد.
در نهایت طراحان سیاست در اقتصادهای نوظهور باید ابزارهای الزم برای مقابله با چالش های ناشی از 
تغییر نرخ ارز ایجاد کنند و این هدف ممکن است از طریق راه حل هایی چون اصالحات ساختاری به منظور 
افزایش پتانسـیل رشـد و بهبود پایداری بدهی حاصل شـود؛ چراکه هیچ ابزاری اثرگذارتر از بنیادهای 

اقتصادی قوی نخواهد بود.
/منبع: دنیای اقتصاد
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نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد نیمی از اقتصاد جهان تا 20 سال آینده در اختیار کشورهای آسیایی خواهد بود.
 به گزارش »ایسنا« موسســه »مک کنزی« در گزارش جدید خود از روند رو به رشد اقتصادهای آسیایی پیش بینی کرده است که با تداوم 
روند رشد شتابان اقتصادی غول های آسیایی، تا پایان ســال 2040 حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار آسیایی ها قرار 

بگیرد.
در طول سال های گذشته چین به دومین و هند به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده اند و اقتصاد هند اکنون دو برابر اقتصاد روسیه 
یا کانادا شــده است اما به نظر می رسد که این پایان کار نخواهد بود و مرکزیت مالی و اقتصادی جهان به سرعت از غرب به سمت شرق در حال 
چرخش است. به گفته این موسسه مشــهور آمریکایی، صعود آسیا سریع تر از حد انتظار بوده است و در نتیجه رشد اقتصادی باال، بسیاری از 
طبقات روستایی اکنون به طبقات شهری نشین با درآمد متوسط رو به باال تبدیل شده اند و شهرهای آسیایی به مراکز مالی و بانکی دنیا تبدیل 

شده اند.
اولیور تونبی، مدیر بخش آســیا در موسسه مک کنزی گفت: اگر می خواهید آینده اقتصاد جهانی را بدانید باید نسبت به آسیا شناخت پیدا 

کنید. قرن بیست و یکم قرن آسیایی ها خواهد بود

سلطه آسیا بر اقتصاد جهان
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