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منتخبی از سخنان اول اکتبر  8102رئیس صندوق بینالمللی پول
در اندونزی

رییس صندوق بین المللی پول در سخنرانی که در اول اکتبر  8102در کشور اندونزی داشته ،به تشریح چالش های
مهم اقتصاد جهان پرداخته است و در نهایت راهکارهایی را برای رفع آنها پیشنهاد نموده که در ادامه به آنها پرداخته
می شود.

مهر ماه7931

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 اقتصاد اندونزی طی دهه اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و توانسته ضمن آشکارسازی و آزاد سازی پویایی اقتصادی ازنبوغ سرشار و تنوع جمعیتی خود بهره جوید .درسهای قابل توجهی در تجارب اندونزی و سایر کشورهای آسهآن نهفته
است بویژه در زمینه تقویت توان مقاومت پذیری ،آزادسازی و تعامل با اقتصادهای خارجی .آموزه مهم دیگرر ،ارتبراو و
همکاری این کشورها و انتخاب رویکرد چند جانبه و تمایل آنها به تقویت شرایط زنردیی بررای کرل مرردط منتقره ترا
یزینش رویکرد یک جانبه یرایی است و این موضوع به خوبی در خالل بحرانهای مالی جهان مشاهده شد.
-

چالش های مهمی که اقتصاد جهان با آنها روبروست؛ تجارت ،آشفتگی و اعتماد (: )3T's1

 oایجاد نظاط تجاری بهتر
 oمراقبت در برابر مخاطرات مالی و پولی
 oبازسازی اعتماد در حوزه سیاستیذاری و نهادها
 تغییر وضعیت اقتصادی oرشد اقتصاد جهانی همچنان در مقایسه با سال  ، 8100زمان پسابحرانهای جهانی ،در باالترین ستح خود قرار
دارد .نرخ بیکاری در اغلب کشورها از روند نزولی برخوردار است .سهم جمعیتی از مردط جهان که در فقر متلر
زندیی میکنند به کمترین ستح خود یعنی کمتر از  01درصد رسیده است .به عبارتی دیگر در نگاه نخست ،بنظر
میرسد جهان در مسیر توسعه قرار دارد تا وعده رشد درآمدها و استانداردهای زندیی را محق کند.
 oبدلیل آغاز تغییرات اقتصادی جهان ،برای اکثر اقتصادها ،تحق وعده پیشرفت بیشتر ،دشوارتر شده و ریسکهای
نهفته ،به عینیت رسیدهاند .در واقع عالئمی در رابته با رسریدن رشرد اقتصرادی جهران بره شررایط ایسرتایی و
کسادی ،آشکار شده است.
 oاز انسجام و هماهنگی رشد اقتصادی در بین کشورها هم کاسته شده و تعداد کمتری از اقتصادها در

توسعه اقتصادی جهان مشارکت میکنند .در جوالی  ،8102صندوق بینالمللری پرول رشرد اقتصرادی 9.3
درصدی را برای اقتصاد جهان در سالهای  8102و  ،8103پیش بینی کرد .این چشم انداز اکنون ضعیفتر شرده
است .مسئله مهم ،موانع تجاری است که نه تنها موجب وارد کردن لتمه به خود تجارت شرده ،بلکره بره علرت
افزایش عدط قتعیتها ،سرمایهیذاری و صنعت نیز در معرض این موضوع قرار یرفته انرد .در صرورت یسرتر
تناز عات تجاری ،احتمال بروز شوک بر طیفی از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور وجود خواهد داشت.
 oامریکا همچنان رشد قوی خود را ادامه میدهد که این رشد توسرط توسرعه سیاسرت مرالی موافر چرخرهای و
تسهیل شرایط مالی پشتیبانی میشود که میتواند در آینده به ریسکی در چرخه بلوغ کسب و کار تبدیل شود .در
سایر اقتصادهای پیشرفته نیز عالئمی از کند شدن سرعت رشد اقتصادی بویژه در منتقه اروپا و تا حدودی هرم
در ژاپن ،نمایان شده است.
 oرشد اقتصادی با نرخ های باال در اقتصادهای نوظهور ،استمرار دارد اما مشاهداتی هم در رابته با مدرنیزاسیون در
اقتصا د چین وجود دارد که ممکن است تحت تاثیر اختالفات تجراری قررار ییررد .در عرین حرال احتمرال برروز
چالشهایی در تعدادی از اقتصادهای نوظهور و کشورهای با درآمرد کرم از جملره در منتقره امریکرای الترین،
خاورمیانه و صحرای افریقا در حال تقویت است.

Trade, Turbulence and Trust
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 oبسیاری از کشورها با فشارهایی از ناحیه قویتر شدن دالر امریکا و تنگنای بازار مالی ،مواجه بووده و
برخی از آنها نیز با موضوع خروج سرمایه روبرو هستند.

راهکارها
اقتصاد جهانی نیازمند مدیریت ریسک ،انجاط اصالحات و بروزرسانی نظاط چندجانبه است .در زمانی که رشد اقتصرادی
نسبتاً باالست ،از فرصت ها برای انجاط اصالحات الزط برای تامین رشد اقتصادی و حفظ آن ،استفاده کنید .این کرار از
طری رفع سه چالش تجارت ،آشفتگی و اعتماد امکان پذیر است.
الف -ایجاد یک سیستم تجارت بینالمللی بهتر :ایجاد سیستم تجاری قویتر ،منصفانهتر منطبو بوا نیازهوای
آینده

شکستن زنجیره ارز جهانی پیامدهای منفی بر بسیاری از اقتصادهای جهران از جملره اقتصرادهای پیشررفته خواهرد
داشت .این امر باعث جلوییری کشورهای نوظهور و کم درآمد از رسیدن به پتانسیل کامل رشد اقتصرادی خواهرد شرد.
موانع تجاری از ایفای نقش تجارت در رشد بهره وری ،گسوتر

تکنولوو یهوای جدیود و کواهش فقور

جلوگیری میکند .الزط است جامعه جهانی از طری همکاری مشترک در زمینه تشنجزدایی و حل اختالفرات تجراری
فعلی ،اقداط نماید .با توجه به تجارب تاریخی قبلی بویژه تجربه اقتصاد یونان ،اقتصادها میبایود در برابور اقودامات
برخی اقتصادها در زمینه تکروی ،از روی آوردن به سیاست های خودکفایی پرهیز کنند .در شرایط فعلری بره
قواعد هوشمندانهتری در بخش تجارت به منظور حصول اطمینان از منتفع شدن همه ،نیراز اسرت .الزط اسرت سیسرتم
تجارت اصالح شود نه اینکه نابود یردد .اقداط فوری مرورد نیراز ،تقویرت قواعرد اسرت .ضوروری اسوت بوه ارورات
اختاللزا ی سوبسیدهای دولتی ،جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت های مسول و بهبوود رعایوت حقوو

مالکیت معنوی ،توجه شود  .در همین خصوص اقدامات مثبتی توسط برخی اقتصادها از جمله اقداط اخیر اتحادیه اروپا
و کانادا ،انجاط شده که نیاز به تشوی برای توسعه بیشتر اینگونه اقدامات است.
در صورت عدم تحق موافقت نامه تجارت بین همه کشورها ،دولوتهوا مویبایود از قراردادهوای تجواری

منعطفتر استفاده نمایند .باید اصالح قواعد تجاری با رویکرد سازیاری با نیازهای آینده صورت ییرد از جمله استفاده
از قراردادهای تجاری منعتف با هدف آزادسازی پتانسیل کامل تجارت الکترونیک و خدمات تجارتپذیر نظیرر خردمات
مهندسی ،ارتباطات و حمل و نقل.
مطالعات نشان میدهد با کاهش  11درصدی هزینههای تجاری در بخش خدمات ،تولید ناخوال

داخلوی

اقتصادهای گروه  02بیش از  012میلیارد دالر در سال ،افزایش خواهد یافت که به معنی افزودن اقتصادی
مشابه افریقای جنوبی به گروه  02است.
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ب -محافظت در برابر آشفتگی مالی و پولی

آیا ده سال بعد از بحران های مالی جهان ،اقتصاد جهانی ،ایمنتر شده است؟ جواب مثبت است اما نه به انردازه کرافی.
الزط است همچنان هدف تنظیم قواعد پولی ،دنبال شود و در برابر بریشت به شرایط قبلی ،مقاومت شود.
بعد از یذشت ده سال از شرایط نسبتاً سهل مالی ،میزان بدهی در اقتصادهای پیشرفته ،نوظهور و کم درآمد بره سرتوح
باالی جدید رسیده است .کل بدهی مالی جهان شامل هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی بوه رقوم 180
تریلیون دالر رسیده که تقریباً  02درصد بیشتر از رقم سال  0222است .این به معنی آسیب پذیر تر شدن
دولتها و بنگاهها در برابر شرای دشوار مالی است .در صورت شتاب بخشی به این فرآینود ،چوالشهوای
بیشتری ظاهر خواهد شد که میتواند به تغییراتی در بوازار ،جهوش نورر ارز و تفوعیف بیشوتر جریانوات
سرمایه تبدیل شود.

براورد میشود که اقتصادهای نوظهور به استثنای چین ،با پتانسیل جریانات خروج پرتفلیوی بدهی تا میزان  011میلیارد
دالر روبرو هستند که تقریباً معادل جریانات خروجی در خالل بحران جهانی مالی است .اقتصادهای نوظهور مریتواننرد
فضایی را برای کاهش ریسکهای مزبور ناشی از بدهی های باالی بنگاهها ایجاد کنند و در کشورهای با درآمد پرایین،
به تال بیشتر برای پایدارسازی قروض دولتی نیاز است .در بسیاری از موارد ،ایجاد ففاهای بیشوتر بوه معنوی
اجازه برقراری نظام ارزی منعطف با هدف جذب فشارهای ناشی از معکوس شدن جریانات سرمایه ،است.
بررسی های صندو بینالمللی پول نشان میدهد که کشورهایی که از نظام ارزی منعطوفتوری برخووردار
بودند ،بعد از بحرانهای مالی جهوان ،افوت کمتوری را در تولیود تجربوه کردنود .همانوین اقتصوادهایی
مقاوم پذیرتر هستند که اطمینان و اعتماد بیشتری به سیاست پولی آنها وجود داشته و بانکهوای مرکوزی
مستقل امکان ارتباط شفافتری را دارند.

اقتصادهای پیشرفته میتوانند فضایی را برای کاهش کسریهای دولت در یک مسیر تدریجی ایجراد نماینرد .ایرن کرار
میباید به روشی منصفانه و مواف رشد صورت ییرد که به معنی خرج کردن کارآمدتر و حصول اطمینان از تسهیم برار
تعدیل توسط همه یروههای درییر است .بررسیهای جدید صندوق بینالمللی پول در رابته برا وضرعیت اقتصرادی 90
اقتصاد پیشرفته ،حاکی از افزایش ستح داراییهای عمومی به بیش از  011تریلیون دالر است که بیش از دوبرابر تولید
ناخالص داخلی این یروه از کشورهاست .تقویت مدیریت استفاده از داراییهای عمومی میتواند درآمدهای مازادی ،حدود
 9درصد  GDPتولید نماید که رقم قابل توجهی است .در واقع ،ایرن رقرم معرادل مجمروع درآمرد سراالنه عایردی از
مالیاتهای شرکتی در اقتصادهای پیشرفته است.
دولتها میتوانند میزان آسیبپذیری اقتصادها را در برابر جریانات مخرب سرمایه از طری کاهش عدط تعرادل حسراب
جاری ،کاهش دهند .تامین این هدف از طری افزایش سرمایهیذاری عمومی در زمانی که وضعیت مالی متلوب بوده و
کسری مالی در سایر مخارج دولتی در حال کاهش است ،امکانپذیر میباشد.
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ج -بازسازی اعتماد به نهادها و حوزه سیاستگذاری

بازسازی اعتماد به نهادها و حوزه سیاستیذاری برای دستیابی به رشد تسهیم شده با دواط ،ضروری است .دالیل تنزل
اعتماد ،متعدد است.
اولین و مهمترین دلیل ،به حاشیه رانده شدن بخش زیادی از جامعه است .در بسیاری از کشورها ،رشد اقتصادی از حیث
تقویت چشم انداز عموط مردط ،با شکست روبرو بوده است .در بسیاری از موارد کارگران و خانواده ها متقاعد شدهانود
که سیستم آنها را فریب داده و شانس و فرصتها بر علیه آنهاست .درک این حقای سخت نیسرت .از سوال ،1882
درآمد یک درصد جمعیت مرفه جهان ،دو برابر کل درآمد  12درصد جمعیت کم درآمود ،بووده اسوت .در ایرن دوره،
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با افزایش نابرابری ها و رشد محدود در دستمزدها ،مواجه بودند که بخش اعظرم آن بره
علت رشد تکنولوژی ،بخشی به علت ائتالف جهانی و بخشی نیز به دلیل طراحی سیاستهای مواف سرمایه تا موافر
کار ،بوده است.
یکی از دالیل عدط رضایت که نقض اعتماد عمومی را بدنبال داشرت (دومرین عامرل  ،بره یافترههرای خراط عمروط از
بحرانهای مالی جهان برمییرردد  .بسیاری از مردم دریافتند که کسانی که باعث شکلگیری بحرانها شده بودنود
لطمهای از عواقب بحرانها نبردند در حالی که مردم عادی ،هزینه سنگینی را پرداختند.
عامل سوط ،فساد است .فساد یک طاعون اقتصادی و اجتماعی است که امکان اتخاذ تصومیمات جمعوی درسوت را
دشوار میسازد و مانع پویایی اقتصاد میشود و از کانال حرکت در چرخه معیوب ،باعث تفعیف اعتماد میشود.

در عصر تغییرات سریع تکنولوژی که دیجیتالی شدن و هو مصنوعی در صنایع در حال یستر است ،نیاز به ستوح
باالتری از اعتماد عمومی است .برآوردهای یونایونی در رابته با میزان افت یرا خلر مشراغل متعردد بردلیل تغییررات
تکنولوژی صورت یرفته است .یکی از نکات برجستهای که بررسیهای اخیر صندوق بینالمللی پول نشان میدهد این
است که زنان از تغییرات تکنولوژی ،صدمه سختی خواهند خورد و  82میلیون نفر از زنان شاغل در کشورهای OECD
در معرض این ریسک قرار دارند .دلیل این اتفاق هم این است که در مقایسه با مردان ،زنان مشاغل معمرولی و روترین
بیشتری را انجاط میدهند و این مشاغل تاثیر منفی بیشتری را از توسعه اتوماسریون خواهنرد داشرت .از همرین منظرر،
دولتها میباید مسئولیت بیشتری را در رابته با هزینههای انسانی ناشی از تخریب هم از حیث تکنولروژی ،تجرارت و
اصالحات اقتصادی بپذیرند.
یکی از راهکارهای اولویت دار ،سرمایهیذاری برای مردط در زمینه سالمت و تحصیل در نظراط هرای ترامین اجتمراعی
است .اینگونه اقدامات در کشورهای کم درآمد اهمیت زیادی دارد .برآورد میشود که تا سال  8191هر سال بره حردود
 581میلیارد دالر هزینه اضافهتر نیاز است .کشورهای جهان به یک نظام تحصیلی قرن بیستویکم نیاز دارنود
که بتواند نابرابری فرصت ها را کاهش داده و به هر فرد امکان پیشرفت در عصر دیجیتال را بدهد .مریبایرد
سرمایهیذاری در زمینه شبکههای امنیت اجتماعی و آموز  ،افزایش یابد تا افراد بتوانند مهارتهایشان را بروز کررده و
از این طری بتوانند به مشاغل با ستح مهارت باال راه یابند و عواید بیشتری کسب کنند.
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معاونت بررسی های اقتصادی

در صورت امکان ،میباید ضمن اخذ مالیات بیشتر از یروههای پردرآمدتر ،حداقل دستمزدها نیز افزایش یابد .به سیستم
مالیاتی هوشمندتری برای بنگاه های چندملیتی نیاز است تا از این طری اطمینان الزط از اینکه همه سهم منصفانه خود
را از مالیات میپردازند ،حاصل شود.
همچنین به سیاستهای منصفانهتری نیز برای تسهیل برقراری تعادل میان کار و خانواده از جمله تررک کرار والردین،
افزایش استتاعت مالی برای پرداخت هزینه نگهداری از کودک و سیستم مالیاتی که دومین عایدی درآمد در خانواده را
جریمه نکند ،نیاز است.
عنصر مهم دیگر برای بازسازی اعتماد ،اجرای سیاستها و اصالحاتی است که نه فقط موجب تقویرت رشرد مریشرود
بلکه رشدی را تامین میکند که فراییر و پایدار است .این به معنی لزوط همکاری مشترک در زمینه مهار تهدید تغییرات
اقلیمی است .ایر به زندیی بهتر نسل آینده میاندیشیم ،ایر به وضعیت پناهندیان تغییرات اقلیمی اهمیرت مریدهریم،
میباید درباره قیمتیذاری آلودیی کربن جدی باشیم.
صندو بینالمللی پول از اعفای خود در رابطه با چالشهای اقتصادی از طری ارائه مشاورههای سیاستی
و توسعه ظرفیتها و همانین ایجاد پلتفرمی برای تسهیم بهترین عملکردها و ایدههوای توازه ،پشوتیبانی
مینماید .این پشتیبانی کمک به اعفا برای نحوه حرکت سریع به سوی فناوری مالی را نیز در برمیگیرد.

صندوق بینالمللی پول با همکاری بانک جهانی و سایر شرکا ،برنامه فناوری مالی بالی 8را تدوین کرده که میتواند بره
کشورها در رابته با نحوه مدیریت ریسکهای جدید در عین بهرهبرداری مناسب از پتانسیل نهفته در فینترک ،کمرک
نماید.
اقتصاد جهانی به همکاریهای بینالمللی که فراییرتر ،بازتر و مسئوالنهتر بوده و از اثر بخشی باالتری در ارائه به مردط
برخوردار باشد ،نیراز دارد .برای رفع چالشهای تجارت ،آشفتگی و اعتماد به یک چندجانبهگرایی جدید 0نیواز
داریم.
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