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خالصه مدیریتی
تالطمهای اقتصادی ایران طی دههی  ،۰۹متاثر از شرایط تحریمها و عدم تعادلهای کالن اقتصادی که منجر به رشدهای اقتصادی
پایین و کمکیفیت طی این دهه شده بود ،تاب آوری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از کرونا را تضعیف کرده بود و به
همین دلیل مواجهه اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی کرونا از منظر ابعاد بستههای سیاستی در مقایسه با سایر کشورها ناچیز
و کماثر بوده است.
در شرایطی که زیان رفاهی ناشی شده از بیماری کرونا به دلیل اعمال محدودیتهای اجباری توسط دولت به منظور جلوگیری از شیوع
بیشتر بیماری و حفظ فاصله اجتماعی ،کاهش دسترسی به نهادهای اولیه وارداتی به دلیل ویژگی پاندمی این بیماری ،کاهش تقاضای
داخلی و خارجی و افت میزان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی بوده است ،رویکرد عمده در جبران زیان رفاهی حادث شده در
کشورهای مختلف عمدتا استفاده از ابزارهای مختلف اعم از ابزارهای بودجهای ،اعتباری و پولی به منظور توزیع زیان طی زمان بوده
است .از اینرو کیفیت مواجهه کشورهای مختلف در مواجهه با بحران عالوه بر شرایط اولیه اقتصادی این کشورها و میزان منابع مالی
در دسترس ،به کیفیت و جعبه ابزار سیاستگذاران اقتصادی برای طراحی بستهها و ابزارهای مختلف وابستگی داشته است که این کیفیت
و تنوع در جعبه ابزار به تجربیات قبلی این کشورها در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و ایجاد انعطاف در تصمیمگیری به منظور
اصالحات در بخش های مختلف به منظور مواجهه بهتر با این شرایط بوده است.
این در حالی است که انباشت چالشهای اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته به ویژه چالش در نهادهای مالی و سیاستگذار و عدم
سیاستگذاری اقتصادی و مناسب به منظور مواجهه و حل این چالشها که انباشت دانش سیاستگذاری ،توسعه ابزارهای سیاستگذاری و
به روزرسانی محیط حقوقی قواعد اقتصادی را به همراه خواهد داشت ،باعث شده است تا جعبه ابزار سیاستگذار اقتصادی در ایران در
مقایسه با کشورهایی که مواجهه مناسبتری با این بحران داشتهاند،تنک و محدود باشد و به همان میزان امکان مواجهه برای
هموارسازی شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا نیز محدودتر باشد و همین امر باعث شده است تا مستقل از سطح منابع در دسترس،
کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا متفاوت از کشورهای دیگر باشد.
ابعاد بزرگ بستههای مالی-بودجهای در در دوران کرونا در کشورهای مختلف و کمکهای دولتی به بخشها و بنگاههای مختلف حاکی
از انعطاف در اقتصاد کشورهای مختلف برای تامین مالی در دوران بحران و همچنین تولید اطالعات در نظام مالی به منظور اولویتبندی
و هدفگذاری در بخش های اقتصادی به منظور جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی و دریافت کمکهای مالی دولت است .این در حالی
است که در ایران ،طی سالهای گذشته و علیرغم شکلگیری نهادهای توسعهای مالی مانند صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی
که به قرائتی نهادهای مالی توسعهای هستند این نهادها فاقد ظرفیت مالی و همچنین کارشناسی برای تخصیص منابع مالی دولتی به
منظور کمک به بخشهای آسیب دیده هستند .به همین خاطر اصالح ساختارهای نهادهای مالی توسعهای به ویژه اصالح اساسنامه
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صندوق توسعه ملی و شکلگیری یک بانک تخصصی با استانداردهای بینالمللی در خصوص سازوکار تعیین اثربخشی کمکهای مالی
دولتی به بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی ،و تعیین ساختار حکمرانی آن به منظور استقالل تصمیمات بدنهی کارشناسی آن از
تمایالت سهامدارن برای تولید اطالعات الزم جهت حمایتهای دولتی در دوران بحران و تامین منابع مالی یک اولویت و راهبرد برای
مواجهه بهتر اقتصادی در شرایط بحرانی است.
از منظر اندازهی بستههای مالی-بودجهای بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط بسته مالی -بودجهای در کشورهای مختلف حدود
 ۸درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که از این میزان حدود  ۵.۵درصد در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی بوده است ،در واقع
این میزان منابعی است که دولتها به صورت مستقیم ذیل سازوکارهای بودجهای در جهت مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از کرونا در
نظر گرفتهاند .و از اینرو شامل سایر بستههای مالی که جنبه اعتباری و وامدهی را دارند یا سایر تغییرات حقوقی که دسترسی به منابع
مالی را هموار میکنند ،نمیشود .در ایران در ابتدا یک کج فهمی در خصوص تمایز بین بستههای با ماهیت بودجهای ،اعتباری و پولی
وجود داشت که این امر باعث عدم طراحی مناسب بستهها در ابعاد مناسب و مورد نیاز شد ،به طوریکه در بسته اعالم شده و اجرا شده
توسط دولت ،بخش مربوط به سیاستهای مالی-بودجهای عمدتا محدود به برداشت یک میلیارد صورت گرفته از صندوق توسعه ملی
برای کمک به صندوق بیمه بیکاری و حوزهی سالمت بوده است که تنها حدود معادل حدود  ۹.۵درصد از تولید ناخالص داخلی است و
به همین خاطر از منظر اندازهی در نظر گرفته شده فاصلهی قابل توجهی با بستههای طراحی شده در کشورهای دیگر در مواجهه با
بحران کرونا داشته است .الزم به ذکر است که حتی برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی نیز در صورتیکه امکان فروش
ارز به دلیل شرایط تحریمی وجود نداشته باشد ،عمال معنای سیاست پولی خواهد داشت و در نتیجه اندازه بسته مالی دولت ناچیز و
نزدیک به صفر خواهد بود.
از منظر تنوع سیاستهای به کار گرفته شده در حمایت از بنگاههای اقتصادی ،مقایسه وضعیت کالن و ترکیب این سیاستها در
کشورهای مختلف با ایران نشان میدهد در حالیکه متوسط تعداد سیاستهای به کار گرفته شده در حمایت از بنگاههای اقتصادی ۲۱
سیاست مختلف بوده است ،سیاستهای به کار گرفته شده در ایران برای حمایت از بنگاههای اقتصادی در  ۵دسته خالصه شده است که
در واقع حاکی از پایینتر بودن تنوع سیاستهای به کار گرفته شده در ایران در حمایت از بنگاههای اقتصادی در مقایسه با سایر
کشورهاست.
بررسی طرح نیروی کار مرکز آمار در ایران نشان می دهد وقوع بیماری کرونا در ایران نیز مشابه با سایر کشورها منجر به تغییر قابل
توجه در نرخ مشارکت ،نرخ اشتغال و میزان ساعات کار هفتگی شده است ،با اینحال بیشترین میزان آسیب از جهت تغییرات اشتغال
بنگاههای با اندازهی متوسط( ۱۹-۵نفر) بودهاند .در فصل بهار همراه با اعمال سیاستهای مربوط به قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی
نرخ مشارکت نسبت به فصل پیش از آن با افت حدود  ۷درصدی مواجه شده است هر چند این افت در نرخ مشارکت در تابستان با
افزایش  ۱.۸درصدی بخشی از آن جبران شده است .نرخ اشتغال نیز تغییرات همسو با نرخ مشارکت داشته است و درحالیکه در بهار به
میزان حدود  ۶درصد کاهش داشته است در تابستان افزایش حدود  ۱.۰درصد را تجربه کرده است .برآیند این دو اثر باعث شده است تا
در تابستان  ۲۹۰۰نسبت به زمستان  ،۲۹۰۸میزان افت نرخ مشارکت بیشتر از افت نرخ اشتغال باشد و نرخ بیکاری در این بازه کاهش
یافته و به  ۲۱.۸درصد برسد .در واقع مشابه با روند مشاهده شده در بقیه کشورها در ایران نیز خروج از شغل بیشتر به خروج از بازار کار
و ورود به جمعیت غیرفعال منجر شده است .تغییرات مربوط به افت ساعات کار هفتگی در ایران نیز روند و شدتی مشابه با تغییرات
اشتغال و نرخ مشارکت دارد و در بهار  ۲۹۰۰با افت  ۱.۸درصد و در تابستان با رشد  ۸.۸درصدی مواجه شده است .ارزیابی تغییرات نرخ
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اشتغال در بنگاههای با اندازهی مختلف نشان میدهد که بنگاههای با اندازهی متوسط بیشترین آسیب را از کرونا دیدهاند به طوریکه
بنگاههای بزرگ کمترین میزان کاهش اشتغال و به دنبال آن بنگاههای کوچک کمتر از  ۵نفر( ۸-۲نفر) آسیب کمتری در مقایسه با
بنگاههای با اندازهی  ۱۹-۵نفر داشتهاند.
در بین بخش های اقتصادی بر اساس گزارش نه ماهه مرکز آمار ایران و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،بیشترین میزان افت تولید
مربوط به بخش خدمات با  -۹.۱درصد بوده است ،این در حالی است که طی این مدت رشد اقتصادی بخش صنعت  ۹.۸درصد و بخش
کشاورزی  ۹.۸درصد و رشد  ۰ماهه تولید ناخالص داخلی بدون نفت  -۲.۱درصد بوده است .به جز بخش خدمات مالی که طی سال
 ۲۹۰۰متاثر از شرایط بازار سرمایه رشد مثبت حدود  ۱.۵درصدی در  ۰ماهه ثبت کرده است ،سایر زیربخشهای خدمات رشد منفی
داشتهاند و بیشترین اثرگذاری در رشد منفی این بخش مربوط به زیربخش خدمات مربوط به عمدهفروشی و خردهفروشی ،خدمات
مربوط به اسکان(هتلداری) و رستورانها بوده که بیش از نیمی از کاهش در تولید بخش خدمات مربوط به این زیربخش بوده است.
یکی از نقشهای مهم بانکهای مرکزی طی دوران کرونا در کشورهای مختلف ،تامین منابع مالی ذیل یک چارچوب روشن وثیقهگیری
توسط بانکهای مرکزی به منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی بوده است .توسعه چارچوب
وثیقهگیری از طریق تعریف ،تنوعسازی و توسعه داراییهای مختلف به عنوان ابزار وثیقه طی سالهای گذشته به منظور حفظ انضباط
پولی توسعه پیدا کرده است .این در حالی است که در ایران چارچوب وثیقهگیری حتی پیش از بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز از
توسعه پایینی برخودار است و به همین خاطر الزم است ،توسعه چارچوب وثیقهگیری در ایران از طریق امکان استفاده از داراییهای در
اختیار بنگاههای اقتصادی از جمله چارچوب روشن و منسجم از نحوهی وثیقهگیری سهام بنگاهها ،توکنایز کردن داراییهای مختلف از
جمله امالک و مستغالت و امکان تعریف سلسله مراتب بدهی بر مبنای آن از طریق بانک مرکزی و اصالح بخشی از مواد قانون تجارت
به ویژه مواد  ۸۲۶و  ۸۱۹قانون تجارت پی گیری و دنبال شود .این امر در کنار برخی از اصالحات حقوقی و مالی در بازارهای مالی به
منظور توسعه دسترسی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله تعریف دقیق ساختار همکاری محدود ،تعریف دقیق سرمایهگذاران
تایید شده و معافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس میتواند به تسهیل
دسترسی به منابع مالی به ویژه بنگاههای متوسط و بزرگ منجر شود.
سیاستهای اقتصادی دولت در حمایت از بنگاههای اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر محدودتر و از تنوع پایینتر از
جهت ابزارهای به کار گرفته شده و عدم توجه به تقاضای بنگاههای اقتصادی از جهت چالشهای مواجه شده در دوران کرونا برخوردار
بوده است .به طور مشخص ،چالشهای بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط در دسترسی و تامین وثایق ،ابعاد
مالی مناسب برای اعطای وام و همچنین برخی مقرارت حاکم در شبکه بانکی برای اعطای وام بوده است .در حالیکه عدم تامین وثیقه
و ضمانت یکی از چالشهای اصلی این گروه از بنگاههای اقتصادی بوده است و از اینرو یکی از مولفههای مهم در طراحی بستههای
سیاستی در کشورهای مختلف اعطای ضمانتهای دولتی برای اعطای وام به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط بوده است و به
صورت متوسط اندازهی مالی ضمانتهای دولتی برای اعطای تسهیالت و کاهش ریسک بنگاههای کوچک و متوسط برای دسترسی
به منابع مالی  ۹درصد تولید ناخالص داخلی بوده است ،در ایران بستههای حمایت از بنگاههای اقتصادی عالوه بر طراحی نامناسب و
کندی در اجرا ،چالش دسترسی به منابع مالی را برای بنگاههای اقتصادی را تسهیل نکرده و به همین دلیل عملکرد پایین و نامناسبی
داشته است .با توجه به اینکه چالش مهم بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط تعریف وثایق مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی است
الزم است از طریق اعطای ضمانت
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به عالوه ،کشورهای مختلف طی دوران بحران کرونا دو رویکرد ایجاد صندوقهای خاص برای تجمیع منابع و ایجاد تمرکز و تسریع
در تصمیمگیری اقتصادی برای مواجهه بهتر با بیماری کرونا یا در نظر گرفتن بودجههای مجزا برای مقابله با کرونا را پیگیری کردهاند.
صندوقهای مالی با هدف خاص ،از طریق تجمیع منابع مالی ،تمرکز در تصمیمگیری و ایجاد قدرت و تنفیذ تصمیمات اتخاذ شده را
دنبال کرده و به عالوه امکان نظارت مشخص و مجزا از منابع بودجهای را فراهم کردهاند .تدوین اسناد بودجهای مجزا برای مقابله با
کرونا نیز تفکیک روشن بین منابع بودجه ای با منابع اختصاص داده شده برای کرونا را میسر کرده و به عالوه در صورت نیاز چارچوب
حقوقی مورد نیاز برای مواجهه روشن و شفاف با آثار اقتصادی کرونا را فراهم میکرده است .در ایران عدم تفکیک روشن بین منابع
بودجه ای و منابع در نظر گرفته شده برای مواجهه با کرونا ،عدم وجود سازوکار مناسب برای تنفیذ مصوبات اقتصادی به منظور تسریع
در پیادهسازی تصمیمات اخذ شده باعث شده است تا اثربخشی سیاستهای اقتصادی به دلیل طوالنی شدن فرایندهای تصمیمگیری
کاهش یابد که یکی از مصادیق آن وامهای در نظر گرفته شده برای بنگاههای اقتصادی بوده است .به عالوه چارچوب حقوقی در نظر
گرفته شده برای ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ،بخش از انضباطهای مالی حاکم بر بودجه را کاهش داده و به همین دلیل بخشی
از تصمیمات اتخاذ شده با آثار بلندمدت همراه است که باعث تشدید عدم تعادل در منابع بودجهای میشود.
در حالیکه تعویق در اجرای اصالحات اقتصادی به ویژه ذیل سه حوزهی اصالحات در نظام مالیاتی با هدف انتقال پایه مالیاتی در ایران
از بنگاه به خانوار ،اصالحات در نظام حمایتهای اجتماعی به منظور هدفمندشدن حمایتهای اجتماعی و اصالحات در نظام بوجهای
دولت به ویژه کنترل هزینههای عمومی دولت در کنار تحریمهای اقتصادی ،تابآوری اقتصادی کشور در مواجهه با شوکهای اقتصادی
از جمله شوک کرونا را کاهش داده بود با اینحال تصمیمات اتخاذ شده طی سال  ۲۹۰۰نشان میدهد جهتگیری سیاستهای مالی-
بودجه ای دولت به جای تمرکز بر زیان رفاهی ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا یا جبران زیان رفاهی ناشی از شرایط رکود تورمی بر
بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بنگاههای اقتصادی یا خانوارهای آسیبدیده با در نظر گرفتن قید منابع و چشمانداز میانمدت از
وضعیت منابع و مصارف کالن اقتصاد ،متاثر از شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور متمرکز بر بهبود وضعیت کارمندان دولت و
بازنشستگان به عنوان دو گروهی ذینفع بوده است ،این در حالی است که برآوردهای صورت گرفته بر اساس دهکبندی درآمدی
بودجه خانوار حاکی از آن است که  ۰۹درصد از کارکنان دولت و  ۶۹درصد از بازنشستگان در شش دهک باالیی حضور دارند و از این
جهت به صورت نسبی شرایط بهتری دارند .از اینرو به نظر میرسد جهتگیری سیاست مالی دولت در سال  ۲۹۰۰بیشتر متاثر از شرایط
اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور بوده تا آنکه بخواهد جبران زیان رفاهی ناشی از بیماری کرونا را انجام دهد.
در شرایط کنونی در ایران یک چالش مهم برای حمایت موثر از اقشار آسیبپذیر ،تعریف روشن و مشخص از نهاد سیاستگذار در این
خصوص ،تجمیع منابع مالی در نظر گرفته ذیل واحدها و بخشهای مختلف ذیل این نهاد سیاستگذار و باز تعریف نظام یارانهای کشور
به منظور تعریف حداقل درآمد پایه برای اقشار آسیبپذیر با پوشش قابل توجه است .به طور مشخص ،نظام یارانهای فراگیر و غیرمشروط
در ایران باید تبدیل به یک نظام هدفمند یارانهای شده و یک درآمد پایه و حداقلی را برای تمامی افراد واجد شرایط فراهم سازد .به
عالوه از طریق تعریف نهاد سیاستگذار و ذیحساب بودن نهاد سیاستگذار برای تخصیص منابع بودجهای تمامی نهادهای عمومی فعال
در حوزه حمایتهای اجتماعی ،امکان تمرکز و تنفیذ تصمیمات نهاد سیاستگذار رفاهی در کشور برای پوشش حداکثری و همچنین
تکمیل شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای تمامی ایرانیان به منظور شکل دادن به یک نظام به روز و شفاف از شناسایی افراد آسیبپذیر
اقدام کرد .شکل دادن به چنین نظام درآمد پایهای به ویژه با توجه به حجم قابل توجه فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در اقتصاد ایران
و عدم امکان دسترسی به مشاغل غیررسمی از طریق شناسایی آنها ضروری است و به نظر میرسد شکل دادن به یک چتر حمایتی
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گسترده تنها راهبرد الزم برای دسترسی به این افراد و جلوگیری از تشدید رویکردهای غیراقتصادی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
است .این نظام حمایت اجتماعی باید از طریق اتصال با نظام مالیاتی بر مبنای پرداخت بر اساس مابهتفاوت با سطح درآمد پایه(که
قاعدتا ساالنه بایستی تعدیل شود) به جای پرداخت مستمری گونه باشد.
با در نظر گرفتن سیاستهای یاد شده برای کمک به جبران درآمد مشاغل رسمی در دوران کرونا در کشورهای مختلف به نظر میرسد،
با توجه به چالش های مالی دولت در ایران و همچنین مسائل مربوط به کژمنشی ،بهترین سیاستی که قابلیت پیادهسازی در ایران دارد،
پیادهسازی بیمه بیکاری به صورت جزیی یا کامل است .با این حال نظام بیمه بیکاری در ایران بایستی با هدف ایجاد تعادل در منابع و
مصارف و افزایش پوشش افراد مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد .از اینرو یکی از اصالحات مورد نیاز برای افزایش تابآوری اقتصاد
ذیل صندوق بیمه بیکاری ،کاهش مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور افزایش انگیزه برای جستوجوی بیشتر برای کار و
همچنین امکان شمول بیشتر افراد برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی ،افزایش طول مدت مشارکت در صندوق بیمه به منظور مشمول
شدن استفاده در بیمه بیکاری و کاهش تعهدات غیرمرتبط با بیمه بیکاری ذیل صندوق و ایجاد انعطاف در تعیین پارامترهای پوشش
مطابق با منابع وصول شده به منظور جلوگیری از تشدید عدم تعادل است .همچنین با هدف کاهش تعهدات مالی کارفرما و بهبود انگیزه
برای افزایش سهم مشاغل رسمی ،میزان مشارکت کارفرما در صندوقهای بیمهای میتواند به صورت پلکانی و نزولی با سطح دستمزد
پرداختی به شاغلین تعیین شود.
در چنین شرایطی و در حالیکه چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت کشور بدون در نظر گرفتن جهشهای موقتی ناشی از تغییر احتمالی
در میزان صادرات نفت در صورت برداشته شدن تحریمها ،رشدهای اقتصادی پایین است ،بیم آن میرود که فرصتهای محدود
پیادهسازی برخی از اصالحات اقتصادی به منظور افزایش تابآوری در مواجهه با شوکهای اقتصادی مشابه با شوک اقتصادی ناشی
از کرونا از دست رفته و به تدریج رقابتهای سیاسی محملی برای توزیع کیک فعلی اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی به عنوان
مهمترین چالش اقتصادی طی سالهای آتی شود .در چنین شرایطی استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار و آتی به ویژه اصالح نظام
یارانه ای کشور ،یک شرط الزم و ضروری برای حفظ ثبات حداقلی در شرایط اقتصادی است .به عالوه در صورت رفع تحریمهای
اقتصادی ،الزم است منابع نفتی حاصل شده برای اقتصاد کشور به جای آنکه ذیل سازکارهای بودجهای تبدیل به تعهدات پایدار برای
دولت شده و مسیر فعلی افزایش مخارج دولت بدون در نظر گرفتن کارایی و اثربخشی تداوم یابد ،صرف اصالحات اقتصادی به ویژه
اصالحات در نهادهای مالی از جمله شبکه بانکی و صندوقهای بازنشستگی شود.
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دیباچه
وقوع بیماری کرونا در پایان سال  ،۲۹۰۸در حالیکه اقتصاد ایران در سالهای  ۲۹۰۶و  ۲۹۰۷متاثر از عدم تعادلهای کالن اقتصادی
و شوک اقتصادی تحریم ،دچار شرایط رکود تورمی شده بود ،شوک جدیدی به صورت توامان و همزمان به سمت عرضهی و تفاضای
اقتصاد ایران وارد کرد .به طوریکه برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی طی دو سال  ۲۹۰۶و  ۲۹۰۷به ترتیب  -۸.۸و  ۲-۷درصد
بوده است .الزم به ذکر است که این میزان از کاهش در تولید ناخالص داخلی طی دو سال پیاپی در چند دههی گذشته کم سابقه بوده
است به طوریکه افت رخ داده در سالهای  ۲۹۰۷-۲۹۰۶به جز مقطع سالهای  ۲۹۵۰-۲۹۵۷متاثر از شرایط خاص اقتصادی رخ داده
به دلیل انقالب تنها با افت رخ داده در سالهای  ۲۹۶۵-۲۹۶۸قابل مقایسه است.
در حالیکه پیش از وقوع کرونا برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی سال  ۲۹۰۰مثبت اما در محدودهی  ۱-۲درصد بود ،وقوع
شوک اقتصادی ناشی از کرونا و تبعات آن باعث شده تا شرایط اقتصادی در سال  ۲۹۰۰نیز از منظر رشد اقتصادی مناسب نباشد.
از منظر دستهبندی نحوهی واکنش اقتصاد به بیماری کرونا را میتوان در چهار دسته به شرح زیر طبقهبندی کرد که ذیل این سازوکارها
اقتصاد ایران طی سال  ۲۹۰۰متاثر شده است:
•

فاز اول ،شوک چین(دیماه -اسفند) :در فاز اول که به دلیل شروع بیماری کرونا از چین و نقش این کشور در تامین مواد اولیه و
کاالهای واسطهای بوده و از اینرو میتوان آن را شوک چین نامگذاری کرد ،به دلیل افت تولید در چین ،کمبود مواد اولیه و
کاالهای واسطه ای در زنجیره تولید رخ داده است که این شوک بسته به میزان وابستگی بخشهای مختلف اقتصادی از تامین
مواد اولیه و کاالهای واسطهای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از چین ،بر بخشهای مختلف اثرگذار بوده است با این حال به نظر
میرسد این شوک ،اثرگذاری قابل توجه بر بخشهای محدود از اقتصاد داشته است و به تدریج طی سال  ۲۹۰۰با افزایش فعالیت
اقتصادی در چین و کاهش اعمال محدودیتها اثر این شوک محدود شده است.

•

فاز دوم ،شوک تقاضا(شروع از اسفندماه) :فاز دوم شوک تقاضا است که ناشی از افت تقاضای داخلی و خارجی در بخشهای
مختلف به ویژه بخشهایی که در آن امکان حفظ فاصله اجتماعی کمتر بوده مانند هتلداری ،رستورانها ،گردشگری در خصوص
تقاضای داخلی و کاهش صادرات در گروههای مختلف به دلیل افت یا محدودیت در تقاضای خارجی بوده است .شوک تقاضا ،در
مقایسه با شوک قبلی ،شوک شدید بر بخشهای محدودی از اقتصاد بوده است به ویژه بخشهایی که مصرف کاال یا خدمات
تولید شده در آنها جنبه اجتماعی داشته است.

•

فاز سوم ،شوک ناشی از اعمال محدودیت در کسب و کارها و اجرای نسبی قرنطینه خانگی(شروع از اواسط اسفندماه تا اردیبهشت
ماه) :فاز سوم ،شوک سمت عرضه ناشی از کاهش عرضهی نیروی کار به دلیل قرنطینه و اعمال محدویت در بخشی از فعالیتهای
کسب و کاری است که با رعایت معیارهایی توسط دولت اعالم و اعمال شد .این شوک ،به صورت نسبی ،شوک بزرگ با اثرات
قابل توجه بر گستره بزرگی از فعالیتهای اقتصادی بوده است .اعمال محدودیتهای اعالم شده دولت در کنار آسیب ناشی از افت
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تقاضا باعث تعریف رستههای  ۲۱گانه آسیب دیده از فعالیتهای اقتصادی در ایران شد که در واقع این رستههای  ۲۱گانه ۱و
اصالحات رخ داده پس از آن مالکی برای تحت پوشش قرار گرفتن این فعالیتها ذیل کمکهای دولت در ایران شد.
•

فاز چهارم ،احیای نسبی اقتصاد(از اردیبهشت و خرداد) :پس از اعمال محدودیتها در بهار ،بازگشایی اقتصادی در ایران از اواخر
خردادماه آغاز شد و باعث کاهش محدودیتها شد با اینحال با توجه به آثار ناشی از کرونا بر تقاضای و اثرپذیری از شوکهای
گفته شده ،فرایند احیا به صورت متقارن با دوره وقوع شوک نبود به ویژه به دلیل عدم قطعیت و نبود اطمینان در آحاد اقتصادی،
کاهش دسترسی به منابع مالی به دلیل رشد مطالبات غیرجاری ،ورشکستگی بخشی از بنگاههای کوچک و متوسط ،افزایش
هزینههای تولید از مجرای تورم یا افزایش نرخ ارز و افت درآمد در بخشهای مختلف به ویژه خدمات بخشهای مختلف اقتصادی
متاثر شدند.

ذیل سازوکارهای یاد شده ،اقتصاد کشورهای مختلف از جمله ایران به درجات مختلفی از آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا متاثر شد.
به طوریکه در در مورد ایران ،رشد اقتصادی در نه ماههی نخست سالجاری در مقایسه با سال قبل -۲.۱ ،درصد بود .بررسی ترکیب
رشد اقتصادی ذیل بخشهای مختلف موید فازهای گفته شده در خصوص چگونگی و سازوکار اثرگذاری کرونا بر بخشهای اقتصادی
است .بررسی ترکیب رشد اقتصادی بین بخشهای مختلف نشان میدهد که گروه خدمات بیشترین آسیب و گروه کشاورزی کمترین
آسیب را از رشد اقتصادی در نه ماههی نخست سالجاری دیده است.
در چنین شرایطی کشورهای مختلف در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ،به ویژه با توجه به اثرات بزرگ و قابل توجه
آن بر سالمت عمومی اقدامات و سیاستهای اقتصادی متف اوتی را در دستور کار قرار دارند .با توجه به زیان رفاهی ناشی شده از آثار
مستقیم و غیرمستقیم بیماری کرونا ،چالش اصلی در طراحی بستههای سیاستی چگونگی تامین منابع برای جبران زیان رفاهی و چالش
اصلی ،در پیادهسازی چگونگی اعمال این سیاستها با هدف بیشترین اثربخشی ممکن بر بخش سالمت و کاهش شوک اقتصادی
ناشی از بیماری بوده است .تعدیل زیان اقتصادی و رفاهی این بیماری طی زمان ،تعدیل بین بخشی این زیان بین بازیگران مختلف به
ویژه عهدهدار شدن پوشش بخش مهمی از زیان توسط دولتها ذیل سازوکارهای مختلف مالی ،اعتباری و پولی چارچوب کالن اقدامات
اقتصادی صورت گرفته توسط کشورهای مختلف طی این مدت بوده است.
در ایران نیز ،متاثر از شرایط ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا و از اسفندماه سال گذشته ،ستادی تحت عنوان «ستاد ملی مدیریت و
مقابله با بیماری کرونا» ایجاد شد که ذیل این ستاد کمیتههای مختلفی به منظور طراحی نحوهی مواجهه با بیماری کرونا شکل گرفت.

2

فهرست اولیه این رستههای  ۷۱گانه به این شرح بوده است -۷ :مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها،

بوفهها ،طباخی ،تالارهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیه فروشیها؛-۱مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها،
هتلآپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز بومگردی،
مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی ،خدماتی بینراهی و موزهها ؛  -3حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی،
جادهای ،ریلی و دریایی؛ -۴حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری؛  -۵دفاتر خدمات مسافرتی ،گردشگری و زیارتی ؛ -۶
تولید و توزیع پوشاک؛-۱تولید و توزیع کیف و کفش؛  -۱مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و آبمیوه؛ -۳مراکز،
باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی؛ -۷۱مراکز و مجتمعهای فرهنگی ،آموزشی ،هنری و رسانهای؛ -۷۷مراکز تولید ،توزیع
و فروش صنایع دستی؛ -۷۱مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که
در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند
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یکی از کمیتههای این ستاد ،کمیته اقتصادی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا بود که ذیل معاون اقتصادی رئیسجمهور نقش اصلی
در طراحی بستهها و سیاستهای اقتصادی برای مواجهه با بیماری کرونا طی حدود یکسال گذشته را داشته است.
با توجه به ماهیت بیماری کرونا و آثار آن بر اقتصاد و همچنین میزان منابع و ابزارهای در دسترس برای کشورهای مختلف ،سیاستهای
متفاوتی توسط کشورهای مختلف به اجرا درآمده است .در حالیکه بررسی آثار و اثربخشی سیاستهای در پیشگرفته شده توسط کشورهای
مختلف با توجه به آثار میانمدت برخی از این سیاستها هنوز روشن نیست ،با اینحال بررسی ترکیب و چگونگی پیادهسازی این سیاستها
و هم چنین ارزیابی اولیه از سیاستهای اجرای شده در ایران میتواند تصویر بهتری از اقدامات صورت گرفته در ایران در اختیار قرار دهد
تا ب تواند حداقل خطوط راهنمایی برای طراحی سیاستها در آینده و چگونگی مواجهه با این چالشها ارائه کند.
با در نظر گرفتن نکات گفته شده ،گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی سیاستهای اقتصادی مختلف اجرا شده در دوران کرونا ،ارزیابی
اولیه از سیاستهای پیاده شده در ایران ،چالشهای پیشرو و اقداماتی است که میتواند در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد .به
طور خالصه به نظر میرسد اگرچه شوک اقتصادی ناشی از تحریمها و نبود منابع کافی در اختیار دولت برای مواجهه با آثار اقتصادی
ناشی از بیماری کرونا محدودیت جدی برای ایران ایجاد کرده است ،با اینحال به نظر میرسد از منظر تنوع در ابزارهای مالی که بتواند
مواجهه بهتر بازیگران مختلف اقتصادی را به همراه داشته باشد ،سیاستهای اتخاذ شده در ایران از انعطاف به مراتب پایینتر برخوردار
بوده است و به عالوه سازوکار در نظر گرفته شده برای چگونگی تصمیمگیری و تخصیص منابع مالی عمدتا باعث کند شدن در
فرایندهای تصمیمگیری و کاهش اثربخشی بخشی از اقدامات و سیاستهای در نظر گرفته شده برای ایران شده است .به عالوه از منظر
طراحی بستههای اقتصادی به نظر میرسد از ابتدا در ایران یک کجفهمی در خصوص بستههای اقتصادی توسط کشورهای مختلف
وجود داشته است و در حالیکه بستههای طراحی شده توسط کشورهای مختلف ترکیبی از سیاستهای مالی-بودجهای ،اعتباری و پولی
بوده است و سیاستهای مالی-بودجهای بخشی مهم از جبران زیان رفاهی ناشی از بیماری کرونا را به خود اختصاص داده است و به
عالوه مقایسه کشورها از منظر بستههای اقتصادی ذیل میزان بستههای مالی-بودجهای رخ داده است ،بسته طراحی شده در ایران
عمدتا اعتباری بوده و نقش بستههای بودجهای -مالی کوچک و ناچیز بوده است که همین امر در واقع مداخله دولت برای مواجهه
اقتصادی با کرونا را نیز کاهش داده است .این امر اگرچه در ابتدا ممکن است ناشی از فضای مالی-بودجهای کوچک در ایران متاثر از
شرایط رکود تورمی و تحریمهای اقتصادی به نظر برسد با این حال مجموع اقدامات صورت گرفته طی سال  ۲۹۰۰در جهت افزایش
بار مالی دولت به ویژه ذیل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همسانسازی حقوق بازنشستگان حاکی از آن دارد تخصیص
منابع بودجهای دولت در سال  ۲۹۰۰به به جای آنکه متاثر از زیان رفاهی حادث شده ناشی از بیماری کرونا باشد و این منابع در جهت
شکلدهی به یک نظام حمایت اجتماعی موثر برای حفاظت از افراد و گروههای آسیبپذیر تخصیص داده شود ،متاثر از شرایط اقتصاد
سیاسی سالهای اخیر و رکود تورمی حادث شده تخصیص داده شده است .در شرایط کنونی که به دلیل محدودیت منابع دولتی امکان
حمایت موثر از گروههای آسیبپذیر وجود ندارد ،تنها راه ممکن ایجاد یک چتر حمایتی فراگیر از طریق پیگیری اصالحات یارانهای در
بخش های مختلف و شکل دادن به یک درآمد پایه و اولیه برای تمامی ایرانیان و پرداخت مستقیم به تمامی افراد است.
در گزارش حاضر که جمعبندی گزارش تفصیلی تهیه شده ذیل « ارزیابی آثار ویروس کووید  ۲۰در اقتصاد کشور در میان مدت و
سیاستها و ابزارهای مقابله با آنها» است ،اهم نکات از طریق ترکیب نتایج حاصل شده از این پژوهش ذیل بخشهای مختلف و
ارزیابی سیاستهای اجرا شده در ایران ارائه میشود.
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تصویر کالن بستههای سیاستی پیادهسازی شده در کشورهای مختلف و ایران

1

طی دوران کرونا کشورهای مختلف بسته های اقتصادی مختلفی را برای مواجهه با آثار اقتصادی این بیماری طراحی و به اجرا
گذاشتند .علیرغم تفاوت در اندازه و ترکیب این بستهها با اینحال شباهتهایی از جهت ابزار و محدودهی این بستههای سیاستی
وجود دارد .هر چند طراحی و اجرای این بستهها نیز با پویایی مواجه است و همچنان برخی از کشورها به بروزرسانی این بستهها
میپردازند .در این بخش ابتدا مولفههای اصلی و کالن بستههای سیاستی در کشورهای مورد بررسی ارزیابی قرار گرفته و سپس
بسته طراحی شده در ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .در بخشهای بعدی با تفصیل بیشتر به ابزارها و نحوهی پیادهسازی
آنها ذیل ابعاد مختلف بستههای سیاستی پرداخته میشود.
تصویر کالن سیاستهای اقتصادی در کشورهای مختلف
کشورهای مختلف در حالی مواجه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا شدند که وضعیت اقتصادی آنها از جهت ابزارهای مالی و
فضای ممکن سیاستگذاری با محدودیتهایی مواجه بود .به طور مشخص بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخهای بهره پایینی داشته
و متوسط نرخ بهره در این کشورها  ۹.۷۸درصد بود که این امر اجرای سیاستهای پولی از جمله کاهش نرخ بهره به منظور تحریک
اقتصاد را با دشواری مواجه میکرد .از سوی دیگر نسبت بدهی در این کشورها نیز مقادیر نسبتا باالیی بود .به طوریکه برای کشورهای
توسعهیافته میزان بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی به صورت متوسط حدود  ۷۹درصد برای کشورهای  OECDتخمین
زده میشود .در چنین شرایطی مواجه شدن با شوک بیماری کرونا و طراحی بستههای اقتصادی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه از
منظر اقتصادی و سالمت اهمیت ویژه و دشواری خاصی داشته است و به همین خاطر کشورهای مختلف مجموعهای از ابزارهای در
اختیار به منظور جلوگیری از انتقال شوک اقتصادی ناشی از این بیماری به کار گرفتهاند .بررسی عملکرد  ۸۵کشور ۸در خصوص طراحی
بستههای مختلف نشان میدهد که به صورت متوسط اندازهی بستههای بودجهای از منظر مخارج در نظر گرفته شده  ۸.۰۷درصد تولید
ناخالص داخلی بوده است .یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در طراحی بستههای حمایتی ،استفاده از ابزار ضمانتهای دولتی بوده
است که اندازه بزرگ و قابل توجهی داشته است .در صورتیکه ضمانتهای دولتی به مخارج بودجهای اضافه شود در اینصورت اندازه
بستههای بودجهای به  ۷.۷۲درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
با این حال اندازهی بستههای بودجه ای وابسته به سطح درآمد سرانه در این کشورهاست ،به طوریکه برای کشورهای با درآمد سرانه
باالتر میزان بسته بودجهای(بدون در نظر گرفتن ضمانتهای دولتی) ۶.۸ ،درصد از تولید ناخالص داخلی و برای کشورهای با درآمد
پایین  ۹.۲درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است .به عالوه اندازهی بستههای بودجهای دامنهای بزرگ داشته است به طوریکه
سریالنکا با  ۹.۸درصد کمترین و ژاپن با  ۱۱.۸درصد بیشترین میزان بستههای بودجهای نسبت به تولید ناخالص داخلی را داشته است.
در مقایسه ذکر این نکته ضروری است که بستههای مالی طراحی شده در دورهی کرونا در مقایسه با بحران مالی  ۱۹۹۸به مراتب
بزرگتر بوده به طوریکه برای مثال بسته مالی آمریکا در بحران مالی  ۵.۵درصد تولید ناخالص داخلی بوده در حالیکه این بسته برای
بحران کرونا  ۲۹درصد بوده و همچنان نیز در حال افزایش است.

 3برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل اول ،هفتم و هشتم از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس
کووید  ۷۳در اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجهه شود.
 4کشورهای مورد بررسی بر اساس پایگاه داده  IMFو  OECDجمعبندی شده است.
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در خصوص سیاست های پولی ،به جز کشور دانمارک ،تمامی کشورها نرخ بهره خود را در واکنش به شوک اقتصادی بیماری کرونا
کاهش دادند به طوریکه متوسط کاهش نرخ سود در این کشورها  ۹.۶۹درصد بوده است .با این حال با توجه به اینکه کشورهای با
درامد باال با نرخ بهره پایین وارد دورهی بیماری کرونا شدند ،میزان کاهش نرخ بهره در این کشورها در مقایسه با کشورهای با درآمد
پایین به مراتب کمتر بود ،به طوریکه برای کشورهای با درآمد باال این کاهش  ۹.۸۹درصد و برای کشورهای با درآمد پایین ۹.۸۸
درصد بوده است .پایین بودن نرخ سود در کشورهای با درآمد باال باعث شد تا امکان استفاده از ابزارهای پولی متعارف در این کشورها
وجود نداشته باشد و به همین خاطر این کشورها به سمت استفاده از ابزارهای نامتعارف پولی مانند ضمانتهای بانک مرکزی ،خرید
دارایی ،آزاد سازی برخی از قواعد احتیاطی کالن و ایجاد محدودیت در توزیع سود و بازخرید سهام توسط نهادهای روی آورند.
اندازهی بستههای بودجهای اگرچه قاعدتا تابعی از میزان شدت شوک منفی ناشی از بیماری کروناست ،با این حال محدودیتهای تامین
مالی و چشمانداز پایداری مالی-بودجهای سقف اندازهی مالی را تعیین میکند .بر اساس بررسی عوامل مختلف اثرگذار بر تعیین بستههای
مالی ،میزان رتبهی اعتباری یک کشور بیشترین توضیحدهندگی در خصوص اندازهی بستههای بودجهای داشته است .در طراحی
بستههای پولی قاعدتا میزان نرخ بهره پایه در اقتصاد تعیینکننده ماهیت سیاستهای پولی در کشورهای مختلف بوده است و کشورهایی
که نرخ بهرهی پایه باالیی داشته است به سمت استفاده از سیاستهای متعارف پولی و کشورهای با نرخ بهرهی پایین که فضای
سیاستگذاری پولی محدودتری داشتهاند به سمت استفاده از سیاستهای نامتعارف رفتهاند.
بررسی ترکیب این بستههای مالی در کشورهای مختلف نشان میدهد در صورتیکه این بستهها ذیل مخارج سالمت ،مخارج خانوار و
بنگاهها طبقهبندی شوند ،متوسط سهم مخارج بودجهای برای سالمت  ۹.۶۷درصد تولید ناخالص داخلی ذیل دامنهی  ۹.۲تا  ۹درصد،
برای خانوار میانگین  ۲.۷درصد با دامنهی  ۹.۲تا  ۸درصد و برای بنگاهها با میانگین  ۱.۵۹درصد و انحراف معیار  ۱.۹۶درصد است ۵.از
اینرو سهم اصلی در بستههای مالی به سمت بنگاههای اقتصادی بوده است .اضافه شدن میزان ضمانتهای دولتی نیز نشان میدهد
که حمایت اصلی از بنگاهها صورت گرفته است و لذا حمایت از بنگاهها یک راهبردی کلیدی برای مواجهه با آثار ناشی از بیماری کرونا
بوده است.
پیش از بحران ،میانگین نرخ بهره در کشورهای مورد بررسی  ۹.۵۵درصد بوده است که بین دامنهی  -۹.۷۵در کشور سوییس و دانمارک
و  ۹۸درصد در آرژانتین دامنه داشته است .در مقایسه با بحران مالی ،بحران کرونا با نرخ بهرهی به مراتب پایینتری آغاز شده است و
همین امر باعث شده است تا استفاده از ابزارهای نامتعارف سیاست پولی افزایش و عمومیت بیشتری داشته باشد .ترکیب ابزارهای
استفاده شده ذیل سیاست نامتعارف پولی درکشورهای مورد بررسی ،به صورت  ۲.۸۱درصد تولید ناخالص داخلی ضمانتهای بانک
مرکزی با انحراف معیاری  ۱.۱۱درصد ،خرید دارایی  ۱.۲۲درصد به صورت میانگین با انحراف معیار  ۱.۸۸درصد بوده است .استفاده از
ابزار خرید دارایی از بحران مالی قبلی به صورت گسترده در کشورها آغاز شد و در این بحران افزایش چشمگیری یافت به طوریکه
فدرال رزرو در آمریکا به میزان  ۸.۵درصد تولید ناخالص داخلی اقدام به خرید اوراق خزانهداری و همچنین ابزارهای مالی مبتنی بر اوراق
رهنی به منظور اطمینان از کارکرد صحیح بازارهای مالی کرد و بانک مرکزی اتحادیه اروپا به میزان  ۶درصد تولید ناخالص داخلی
کشورهای عضو بانک مرکزی اتحادیه اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی و خصوصی کرده است.

 5از بین  ۱۵کشور مورد بررسی ترکیب مخارج در دادههای تحت بررسی برای حدود  ۴۹کشور وجود داشته است.

18

بررسی  ۸۵کشور نشان میدهد که در این کشورها ۱۱ ،درصد اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی کردهاند ۹۲ ،درصد عملیات ریپو را
اجرایی کردهاند و  ۷۹درصد حداقل یک سیاست نامتعارف احتیاطی کالن را پیادهسازی کردهاند .به عالوه  ۹۰درصد از این کشورها
اقدام به اجرای محدودیت در پرداخت پاداش ،سود و بازخرید سهام توسط بانکهای تجاری کرده و  ۸۰درصد محدودیتهای ناظر بر
قرضدهی توسط نهادهای مالی را تسهیل کردهاند .همچنین با توجه به شوک ارزی وارد شده به کشورها بخشی از کشورها اقدام به
عملیات ارزی به منظور ایجاد ثبات ارزی کردهاند .اندازهی متوسط بسته سیاست ارزی در کشورها مورد مطالعه  ۲.۲۶درصد تولید ناخالص
داخلی بوده است.
تصویر کالن بسته سیاستی اجرا شده در ایران
سیاستهای حمایتی دولت در ایران در بخش بنگاههای اقتصادی از منظر تغییر مقررات و سیاستهای اعتباری ذیل حمایتهای مالیاتی
برای تعویق مالیات ،حمایت بیمه تامین اجتماعی ،حمایت در پرداخت عوارض و حمایتهای اعتباری بوده است که به صورت
مدتدار(بازههای سه ماهه) و ذیل اصناف مشخصی که ذیل دستور دولت مجبور به تعطیلی شدهاند ،در نظر گرفته شده است .هر چند
این سیاستها نیز ماهیت پویا داشته و برای مثال شمول این صنوف دهگانه اولیه یا مصادیق ذیل هر یک از آنها طی زمان تغییر کرده
است.
جدول -9بسته ممایت از بنااههای اقتصادی در ایران
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به

نوع ممایت از بنااهها

سیاست ممایتی

ممایت مالیاتی

استمهال مالیات و بدهی گذشته مالیاتی صاحبان کسب و کار در سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و اردیبهشت )۲۹۰۰

ممایت بیمه تأمین اجتماعی

استمهال بیمه سهم کارفرما صاحبان مشاغل آسیبدیده ( ۲۹گروه) در سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و اردیبهشت ماه )۲۹۰۰

ممایت از هزینه برق و گاز

استمهال هزینه برق و گاز بنگاههای اقتصادی آسیبدیده ( ۲۹گروه) در سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و اردیبهشت ماه )۲۹۰۰

ممایت از محل عوارض

استمهال عوارض کسب و پیشه شهرداری برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده ( ۲۹گروه) در سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و

شهرداری

اردیبهشت ماه )۲۹۰۰
به تعویق افتادن بازپرداخت تسهیالت بانکی بنگاههای اقتصادی آسیبدیده ( ۲۹گروه) برای سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و
اردیبهشت ماه  )۲۹۰۰به انتهای دوره بازپرداخت

ممایتهای اعتباری

به تعویق افتادن بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه کلیه افراد برای سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و اردیبهشت ماه  )۲۹۰۰به
انتهای دوره بازپرداخت
عدم اعمال محدویتهای چک برگشتی در ایام در سه ماهه (اسفندماه  ۲۹۰۸و فروردین و اردیبهشت ماه )۲۹۰۰

عالوه ،دولت بستهای  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی را برای مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در نظر گرفته است .فضای مالی
هر اقتصاد که میزان انعطاف در افزایش هزینهها و وصول و دریافت منابع مالی برای طراحی بستههای سیاستی را تعیین میکند عاملی
موثر در تعیین اندازه بستههای مالی در کشورهای مختلف بوده است .هر چند به دلیل اینکه شوک ناشی از بیماری کرونا ،سالمت آحاد
مردم را تحت تاثیر قرار داده و مساله مرگ و حیات در میان بوده است ،بخشی از قواعد مالی حاکم بر سیاستهای مالی در شرایط حاضر
منعطف شده است و این قیود برداشته شده است .برای مثال کشورهای اروپایی مستقل از میزان بدهی و کسری خود این امکان را پیدا
کرده اند که تا سقف یک درصد بودجه نسبت به افزایش کسریهای خود اقدام کنند .تفاوت در فضای مالی کشورهای مختلف در کنار
ابعاد شوکهای وارد شده به اقتصاد باعث شده است تا اندازه بستههای حمایتی در کشورهای مختلف متفاوت باشد .نکته مهم در طراحی
بسته های حمایتی ،تمایز بین ابزارها و اهداف مدنظر ذیل سیاستهای مالی و پولی است .در حالیکه سیاستهای پولی و اعتباری عمدتا
با سه هدف کاهش نرخ بهره سیاستی ،خرید دارایی و تسهیل در استقراض از طریق وثیقهگیری مناسب بوده است ،سیاستهای مالی
دولت تعویق در مالیات ،ضمانت دولت برای دریافت وام از طریق سپردن سپرده به صندوقهای حمایتی یا شبکه بانکی و ارائه یارانه
دستمزد یا پرداخت نقدی به خانوارها بوده است .آنچه به عنوان بستههای حمایتی کشورها و متناسب با اندازه اقتصاد کشورها از آن یاد
میشود در واقع بستههای مالی بوده است که منابع آن به صورت شفاف و مشخص از طریق منابع و ابزارهای بودجهای تامین و تجهیز
خواهد شد.
این در حالی است که در بسته  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی ارائه شده توسط دولت در ایران ۷۵ ،هزار میلیارد تومان از طریق کاهش نرخ
ذخیره قانونی بانکها بوده است ۶.۵ ،هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بوده و تنها یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و
منابع اندک مورد استفاده از هدفمندی یارانهها و  ۵۵۹میلیارد تومان منابع بودجهای ،میتواند ذیل سیاستهای مالی طبقهبندی شوند .از
اینرو کمتر از  ۱۹درصد بسته  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی بودجه دولت که حدود  ۹.۵درصد تولید ناخالص داخلی است ،جنبه سیاست مالی
داشته و لذا بسته مالی طراحی شده توسط دولت در مقایسه با بسته سایر کشورها ناچیز است .الزم به ذکر است که حتی برداشت یک
میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی نیز در صورتیکه امکان فروش ارز به دلیل شرایط تحریمی وجود نداشته باشد ،عمال معنای سیاست
پولی خواهد داشت و در نتیجه اندازه بسته مالی دولت ناچیز و نزدیک به صفر خواهد

بود۶.

جدول -3بسته ممایتی دولت در ایران
۶در آخرین اعالم صورت گرفته در خصوص حمایت از خانوار ،ارائه تسهیالت به خانوار برای  ۱۹میلیون خانوار به میزان یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
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سیاست ممایتی

نوع ممایت

منابع مالی مورد نیاز (میلیارد تومان)

محل تأمین منابع مالی

حمایت نقدی از  ۹میلیون نفر
(یک میلیون خانوار) در چهار
۲۹۹۹

مرحله بین  ۱۹۹هزار تومان تا

منابع هدفمندی یارانهها

 ۶۹۹هزار تومان برحسب ابعاد
خانوار
وام ودیعه مسکن با نرخ ترجیحی
به مبلغ  ۹۹ ،۲۵و  ۵۹میلیون

ممایت از خانوار

۱۹۹۹۹

از محل منابع بانکی با کمک بانک مرکزی

تومان
حمایت از چهار میلیون خانوار
بصورت تسهیالت یک میلیون تا
دو میلیون تومان بر حسب بعد

۷۹۹۹

خانوار با نرخ  ۸درصد و تأمین

از محل منابع بانکی با کمک بانک مرکزی و تأمین
 ۵۵۹میلیارد تومان از محل بودجه سال ۲۹۰۰

مابهالتفاوت آن از محل بودجه
دولت و منابع بانکی
تأمین منابع الزم برای تأمین
ممایت از بخش بهداشت دارو ،ماسک ،تجهیزات پزشکی و
و درمان

۲۱۹۹۹

تأمین تخت و تجهیز بیمارستان-

1

از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی

ها
اختصاص بیمه بیکاری

۵۹۹۹

تجهیز صندوق بیمه بیکاری

از محل یک میلیارد یورد صندوق توسعه ملی

اعطای تسهیالت ،با نرخ سود
ممایت از بنااههای آسیب

 ۲۱درصد به صاحبان کسب و

دیده

کار آسیبدیده که شاغلین خود

۷۵۹۹۹

از محل منابع بانکی به کمک کاهش نرخ ذخیره
قانونی بانکها

را اخراج نکرده اند.
جمع

۲۹۹۹۹۹

به عالوه ،یکی از مهمترین ویژگی ها در اثربخشی استفاده از ابزارهای مالی ،توجه به فازهای چهارگانه یاد شده و اجرای سیاست متناسب
با آن است .علیرغم این اهمیت ،بخشی از سیاستهای در نظر گرفته شده در کشور ما فاقد رعایت زمانبندی مناسب بودهاند .به طور
خاص پرداختهای نقدی به خانوارها که باید در زمان و به مقدار مناسب برای خانوارها در نظر گرفته شود تا انگیزه اعمال قرنطینه خانگی
را افزایش دهد ،اوال به مقدار ناکافی و ثانیا بدون در نظر گرفتن زمانبندی مناسب برای اجرای آن پیادهسازی شد به گونهای که تا
ابتدای پاییز تنها یک مرحله از اجرای این سیاست پیگیری شده است .به طور مشخص ارائه تسهیالت به بنگاههای اقتصادی که در
بخش بعدی به آن اشاره میشود به دلیل عدم طراحی مناسب و تاخیر زیاد در اجرا با استقبال چندانی مواجه نشد و باعث شد تا منابع
در نظر گرفته شده برای آن صرف امور دیگری شود.

۷بخشی از منابع یک میلیارد یورو(حدود  ۱۹۹میلیون یورو) به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شده است.
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در مقایسه با سایر کشورها ،به نظر میرسد بسته سیاستی طراحی شده در ایران فاقد مولفههای سیاست پولی و به عالوه ابعاد سیاست
مالی آن نیز بدون تامین مالی از بودجه و از طریق ابزارهای اعتباری دنبال شده است و لذا میتوان گفت که دولت سیاست مشخصی
متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر نگرفته است که البته بخش مهمی از آن به دلیل فقدان وجود ابزارهای کافی و عدم جهتگیری
منابع مالی در مواجهه با بحران کرونا بوده است .در قسمت ارزیابی سیاستها در ایران با تفصیل بیشتری به سیاستهای استفاده شده در
ایران پرداخته میشود با این حال به منظور مقایسه با بسته سیاستی در کشورهای مختلف ذکر این نکته ضروری است که در بسته ۲۹۹
هزار میلیارد تومانی ارائه شده توسط دولت در ایران ۷۵ ،هزار میلیارد تومان از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها بوده است۶.۵ ،
هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بوده و تنها یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و منابع اندک مورد استفاده از هدفمندی
یارانهها و  ۵۵۹میلیارد تومان منابع بودجهای ،میتواند ذیل سیاستهای مالی طبقهبندی شوند .از اینرو کمتر از  ۱۹درصد بسته ۲۹۹
هزار میلیارد تومانی بودجه دولت که حدود  ۹.۵درصد تولید ناخالص داخلی است ،جنبه سیاست مالی داشته و لذا بسته مالی طراحی شده
توسط دولت در مقایسه با بسته سایر کشورها ناچیز است .الزم به ذکر است که حتی برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی
نیز در صورتیکه امکان فروش ارز به دلیل شرایط تحریمی وجود نداشته باشد ،عمال معنای سیاست پولی خواهد داشت و در نتیجه اندازه
بسته مالی دولت ناچیز و نزدیک به صفر خواهد بود.
جدول -1مقایسه مولفههای بسته سیاست پولی و مالی ایران با سایر کشورها
سیاستها و مقایسه آن در ایران
ابزارهای مورد استفاده در سیاست

ابزارهای مورد استفاده
خرید دارایی

نرخ بهره سیاستی

تسهیل استقراض

پولی
ابزارهای استفاده شده در ایران

-

-

-

ذیل سیاست پولی
ابزارهای مورد استفاده در سیاست

تعویق تعهدات مالی اعم از مالیاتها،

تسهیل دسترسی به منابع مالی از

سیاستهای مفظ اشتغال یا کمک به

مالی

تسهیالت دریافت شده و ...

طریق ضمانتهای دولتی

جبران افت درآمد خانوارها

ابزارهای استفاده شده در ایران

تعویق مالیاتها و بازپرداختها برای دوره سه

-

حفظ اشتغال در بسته  ۷۵هزار میلیارد

ذیل سیاست مالی

ماهه

تومانی از طریق سیاست پولی

در کنار سیاست های ذکر شده در باال ،یکی از اقدامات صورت گرفته برای سال  ۲۸۹۹ذیل الیحه بودجه ،کاهش  ۵واحد درصدی
مالیات بنگاههای آسیب دیده از شرایط اقتصادی کرونا است که در الیحه بودجه سال  ۲۸۹۹ذیل بند دوم از جزء «ق» تبصره  ۶قانون
بودجه قرار گرفته است .در این بند ،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال و واحدهای تولیدی
آسیبدیده از کرونا مشمول این بند هستند .با توجه به اینکه  ۵واحد درصد کاهش مالیات میزان قابل توجهی است ،الزم است آییننامه
و نحوهی شمول واحدهای آسیبدیده به صورت روشن و شفاف مشخص باشد.
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سیاستهای پولی-اعتباری

8

سیاستهای پولی و اعتباری در دوران کرونا یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف به ویژه با توجه به نقش
و اهمیت دسترسی به منابع مالی طی این دوره بوده است .به ویژه بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستهای پولی و اعتباری نقشی
فعال از منظر تعریف ابزارها و همچنین تغییر در محیط تنظیمگری شبکه بانکی در جهت کمک به تامین مالی به بنگاههای اقتصادی
طی این دوره داشته است .با توجه به این اهمیت و هم چنین در نظر گرفتن شرایط ایران ذیل دو ابزار مهم به کار گرفته شده در این
دوره در این بخش به توسعه چارچوب وثیقهگیری بانک مرکزی و برخی محدودیتهای حقوقی در ایران و همچنین اصالح قوانین
نظارتی بانک مرکزی پرداخته میشود.
توسعه چارچوب وثیقهگیری بانک مرکزی
همانطور که اشاره شد ،یکی از چالشهای اصلی در مواجهه اقتصادی با بیماری کرونا ،چگونگی تامین مالی برای جبران زیان رفاهی
ناشی از آثار اقتصادی این بیماری و هموارسازی این زیان در طول زمان است .افزایش تقاضای احتیاطی برای نقدینگی در دوران کرونا
به دلیل کاهش درآمد خانوارها از یکسو و همچنین افزایش میزان سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها به دلیل کاهش در میزان فروش
یا افزایش دورهی تسویه باعث شد تا کشورهای مختلف در دوران کرونا در نحوه و سازوکار دسترسی به منابع بانک مرکزی و همچنین
فرایند اعتبارسنجی برای دسترسی به منابع شبکه بانکی توسط بنگاههای اقتصادی و خانوارها ارزیابیهای مجددی انجام داده و از مسیر
توسعه ابزارهای وثیقهگیری فرایند دسترسی به تسهیالت را برای خانوارها و بنگاههای مختلف ممکن سازند .نکته قابل توجه در توسعه
چارچوب وثیقه گیری توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی ،استفاده ا ز این رویکرد توسط طیف کشورهای پیشرفته ،اقتصادهای در حال
توسعه و نوظهور و کشورهای با درجه توسعه یافتگی پایین است که معنای آن اهمیت آن و وابستگی پایین نحوهی پیادهسازی این ابزار
به درجه توسعه یافتگی مالی در کشورهای مختلف است .در واقع یکی از نقشهای بانک مرکزی به ویژه در دوران بحرانها که طی
سالهای گذشته توسعه پیدا کرده است ،فراهم کردن نقدینگی و اعتبار از طریق در اختیار گرفتن داراییهای مختلف به منظور بازگشتپذیر
کردن این فرایند است.
به عالوه یک چالش مهم در وثیقهگذاری ،وجود داراییهایی بدون بازار است که امکان قیمتگذاری به روز این داراییها را سلب میکند.
اصالح قوانین و مقرارت به صورتیکه بتوان بخشی از داراییهای که فاقد بازار هستند و از درجه نقدشوندگی پایین برخودار هستند را به
عنوان وثیقه تعریف کرد ،یکی از رویکردهای مهم برای افزایش سیالیت داراییها و بهبود دسترسی به تسهیالت طی دوران کرونا بوده
است.
توسعه چارچوب وثیقه گیری شامل معرفی انواع جدید دارایی شامل اوراق شرکتی به عنوان وثیقه(بانک مرکزی شیلی) ،تعریف اوراق
بهادار مبتنی بر دارایی(بانک مرکزی آفریاقی غربی) همچنین اصالح قواعد مربوط به وثیقهگیری و تغییر قواعد مربوط به چگونگی

 8برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل سوم ،هشتم و دهم از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس
کووید  ۷۳در اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجهه شود.
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تنظیم ریسک در نهادهای مالی از جمله میزان تنزیل در نظر گرفته برای ارزشگذاری داراییها به عنوان ابزار استقراض ،۲۹۰کاهش
محدودیتها برای استفاده از داراییهای مختلف به عنوان وثیقه به ویژه توسعه مطالبات اعتباری(۲۲وامهای بانکی) توسط کشورهای اروپایی
به عنوان وثیقه و قبول آن توسط بانکهای مرکزی برای در اختیار قرار دادن اعتبار به شبکه بانکی از جمله اقدامات مهم در توسعه ابزار
وثیقه بوده است .به طور خاص پذیرش وامهای بانکی و تعریف طبقههای مختلف از وامهای بانکی به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی
یکی از ابزارهایی بوده است که از سال  ۱۹۲۱در اتحادیه اروپا به عنوان ابزاری مهم جهت وثیقهگیری مورد استفاده قرار گرفته و در
دورهی بیماری کرونا نیز استفاده از آن توسعه یافته است .به طور خاص در دوران بیماری کرونا ،با توجه به اینکه دسترسی بخشی از
بنگاه های اقتصادی به تسهیالت بانکی از طریق ضمانتهای دولتی فراهم شده است ،وامهایی که به اتکای ضمانتهای بانکی در اختیار
بنگاه های اقتصادی قرار داده شده است به عنوان طبقه جدید از داراییهای مورد پذیرش جهت وثیقهگذاری نزد بانک مرکزی مورد
استفاده قرار گرفته است .به عالوه دامنه ی وامهای مورد پذیرش ذیل این ابزار افزایش یافته به طوریکه وامهای دادهشده به خانوارها
جهت اعتبار مصرف کننده نیز از جمله داراییهای جدیدی است که با قبول آن به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی ،انگیزه شبکه بانکی
برای اعطای تسهیالت به این گروهها نیز افزایش مییابد.
ذکر این نکته ضروری است که اصالح چارچوب وثیقهگیری توسط بانک مرکزی باید با ارزیابی روشن از ریسک این وثایق و اطمینان
از انتقال حقوقی این دارایی ،قیمتگذاری روشن و مشخص این داراییها و توجه به کفایت این داراییها به منظور حفاظت از ثبات پولی
و مالی است .ابزارهایی که می توانند به عنوان وثایق مورد استفاده قرار گیرند ،گواهی سپرده ،اوراق قابل تبدیل به سهام یا سایر انواع
اوراق شرکتی ،اوراق بدهی دولتی و سهام شرکتهای با رتبهی اعتباری مناسب است.
برای اقتصاد ایران ،در شرایط جاری یک چالش مهم توسعه بازار بدهی و استفاده از ابزار اوراق و بدهی دولتی به عنوان وثیقه در اشکال
مختلف وام دهی است .با توجه به ریسک نقدشوندگی باالی اوراق بدهی دولتی ،باید این امکان ایجاد شود که شبکه بانکی و بانک
مرکزی اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در اشکال مختلف مورد پذیرش قرار دهند که این امر به توسعه و افزایش عمق بازار بدهی منجر
میشود .به عالوه در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با مسالهی محدودیت اعتباری مواجه هستند و از سوی دیگر بخشی از شبکه
بانکی با داراییهای قابل توجهی که بخشی از آن ذیل بازار سرمایه،بازارپذیری است ،بانک مرکزی میتواند فرایند در اختیار قرار دادن
خط اعتباری به اعتبار وثایق را از طریق توسعهی این ابزارهای وثایق دنبال کند.
به عالوه ،در اقتصاد ایران ،امالک و مستغالت یکی از داراییهای رایج به عنوان وثیقهگذاری است ،با این حال و علیرغم گستردگی
استفاده از این ابزار توسط خانوار و بنگاه ،امکان به اشتراکگذاری این دارایی و تعریف ذینفعان مختلف بر آن امکانپذیر نیست .توکنایز
کردن این داراییها از طریق تبدیل آن به اجزای خرد و تعریف ذینعفان مختلف بر آن این امکان را ایجاد میکند که استفاده از این
دارایی به عنوان وثیقه افزایش قابل توجهی پیدا کند .با این حال پیادهسازی و توکنایز کردن این داراییها با توجه به برخی از مواد قانون
تجارت و به ویژه قوانین مربوط به ورشکستگی و اعالم توقف نیازمند اصالحاتی در قوانین تجارت است که بتوان ذینفع بر این داراییها
تعریف کرد .بر اساس ماده  ۸۲۶قانون تجارت ،این امکان به نهاد قضایی داده شده است که بدون محدودیت نسبت به اعالم زمان
 9به منظور کاهش ریسک در نهادهای مالی ،بین ارزش بازاری یک دارایی و میزان مورد قبول ارزش آن دارایی به عنوان
وثیقه توسط قرض دهنده تقاوت وجود دارد و همین امر باعث میشود تا میزان اهرمی سازی وثیقه برای دریافت
تسهیلات با توجه به درصد این تفاوت بین دو ارزش ذکر شده متفاوت باشد.
10
Haircut
11
Credit Claims
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ورشکستگی یک بنگاه اقدام کرده و با توجه به اینکه معامالت فرد ورشکسته بعد از اعالم تاریخ ورشکستگی بنابر ماده  ۸۱۹قانون
تجارت باطل اعالم میشود این امر باعث میشود تا امکان تعریف مالکیت خصوصی بر بخشی از داراییها با دشواری و مشکل مواجه
باشد .به همین خاطر اصالح مواد مربوط به قانون ورشکستگی به ویژه اصالح آن به شکلی که بتوان مالکیت و سلسله مراتب ادعا بر
داراییهای فرد ورشکسته را بر مبنای آن تعریف کرد از اهمیت ویژهای به منظور ارتقای کیفیت داراییهای مانند زمین و ملک به عنوان
وثیقه دارد .به عالوه به منظور استفادهی آن در شبکه بانکی این امر نیازمند وجود یک بستر مشترک است که بتوان ارزیابی مشخص و
روشنی از هر دارایی و واحدهای تعریف شده بر روی آن داشت.
اصالح قوانین نظارتی بانک مرکزی بر بانکها
وقوع بیماری کرونا باعث وارد شدن شوک از مسیر کاهش توانایی در ایفای تعهدات مالی به شبکه بانکی ،بروز نکول ارادی و غیرارادی
در بازپرداخت تسهیالت و همچنین برخی از معافیتهای داده شده در خصوص امکان تعویق در بازپرداخت تسهیالت به عنوان یک ابزار
مهم در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی توسط دولت ها از شرایط کرونا متاثر شد .با این حال با هدف جلوگیری از تشدید بیثباتی
مالی کشورهای مختلف در دوران کرونا تالش کردند تا اعطای معافیت یا بازبینی در جدول بازپرداخت تعهدات مالی را به صورت
هدفمند ،شفاف و موقت دنبال کنند.
با اینحال وقوع بیماری کرونا کیفیت داراییها و بدهیهای بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد به صورتیکه انتظار میرود با افزایش نکول
ارادی و غیرارادی در بازپرداخت تسهیالت بانکی ،بانکها در معرض افزایش سهم مطالبات غیرجاری قرار گرفته و همین امر ریسک
شب که بانکی را افزایش دهد .از سوی دیگر ،با توجه به شوک درآمدی وارد شده به خانوارها تقاضا برای دسترس به سپرده و تبدیل آن
به سپرده جاری افزای یافته که این امر جریان نقدی مربوط به بانک را متاثر میکند و میتواند منجر به افزایش زیان در شبکه بانکی
یا کاهش سودآوری آن شود.
در چنین شرایطی به ویژه برای شرایطی مانند ایران که در آن استانداردهای متدول نظام بانکی از جهت استانداردهای نظارتی مانند
بازل  ۹و استانداردهای حسابداری مانند  IFRS9۲۱پیادهسازی نمیشود ،پیگیری یک چارچوب مشخص و روشن برای حفاظت از ثبات
مالی و ایفای نق ش صحیح آن در مواجهه با بحران کرونا اهمیت به سزایی دارد .از جمله این اقدامات با توجه به ریسک مالی حاکم بر
شبکه بانکی در کشورهای مختلف افزایش میزان سرمایه شبکه بانکی در دوران بیماری کرونا و همچنین استفاده از بافر حفاظتی
سرمایه( )CCB۲۹است که ذیل استانداردهای بازل ۹بانکها ملزم به نگه داشتن آن هستند تا بتوانند بخشی از زیانهای غیرمترقبه مانند
زیان ناشی از بیماری کرونا بر ترازنامه شبکه بانکی را پوشش دهند .به عالوه با توجه به زیان حادث شده در اقتصاد و تاثیرپذیری نظام
مالی از این زیان ،یکی از اقدامات توصیه شده برای نظام مالی ،اصالح قوانین مربوط به چگونگی توزیع سود برای نهادهای نظام مالی
و شبکه بانکی است .اصالح این قوانین با هدف جلوگیری از توزیع سود و تبدیل سود به سرمایه این امکان را ایجاد میکند تا بتوان
مواجهه بهتری با شوکها و زیان ناشی شده از آن داشت.

)International Financial Reporting Standard(IFRS
)Capital Conservation Buffer(CCB
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به عالوه نهاد نظارتی بانکها با توجه به آثار میانمدت در شبکه بانکی الزم است ارزیابی روشنی از کیفیت داراییهای شبکه

بانکی۲۸

داشته و برنامه بانک های مختلف را به منظور اصالح فرایندهای بازسازی ناشی از شوک کرونا و افزایش سرمایه ناشی از آن در اختیار
داشته باشد تا بانکها بتوانند ذیل یک بازهی میانمدت نسبت به اصالح فرایندهای مالی و افزایش سرمایه در جهت بهبود وضعیت
نسبتها و شاخصهای مربوط به سالمت بانکی از جمله کفایت سرمایه اقدام کنند .این برنامه از طریق به کارگیری آزمون تنش ۲۵تحت
سنارویهای مختلف از شرایط آتی میتواند صورت بگیرد .بخشی از کشورها با توجه به اینکه فاصله گرفتن از شاخصهای مربوط به
سالمت بانکی باعث به کار افتادن سازوکارهایی در جهت اصالح بانک و نهادهای مالی میشود در دروان کرونا نسبت به تعلیق اعمال
این قوانین نظارتی اقدام کردهاند .برای مثال میتوان به دوره و چگونگی طبقهبندی داراییها و مطالبات غیرجاری در دوران کرونا اشاره
کرد .با اینحال همان طور که گفته شد ،نهاد نظارتی در خصوص شبکه بانکی الزم است به صورت روشن و به روز نسبت به ارزیابی
وضعیت شبکه بانکی و برنامهی میانمدت برای جبران زیانهای احتمالی آن ناشی از شوک بیماری کرونا اقدام کند.
یک چالش مهم و جدی در دوران کرونا در خصوص صالحیت و پوشش استفاده از کمکهای دولتی ،مسالهی کژگزینی ۲۶و

کژمنشی۲۷

در رفتار قرضگیرندگان از شبکه بانکی است .در شرایط کرونا ،با توجه به معافیت و تعویقهای داده شده در خصوص بازپرداخت
تسهیالت این انگیزه توسط بنگاههای مختلف و خانوارها وجود دارد که خود را متاثر از شرایط کرونا معرفی کنند یا پس از اعالم معافیتها
انگیزه خود برای بازپرداخت تسهیالت را تغییر دهند .در چنین شرایطی امکان شناسایی دقیق وضعیت این بنگاهها یا خانوارها توسط
دولت امکانپذیر نیست و دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر شبکه بانکی الزم است ،این اختیار و اجازه را به بانکها بدهند
که در چارچوب قواعد اعالم ش ده توسط دولت در خصوص بازطراحی و بازتعریف قرادادهای تسهیالت و اعطای وام نسبت به ارزیابی
روشن از وضعیت بنگاههای اقتصادی و وضعیت اعتباری آنها در خصوص توانایی در بازپرداخت یا عدم بازپرداخت تسهیالت اقدام کنند.
در واقع به جای معافیتها یا بازطراحی قراردادهای تسهیالت به صورت عام ،نامحدود و غیرمشروط باشد ،شروطی حداقلی توسط دولت
اعالم شده و بانک مسئولیت تعیین مصادیق مربوط به این دستورالعملها را داشته باشد و نهاد ناظر پایش اجرای دستورالعمل را بر عهده
داشته باشد تا از وقوع کژمنشی و کژگزینی جلوگیری کند .در واقع به جای اعالم و اعمال معافیت عمومی در بازپرداخت تسهیالت،
فرایند به صورت بازبینی در شرایط قرارداد تسهیالت از جهت دورهی بازپرداخت ،دورهی تنفس ،میزان نرخ سود و جریمه و در اختیار
شبکه بانکی دنبال شود.
در اقتصاد ایران حجم قابل توجه داراییهای موهوم و داراییهای با نقدشوندگی پایین و عدم رعایت استانداردهای نظارتی بازل ۹و
استاندارهای حسابداری به روز به صورت گسترده و قابل توجه باعث شده است تا توان شبکه بانکی در مواجهه با شوکهای ناشی از
بیماری کرونا نیز تضعیف شده و سازوکارهایی مانند بافر سرمایه و نقدینگی در شرایط جاری به منظور جذب بخشی از زیان حادث شده
در اقتصاد قابلیت استفاده نداشته است .با اینحال در سال  ۲۹۰۰با توجه به رشد قابل توجه رخ داده در بازار سرمایه ،اصالح قوانین
مربوط به توزیع سود شرکتها به ویژه نهادهای مالی مانند بانکها و کاهش سهم سود سهامداران و انتقال این سود به حقوق صاحبان
سهام ذیل سرمایه یا اندوخته قانونی میتوانست شرایط برای مواجهه بهتر بانکها با شوکها ناشی از بیماری کرونا فراهم سازد .به طور
14

)Asset Quality Review(AQR
Stress Test
16
Adverse Selection
17
Moral Hazard
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خاص ماده  ۲۸۹قانون تجارت در خصوص اندوخته قانونی ،سقف  ۲۹درصد سرمایه را برای اندوخته قانونی در نظر گرفته که این سقف
میتواند برای بانکها و نهادهای مالی برداشته شده و به عالوه سهم بیشتری از میزان سود ساالنه به آن اختصاص داده شود .به عالوه
قانون گذار موارد مصرف اندوخته قانونی را به صورت روشن و شفاف بیان نکرده است .به همین خاطر ذیل اصالح ماده  ۲۸۹قانون
تجارت میتوان نسبت به تعیین موارد مصرف اندوخته قانونی به ویژه قرار دادن بافر سرمایه و نقدینگی برای بانکها ذیل این اندوخته
اقدام کرد .هر چند رویکرد و راهبرد درست اجرای کامل استانداردهای بازل ۹و استاندارهای حسابداری بینالمللی در خصوص بانکهاست
با این حال با توجه به اینکه اصالح کامل آنها و پیادهسازی به نظر میرسد در فرایند کوتاهمدت ممکن نیست میتوان ذیل اصالح
موردی برخی از قوانین ،بخشی از منافع مدنظر را کسب کرد.
سیاستهای مالی-بودجهای
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طی دوران کرونا کشورهای مختلف بستههای سیاستی مختلفی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و خانوارها به اجرا گذاشتند که
ذیل سیاستهای حمایتی در بخشهای بعدی به آن ها پرداخته شده است .از منظر تامین منابع نیز ،به صورت عمده تامین این منابع
مالی از طریق ابزارهای بدهی بوده است که باعث ایجاد چالش جدی در خصوص ابعاد بدهی کشورهای مختلف طی سالهای آتی شده
است .الزم به ذکر است که بودجه دولت در ایران به دالیل مختلف ذیل نحوهی بودجهریزی اجرا و نظارت بر آن فاقد انعطافهای الزم
برای استفاده از آن ذیل شرایط بحرانی است که برآیند این امر کاهش فضای مالی ممکن و در اختیار دولت در هنگام مواجهه با
بحرانهاست ۲۰.در این بخش با توجه به شرایط ایران به نحوهی اجرای بودجه در دوران کرونا و همچنین یک ارزیابی اولیه از اجرای
بودجه در ایران طی سال کرونا و تحوالت مهم رخ داده در آن پرداخته میشود.
بودجه و اجرای آن در دوران کرونا
وقوع بیماری کرونا ابعاد گستردهای از مداخالت مالی دولتها برای مواجهه با این بحران را به همراه داشته است .ماهیت این بحران و
اثرگذرای آن بر سالمت باعث شده است تا برخی از کشورها به منظور واکنش و مواجهه بهتر با مسائل و چالشهای مربوط به این
بیماری ،بخشی از سازوکارهای اجرایی بودجه را به صورت منعطفتر اجرایی کرده یا حتی برخی از این محدودیتها و ضوابطی که هدف
آن انضباط مالی بوده است را به تعویق در بیاورند .در چنین شرایطی یک چالش جدی برای پیادهسازی و اجرای بودجه ،جلوگیری از
فساد و استفاده بهینه از منابع مالی است .این امر به ویژه با توجه به اینکه برخی از کشورها از جمله ایران با محدودیت جدی در دسترسی
به منابع مالی مواجه هستند از اهمیت باالتری برخوردار است.
یکی از چارچوب مورد استفاده در دوران کرونا توسط کشورهای مختلف به منظور مدیریت متمرکز و بهتر منابع مالی ایجاد و شکل دادن
به صندوقهای فرابودجهای مختص کرونا بوده است به طوریکه  ۸۹کشور در اشکال مختلف از این صندوقها استفاده کردهاند .این
صندوق ها از جهت ایجاد تمرکز در خصوص منابع اختصاص داده شده به کرونا و به دنبال آن تمرکز در خرید ،جداسازی روشن و
مشخص بین منابع بودجهای و منابع اختصاص داد شده به کرونا و همچنین ایجاد قدرت در تصمیمگیری و تنفیذ آن به مدیر صندوق
 18برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل اول و نهم از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس کووید  ۷۳در
اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجهه شود.
 19در فصل نهم از گزارش تفصیلی « ارزیابی ارزیابی آثار ویروس کووید  ۷۳در اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و
ابزارهای مقابله با آن» به این عوامل پرداخته شده است.
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به دلیل در اختیار داشتن منابع دارای مزیت است .با این حال یک چالش جدی در خصوص این صندوقها معافیت و تعلیق قوانین انضباط
بودجهای ناظر بر این صندوقهاست که میتواند منجر به چالش جدی در نحوهی هزینهکرد مرتبط با این صندوقها شود .به طور مشخص
میتوان به تجربه برخی از کشورهای آفریقایی طی دوران بیماری آبوال و استفاده از این صندوقها اشاره کرد که عدم شفافیت و انضباط
مالی در خصوص این صندوقها باعث شکلگیری فساد و هدررفت منابع مالی در آنها شده است.
تجربه ایران در دوران کرو نا در خصوص مدیریت منابع مالی ،فقدان یک مرزبندی مشخص بین منابع اختصاص داده شده به بیماری
کرونا و منابع بودجهای ،عدم تنفیذ مناسب تصمیمات اتخاذ شده ذیل کمیتههای مختلف ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا به دلیل
فقدان وجود ابزارهای کافی و تضعیف چارچوب مربوط به قوانین و انضباط مالی بوده است که به نظر میرسد چالش کسری بودجه
دولت را در افق نزدیک تشدید کند .به عالوه تصمیمات اخذ شده طی سال  ۲۹۰۰حاکی از آن دارد که سیاستهای بودجهای به جای
آنکه متمرکز بر جبران و پوشش زیان رفاهی حادث شده ناشی از بیماری کرونا ذیل گروههای آسیبپذیر باشد عمدتا متاثر از شرایط
اقتصاد سیاسی کشور و شرایط رکود تورمی طی سالهای اخیر متمرکز بر بهبود وضعیت درآمدی کارکنان دولت و بازنشستگان بوده
است که در مقایسه با گروههای آسیبپذیر از شرایط نسبی بهتری برخوردار بودهاند.
در حالیکه طی سالهای گذشته سازوکارهای خرید دولتی ذیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) قرار گرفته است با اینحال وجود
مشکالت انگیزشی در طراحی این سامانه و عدم مشارکت تامینکنندگان در این سامانه به میزان قابل توجه ،عدم توجه به قوانین و
انضباط مالی و همچنین وجود مشکالت فنی قابل توجه باعث شده است تا استفاده از سامانهی مذکور در جهت خریدهای دستگاههای
دولتی عمومیت نداشته و به عالوه قیمت اعالم شده در سامانه در موارد متعددی باالتر از مقادیری پیشنهادی در بیرون سامانه باشد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته حلقهی مفقوده ایجاد انضباط مالی و شفافیت در خصوص نحوهی هزینهکرد و اجرای بودجه
در ایران نبود سازوکار کنترل تعهدات مالی دولت است .کنترل تعهدات مالی که در کنار مدیریت جریان نقدینگی شکلدهندهی
فرایندهای کمیتهی تخصیص بودجه و در واقع قلب اجرای بودجه است از طریق برآوردی از میزان منابع قابل توجه اوال میزان مصارف
و تعهدات را در سقف منابع قابل پیش بینی قرار داده و از این جهت از افزایش تعهدات بدون پشتوانه منابع مالی که میتواند منجر به
معوقات و بدهی شود جلوگیری میکند و از سوی دیگر از طریق تعریف روشن و مشخص از ذینفعان منابع بودجهای امکان پایش و
شفافیت در نحوهی هزینهکرد و تخصیص منابع مالی را فراهم میسازد .در واقع ذیل سازوکار مربوط به کنترل تعهدات ،کیفیت و میزان
خرید ،خریداران احتمالی و قطعی شده ،نحوهی دریافت و ارائه کاال و خدمات و همچنین سازوکار پرداخت و زمان پرداخت آن مشخص
شده که میتوان با عمومی کردن اطالعات ذیل آن و دسترسی عمومی به جزییات اطالعات به ویژه برای کاالها و خدمات حوزهی
سالمت نسبت به نظارت عمومی آن اقدام کرد.
به همین خاطر اجرای قواعد و کنترلهای مربوط به نظام مدیریت مالی دولت حتی در دوران کرونا و پیادهسازی کنترلهای بودجهای به
منظور نظارت و ایجاد شفافیت در خصوص هزینهکرد آنها اهمیت بهسزایی دارد .به طور مثال طی دوران بیماری کرونا ،کشورهایی مانند
ارمنستان ،اوکراین و روآندا تمامی خریدهای مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کرونا را به صورت عمومی ،روشن و
شفاف در اختیار عموم قرار دادند که این امر امکان نظارت عمومی بر نحوهی هزینهکرد این اقالم را فراهم کرده است.
در ایران علیٰرغم وجود نظام دولتی در حوزهی بهداشت و درمان که میتواند منجر به شکلگیری خرید متمرکز و یکپارچه برای
محصوالت حوزهی بهداشت و درمان شود ،با این حال به دلیل ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه که در آن دانشگاههای
علوم پزشکی به عنوان واحدهای مجری سیاستهای دولتی سالمت در سطح کشور ،ذیل ساختار هیات امنایی قرار گرفته و به عالوه از
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شمول قوانین مرسوم از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آن نیز معاف شدهاند و
ذیل آییننامههای مالی و معامالتی خود رفتار میکنند .به عالوه ذیل تبصره یک قانون احکام دائمی استفاده از منابع عمومی برای این
دانشگاهها به عنوان کمک تلقی شده است که این امر باعث شده است علیرغم ماهیت مشابه در خصوص وضعیت این دانشگاهها و
امکان پذیری شکل دادن به خرید متمرکز و یکپارچه که منجر به کاهش قابل توجه در قیمت خرید و صرفهجویی در هزینهها میشود،
دانشگاه های علوم پزشکی استقالل مالی داشته که این امر امکان شکل دادن به خریدهای یکپارچه و راهبردی را سلب کرده است.
به عالوه با توجه به اینکه ذیل مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی در ایران،مصوبات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا همارز
مصوبات این شورای عالی شمرده شده است ،ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا از اختیارات قابل توجهی برای قانونگذاری و
تضعیف قوانین و انضباط مالی برخوردار شده است .به طور مثال میتوان به عدم رعایت ماده  ۱۸قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )۱اشاره کرد .ذیل جزء دوم از بند «ط» ماده  ۱۸این قانون ،سقف اعتبارات هزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرایی مختلف در سقف  ۲۲۹درصد و با کاهش اعتبارات سایر ردیفها قابل
تامین است .با اینحال در سال  ۲۹۰۰و در حالیکه بودجه دولت با تنگنای قابل توجه مواجه بوده است و از این منظر استفاده بهینه از
منابع مالی دولت اهمیت و اولویت داشته است با اینحال به دلیل شرایط رکود تورمی سالهای اخیر و همچنین انتظار ایجاد شده ناشی از
شرایط کادر سالمت در دوران کرونا ،افزایش قابل توجهی در حقوق و مزایای کادر سالمت کشور رخ داد که خارج از ضابطه قوانین و
مقرارت مالی از جمله ماده  ۱۸قانون یاد شده بوده است به طوریکه افزایش رخ داده در میزان حقوق طبق قرارداد نیروی انسانی حوزهی
سالمت نسبت به سال گذشته افزایش حدود دو برابری را تجربه کرده است که رشد باال و قابل توجهی است ۱۹ .همین امر باعث شده
است تا میزان بودجهی دانشگاههای علوم پزشکی در ایران در سال  ۲۹۰۰در مقایسه با میزان ابالغ شده آن افزایش قابل توجهی پیدا
کند .به طوریکه در حالیکه میزان ابالغ سال  ۲۹۰۰بودجه دانشگاههای علوم پزشکی ۱۵ ،هزار میلیارد تومان بوده است که در  ۲۱ماهه
امسال  ۸۹هزار میلیارد تومان معادل حدود  ۲۶۹درصد اختصاص داده شده است .این رشد قابل توجه ذیل مصوبه ستاد ملی مدیریت
کرونا اخذ شده است که باعث امکان اعمال حق فوقالعاده ویژه برای کادر سالمت و افزایش قابل توجه در هزینههای مربوط به این
حوزه شده است .این امر در کنار افزایش حدود  ۵۸هزار نفری کادر سالمت کشور طی حدود یکسال گذشته آثار میانمدت و بلندمدت
 20نیروهای رسمی حدود  ۲۷۱هزار نفر از کارکنان بخش سالمت هستند که در سال  ۲۹۰۰میزان رشد حقوق این گروه نسبت به سال  ،۲۹۰۸حدود  ۲۲۶درصد افزایش داشته
است و متوسط پرداختی به این گروه در سال  ۲۹۰۰ماهانه به حدود  ۸.۸میلیون تومان رسیده است .الزم به ذکر است که میزان رشد حقوق این گروه در مقایسه با سال ۲۹۰۷
حدود  ۲۶۸درصد افزایش داشته است که معنای آن افزایش حدود  ۱.۷حقوق در سال  ۲۹۰۰در مقایسه با سال  ۲۹۰۷است .نیروهای قرارداد کار معین  ۶۰هزار نفر از کارکنان
بخش سالمت هستند که در سال  ۲۹۰۰میزان رشد حقوق این گروه نسبت به سال  ،۲۹۰۸حدود  ۲۹۹درصد افزایش داشته است و متوسط پرداختی به این گروه در سال ۲۹۰۰
به حدود  ۶میلیون تومان رسیده است .الزم به ذکر است که میزان رشد حقوق این گروه در مقایسه با سال  ۲۹۰۷حدود  ۲۷۱درصد افزایش داشته است که معنای آن افزایش
حدود  ۱.۷برابری حقوق در سال  ۲۹۰۰در مقایسه با سال  ۲۹۰۷است .نیروهای مشاغل کارگری  ۸۷هزار نفر از کارکنان بخش سالمت هستند که در سال  ۲۹۰۰میزان رشد
حقوق این گروه نسبت به سال  ،۲۹۰۸حدود  ۷۵درصد افزایش داشته است و متوسط پرداختی به این گروه در سال  ۲۹۰۰به حدود  ۸.۰میلیون تومان رسیده است .الزم به ذکر
است که میزان رشد حقوق این گروه در مقایسه با سال  ۲۹۰۷حدود  ۲۸۰درصد افزایش داشته است که معنای آن افزایش  ۱.۵برابری حقوق در سال  ۲۹۰۰در مقایسه با سال
 ۲۹۰۷است .نیروهایی نیز که به صورت طرح مشغول ارائه خدمت هستند رشد  ۵۰درصدی در سالجاری در مقایسه با سال گذشته و رشد حدود  ۰۷درصدی در مقایسه با سال
 ۲۹۰۷داشته اند و باعث شده است تا میزان متوسط حقوق ماهانه این گروه به  ۸.۶میلیون تومان برسد .در مجموع تمامی گروههای شغلی در سال  ۲۹۰۰در مقایسه با سال
 ۲۹۰۷رشدهای حداقل  ۱برابری را تجربه کرده است.
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قابل توجهی را بر بخش سالمت و هزینههای مالی بر جای خواهد گذاشت که در شرایط جاری با توجه به ناکاراییهای موجود در نظام
سالمت در نحوهی ارائه خدمات میتواند به تشدید مشکالت مالی دولت منجر شود.
افزایش رخ داده در حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال  ۲۹۰۰تنها محدود به کادر سالمت نبوده و بخشی دیگر از کارکنان دولت
را نیز شامل شده است .به طوریکه در واقع افزایشهای رخ داده حین سال  ۲۹۰۰در حقوق و دستمزد کارکنان سالمت و بخشی دیگر از
کارکنان دولتی باعث افزایش هزینه جبران خدمات کارکنان از  ۲۲۹هزار میلیارد تومان الیحه  ۲۹۰۰به  ۱۹۶هزار میلیارد تومان الیحه
 ۲۸۹۹با رشد  ۸۸درصد شده است .در کنار این ،همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی دیگر از اقدامات رخ داده در سال  ۲۹۰۰است
که بار مالی قابل توجهی برای دولت داشته است به طوریکه در الیحه بودجه  ،۲۸۹۹منابعی  ۰۹هزار میلیارد تومانی برای همسانسازی
حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است .این در حالی است که ارزیابی وضعیت کارکنان دولت و بازنشستگان ذیل دهکبندی بر
اساس اطالعات سال  ۲۹۰۸نشان میدهد که این گروهها ذیل دهکهای آسیبپذیر یا کم درآمد قرار نمیگیرند به طوریکه حدود ۷۹
درصد بازنشستگان و  ۰۹درصد کارکنان دولت جزو شش دهک باالی جامعه هستند ،در واقع سیاستهایی بودجهای دولت در سال ۲۹۰۰
عمدتا این گروهها را منتفع کرده است در حالیکه در مقایسه با سایر گروهها وضعیت نسبی این افراد(بازنشستگان و کارمندان دولت)،
مناسبتر است.
شکل -9توزیع کارمندان دولت و بازنشستاان در دهکهای درآمدی
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در فقدان وجود یک سازوکار کنترل تعهدات و مدیریت جریان نقدی که بتواند انضباط مالی را حاکم سازد و به عالوه در نبود شفافیت
در خصوص تصمیمات اخذ شده که بتواند آثار میانمدت تصمیمات مالی و عواقب آن را تشریح کند ،شکلگیری ساختارهای تصمیمگیری
خارج از قوانین و ضوابط بودجهای یک چالش جدی میانمدت برای نظام مالی کشور ایجاد کرده است و به عالوه اثربخشی نحوهی
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مواجهه با بحرانهایی مانند کرونا را به شدت محدود کرده است .این امر به ویژه در شرایطی که نظام مالی-بودجهای در ایران فاقد قواعد
مالی ۱۲روشن ،اعالم شده و متعهد توسط سیاستمدار به آن است و تصمیمات وسیاستهای مالی بدون در نظر گرفتن آثار میانمدت آن
گرفته میشود یک ریسک اقتصادی جدی برای افق میانمدت است .به همین خاطر یک ارزیابی روشن از ریسکهای مالی-بودجهای
دولت در افق میانمدت و چگونگی مواجهه با آن اهمیت ویژهای دارد.
سیاستهای ممایت از بنااههای اقتصادی
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وقوع بحران کرونا باعث تاثیر پذیری و آسیب به بنگاههای اقتصادی در بخشهای مختلف شد .براساس برآوردهای ۱۹صورت گرفته،
میزان فروش بنگاهها در اوج بحران با کاهش حدود  ۷۹درصدی مواجه شد و در ماههای پس از اوج بحران نیز حدود  ۸۹درصد پایینتر
از سطوح سال گذشته آنها قرار داشته است .به عالوه حدود دو سوم از بنگاههای اقتصادی اقدام به اخراج،تعدیل ساعات کاری ،تعدیل
دستمزد یا اخراج موقت نیروی کار خود کردهاند .در مواجهه با این آثار قابل توجه بر بنگاههای اقتصادی ،کشورهای مختلف اقدام به
طراحی بستههای مالی مختلف برای کمک به خانوارها و بنگاهها کردهاند .در کشورهای توسعه یافته که اندازهی بستههای بودجهای
دولت حدود  ۲۹درصد از تولید ناخالص داخلی است حدود  ۸۹درصد از این کمکهای مالی دولتی به بنگاههای اقتصادی اختصاص
دارد .با این حال در کشورهای با اندازهی بستههای مالی کوچکتر سهم بنگاههای اقتصادی نیز کمتر بوده و تا  ۱۵درصد کاهش
می یابد .در این بخش ابتدا یک ارزیابی کالن از سیاستهای حمایت از بنگاههای اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه میشود ،سپس با
توجه به اهمیت سیاست دسترسی به اعتبار و سیاست مالیاتی این دو سیاست و ابزارهای مورد استفاده ذیل آنها مورد بررسی قرار گرفته
و در نهایت سیاستهای پیادهسازی شده در ایران در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
سیاستهای ممایت از بنااههای اقتصادی در کشورهای مختلف و آثار آنها
کشورهای مختلف طی بحران کرونا سیاستهای مختلفی را در حمایت از بنگاههای اقتصادی به کار گرفتهاند .بر اساس گزارشهای
بانک جهانی ،ارزیابی سیاستها و ابزارهای مختلف به کار گرفته شده در کشورهای مختلف نشان میدهد که در  ۲۹۵کشور در مجموع
 ۲۶۹۷سیاست مختلف با هدف کمک مستقیم به بنگاههای اقتصادی به کار گرفته شده است که در واقع به طور متوسط در هر کشور
حدود  ۲۱سیاست مختلف ذیل گروههای مختلف از سیاستها پیادهسازی شده است .بیش از  ۷۵درصد از این سیاستها را میتوان
ذیل سه گروه حمایت از تامین مالی بنگاهها ،حمایت از هزینههای مربوط به شاغلین و حمایتهای مالیاتی طبقهبندی کرد .حمایت از
تامین مالی بنگاهها به تنهایی حدود یک سوم از کل سیاستهای پیادهسازی شده را به خود اختصاص میدهد که در این بین بیشترین
سیاست استفاده شده وامدهی ذیل شرایط توافقی بوده است که حدود  ۸۹درصد از کل ابزارهای تامین مالی بنگاهها را تشکیل میدهد.
تعویق و تجدید شرایط تسهیالت نیز  ۱۶درصد را به خود اختصاص دادهاند .سیاستهای حمایت از هزینهی شاغلین حدود  ۱۵درصد از
کل سیاستهای را به خود اختصاص داده است که در این طبقه ،یارانه دستمزد با  ۹۸درصد و کمک به بنگاههای خود اشتغالی با ۱۶
Fiscal rule
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درصد بیشترین فراوانی را داشتهاند .سیاستهای حمایت مالیاتی نیز حدود  ۱۹درصد از کل سیاستها را به خود اختصاص دادهاند .هر
چند در مقایسه کشورهای با درآمد پایینتر عمدتا متمرکز بر حمایت از تامین مالی بنگاههای اقتصادی بودهاند و این گروه از سیاست
ها بیش از  ۵۹درصد از سیاست ها را به خود اختصاص داده است در حالیکه برای کشورهای با درآمد باالتر سهم این گروه از سیاستها
 ۹۲درصد بوده است و برای این گروه از کشورها سیاستهای حمایت از هزینهی اشتغال با  ۹۱درصد سهم بیشتری داشته است.
مقایسه وضعیت کالن و ترکیب این سیاستها در کشورهای مختلف با ایران نشان میدهد در حالیکه متوسط تعداد سیاستهای به کار
گرفته شده از جهت تنوع سیاستها در حمایت از بنگاههای اقتصادی  ۲۱سیاست مختلف بوده است ،سیاستهای به کار گرفته شده در
ایران برای حمایت از بنگاههای اقتصادی در  ۵دسته خالصه شده است که در واقع حاکی از پایینتر بودن تنوع سیاستهای به کار گرفته
شده در ایران در حمایت از بنگاههای اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست.
شکل -3ترکیب و تعداد سیاستهای به کار گرفته شده در ممایت از بنااههای اقتصادی
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علیرغم تنوع در به کارگیری ابزارها و سیاستهای مختلف در کشورها ،تنها  ۱۵درصد از بنگاههای اقتصادی به بستههای حمایتی
طراحی شده دسترسی داشتهاند .هر چند بین کشورها با سطح درآمدهای مختلف و میزان توسعه یافتگی دسترسی به این بستههای مالی
تفاوت داشته است .به طوریکه برای کشورهای با سطح درآمد پایین این دسترسی  ۲۲درصد و برای کشورهای با سطح درآمد باال این
میزان  ۵۹درصد بوده است.برای بنگاهها در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و رو به باال به ترتیب  ۲۵و  ۹۹درصد دسترسی
داشتهاند.
به عالوه میزان دسترسی به حمایتها تابع مستقیمی از اندازه بنگاههای اقتصادی بوده است و برای بنگاههای خرد احتمال دسترسی به
حمایتها  ۲۸درصد و برای بنگاههای بزرگ  ۹۹درصد بوده است .از منظر بخشهایی که دسترسی به حمایتها داشته است بخش
هتلداری و تهیه غذا به ترتیب با  ۹۹و  ۹۱درصد بیشترین میزان دسترسی به بستههای مالی را داشته است.
یک مسالهی مهم در طراحی بستههای حمایتی عدم تطابق بین سیاستهای طراحی شده با سیاستهای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی
طی دوران کرونا بوده است .بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته سیاستهای حمایت از تامین مالی بنگاه(شامل دسترس به وام ،ضمانت،
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تعویق در بازپرداخت تسهیالت ،کاهش نرخ سود و )...در کنار حمایتهای مالیاتی(کاهش یا تعویق مالیاتها) نسبت به سایر سیاستها
بیشترین تقاضا را از سمت بنگاههای اقتصادی داشته است به طوریکه حدود  ۵۹درصد از بنگاههای اقتصادی این دو سیاست را به
عنوان باالترین اولویتهای خود ذکر کردهاند در حالیکه سایر سیاستها به مراتب از اهمیت پایینتری برای بنگاههای اقتصادی برخوردار
بوده است .هر چند بین کشورهای مختلف با سطح درآمدهای متفاوت ،میزان این اهمیت یکسان نیست و برای مثال برای کشورهای
با درآمد باال اهمیت سیاستهای حمایت از هزینهی اشتغال بیشتر است .به طور مشخص سیاست حمایت از تامین مالی بنگاههای
اقتصادی نسبت به سطح درآمد کشورها رفتاری مشابه با  Uمعکوس و سیاست حمایت از مالیات رفتاری مشابه با  Uدارد .در واقع
کشورهای با درآمد متوسط حمایت از تامین مالی بنگاههای اقتصادی بیشترین میزان و تعویق در مالیات کمترین میزان اهمیت را داشته
است .به عالوه از منظر اهمیت سیاستها بر اساس اندازه بنگاههای اقتصادی ،تعویق در مالیات و حمایت از پرداختهای دستمزد برای
بنگاههای با اندازه بزرگتر اهمیت بیشتری داشته است چراکه در واقع این بنگاهها با چالش کمتری برای تامین مالی مواجه هستند .به
عالوه بررسی میزان دریافت حمایتهای دولتی ذیل عوامل مختلف نشان میدهد که عاملی که بیشترین توضیحدهندگی در تفاوت به
دسترسی ذیل ابزارهای مختلف از حمایتهای دولتی را دارد ،اندازه بنگاههای اقتصادی است و با افزایش اندازه بنگاههای اقتصادی
میزان دسترسی به حمایتهای مالی افزایش مییابد.
سیاستهای منتخب:ارائه ضمانتهای دولتی برای اعطای تسهیالت به بنااهها
یکی از چالشهای مهم در دوران کرونا دسترسی به منابع مالی به دلیل افت تقاضا و کاهش منابع اعتباری بانکها به دلیل افزایش ریسک
و کاهش تمایل وام دهی بانکها در کنار کاهش کیفیت ترازنامه این نهادهای مالی است .چالش در اعطای وام در دوران کرونا به ویژه
برای بنگاههای کوچک و متوسط که فراهم کردن وثیقه برای آنها با چالش بیشتری مواجه است ،بیشتر است .برای مقابله با این چالش
دو رویکرد کاهش ریسک اعتباری توسط دولت عمدتا از طریق اعطای ضمانتهای دولتی به قرضگیرندگان و فراهم کردن منابع مالی
است.
از اینرو در کنار پرداختهای مستقیم بودجهای ذیل بستههای حمایتی ،یکی از ابزارهای که به طور گسترده توسط کشورهای مختلف
در دورهی بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفته است ،استفاده از ضمانتهای دولتی است که بازپرداخت تمام یا بخشی از وامهای اعطا
شده به ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط در صورت نکول بنگاه ،توسط دولت ضمانت شده است .قاعدتا میزان اعطای ضمانتهای
دولتی تابعی از میزان فضای مالی در دسترس دولت برای پوشش ریسکهای احتمالی در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت است با این
حال با توجه به اینکه بازپرداخت تسهیالت طی زمان صورت میگیرد و برخی مالکهای اولیه برای اعطای این ضمانت در نظر گرفته
می شود ،ابزار ضمانت از اثربخشی باال برخوردار بوده است و از سوی دیگر مصداقی از توزیع زیان طی زمان است که امکان مواجهه
بهتر با آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را فراهم میسازد.
بسته به چالشهای موجود در هر کشور ،طراحی اعطای این ضمانتنامهها از جهت میزان پوشش ضمانت ،نوع وام اعطای شده ،دورهی
بازپرداخت وام و دورهی تنفس آن و همچنین رابطهی بین دولت با شبکه بانکی برای اعطای وام متفاوت است .به طور مشخص با
توجه به اینکه بنگاههای بزرگ امکان تامین مالی از طریق بازارهای بدهی و سرمایه را در اختیار داشته و به عالوه با مشکل کمتری
برای وثایق مواجهند ،در اکثر کشورها اعطای ضمانتهای دولتی معطوف به بنگاههای کوچک و متوسط بوده است هر چند برخی از
کشورها بنگاههای بزرگ را نیز مشمول دریافت این ضمانتنامه کردهاند .به عالوه با هدف استفاده از توان بانکها برای ارزیابی ریسک
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اعتباری بنگاههای مختلف ،میزان پوشش ریسک این وامها در برخی از کشورها  ۲۹۹درصد نبوده و مقادیر کمتری را شامل میشود تا
نظام بانکی انگیزه برای ارزیابی اعتباری بنگاهها را داشته باشند .با این حال نکته مشترک در طراحی اعطای ضمانتنامهها ،عدم وجود
تسهیالت غیرجاری برای بنگاهها بوده است و به صورت معمول فارغ از میزان آسیبپذیری مستقیم از کرونا بنگاهها مشمول دریافت
این کمک قرار گرفتهاند .با در نظر گرفتن این ویژگیها این ضمانتها چه از منظر اندازه و چه از جهت چارچوب به ویژه از منظر
درصدی که توسط دولت ضمانت میشود ،تفاوت دارند .به طور مثال در بلژیک دولت تا  ۸۹درصد وام را ضمانت میکند این در حالی
است که در استرالیا ضمانت دولت حداکثر تا  ۵۹درصد مقدار وام است .با توجه به اینکه این ضمانتها توسط دولت تامین منابع میشود،
بخشی از سیاست مالی بوده و ذیل سیاست مالی طبقهبندی میشود .در بین کشورهای مختلف ایتالیا بزرگترین بسته ضمانتهای
دولتی با  ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی را اعالم کرده است .بعد از ایتالیا ،آلمان با  ۱۹درصد ،چک با  ۲۶درصد ،انگلستان با  ۲۸درصد،
فرانسه  ۲۸درصد ،لوکزامبورگ  ۲۹درصد و بلژیک  ۲۲درصد است .همانطور که اشاره شد ،بررسی  ۲۸کشوری که این سیاست را
پیادهسازی کردهاند نشان میدهد که با میانگین  ۸۹درصد ،دامنهی ضمانتهای دولتی بین  ۵۹درصد(استرالیا) و  ۲۹۹درصد(سویس)
است .افزایش میزان پوشش اگرچه نگرانی بانکها برای اعطای تسهیالت را کاهش میدهد با این حال با چالش کژمنشی مواجه میشود
و به عالوه هزینههای مالی دولت را نیز افزایش میدهد.
جدول  -1سیاستهای اجرا شده در خصوص تامین مالی بنااههای اقتصادی و ویژگیها آنها
کشور

بنااههای مشمول

میزان پوشش و مداکثر
اندازهی وام

شرایط

دورهی بازپرداخت

 ۵۹۹ ،٪۲۹۹هزار یورو سقف
آلمان
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SME

وام برای بنگاهها تا اندازهی

نرخ وام برای هر بنگاه به

 ۵۹نفر شاغل و  ۸۹۹هزار

صورت مجزا و توسط بانک

یورو برای بنگاههای با اندازه

تعیین میشود.

-

بزرگتر
(٪۰۹-۷۹مقادیر باالتر برای
بنگاههای با اندازه
فرانسه

همه بنگاهها

ایتالیا

SME

اسپانیا

همه بنگاهها

کوچکتر)،سقف بر اساس ۱۵

تعیین نرخ بهره توسط بانک،

درصد میزان درآمد در سال

عدم بازپرداخت طی سال اول

 ۱۹۲۰یا میزان پرداختهای

امکان بازپرداخت در انتهای
سال  ۱۹۱۹یا بازپرداخت در
یک دوره  ۵ساله

صورت گرفته به نیروی کار
 80-90%برای وامهای با
اندازه  ۲.۵میلیون یورو و ۲۹۹

معافیت از هزینهی گارانتی و

درصد برای وامهای تا ۸۹۹

تعیین نرخ بهره توسط بانک

تا  ۶سال

هزار یورو
 ٪۸۹-۶۹بسته به اندازه
بنگاهها و اندازه وام بدون

برداشته شدن هزینه گارانتی

تا  ۵سال

محدودیت اعالم شده در سقف

 24آلمان و ایتالیا ذیل اعطای ضمانت دولتی برای دریافت وام برنامههای دیگری که شامل تمامی بنگاهها فارغ از اندازه هم باشند ،طراحی کردهاند.
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استرالیا

SME

 ٪50و  ۱۵۹هزار دالر
استرالیا

 ۶ماه معافیت از پرداخت سود
و تعیین نرخ سود توسط قرض

تا سه سال

دهنده

در ایران شکل دادن به نظام ضمانتهای دولتی با دو چالش مواجه است .چالش اول ،تامین منابع مالی برای آن است .دولت اگرچه
عهدهدار ضمانت میشود و این ضمانت نقش اهرمی دارد با این حال بایستی منابعی مشخص را برای اعطای این ضمانت در نظر گرفت
تا در صورت نکول در ایفای تعهدات توسط بنگاهها نسبت به تامین آن از طریق منابع دولتی اقدام کرد .هر چند در سازوکار تخصیص
مناب در ایران این تامین منابع مالی می تواند به شکل ایجاد بدهی برای دولت در شبکه بانکی باشد .چالش دوم ،یک نظام ارزیابی
روشن از بنگاههای مختلف ،ارزیابی ریسک و اثربخشی کمک به آنها در شرایط بحرانی است.
پیاده سازی این روش در ایران عالوه بر چالش وجود منابع مالی دولتی برای پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیالت و
استفاده از ضمانتهای دولتی با چالش ارزیابی روشن از وضعیت بنگاههای اقتصادی برای بررسی مالکهای شایستگی در دریافت ضمانت
است.
در بررسی تجربیات کشورهای مختلف یکی از مسیرهای مهم در ایجاد ضمانتهای دولتی به بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک و
متوسط از طریق سازوکار بانکهای توسعه در کشورهای مختلف بوده است .قاعدتا تخصیص منابع در یک اقتصاد از یک قواعد کلی
حاکم بر اقتصاد تبعیت میکند ،با اینحال طی سالهای گذشته علیرغم وجود نظام بانکداری توسعه در ایران ،بانکداری توسعه در ایران
فاقد یک مدل مفهومی روشن و مشخص است که بتواند در مواجهه با بحرانهای اقتصادی از کارایی و انعطاف مناسب بهتر و باالتری
در تخصیص منابع دولتی نسبت به روند کلی حاکم بر تخصیص منابع در ایران برخودار باشد.
عدم تفکیک و و مرز روشن بین بانکداری توسعه با بانکهای تخصصی باعث شده است تا کارکرد بانکهای مسکن ،کشاورزی ،صنعت
و معدن ،توسعه صادارت و توسعه تعاون مشخص و روشن نباشد .از سوی دیگر اهداف و اساسنامه و نظامنامههای در نظر گرفته شده
برای صندوق توسعه ملی نیز در ایران اهداف توسعهای را دنبال میکند با اینحال عدم تعریف شاخصها روشن و سنجشپذیر ۱۵از
پروژههای توسعهای در نظامنامه صندوق توسعه مالی که در عمل باعث شده است هر طرح یا پروژهای امکان قرار گرفتن ذیل شاخصهای
مدنظر این صندوق را داشته باشد ،در کنار شکل حکمرانی این صندوق که در واقع نظام بانکی عهدهدار تمامی ریسکهای مربوط به
پروژههاست و صندوق از ابزار کافی هم برای نظارت برخوردار نیست باعث شده است ،این صندوق نیز از کارکرد مناسب و روشن که
بتواند در مواجهه با بحرانها نسبت به تخصیص منابع مالی در جهت کاهش شوکهای اقتصادی رفتار کند به دور است و عمال نفش
منفعالنه در تخصیص منابع مالی و نظارت بر آن دارد .این در حالی است که طی سالهای گذشته ،انباشت دانش قابل توجهی در خصوص
سازوکارهای بانکداری توسعه در سطح بینالمللی شکل گرفته است و همانطور که اشاره شد اگرچه تخصیص منابع در اقتصادی از
قواعد کالن حاکم بر آن کشور تبعیت میکند با اینحال ایجاد یا تغییر ماهیت یکی از بانکهای تخصصی موجود و تجهیز آن ذیل قواعد
حکمرانی مناسب و شفاف که بتواند اهداف توسعهای را محقق سازد ،میتواند یکی از اقدامات در جهت ارتقای نظام مالی کشور و بهبود
تابآوری در مواجهه با بحرانهای اقتصادی باشد .با اینحال پیششرط شکلگیری یک بانک توسعهای که بتواند این اهداف را محقق

 25شاخصهای مدنظر در نظامنامه صندوق توسعه ملی ،به صورت کلی بدون در نظر گرفتن شاخصهایی که بتواند سنجشپذیری را تعریف کند اشتغالزا بودن و
صادراتگرا طرح هاست که تقریبا هر طرح اقتصادی میتواند ذیل این دو شاخص تعریف شود.
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سازد ،وجود یک استراتژی مناسب برای نهاد مالی توسعهای است که باید ذیل آن اولویتهای توسعهای کشور در آن مورد توافق ذینفعان
آن باشد .نهاد مالی توسعهای نقشی در تجهیز منابع مالی ندارد و منابع مالی مدنظر برای تحقق اهداف توسعهای توسط دولت یا سایر
ذینفعانی که اهداف توسعهای را دنبال میکنند در اختیار این نهاد قرار گرفته و به همین خاطر این نهاد مالی هدف اصلی خود را
چگونگی تخصیص منابع مالی از طریق ایجاد یک نظام اطالعات مالی مناسب در خصوص وضعیت پروژههای مختلف توسعهای در
کشور و نظارت بر نحوه و چگونگی هزینهکرد آنها قرار میدهد و به همین خاطر با نهادهای مالی موجود در کشور متفاوت خواهد بود.
به طور مشخص منابع بانک یا نهاد مالی توسعهای از طریق سرمایه اولیه که از منابع دولتی ،منابع صندوق توسعه ملی و بودجهای است،
انشار اوراق بدهی ،مشارکت با سایر بانکها و نهادهای مالی یا انتشار اوراق بدهی شرکتی با هدف پشتیبانی از شرکتها مختلف خواهد
بود .به عالوه این بانک ارزیابی روشنی از ریسک و منافع حاصل از تخصیص سبد سرمایهگذاری خود ذیل بنگاهها با اندازههای
مختلف(خرد ،کوچک ،متوسط و بزرگ) به عالوه بخشها و زیربخشهای مختلف داشته و به همین خاطر در مواجهه با بحرانها یا
شوکهای اقتصادی به مانند کرونا از انعطاف و نظام اطالعاتی مناسب برای مواجهه با این شرایط برخودار است .بخش خصوصی به
عنوان سرمایهگذار میتواند در سهامداری این بانک همراه با دولت یا سایر نهادها مشارکت کرده با اینحال فرایند تصمیمگیری در دورن
بانک باید از طریق یک کمیته تخصصی که تصمیمات آن به صورت روشن و شفاف اعالم شده و مالکهای سنجشپذیری برای تامین
مالی برای آن تعیین شده باشد و همچنین سازوکار نصب افراد در آن استقالل نسبی افراد تصمیمگیر از سهامداران را تسهیل کند،
صورت پذیرد تا نهاد مالی مدنظر بتواند نقش در نظر گرفته شده برای آن را ایفا کند.
سیاستهای منتخب:سیاستهای مالیاتی

33

یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده در کشورهای مختلف در دوران کرونا ،سیاستهای ناظر بر مالیات بوده است .تعویق در پرداختهای
مالیاتی با توجه به آثار مستقیم آن بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی از جمله مهمترین ابزارهای مورد استفاده بوده است .با این حال
در بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی با درآمد نفتی که با مسالهی افت درآمدهای نفتی در دوران کرونا مواجه بودهاند ،اجرای
برخی از اصالحات مالیاتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده طی دوران کرونا در جهت ارتقای وضعیت مالی دولت در دستور کار
قرار داشته است.
در این بخش با توجه به اهمیت بحثهای مالیاتی به ویژه از منظر آثار میانمدت آن بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری ارزیابی از وضعیت
نظام مالیاتی در ایران و اصالحاتی که باید در آن صورت بگیرد ،مورد بررسی قرار میگیرد .به طور کلی مالیات بر درآمد به دو طریق
میتواند اخذ گردد .راه اول اخذ آن از سود یا دستمزد است که در این حالت واحد اخذ مالیات از بنگاه است و اطالعات بر مبنای آن به
سازمان مالیاتی ارسال میشود .راه دوم که در حال حاضر در جهان رایجتر شدهاست اخذ مالیات بر مبنای مجموع درآمد فرد یا خانوار
است.
در سازوکار مالیات بر جمع درآمد شخصی ( )PITکه در تمامی کشورهای پیشرفته انجام میشود ،هر خانوار در انتهای هر سال یک
اظهارنامه مالیاتی با ذکر تمامی درآمدهایش (مانند دستمزد ،سود سرمایه ،اجاره و  )...ارائه میکند و سازمان مالیاتی اعتبار اطالعات
گزارش شده را با توجه به اطالعات طرف ثالث کنترل میکند .پس از نهایی شدن تشخیص و راستیآزمایی درآمد ،طبقه درآمدی فرد
یا خانوار مشخص شده و بر مبنای آن مالیات از وی اخذ میگردد .در این حالت ممکن است آن خانوار مشمول پرداخت مالیات ،معافیت
 26گزارش مالیات بر مجموع درآمد خانوار ،محمد حسینی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
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یا دریافت حمایت براساس مابه التفاوت درآمد خود و خط فقر تعیین شده شود .درصورتی که در سالهای آینده سازمان مالیاتی کم
اظهاری خانوار را تشخیص دهد ،سرپرست خانوار مجبور خواهد شد که مبلغ مابهالتفاوت دریافت شده را به همراه جریمه عودت کند .با
این توصیف بسیار واضح است که مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد میتواند به خوبی در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود
توزیع درآمد در جامعه موثر باشد.
به دلیل اینکه تشخیص و برآورد مالیات بر درآمد شخصی ،نیازمند اطالعات در مورد کلیه درآمدها و منابع است در ابتدای قرن بیستم
نقش پررنگی در درآمدهای مالیاتی کشورهای جهان نداشت .اما با پیشرفت فناوری اطالعات در سالهای اخیر اکنون جمعآوری و
تحلیل این اطالعات به خوبی فراهم است و این نوع مالیات به اصلیترین منبع درآمدی دولتها تبدیل شدهاست .جدول زیرسهم سه
نوع مالیات مختلف در کل درآمد مالیاتی در شش کشور اروپایی را نشان میدهد .در تمام این کشورها سهم مالیات بر سود شرکتها
ناچیز است و بخش اصلی درآمد مالیاتی از درآمد خانوار یا ارزشافزوده اخذ میشود .این درحالی است که در ایران مالیات بر مشاغل و
شرکتها حدود  ۵۹درصد از کل درآمد مالیاتی را شامل میشود و مالیات بر جمع درآمد خانوار اخذ نمیشود.
شکل -۹ترکیب درآمد مالیاتی در ایران و سایر کشورها (درصد)
سایر سایر اجزای
مالیاتهای مالیاتی
%5
مصرف و
فروش
%6

مالیات
مشاغل
%4
مالیات بر
ارزش افزوده
%23

مالیات بر درآمد
خانوار

مالیات حقوق
%9
مالیات
اشخاص
حقوقي بخش
غیر دولتي
%23

مالیات بر

مالیات بر
واردات
%19

مالیات بر سود
مالیات
اشخاص
حقوقي بخش
دولتي
%11

بنگاه
مالیات
ارزشافزوده
سایر

آلمان فرانسه هلند دانمارک نروژ سوئد ایران
۶۸.۸

۸.۷۷

۵۸.۲۶ ۵۶.۲۰

۵.۲۶

۶.۹۹

۵۲.۷

۵.۷

۵۱.۶ ۵۲.۹

۲۷

۷.۰

۲۹

۹۸

۱۸.۸

۱۸.۲

۱۰.۵

۹۲.۶

۱۸.۸ ۱۸.۷

۱۹

۱.۸

۲۸.۵۵

۶

۲۲

۲۹.۷

۹۹

۹

مزیت اصلی مالیات بر مجموع درآمد خانوار تطابق با اهداف عدالت مالیاتی است .برای مثال ،اگر فردی حقوقبگیر شرکتی باشد و به
عنوان شغل دوم ،مدیرعامل شرکتی دیگر نیز باشد ،و عالوه بر آن درآمدی هم از محل اجاره ملک خود دارد ،در نظام مالیات بر درآمد
شخصی باید مبلغ هر دو حقوق خود به همراه اجاره دریافتی را به سازمان مالیاتی گزارش داده و مالیات بر مجموع آن وضع خواهد شد.
در نبود مالیات بر مجموع درآمد و اخذ مالیات جداگانه ،ممکن است فرد از معافیتهای جداگانه در هر یک از پایههای حقوق و یا اجاره
دریافتی خود بهره ببرد؛ در حالی که در مالیات بر جمع درآمد ،کلیه مالیاتهای اخذ شده در طول سال علیالحساب بوده و در زمان
تسویه مالیات سالیانه معافیت تنها یکبار در نظر گرفته میشود .متنوعسازی فعالیتها و تقسیم درآمد به مشاغل مختلف در مالیات بر
مجموع درآمد مزیت مالیاتی برای فرد به همراه نخواهد داشت .از این رو تنظیم تصاعدی مالیات بر درآمد ،نقش کلیدی در بهبود توزیع
درآمد دارد و درآمد پس از مالیات معموال نابرابری کمتری نسبت به درآمد پیش از مالیات نشان میدهد.
ایراد دیگری که مالیات بر بنگاه در مقایسه با مالیات بر درآمد شخصی دارد ،ایجاد اختالل در تولید بهینه بنگاه است .همچنین کاهش
تولید بنگاه به علت مالیات باعث کاهش دستمزد کارگران بنگاه و از این طریق افزایش نابرابری و کاهش رفاه اقشار آسیبپذیر میشود.
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البته مالیات بر بنگاه به دولت کمک میکند که اطالعات دستمزدی آن را با اطالعات گزارش شده خانوارها تطبیق دهد .بنابراین در
مجموع میتوان گفت مالیاتستانی از بنگاه از منظر شفافیت اطالعات و سیاستگذاری مالی/صنعتی اهمیت دارد نه از نظر کسب درآمد.
به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته اگرچه مالیات از بنگاه اخذ میشود اما نرخ آن به مراتب کمتر از نرخ مربوط به خانوار است و
سهم آن نیز در کل درآمد مالیاتی پایین است.
در حال حاضر قانون مالیات های مستقیم قانون اصلی حاکم بر مالیات بر درآمد در کشور است .این قانون که مصوب سال  ۲۹۶۶بوده
و تاکنون اصالحات متعددی بر آن اعمال شدهاست .باب سوم این قانون که مربوط به مالیات بر درآمد است از چهار جزء درآمدی اصلی
زیر تشکیل میشود:
 -۲مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها) :که در واقع مالیات بر سود شرکتهای دولتی و غیر دولتی است و بیشترین
سهم را در بین مالیاتهای مستقیم دارد به طوری که حدود  ۸۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد.
 -۱مالیات بر درآمد حقوق :پایه اصلی این مالیات دستمزد حقوقبگیران رسمی در بخش عمومی و خصوصی است و این مالیات
در حدود  ۲۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد.
 -۹مالیات بر درآمد مشاغل :پایه اصلی این مالیات افراد خود اشتغال هستند که ممکن است بنگاه کوچک یا بزرگی بدون ثبت
رسمی را اداره کنند .در حدود  ۸درصد کل درآمدهای مالیاتی را این نوع مالیات تشکیل میدهد.
 -۸مالیات بر مستغالت و درآمد اتفاقی :که سهم ناچیزی در کل درآمدهای مالیاتی دارند.
در ساختار کنونی ،تمرکز پایه مالیات بر درآمد بر بنگاه (اشخاص حقوقی) است که همانطور که در باال ذکر شد موجب اختالل در بخش
تولید اقتصاد و تشدید رکود طرف عرضه خواهد شد .اخذ مالیات از جمع درآمد خانوار این ایراد را از بین میبرد.
با توجه به اینکه معموالً درآمد خانوارها از منابع مختلفی تامین میشود ،در شکل موجود قانون که مالیات بر هریک از منابع به صورت
جداگانه اخذ میشود ،اخذ نرخ تصاعدی و متفاوت باعث خدشهدار شدن عدالت مالیاتی خواهد شد به طوریکه اقشاری با میانگین درآمد
کمتر مالیات بیشتری را پرداخت میکنند .با اجرای مالیات بر جمع درآمد خانوار ،بین یک شخص مجرد شاغل با درآمد که با والدین
خود زندگی میکند و یک خانواده چند نفره که اجاره میپردازند و فرزندان آنها به مدرسه یا دانشگاه میروند ،در اخذ مالیات تفاوت
خواهد بود.
وجود چند پایه مختلف و عدم توازن در نرخها و معافیتها بین آنان مسبب اجتناب و فرار مالیاتی مودیان میشود .در واقع قانون
مالیاتهای مستقیم ،بسیار پیچیده بوده و مرتّباً دستخوش تغییر شدهاست .برای مثال در حدود  ۱۹۹ماده در باب چهارم قانون مالیاتهای
مستقیم در ارتباط با معافیت ها و هزینههای قابل کسر از مالیات بر درآمد مطرح شدهاست .این عدم تمرکز و وجود نرخها و معافیتهای
متفاوت در پایههای مختلف ،هزینه تمکین را باال برده و انگیزه اجتناب و فرار مالیاتی باالیی را برای مؤدّیان ایجاد کردهاست .در صورت
اجرای مالیات بر جمع درآمد خانوار ،تعیین نرخ و معافیت تنها یکبار و برای مجموع درآمدها در نظر گرفته میشود .متنوعسازی فعالیتها
و تقسیم درآمد به مشاغل مختلف در این شرایط مزیت مالیاتی برای فرد به همراه نخواهد داشت و فرصتهای اجتناب و فرار مالیاتی
کاهش خواهد یافت.
قانون کنونی عمدتاً بر دریافتی ناشی از نیروی کار وابسته است و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و فعالیتهای سوداگرانه افراد در آن
دیده نمیشود .در مالیات بر جمع درآمد خانوار تمامی اقالم درآمدی خانوار شامل عایدی سرمایه میبایست در اظهار نامه ذکر شوند و
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از این طریق میتوان جذابیت فعالیتهای سوداگرانه نظیر خرید و فروش طال و ارز و خودرو را کاهش داد و در عوض با معافیت سود
بانکی از مالیات تا حدی خارج شدن جریان نقدینگی از شبکه بانکی را کنترل کرد.
در قانون فعلی هیچ ارتباطی بین نظام مالیاتی و نظام حمایتی یا پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد .این در حالیاست که در اکثر کشورهای
توسعه یافته مالیات بر جمع درآمد و حمایت در هم تنیده هستند و همانطور که در باال ذکر شد با تشخیص جمع درآمد ،فرد یا خانوار یا
مشمول پرداخت مالیات میگردد و یا اینکه یارانه به وی تعلق میگیرد .بنابراین عمالً میتوان گفت با اجرای مالیات بر جمع درآمد،
هدفمند ساختن یارانهها نیز بهراحتی قابل انجام خواهد بود .حسن دیگر مالیات بر جمع درآمد ،امکان شفافسازی درآمدهای دولتی است
که با کاهش فساد به افزودن اعتماد عمومی به دولت کمک شایانی خواهد کرد.
از جنبه زیرساختی ،اقدامات انجام شده در سالهای گذشته در دولت بخش مهمی از پیشنیازهای الزم برای اجرای این قانون ،که
دسترسی به اطالعات شخص ثالث و راستیآزمایی اظهارنامه هاست ،را فراهم کردهاست .در چند سال گذشته سازمان امور مالیاتی
گامهای بلندی در زمینه الکترونیکی کردن حسابرسی مالیاتی برداشته است .هم اکنون اظهارنامه مالیاتی مشمولین قانون مالیات مستقیم
به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود .همچنین ایجاد صندوق مکانیزه فروش
برای فروشگاهها ،و توافق با بانک مرکزی برای دسترسی به اطالعات بانکی مودیان برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در جهت
جمعآوری اطالعات طرف ثالث و راستیآزمایی اظهارنامههاست .عالوه بر سازمان امور مالیاتی ،وزارت رفاه نیز در دو سال گذشته اقدام
به ایجاد «پایگاه رفاه ایرانیان» برای حذف یارانه ثروتمندان کردهاست .در این پایگاه بیش از  ۷۹مجموعه داده از سازمانهای مختلف
با استفاده از کد ملی افراد به هم مرتبط شدهاست و بر مبنای آن اطالعات متنوعی درباره درآمد ،ثروت ،مالکیت ،بهرهمندی از بیمه و
حمایتهای دیگر قابل حصول است.
در شرایط جاری ،پیادهسازی سامانه مودیان مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده و مبنا قرار گرفتن آن برای مالیات بر مجموع درآمد در
دستور کار قرار دارد با این حال به نظر میرسد در خصوص مالیات بر عملکرد و کاهش نرخ سود مالیات بر سود به صورتیکه متناسب
با شرایط اقتصادی و وضعیت مالی دولت باشد ،اقدام روشنی در دستور کار دولت قرار ندارد تا بتواند انگیزهی سرمایهگذاری در بخشهای
اقتصادی را افزایش دهد .به عالوه طی سالهای اخیر اگرچه حسابرسی الکترونیکی و دسترسی به اطالعات مختلف از جمله اطالعات
شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است با این حال سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی بحث مالیات ستانی نیازمند آن است که از
ترکیب این اطالعات تصویری روشن از وضعیت درامد وهزینه بنگاههای اقتصادی در اختیار داشته باشد که در شرایط جاری این تصویر
وجود ندارد و باعث ایجاد چالشهای جدی برای بنگاههای اقتصادی شده است .به همین خاطر توسعه زیرساختهای الکترونیک بایستی
از طریق سنجش اطالعات ذیل عامل سوم از صحت و اعتبار کافی برخوردار باشد تا آثار مدنظر از اثرگذاری اصالح در نظام مالیاتی در
جهت بهبود سرمایهگذاری در میانمدت را به همراه داشته باشد.
ارزیابی سیاست ممایت از بنااههای اقتصادی در ایران در دوران کرونا
در ایران حمایت از بنگاههای اقتصادی به جز تعویق در ایفای تعهدات مالی بنگاهها ذیل مالیات و تعهدات بانکی از طریق اعطای
تسهیالت به بنگاههای اقتصادی با هدف حفظ اشتغال پیگیری شد که این سیاست بخش مهم بسته مالی طراحی شده در ایران را نیز
به خود اختصاص میٰداد و از اینرو مهمترین سیاست اتخاذ شده توسط دولت در حمایت از بنگاههای اقتصادی بوده است که بخش
مهمی از توان و انرژی کمیته اقتصادی مدیریت و مقابله با کرونا را نیز به خود اختصاص داد.
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سیاست حمایت از اشتغال از طریق پرداخت وام به بنگاههای اقتصادی رسمی با تطابق وضعیت شغلی این واحدها پیش از دورهی کرونا
با عملکرد به روز آنها از طریق سنجش وضعیت واریز بیمه برای شاغلین آغاز شد و هدف اولیهی آن حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی
از طریق اعطای وام بود .در واقع آنچه در ابتدا اعالم شد شرط حفظ اشتغال مالک دریافت وام اعالم شد با این حال طراحی نامناسب
و تعویق بسیار زیاد در پیادهسازی آن که باعث شد واریز این وامها پس از بازگشاییها و بازگشت صنایع به فعالیت خود انجام شود،
اثربخشی اجرای این سیاست را کاهش قابل توجهی داد .در حالیکه همانطور پیشتر اشاره شد ،سیاستهای حفظ اشتغال در کشورهای
مختلف از طریق اعطای یارانه دستمزد دنبال شده است و دولت این یارانه را به عهده گرفته و لذا انگیزهی بنگاه برای تعدیل کاهش
مییابد ،دولت در ایران حفظ اشتغال را از طریق اعطای وام با نرخ  ۲۱درصد و اعمال جریمه در صورت عدم بازپرداخت یا عدم رعایت
شروط دنبال کرده است .در شرایطی که بنگاههای اقتصادی در دورهی کرونا با عدم قطعیت زیادی مواجه هستند ،از ابتدا مشخص بود
که اجرای این سیاست که سهم اصلی از جهت منابع مالی دولت را نیز به خود اختصاص داده است با استقبال چندانی مواجه نخواهد
شد .با این حال ابتدا  ۲۸رسته مشمول دریافت این وام بر اساس شدت آسیبپذیری تعریف شد و میزان وام دریافتی بر اساس تعداد
اشتغال این بنگاهها و تعیین مبلغی ذیل هر اشتغال به عنوان وام سازوکار اعطای وام مشخص شد .رستههای تعریف شده و میزان وام
در نظر گرفته شده به صورت زیر است:
 بخش مراکز و مجتمعهای فرهنگی آموزشی ،هنری و رسانهای ،کسبوکارهای آموزش تعمیر رادیو و تلویزیون ،آموزش
حسابداری ،آموزش خیاطی ،آموزش کامپیوتر ،آموزش ماشیننویسی ،آموزش نقشهکشی ،مجتمع آموزش اشتغال ،آموزش
آرایش و پیرایش ،آموزش شیرینیپزی ،سینماها ،گالریهای هنری ،موزهها و مراکز تفریحی ،کتابخانهها ،دبستانها،
دبیرستانها ،مدارس کودکان استثنایی و مراکز مشاوره آموزشی مشمول دریافت تسهیالت میشوند که به ازای هر نفر شاغل
 ۲۶میلیون تومان وام میگیرند.
 در بخش موسسـات خصوصی ،دارای پروانه بهـرهبرداری از وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی کـه در حوزههـای
درمانـی و تشـخیصی اعم از آزمایشـگاهی و پاراکلینیکی فعال هسـتند ،مهدکودکها ،آسایشگاههای سالمندان و معلوالن و
مراکز توانبخشی و بازپروری می توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند که بسته به اینکه به اجبار تعطیل شده یا بهشدت
آسیب دیدهاند تسهیالت  ۲۱میلیون تومانی و  ۲۵میلیون تومانی به ازای هر نفر شاغل را میتوانند دریافت کنند.
 یا در بخش مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی کسبوکارهایی نظیر سفالگری ،قیطانبافی ،حصیربافی ،معرقسازی،
پارکهای عمومی و جنگلی ،تاسیسات ساحلی و قالیبافان خاص میتوانند از تسهیالت  ۲۱میلیون تومانی به ازای هر نفر
بهرهمند شوند.
 همچنین در بخش حملونقل عمومی مسافر درون شهری ،ایستگاههای مترو ،حملونقل عمومی ،تاکسیرانی ،تاکسی تلفنی،
سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان ،اتوبوسرانی شهری ،کرایه مینیبوس و اتوبوس داخل شهر و تاکسیهای سرویس و
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کرایه سواری مشمول دریافت تسهیالت کرونا شدهاند که به ازای هر نفر شاغل  ۲۱میلیون تومان وام و رانندگان  ۶میلیون
تومان وام دریافت میکنند.
در حالیکه در ابتدا جامعه هدف اجرای این سیاست بنگاههای با کد بیمهای تامین اجتماعی اعالم شد اما با مشخص شدن عدم استقبال
این بنگاهها که قاعدتا نسبت به بنگاههای غیررسمی از وضعیت بهتری برخوردار بودند ،بنگاههای فاقد کدبیمه نیز اضافه شد که در
مجموع  ۹میلیون واحد بنگاه آسیب دیده در رستههای یاد شده با اشتغال  ۵.۸میولین نفر شامل  ۱.۸میلیون نفر شاغل رسمی و  ۹میلیون
نفر شاغل فاقد بیمه بوده است.
شکل -1جامعه هدف وام اشتغال

منبع :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

همچنین میزان منابع در نظر گرفته شده با توجه به براوردهای صورت  ۱۹.۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که این میزان شامل
دو بخش  ۱۹هزار میلیارد تومانی برای  ۲۸رسته آسیب دیده و  ۹۵۹۹میلیارد تومانی برای شرکتهای بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی
در نظر گرفته شد.
شکل -2ترکیب وام بر مسب جامعه اشتغال
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منبع :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با توجه به اینکه در ابتدا تمرکز بر بنگاههای با کدبیمه ای بود ،مقرر شده بود وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق ارسال پیامک به صاحبین مشاغل مشمولین این طرح را شناسایی و شمول آنها را اعالم کند .با
این حال فرایند ارسال پیامک به این بنگاهها به دلیل عدم تخصیص منابع مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین بدهی
این وزارتخانه به اپراتورهای تلفن همراه با تاخیر و کندی قابل توجه مواجه شد به صورتیکه همانطور که اشاره شد اجرای طرح عمال
پس از بازگشاییهای اردیبهشت آغاز شد.
در پایان مردادماه و ذیل ثبتنام در سامانهی کارا که برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شده بود ،حدود  ۲۰۲هزار پرونده با ۷۷۵
هزار نفر اشتغال و با حجم درخواست وام در حدود  ۲۲هزار میلیارد تومان در سامانهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست وام
را ارائه داده بودند که این سامانه پس از بررسی پرونده افراد را به شعب مختلف بانکی معرفی کرده و این شعب از طریق تماس با افراد
نسبت به تشکیل پرونده و طی شدن مراحل اعطای وام اقدام میکردهاند.
شکل -3عملکرد وام در پایان مردادماه 9111

منبع :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با اینحال ،مجموع تسهیالت پرداختی تا تاریخ  ۲۶شهریورماه معادل  ۹۷۵۸میلیارد تومان بوده است .از این رقم ،معادل  ۰۶۹میلیارد
تومان به شرکتهای بزرگ حملونقل پرداخت شده و  ۱۷۰۲میلیارد تومان به رستههای چهاردهگانه پرداخت شده است و پیشرفت
پروندههای در شعب بانکی با تاخیر زیاد مواجه بوده است .بخشی از تاخیر پیشبرد این تسهیالت عدم شمول این وامها از منظر قواعد
بانکی مانند معوقات بانکی و چک برگشتی بوده است .در واقع در حالیکه از ابتدا میبایست مواردی اینچنینی مشخص و تعیین میشد
42

با اینحال عدم در نظر گرفتن این موارد باعث شد تا بخشی از افراد در عین رجوع به بانکها با مشکل مواجه شده و نتوانند تسهیالت
دریافت کنند .به عالوه اخذ ضامن و وثیقه یکی دیگر از مسائلی بوده است که باعث کاهش نرخ واقعی تقاضای تسهیالت شده است.
در واقع این عوامل لزوم تعریف ابزار ضمانت دولت ۱۷برای اعطای وام به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین شکل دادن به
یک سازوکار بودجهای روشن و مشخص ذیل صندوقهای فرابودجهای یا سند روشن به منظور تسریع در پیشبرد اقدامات را دیکته
میکند .اجرای سیاست حمایت از اشتغال هیچ یک از این مولفهها را نداشت و به همین دلیل علیرغم برگزاری جلسات متعدد منجر به
نتیجهای که بتواند در دورهی موج اول کرونا اثرگذار باشد ،نگردید .بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،دالیل عدم دریافت تسهیالت برای افرادی که پروندهی آنها در بانک تایید شده است اما تسهیالت نگرفتهاند به شرح زیر
است که همانطور که مشخص است بخش اصلی آن به نبود ضمانت و عدم امکان تامین وثیقه باز میگردد.
جدول -2دالیل عدم دریافت تسهیالت

دریافت وثیقه در مورد وام تا  93میلیون تومان

 11درصد

ضامن

 31درصد

چک برگشتی

 31درصد

داشتن اقساط معوقه

 91درصد

میزان باالی قسط

 91درصد

کوتاه بودن دوره بازپرداخت وام

 91درصد

منبع :وزات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

به عالوه همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد ،حمایت از بخش غیررسمی اقتصاد طی دوران کرونا از طریق خانوار و شاغلین آنها
بیشترین اثربخشی را میتواند داشته باشد .به همین خاطر در حالیکه در ایران سازکار شناسایی خانوارهای آسیبدیده به دلیل وجود
پایگاه اطالعات مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها از یکسو و همچنین وجود پایگاه رفاه ایرانیان از دقت و سرعت باالتری برخوردار
است ،حمایتها بخش بنگاه نیز میتوانست متمرکز بر خانوارها باشد تا از طریق بتوان افراد و بنگاههای بخش غیررسمی را با سرعت
باالتری تحت پوشش حمایتهای دولتی درآورد.
پیشنهادات سیاستی برای ارتقای نظام تامین مالی بنااههای اقتصادی در ایران
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نظام تامین مالی در ایران ،ذیل بازار سرمایه و شبکه بانکی در مقایسه با یک نظام مالی که بتواند تامین مالی بنگاههای اقتصادی را در
شرایط مختلف با در نظر گرفتن ریسک قابل قبول برای نهادهای مالی صورت دهد با محدودیتهای زیادی مواجه است و از اینٰرو
نه تنها در نظر گرفتن ابزارهای استفاده شده در دوران کرونا مانند اعطای ضمانتهای دولتی باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد بلکه،

 27همانطور که پیش تر اشاره شد یکی از سیاستهای مهم اتخاذ شده توسط دولتها اعطای ضمانت توسط دولت برای اعطای وام به
دلیل نبود یا در دسترس نبودن وثیقه مناسب بوده است.
28

برای توضیحات بیشتر به فصل  ۹و  ۷۱از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس کووید  ۷۳در اقتصاد کشور در

میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجعه شود.
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الزم است بخشی از اصالحات در این نهادهای مالی با هدف ارتقای نظام تامین مالی کشور انجام پذیرد .از اینرو اولویتهای سیاستی
برای ارتقای نظام تامین مالی کشور ذیل بخشهای مختلف به شرح زیر است:
 اصالحات حقوقی در قوانین و مقررات در بازار سرمایه
 oمعافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس
 oساختار شرکتهای سهامی عام در کشور ،امکان انتشار کالسهای مختلف سهام (سهام دارای حق رای و بدون حق
رای) پیش بینی شود تا شرکتها بتوانند بدون نگرانی از بابت رقیق شدن سهامداری ،از طریق انتشار سهام بدون حق
رای تامین مالی کنند
 oتعریف دقیق ساختار حقوقی همکاری محدود  Limited Partnershipدر قانون تجارت ایران برای تسهیل
پروسه ایجاد صندوق های سرمایهگذاری خصوصی و خطرپذیر
 oتعریف دقیق سرمایهگذاران تایید شده  Accredited Investorsدر دستورالعملهای سازمان بورس ایران و
تسهیل قوانین و مقررات در مورد ابزارهایی که صرفا چنین سرمایهگذارانی در آنها وارد میشوند
 اصالحات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه
 oایجاد زیرساخت الزم برای امکان انتشار اوراق بدهی کوچک ( )Mini-bondبه عنوان یک ابزار تامین مالی برای
بنگاههای با اندازه کوچک و متوسط
 oتعریف و انتشار اوراق بدهی مصون از تورم ،به منظور کشف نرخ پایه در بازار اوراق بدهی و قیمتگذاری سایر نرخها با
توجه به آن
 oتسریع در اعطای مجوز به شرکتهای تامین سرمایه به منظور باال بردن رقابت در انتشار اوراق و در نتیجه کاهش
کارمزد انتشار اوراق بدهی
 oتعریف اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام برای افزایش تنوع ابزارهای مالی و نیز کاهش دادن احتمال نکول (به دلیل
قابلیت تبدیل به سهم)
 اصالحات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در نظام مالی با تاکید بر شبکه بانکی
 oانتقال و اوراق بهادارسازی حسابهای دریافتنی از طریق خارج کردن از ترازنامه
 oتنزیل بروات و خرید دین
 oتنزیل معکوس
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سیاستهای ممایت از خانوار در دوران کرونا

31

برنامههای حمایتی دولتها برای کمک به گروههای آسیبپذیر در بحرانهای مختلف از جمله بحران کرونا را میتوان ذیل سه گروه
کمکهای اجتماعی ،۹۹بیمههای اجتماعی ۹۲و برنامههای ذیل بازار کار ۹۱طبقهبندی کرد .کمکهای اجتماعی شامل پرداختهای نقدی،
معافیت از پرداخت یا تعویق در پرداخت برای برخی از خدمات از جمله هزینههای مربوط به سالمت ،آموزش ،دسترسی به خدمات
شهری(آب،برق ،گاز و  ،)....کمک تغذیه مدرسه ،کار اجتماعی و پرداختهای مربوط به بازنشستگی است .برنامههای ذیل بیمههای
اجتماعی عمدتا با هدف جبران ریسک کاهش درامد ناشی از از دست دادن شغل یا کاهش ساعات کاری طراحی شدهاند و شامل بیمه
افراد معلول ناشی از شغل یا افراد مسن ،پرداختیهای ذیل دوران بارداری یا پس از زایمان یا پرداختهای ذیل بیماری و مرگ افراد(بیمه
عمر) میشوند که میتوانند جنبه اختیاری یا اجباری داشته باشند .برنامههای ذیل بازار کار نیز ذیل برنامههای غیرفعال بازار کار شامل
بیمه بیکاری و برنامههای فعال مانند یارانه دستمزد ،پرداخت ذیل آموزش و کار اجتماعی قرار میگیرند .در کشورهای مختلف میزان
توسعه این برنامهها و همچنین منابعی که دولتها ذیل آن قرار میدهند با یکدیگر متفاوت است با این حال بررسی وضعیت کشورهای
مختلف نشان میدهد که به جز اروپا که در آن بیمههای اجتماعی باالترین سطح پوشش جمعیتی را دارد ،کمکهای اجتماعی بیشترین
میزان پوشش جمعیتی را در گروه های مختلف جمعیتی در مناطق مختلف جغرافیایی داشته و پس از آن بیمههای اجتماعی قرار دارند.
به طور مشخص در خاورمیانه میزان پوشش جمعیتی ذیل سه گروه از حمایتها حدود  ۶۹درصد است که از این میزان حدود  ۵درصد
به برنامههای ذیل بازار کار ۱۵ ،درصد ذیل بیمههای اجتماعی و حدود  ۹۹درصد ذیل کمکهای اجتماعی قرار میگیرند.
اهمیت طبقهبندی این برنامهها به اثربخشی هر یک از آنها به ویژه نحوهی پوشش گروههای مختلف به ویژه نیروی کار رسمی یا
غیررسمی ذیل هر یک از این برنامهها و بار مالی که اجرای هر کدام از آنها برای دولت دارد ،باز میگردد .به طور مشخص در حالیکه
برنامههای مربوط به کمکهای اجتماعی با هدف جلوگیری و کاهش فقر طراحی شدهاند و از این جهت پوشش جمعیتی بیشتری داشته
و در صورتیکه هدف حمایت از نیروی کار غیررسمی باشد ،ابزار مناسبتری است ،با اینحال نسبت به برنامههای بیمههای اجتماعی
که هدف آن حمایت و پوشش نیروی کار رسمی است پرداختهای کمتری را انجام میدهد .میزان کل پرداختهای صورت گرفته ذیل
تمامی برنامهها در مناطق مختلف جغرافیایی بین  ۲۹-۹دالر(کمترین میزان در جنوب آسیا و بیشترین میزان در اروپا و کشورهای
آمریکای التین) در روز قرار دارد که از این میزان حداکثر میزان مربوط به کمکهای اجتماعی(به جز در اروپا که میزان آن  ۱دالر در
روز) یک دالر در روز است .از این رو در صورت حمایت از بخش غیررسمی اقتصاد الزم است میزان پرداختی ذیل برنامههای حمایت
اجتماعی افزایش یابد .طی دوران کرونا برنامههای حمایتی اجرا شده در کشورهای مختلف ذیل سه گروه یاد شده را میتوان به شرح
 29برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل اول،ششم و هفتم از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس
کووید  ۷۳در اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجهه شود.
Social Assistance Program
31
Social Insurance Program
32
Labor Market Program
30
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نمودار زیر نشان داد که همانطور که مشخص است سهم اصلی این برنامهها اختصاص به حمایتهای اجتماعی و ذیل حمایتهای
اجتماعی اختصاص به پرداختهای نقدی دارد.
شکل -1ترکیب برنامههای ممایت از درآمد خانوار طی دوران کرونا در کشورهای مختلف
بیمههای اجتماعی

بازار کار

پرداختهای
فراگیر نقدی
۱%

کمکهای اجتماعی

پرداختهای حمایتهای از
بازنشستگی مراقبت از
کودکان کار اجتماعی
۲%
۲%
۳%
پرداختهای
کاالیی
۱۵%

۹%

۲۰%
تغذیه در
مدارس
۵%

۷۱%
پرداختهای
نقدی
۴۶%

حمایت از
پرداخت در
زیرساختهای
شهری و
تعهدات مالی
۲۵%

منبعIMF11 :

با توجه به ماهیت بیماری کرونا و لزوم حفظ فاصلهگذاری اجتماعی پرداختهای نقدی مستقیم یکی از مهمترین ابزارها برای حمایت از
افت درآمد در خانوارها بوده است .به عالوه یکی دیگر از روندهای حاکم بر حمایتهای اجتماعی اصالح برنامهها و فرایندهای موجود
برای پوشش بهتر خانوارها بوده است .در واقع در بیشتر کشورها به جای ایجاد برنامههای جدید تمرکز بر اصالح برنامههای موجود و
اصالح آنها بوده است تا بتواند پوشش بهتری برای خانوارها ایجاد کند.
سیاستهای ممایت از درآمد ذیل مشاغل رسمی
مشاغل رسمی با توجه به اینکه از جهت بخش فعالیت و میزان پرداختهای صورت گرفته قابل شناسایی و ارزیابی هستند امکان
پیادهسازی سیاستهای حمایتی مختلفی برای آنها به دلیل افت درآمد وجود دارد .این سیاستها که در کشورهای مختلف به درجات
مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 پرداخت یارانه برای کاهش ساعات کار:در این سیاست به منظور حفظ رابطهی کارفرما با شاغلین و از سوی دیگر کمک به
بنگاههای اقتصادی در کاهش هزینههای مربوط به نیروی کار،در صورت حفظ نیروی کار و کاهش ساعات کاری ،بخشی از
هزینهی دستمزد توسط دولت به صورت یارانه پرداخت میشود .اجرای این سیاست برای حفظ مشاغل دائمی به ویژه مشاغلی
که در آنها نیروی کار با مهارت باال و خاص یک بنگاه فعالیت میکند اثربخش بوده است .پیادهسازی این روش به منظور
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سادگی در کشورهایی مانند ایران میتواند ذیل بیمه بیکاری جزئی باشد که در آن به ازای کاهش در ساعات کار بخشی از
پرداختهای مربوط به بیمه بیکاری به شاغلین پرداخت شود .با اینحال پیادهسازی این روش نیازمند در نظر گرفتن مالحظات
کژمنشی است .از اینرو اجرای این سیاست با توجه به بار مالی آن باید به صورت موقت باشد و به عالوه میزان مشارکت
بنگاههای اقتصادی در پرداخت دستمزد میتواند به صورت پلکانی باشد و با گذشت زمان به تدریج از سهم پرداخت دولت
کاسته و به سهم بنگاه افزوده شود تا از تغییر انگیزهها جلوگیری کند.
 پرداخت ذیل بیمه بیکاری :پرداخت ذیل بیمه بیکاری یکی از روشهای مناسب برای کمک به افت درآمد در بحرانها به
ویژه بحران کرونا بوده است .با اینحال طراحی نظام بیمه بیکاری که بتواند پوشش مناسبی از جهت تعداد افراد شاغل ایجاد
کند و به عالوه از جهت میزان پرداخت و طول دورهی پرداخت نظام انگیزشی افراد را برای یافتن شغل مختل نکند،اهمیت
باالیی دارد .تجربه کشورها از جهت اثرگذاری بیمه بیکاری بر بیکاری ساختاری ،کاهش دورهی پرداخت و افزایش میزان
پرداختی است .با کاهش دورهی پرداخت انگیزهی افراد برای عدم عرضهی نیروی کار کاهش مییابد .در خصوص ایران،
اصالح نظام بیمه بیکاری از طریق کاهش مدت زمان پرداخت و افزایش میزان مشارکت افراد در بیمه بیکاری باید پیگیری
شود.
 یارانه دستمزد:یارانه دستمزد برای مشاغلی که به علت قرنطینه به صورت کامل تعطیل شدهاند مانند هتل و رستورانها و با
هدف ایجاد انگیزه در شکلگیری اشتغال در دورانی که اعمال قرنطینه و محدودیتها برطرف شده است توصیه میشود .بر
خالف سیاست اول که مشروط به حفظ رابطهی شاغل و کارفرما و کاهش ساعات کاری بود این سیاست ناظر بر کاهش
ساعات کاری نیست و پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار بر عهدهی دولت قرار میگیرد .قاعدتا این پرداخت نیز باید موقتی
و صرفا با هدف کاهش عدم قطعیتهای کارفرما در ایجاد اشتغال و بازگشت به شرایط عادی باشد .یک سیاست مشابه با
یارانه دستمزد ،سیاست یارانه اشتغال است .در این سیاست با هدفگذاری گروههای خاص شغلی مانند افراد بیکار ،کارگران
کم مهارت ،جوانان یا سالمندان به بنگاههایی که این گروهها را استخدام میکنند یارانه پرداخت میشود تا انگیزه برای ایجاد
اشتغال برای این گروهها بهبود یابد .به ویژه پس از بحران مالی سال  ۱۹۹۸استفاده از این سیاست در کشورهای توسعه یافته
گستردگی داشته و برخی از مطالعات نشان داده است که بین  ۱-۲درصد در میزان اشتغال بنگاهها اثرگذار بوده

است۹۸.

با در نظر گرفتن سیاستهای یاد شده برای کمک به جبران درآمد مشاغل رسمی به نظر میرسد ،از بین سیاستهای یاد شده با
توجه به چالشهای مالی دولت در ایران و همچنین مسائل مربوط به کژمنشی ،بهترین سیاستی که قابلیت پیادهسازی در ایران دارد،
پیادهسازی بیمه بیکاری به صورت جزیی یا کامل است .با این حال همانطور که در ادامه توضیح داده میشود ،نظام بیمه بیکاری در
ایران بایستی با هدف ایجاد تعادل در منابع و مصارف و افزایش پوشش افراد مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.
سیاستهای ممایت از درآمد ذیل مشاغل غیررسمی
یکی از چالشهای مهم در طراحی بستههای حمایتی در دوران کرونا ،وجود مشاغل غیررسمی و سهم قابل توجه این مشاغل از کل
شاغلین است که امکان پایش و رهگیری این گروه را برای شامل شدن ذیل سیاستهای حمایتی اعم از حمایت از بنگاه یا خانوار کاهش
”Cahuc, Pierre, Stéphane Carcillo, and Thomas Le Barbanchon (2019). “The effectiveness of hiring credits.
Review of Economic Studies 86(2): 593-626.
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میدهد .بر اساس برآوردهای بینالمللی میزان مشاغل غیررسمی حدود  ۵۹و  ۸۹درصد از کل نیروی کار را در اقتصادهای نوظهور و
کشورهای با درآمد پایین به خود اختصاص دادهاند .این گروه از مشاغل عمدتا از پوششهای بیمهای مانند بیمه بیکاری برخوردار نبوده
و به عالوه به جز بخشی از فقرای این گروه که مشمول حمایتهای کاالیی یا نقدی دولتها میشوند عمدتا از سیاستهای حمایتی دولت
برای فقرا نیز محروم هستند .هر چند در بخش رسمی نیز در بسیاری از کشورها توسعه کافی نداشته است به طوریکه کمتر از نیمی از
شاغلین در اقتصادهای نوظهور و ده درصد در کشورهای با درآمد پایین در حال توسعه بیمه بیکاری دارند که باعث میشود کمتر از ۱۹
درصد از بیکاران ثبت شده در اقتصادهای نوظهور و کمتر از  ۲۹درصد در کشورهای با درآمد پایین در حال توسعه مشمول نوعی از
بیمه بیکاری به عنو ان ابزاری برای پوشش درآمد در مواجهه با افت یا اخراج از کار در شرایط بحرانی از جمله دوران کرونا قرار بگیرند.
اگر چه بخشی از کارگران غیررسمی در بنگاههای رسمی مشغول فعالیت هستند با این حال به دلیل ماهیت بخش غیررسمی که از
شمول قوانین و ضوابط حاکم بر مشاغل خار ج بوده بهترین راه برای دسترسی به بخش غیررسمی از طریق کارگران غیررسمی است و
به این اعتبار دسترسی به این گروهها میتواند از طریق افزایش شمول برنامههای حمایتی و کاهش مالک پوشش ذیل این برنامهها و
افزایش منافع حاصل از این برنامهها صورت گیرد.
تدوین یک برنامه حمایتی مناسب برای شناسایی شاغلین بخش غیررسمی ،نیازمند وجود یک پایگاه داده و اطالعات مناسب است که
بتوان بر مبنای آن شناسایی الزم را برای افراد انجام داد .وجود چنین سیستم شناسایی نیازمند سه مولفهی نظام فراگیر کدینگ برای
افراد ،اتصال این نظام کدینگ با وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد و یک روش کارا برای ارائه حمایتهاست .در شکلگیری یک چنین
نظام شناسایی از افراد مختلف یک چالش مهم ،اتصال بین پایگاههای دادهی مختلف به منظور شکل دادن به شناسنامه اقتصادی-
اجتماعی برای تمامی شهروندان یک کشور است.
یک مسالهی مهم در حمایت از اقشار آسیبپذیر در بحرانهای مختلف به ویژه بحران کرونا مسالهی میانهی گمشده ۹۵است .در طراحی
نظام حمایتهای اجتماعی به صورت معمول اقشاری که بیشترین آسیب را میبینند و پایینترین سطح درآمدی را دارند ،تحت پوشش
نهادهای حمایتی اعم از حمایتهای دولتی یا خصوصی قرار میگیرند و در دورانهای بحران به ویژه بحران کرونا به این گروه توجه
میشود .به عالوه بخشی از افراد با درآمدهای باالتر نیز که میتوانند ذیل حمایتهای بیمهای قرار بگیرند از جمله بیمه بیکاری ،پوشش
مناسبی برای جبران افت درآمد در دوران کرونا را دارند .با این حال چالش اصلی برای گروههایی است که در میانهی این دو گروه قرار
گرفتهاند و د ر واقع نه میزان درآمد آنها به قدری پایین است که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرند و نه آنقدر از ثبات شغلی یا
درآمدی برخوردار بودهاند که تحت پوشش حمایتهای بیمهای یا استفاده از پسانداز خود در دوران بحران قرار بگیرند به همین خاطر
این گروه از افراد آسیب بیشتری در مواقع بحرانی مانند کرونا میبینند و به همین خاطر از آنها به عنوان میانهی گم شده یاد میشود.
طی بحران کرونا یکی از توجههای ویژه در کشورهای مختلف برای پرداختهای نقدی یا معافیت از پرداخت قبوض مربوط به خدمات
شهری ،میانهی گم شده و گروههایی بودهاند که تحت هیچ نوع برنامه حمایت اجتماعی یا بیمههای اجتماعی قرار نداشتهاند که شاغلین
بخش غیررسمی در واقع گروههایی هستند که بخش مهمی از میانهی گم شده را شکل میدهند .به همین خاطر پرداختهای نقدی به
ویژه پرداختهایی که بتواند هزینههای مربوط به کاالهای اساسی مانند غذا و انرژی را تامین کند از اهمیت باالیی در مواجهه با بحران
کرونا برخوردار بودهاند .به همین خاطر به منظور اثربخشی شناسایی این گروه که تحت پوشش هیچنوع حمایت اجتماعی قرار ندارند
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اهمیت باالیی دارد .بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین میزان منابع
مورد نیاز برای پوشش دو ماه پرداخت نقدی برای این گروهها به صورت متوسط و به ترتیب  ۱.۱و  ۵.۷درصد از تولید ناخالص داخلی
است با این حال در صورتیکه تمامی افرادی که ذیل سایر برنامههای حمایتهای اجتماعی قرار دارند بخواهند مشمول این پرداخت
نقدی قرار بگیرند میزان منابع مورد نیاز به ترتیب به  ۵.۱و  ۶.۰درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد .از اینرو اوال منابع مورد
نیاز برای حمایت از این گروهها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم بزرگ و قابل توجهی است و ثانیا در صورت عدم شناسایی
هدفمند میزان این منابع مورد نیاز افزایش قابل توجهی مییابد .از اینرو برای اجرای برنامههای حمایت از مشاغل غیررسمی منابع
مالی قابل توجهی مورد نیاز است و به همین خاطر ایجاد فضای مالی مورد نیاز برای بودجه دولت به منظور اینکه بتوان این برنامهها را
پیادهسازی کرد اهمیت ویژهای دارد .شکل دادن به چنین فضای مالی قاعدتا باید ذیل توسعه منابع مالی مانند افزایش پوشش و کوشش
مالیاتی یا کاهش و کنترل هزینهها مانند به تعویق افتادن برخی از هزینهها مانند هزینههای سرمایهگذاری ،باز طراحی ساختار بدهیهای
و به تعویق افتادن برخی از پرداختهای نقدی دولت یا کنترل در هزینههای جاری دولت به ویژه پرداختهای مربوط به کارکنان از
جمله کنترل و عدم افزایش حقوق کارمندان دولت با توجه به حجم قابل توجه آن است .توجیه کاهش یا تعویق در افزایش پرداخت
کارکنان دولت ،آسیب کمتر از این گروه از بحران کرونا و وجود امنتی شغلی ،درآمد نسبی بهتر در مقایسه با شاغلین بخش خصوصی و
همچنین اثر سریع این ابزار در بهبود تراز نقدی منابع بودجهای دولت است .با این حال چالش پیادهسازی این روش احتمال بروز
مشکالت حقوقی از جهت پیادهسازی ،آثار این کاهش بر تقاضای کل و همچنین آثار رفاهی ناشی از نحوهی ارتباط تامین مالی خانوارها
با حقوق بخش دولتی است .یک سیاست دیگر پیشنهادی ،اخذ مالیات از دهک باالیی درآمد به منظور تامین مالی پرداخت نقدی به
گروههای آسیبپذیر است .بسته به میزان فرار مالیاتی که میتواند از طریق بهبود پوششها و کوشش مالیاتی میزان وصول درآمدها را
بدون تغییر در نرخ افزایش دهد ،میزان مورد نیاز برای تغییر در نرخ یا تعریف در پایههای مالیاتی جدید متفاوت است .با این حال به
عنوان قاعدهای سرانگشتی،برای اقتصادهای نوظهور در حال توسعه ،افزایش  ۹واحد درصدی در نرخ مالیات میتواند به میزان دو ماه
پرداخت نقدی به شاغلین غیررسمی را فراهم سازد.
طراحی پرداخت به شاغلین غیررسمی یا حمایت از میانهی گم شده در ایران ،به نظر میرسد از منظر نظامهای اطالعاتی با چالش
کمتری مواجه باشد .یکی از مزیتهای نظام حکمرانی در ایران ،وجود کد ملی برای بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی است که
پوشش قابل توجهی طی سال های اخیر داشته است و در صورتیکه بتوان این نظام کدینگ را از طریق اتصال بین پایگاه دادههای
مختلف تبدیل به یک شناسنامه اجتماعی-اقتصادی به روز برای افراد مختلف کرد در این صورت میتوان نظام حمایتهای اجتماعی
گسترده ای را شکل داد .به ویژه در صورتیکه که امکان شناسایی الکترونیک افراد از طریق زیرساختهایی مانند تلفن همراه به صورت
کارا برقرار شود در اینصورت این نظام شناسایی میتواند نقش موثری در بهبود کیفیت نظام حمایتهای اجتماعی داشته باشد.
طی سالهای گذشته از طریق ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دسترسی به بیش از  ۷۹مجموعه داده
از سازمانهای مختلف ۹۶و اتصال آنها از طریق کد ملی در جهت شکل دادن به شناسنامه اجتماعی و اقتصادی که میتواند مبنای
مناسبی برای طراحی یک نظام حمایت اجتماعی موثر قرار گیرد ،گام برداشته شده است .استفاده از این پایگاه رفاه ایرانیان با چند چالش
 36تامین اجتماعی ،بهزیستی ،بازنشستگی کشوری ،بیمه سلامت ،گواهینامه شغلی ،وزارت علوم (اعضای هیئت علمی)،
ناجا (تردد مرزی و خرید خودرو) ،شهرداری تهران (املاک) ،وزارت صنعت (اصناف) ،بیمه مرکزی ،سازمان مالیاتی و نظام
پزشکی و بانک مرکزی
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مواجه است .یک چالش ،نیازمندی به بروزرسانی مرتب این پایگاه داده است .در شرایط جاری بخش زیادی از اطالعات به صورت برخط
در اختیار پایگاه رفاه ایرانیان قرار نمیگیرد و به عالوه تواتر به روزرسانی آن پایین است .به عالوه شکل دادن به یک نظام اعتبارسنجی
مشخص از وضعیت اجتماعی اقتصادی شهروندان نیازمند ترکیب اطالعات است .برای مثال ،با توجه به تعدد وجود کارتهای بانکی
نزد شهروندان داشتن تصویری روشن از وضعیت مخارج خانوارها و سنجش وضعیت رفاهی آنها نیازمند ترکیب اطالعات مربوط به
پرداختهای مختلف ذیل کارتهای بانکی متفاوت و هم چنین ترکیب این اطالعات از سطح افراد به سطح خانوار است که بتوان
تصویر روشن از وضعیت رفاهی شهروندان را پیدا کرد .به عالوه چالش مهمتر ،اتصال و ارتباط بین پایگاه رفاه ایرانیان با نظام مالیاتی
و نظام بانکی است به گونه ای که بتوان رواسنجی اطالعات این پایگاه رفاه ایرانیان را ذیل کارکردهای مختلف از اطالعات مالی و
اقتصادی شهروندان ایجاد کرد .برای مثال نظام اعتبارسنجی مالی شهروندان به منظور ارزیابی از ریسک مالی آنها ارتباطی با نظام
اعتبارسنجی برای تحت حمایت قرار گرفتن جهت برنامههای حمایت اجتماعی قرار ندارد و همین امر باعث شده است تا دسترسی
بخشی شهروندان در عین اینکه به خدمات مالی به دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب وجود ندارد از سوی دیگر تحت پوشش حمایتهای
اجتماعی نیز قرار نداشته باشند.
به عالوه نظام مالیاتی و نظام حمایتهای اجتماعی ارتباطی نزدیک و دو سویه با یکدیگر دارند و از بسترهای اطالعاتی مشترکی استفاده
میکنند .شناسایی وضعیت درآمدی خانوارها به منظور تعیین مالیات بر آنها مبنایی برای شناسایی گروههای آسیبپذیر و فاصلهی
آنها با سطح حداقلی معیشتی یا حمایتی قرار دارد .در ایران ارتباط بین نظام مالیاتی با نظام حمایتهای اجتماعی به صورت موردی
است و به شکل نظاممند این ارتباط وجود ندارد .همین امر باعث شده است تا نظام حمایتهای اجتماعی در ایران از کارایی باالیی
برخوردار نباشد .بر اساس اطالعات درآمد-هزینه خانوارها ،درصد قابل توجهی از افرادی که در دهکهای باالی روستایی قرار دارند،
دریافتکنندهی کمک از سازمانهای اجتماعی و خیریه هستند .همینطور بیش از  ۹۷درصد از دهکهای باالی جامعه ،علیرغم
بینیازی ،از بیمه درمانی رایگان بهره میبرند .این پوشش گسترده که بعضاً بیش از نیمی از کل جمعیت کشور را شامل میشود در
حالی است که رفع ققر مطلق و همچنین نظام حمایتی که بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا به گروههای با مشاغل غیررسمی کمک
کند نیازمند وجود منابع مالی قابل توجه است این شکل از نظام حمایتی گسترده باعث اتالف منابع میشود .یک دلیل دیگر برای اتالف
منابع در ایران و در موارد تعدد حمایت از بخشی از افراد آن است که در ایران ،تعدد نهادهای حمایتی و نبود یک نهاد سیاستگذار که از
ابزارهای مالی و قانونی کافی برای قاعدهگذاری و نظارت بر مجموع نهادهای حمایتی برخوردار باشد باعث شده است تا امکان تقسیم
کار روشن بین تمامی این نهادها به منظور اطمینان از پوشش حداکثری وجود نداشته باشد.
از منظر رویکرد ،در یک نظام بازتوزیع کارا و پایدار ،پرداختی به مستمندان بر اساس مابهالتفاوت درآمد آنها و حداقل درآمد تعیین شده
است و نه یک مستمری ثابت .در این سازوکار که در تمامی کشورهای پیشرفته انجام میشود ،هر خانوار در انتهای هر سال یک
اظهارنامه مالیاتی با ذکر تمامی درآمدهایش پر میکند و سازمان مالیاتی اعتبار اطالعات گزارش شده را با توجه به اظهارات شخص
سوم کنترل میکند .پس از نهایی شدن تشخیص و راستیآزمایی درآمد ممکن است آن خانوار مشمول پرداخت مالیات ،معافیت و یا
دریافت مابه التفاوت درآمد خود و خط فقر تعیین شده شود .درصورتی که در سالهای آینده سازمان مالیاتی کم اظهاری خانوار را
تشخیص دهد ،سرپرست خانوار مجبور خواهد شد که مبلغ مابهالتفاوت دریافت شده را به همراه جریمه عودت کند.
در حال حاضر اما تقریباً تمامی نظامهای حمایتی کشور بر مبنای پرداخت مستمری است نه مابه التفاوت درآمدی که الزم است این
مسیر اصالح شود چرا که اوال این اصالح اشکال جابهجایی افراد و خانوارها را در دهکهای مختلف ذیل اجرای برنامههای حمایتی
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ندارد .و از سوی دیگر به دلیل آنکه میزان بهرهمندی تابعی از وضعیت درآمدی است و با افزایش درآمد میزان دریافت کمتر میشود
امکان افزایش پرداختها به گروههای کم درآمد را میسر میسازد.
به عالوه در خصوص ایران ،نکته مهم آن است که روند طی شده در سال  ۲۹۰۰در خالف روند کنترل پرداختهای مربوط به حقوق
و دستمزد کارکنان دولت در جهت بهبود تراز نقدی بودجه دولت و کمک به پرداخت به کارکنان بخش غیررسمی است که در قسمت
مربوط به سیاستهای مالی بودجهای به صورت تفصیلی به آن پرداخت شد.
به عالوه ارزیابی سیاستهای حمایتی از خانوارها نیز نشان میدهد که در دورهی کرونا ،بخش مهمی از هدفگیری صورت گرفته برای
حمایت از اقشار آسیبپذیر ،ناظر بر افت درآمد ایجاد شده از مشاغل غیررسمی نیست ،به همین خاطر اصالح نظامهای حمایتی و شکل
دادن
سیاست ممایت از خانوار در ایران
حمایتهای رفاهی از خانوار ذیل سه سیاست پرداختهای بالعوض به گروههای آسیب دیده ،اعطای وام یک میلیون تومانی(معادل
 ۵۸درصد حداقل حقوق) و اعطای وام ودیعه مسکن انجام شده است .وام ودیعه مسکن همچنان در مراحل نخستین آن است و شواهدی
برای ارزیابی آن وجود ندارد .برای پرداختهای انتقالی بالعوض نیز دادههای در دسترسی برای بررسی چگونگی شمول خانوارها یا
نحوهی استفاده از منابع مالی اختصاص داده شده ،وجود ندارد .هر چند اعطای این تسهیالت با توجه به محدودیتهای دسترسی به
منابع مالی برای خانوار از اهمیت باالیی برخوردار است.
در خصوص پرداخت وام یک میلیون تومانی که بر اساس منابع بانکها و به اتکای یارانه سرپرست خانوار پرداخت شده است ،مطالعاتی
صورت گرفته است و به عالوه جنبههای اجرایی آن نیز قابل بررسی است .از نظر اثربخشی اعطای این وام با هدف کمک به خریدهای
ضروری خانوار صورت گرفت .مطالعه ۹۷صورت گرفته بر اساس دادههای تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که پرداخت وام با مصرف
بیشتر کاالهای بیدوام و نیمه بادوام همبستگی مثبت دارد در حالیکه اثرمعناداری بین مصرف بیشتر کاالهای با دوام یا خرید دارایی
مشاهد نمیشود که حاکی از استفاده از وامها برای اهداف تعریف شده آن است .به عالوه ترکیب استفاده از منابع وام ذیل مخارج
مختلف نشان میدهد دو سوم از این منابع صرف خرید کاالهای مصرفی و بیدوام شده که در بین این کاالها نیز خوراکی و آشامیدنی
بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .از منظر کالن با این حال اجرای این سیاست با چالش عدم ایفای تعهدات سازمان
هدفمندی یارانهها مواجه بود .سازمان هدفمندی یارانهها که ورودی اصلی آن منابع حاصل فروش فرآوردههای نفتی است به دلیل افت
قیمت فرآوردههای نفتی و همچنین کاهش تقاضای داخلی با کسری منابع در سالجاری مواجه بود به گونهای براوردهای اولیه کسری
 ۵۹هزار میلیارد تومانی این سازمان برای سالجاری را نشان میداد .علیرغم این کسری بازپرداخت اقساط وام یک میلیون تومانی که
به اتکای یارانه سرپرست خانوار بود از طریق ایفای این تعهد از سمت سازمان هدفمندی به بانکهای عامل صورت میگرفت با این
حال تا پایان شهریور ماه سازمان هدفمندی اقساط مرتبط را بازپرداخت نکرد که معنای آن افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی از
یک سو و از سوی دیگر کاهش انگیزه شبکه بانکی برای مشارکت در طراحی ابزارهای مالی مانند وام یک میلیونی است.
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کرونا ،سیاستهای بازار کار و تحوالت آنها

18

در این بخش آثار کرونا بر تحوالت بازار کار در ایران و برخی از کشورهای مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس سیاستهای به کار گرفته
شده و آثار آنها ارزیابی شده و ذیل شرایط اقتصاد ایران ،پیشنهاداتی ارائه میشود .الزم به ذکر است که سیاستهای بازار کار با
سیاستهای حمایت از درآمد خانوار ذیل مشاغل رسمی و غیررسمی همپوشانی داشته و این دو بخش مکمل یکدیگر محسوب میشوند.
آثار کرونا بر تحوالت بازار کار
وقوع بیماری کرونا به دلیل اعمال محدویتهای ناشی از قرنطینه خانگی بر گروههای مختلف ،رعایت فاصله اجتماعی و شیوع دورکاری
در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین افت تقاضای نیروی کار به دلیل افت تقاضای محصول ،بازار کار در کشورهای مختلف از
جمله ایران را به درجات متقاو تی متاثر کرده است .آثار متفاوت ناشی از بیماری کرونا بر بازار کار باعث شده است تا برخی از این
سازوکارهای در جهتهای متفاوتی رفتار کرده و به همین خاطر برآیند آثار آنها برای کشورهای مختلف متفاوت باشد .به عالوه تحوالت
بازار کار میتواند شاخص خوبی برای ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی اعمال شده باشد.
به طور مشخص طی دوران بیماری کرونا افت قابل توجهی در ساعات کار هفتگی رخ داده است به طوریکه به طور متوسط میزان افت
ساعات کاری هفتگی در کشورهای مختلف حدود  ۹۹درصد برآورد شده است .میزان افت ساعات کار هفتگی در کشورهای آسیا
پاسیفیک ،معادل  ۲۸۹میلیون شغل تمام وقت بوده است .به عالوه با توجه به شرایط بیماری کرونا ،بخش مهمی از افرادی که شغل
خود را از دست داده اند به جای ورود به جمعیت بیکار ،به صورت کامل از بازار کار خارج شده و تحت جمعیت غیرفعال درآمدهاند ،به
طوریکه نسبت افراد خارج شده از بازار کار به افراد بیکار ،در کشورهای آسیا پاسیفیک  ۸به  ۲بوده است .با توجه به افت ساعات کار رخ
داده در دوران بیماری کرونا ،احیای فرایندهای بازار کار نه تنها مستلزم بازگشت افراد به جمعیت فعال و سپس ایجاد اشتغال برای
آنهاست بلکه نیازمند آن است که میزان ساعات کار هفتگی نیز به مقادیر پیش از کرونا باز گردد.
برای ارزیابی تحوالت در بازار کار و همچنین سیاستهای اعمال شده برای اثرگذاری بر فعالیت بنگاههای اقتصادی و مقایسه آن با
ایران به کشور انگلستان پرداخته شده است .در انگلستان دولت ،سه برنامه کمک به بنگاههای اقتصادی را پیادهسازی کرده است .در
یکی از این برنامهها ()SEISS۹۰میزان کمک(گرنت) پرداخت صورت گرفته دولت به بنگاههای اقتصادی بر اساس  ۸۹درصد میزان سود
ماهانه آنها بوده است .هدف این برنامه پوشش هزینههای بنگاههای خوداشتغالی بوده است و تا سقف  ۷۵۹۹پوند برای پوشش
هزینههای آنها به بنگاههای اقتصادی پرداخت صورت میگرفته است .نکته مهم در خصوص این پرداختها به ویژه در مقایسه با شرایط
ایران که پرداخت وامها به بنگاههای اقتصادی با تاخیر چند ماهه همراه بود ،پرداخت ظرف مدت زمان حداکثر  ۶روز به بنگاههای
اقتصادی است و به عالوه شناسایی این بنگاهها و اطالعات مالی آنها بر اساس کد مرجع مالیاتی که برای هر بنگاه اقتصادی یکتاست،
صورت گرفته است.مالک ورود به این برنامهی کمک ،سقف سود تجاری  ۵۹هزار پوند در سال ،به دست آوردن حداقل نیمی از درآمد
از مسیر خود اشتغالی ،فعالیت بنگاه حداقل برای دو سال پیش از وقوع بیماری کرونا و تحویل فرمهای مالیاتی قبل از آپریل ۱۹۱۹

 38برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل اول و هفتم از گزارش تفصیلی « ارزیابی ارزیابی آثار ویروس کووید  ۷۳در
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است .در این برنامه میزان کل مشارکت طی سه مرحله اعالم  ۷.۹میلیون و میزان درخواست صورت گرفته حدود  ۱۹میلیارد پوند بوده
است.
در انگلستان ،وقوع بیماری کرونا باعث شد تا نرخ بیکاری در این کشور به باالترین میزان از سال  ۱۹۲۶و نرخ رشد ساالنه بیکاری به
باالترین میزان از سال  ۱۹۹۰برسد .به عالوه طی فصل بهار و تابستان وقوع بیماری کرونا باعث کاهش ساعت کار و موقعیتهای خالی
بازار کار در این کشور شده است .با این حال اثرات ناشی از کرونا بر بازار کار ذیل گروههای مختلف یکسان نبوده است به طوریکه
سطح اشتغال برای گروههای سنی  ۱۸-۲۶سال و باالی  ۶۵سال به میزان  ۶درصد کاهش یافته است ،این در حالی است میزان
تغییرات اشتغال برای گروه سنی بین  ۶۸-۱۵سال تنها در حدود  ۹.۵درصد کاهش بوده است .در واقع به نظر میرسد زیان رفاهی ناشی
از افت اشتغال در بازار کار به صورت نامساوی بین گروههای مختلف سنی توزیع شده است و افراد مسن و تازهکار بیشترین آسیب را از
دوران اشتغال در این کشور داشتهاند .به عالوه زنان ،افراد با دستمزدهای پایین ،اقلیتهای نژادی و کارگران جوان نسبت به گروههای
آلترناتیو خود آسیب بیشتری از کرونا در این کشور دیدهاند.
بررسی طرح نیروی کار مرکز آمار در ایران نشان می دهد وقوع بیماری کرونا در ایران نیز مشابه با سایر کشورها منجر به تغییر قابل
توجه در نرخ مشارکت ،نرخ اشتغال و میزان ساعات کار هفتگی شده است .در فصل بهار همراه با اعمال سیاستهای مربوط به قرنطینه
و فاصلهگذاری اجتماعی نرخ مشارکت نسبت به فصل پیش از آن با افت حدود  ۷درصدی مواجه شده است هر چند این افت در نرخ
مشارکت در تابستان با افزایش  ۱.۸درصدی بخشی از آن جبران شده است .نرخ اشتغال نیز تغییرات همسو با نرخ مشارکت داشته است
و درحالیکه در بهار به میزان حدود  ۶درصد کاهش داشته است در تابستان افزایش حدود  ۱.۰درصد را تجربه کرده است .برآیند این دو
اثر باعث شده است تا در تابستان  ۲۹۰۰نسبت به زمستان  ،۲۹۰۸میزان افت نرخ مشارکت بیشتر از افت نرخ اشتغال باشد و نرخ بیکاری
در این بازه کاهش یافته و به  ۲۱.۸درصد برسد .در واقع مشابه با روند مشاهده شده در بقیه کشورها در ایران نیز خروج از شغل بیشتر
به خروج از بازار کار و ورود به جمعیت غیرفعال منجر شده است .تغییرات مربوط به افت ساعات کار هفتگی در ایران نیز روند و شدتی
مشابه با تغییرات اشتغال و نرخ مشارکت دارد و در بهار  ۲۹۰۰با افت  ۱.۸درصد و در تابستان با رشد  ۸.۸درصدی مواجه شده است.
ارزیابی تغییرات نرخ اشتغال در بنگاههای با اندازهی مختلف نشان میدهد که بنگاههای با اندازهی متوسط بیشترین آسیب را از کرونا
دیدهاند به طوریکه بنگاههای بزرگ کمترین میزان کاهش اشتغال و به دنبال آن بنگاههای کوچک کمتر از  ۵نفر( ۸-۲نفر) آسیب
کمتری در مقایسه با بنگاهای با اندازهی  ۱۹-۵نفر داشتهاند.
مشابه با شرایط گفته شده در خصوص انگلستان ذیل تحوالت مربوط به گروههای مختلف سنی در دوران بیماری کرونا ،بیشترین میزان
آسیب از بیماری کرونا در ایران نیز مربوط به گروههای سنی  ۱۸-۲۵سال و باالی  ۶۵سال است .میزان نرخ مشارکت این دو گروه در
بازار کار ایران در سال  ۲۹۰۰نسبت به سال  ۲۹۰۸حدود  ۲۶درصد کاهش یافته است این در حالی است که برای گروه سنی ۹۰-۱۸
سال این میزان  ۷.۶درصد و برای  ۶۵-۹۰سال این میزان  ۵درصد است.
سیاستهای اجرا شده در ممایت از بازار کار
در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا بر بازار کار ،کشورهای مختلف سیاستهای متفاوتی ذیل نظام تامین اجتماعی از
جمله ارائه یارانه دستمزد به مشاغل ،حمایتهای مالی از هزینههای سالمت صورت گرفته ،تعویق در پرداخت حق بیمه کارفرما و همچنین
اصالح قوانین بیمه بیکاری برای افزایش پوشش این بیمه برای شاغلین با شغل غیردائم پیادهسازی کردند .ارزیابی سیاستهای اجرا شده
نشان میدهد ارائه یارانه دستمزد از یکسو به بهبود گزارش اشتغال غیررسمی بنگاههای اقتصادی و کاهش میزان بخش غیررسمی
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حداقل به صورت موقت منجر شده و به عالوه سیاست موثری برای حفظ اشتغال در بنگاههایی بوده است که  ۵۹-۱۵درصد از حداقل
دستمزد توسط دولت تامین شده است .در ایران در شروع بیماری کرونا ،میزان افراد بیکار مشمول قانون بیمه بیکاری مصوب سال
 ۲۹۶۰از حد میانگین ساالنه خود بالغ بر  ۱۹۹هزار نفر افزایش  ۵۹درصدی یافت و به  ۹۹۹هزار نفر رسید .طی دوران بیماری کرونا دو
تغییر مهم در خصوص بیمه بیکاری در ایران صورت گرفت .این دو تغییر نحوه مشمول شدن ذیل این قانون بود که افراد مشمول قانون
کار ولی خارج از شمول قانون بیمه بیکاری را نیز ذیل چتر حمایتی بیمه بیکاری درآورد و به عالوه میزان ۹هزار میلیارد تومان به عنوان
بخشی از یک میلیارد یورو اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی نیز به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد .بنابر گزارش تهیه
شده تا پایان بهمن ماه به تعداد حدود  ۲.۲۰میلیون نفر ماه معادل متوسط ماهانه حدود  ۲۹۸هزار نفر بیمه بیکاری کرونا به افراد پرداخت
شده است و به عالوه دولت پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی را نیز متقبل شده است .با توجه به اینکه این میزان
از پوشش بیمه بیکاری معادل  ۱.۸هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت داشته است ،میزان متوسط پرداخت شده به افراد  ۱.۱میلیون
تومان به ازای هر فرد بوده است که در مقایسه با رقم حداقل حقوق رقم قابل توجهی است.
از این٬رو ،نرخ باالی مشارکت کارفرما در صندوقهای بیمه ای باعث شده است تا به عنوان یک عامل ،سهم کارگران غیررسمی در
اقتصاد افزایش یابد و همین امر در شناسایی این گروه از کارگران در مواجهه با بحرانهای مانند کرونا چالشهای جدی ایجاد کند .به
عالوه از منظر نظام تامین اجتماعی در ایران ،محدودهی بنگاه اقتصادی به منظور اعمال قواعد تامین اجتماعی به صورت روشن مشخص
نیست و همین امر باعث ایجاد چالش برای بنگاههای اقتصادی میشود .به همین خاطر موارد زیر به عنوان اصالح بخشی از نظام تامین
اجتماعی صورت پذیرد:
 مشارکت پلکانی کارفرما در حق بیمه و کاهش آن با افزایش سطح دستمزد :یکی از سیاستهای بازتوزیعی مناسب در
کشورهای مختلف کاهش مشارکت کارفرما در حق بیمه در صورت افزایش دستمزد است .این امر میتواند با کاهش بار
مالی کارفرما از نظام تامین اجتماعی انگیزه کارفرمایان برای مشارکت در نظام تامین اجتماعی به منظور شناسایی بهتر
بخش غیررسمی را فراهم سازد.
همچنین برای صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد میشود اصالحاتی به شرح زیر به عنوان ابزاری مهم در مواجهه با بحرانهایی مانند کرونا
پیگیری شود:
 ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری از طریق:
 oکاهش مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور افزایش انگیزه برای جستوجوی بیشتر برای کار و همچنین
امکان شمول بیشتر افراد برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی
 oافزایش طول مدت مشارکت در صندوق بیمه به منظور مشمول شدن استفاده در بیمه بیکاری
 oکاهش تعهدات غیرمرتبط با بیمه بیکاری ذیل صندوق و ایجاد انعطاف در تعیین پارامترهای پوشش مطابق با منابع
وصول شده به منظور جلوگیری از تشدید عدم تعادل
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طی سال گذشته ،علیرغم شیوع کرونا ،روند دیجتالی شدن در سرتاسر جهان تسریع شده است .در حالی که کشورها با تعطیلی مکرر،
تعطیلی مدارس و تعطیلی کل صنایع روبرو هستند ،قابلیتهای دیجیتالی  -چه برای آموزش از راه دور  ،تجارت الکترونیکی یا کار در
خانه  -بیش از هر زمان دیگری ضروری شدهاند و سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزهی توسعه اقتصاد دیجیتال به ویژه در حوزههای
مرتبط با ارائه خدمات پزشکی انجام گرفته است .با توجه به تجربیات دوره همهگیری بیماری کرونا اکنون بیش از هر زمان دیگر ،توسعه
قابلیتهای دیجیتال برای اطمینان از رشد و مقاومت اقتصادی کشورها ضروری است و الزم است هر کشوری ارزیابی روشنی از وضعیت
خود ذیل موانع مختلف در زنجیرهی توسعه خدمات دیجیتال داشته باشد .با در نظر گرفتن چارچوب ارزیابی توسعه اقتصاد دیجیتال
موارد زیر را میتوان به عنوان پیشنهادات بخشی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ذکر کرد:
 در حوزه حقوق مخابراتی قوانین یا مقررات جدیدی باید صادر شود .هدف از این قوانین تنظیم مقررات ایجاد زیرساختهای
مخابراتی زیرزمینی و روزمینی (از جمله سایتهای برج و زیرساختها) به منظور پرداختن به موضوعات حق تقدم است که
در حال حاضر مانع اصلی گسترش نفوذ و پوشش باند پهن در بسیاری از بازارهای منطقه است .عالوه بر این ،مهم است که
قوانینی وضع شود تا سرعت پهنای باند مشاهده شده با سرعت پهنای باند واقعی که توسط اپراتورها و  ISPتبلیغ میشود
سازگار باشد.
 در حوزه سالمت ،حفاظت از اطالعات ،امنیت و حریم خصوصی ،و نیز درمان و تجویز از راه دور و یا با کمک اپلیکیشن از
مواردی است که باید مبنای تدوین قوانین مرتبط قرار بگیرد .ماده  ۶۷قانون برنامه توسعه ششم و همچنین ماده  ۶قانون
تجارت الکترونیک یکی از موانع توسعه حوزهی سالمت ذیل اقتصاد دیجیتال است .به همین خاطر به عنوان گام اول ضروری
است برای توسعه حوزهی سالمت اقدامات زیر عملیاتی شود:
 oبا توجه به ضرورت راهاندازی کلینیکهای تخصصی مجازی جهت تبادل اطالعات ،کاهش تردد و تجمع بیماران
الکتیو و همچنین راهاندازی دوراپزشکی ،مجوز استفاده از فرمهای بالینی بیمارستانی ،امضای الکترونیک کادر درمان
و استفاده از اسناد الکترونیک و تصویر الکترونیک(اسکن) اوراق پروندههای پزشکی و بیمارستانی برای تمامی مراکز
ارائه خدمات سالمت ذیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعم از مراکز دولتی ،خصوصی ،عمومی
غیردولتی ،خیریه و مراکز وابسته به نهادها صادر شود و این امضای الکترونیکی توسط تمامی بیمهها مورد تایید
باشد.
 oهمه سازمانهای بیمهگر پایه و شرکتهای تجاری مکلف باشند تمامی اسناد الکترونیکی صادر شد توسط مراکز
ارائه کننده خدمت را از طریق درگاه امن و یکپارچه تبادل اطالعات سالمت و ذیل دستورالعملهای تعیین شده
توسط تولیت حوزهی سالمت(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) مورد تایید قرار داده و در چارچوب تعهدات
خود رسیدگی و پرداخت نمایند.

 40برای تفصیل بیشتر در این خصوص به فصل یازدهم از گزارش تفصیلی «ارزیابی ارزیابی آثار ویروس کووید  ۷۳در
اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن» مراجهه شود.
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 oبه استناد ماده ( ) ۶۷قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور تسهیل در ارائه خدمات سالمت الکترونیک
ذیل دستورالعملی که باید توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه
می شود الزام موضوع بند ماده ( )۶قانون تجارت الکترونیک ،در صورتیکه دارو توسط داروخانه با نسخه الکترونیک
تحویل بیماران شود ،بالمانع است
 در کنار موارد یاد شده برمبنای تجریبات سایر کشورها ،تدوین دستورالعمل و قانون مشخص برای بخش سالمت با توجه به
اهمیت این بخش ضروری است که ذیل این دستورالعمل یا قانون موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:
 oشناسایی هویت ارائهکننده خدمت و بیمار
 oکسب رضایت بیمار برای مشاوره
 oانواع مشاوره
 oتجویز و ارائه نسخه
 oاخالق پزشکی ،حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها
 oبازپرداخت هزینههای اپلیکیشنهای حوزه سالمت
 oگسترش زیرساختهای تلماتیکس ،شاخهای از فناوری اطالعات که با انتقال از راه دور اطالعات رایانهای سروکار
دارد
 در حوزه آموزش این موارد میتواند مد نظر قرار بگیرد:
 oتصویب برنامههای یادگیری دیجیتال دولتی و تشویق برنامههای یادگیری دیجیتال استانی و منطقهای
 oتعریف یادگیری شخصی
 oراهنمایی در مورد اجرای مواد آموزشی دیجیتال
 oتدوین استانداردهای یادگیری دیجیتال برای دانشآموزان و دانشجویان
 oنحوه نظارت بر محتوای آموزشی دیجیتال
 oتعریف مدارس مجازی و شرایط آنها
 oقانون کپیرایت برای محتوای آموزشی دیجیتال
 در حوزه تجارت الکترونیک پیادهسازی یک استاندارد ملی یکپارچه برای کلیه معامالت الکترونیکی که استفاده از امضاهای
الکترونیکی ،قراردادهای الکترونیکی و سوابق الکترونیکی را تشویق کند میتواند کمک کننده باشد .در قوانین مربوطه باید
به شرایط اعتبار برای امضاها ،قراردادها و سوابق الکترونیکی ،الزامات حفظ قرارداد و سوابق الکترونیکی ،و استانداردهای
یکنواخت ملی برای صنعت بانکداری و بیمه باید توجه شود.
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جمعبندی:چارچوب سیاستاذاری برای دوران میانمدت در اقتصاد ایران
تالطمهای اقتصادی ایران طی دههی  ،۰۹متاثر از شرایط تحریمها و عدم تعادلهای کالن اقتصادی که منجر به رشدهای اقتصادی
پایین و کمکیفیت طی این دهه شده بود ،تاب آوری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از کرونا را تضعیف کرده بود و به
همین دلیل مواجهه اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی کرونا از منظر ابعاد بستههای سیاستی در مقایسه با سایر کشورها ناچیز
و کماثر بوده است.
در شرایطی که زیان رفاهی ناشی شده از بیماری کرونا به دلیل اعمال محدودیتهای اجباری توسط دولت به منظور جلوگیری از شیوع
بیشتر بیماری و ح فظ فاصله اجتماعی ،کاهش دسترسی به نهادهای اولیه وارداتی به دلیل ویژگی پاندمی این بیماری ،کاهش تقاضای
داخلی و خارجی و افت میزان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی بوده است ،رویکرد عمده در جبران زیان رفاهی حادث شده در
کشورهای مختلف عمدتا استفاده از ابزارهای مختلف اعم از ابزارهای بودجهای ،اعتباری و پولی به منظور توزیع زیان طی زمان بوده
است .از این رو کیفیت مواجهه کشورهای مختلف در مواجهه با بحران عالوه بر شرایط اولیه اقتصادی این کشورها و میزان منابع مالی
در دسترس ،به کیفیت و جعبه ابزار سیاستگذاران اقتصادی برای طراحی بستهها و ابزارهای مختلف وابستگی داشته است که این کیفیت
و تنوع در جعبه ابزار به تجربیات قبلی این کشورها در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و ایجاد انعطاف در تصمیمگیری به منظور
اصالحات در بخش های مختلف به منظور مواجهه بهتر با این شرایط بوده است.
این در حالی است که انباشت چالشهای اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته به ویژه چالش در نهادهای مالی و سیاستگذار و عدم
سیاستگذاری اقتصادی و مناسب به منظور مواجهه و حل این چالشها که انباشت دانش سیاستگذاری ،توسعه ابزارهای سیاستگذاری و
به روزرسانی محیط حقوقی قواعد اقتصا دی را به همراه خواهد داشت ،باعث شده است تا جعبه ابزار سیاستگذار اقتصادی در ایران در
مقایسه با کشورهایی که مواجهه مناسبتری با این بحران داشتهاند،تنک و محدود باشد و به همان میزان امکان مواجهه برای
هموارسازی شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا نیز محدودتر باشد و همین امر باعث شده است تا مستقل از سطح منابع در دسترس،
کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا متفاوت از کشورهای دیگر باشد.
ابعاد بزرگ بستههای مالی-بودجهای در در دوران کرونا در کشورهای مختلف و کمکهای دولتی به بخشها و بنگاههای مختلف حاکی
از انعطاف در اقتصاد کشورهای مختلف برای تامین مالی در دوران بحران و همچنین تولید اطالعات در نظام مالی به منظور اولویتبندی
و هدفگذاری در بخش های اقتصادی به منظور جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی و دریافت کمکهای مالی دولت است .این در حالی
است که در ایران ،طی سالهای گذشته و علیرغم شکلگیری نهادهای توسعهای مالی مانند صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی
که به قرائتی نهادهای مالی توسعهای هستند این نهادها فاقد ظرفیت مالی و همچنین کارشناسی برای تخصیص منابع مالی دولتی به
منظور کمک به بخشهای آسیب دیده هستند .به همین خاطر اصالح ساختارهای نهادهای مالی توسعهای به ویژه اصالح اساسنامه
صندوق توسعه ملی و شکلگیری یک بانک تخصصی با استانداردهای بینالمللی در خصوص سازوکار تعیین اثربخشی کمکهای مالی
دولتی به بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی ،و تعیین ساختار حکمرانی آن به منظور استقالل تصمیمات بدنهی کارشناسی آن از
تمایالت سهامدارن برای تولید اطالعات الزم جهت حمایتهای دولتی در دوران بحران و تامین منابع مالی یک اولویت و راهبرد برای
مواجهه بهتر اقتصادی در شرایط بحرانی است.
یکی از نقشهای مهم بانکهای مرکزی طی دوران کرونا در کشورهای مختلف ،تامین منابع مالی ذیل یک چارچوب روشن وثیقهگیری
توسط بانکهای مرکزی به منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی بوده است .توسعه چارچوب
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وثیقهگیری از طریق تعریف ،تنوعسازی و توسعه داراییهای مختلف به عنوان ابزار وثیقه طی سالهای گذشته به منظور حفظ انضباط
پولی توسعه پیدا کرده است .این در حالی است که در ایران چارچوب وثیقهگیری حتی پیش از بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز از
توسعه پایینی برخودار است و به همین خاطر الزم است ،توسعه چارچوب وثیقهگیری در ایران از طریق امکان استفاده از داراییهای در
اختیار بنگاههای اقتصادی از جمله چارچوب روشن و منسجم از نحوهی وثیقهگیری سهام بنگاهها ،توکنایز کردن داراییهای مختلف از
جمله امالک و مستغالت و امکان تعریف سلسله مراتب بدهی بر مبنای آن از طریق بانک مرکزی و اصالح بخشی از مواد قانون تجارت
به ویژه مواد  ۸۲۶و  ۸۱۹قانون تجارت پی گیری و دنبال شود .این امر در کنار برخی از اصالحات حقوقی و مالی در بازارهای مالی به
منظور توسعه دسترسی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله تعریف دقیق ساختار همکاری محدود ،تعریف دقیق سرمایهگذاران
تایید شده و معافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس میتواند به تسهیل
دسترسی به منابع مالی به ویژه بنگاههای متوسط و بزرگ منجر شود.
سیاستهای اقتصادی دولت در حمایت از بنگاههای اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر محدودتر و از تنوع پایینتر از
جهت ابزارهای به کار گرفته شده و عدم توجه به تقاضای بنگاههای اقتصادی از جهت چالشهای مواجه شده در دوران کرونا برخوردار
بوده است .به طور مشخص ،چالشهای بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط در دسترسی و تامین وثایق ،ابعاد
مالی مناسب برای اعطای وام و همچنین برخی مقرارت حاکم در شبکه بانکی برای اعطای وام بوده است .در حالیکه عدم تامین وثیقه
و ضمانت یکی از چالشهای اصلی این گروه از بنگاههای اقتصادی بوده است و از اینرو یکی از مولفههای مهم در طراحی بستههای
سیاستی در کشورهای مختلف اعطای ضمانتهای دولتی برای اعطای وام به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط بوده است و به
صورت متوسط اندازهی مالی ضمانتهای دولتی برای اعطای تسهیالت و کاهش ریسک بنگاههای کوچک و متوسط برای دسترسی
به منابع مالی  ۹درصد تولید ناخالص داخلی بوده است ،در ایران بستههای حمایت از بنگاههای اقتصادی عالوه بر طراحی نامناسب و
کندی در اجرا ،چالش دسترسی به منابع مالی را برای بنگاههای اقتصادی را تسهیل نکرده و به همین دلیل عملکرد پایین و نامناسبی
داشته است .با توجه به اینکه چالش مهم بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط تعریف وثایق مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی است
الزم است از طریق اعطای ضمانت
به عالوه ،کشورهای مختلف طی دوران بحران کرونا دو رویکرد ایجاد صندوقهای خاص برای تجمیع منابع و ایجاد تمرکز و تسریع
در تصمیمگیری اقتصادی برای مواجهه بهتر با بیماری کرونا یا در نظر گرفتن بودجههای مجزا برای مقابله با کرونا را پیگیری کردهاند.
صندوقهای مالی با هدف خاص ،از طریق تجمیع منابع مالی ،تمرکز در تصمیمگیری و ایجاد قدرت و تنفیذ تصمیمات اتخاذ شده را
دنبال کرده و به عالوه امکان نظارت مشخص و مجزا از منابع بودجهای را فراهم کردهاند .تدوین اسناد بودجهای مجزا برای مقابله با
کرونا نیز تفکیک روشن بین منابع بودجه ای با منابع اختصاص داده شده برای کرونا را میسر کرده و به عالوه در صورت نیاز چارچوب
حقوقی مورد نیاز برای مواجهه روشن و شفاف با آثار اقتصادی کرونا را فراهم میکرده است .در ایران عدم تفکیک روشن بین منابع
بودجهای و منابع در نظر گرفته شده برای مواجهه با کرونا ،عدم وجود سازوکار مناسب برای تنفیذ مصوبات اقتصادی به منظور تسریع
در پیادهسازی تصمیمات اخذ شده باعث شده است تا اثربخشی سیاستهای اقتصادی به دلیل طوالنی شدن فرایندهای تصمیمگیری
کاهش یابد که یکی از مصادیق آن وامهای در نظر گرفته شده برای بنگاههای اقتصادی بوده است .به عالوه چارچوب حقوقی در نظر
گرفته شده برای ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ،بخش از انضباطهای مالی حاکم بر بودجه را کاهش داده و به همین دلیل بخشی
از تصمیمات اتخاذ شده با آثار بلندمدت همراه است که باعث تشدید عدم تعادل در منابع بودجهای میشود.
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در حالیکه تعویق در اجرای اصالحات اقتصادی به ویژه ذیل سه حوزهی اصالحات در نظام مالیاتی با هدف انتقال پایه مالیاتی در ایران
از بنگاه به خانوار ،اصالحات در نظام حمایتهای اجتماعی به منظور هدفمندشدن حمایتهای اجتماعی و اصالحات در نظام بوجهای
دولت به ویژه کنترل هزینههای عمومی دولت در کنار تحریمهای اقتصادی ،تابآوری اقتصادی کشور در مواجهه با شوکهای اقتصادی
از جمله شوک کرونا را کاهش داده بود با اینحال تصمیمات اتخاذ شده طی سال  ۲۹۰۰نشان میدهد جهتگیری سیاستهای مالی-
بودجهای دولت به جای تمرکز بر زیان رفاهی ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا یا جبران زیان رفاهی ناشی از شرایط رکود تورمی بر
بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بنگاههای اقتصادی یا خانوارهای آسیبدیده با در نظر گرفتن قید منابع و چشمانداز میانمدت از
وضعیت منابع و مصارف کالن اقتصاد ،متاثر از شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور متمرکز بر بهبود وضعیت کارمندان دولت و
بازنشستگان به عنوان دو گروهی ذی نفع بوده است ،این در حالی است که برآوردهای صورت گرفته بر اساس دهکبندی درآمدی
بودجه خانوار حاکی از آن است که  ۰۹درصد از کارکنان دولت و  ۶۹درصد از بازنشستگان در شش دهک باالیی حضور دارند و از این
جهت به صورت نسبی شرایط بهتری دارند .از اینرو به نظر میرسد جهتگیری سیاست مالی دولت در سال  ۲۹۰۰بیشتر متاثر از شرایط
اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور بوده تا آنکه بخواهد جبران زیان رفاهی ناشی از بیماری کرونا را انجام دهد.
در شرایط کنونی در ایران یک چالش مهم برای حمایت موثر از اقشار آسیبپذیر ،تعریف روشن و مشخص از نهاد سیاستگذار در این
خصوص ،تجمیع منابع مالی در نظر گرفته ذیل واحدها و بخشهای مختلف ذیل این نهاد سیاستگذار و باز تعریف نظام یارانهای کشور
به منظور تعریف حداقل درآمد پایه برای اقشار آسیبپذیر با پوشش قابل توجه است .به طور مشخص ،نظام یارانهای فراگیر و غیرمشروط
در ایران باید تبدیل به یک نظام هدفمند یارانهای شده و یک درآمد پایه و حداقلی را برای تمامی افراد واجد شرایط فراهم سازد .به
عالوه از طریق تعریف نهاد سیاستگذار و ذیحساب بودن نهاد سیاستگذار برای تخصیص منابع بودجهای تمامی نهادهای عمومی فعال
در حوزه حمایت های اجتماعی ،امکان تمرکز و تنفیذ تصمیمات نهاد سیاستگذار رفاهی در کشور برای پوشش حداکثری و همچنین
تکمیل شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای تمامی ایرانیان به منظور شکل دادن به یک نظام به روز و شفاف از شناسایی افراد آسیبپذیر
اقدام کرد .شکل دادن به چنین نظام درآمد پایهای به ویژه با توجه به حجم قابل توجه فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در اقتصاد ایران
و عدم امکان دسترسی به مشاغل غیررسمی از طریق شناسایی آنها ضروری است و به نظر میرسد شکل دادن به یک چتر حمایتی
گسترده تنها راهبرد الزم برای دسترسی به این افراد و جلوگیری از تشدید رویکردهای غیراقتصادی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
است .این نظام حمایت اجتماعی باید از طریق اتصال با نظام مالیاتی بر مبنای پرداخت بر اساس مابهتفاوت با سطح درآمد پایه(که
قاعدتا ساالنه بایستی تعدیل شود) به جای پرداخت مستمری گونه باشد.
با در نظر گرفتن سیاستهای یاد شده برای کمک به جبران درآمد مشاغل رسمی در دوران کرونا در کشورهای مختلف به نظر میرسد،
با توجه به چالش های مالی دولت در ایران و همچنین مسائل مربوط به کژمنشی ،بهترین سیاستی که قابلیت پیادهسازی در ایران دارد،
پیادهسازی بیمه بیک اری به صورت جزیی یا کامل است .با این حال نظام بیمه بیکاری در ایران بایستی با هدف ایجاد تعادل در منابع و
مصارف و افزایش پوشش افراد مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد .از اینرو یکی از اصالحات مورد نیاز برای افزایش تابآوری اقتصاد
ذیل صندوق بیمه بیکاری ،کاهش مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور افزایش انگیزه برای جستوجوی بیشتر برای کار و
همچنین امکان شمول بیشتر افراد برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی ،افزایش طول مدت مشارکت در صندوق بیمه به منظور مشمول
شدن استفاده در بیمه بیکاری و کاهش تعهدات غیرمرتبط با بیمه بیکاری ذیل صندوق و ایجاد انعطاف در تعیین پارامترهای پوشش
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مطابق با منابع وصول شده به منظور جلوگیری از تشدید عدم تعادل است .همچنین با هدف کاهش تعهدات مالی کارفرما و بهبود انگیزه
برای افزایش سهم مشاغل رسمی ،میزان مشارکت کارفرما در صندوقهای بیمهای میتواند به صورت پلکانی و نزولی با سطح دستمزد
پرداختی به شاغلین تعیین شود.
در چنین شرایطی و در حالیکه چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت کشور بدون در نظر گرفتن جهشهای موقتی ناشی از تغییر احتمالی
در میزان صادرات نفت در صورت برداشته شدن تحریمها ،رشدهای اقتصادی پایین است ،بیم آن میرود که فرصتهای محدود
پیادهسازی برخی از اصالحات اقتصادی به منظور افزایش تابآوری در مواجهه با شوکهای اقتصادی مشابه با شوک اقتصادی ناشی
از کرونا از دست رفته و به تدریج رقابتهای سیاسی محملی برای توزیع کیک فعلی اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی به عنوان
مهمترین چالش اقتصادی طی سالهای آتی شود .در چنین شرایطی استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار و آتی به ویژه اصالح نظام
یارانه ای کشور ،یک شرط الزم و ضروری برای حفظ ثبات حداقلی در شرایط اقتصادی است .به عالوه در صورت رفع تحریمهای
اقتصادی ،الزم است منابع نفتی حاصل شده برای اقتصاد کشور به جای آنکه ذیل سازکارهای بودجهای تبدیل به تعهدات پایدار برای
دولت شده و مسیر فعلی افزایش مخارج دولت بدون در نظر گرفتن کارایی و اثربخشی تداوم یابد ،صرف اصالحات اقتصادی به ویژه
اصالحات در نهادهای مالی از جمله شبکه بانکی و صندوقهای بازنشستگی شود.
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فصل اول :تجربیات کشورها در مواجهه با کرونا
-9-9مقدمه :کرونا و فازهای مختلف بحران
وقوع بحران کرونا در اواخر سال  ، ۲۹۰۸باعث شد تا اقتصاد کشورهای مختلف به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار گیرند و بسته به
شرایط اقتصادی ،ابزارهای اقتصادی در دسترس و چگونگی تنظیم رابطهی بین سیاستهای سالمت با سیاستهای حوزهی اقتصادی
رویکردهای متفاوتی را نسبت به وقوع این بیماری اتخاذ کنند .با این حال از منظر دستهبندی ،نحوهی واکنش اقتصادهای مختلف به
بیماری کرونا را میتوان در چهار دسته به شرح زیر طبقهبندی کرد.
•

فاز اول ،شوک چین(دیماه -اسفند) :در فاز اول که به دلیل شروع بیماری کرونا از چین و نقش این کشور در تامین مواد اولیه و
کاالهای واسطهای بوده و از اینرو می توان آن را شوک چین نامگذاری کرد ،به دلیل افت تولید در چین ،کمبود مواد اولیه و
کاالهای واسطه ای در زنجیره تولید رخ داده است که این شوک بسته به میزان وابستگی بخشهای مختلف اقتصادی از تامین
مواد اولیه و کاالهای واسطهای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از چین ،بر بخشهای مختلف اثرگذار بوده است با این حال به نظر
میرسد این شوک ،اثرگذاری قابل توجه بر بخشهای محدود از اقتصاد داشته است.

•

فاز دوم ،شوک تقاضا(شروع از اسفندماه) :فاز دوم شوک تقاضا است که ناشی از افت تقاضای داخلی و خارجی در بخشهای
مختلف به ویژه خدماتی مانند هتلداری ،رستورانها ،گردشگری در خصوص تقاضای داخلی و کاهش صادرات در گروههای مختلف
به دلیل افت یا محدودیت در تقاضای خارجی بوده است .شوک تقاضا ،در مقایسه با شوک قبلی ،شوک شدید بر بخشهای
محدودی از اقتصاد بوده است به ویژه بخشهایی که مصرف کاال یا خدمات تولید شده در آنها جنبه اجتماعی داشته است.

•

فاز سوم ،شوک ناشی از قرنطینه خانگی(شروع از اواسط اسفندماه) :فاز سوم ،شوک سمت عرضه ناشی از کاهش عرضهی نیروی
کار به دلیل قرنطینه خانگی و کاهش تقاضای کاال و خدمات ناشی از آن بوده است .این شوک ،به صورت نسبی ،شوک بزرگ با
اثرات قابل توجه بر گستره بزرگی از فعالیتهای اقتصادی بوده است.

•

فاز چهارم ،احیای اقتصاد :بازیابی اقتصاد احتماال به صورت متقارن با دوره وقوع شوک نخواهد بود و به دلیل عدم قطعیت و نبود
اطمینان در آحاد اقتصادی ،کاهش دسترسی به منابع مالی به دلیل رشد مطالبات غیرجاری ،ورشکستگی بخشی از بنگاههای
کوچک و متوسط ،افزایش هزینه های تولید از مجرای تورم یا افزایش نرخ ارز و افت درآمد در بخشهای مختلف به ویژه خدمات
ممکن است بازگشت به سطوح قبل از بحران کرونا طوالنی باشد یا بازگشتی کامل صورت نگیرد .به عالوه با توجه به اینکه طی
فصل تابستان و پاییز کشورهای مختلف با موجهای بعدی بیماری کرونا مواجه شدهاند به همین خاطر فازهای دوم و سوم تکرار
شده و فاز احیای اقتصادی در برخی از کشورها به تعویق افتاده است .هر چند با توجه به اعالم در دسترس بودن واکسن بخشی
از انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی تعدیل شده است با این حال همچنان مادامی که میزان واکسیناسیون و دسترس
به آن به میزان اطمینان از ایمنی جمعی در مواجهه با این بیماری وجود نداشته باشد اشکالی از اعمال محدودیت در بخشهای
مختلف اقتصادی وجود خواهد داشت که این امر فاز احیای اقتصادی را دچار اختالل میکند.
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به عالوه یکی از ویژگیهای متمایز سیاستگذاری در دورهی کرونا ،لزوم سازگاری و تناسب بین سیاستهای حوزهی سالمت مانند
چگونگی اعمال قرنطینه در مشاغل یا مناطق مختلف جغرافیایی با سیاستهای اقتصادی در نظر گرفته شده برای تعدیل آثار منفی
رفاهی ایجاد شده ناشی از کروناست .به طور مشخص شناسایی گروههای آسیب دیده و پرریسک از منظر بیماری و حمایت از آنها با
هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری اهمیت ویژهای دارد .در واقع سیاستهای حمایتی دولت باید متکی بر ویژگی هدفمند بودن باشد
و این هدفمند بودن از تحلیل وضعیت و شرایط شیوع بیماری حاصل شود .لذا اثربخشی سیاستهای اقتصادی و سیاستهای حوزهی
سالمت وابستگی تام به یکدیگر دارد و الزمهی هر گونه سیاستگذاری اقتصادی وجود تصویری مشخص و روشن از پویایی این بیماری
در طول زمان است .به عالوه ،ماهیت شوک ناشی شده از بیماری کرونا و ابعاد مختلف آن اقتضا میکند که فرایندهای تصمیمگیری
در کشور به گونه ای باشد که بتواند ذیل یک فرایند مشخص و روشن در زمان مناسب نسبت به اتخاذ اقدامات سیاستی مشخص اقدام
کرد .به عالوه ابعاد مداخله دولتهای مختلف در اقتصاد و همچنین اندازه بستههای مالی تفاوت زیادی بین کشورها داشته است .در
این بخش اقدامات اقتصادهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
 -9-3اقدامات اقتصادهای در مال توسعه به ویژه اقتصادهای صادرکننده نفت برای مقابله با ویروس کرونا
-9-3-9سیاستهای پولی ،مالی و اعتباری
در این بخش ابتدا تصویر کمی از اندازه بستههای به کار گرفته شده توسط کشورهای مختلف ارائه میشود و در ادامه بخشی از
سیاستهای شاخص این کشورها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .ذکر این نکته ضروری است که آمارهای کمی ارائه شده در
خصوص بستههای اقتصادی کشورهای مختلف ناظر بر موج اول بیماری است و انتظار میرود به دلیل تداوم این بیماری در موج دوم
این بستهها از جهت اندازه مورد بازبینی قرار گیرد .با این حال بررسی نسبی این بستهها و مقایسه آن با ایران و همچنین ابزارهای مورد
استفاده در خصوص پیادهسازی این بستهها اهمیت باالیی دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
کشورهای مختلف در حالی مواجه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا شدند که وضعیت اقتصادی آنها از جهت ابزارهای مالی و
فضای ممکن سیاستگذاری با محدودیتهایی مواجه بود .به طور مشخص بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخهای بهره پایینی داشته
و متوسط نرخ بهره در این کشورها  ۹.۷۸درصد بود که این امر اجرای سیاستهای پولی از جمله کاهش نرخ بهره به منظور تحریک
اقتصاد را با دشواری مواجه میکرد .از سوی دیگر نسبت بدهی در این کشورها نیز مقادیر نسبتا باالیی بود .به طوریکه برای کشورهای
توسعهیافته میزان بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی به صورت متوسط حدود  ۷۹درصد برای کشورهای  OECDتخمین
زده میشود .در چنین شرایطی مواجه شدن با شوک بیماری کرونا و طراحی بستههای اقتصادی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه از
منظر اقتصادی و سالمت اهم یت ویژه و دشواری خاصی داشته است و به همین خاطر کشورهای مختلف مجموعهای از ابزارهای در
اختیار به منظور جلوگیری از انتقال شوک اقتصادی ناشی از این بیماری به کار گرفتهاند .بررسی عملکرد  ۸۵کشور ۸۲در خصوص طراحی
بستههای مختلف نشان میدهد که به صورت متوسط اندازهی بستههای بودجهای از منظر مخارج در نظر گرفته شده  ۸.۰۷درصد تولید
ناخالص داخلی بوده است .یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در طراحی بستههای حمایتی ،استفاده از ابزار ضمانتهای دولتی بوده
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است که اندازه بزرگ و قابل توجهی داشته است .در صورتیکه ضمانتهای دولتی به مخارج بودجهای اضافه شود در اینصورت اندازه
بستههای بودجهای به  ۷.۷۲درصد افزایش مییابد.
شکل  -9-9توزیع جغرافیایی اندازه بستههای بودجهای

منبعNBER13 :

با این حال اندازهی بستههای بودجه ای وابسته به سطح درآمد سرانه در این کشورهاست ،به طوریکه برای کشورهای با درآمد سرانه
باالتر میزان بسته بودجهای(بدون در نظر گرفتن ضمانتهای دولتی) ۶.۸ ،درصد و برای کشورهای با درآمد پایین  ۹.۲درصد بوده است.
به عالوه اندازهی بستههای بودجهای دامنهای بزرگ داشته است به طوریکه سریالنکا با  ۹.۸درصد کمترین و ژاپن با  ۱۱.۸درصد
بیشترین میزان بستههای بودجه ای نسبت به تولید ناخالص داخلی را داشته است .در مقایسه ذکر این نکته ضروری است که بستههای
مالی طراحی شده در دورهی کرونا در مقایسه با بحران مالی  ۱۹۹۸به مراتب بزرگتر بوده به طوریکه برای مثال بسته مالی آمریکا در
بحران مالی  ۵.۵درصد تولید ناخالص داخلی بوده در حالیکه این بسته برای بحران کرونا  ۲۹درصد بوده و همچنان نیز در حال افزایش
است.
در خصوص سیاستهای پولی ،به جز کشور دانمارک ،تمامی کشورها نرخ بهره خود را در واکنش به شوک اقتصادی بیماری کرونا
کاهش دادند به طوریکه متوسط کاهش نرخ سود در این کشورها  ۹.۶۹درصد بوده است .با این حال با توجه به اینکه کشورهای با
درامد باال با نرخ بهره پایین وارد دورهی بیماری کرونا شدند ،میزان کاهش نرخ بهره در این کشورها در مقایسه با کشورهای با درآمد
پایین به مراتب کمتر بود ،به طوریکه برای کشورهای با درآمد باال این کاهش  ۹.۸۹درصد و برای کشورهای با درآمد پایین ۹.۸۸
درصد بوده است .پایین بودن نرخ سود در کشورهای با درآمد باال باعث شد تا امکان استفاده از ابزارهای پولی متعارف در این کشورها
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وجود نداشته باشد و به همین خاطر این کشورها به سمت استفاده از ابزارهای نامتعارف پولی مانند ضمانتهای بانک مرکزی ،خرید
دارایی ،آزاد سازی برخی از قواعد احتیاطی کالن و ایجاد محدودیت در توزیع سود و بازخرید سهام توسط نهادهای روی آورند.

شکل  -3-9توزیع جغرافیایی نرخ بهره پیش از بحران کرونا

منبعNBER11 :

اندازهی بستههای بودجهای اگرچه قاعدتا تابعی از میزان شدت شوک منفی ناشی از بیماری کروناست ،با این حال محدودیتهای تامین
مالی و چشمانداز پایداری مالی-بودجهای سقف اندازهی مالی را تعیین میکند .بر اساس بررسی عوامل مختلف اثرگذار بر تعیین بستههای
مالی ،میزان رتبهی اعتباری یک کشور بیشترین توضیحدهندگی در خصوص اندازهی بستههای بودجهای داشته است .در طراحی
بستههای پولی قاعدتا میزان نرخ بهره پایه در اقتصاد تعیینکننده ماهیت سیاستهای پولی در کشورهای مختلف بوده است و کشورهایی
که نرخ بهرهی پایه باالیی داشته است به سمت استفاده از سیاستهای متعارف پولی و کشورهای با نرخ بهرهی پایین که فضای
سیاستگذاری پولی محدودتری داشتهاند به سمت استفاده از سیاستهای نامتعارف رفتهاند.
بررسی ترکیب این بستههای مالی در کشورهای مختلف نشان میدهد در صورتیکه این بستهها ذیل مخارج سالمت ،مخارج خانوار و
بنگاهها طبقهبندی شوند ،متوسط سهم مخارج بودجهای برای سالمت  ۹.۶۷درصد تولید ناخالص داخلی ذیل دامنهی  ۹.۲تا  ۹درصد،
برای خانوار میانگین  ۲.۷درصد با دامنهی  ۹.۲تا  ۸درصد و برای بنگاهها با میانگین  ۱.۵۹درصد و انحراف معیار  ۱.۹۶درصد

است۸۸.

از اینرو سهم اصلی در بستههای مالی به سمت بنگاههای اقتصادی بوده است .اضافه شدن میزان ضمانتهای دولتی نیز نشان میدهد
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که حمایت اصلی از بنگاهها صورت گرفته است و لذا حمایت از بنگاهها یک راهبردی کلیدی برای مواجهه با آثار ناشی از بیماری کرونا
بوده است.
پیش از بحران ،میانگین نرخ بهره در کشورهای مورد بررسی  ۹.۵۵درصد بوده است که بین دامنهی  -۹.۷۵در کشور سوییس و دانمارک
و  ۹۸درصد در آرژانتین دامنه داشته است .در مقایسه با بحران مالی ،بحران کرونا با نرخ بهرهی به مراتب پایینتری آغاز شده است و
همین امر باعث شده است تا استفاده از ابزارهای نامتعارف سیاست پولی افزایش و عمومیت بیشتری داشته باشد .ترکیب ابزارهای
استفاده شده ذیل سیاست نامتعارف پولی درکشورهای مورد بررسی ،به صورت  ۲.۸۱درصد تولید ناخالص داخلی ضمانتهای بانک
مرکزی با انحراف معیاری  ۱.۱۱درصد ،خرید دارایی  ۱.۲۲درصد به صورت میانگین با انحراف معیار  ۱.۸۸درصد بوده است .استفاده از
ابزار خرید دارایی از بحران مالی قبلی به صورت گسترده در کشورها آغاز شد و در این بحران افزایش چشمگیری یافت به طوریکه
فدرال رزرو در آمریکا به میزان  ۸.۵درصد تولید ناخالص داخلی اقدام به خرید اوراق خزانهداری و همچنین ابزارهای مالی مبتنی بر اوراق
رهنی به منظور اطمینان از کارکرد صحیح بازارهای مالی کرد و بانک مرکزی اتحادیه اروپا به میزان  ۶درصد تولید ناخالص داخلی
کشورهای عضو بانک مرکزی اتحادیه اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی و خصوصی کرده است.
بررسی  ۸۵کشور نشان میدهد که در این کشورها ۱۱ ،درصد اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی کردهاند ۹۲ ،درصد عملیات ریپو را
اجرایی کردهاند و  ۷۹درصد حداقل یک سیاست نامتعارف احتیاطی کالن را پیادهسازی کردهاند .به عالوه  ۹۰درصد از این کشورها
اقدام ب ه اجرای محدودیت در پرداخت پاداش ،سود و بازخرید سهام توسط بانکهای تجاری کرده و  ۸۰درصد محدودیتهای ناظر بر
قرضدهی توسط نهادهای مالی را تسهیل کردهاند.
هم چنین با توجه به شوک ارزی وارد شده به کشورها بخشی از کشورها اقدام به عملیات ارزی به منظور ایجاد ثبات ارزی کردهاند.
اندازهی متوسط بسته سیاست ارزی در کشورها مورد مطالعه  ۲.۲۶درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در ادامه بخشی از سیاستهای استفاده شده ذیل سیاستهای مالی ،پولی و اعتباری که از اهمیت باالتری برخوردار هستند مورد بررسی
قرار میگیرد.
ضمانتهای دولتی
در کنار پرداختهای مستقیم بودجهای ذیل بستههای حمایتی ،یکی از ابزارهای که به طور گسترده توسط کشورهای مختلف در دورهی
بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفته است ،استفاده از ضمانتهای دولتی است که بازپرداخت تمام یا بخشی از وامهای اعطا شده به
ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط در صورت نکول بنگاه ،توسط دولت ضمانت شده است .این ضمانتها عمدتا ناظر بر صنایعی بوده
است که به صورت مستقیم از بیماری کرونا متاثر شدهاند و هدف از اجرای این سیاست کاهش ریسکهای بازارهای مالی در دوران
بحران به منظور تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به مناب مالی است.
این ضمانتها چه از منظر اندازه و چه از جهت چارچوب به ویژه از منظر درصدی که توسط دولت ضمانت میشود ،تفاوت دارند .به طور
مثال در بلژیک دولت تا  ۸۹درصد وام را ضمانت میکند این در حالی است که در استرالیا ضمانت دولت حداکثر تا  ۵۹درصد مقدار وام
است .با توجه به اینکه این ضمانتها توسط دولت تامین منابع میشود ،بخشی از سیاست مالی بوده و ذیل سیاست مالی طبقهبندی
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میشود .در بین کشورهای مختلف ایتالیات بزرگترین بسته ضمانتهای دولتی با  ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی را اعالم کرده است.
بعد از ایتالیا ،آلمان با  ۱۹درصد ،چک با  ۲۶درصد ،انگلستان با  ۲۸درصد ،فرانسه  ۲۸درصد ،لوکزامبورگ  ۲۹درصد و بلژیک  ۲۲درصد
است .همانطور که اشاره شد ،بررسی  ۲۸کشوری که این سیاست را پیادهسازی کردهاند نشان میدهد که با میانگین  ۸۹درصد ،دامنهی
ضمانتهای دولتی بین  ۵۹درصد(استرالیا) و  ۲۹۹درصد(سویس) است.
صندوقهای فرابودجهای

12

یکی از اقدمات صورت گرفته در دورهی بیماری کرونا ،ایجاد صندوقهای مالی در کشورهای مختلف در دورهی بیماری کرونا به منظور
استفاده از منابع آن طی این دوره برای تامین مالی هزینهکرد است .به طوریکه طی این مدت بیش از  ۸۹کشور صندوقهای در جهت
طراحی واکنش مناسب به اثار و عواقب بیماری کرونا ایجاد کردهاند .ایجاد صندوقها در کشورهایی با وضعیت مالی ،سیاسی و توان
اجرایی متفاوتی بوده است و گسترهای از کشورها را شامل میشود( شکل .)۲
شکل  -1-9توزیع جغرافیایی صندوقهای ایجاد شده در دورهی بیماری کرونا

منبعCOVID-19 Funds in Response to the Pandemic ،IMF :

صندوقهای فرابودجه ای یکی از ابزارهای مالی است که پیش از بیماری کرونا نیز مورد استفاده قرار داشته است .این صندوقها ،در
واقع مجموعهای از حسابها یا یک نهاد مشخص دولتی است که مجموعهای از عملیات مالی را خارج از فرایندهای مرسوم بودجهای
و اجرایی به ویژه قانون بودجه پیادهسازی میکند .به طوریکه بر اساس برخی از برآوردهای صورت گرفته حدود  ۲۵درصد از عملیات
مالی دولتها در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت توسعه یافتگی از طریق این صندوقها انجام میشود .صندوقهای فرابودجهای
انواع مختلفی دارند با این حال یکی از متداولترین انها صندوقهای با اهداف خاص هستند که صندوقهای ایجاد شده در دورهی بیماری
کرونا از جمله این صندوقها هستند.
)Extrabudgetary Fund(EBF
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ایجاد این صندوقهای فرابودجهای در کشورهای مختلف با چند انگیزه و هدف مشخص صورت میگیرد .این اهداف در خصوص
بیماری کرونا به شرح زیر است:
 شکل د ادن به یک ساختار مدیریتی متمرکز و کنترلی در سطح باال به منظور کنترل و مدیریت و اندازهگیری آثار اقتصادی
ناشی از بیماری کرونا برای مثال ذیل دفتر رئیسجمهور
 ایجاد یک بستر مالی روشن به منظور تجمیع تمامی منابع مالی جمعآوری شده ذیل منابع دولتی ،خصوصی و بینالمللی به
ویژه با توجه به اینکه بخشی از فرایندهای اجرایی بودجه و هزینهکرد منابع مالی ذیل بودجه با مالحظات اجرایی و قانونی
مواجه است که میتواند باعث تاخیر شود ،شکلگیری این صندوقها و انعطافهای در آن از ایجاد تاخیر در هزینهکرد منابع
جلوگیری میکند .به ویژه فرایندهای تخصیص منابع مالی در بعضی از کشورها به صورت غیر متمرکز و ذیل نهادهای مختلف
انجام میشود که این امر میتواند منجر به تاخیر در هزینهکرد و تامین منابع شود.
 شکل دادن به یک ساختار منسجم برای مشارکت تمامی بخشهای آسیبدیده ذیل یک ساختار واحد به منظور تسهیل در
اجرای برنامه اضطراری .وجود یک ساختار متمرکز برای منابع مالی ،تمرکز اجرایی را نیز سبب میشود و میتواند کنترل
بهتری را اعمال کند.
 ایجاد تمایز و جداسازی هزینهکردهای صورت گرفته ذیل بیماری کرونا با سایر هزینهکرد .در نبود چنین صندوقی یا بودجهای
که بتواند مسائل مرتبط با کرونا را با سایر هزینهها متفاوت کند ،منابع بودجهای با منابع مرتبط با کرونا ممکن است تلفیق
شده و همین امر باعث ایجاد چالش در اجرا و مدیریت کرونا شود.
 ایجاد انتظار به منظور تعریف روشن از نحوهی استفاده از منابع :با توجه به اینکه صندوقهای با اهداف خاص از جمله صندوق
کرونا هزینه کرد مشخصی دارند لذا این انتظار وجود دارد که منابع در اختیار آن به صورت روشن و تنها ذیل هدف تعریف
شده هزینه شود و لذا از این جهت یک نظارت بیرونی برای آن شکل میگیرد.
ایجاد انعطاف در هزینهکرد ذیل صندوقهای یاد شده اگرچه میتواند به تسریع فرایندهای تصمیمگیری منجر شود اما در عین حال
ممکن است باعث کاهش انضباط مالی شده و کارایی هزینهکرد را کاهش دهد .به همین دلیل الزم است طراحی و اجرای این صندوقها
به دقت انجام شود تا بتواند اثربخشی الزم را داشته باشد .به طور مشخص طراحی این صندوقها باید شامل سه اصل چارچوب حقوقی
روشن و مشخص ،شفافیت در نحوهی اداره صندوقها و همچنین سازوکار گزارشدهی تعریف شده و مشخص پیش از هزینهکرد داشته
باشد که برایند آن شفافیت و پاسخگویی خواهد بود.
شکل گیری شفافیت و پاسخگویی نیازمند وجود و تعریف یک محیط حقوقی روشن و مناسب برای عملیات این صندوق است .در
کشورهای مختلف ایجاد این صندوقها ذیل سازوکارهای مختلف حقوقی صورت میگیرد .در برخی ذیل حکم رئیسجمهور(آذربایجان
کلمبیا ،تونس و ساحل عاج) ،در برخی با تصویب مجلس(استرالیا ،ایتالیا ،مکزیک) ،در برخی با متمم به قانون موجود(نیجریه) و در برخی
ذیل تصویب هیات وزیران(لبنان) این کار انجام شده است .نکته مهم در تصویب و ایجاد این صندوقها ذیل محیطهای حقوقی مختلف
تعریف روشن در خصوص نحوهی تصمیمگیری برای هزینهکرد ،چگونگی تعامل با نظام بودجهریزی رسمی ،فرکانس و نحوهی
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گزارشدهی و نحوهی هماهنگی آن با سایر دستگاههای اجرایی است و الزم است اهداف مرتبط با این صندوق متناسب روشن و شفاف
باشد تا بتوان ذیل آن اهداف عملکرد را مورد سنجش قرار داد.
شکلگیری این صندوقها به صورت معمول ذیل وزارتخانهها قرار ندارد و سازوکار مستقل ادارهی خود را دارند .برای مثال در سیرالئون
این صندوقها ذیل رئیسجمهور قرار دارند در حالیکه در آذربایجان صندوق به کابینه گزارش میدهد .وزارت اقتصاد یا نهاد بودجهریزی
در کشورها میتواند نقشهای متفاوتی در خصوص صندوق ایفا کند .این ایفای نقش از ریاست بر صندوق(کنیا و مکزیک) تا نظارت بر
نحوهی عملیات آن(ساحل عاج) یا حتی عدم ایفای نقش میتواند متغیر باشد .حتی در برخی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی ادارهی
صندوق توسط نهاد بخش خصوصی صورت میگیرد و بخش عمومی بر آن نظارت میکند.
تامین منابع مالی این صندوقها از طرق مختلفی صورت گرفته است .در خصوص منابع عمومی بازتخصیص منابع بودجهای و جابهجایی
ردیفهای بودجهای ،کاهش برخی از ردیفها و اختصاص مازاد شکلگرفته به صندوق(برای مثال در نظر گرفتن درصد مشخصی از
پرداخت دستمزد به شاغلین بخش عمومی به عنوان منابع صندوق در اوروگوئه و لیبریا) ،انتقال بخشی از منابع صندوقهای عمومی
مانند صندوقهای ثروت ملی یا صندوقهای زیرساخت به این صندوق یا حتی منابع مالی جمعآوری شده ناشی از اجرای سیاستهای
اصالح مالی ابزارهای تامین مالی این صندوقها هستند.
نحوهی تعامل این صندوقها با فرایندهای بودجهای در کشورهای مختلف متفاوت است با این حال تجربه کشورهای موفق مانند
پاکستان و بنین در اجرای این صندوقها نشان میدهد که استفاده از ظرفیتهای اطالعاتی نظام بودجهای به ویژه به منظور پایش
نحوهی هزینهکرد ،شناسایی ذینفعان و دنبال کردن جریان وجوه در نظر گرفته شده از جمله مواردی است که در صورتیکه هزینهکرد
صندوقها از طریق استفاده از این زیرساختهای بودجهای انجام شود میتواند به بهبود قابل توجه در مدیریت منابع منجر شود .به
عالوه فرآیندهای نظارتی و شفافیت بر این صندوقها الزم است مشخص و تعریف شده باشد .به ویژه سازوکار گزارشدهی و مسئول
نظارت باید روشن و تعریف شده باشد.
-9-1سیاستهای کشورهای در مال توسعه و توسعه یافته

13

در این بخش ،سیاستهایی که توسط برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است مورد بررسی قرار
میگیرد.
ترکیه
در ترکیه نخستین مورد کووید  ۲۰در تاریخ  ۲۲مارس مورد شناسایی قرار گرفت و متعاقب سیاستهای اعالم شده توسط دولت به منظور
بسته شدن دانشگاهها و مدارس ،اعمال قرنطینه و محدودیت در فعالیتهای اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی به میزان  ۰.۰درصد در فصل
دوم سال  ۱۹۱۹در مقایسه با سال پیش از آن با افت مواجه شد هر چند بخشی از این افت در فصل سوم احیا شد.
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میزان تخمین اعالم شده در خصوص بسته سیاست مالی در کشور ترکیه حدود  ۲۱.۸درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است .از
این میزان  ۱.۷درصد منابعی بوده است که از طریق بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است .ترکیب بسته بودجهای دولت در ترکیه
شامل  ۶.۸درصد تولید ناخالص داخلی ضمانتهای دولتی برای بنگاهها و خانوار ،تعویق در دریافت وامهای توسط بانکهای دولتی به
میزان  ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی ،تعویق در دریافت مالیات به میزان  ۲.۵درصد از تولید ناخالص داخلی ،تزریق سرمایه به بانکهای
دولتی به میزان  ۹.۵درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .به عالوه مالیات بر ارزش افزوده در خصوص برخی از کاالها از جمله مواد
غذایی و خدمات مربوط به گردشگری و اقامت به مدت یکسال(تا می  )۱۹۱۲بوده است .به عالوه دولت عدم اخراج نیروی کار تا ژانویه
 ۱۹۱۲را الزام کرده است.
در خصوص سیاستهای پولی در ابتدا نرخ سیاستی سود ،به میزان  ۹درصد کاهش یافت هر چند مجددا روند افزایشی گرفت و در
محدودهی  ۲۷درصد قرار گرفته است .به عالوه بانک مرکزی به منظور در اختیار قرار دادن نقدینگی به بانکها اقدام به خرید اوراق
دولتی کرده است .همچنین به منظور جلوگیری از آثار منفی ناشی از افزایش نرخ ارز بر ترازنامه بانکها و همچنین کاهش ارزش داراییها،
مجموعه اقداماتی برای تعدیل آثار این تحوالت بر ترازنامه بانکها در دستور کار قرار گرفته است .به عالوه به منظور ایجاد انگیزه در
بانکها برای کمک به بخش حقیقی ،یک سری مجموعه شاخص نظارتی به صورت موقت برای بانکها تعریف کرده است .به عالوه به
منظور تسهیل مالی ،دوره بازپرداخت وامها و همچنین خریدهای اعتباری مورد بازنگری قرار گرفته است و بسته به ماهیت وضعیت
اقتصادی در بخشهای مختلف نحوه و شرایط بازپرداخت وامهای دریافت شده در این بخشها مورد تجدیدنظر قرار گرفته است .همچنین
با هدف کمک به بنگاههای کوچک و متوسط اعطای وام به بنگاههای صادرات کننده در این بخش به منظور تامین مالی تجارت تعریف
شده است .به عالوه توزیع سود در شرکتهای مختلف در محدودهی  ۱۵درصد محدود شده است.
همچنین به منظور مواجهه با بحران ارزی رخ داده در این کشور سقف قرارداد سواپ ارزی بین این کشور با قطر به میزان  ۲۵میلیارد
دالر افزایش یافت.
هند
نخستین مورد کووید  ۲۰در هند در ژانویه  ۱۹۱۹مورد شناسایی قرار گرفت و این کشور نیز مشابه با سایر کشورها مجموعهای از
محدودیتهای مختلف در خصوص فعالیتهای اقتصادی را اعمال کرد به طوریکه افت تولید ناخالص داخلی در این کشور در فصل دوم
سال  ۱۹۱۹به حدود  ۱۹درصد بالغ شده است.
سیاستهای مالی دولت هند از نظر اندازه حدود  ۸.۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که به میزان  ۹.۱درصد آن سیاستهای
مالی مستقیم و  ۵.۱درصد آن نیز سیاستهای مالی زیرخط از جمله ضمانتهای دولتی یا سایر تعهدات مشروط دولت است .در مراحل
ابتدایی وقوع کرونا سیاستهای مالی مستقیم در این کشور عمدتا متمرکز بر حمایتهای اجتماعی وسیاستهای سالمت بوده است که این
سیاستها شامل پرداختهای نقدی به خانوارهای آسیبپذیر(به میزان  ۲درصد تولید ناخالص داخلی)،تامین بیمه برای شاغلین بخش
سالمت و کمک هزینه پرداخت دستمزد برای شاغلین با دستمزد پایین بوده است .در ماههای اخیر با هدف ایجاد انگیزه برای توسعه
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف دولت هند اقدام به تعریف  ۲۹اولویت در بخشهای مختلف اقتصادی برای یک بازهی زمانی  ۵ساله
کرده که شامل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و ساختمان است .به عالوه معافیتهای مالیاتی در بخشهای منتخب اعالم شده است.
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در بخش سیاستهای پولی دولت هند اقدام به کاهش نرخ ریپو و ریپوی معکوس به میزان  ۲.۲۵و  ۲.۵۵واحد درصد کرد و به عالوه
مجموعه متنوعی از ابزارهای و سیاستهای اعتباری برای کمک به بنگاهها در بخشهای مختلف را پیادهسازی کرد .به طور مثال اعطای
وام بدون نیاز به وثیقه و با ضمانت  ۲۹۹درصدی دولت ،امکان ایجاد بدهی غیرممتاز برای بنگاههای خرد با ضمانت دولت ،اعطای
ضمانت دولتی به بانکهای دولتی برای اعطای وام به بنگاههای فعال در بخش مسکن و نهادهای مالی تامینکنندهی منابع مالی خرد،
ایجاد صندوقی از منابع مالی برای تزریق سهام به بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد یک سازهی مالی جدید برای خرید بدهی کوتاه
مدت شرکتها و بنگاههای حاضر در بخش مسکن از جمله سیاستهای اعتباری بوده است که توسط دولت هند به اجرا درآمده است .به
عالوه بخشی از قواعد تنظیم گری برای بانکهای بخش دولتی برای اعطای وام نیز برطرف شده است .به طور مشخص این اجازه به
بانکها داده شده است که وامهای اعطا شده به بنگاههای کوچک و متوسط را فارغ از ماهیت ریسک آنها در گروه وامهای استاندارد قرار
دهند .همچنین میزان سقف اعطای وام به یک ذی نفع واحد افزایش یافت تا بانکها بتوانند با سهولت بیشتری منابع خود را تخصیص
بدهند.
به منظور مدیریت منابع ارزی ،بانک مرکزی هند اقدام به سواپ ارزی به میزان دو میلیارد دالر برای بازهی زمانی شش ماهه کرد و
همچنین سقف مربوط به سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در اوراق شرکتی به  ۲۵درصد افزایش یافت.
آلمان
نخستین موارد ابتال در کشور آلمان در  ۱۷ژانویه کشف شد .این کشور ذیل دو بسته در مجموع حدود  ۸.۰درصد تولید ناخالص برای
مواجهه با بحران ذیل سیاست مالی تخصیص داده است که از این میزان حدود  ۷۶درصد از آن از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی
شده است .بسته مالی دولت آلمان شامل تامین تجهیزات و افزایش ظرفیت برای بخش سالمت ،اعطای یارانه برای حفظ شغل برای
مشاغل کوتاهمدت ،اعطای تسهیالت برای خود اشتغالی ،تعویق در دریافت مالیات ،افزایش دورهی بیمه بیکاری،کاهش نرخ مالیات بر
ارزش افزوده و اعطای ضمانت اعتباری برای صادرکنندگان و وارد کنندگان بوده است .همچنین از طریق ایجاد یک صندوق ثباتساز
جدید و از طریق بانک توسعه دولتی ،اقدام به اعطای ضمانت به بنگاههای مختلف یا تزریق سرمایه دولتی به بنگاهها دچار مشکل شده
است.
-9-1-9بررسی اثرگذاری سیاستها بر اشتغال
در این بخش آثار کرونا بر تحوالت بازار کار در ایران و برخی از کشورهای مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس سیاستهای به کار گرفته
شده و آثار آنها ارزیابی شده و ذیل شرایط اقتصاد ایران ،پیشنهاداتی ارائه میشود .الزم به ذکر است که سیاستهای بازار کار با
سیاستهای حمایت از درآمد خانوار ذیل مشاغل رسمی و غیررسمی همپوشانی داشته و این دو بخش مکمل یکدیگر محسوب میشوند.
آثار کرونا بر تحوالت بازار کار
وقوع بیماری کرونا به دلیل اعمال محدویتهای ناشی از قرنطینه خانگی بر گروههای مختلف ،رعایت فاصله اجتماعی و شیوع دورکاری
در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین افت تقاضای نیروی کار به دلیل افت تقاضای محصول ،بازار کار در کشورهای مختلف از
جمله ایران را به درجات متقاو تی متاثر کرده است .آثار متفاوت ناشی از بیماری کرونا بر بازار کار باعث شده است تا برخی از این
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سازوکارهای در جهتهای متفاوتی رفتار کرده و به همین خاطر برآیند آثار آنها برای کشورهای مختلف متفاوت باشد .به عالوه تحوالت
بازار کار میتواند شاخص خوبی برای ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی اعمال شده باشد.
به طور مشخص طی دوران بیماری کرونا افت قابل توجهی در ساعات کار هفتگی رخ داده است به طوریکه به طور متوسط میزان افت
ساعات کاری هفتگی در کشورهای مختلف حدود  ۹۹درصد برآورد شده است .میزان افت ساعات کار هفتگی در کشورهای آسیا
پاسیفیک ،معادل  ۲۸۹میلیون شغل تمام وقت بوده است .به عالوه با توجه به شرایط بیماری کرونا ،بخش مهمی از افرادی که شغل
خود را از دست داده اند به جای ورود به جمعیت بیکار ،به صورت کامل از بازار کار خارج شده و تحت جمعیت غیرفعال درآمدهاند ،به
طوریکه نسبت افراد خارج شده از بازار کار به افراد بیکار ،در کشورهای آسیا پاسیفیک  ۸به  ۲بوده است .با توجه به افت ساعات کار رخ
داده در دوران بیماری کرونا ،احیای فرایندهای بازار کار نه تنها مستلزم بازگشت افراد به جمعیت فعال و سپس ایجاد اشتغال برای
آنهاست بلکه نیازمند آن است که میزان ساعات کار هفتگی نیز به مقادیر پیش از کرونا باز گردد.
برای ارزیابی تحوالت در بازار کار و همچنین سیاستهای اعمال شده برای اثرگذاری بر فعالیت بنگاههای اقتصادی و مقایسه آن با
ایران به کشور انگلستان پرداخته شده است .در انگلستان دولت ،سه برنامه کمک به بنگاههای اقتصادی را پیادهسازی کرده است .در
یکی از این برنامهها ()SEISS۸۷میزان کمک(گرنت) پرداخت صورت گرفته دولت به بنگاههای اقتصادی بر اساس  ۸۹درصد میزان
سود ماهانه آنها بوده است .هدف این برنامه پوشش هزینههای بنگاههای خوداشتغالی بوده است و تا سقف  ۷۵۹۹پوند برای پوشش
هزینههای آنها به بنگاههای اقتصادی پرداخت صورت میگرفته است .نکته مهم در خصوص این پرداختها به ویژه در مقایسه با شرایط
ایران که پرداخت وامها به بنگاههای اقتصادی با تاخیر چند ماهه همراه بود ،پرداخت ظرف مدت زمان حداکثر  ۶روز به بنگاههای
اقتصادی است و به عالوه شناسایی این بنگاهها و اطالعات مالی آنها بر اساس کد مرجع مالیاتی که برای هر بنگاه اقتصادی یکتاست،
صورت گرفته است.مالک ورود به این برنامهی کمک ،سقف سود تجاری  ۵۹هزار پوند در سال ،به دست آوردن حداقل نیمی از درآمد
از مسیر خود اشتغالی ،فعالی ت بنگاه حداقل برای دو سال پیش از وقوع بیماری کرونا و تحویل فرمهای مالیاتی قبل از اپریل ۱۹۱۹
است .در این برنامه میزان کل مشارکت طی سه مرحله اعالم  ۷.۹میلیون و میزان درخواست صورت گرفته حدود  ۱۹میلیارد پوند بوده
است.
در انگلستان ،وقوع بیماری کرونا باعث شد تا نرخ بیکاری در این کشور به باالترین میزان از سال  ۱۹۲۶و نرخ رشد ساالنه بیکاری به
باالترین میزان از سال  ۱۹۹۰برسد .به عالوه طی فصل بهار و تابستان وقوع بیماری کرونا باعث کاهش ساعت کار و موقعیتهای خالی
بازار کار در این کشور شده است .با این حال اثرات ناشی از کرونا بر بازار کار ذیل گروههای مختلف یکسان نبوده است به طوریکه
سطح اشتغال برای گروههای سنی  ۱۸-۲۶سال و باالی  ۶۵سال به میزان  ۶درصد کاهش یافته است ،این در حالی است میزان
تغییرات اشتغال برای گروه سنی بین  ۶۸-۱۵سال تنها در حدود  ۹.۵درصد کاهش بوده است .در واقع به نظر میرسد زیان رفاهی ناشی
از افت اشتغال در بازار کار به صورت نامساوی بین گروههای مختلف سنی توزیع شده است و افراد مسن و تازهکار بیشترین آسیب را از
دوران اشتغال در این کشور داشتهاند .به عالوه زنان ،افراد با دستمزدهای پایین ،اقلیتهای نژادی و کارگران جوان نسبت به گروههای
آلترناتیو خود آسیب بیشتری از کرونا در این کشور دیدهاند.
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بررسی طرح نیروی کار مرکز آمار در ایران نشان می دهد وقوع بیماری کرونا در ایران نیز مشابه با سایر کشورها منجر به تغییر قابل
توجه در نرخ مشارکت ،نرخ اشتغال و میزان ساعات کار هفتگی شده است .در فصل بهار همراه با اعمال سیاستهای مربوط به قرنطینه
و فاصلهگذاری اجتماعی نرخ مشارکت نسبت به فصل پیش از آن با افت حدود  ۷درصدی مواجه شده است هر چند این افت در نرخ
مشارکت در تابستان با افزایش  ۱.۸درصدی بخشی از آن جبران شده است .نرخ اشتغال نیز تغییرات همسو با نرخ مشارکت داشته است
و درحالیکه در بهار به میزان حدود  ۶درصد کاهش داشته است در تابستان افزایش حدود  ۱.۰درصد را تجربه کرده است .برآیند این دو
اثر باعث شده است تا در تابستان  ۲۹۰۰نسبت به زمستان  ،۲۹۰۸میزان افت نرخ مشارکت بیشتر از افت نرخ اشتغال باشد و نرخ بیکاری
در این بازه کاهش یافته و به  ۲۱.۸درصد برسد .در واقع مشابه با روند مشاهده شده در بقیه کشورها در ایران نیز خروج از شغل بیشتر
به خروج از بازار کار و ورود به جمعیت غیرفعال منجر شده است .تغییرات مربوط به افت ساعات کار هفتگی در ایران نیز روند و شدتی
مشابه با تغییرات اشتغال و نرخ مشارکت دارد و در بهار  ۲۹۰۰با افت  ۱.۸درصد و در تابستان با رشد  ۸.۸درصدی مواجه شده است.
ارزیابی تغییرات نرخ اشتغال در بنگاههای با اندازهی مختلف نشان میدهد که بنگاههای با اندازهی متوسط بیشترین آسیب را از کرونا
دیدهاند به طوریکه بنگاههای بزرگ کمترین میزان کاهش اشتغال و به دنبال آن بنگاههای کوچک کمتر از  ۵نفر( ۸-۲نفر) آسیب
کمتری در مقایسه با بنگاهای با اندازهی  ۱۹-۵نفر داشتهاند.
مشابه با شرایط گفته شده در خصوص انگلستان ذیل تحوالت مربوط به گروههای مختلف سنی در دوران بیماری کرونا ،بیشترین میزان
آسیب از بیماری کرونا در ایران نیز مربوط به گروههای سنی  ۱۸-۲۵سال و باالی  ۶۵سال است .میزان نرخ مشارکت این دو گروه در
بازار کار ایران در سال  ۲۹۰۰نسبت به سال  ۲۹۰۸حدود  ۲۶درصد کاهش یافته است این در حالی است که برای گروه سنی ۹۰-۱۸
سال این میزان  ۷.۶درصد و برای  ۶۵-۹۰سال این میزان  ۵درصد است.
-9-1-3سیاستهای اجرا شده در ممایت از بازار کار
در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا بر بازار کار ،کشورهای مختلف سیاستهای متفاوتی ذیل نظام تامین اجتماعی از
جمله ارائه یارانه دستمزد به مشاغل ،حمایتهای مالی از هزینههای سالمت صورت گرفته ،تعویق در پرداخت حق بیمه کارفرما و همچنین
اصالح قوانین بیمه بیکاری برای افزایش پوشش این بیمه برای شاغلین با شغل غیردائم پیادهسازی کردند .ارزیابی سیاستهای اجرا شده
نشان میدهد ارائه یارانه دستمزد از یکسو به بهبود گزارش اشتغال غیررسمی بنگاههای اقتصادی و کاهش میزان بخش غیررسمی
حداقل به صورت موقت منجر شده و به عالوه سیاست موثری برای حفظ اشتغال در بنگاههایی بوده است که  ۵۹-۱۵درصد از حداقل
دستمزد توسط دولت تامین شده است .در ایران در شروع بیماری کرونا ،میزان افراد بیکار مشمول قانون بیمه بیکاری مصوب سال
 ۲۹۶۰از حد میانگین ساالنه خود بالغ بر  ۱۹۹هزار نفر افزایش  ۵۹درصدی یافت و به  ۹۹۹هزار نفر رسید .طی دوران بیماری کرونا دو
تغییر مهم در خصوص بیمه بیکاری در ایران صورت گرفت .این دو تغییر نحوه مشمول شدن ذیل این قانون بود که افراد مشمول قانون
کار ولی خارج از شمول قانون بیمه بیکاری را نیز ذیل چتر حمایتی بیمه بیکاری درآورد و به عالوه میزان ۹هزار میلیارد تومان به عنوان
بخشی از یک میلیارد یورو اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی نیز به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد .بنابر گزارش تهیه
شده تا پایان بهمن ماه به تعداد حدود  ۲.۲۰میلیون نفر ماه معادل متوسط ماهانه حدود  ۲۹۸هزار نفر بیمه بیکاری کرونا به افراد پرداخت
شده است و به عالوه دولت پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی را نیز متقبل شده است .با توجه به اینکه این میزان
از پوشش بیمه بیکاری معادل  ۱.۸هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت داشته است ،میزان متوسط پرداخت شده به افراد  ۱.۱میلیون
تومان به ازای هر فرد بوده است که در مقایسه با رقم حداقل حقوق رقم قابل توجهی است.
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از این٬رو ،نرخ باالی مشارکت کارفرما در صندوقهای بیمهای باعث شده است تا به عنوان یک عامل ،سهم کارگران غیررسمی در
اقتصاد افزایش یابد و همین امر در شناسایی این گروه از کارگران در مواجهه با بحرانهای مانند کرونا چالشهای جدی ایجاد کند .به
عالوه از منظر نظام تامین اجتماعی در ایران ،محدودهی بنگاه اقتصادی به منظور اعمال قواعد تامین اجتماعی به صورت روشن مشخص
نیست و همین امر باعث ایجاد چالش برای بنگاههای اقتصادی میشود .به همین خاطر موارد زیر به عنوان اصالح بخشی از نظام تامین
اجتماعی صورت پذیرد:
 مشارکت پلکانی کارفرما در حق بیمه و کاهش آن با افزایش سطح دستمزد :یکی از سیاستهای بازتوزیعی مناسب در
کشورهای مختلف کاهش مشارکت کارفرما در حق بیمه در صورت افزایش دستمزد است .این امر میتواند با کاهش بار
مالی کارفرما از نظام تامین اجتماعی انگیزه کارفرمایان برای مشارکت در نظام تامین اجتماعی به منظور شناسایی بهتر
بخش غیررسمی را فراهم سازد.
همچنین برای صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد میشود اصالحاتی به شرح زیر به عنوان ابزاری مهم در مواجهه با بحرانهایی مانند کرونا
پیگیری شود:
 ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری از طریق:
 oکاهش مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور افزایش انگیزه برای جستوجوی بیشتر برای کار و همچنین
امکان شمول بیشتر افراد برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی
 oافزایش طول مدت مشارکت در صندوق بیمه به منظور مشمول شدن استفاده در بیمه بیکاری
 oکاهش تعهدات غیرمرتبط با بیمه بیکاری ذیل صندوق و ایجاد انعطاف در تعیین پارامترهای پوشش مطابق با منابع
وصول شده به منظور جلوگیری از تشدید عدم تعادل
-9-1تحوالت اقتصادی کشورهای نفتی در دورهی بیماری کرونا
بررسی کشورهای نفتی از منظر اثرپذیری از بیماری کرونا ،عمدتا به دلیل تفاوت سیاستهای مالی در این کشورها و وابستگی تحوالت
در سایر بخشهای اقتصادی از تحوالت سیاست مالی و تغییرات قیمت نفت در این کشورهاست .به طوریکه تحوالت بازار نفت در
اواخر سال  ۱۹۲۰و آثار ناشی از کرونا بر این بازار باعث شده است که کشورهای صادرکنندهی نفت با یک شوک مالی سه گانه در
اقتصاد خود مواحه باشند .از یکسو وابستگی به درآمدهای نفتی و افت شدید قیمت نفت باعث شده است تا درآمد این کشورها با افت
مواجه باشد و کشورهای نفتی با مسالهی کسری بودجه مواجه باشند .از سوی دیگر به دلیل ماهیت عمدتا موافق چرخهای ۸۸سیاستهای
مالی در کشورهای نفتی افت درآمدهای نفتی باعث کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در بخشهای غیرنفتی شده و از این جهت
اقتصاد این کشورها را نیز فارغ از اثرپذیری مستقیم از بیماری کرونا به صورت منفی متاثر میکند و همین امر میتواند مجددا سیاست
مالی و درآمدهای بودجهای را متاثر کند .جنبهی سوم اثرپذیری نیز مشابه با سایر کشورها ،افزایش مخارج ناشی از طراحی بستههای
مالی برای مواجهه با آثار منفی ناشی از بیماری کروناست.
از ابتدای سال  ،۱۹۱۹بازار نفت به دلیل وقوع افزایش عرضهی نفت و همچنین افت تقاضا با کاهش قیمت مواجه بوده است ،به
طوریکه میزان کل تولید در سال  ۱۹۲۰که حدود  ۲۹۹.۷ملیون بشکه در روز بوده است ،در سال  ۱۹۱۹برآوردهای صورت گرفته
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حاکی از آن است که با افت حدود  ۶میلیون بشکهای به  ۰۸.۶میلیون بشکه برسد .این کاهش در قیمت با وقوع بیماری کرونا و افت
رشد اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای نفت ،شدت بیشتری گرفت به طوریکه قیمت نفت از حدود  ۵۹دالر در اوایل مارس ۱۹۱۹
به  ۹۵-۱۵دالر در اواسط مارس کاهش یافت .این افت در قیمت نفت در حالی رخ داده است که همچنان چشمانداز بازگشت قیمت
نفت به سطوح قبلی آن با ابهام و عدم قطعیت مواجه است ،به طوریکه برآوردها از چشمانداز آتی قیمت نفت حاکی از بازگشت تدریجی
و موقت قیمت است به طوریکه انتظار میرود بخشی از افت قیمت نفت تا پایان سال  ۱۹۱۹احیا شده و به تدریج قیمت نفت تا سال
 ۱۹۱۸افزایش یابد ،هر چند این افزایش نیز همچنان باعث خواهد شد تا قیمت نفت از مقادیر آن در سال  ۱۹۲۰نیز پایینتر باشد .۸۰در
حالیکه در فصل پایانی سال  ،۱۹۲۰متوسط قیمت نفت برنت حدود  ۶۹دالر بوده است ،برآورد میشود این قیمت در پایان سال ۱۹۱۹
به حدود  ۸۱دالر و در پایان  ۱۹۱۲نیز در محدودهی  ۸۰دالر باشد .۵۹از اینرو به نظر میرسد مسالهی افت قیمت نفت برای کشورهای
صادرکننده که ناشی از تحوالت بازار نفت و همچنین وقوع بیماری کرونا ایجاد شده است ،مسالهای کوتاهمدت نبوده و میتواند اقتصاد
این کشورها را در میانمدت نیز متاثر کند.
از این رو اگرچه فضای مالی در کشورهای مختلف نفتی میزان و ترکیب واکنش به این تحوالت را مشخص میکند با این حال به نظر
میرسد چالش اقتصادی در این کشورها چالشی میانمدت بوده و لذا اصالحات مالی در کشورهای نفتی باید با در نظر گرفتن افق زمانی
میانمدت دنبال شود.
با در نظر گرفتن نکات یاد شده ابتدا تحوالت اقتصادی در کشورهای نفتی تصویر شده ،واکنشهای سیاستی در کوتاهمدت و میانمدت
که میتواند بهبود در عملکرد اقتصادی در این کشورها را سبب شود ،مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس به طور مشخص تجربههای
سیاستی که در دوره ی بیماری کرونا در دو کشور عربستان و روسیه به عنوان دو کشور نفتی اعالم شده و مورد استفاده قرار گرفته
است ،بررسی میشود .بررسی تحوالت کشورهای نفتی و همچنین سازوکارهای حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی در این کشورها به ویژه
برای کشور ایران نیز دارای اهمیت است .اگرچه در شرایط کنونی به دلیل افت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلیل
تحریم های اقتصادی میزان این درآمدها قابل مقایسه نیست ،با این حال بخشی از سازوکارهای حاکم بر کشورهای نفتی برای ایران
نیز حائز اهمیت است .به طور مثال نحوهی استفاده از منابع صندوقهای ثروت ملی و چگونگی اعمال این قواعد مالی و پایش آنها
برای اقتصاد ایران نیز اهمیت دارد .به ویژه آنکه برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در ایران نیز اگرچه یک سیاست
مالی بود با این حال نحوهی پیادهسازی آن و ترکیب مصارف توافق شده برای آن همواره طی دورهی بیماری کرونا مورد بحث و چالش
بود و همین امر باعث شده بود تا بخشی از توان تصمیمگیری کشور در دورهی بیماری کرونا معطوف به چگونگی هزینهکرد این منابع
و دریافت آن باشد .به عالوه کشورهای نفتی تنوعی از کشورهای با درآمد پایین ،متوسط و باال را شامل میشود .بخشی از این کشورها
به مانند ایران با فضای مالی کوچک مواجهاند لذا با توجه به اینکه تحوالت میانمدت در بازار نفت ،الزام به پیادهسازی به یک چارچوب
معتبر میانمدت بودجهای را دیکته میکند ،نحوهی و اصول این چارچوبها برای کشورهای نفتی برای ایران نیز قابل استفاده است.
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-9-1-9چشمانداز آثار کالن اقتصادی در کشورهای نفتی
چشمانداز تحوالت کالن اقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت به میزان زیادی تابع فضای مالی ممکن و در اختیار این کشورها
برای اعمال سیاستهای مالی است .به طور مشخص کشورهایی که امکان افزایش وصول درآمدهای مالیاتی ،کاهش یارانهها و کنترل
رشد هزینهها را داشته باشند از فضای مالی بیشتری برای مواجهه با تحوالت اقتصاد کالن ناشی از بیماری کرونا مواجه هستند .با این
حال افزایش فشار مالی ناشی از افت درآمدهای نفت باعث خواهد شد تا تامین مالی متکی بر بدهی در کشورهای نفتی افزایش پیدا
کند و با توجه به چشمانداز نامناسب از بازگشت قیمت نفت به سطوح قبلی در صورتیکه چشمانداز رشد اقتصادی نیز مناسب نباشد،
باعث خواهد شد تا با افزایش ریسک مالی دولت نرخ سود در این کشورها با افزایش بیشتری در مقایسه با کشورهایی که چشمانداز
اقتصادی آن متاثر از تغییرات قیمت نفت نیست ،مواجه شود .این امر باعث خواهد شد تا توانایی مالی دولت برای تامین مالی از طریق
بازار بدهی نیز کاهش یابد و همین امر ریسک اقتصادی در این کشورها را افزایش خواهد داد.
به عالوه افت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ،به دلیل اثرگذاری بر تراز تجاری این کشورها میتواند باعث کاهش ذخایر ارزی
در کشورهای نفتی یا افزایش نرخ برابری ارز شود .چشمانداز افزایش ریسک اقتصادی در کشورهای نفتی که بدان اشاره شد ،باعث
خواهد شد تا خروج سرمایه از این کشورها نیز افزایش یابد و همین امر باعث تشدید کاهش در ذخایر ارزی یا افزایش نرخ برابری شود.
به عالوه با توجه اثرپذیری بخشهای مرتبط با صنعت انرژی از تحوالت قیمت نفت باعث میشود تا ریسک نهادهای مالی در این
کشورها و ترازنامه بانکها نیز متاثر شود و ریسک نقدینگی و اعتباری در این کشورها افزایش یابد و باعث شود تا تامین مالی داخلی با
چالشهای بیشتری مواجه شده و عملکرد اقتصاد به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار گیرد .از اینرو تحوالت ناشی از بیماری کرونا و
سازوکارهای اقتصادی فعال شده ناشی از آن باعث میشود تا ترازنامه دولت ،نهادهای مالی ،خانوار و بخشهای اقتصادی تحت تاثیر
قرار گرفته که انباشت ریسک و افت عملکرد اقتصادی میتواند باعث شکلگیری آثار مرتبه دوم ناشی از تحقق این ریسکها شود.
-3-1-9چارچوب سیاستگذاری کوتاهمدت و میانمدت
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چالش اصلی در سیاستگذاری برای کشورهای نفتی با توجه به تحوالت یاد شده ،انتقال منابع مالی از بخشهای مختلف یا استفاده از
ذخایر و منابع انباشت شده ذیل صندوقهای ثروت ملی به منظور هزینهکرد و طراحی بستههای مالی برای مواجهه با آثار اجتماعی،
اقتصادی و سالمت ناشی از بیماری کروناست .در خصوص کشورهای نفتی ،اندازهی بسته مالی در این کشورها میتواند با توجه به نبود
ثباتسازهای خودکار ۵۱مانند بیمه بیکاری یا نظامهای حمایتهای اجتماعی بزرگ و قابل توجه باشد .به طور مشخص با توجه به آثار
اقتصادی یاد شده و انباشت ریسکهای مالی در اقتصادهای نفتی استفاده از صندوقهای ثروت ملی در این کشورها اهمیت باالیی دارد
تا بتواند بخشی از شوکهای اقتصادی رخ داده در اقتصادهای نفتی را جذب کند .چالش اصلی در استفاده از منابع صندوقهای ثروت
ملی در این کشورها عمدتا وجود قواعدی مالی برای نحوهی استفاده از منابع این صندوقهاست .قواعد مالی که میزان و کیفیت برداشت
دولتها از صندوقهای ثروت ملی را تعریف میکنند در واقع سازوکارهایی است که بتواند کنترل اعمال قدرت در استفاده از منابع
صندوقهای ثروت ملی را پیادهسازی کند .این در حالی است که شرایط جاری ممکن است منابع مالی به مراتب بیشتری از آنچه ذیل
قواعد مالی تعریف شده است ،نیاز داشته باشد .به همین خاطر تعلیق موقت قواعد مالی به منظور اعمال و پیادهسازی یک سیاست مالی
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منظور از سیاستگذاری کوتاهمدت بازه کمتر از یکسال و میانمدت یک تا سه سال است.
Automatic Stabilizer
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موثر از اهمیت باالیی برخوردار است .با این حال منعطف کردن این قواعد مالی اگرچه در شرایط جاری ضروری به نظر میرسد با این
حال ایجاد انعطاف در واقع به معنای نقض قواعد مالی است که ممکن است باعث کاهش اعتبار این قواعد مالی شود .به همین خاطر
الزم است تمهیداتی اندیشیده شود که سازوکار و نحوهی استفاده از این منابع مالی به صورت روشن و مشخص تببین شود تا پایبندی
دولت به پایداری مالی در افق زمانی میانمدت تضمین شود .این سازوکار و تببین آن میتواند ذیل یک نهاد دیگر مانند شوراهای
مالی ۵۹مورد سنجش قرار گی رد .در واقع دولت الزم است به صورت روشن و مشخص مطابق با سازوکار حاکم بر بودجه برنامه تفصیلی
نحوه استفاده از این منابع را اعالم کرده و این برنامه از طریق شورای مالی که معموال ذیل مجالس فعالیت کرده و از این جهت از
دولت استقالل دارد و انگیزه کافی برای نظارت نیز توسط آن وجود دارد ،اجرای این برنامه را پایش و گزارش کند .به عالوه ذیل ارتباط
با شورای مالی و سند بودجه تهیه شده برای نحوهی استفاده از منابع مالی در نظر گرفته شده دورهی تعلیق اجرای قاعده مالی نیز
مشخص میشود که این امر میتواند ذیل سناریوسازی نسبت به شرایط آتی نیز انجام شود تا از نقض مجدد آن جلوگیری شود .هر
چند الزم است این سناریوها به حد کافی سنجشپذیر باشد تا بتوان آنها را ذیل شورای مالی مورد ارزیابی قرار داد.
با این حال همانطور که اشاره شد ،مسالهی قیمت نفت و افت آن یک چالش میانمدت برای کشورهای نفتی است و از اینرو با توجه
به اینکه به نظر میرسد بخشی از افت در قیمت نفت دائمی است الزم است کشورهای نفتی ،مسالهی تعدیل مالی در بودجه خود را به
عنوان یک الزام مورد تاکید قرار دهند و برای آن برنامهریزی کنند .مسالهی اصلی در تعریف یک برنامهی تعدیل مالی با توجه به
اثرپذیری اقتصادی و نقش موافق چرخهای سیاست های مالی در عملکرد اقتصادی ،توجه به اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی است .از
اینرو اندازه این تعدیل و مسیر آن با توجه به چشمانداز پایداری مالی ،چگونگی دسترسی به بازارهای مالی برای تامین منابع برای
دولت در دورهی اجرای سیاستهای تعدیل مالی و نقش ترکیب مخارج دولت برای رشد اقتصادی است .از اینرو یک راهبرد مناسب
برای طراحی تعدیلهای مالی هدفگذاری در میزان صرفهجویی در منابع و ایجاد کارایی در هزینهکرد در عین ارائه سطح قبلی کاال و
خدمات در بخش دولتی است .پیادهسازی یک برنامهی تعدیل میانمدت مستلزم یک چارچوب معتبر مالی است که بتواند استراتژی
تعدیل مالی ،تحقق صرفهجویی و کارایی در هزینهکرد و اهداف پایداری مالی در طول برنامهی تعدیل را تضمین کند .این چارچوب از
جهت فنی از طریق ایجاد ارتباط بین اهداف مالی کوتاهمدت مانند کسری بودجه ساالنه با اهداف مالی میانمدت مانند میزان بدهی و
پایداری مالی تعریف میشود با این حال الزم است این هدفگذاریها به صورت روشن و شفاف بیان شود و از سوی دیگر از طریق
مشارکت نهادهای سیاسی مختلف تبدیل به یک تعهد سیاسی فراگیر شود تا اجرای آن از پشتیبانی کافی برخوردار باشد .در نبود یک
تعهد سیاسی فراگیر با توجه به چالشهای پیادهسازی مسائل تعدیل مالی در بودجه دولت اعتبار پیادهسازی برنامه پایین خواهد بود و در
مسیر اجرایی آن با مشکل مواجه میشود.

Fiscal Council
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-1-1-9تجربیات کشورهای نفتی در در مواجهه با بیماری کرونا و اصالمات مالی صورت گرفته
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روسیه :کرونا و سیاستهای اقتصادی پیاده شده در آن
وضعیت شیوع بیماری و اقدامات انجام شده
نخستین مورد تایید شده بیماری کرونا در روسیه در  ۹۲ژانویه  ۱۹۱۹اعالم شد .این کشور پیش از تایید این مورد اقدامات پیشدستانهای
شامل بستن مرز با چین و کشورهای اتحادیه اروپا از اواخر دسامبر  ۱۹۲۰را در دستور کار خود قرار داده بود و شهروندانی که از کشورهای
با ریسک بیماری به این کشور وارد میشدند را ملزم به رعایت قرنطینه کرد .به عالوه مدارس ،سالنهای فرهنگی و هنری و مراکز
ورزشی در این کشور بسته شدند .تولید ناخالص داخلی روسیه در فصل دوم  ۱۹۱۹به میزان  ۸.۵درصد در مقایسه با فصل مشابه سال
قبل با کاهش مواجه شد .در  ۹۹مارس مقامات روسیه ،قرنطینه در مسکو و بسته شدن بخشهای غیرضروری و ماندن مردم در خانه
را اعالم کردند .به عالوه از طریق اعطای اختیار به مقامات محلی پیادهسازی اقداماتی در جهت کنترل بیماری بسته به شدت و ماهیت
بیماری در هر منطقه در دستور کار قرار گرفت .در روسیه در بخشهای از جمله در مسکو با توجه به اوج گرفتن مجدد بیماری در اواخر
تابستان بسته شدن مدارس و استفاده از  ۹۹درصد کارکنان و دورکاری در دستور کار قرار گرفته است .دولت فدرال روسیه یک برنامه
بازگشایی سه مرحلهای را برای مناطق مختلف بنابر تشخیص مقامات منطقهای نسبت به وضعیت هر منطقه اعالم کرده است .ذیل
مرحله اول از بازگشایی مردم میتوانند از خانهها خارج شده و به فعالیتهای خارج از منزل بپردازند .به عالوه مراکز خرید کوچک و
بخشهای خدماتی در این مرحله بازگشایی میشوند .در مرحله دوم ،مدارس و مراکز خرید بزرگتر و تجارتهای بزرگتر در بخش
خدمات مورد بازگشایی قرار میگیرند .در بخش سوم ،پارکها ،هتلها ،رستورانها و تمامی مراکز خرید بازگشایی میشوند .معیار در
نظر گرفته شده برای بازگشایی ذیل هر مرحله بر اساس شاخصها مانند دسترسی تختهای بیمارستانی ،میزان ظرفیت تستگیری و
نرخ ابتال به صورت روشن تعریف شده است و لذا قابل سنجش و ارزیابی توسط مقامات فدرال است .در تاریخ  ۷اکتبر  ،۱۹۱۹بر اساس
سه مرحله یاد شده ۵ ،منطقه در مرحله اولیه بازگشایی ۸۸ ،منطقه در مرحله دوم و  ۹۷منطقه در مرحله سوم بودهاند .به عالوه ۷۸
منطقه از  ۸۵منطقه برای توریسم داخلی بازگشایی شدهاند .به عالوه حمل و نقل ریلی در این کشور با توجه به بازگشاییهای صورت
گرفته به نرخ به کارگیری  ۸۹درصد از ظرفیت قطارهای دوربرد ۵۵رسیده است .نرخ مسافرت هوایی در این کشور در ماه جوالی ۱۹۱۹
نسبت به ماه پیش از آن  ۱.۸برابر شده است .با این حال حدود  ۹۹درصد از مراکز ورزشی در این کشور همچنان به دلیل محدودیتهای
یاد شده بسته هستند .میزان تجارت خرده فروشی در این کشور به مقادیر پیش از بحران آن نزدیک شده است هر چند این شاخص در
مناطق مختلف متفاوت است با این حال مجددا با توجه به شیوع بیماری از اواخر تابستان با افت مواجه شده است .میزان ظرفیت خالی
در بخش تجاری شهر مسکو در اوج  ۷سالهی خود قرار دارد و حدود  ۵۹درصد از مراکز خرید و رستورانها نسبت به سال ۲۹۰۸
همچنان بستهاند .با توجه به چشمانداز وقوع موج دوم بیماری در این کشور مقامات به دنبال تهیه یک برنامهی مشروط برای بازگشایی
مراکز خرید خرده فروشی هستند.

 54منبع:صندوق بینالمللی پول ،واکنش سیاستی کشورها به بحران کووید ۷۳
Long distance
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سیاست مالی
دولت روسیه اندازهی بسته مالی موسوم برنامهی ملی احیای اقتصادی را به  ۶.۸تریلیون روبل با توجه به موج دوم بیماری در این کشور
افزایش داده است که بر اساس آخرین اقدامات در نظر گرفته شده برآورد میشود ،بسته مالی این کشور حدود  ۹.۸درصد تولید ناخالص
داخلی باشد .۵۶برنامهی مالی در نظر گرفته شده شامل اقدامات متعددی به شرح زیر است:
 سیاستهای اتخاذ شده در حمایت از خانوارها
 oتدوین یک بسته حمایت از بخش سالمت شامل افزایش پرداخت به کادر درمانی که در خط مقدم مواجهه با بیماری
کرونا هستند و تامین تجهیزات مورد نیاز برای کادر درمان
 oدریافت کمک مالی از دولت برای افراد بیماری که در منزل قرنطینه شدهاند و پرداخت حقوق به بخشی از افراد
بیمار به میزان حداقل دستمزد تا پایان سال ۱۹۱۹
 oبرای افرادی که شغل خود از اول مارس از دست دادهاند ،پرداخت بیمه بیکاری نرمال به مدت  ۵ماه به میزان
حداقل دستمزد مورد تصویب قرار گرفته است .به عالوه مقرر شده است از پایان ماه آگوست پرداخت حداقل مزایای
بیکاری سه برابر شده و دوره استحقاق آن نیز  ۹ماه افزایش یابد.
 oبه عالوه خانوادههای صاحب فرزند که به ازای هر فرزند و تا سقف  ۶ماه در صورتیکه یکی از والدین شغل خود
را از دست داده باشد مشمول دریافت کمک هزینه از دولت میشوند.
 سیاستهای اتخاذ شده در خصوص کسب و کارهای مختلف
 oپرداخت یارانه نرخ بهره برای بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای با اهمیت باال
 oتاخیر در پرداخت مالیات برای برای بخشها و بنگاههای آسیب دیده اقتصادی
 oتعویق در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای بنگاههای کوچک و متوسط برای شش ماه در بخشهای آسیب دیده
 oحذف سهم کارفرما در تعهدات تامین اجتماعی مازاد بر حداقل دستمزد برای بنگاههای کوچک و متوسط
 oکاهش دائم مالیات بر سود و تعهدات تامین اجتماعی بنگاههای بخش فناوری اطالعات
 oتعویق در پرداخت تمامی مالیاتها به جز مالیات بر ارزش افزوده برای افراد سرپرست خانوار ،بنگاههای کوچک و
متوسط و سازمانهای مردم نهاد در بخش خدمات اجتماعی
 oاسترداد بخشی از مالیات سال  ۱۹۲۰و  ۱۹۱۹برای خود اشتغالیها
 oتعویق در پرداخت اجاره به تمامی بخشهای حاکمیتی تا پایان سال  ۱۹۱۹و اعمال نرخ صفر اجاره به دولت فدرال
برای بنگاههای کوچک و متوسط برای سه ماه
 oدر اختیار گذاشتن منابع مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط به منظور اعمال یارانه دستمزد به صورت حداقل
دستمزد برای هر شاغل به میزان دو ماه و همچنین اعطای وامهای یارانهای برای بنگاههای آسیب دیده به منظور
پرداخت حداقل دستمزد به میزان  ۶ماه
 56در گزارشهای صندوق بین المللی پول به تفکیک اندازه بسته مالی دولت روسیه ذیل موج اول و دوم اشاره نشده
است.
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 oصفر شدن حقوق و عوارض گمرکی برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی
سیاست پولی و کالن-مالی
در  ۱۸جوالی  ،۱۹۱۹بانک مرکزی روسیه برای چهارمین بار نرخ سیاستی ۵۷را به میزان  bps ۱۵کاهش داد و از  ۸.۵به  ۸.۱۵درصد
رساند که این میزان کاهش باعث شد تا نسبت به سال  ۱۹۲۰این نرخ به میزان  ۱واحد درصد کاهش یابد .به عالوه با توجه به کاهش
درآمدهای ارزی در این کشور و تغییر در نرخ برابری ،بانک مرکزی در  ۲۹مارس ،این کشور اقدام به فروش ذخایر ارزی از منابع صندوق
رفاه ملی به منظور اجرای قاعدهی مالی و همچنین خرید یک بانک توسط دولت کرد .به عالوه بانک مرکزی محدودیت در اجرای
عملیات سواپ ذخایر ارزی را به دلیل کاهش منابع ارزی افزایش داد .همچنین با هدف تامین منابع مالی بانک مرکزی اقدام به معرفی
ابزار تامین مالی بلندمدت ریپو کرد به طوریکه ذیل این ابزار امکان عملیات ریپو برای بازه زمانی یکساله ایجاد شده است .با توجه به
شوکهای رخ داده به بخش حقیقی و عدم توان بازپرداخت تعهدات به بخش بانکی ،بانک مرکزی روسیه تسهیل مقرارت برای بانکهای
که اقدام به امهال وامهای ارزی و ریالی برای بنگاهها کردهاند را پیادهسازی کرد .بانک مرکزی همچنین دو بسته اعطای وام به
بنگاههای کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است .بسته اول که نرخ سود آن یارانهای است برای حفظ اشتغال این بنگاهها
بوده و به میزان  ۵۹میلیارد روبل(حدود  700میلیون دالر) است .بسته دوم برای تامین سرمایه در گردش و امهال وام بنگاههای
کوچک و متوسط به میزان  ۲۵۹میلیارد روبل(حدود  ۱میلیارد دالر) است.
به عالوه با هدف کمک به بانکها در جهت افزایش منابع مالی و وضعیت ترازنامهای ،این اجازه به تمامی بانکها داده شده است که
داراییهای خود را بر اساس نرخ  ۲مارس ارزشگذاری کنند ۵۸.به عالوه با توجه به تغییرات نرخ ارز ،انواع عملیات ارزی به جز واحدهایی
که موقعیت باز ۵۰فارکس دارند ،نیز بر اساس نرخ  ۲مارس قیمتگذاری میشود .همچنین ،نرخ مشارکت در صندوق بیمه سپرده بانکها،
از میزان  ۹.۲۵به  ۹.۲تا پایان سال  ۱۹۱۹کاهش یافته است .همچنین برای نهادهای اعتباری که از اهمیت باالیی برخوردار هستند
مقررات نقدینگی تسهیل شده است.
مجلس روسیه با هدف کمک به افراد و بنگاههای کوچک و متوسط قانونی تصویب کرده است که این واحدها بتوانند تا حداکثر  ۶ماه
به ضمانت دولت بازپرداخت تسهیالت خود را تعویق بیاندازند .به عالوه به بانکها اجازه داده شده است که این گونه از وامها را به
منظور جلوگیری از ذخیرهگیری ذیل وامهای جدید قرار داده و تا پایان سال  ۱۹۱۹نسبت به ذخیرهگیری در خصوص وامهای اینچنینی
اقدام نکنند.
همچنین قواعد و روشهای مربوط به ارزیابی ریسک بانکها ذیل وامهایی مختلف و داراییهای ریسکی که در ترازنامه بانک بودهاند
مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است تا بانکها با ذخیرهگیری پایینتر و کاهش ریسک مالی امکان مدیریت بخشی از ریسکهای
 57نرخ سیاستی نرخ بهرهی مرجع کوتاه مدت است که توسط بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بر رفتار متغیرهای کلان
پولی و تورم تنظیم شده و عملیات بازار باز بر مبنای این نرخ اجرایی میشود.
 58این نرخ به عنوان مرجعی برای ارزشگذاری داراییها استفاده شده است .لازم به ذکر است که طی یکسال منتهی به
 ۱۱۱۱نرخ برابری روبل به دلار کاهش یافته است و همین امر باعث شده است تا داراییهای ارزی ارزش کمتری داشته
باشند .میزان نرخ  ۷مارس با توجه به اینکه در ماههای بعد از آن نرخ برابری ارقام پایینتری داشته است باعث میشود تا
افت ارزش داراییها کمتر باشد.
59
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خود را داشته باشند .به طور مشخص نحوهی محاسبهی ریسک برای وامهای رهنی و وزن در نظر گرفته شده برای این وامها باعث
شده است تا منابعی حدود  ۹.۹درصد تولید ناخالص داخلی برای بانکها آزاد شود .کاهش ضریب ریسک برای اوراق و همچنین
بنگاههای غیرمالی نیز اعمال شده است .به عالوه ذیل مقرراتی خاص کاهش ضریب ریسک به میزان  ۷۹درصد برای وامهایی که
بخش دارو و تجهیزات داده شده است تا پایان  ۱۹۱۹مورد تصویب قرار گرفته است .همچنین با هدف افزایش صادرات کاالهای با
تکنولوژی باال برای در اختیار قرار دادن وام در بخشهای صادراتی ضریب ریسک برای صادرکنندگانی که کاالی صادراتی آن کاالی
اساسی نیست ،از  ۱۹درصد به صفر کاهش پیدا کرده است.
عربستان :کرونا و سیاستهای اقتصادی پیاده شده در آن
وضعیت شیوع بیماری و اقدامات انجام شده
عربستان به عنوان یک کشور نفتی همانطور که اشاره شد متاثر از شوک بیماری کرونا و اثر آن بر اقتصاد و همچنین افت قیمت نفت
قرار داشته است .نخستین مورد شناسایی بیماری کرونایی در این کشور در تاریخ  ۱مارس  ۱۹۱۹اعالم شد .با شناسایی ورود بیماری به
این کشور ،تصمیمگیران عربستان مجموعهای از سیاستها برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری شامل محدودیت در سفر اعم از
سفرهای بین الملی و سفرهای داخلی از طریق وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی ،جلوگیری از برگزاری نماز در مساجد ،بسته شدن
تمامی مدارس ،دانشگاهها ،مراکز خرید ،تعلیق حضور کارگران و کارمندان در بخش دولتی و خصوصی به جز بخشهای خاص و
اضطراری و افزایش تست گیری کرونا را در دستور کار قرار دادند .به عالوه با توجه به وجود کارگران مقیم از کشورهای دیگر در
عربستان ،این کشور ابتدا برنامهای برای چگونگی سکونت موقت این افراد برای جلوگیری از شیوع بیماری ارائه داد و سپس در ۱۱
اپریل یک برنامهی بازگشت را طراحی ک رد که بخشی از این کارگران بتوانند به کشورهای خود بازگردند .در  ۲۱می ،این کشور ایجاد
دو مرکز بیمارستانی در مکه برای مواجهه با افزایش ناگهانی مبتالیان به کرونا را اعالم کرد و همچنین مراسم حج سالجاری تنها با
حدود  ۲۹۹۹نفر برگزار شد .بر اساس آخرین براوردهای صورت گرفته رشد اقتصادی این کشور در سال  -۶.۸ ،۱۹۱۹خواهد بود با این
حال در سال  ۱۹۱۲این کشور انتظار میرود این کشور با رشد  ۹.۲درصدی مواجه باشد .کسری بودجه این کشور در سال  ۱۹۱۹به
میزان  ۲۲.۸درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد که در مقایسه با مقادیر سالهای  ۱۹۲۰و  ۱۹۲۸که به تریبت  ۸.۵و  ۵.۰درصد
است ،افزایش قابل توجهی دارد .با این حال با بهبود عملکرد اقتصادی و اقدامات در پیش گرفته شده در این کشور که در ادامه به آنها
اشاره میشود پیشبینی میشود کسری بودجه در سال  ۱۹۱۲به  ۵.۶درصد برسد .الزم به ذکر است که برای کشورهای تولیدکنندهی
نفت ،میانگین کسری بودجه برای سالجاری میالدی  ۸.۸درصد برآورد میشود که عملکرد عربستان در سالجاری فاصلهی قابل
توجهی با میانگین این کشورها دارد با اینحال پیشبینی عملکرد کسری بودجه سال  ۱۹۱۲کشورهای تولیدکنندهی نفت  ۵.۵درصد
خواهد بود که در محدودهی مقادیر برآورده شده برای عربستان است که حاکی از براوردهای مثبت نسبت به اقدمات در نظر گرفته شده
در این کشور است.
در  ۱۵می  ،۱۹۱۹این کشور یک برنامه سه مرحلهای برای بازگشایی و رفع محدودیتهای اعالم شده را تعیین کرد و در  ۱۲ژوئن
مرحله سوم و برداشته شدن تمامی این محدودیتها آغاز شد .ذیل مرحله سوم محدودیتهای رفت و آمد در داخل کشور برداشته شد
با این حال محدودیتهای بینالمللی و حضور در امکان مقدس مذهبی در این کشور همچنان حفظ شد .در  ۵جوالی ،اعتبار ویزاهای
مسافرتی و ویزاهای اقامتی برای یک دورهی سه ماهه تمدید شد .در  ۱۹جوالی ،محدودیتهای مسافرت ساکنین این کشور به امارات،
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بحرین و کویت برداشته شد .در  ۸آگوست ،محدویت حمل کاال توسط کامیون از کشورهای حوزهی  GCCبرداشته شد و  ۱۱اگوست
اعالم شد که در پایان آگوست تمامی کارکنان بخش عمومی باید در ادارات خود با اجرای سختگیرانه پروتکلهای بهداشتی حاضر
شوند .از  ۲۵سپتامبر بخشی از محدودیتهای مسافرتهای بینالملی برداشته شده است و اجرای حج عمره از  ۸اکتبر  ۱۹۱۹با ظرفیت
حدود  ۹۹درصدی برای ساکنین و عربستانیها امکانپذیر شده و همچنین اعالم شده است که این مراسم برای افراد خارجی از  ۲نوامبر
اجرایی خواهد شد.
سیاست مالی
در  ۱۹مارس ،یک بسته حمایت از بخش خصوصی به میزان  ۷۹میلیارد ریال ۶۹معادل  ۲۸.۷میلیارد دالر یا  ۱.۸درصد از تولید ناخالص
داخلی اعالم شد .این بسته شامل تعلیق پرداخت مالیاتهای دولتی ،عوارض و سایر تعهدات شرکتهای خصوصی به بخش دولتی با
هدف فراهم شدن نقدینگی برای بخشی خصوصی بود که عدم وصول منابع توسط دولت از طریق صندوق توسعه ملی عربستان تامین
مالی شد .به عالوه دولت اقدام به بازتخصیص منابع مالی به میزان  ۸۷میلیارد ریال به منظور افزایش منابع در دسترس برای اجرای
سیاستهای مدنظر بهداشتی نمود .به عالوه دولت در  ۹اپریل ،استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری را برای حمایت از پرداختهای
دستمزدی با در نظر گرفتن محدودیتهایی در پرداخت به شرط حفظ کارکنان شاغل عربستانی در بنگاهها تصویب نمود .اندازه بستهی
مذکور حدود  ۰میلیارد ریال معادل  ۹.۸درصد تولید ناخالص داخلی عربستان بوده است .به عالوه در  ۲۵اپریل به منظور کاهش آثار
منفی بر بنگاههای اقتصادی ،پرداخت هزینههای برق در بخش تجاری ،صنعتی و کشاورزی به میزان  ۹.۰میلیارد ریال عربستان بر
عهدهی دولت قرار گرفت .با این حال با توجه به افزایش مخارج دولت و همچنین کاهش درآمدهای نفتی که منابع مالی دولت را تحت
تاثیر قرار داده است دولت به سرعت برنامهای برای کاهش بخشی از هزینهها و افرایش درآمدها در دستور کار خود قرار داد .به طوریکه
در  ۲۹می ،وزارت اقتصاد عربستان اعالم کرد که به منظور افزایش درآمدهای غیرنفتی از اول جوالی  ،۱۹۱۹میزان نرخ مالیات بر
ارزش افزوده در یک جهش قابل توجه از  ۵به  ۲۵درصد افزایش مییابد .به عالوه دولت به منظور کنترل هزینههای خود بخشی از
حقوق پرداختی به کارکنان در بخش عمومی ذیل یارانه مخارج زندگی ۶۲را از ابتدای ژوئن به تعلیق درآورد .به عالوه در آخر ماه می،
حقوق گمرکی در این کشور برای حدود  ۹۹۹۹عنوان کاال افزایش یافت .در اواسط ماه ژوئن ،صندوق توسعه صنعتی عربستان بودجهای
بالغ بر  ۹.۷میلیارد ریال برای حمایت هدفمند از  ۵۹۶بنگاه را که از بیماری کرونا آسیب دیدهاند مورد تصویب قرار داده است .به عالوه
ایجاد یک صندوق جدید برای توسعه گردشگری در این کشور در اواخر ژوئن اعالم شد .همچنین با توجه به تداوم شیوع بیماری در
تابستان ،در دوم جوالی اعالم شد برخی از معافیت های مالیاتی ،پرداخت کمک دستمزد از طریق صندوق بیمه بیکاری برای شاغلین
عربستانی تمدید شده است .در  ۲۸جوالی ،وزارت اقتصاد عربستان تدوین یک بسته  ۶۷۹میلیون ریالی برای کمک به بازپرداخت وام
شرکتهایی که در سالجاری سررسید می شوند را تصویب کرده است .به عالوه این کشور در پایان ماه سپتامبر پرداخت یارانه دستمزد
به کارگران عربستانی در سقف  ۵۹درصد کارکنان به ازای هر واحد را تا پایان ژانویه  ۱۹۱۲مورد تصویب قرار داد.
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سیاست پولی و کالن-مالی
شورای پولی در عربستان نرخ سیاستی خود را دورهی بیماری کرونا دو بار در ماه مارس کاهش داد و ذیل این کاهش نرخ ریپو و ریپو
معکوس را به ترتیب به  ۹.۵و  ۲درصد رسانید .در  ۲۸مارس ،شورای پولی ،یک بسته  ۵۹میلیارد ریالی معادل  ۲۹.۹میلیارد دالر و ۱
درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از بخش خصوصی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط اعالم کرد .این بسته از طریق فراهم
کردن منابع مالی برای بانکها امکان به تعویق انداختن وامها این بنگاهها و همچنین در اختیار گذاشتن وام جدید را ممکن میساخت.
به عالوه با هدف گسترش تجارت الکترونیک بانک مرکزی این کشور پرداخت هزینههای مرتبط با فروشگاههای بخش خصوصی ذیل
مبادالت مالی در شبکه پرداخت این کشور را بر عهده گرفت .ذیل اجرای سیاستهای یاد شده تا پایان ژوئن در مجموع حدود ۷۸.۵
میلیارد ریال ذیل برنامههای یاد شده مورد استفاده قرار گرفت .به عالوه شورای پولی این کشور بانکهای عربستان را ملزم کرده است
که بدون اخذ جریمه وامهای اعطا شده به شهروندان عربستانی را برای مدت سه ماه به تعویق بیاندازد .به عالوه در اول ژوئن ،شورای
پولی عربستان تزریق  ۵۹میلیارد ریال را از طریق سپردهگذاری در بانکهای این کشور به منظور حمایت از نقدینگی و در اختیار گذاشتن
اعتبار برای بخش خصوصی اعالم کرد .به عالوه برنامهی تعویق در بازپرداخت وامها در اول سپتامبر برای یک دورهی سه ماههی
دیگر و تا  ۲۸دسامبر  ۱۹۱۹تصویب شد.
-1-1-9نقش صندوقهای ثروت ملی در دورهی کرونا و پساکرونا
در بررسی کشورهای روسیه و عربستان به چگونگی استفاده از منابع صندوقهای ثروت ملی در این کشورها در تامین مالی بستههای
مالی اشاره شد .در این بخش به چگونگی مشارکت این صندوقها در دورهی کرونا و چشمانداز آتی آن اشاره میشود .این امر با توجه
به اینکه ایران نیز جزو کشورهایی است که صندوق ثروت ملی دارد ،دارای اهمیت است .هر چند ذکر این نکته ضروری است که استفاده
از منابع صندوقهای ثروت ملی و کارایی هزینهکرد آنها به میزان زیادی همبستگی با استفاده از سایر منابع دارد .در واقع در صورتیکه
دولت در استفاده از منابع بودجهای به اندازهی کافی خست نداشته باشد ،در خصوص صندوقهای ثروت ملی نیز همین قاعده حاکم
خواهد بود.
طی سالهای گذشته صندوق های ثروت ملی به عنوان بازیگران جدید و نوظهور اما موثر در بازارهای مالی جهانی شناخته شدهاند .با
توجه به براورد  ۸۹۹۹میلیارد دالری از ارزش داراییهای این صندوقها و تمرکز منابع مالی ذیل آنها این ناهدهای مالی به عنوان
واحدهایی که میتوانند سرمایهگذاری بلندمدت را تسهیل کنند شناخته شدهاند .به ویژه آنکه بخش مهمی از صندوقهای ثروت ملی
تعهدات صریحی ذیل داراییهای خود نداشته و همین امر امکان مشارکت آنها در سرمایهگذاری بلندمدت را تسهیل میکند.
با این حال وقوع بیماری کرونا ،این تصور را در خصوص صندوقهای ثروت ملی تغییر داده است .طی دورهی بیماری کرونا ،با توجه به
شدت شوک اقتصادی وارد شده و در حالیکه برخی از این صندوقها تعهدات صریحی در خصوص تامین مالی دولت نداشتهاند با این
حال به دلیل شدت شوک وارد شده ،بخشی از برنامه تامین مالی و اجرای سیاستهای مالی دولتها از طریق منابع مالی این صندوقها
انجام شده است و از اینرو این صندوقها به عنوان ابزاری برای کمک به اقتصاد داخلی استفاده شدهاند .به عالوه طی دورهی بیماری
کرونا به دلیل افت بازارهای مالی و ریزش ارزش این بازارها ،داراییهای صندوقهای ثروت ملی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است .با این
حال این صندوقها به طور معمول از ریزش شاخصها به عنوان فرصتی برای خرید دارایی با ارزش پایینتر استفاده میکردهاند و از
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این جهت نقش ثباتساز برای بازارهای مالی داشتهاند ،نقشی که در بحران مالی قبلی توانستهاند به نوعی ایفا کنند .این در حالی است
که با توجه به نوع بیماری کرونا و همچنین شدت تغییر در ارزش داراییهای این صندوقها طی دورهی اخیر ممکن است باعث تغییر
استراتژی و رویکرد دولتها به چگونگی استفاده از منابع صندوقهای ثروت ملی منجر شود .از اینرو ارزیابی نحوهی کمک صندوقهای
ثروت ملی به اقتصاد کشورها از یکسو و همچنین تغییرات رخ داده در ارزش داراییهای آنها در دورهی بیماری کرونا از اهمیت
برخوردار است.
واکنش صندوقهای ثروت ملی و تغییرات رخ داده در آنها طی دورهی بیماری کرونا با توجه به ابهام و عدم شفافیت در ارزش داراییها
این صندوقها و همچنین تحوالت مختلف رخ داده در بازار داراییهای بینالمللی ساده نیست .با این حال بر اساس برآورد JPMorgan
این صندوقها با زیان حدود  ۲۹۹۹میلیارد دالری طی دورهی بیماری کرونا مواجه شده که با توجه به ارزش حدود  ۸۹۹۹میلیارد دالری
آن افت حدود  ۲۱درصدی در ارزش داراییها خود را تجربه کردهاند .۶۱با این حال یک نکته اساسی در خصوص صندوقهای ثروت
ملی و آینده آنها میزان منابع استفاده شده توسط دولتها طی دورهی بیماری کروناست ،چرا که میزان منابع خارج شده توسط دولتها
باعث میشود تا دارایی تحت مدیریت این صندوقها کاهش یابد و لذا نه تنها کل ارزش داراییها کاسته شود بلکه امکان استفاده از
احیای بازارهای مالی و بهبود در ارزش دارایی صندوقها نیز سلب شود .بر اساس برآوردهای یاد شده کشورهای حوزهی خاورمیانه و
شمال افریفا طی دورهی بیماری کرونا در مجموع حدود  ۱۱۵میلیارد دالر اقدام به فروش سهام و دارایی ذیل صندوقهای ثروت ملی
خود کردهاند ۶۹.برخی نهادهای دیگر میزان فروش دارایی صندوقهای ثروت ملی ذیل کشورهای خلیج فارس را حدود  ۸۹میلیارد دالر
برآورد کردهاند.
در حالیکه عمده صندوقهای ثروت ملی سرمایهگذاریهای در خارج کشور انجام داده و تعهدی به تزریق منابع بزرگ و قابل توجه به
اقتصاد داخلی ندارند .بر اساس برآوردهای  IFSWFتنها حدود  ۱۲درصد از منابع این صندوقها در اقتصادهای داخلی تا پایان سال
 ۱۹۲۰سرمایه گذاری شده است .با این حال وقوع بیماری کرونا و شدت شوک وارد شده به آن باعث تجدیدنظر در خصوص تعهدات
این صندوقها شده است و به میزان قابل توجهی تعهدات این صندوقها در اقتصاد داخلی افزایش یافته است .نمونههایی از این ایفای
تعهدات ذیل اقتصاد داخلی در کشورهای مختلف به شرح زیر است:
 سنگاپور :صندوق  Temasekکمک مالی  ۲۹میلیارد دالری خطوط هوایی سنگاپور و  ۲.۹میلیارد دالری افزایش سرمایه
در شرکت کشتیسازی  Sembcorp Marineبه منظور جلوگیری از ورشکستگی
 مالزی :صندوق  Khazanah Nasionalتامین مالی خطوط هوایی مالزی به منظور جلوگیری از ورشکستگی
 ترکیه :ترزیق حدود  ۹.۲میلیارد دالر به سه بانک دولتی از طریق صندوق ثروت ملی به منظور خرید تمامی سهام بیمه ملی
دولتی این کشور
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 نروژ :توافق برای برداشت حدود  ۹۷میلیارد دالر از صندوق نروژ که بسیار فراتر از قاعدهی مالی تصویب شده برای هزینهکرد
از این صندوق است .بر اساس قاعدهی مالی سقف میزان هزینهکرد ،بازدهی حقیقی انتظاری  ۹درصد از درآمدهای نفتی
است که این میزان از برداشت به دلیل شکاف مالی ایجاد شده برای دولت نروژ قاعده مالی یاد شده را نقض کرده است.
بخشی از تعهدات ایجاد شده برای صندوقها نیز مالی نبوده و به مشارکت در تولید واکسن برای بیماری کرونا نیز اختصاص دارد .برای
مثال بخشی از تامین مالی تولید واکسن  Avifavirدر روسیه و مشارکت دولتهای سنگاپور و استرالیا در پروژههای بینالمللی واکسن
از طریق منابع صندوقهای ثروت ملی امکانپذیر شده است.
از اینرو با توجه به آثار مالی ناشی از بیماری کرونا و همچنین اثرگذاری آن بر بخشهای مختلف به نظر میرسد صندوقهای ثروت
ملی و دولتها نسبت به چگونگی سرمایهگذاری منابع خود تجدیدنظر کنند و بخشی از منابع خود را برای حمایت از اقتصادهای داخلی
حداقل ذیل شرایط اضطراری اختصاص دهند .به عالوه عملکرد استفاده از این منابع مالی برای اقتصادهای داخلی ممکن است باعث
تجدیدنظر اساسی در نحوهی مشارکت صندوق های ثروت ملی در اقتصاد داخلی داشته باشد .به طور مشخص به نظر میرسد استفاده
از منابع این صندوقها در مواردی که توافق عمومی در خصوص اولویت هزینهکرد در خصوص آن وجود داشته باشد ،مانند جلوگیری از
ورشکستگی شرکتهای بزرگ به ویژه شرکتهایی که به دلیل شوکهای بیرونی در معرض ورشکستگی قرارگرفتهاند یا مواردی که
آثار اجتماعی باال دارد مانند هزینهکرد و سرمایهگذاری در تحقیقات حوزهی سالمت در سالهای آتی افزایش یابد.
-9-2جمعبندی اقدامات کشورهای مختلف
ابعاد بزرگ بستههای مالی-بودجهای در در دوران کرونا در کشورهای مختلف و کمکهای دولتی به بخشها و بنگاههای مختلف حاکی
از انعطاف در اقتصاد کشورهای مختلف برای تامین مالی در دوران بحران و همچنین تولید اطالعات در نظام مالی به منظور اولویتبندی
و هدفگذاری در بخش های اقتصادی به منظور جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی و دریافت کمکهای مالی دولت است .این در حالی
است که در ایران ،طی سالهای گذشته و علیرغم شکلگیری نهادهای توسعهای مالی مانند صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی
که به قرائتی نهادهای مالی توسعهای هستند این نهادها فاقد ظرفیت مالی و همچنین کارشناسی برای تخصیص منابع مالی دولتی به
منظور کمک به بخشهای آسیب دیده هستند .به همین خاطر اصالح ساختارهای نهادهای مالی توسعهای به ویژه اصالح اساسنامه
صندوق توسعه ملی و شکلگیری یک بانک تخصصی با استانداردهای بینالمللی در خصوص سازوکار تعیین اثربخشی کمکهای مالی
دولتی به بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی ،و تعیین ساختار حکمرانی آن به منظور استقالل تصمیمات بدنهی کارشناسی آن از
تمایالت سهامدارن برای تولید اطالعات الزم جهت حمایتهای دولتی در دوران بحران و تامین منابع مالی یک اولویت و راهبرد برای
مواجهه بهتر اقتصادی در شرایط بحرانی است.
از منظر اندازهی بستههای مالی-بودجهای بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط بسته مالی -بودجهای در کشورهای مختلف حدود
 ۸درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که از این میزان حدود  ۵.۵درصد در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی بوده است ،در واقع
این میزان منابعی است که دولتها به صورت مستقیم ذیل سازوکارهای بودجهای در جهت مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از کرونا در
نظر گرفتهاند .و از اینرو شامل سایر بستههای مالی که جنبه اعتباری و وامدهی را دارند یا سایر تغییرات حقوقی که دسترسی به منابع
مالی را هموار میکنند ،نمی شود .این نکته به ویژه برای فهم سیاستهای اجرا شده در ایران حائز اهمیت است.
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فصل دوم :ارزیابی شدت آسیب به بخشهای مختلف
-3-9مقدمه :ارزیابی رشد اقتصادی در سال  9111ذیل بخشها و زیر بخشهای آن
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از ماههای پایانی سال  ،۲۹۰۸شیوع گسترده کرونا در ایران و جهان ،بر مشکالت عدیده اقتصاد کشور افزوده و اقتصاد ایران را با بیثباتی
بیشتر و رکودی عمیقتر روبرو ساخته است .در نیمه نخست سال  ،۲۹۰۰در بخش واقعی ،در اثر کاهش تولید نفت (ناشی از تحریمهای
خارجی) و کاهش شدید فعالیتهای خدماتی به ویژه بازرگانی ،رستوران ،هتلداری ،حمل و نقل ،خدمات اجتماعی و شخصی (ناشی از
شیوع کرونا و محدودیتهای کسب و کار) و کاهش خدمات عمومی (ناشی از کسری بودجه دولت) ،اقتصاد با رشد منفی مواجه بوده
است .در بخش مالی نیز ،روند فزاینده کسری بودجه ،التهاب بازار سرمایه و بیثباتی قیمت داراییها بیش از گذشته مشهود بوده است.
البته از طرف مقابل ،بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت ،تولید برخی اقالم صنعتی از رشد مناسب برخوردار بوده است
به طوری که در نیمه نخست سال  ،۲۹۰۰تولید خودرو ،محصوالت پتروشیمی ،محصوالت معدنی ،فلزات اساسی و لوازم خانگی رشد
مناسبی داشته است .رشد تولید فلزات و پتروشمی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز و جذابیت صادرات بوده و افزایش تولید لوازم خانگی
نیز ناشی از جایگزینی تولید داخل به جای واردات اقالم مذکور بوده است .در مقابل اقالمی مانند روغننباتی ،کاغذ ،آفتکشها و برخی
اقالم صنعتی دیگر در ماههای گذشته با کاهش تولید مواجه بودهاند که بخشی از آن ناشی از واردات کاال با ارز ترجیحی است.
در نیمه نخست سال  ،۲۹۰۰همانند روند دو سال پیش از آن ،مصارف بخش خصوصی با کاهش مواجه بوده است که به معنی کاهش
رفاه خانوار است.

 64ارزیابیهای صورت گرفته در این بخش در فصل سوم سال  1399انجام و پیش از اعالم رسمی رشد اقتصادی در نه ماههی سال  1399بوده است .بر اساس
اعالم رسمی صورت گرفته ،رشد اقتصادی در نه ماههی ابتدایی سال  1399مثبت بوده است .به نظر میرسد تفاوت در رشد برآورد شده در این گزارش و رشد
اعالم شده عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز در نه ماههی ابتدایی سال  1399بوده است که نقش موثر در افزایش تولید و به تبع آن رشد اقتصادی داشته است.
به همین خاطر میتوان فاصله ی بین رشد برآورد شده در این گزارش و رشد اعالم شده را به نوعی اثر نرخ ارز بر رشد اقتصادی سال  1399دانست.

86

نکته حائز اهمیت دیگر ،روند نزولی و نگرانکننده سرمایهگذاری است .نرخ رشد تشکیلسرمایه در سال  ۲۹۰۰همانند دو سال پیش از
آن نزولی بوده است .هر چند در این سال ،رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به طور نسبی رو به رشد بوده است ولی تشکیل
سرمایه در ماشینآالت با شیب تندی مستمراً در مسیر کاهش است.
عملکرد تجارت خارجی نیز بر اساس آمار گمرک روند نزولی داشته است .بنا به آمار گمرک ،ارزش دالری واردات کشور در نهماهه
نخست سال  ۲۹۰۰در مقایسه با سال پیش از آن بیش از  ۲۶درصد کاهش داشته و ارزش دالری صادرات کشور در این مدت نسبت
به سال پیش از آن حدود  ۱۹درصد کاهش یافته است .بخشی از کاهش ارزش صادرات سال  ،۲۹۰۰ناشی از تشدید تحریمهای خارجی
و بخش دیگر ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش قیمتها ناشی از کرونا بوده است.
در مجموع میتوان گفت اقتصاد کشور طی سه فصل نخست سال  ،۲۹۰۰با التهاب بازارها ،بیثباتی قیمتها ،روند نزولی سرمایهگذاری،
کاهش مصرف خصوصی ،افت تجارت خارجی و کسری بودجه فزاینده دولت مواجه بوده است .البته عملکرد تولید در بخش غیرنفتی
اقتصاد ،از جمله تولیدات برخی کارگاههای بزرگ صنعتی ،معادن ،ساختمان خصوصی و کشاورزی در مقایسه با سال  ۲۹۰۸بهتر بوده
است .عملکرد اقتصادی نیمه نخست سال  ۲۹۰۰تا حد زیادی تحت تأثیر شیوع گسترده کرونا بوده و آثار آن همچنان تداوم دارد .شیوع
کرونا و محدودیتهای ناشی از تعطیلی کسب و کارها و محدودیتهای ایجاد شده برای فعالیت برخی مشاغل ،اثر رکودی مستقیم بر
بخشهایی از اقتصاد به ویژه بخش خدمات برجای گذاشته است .از طرف دیگر ،شیوع کرونا ،موجب افزایش مخارج دولت و افزایش
کسری بودجه و انتقال عوارض تورمی آن به اقتصاد شده است .تأمین منابع کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی ،در
عمل با وقفهای منشاء رشد متغیرهای پولی و افزایش تورم خواهد شد .بخشی از افت شدید تجارت خارجی را نیز باید از عوارض و
تبعات شیوع کرونا دانست.
در اینجا نکته مهمی وجود دارد که توجه به آن میتواند به لحاظ سیاستگذاری حائز اهمیت باشد و آن ،تفکیک آثار رکودی کرونا از
سایر عوامل مؤثر بر عملکرد نامطلوب اقتصاد است.
ابتدا با توجه به عملکرد نیمه نخست و دادههای در دسترس ،برآوردی از نرخ رشد اقتصادی برای کل سال  ۲۹۰۰ارائه شده است .بر
این اساس ،برآورد میشود که در صورت ادامه روند فعلی ،رشد اقتصادی کشور تا پایان سال رقمی در حدود  -3/1درصد باشد .با برخی
فروض سادهکننده ،برآوردی از رشد اقتصادی ایران با فرض عدم شیوع کرونا انجام شده است .بر این اساس ،اگر کرونا و عوارض
مستقیم و غیرمستقیم آن در سال  ۲۹۰۰بروز پیدا نمیکرد ،نرخ رشد کشور در سال  ۲۹۰۰به رقمی در حدود  -1/1درصد میرسید .به
بیانی ،شیوع کرونا منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور به میزان  ۱واحد درصد شده است( .شکل )۲-۱
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شکل -9-3نرخ رشد اقتصادی (درصد)

منبع :آمارهای بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

همانطور که گفته شد ،حتی با فرض عدم شیوع کرونا ،باز هم انتظار میرفت که رشد اقتصادی سال  ۲۹۰۰رقمی در حدود -1/1
درصد باشد .بنابراین ،سوال آن است که چه عامل دیگری به جز کرونا ،منشاء رکود اقتصادی است؟
در پاسخ باید گفت ،عامل دیگری که میتواند رکود اقتصادی کشور را توضیح دهد ،تشدید تحریمهای خارجی است .اثر مستقیم تشدید
تحریمهای خارجی طی دو منتهی به  ،۲۹۰۰افت شدید صادرات نفت و به تبع آن کاهش تولید نفت است که موجب کاهش شدید
ارزش افزوده بخش نفت و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی شده است .عالوه بر آن ،به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی،
درآمدهای ریالی دولت کاهش یافته و به تبع آن تقاضای کل اقتصاد با کاهش مواجه شده است .همچنین ،به واسطه تشدید تحریمهای
خارجی ،عوارضی مانند وقفه در تبادالت بانکی با خارج ،افت شدید تجارت خارجی و وقفه در روند تأمین مالی خارجی رخ داده است که
در نتیجه آن ،روند سرمایهگذاری و تولید در کشور با رکود مواجه شده است.
بنابراین ،حتی با فرض عدم شیوع کرونا در کشور ،به واسطه تحریمهای خارجی ،باز هم باید انتظار میرفت کشور در سال  ۲۹۰۰با
رکود مواجه باشد .حال سوال مهم دیگری که میتوان پرسید آن است که اگر تحریمهای خارجی طی دو سال منتهی به  ۲۹۰۰تشدید
نمیشد ،رشد اقتصادی در سال  ۲۹۰۰چقدر بود؟
برآورد شده است با فرض عدم تشدید تحریمهای دو سال منتهی به  ۲۹۰۰و تداوم صادرات نفت همانند سالهای پیش از تحریم و با
فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۹۰۰به رقمی در حدود  ۹/۰درصد میرسید .در واقع تحریمهای خارجی،
باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۹۰۸به میزان  ۷/۸واحد درصد و در سال  ۲۹۰۰به میزان  ۲/۶واحد درصد کاهش یابد( .شکل
.)۱-۱
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حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا حتی بدون فرض کرونا و تحریمهای خارجی ،رشد اقتصادی کشور رقمی در حدود  ۹/۰درصد
خواهد بود و چرا اقتصاد کشور با روند بلندمدت خود فاصله بسیار دارد؟ پاسخ را باید در عوامل تخریبکننده و تضعیفکننده رشد اقتصادی
از جمله تورم مزمن ،استهالک داراییهای سرمایهای ،انزوا و درونگرایی اقتصاد ،انحصارات ،دخالت دولت در بازارها ،اخالل در قیمتها،
بنگاهداری دولتی ،ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن یافت.
نکته نهایی آن که کرونا در کل بر وضعیت اقتصاد کشور اثر منفی داشته است اما این اثرات منفی تنها آثار مخرب ناشی از وضعیت
متغیرهای بنیادین اقتصاد کالن و سیاست گذاری نامناسب اقتصادی را شدت بخشیده است .اما الزم به ذکر است که میزان اثرگذاری
بیماری بر تمام بخشها به یک میزان نبوده و برخی صنایع همانند داروسازی از وضعیت کنونی سود نیز بردهاند .در ادامه سعی میشود
اثر شیوع بیماری کرونا بر زیر بخشهای مختلف اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.

شکل -9-3نرخ رشد اقتصادی با فرض تحریم (درصد)

منبع :آمارهای بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

 -3-9-9صنعت
از حجم تجارت  ۸۵میلیارد دالری کشور در سال  ،۲۹۰۸ارزش واردات و صادرات کشور به ترتیب  ۸۹/۷و  ۸۲/۹میلیارد دالر بوده است.
با توجه به به شیوع بیماری کرونا ،پیشبینی میشود حداکثر صادرات کشور در سال  ۲۹۰۰به حدود  ۹۹میلیارد دالر (بر اساس اطالعات
موجود تا پایان آذرماه سال  )۲۹۰۰برسد .این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود  ۹۵میلیارد دالر برآورد شده است.
به عبارت دیگر ،پیشبینی میشود که تراز تجاری کشور در سال  ۲۹۰۰منفی شود .با این فرض که ارز مورد نیاز کاالهای اساسی کشور
ثابت بماند و تأمین کاالهای اساسی کشور دچار اخالل نشود ،کسری ارز منجر به کاهش واردات برخی اقالم ضروری خواهد شد و
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کمبود این کاالها که عمدتا جنبه واسطهای دارند به حوزه تولید اصابت خواهد کرد :چرا که بر اساس آمار موجود بیش از  ۸۹درصد از
واردات کشور را کاالهای سرمایهای ،واسطهای ،قطعات و مواد اولیه تشکیل میدهند .از این رو میتوان پیشبینی کرد که وضعیت ارزی
کنونی که بخشی از آن ناشی از بیماری کروناست منجر به رکود در بخش صنعت یا حداقل برخی از زیربخشهای صنعت خواهد شد.
در این بخش سعی شده است که رشد اقتصادی برای زیر بخشهای صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
 -3-9-9-9بخش معدن
آمارها نشان میدهد طی یک دهه گذشته در کل بخش معادن نفتی و غیرنفتی کشور ،روند سرمایهگذاری نزولی بوده است .میانگین
رشد تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز کشور در دوره  ۲۹۸۸تا  ۲۹۰۸برابر با منفی  ۸درصد بود .این در حالی است که میانگین رشد
ساالنه تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز در دهه چهل بیش از  ۹۹درصد و در دهه هفتاد بیش از  ۱۹درصد بود .در بخش معادن
نیز همین شرایط وجود دارد و سرمایهگذاری در معادن غیرنفتی طی یک دهه گذشته با کاهش شدید مواجه بوده است .عمدهترین رشد
سرمایهگذاری در بخش معادن کشور مربوط به دهه  ۲۹۵۹و نیمه نخست دهه  ۲۹۷۹و نیمه نخست دهه  ۲۹۸۹بوده است .روند نزولی
سرمایهگذاری در بخش معادن به تدریج موجب کاهش اثرگذاری این بخشها در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است.
این در حالی است که در کشورهای معدنخیز مانند استرالیا ،کانادا ،روسیه و آمریکا ،بخشهای وابسته به منابع زیرزمینی ،سهم باالیی
در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی دارند.
دوره سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی بسیار طوالنی و پرحجم است و این مسئله میتواند زمینه جذب سرمایههای ثابت را در
یک افق طوالنی و در ابعاد وسیع فراهم کند .بخش معادن ،در تمامی کشورهای معدنی ،ظرفیت بسیار باالیی در جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی دارد.
توسعه بخش معادن ،بدلیل پیوندهای گستردهای که با صنایع و خدمات قبل از خود دارد ،میتواند به طور گسترده تقاضا برای ایجاد
زیرساختهای حمل و نقل ریلی ،زیرساختهای انرژی ،طرحهای انتقال آب و صنایع بازیافت ایجاد کند .با توسعه معادن و صنایع
معدنی کشور ،سرمایهگذاری خارجی در زیرساختهای حمل و نقل و انرژی توجیه اقتصادی پیدا میکند.
پیوندهای بخش معادن با صنایع بعد از خود بسیار گسترده است به طوری که توسعه این بخش ،جدای از فراهم ساختن امکان صادرات
محصول و بهبود تراز تجاری کشور ،میتواند نهادههای مورد نیاز طیف گستردهای از صنایع داخلی را نیز فراهم نماید.
در مجموع مزیتهایی مانند ذخایر گسترده معدنی ،قابلیت رشد سریع بخش معادن ،قابلیت جذب سرمایهگذاری خارجی ،پایداری نسبی
فعالیتهای معدنی ،ماندگاری طوالنی سرمایهگذاریها ،پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیتهای اقتصادی و کمک به بهبود
تراز تجاری ،باعث شده است که بخش معادن و صنایع معدنی کشور به طور بالقوه یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی در آینده باشد.
بخش معادن و صنایع معدنی کشور برغم مزیتهای فراوانی که برای اقتصاد ایران دارد ،متناسب با ظرفیتهای بالقوه توسعه نیافته
است .این بخش با چالشها و تنگناهای متعددی مواجه است که هر یک مانعی برای رشد این بخش میباشد .بخشی از چالشها و
تنگناهای بخش معادن و صنایع معدنی ،ناشی از فضای اقتصاد کالن و عوامل پیرامونی است و بخشی دیگر به مسائل درون بخش
باز میگردد.
مهمترین مسئله درونبخشی ،مدل کسب و کار و ساختار بنگاه در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است .در اقتصاد ایران ،اغلب
معادن اصلی و صنایع معدنی بزرگ کشور ،از ابتدا با سرمایهگذاری دولتی احداث و مدیریت شده است .در حال حاضر نیز در عمل
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بسیاری از معادن و صنایع معدنی بزرگ کشور به انحای مختلف توسط بخش عمومی مدیریت میشود .مابقی معادن کشور در اختیار
شرکتهای کوچک و متوسط قرار دارد ۰۷ .درصد معادن کشور ،بنگاههای کوچک و متوسط هستند و به طور طبیعی این شرکتها
فاقد توان مالی و فنی کافی برای سرمایهگذاری و توسعه معادن هستند .این در حالی است که اغلب معادن بزرگ دنیا در اختیار
شرکتهای معدنی بزرگ مقیاس با دهها میلیارد دالر ارزشدارایی و دهها هزار نفر پرسنل قرار دارد.
مدل کسب و کار خردمقیاس و ساختار بنگاه در بخش معادن ایران موجب شده است که صرفههای ناشی از مقیاس شکل نگیرد و
هزینه تمام شده محصوالت معدنی افزایش یابد .در نتیجه توان رقابتپذیری بنگاهها در برابر رقبای خارجی کاهش یافته است.
عالوه برآن ،بنگاهداری کوچکمقیاس در بخش معادن موجب شده است که به لحاظ کالن توان سرمایهگذاری این بخش کاهش یابد
به طوری که روند رشد موجودی سرمایه ثابت خالص در معادن کشور مستمراً نزولی بوده است .در نتیجه ،معادن کشور زیرظرفیت به
بهرهبرداری میرسند و معادن و صنایع معدنی کشور ،در اغلب موارد قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند.
عالوه بر تنگناهای داخل بخش ،مشکالتی مانند ضعف در اکتشافات معدنی ،ناکافی بودن زیرساختهای ریلی و انرژی ،بیثباتی
سیاستهای ارزی و تجاری کشور و مشکالت تأمین مالی نیز موانعی را در مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
با توجه به مشکالت ساختاری عنوان شده فوق میتوان انتظار داشت که سهم بخش معدن از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی
به تدریج کاهش یابد .این یعنی آن که به طور متوسط رشد بخش معدنی کشور به تبع وضعیت سرمایهگذاری زیربنایی و ساختار صنعت
از رشد کل اقتصاد کمتر خواهد بود .جدای از مطلب فوق ،در سال  ۲۹۰۰وضعیت بخش معدنی کشور تابع دو متغیر اساسی کرونا و
نرخ ارز بوده است .به عبارتی ،در حال حاضر چنانچه مقررات داخلی کشور به گونهای نباشد که صادرات اقالم معدنی خاص را ممنوع
کند؛ افزایش چشمگیر نرخ ارز منجر به تولید و صادرات بیشتر محصوالت معدنی و در نتیجه رشد بخش معدن کشور خواهد شد .در
تایید این امر میتوان به گزارش شش ماهه وزارت صمت مبنی بر افزایش  ۲۵درصدی تولید اقالم عمده معدنی شامل فوالد خام و
محصوالت فوالدی کاتد مس و شمش آلومینیوم اشاره کرد.
از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا تقاضای جهانی محصوالت معدنی و به تبع آن قیمت این محصوالت را کاهش داده است .همچنین
تجارت جهانی ناشی از بیماری کاهش شدید داشته است از این رو بیماری کرونا اثر منفی بر بخش معدنی کشور خواهد گذاشت .به
استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری منجر به کاهش ماهانه
 ۱۵۹میلیون دالری در صادرات محصوالت معدنی کشور و کاهش تجارت دریایی نیز منجر به زیان  ۱۹درصدی صادرات بخش معدن
خواهد شد (حدود  ۰۹میلیون دالر در ماه) .دو کانال اثر نرخ ارز و کرونا میتواند برایند متفاوتی داشته باشد.
به استناد آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی ،در شش ماهه نخست سال  ۲۹۰۰رشد بخش معدن کشور حدود  ۹/۵درصد بوده
است که در مقایسه با  ۱/۲درصد بازه زمانی مشابه سال پیش بیانگر افزایش  ۶۶درصدی رشد بخش است .این در حالی است که در
همین زمان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه حداکثر  ۲/۸درصد بوده است.
نکته دیگر آن که مقایسه آمارهای رشد فصل اول سال  ۲۹۰۰با فصل دوم آن گویای افزایش نرخ رشد است .به نحوی که نرخ رشد
بخش معدن از  ۱/۱درصد در فصل نخست سال  ۲۹۰۰به  ۸/۷درصد در فصل دوم رسیده است .این امر گویای آن است که اثر مثبت
افزایش نرخ ارز بر رشد بخش صنعت بر اثر منفی کرونا پیشی گرفته است و به دنبال بازگشایی فعالیتهای اقتصادی در اکثر کشورها
رشد اقتصادی به تدریج به روند پایدار خود همگرا خواهد شد.
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-3-9-9-3مسکن (صنعت ساختمان)
به دلیل سیاستهای کنترل قیمت در بازار کاال و سرکوب مالی در بازار پول و به دلیل دخالت کمتر دولت ،بازار مسکن به صورت
عمومی همواره محل مناسبی برای سرمایهگذاری و پسانداز فعاالن اقتصادی بوده است .فضای اقتصاد کالن نقش مهمی در تحوالت
بازار مسکن دارد .به طور عمومی ،انتظار میرود که با افزایش بیثباتی در سطح اقتصاد کالن ،بازار مسکن دچار اختالل و بیثباتی در
قیمتها شود .در اقتصاد ایران نااطمینانی ایجاد شده در اقتصاد که ناشی از تحوالت برونزایی همانند تغییرات قیمت نفت در بازارهای
جهانی یا کاهش صادرات ناشی از تحریم است ،این فرصت را برای افزایش سفتهبازی در بازار مسکن فراهم میکند.
در حقیقت میتوان این گونه تحلیل کرد که پیشران تحوالت بخش مسکن در اقتصاد ایران ،فضای اقتصاد کالن و پیشران تحوالت
اقتصاد کالن نیز تحوالت درآمدهای نفتی است .با سیگنالگیری بخش مسکن از فضای اقتصاد کالن ،بخش مسکن نیز به حرکت
درآمده و دیگر بخشهای مرتبط با خود و یا صنایع پیشین خود را به حرکت در میآورد .در اینجا چند عامل سبب میشود که این
مکانیزم از سوی بسیاری از نیروهای فعال در اقتصاد مطلوب تلقی شود .دولت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده
و اشتغال خوشنود خواهد بود و از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن را نیز گامی در جهت خانهدار شدن خانوار میداند .خانوار و بنگاهها
نیز از ایجاد درآمد به واسطه رونق بخشهای مختلف اقتصاد و همچنین امکان کسب سود با ورود به این بازار راضی خواهد بود .لذا
مشاهده تمایل دولتها برای ایجاد رونق در بخش مسکن و قرار دادن این بخش به عنوان پیشران رشد اقتصادی امری دور از ذهن به
نظر نمیرسد.
از سوی دیگر ،بخش مسکن دارای روابط پیشین قوی و زیاد با صنایع دیگر میباشد که این امر بدان معنی است که این بخش عالوه
بر امکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ،میتواند باعث ایجاد تحرک در دیگر صنایع شود .این صنایع میتواند شامل صنایع فراهمکننده
خدمات اولیه برای ایجاد مسکن نظیر صنعت فلزات اساسی و صنعت کانی غیرفلزی باشد.
از سال  ۲۹۰۷و با اعمال تحریمهای اقتصادی جدید بر بخش نفت درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است به نحوی که
درآمد نفتی خزانه در سال  ۲۹۰۰نسبت به میانه سال  ۲۹۰۷حدود  ۸۵درصد کاهش یافته است .به تبع کاهش درآمدهای نفتی و افزایش
شوکها نرخ ارز دچار جهش شده و این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه شد .نتیجه آن که شراط اقتصاد کالن دچار
بیثباتی گسترده شده و انگیزههای اقتصادی برای عرضه مسکن را کاهش داده است .از آن جا که درآمدهای دولت در این دوره به
سبب کاهش درآمدهای نفتی دچار محدودیت شدید شد دولت نیز توانایی خود برای ایجاد محرک در بخش مسکن از دست داد.
بیثباتی گسترده اقتصادی و افزایش شدید تورم در اقتصاد منجر به افزایش قیمت مسکن و زمین به عنوان دارایی سرمایهای شده و
عمده تقاضای مسکن در این دوره را تقاضای سوداگری تشکیل داده است .از آن جا که در این دوره زمانی درآمد بخش عمدهای از
فعالین اقتصادی از تورم کلی جا مانده است و وامهای کمک خرید مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت مسکن عمال اثرگذاری خود را
از دست داده است ،لذا تقاضای مصرفی خانوار به عنوان متغیر بنیادی تعیین کننده بخش مسکن به شدت کاهش یافته است .از این رو
میتوان نتیجه گرفت که بخش مسکن در سالهای اخیر دچار رکود شدید بوده است.
همچنین ،طبق آخرین آمار موجود ،تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده به عنوان معیار تغییرات سمت عرضه مسکن ،بیانگر این است
که ،تعداد پروانههای ساختمانی صادره برای سال  ۲۹۰۸نسبت به سال  ۲۹۰۷حدود  ۲۶/۹درصد در کل کشور کاهش یافته است.
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همچنین تعداد پروانههای ساختمانی در بازه زمانی پنجماهه نخست سال  ۲۹۰۰و در سال وقوع کرونا نسبت به زمان مشابه سال قبل
در شهر تهران حدود  ۱۸درصد کاهش یافته و از  ۸۹۹۷مورد به  ۱۸۸۱مورد رسیده است.
به عبارت دیگر ،شرایط بیثبات اقتصادی در کنار کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت همراه با افزایش شدید قیمت زمین و سایر مصالح
انگیزه اقتصادی برای ورود به بخش مسکن و ساخت و ساز را در سالهای اخیر شدیدا کاهش داده است .از سوی دیگر ،افزایش شدید
قیمت مسکن در کنار نبود بازارهای مناسب تأمین مالی ،کاهش شدید درآمد خانوارها به نسبت قیمت مسکن ،نا متناسب بودن وام
مسکن به نسبت قیمت تمام شده مسکن نیز باعث کاهش تقاضای مسکن و خروج بخش اعظم متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده
است .برایند دو نیروی فوق منجر به رکود عمیق در بخش مسکن در این بخش خواهد شد .از اینرو به نظر میرسد تحوالت این بخش
عمدتا متاثر از عوامل اقتصاد کالن و ب نیادی حاکم بر آن در مقایسه با عوامل ناشی از بیماری کرونا بوده است.
 -3-9-9-1تولیدات صنعتی
در سال  ۲۹۰۰افزایش نرخ ارز و کاهش واردات برخی اقالم واسطهای و نهایی در نتیجه تحریم اقتصادی و یا محدودیت منابع ارزی
میتوانست امکان و انگیزه الزم برای رشد چشمگیر بخش صنعتی را به ارمغان آورد .با این حال شیوع بیماری کرونا و مشکالت ناشی
از آن را میتوان بزرگترین نیرو در جهت ممانعت از رشد بخش صنعتی در سال  ۲۹۰۰قلمداد کرد .براساس گزارش سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد ۶۵بیشترین آسیب به بخش صنعتی و بخصوص تولیدات کارخانهای ناشی از بیماری کرونا ،از منظر بازار داخلی برای
صنایع غذایی و آشامیدنی بهدلیل تعطیلی رستورانها و در بازارهای بینالمللی برای صنعت خودرو بوده است .حال آنکه صنایع پیشرفته
و دانش بنیان به واسطه افزایش تقاضا در حوزه بهداشت و درمان ،انجام دورکاری و آموزش آنالین با کمترین رکود مواجه بودهاند.
با توجه به نقش بخش صنعت بهعنوان موتور رشد اقتصادی ،تابآوری حداکثری این بخش با حفظ توان تولید آن ،عامل مهمی برای
تحرک سایر بخشهای کشور بهویژه بخش خدمات است .با این حال ،با شیوع ویروس کرونا بخش صنعت کشور با چالشهای جدیدی
در سه حوزه «تأمین نهادههای تولید بهواسطه اخالل در زنجیره تأمین جهانی و دشواری تأمین نهادههای وارداتی»« ،کاهش تقاضای
صادراتی مواد و محصوالت صنعتی و معدنی ناشی از اعمال محدودیتهای تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر بسته شدن
مرزهای کشورهای همسایه ،کاهش قیمت نفت و برخی از اقالم صادراتی بهدلیل وجود مازاد عرضه در سطح بینالملل در نتیجه رکود
اقتصادی چین (بزرگترین شریک تجاری ایران و بزرگترین مصرفکننده جهان) ،کاهش مصرف جهانی و تاخیر در تصمیمات
سرمایهگذاری در نتیجه وجود نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی» و «تغییر در اندازه بازار داخل به واسطه کاهش تقاضا برای کاالهای
مصرفی بادوام و کمدوام (به استثنای مواد غذایی و آشامیدنی و دخانی) در نتیجه کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت کشور با کوچک
شدن حوزه فعال بخش خدمات و افزایش تقاضا برای محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت بهداشتی و مرتبط با سالمت و
درمان» مواجه شده است .بنابراین میتوان بخشی از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر رشته فعالیتهای صنعتی کشور را از دو ناحیه
واردات کاالهای واسطهای و ارتباطات بین رشتهای (عرضه و تقاضای میان صنایع) بهعنوان شاخصی از تقاضای داخلی ،برآورد کرد.
تبعات کرونا از کانال واردات کاالهای واسطهای :برای شناسایی رشته فعالیتهای با درجه آسیبپذیری باال در برابر اخالل در زنجیره
تأمین ،از جدول داده-ستانده و سهم کاالهای واسطهای در تولید آنها استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که حدود  ۵۹درصد
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واردات کاالهای واسطهای اقتصاد مربوط به هفت فعالیت «آهن ،فوالد و محصوالت آن»« ،قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه
موتوری»« ،توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط»« ،مواد پالستیکی و کائوچویی اساسی»« ،سایر محصوالت حاصل از زراعت»،
«ماشینآالت با کاربرد عام» و «خدمات حمل و نقل هوایی» است که خالق  ۰/۲درصد از ارزش ستانده کل اقتصاد هستند .همچنین
حدود  ۱۸/۶درصد واردات کاالهای واسطهای مربوط به  ۲۲فعالیت شامل «سایر ماشینآالت و تجهیزات با کاربرد خاص»« ،روغنها
و چربیهای گیاهی و حیوانی»« ،مواد شیمیایی اساسی»« ،خدمات اقامتگاههای عمومی»« ،ماشینآالت و دستگاههای الکتریکی»،
«خمیر کاغذ ،کاغذ و محصوالت کاغذی ،اوراق چاپی و کاالهای مربوط»« ،سایر محصوالت غذایی»« ،محصوالت الستیکی و
پالستیکی»« ،بنزین»« ،قند و شکر» و «خدمات حمل و نقل آبی» است که خالق  ۶/۷درصد ارزش ستانده کل اقتصاد است.
با توجه به این آمارها روشن است که اوال ،حدود  ۷۵درصد از واردات کاالهای واسطهای به کشور در فعالیتهایی مورد استفاده قرار
میگیرند که  ۲۶درصد ستانده کل اقتصاد را ایجاد میکنند و در این میان سهم رشته فعالیتهای صنعتی نسبت به سایر فعالیتهای
اقتصادی در دو بخش خدمات و کشاورزی ،غالب است .ثانیا ،بالغ بر  ۱۵درصد واردات کاالهای واسطهای بهصورت مستقیم برای خلق
حدود  ۸۸درصد از ستانده کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
تبعات کرونا از کانال پیوندهای بین رشتهای :بخشی از تقاضای داخلی برای تولیدات صنعتی ناشی از تقاضای صنایع پاییندست است.
از اینرو ،در این بخش از پیوند پسین و پیشین میان رشته فعالیتهای صنعتی بهعنوان یک پراکسی برای اثرگذاری کرونا بر تقاضای
داخل استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «تولید وسایل نقلیه موتوری» آسیبپذیری بیشتری
از اخالل زنجیره تأمین خواهند برد .زیرا حدود  ۹۹درصد ارزشافزوده این دو رشته فعالیت ،مربوط به تأمین کاالهای واسطهای مورد
نیاز است که حاکی از وابستگی باالی آنها به فرآیند تأمین است .در حالی که تنها  ۷درصد از محصوالت «صنایع غذایی و آشامیدنی»
و  ۲۹درصد از محصوالت «تولید وسایل نقلیه موتوری» بهعنوان کاالی واسطه در سایرفعالیتها مورد استفاده قرار میگیرد و از این
منظر اثرگذاری آنها بر سایر فعالیتهای صنعتی محدود تلقی میشود.
از سوی دیگر ،محصوالت تولیدی و وارداتی رشته فعالیتهای «تولید ماشینآالت و تجهیزات»« ،تولید کاغذ و محصوالت کاغذی،
انتشار و چاپ و تکثیر» و «تولید چوب و محصوالت چوبی» بیشترین سهم را در زنجیره تأمین سایر صنایع دارند ،بنابراین نوسان تولید
آنها اثرات معناداری بر سایر رشته فعالیتهای صنعتی خواهد داشت .رشته فعالیتهای «تولید محصوالت از الستیک و پالستیک»،
«تولید منسوجات»« ،تولید کاغذ ،محصوالت کاغذی ،انتشار و چاپ و تکثیر» و «تولید فلزات اساسی» عالوه بر وابستگی باال به
زنجیره تأمین ،نقش موثری در تأمین نهادههای سایر صنایع داشته و استراتژیک محسوب میشود.
وجود تهدیدات مرتبط با تأمین مواد اولیه و کاالهای واسطهای وارداتی و نیز تضعیف تقاضای داخلی همراه با تحدید بازارهای صادراتی
به سبب آثار بینالمللی شوک سیستمی ناشی از ویروس کرونا دارای آثار کاهشی مضاعفی بر تولید است .بدیهی است توسعه فعالیتهای
تولیدی به بیش از مقدار تولید در سال  ۲۹۰۸پس از دفع این بیماری آثار انقباضی بر تولید را کاهش خواهد داد.
گفته های فوق بیانگر وجود دو نیروی متضاد است که یکی (شرایط کالن اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز) محرکی اساسی در
افزایش رشد بخش صنعتی با انگیزه جانشینی واردات و یا گسترش صادرات بوده و دیگری (محدودیتهای تولید و صادرات و واردات
ناشی از شیوع بیماری کرونا) مانع رشد بخش صنعت خواهد بود.
به اتکای آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت کشور به قیمت ثابت در نیمه نخست سال  ۲۹۰۰نسبت به دوره مشابه سال ۲۹۰۸
حدود  ۶/۷درصد رشد داشته است .این در حالی است که رشد فصل دوم سال  ۲۹۰۰برای این بخش  ۲۲/۸درصد بوده است.
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رشد مثبت بخش صنعت ،علیرغم کاهش قیمت و تقاضای جهانی برای اکثر کاالها به جز مواد شیمیایی و شوینده و بهداشتی و
محدودیتهای تجاری کشورها مانند بستن مرزهای تجاری عمدتاً ناشی از موارد زیر بوده است-۲ :محدودیتهای تولیدی در اکثر
کشورها پس از چند ماه به تدریج لغو شده و فعالیتها دوباره از سر گرفته شده است .به عنوان مثال تعطیلیها و محدودیتهای اعمالی
کشور از ابتدای خردادماه به تدریج لغو شده است -۱.بخش دارویی و بهداشت و صنایع مرتبط با آن در این دوره رشد باالیی را شاهد
بوده است که ناشی از افزایش تقاضا برای این بخش بوده است -۹ .رشد اقتصاد چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور به
سرعت خود را بازیافته است به نحوی که ،رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بین  ۲/۶تا  ۲/۰درصد برای سال  ۱۹۱۹و حدود ۷/۰
درصد برای سال  ۱۹۱۹اعالم شده است .این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی در سال  ۱۹۱۹حدود  -۵/۱درصد اعالم شده و به
نظر نمیرسد که برای سال  ۱۹۱۲نیز به روند بلندمدت خود برگردد .از این رو میتوان گفت که تقاضا برای بخش از محصوالت
صنعتی احیا شده است -۸ .به دلیل افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی برای واردات بخش کثیری از محصوالت صنعتی بخصوص
مواد واسطه بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبودهایی روبه رو شدهاند ،از این رو افزایش قیمت این محصوالت در داخل و اقتصادی
نبودن واردات برخی اقالم با توجه به نرخ باالی ارز منجر به افزایش انگیزههای تولیدی شده است .از این رو بسیاری از این محصوالت
در داخل تولید شده است و تولید داخل جایگزین واردات شده است .نتیجه موارد باال ،رشد تولیدات صنعتی کشور به میزان فوقالذکر
بوده است و بیانگر آن است که شرایط کالن اقتصادی نتیجه شیوع کرونا را خنثی کرده است.
-3-9-3خدمات
-3-9-3-9ممل و نقل
بخش حمل و نقل یکی از بخشهای مهمی است که میتواند سهم تعیینکنندهای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور داشته
با شد و حتی به عنوان یکی از پی شرانهای ر شد اقت صادی نقش ایفا کند .اهمیت بخش حمل و نقل در اقت صاد ،ب سیار بیش از سهم
مستقیمی است که این بخش در ایجاد ارزشافزوده و اشتغال برعهده دارد .بخش حمل و نقل از یک سو همانند هر فعالیت اقت صادی
دیگر ،ارزشافزوده و اشتغال ایجاد میکند .از سوی دیگر این بخش یکی از اصلیترین زیرساختهای اقتصادی را برای سایر فعالیتها
فراهم میکند؛ به طوری که فعالیتهای مختلف اقتصـــادی وابســـتگی جدی به زیرســـاختهای حمل و نقل دارند .بدون توســـعه
زیر ساختهای حمل و نقل ،امکان تو سعه سایر فعالیتهای اقت صادی وحود ندارد و ضعف زیر ساختهای این بخش میتواند یکی از
تنگناهای ا صلی توسعه سایر بخشها و محدودکننده رشد اقت صادی باشد .عالوه برآن ،توسعه زیرساختهای حمل و نقل میتواند از
طریق ایجاد تقاضــا برای صــنایع مختلف به ویژه نهادههایی مانند فلزات اســاســی و کانیهای غیرفلزی موجب رونق ســایر صـنایع و
فعالیتهای اقتصادی شود.
بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران با تقاضای پایدار و با ثباتی مواجه است که سرمایهگذاریهای بلندمدت را توجیهپذیر میکند .عالوه
بر تقاضای داخلی ،زمینه مناسبی برای صادرات خدمات حمل و نقل وجود دارد که حتی در شرایط تحریم امکان ایجاد درآمدهای ارزی
را برای ک شور فراهم میکند .در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ک شور ،بخش حمل و نقل از مزیت ویژهای برخوردار ا ست .با
توسعه زیرساختهای مناسب حمل و نقل ،میتوان سهم عمدهای از بازار بزرگ ترانزیت کاال ،انرژی و مسافر را در منطقه غرب آسیا
بدست آورد .در سالهای گذشته کشورهایی مانند امارات و قطر توانستند با استفاده از مزیتهای جغرافیایی ،بخشحمل و نقل هوایی
و دریایی را به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی تبدیل کنند.
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به لحاظ کالن ،بخش حمل و نقل در اقت صاد ایران سهم قابل توجهی دارد به طوریکه میانگین ده ساله ارزش افزوده بخش حمل و
نقل از تولید ناخالص داخلی بیش از  ۸در صد بوده ا ست .از مجموع ارزش افزوده ایجاد شده تو سط بخش حمل و نقل ،در یک دوره
دهساله به طور میانگین حدود  ۰درصد سهم دولت و حدود  ۰۲درصد سهم بخش خصوصی بوده است.
به لحاظ سرمایهگذاری ،بخش حمل و نقل همواره سهم قابل توجهی از کل سرمایهگذاریهای اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
این سهم حتی در مقاطعی مانند سالهای  ۲۹۷۸تا  ۲۹۸۵بیش از  ۲۵درصد بوده است .البته الزم به ذکر است که این نسبت از سال
 ۲۹۰۲به بعد به طور نسبی کاهش یافته است.
اگرچه تو سعه زیر ساختهای حمل و نقل در اقت صاد ایران همواره از اولویتهای سرمایهگذاری در ک شور بوده ا ست ولی با اینحال
مطالعات نشان میدهد بخش حمل و نقل با وجود سرمایهگذاریهای گسترده ،هنوز با کاستیها و تنگناهای بسیار مواجه است.
بخش حمل و نقل جادهای ایران ،با ضعف زیر ساختها به ویژه پو شش ناکافی شبکه بزرگراهها مواجه ا ست .با وجود ر شد قابل توجه
شبکه حملونقل جادهای در کشور ،شبکه آزادراهها و بزرگراههای کشور هنوز به اندازه کافی گسترش نیافته است .بر اساس آمار وزارت
راه ،طول شــبکه آزادراههای کشــور در پایان ســال  ۲۹۰۸برابر با  ۱۸۹۲کیلومتر و مجموع طول بزرگراههای کشــور برابر با ۲۵۸۶۱
کیلومتر بوده است .اگر نسبت طول خطوط بزرگراهها و آزادراههای ایران را به مساحت کشور درنظر بگیریم و با سایر کشورها مقایسه
کنیم ،نه تنها در مقایسه با کشورهای اروپایی که حتی در مقایسه با برخی کشورهای منطقه نیز این نسبت در سطح بسیار پایینتری
قرار دارد .عالوه بر ضعف در زیر ساختها ،ناوگان عمومی جادهای با م سئله فر سودگی و عمر باال نیز مواجه ا ست .برا ساس گزارش
وزارت راه ،متوسط عمر ناوگان عمومی باری جادهای کشور بیش از  ۲۶سال و متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری جادهای  ۲۸سال
است .اگر چه متوسط عمر ناوگان در سالهای اخیر بهبود یافته است ولی همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی وضعیت مناسبی
ندارد .در مورد تعداد ت صادفات جادهای نیز ،اگر چه در سالهای اخیر تعداد ک شته شدگان ت صادفات کاهش یافته ا ست ولی در مقابل
تعداد مجروحین افزایش معنیداری ن سبت به سالهای گذ شته دا شته ا ست .حمل و نقل جادهای ک شور ،به احاظ مدل ک سب و کار،
ساختاری غیر شرکتی دارد .بخش عمدهای از ناوگان باری و م سافری جادهای متعلق به مالکان خودراننده میبا شد .م سئله ساختار
غیرشرکتی موجب کاهش کارایی ناوگان و کاهش توان تأمین مالی و نوسازی این بخش شده است.
در مورد حمل و نقل ریلی نیز باید گفت توسعه زیرساختهای ریلی در ایران به لحاظ هزینه تمام شده پایین و سایر مزایایی که دارد از
اهمیت ویژه برخوردار است .جغرافیای ایران به گونه است که قطبهای صنعتی کشور مانند تهران ،مشهد ،تبریز و اراک از بنادر کشور
فا صله ب سیاری دارند .همینطور بخش عمدهای از مناطق معدنخیز ک شور نیز در مناطق مرکزی و شرقی ک شور با فا صلهای ب سیار از
بنادر و مراکز صنعتی ک شور قرار دارد .این م سئله تو سعه حمل و نقل ریلی را توجیهپذیر میکند .تو سعه زیر ساختهای حمل و نقل
ریلی منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای اقت صادی و افزایش کارایی در اقت صاد ملی می شود .با وجود
مزایای حمل و نقل ریلی ،همچنان محدودیت زیرســاختهای حملونقل ریلی ،یک تنگنای رشــد اقتصــادی و تنگنایی برای توســعه
صادرات کشور محسوب میشود و فاصله قابل توجهی بین زیرساختهای حملونقل ریلی کشور با سایر کشورها وجود دارد .بر اساس
گزارش  ۱۹۲۷مجمع جهانی اقتصاد ،رتبه ایران به لحاظ پوشش حملونقل ریلی در میان  ۲۹۶کشور جهان  ۶۸است .عالوه بر میزان
پو شش ریلی در ک شور ،از نظر میزان حمل بار برح سب وزن و م سافت نیز فا صله ب سیاری میان ایران و سایر ک شورهای پی شرو وجود
دارد .از نظر میزان حمل بار بر حسب وزن و مسافت ،کشورهای آمریکا ،روسیه و چین در رتبه اول تا سوم قرار دارند .میزان حمل بار با
ناوگان ریلی در کشور آمریکا  ۲۹۱برابر ایران ،در روسیه  ۰۱برابر ،در چین  ۸۹برابر و در هند  ۱۷برابر ایران و در کشورهای اوکراین و
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قزاقستان در حدود هشت برابر ایران است .در ایران در سال  ،۲۹۰۸حمل بار با ناوگان ریلی در حدود  ۱۵هزار میلیون تن/کیلومتر بوده
است.
مســئله فرســودگی ناوگان در بخش حمل و نقل ریلی نیز وجود دارد و ناوگان حملونقل ریلی دچار فرســودگی اســت و نوســازی آن
نیازمند منابع مالی گ ستردهای ا ست .میانگین عمر واگنهای باری ک شور که در سال  ۲۹۸۸کمتر از  ۲۸سال بود ،در سال  ۲۹۰۱به
حدود  ۱۹سال افزایش یافت .در مورد واگنهای مسافری ،میانگین عمر واگنها در سال  ۲۹۸۸کمتر از  ۱۶سال بود که در سال ۲۹۰۱
به  ۱۰سال رسید .متوسط عمر لوکوموتیوها نیز در سال  ۲۹۰۱بیش از  ۱۰سال بود.
یکی دیگر از زیر ساختهای ا صلی حمل و نقل ک شور ،بنادر ک شور ا ست .بنادر ایران برخالف تعداد زیادی که دارند ،در مقای سه به
کشـورهای منطقه ،از ظرفیت پایینی برخوردارند .مجموع ظرفیت اسـمی بنادر ایران بر اسـاس آمارهای بینالمللی معادل  ۹/ ۱میلیون
کانتینر اســـت که البته برخی گزارش های داخلی این ظرفیت را تا پنج میلیون کانتینر نیز اعالم کردهاند .به لحاظ عملکرد ،مجموع
تخلیه و بارگیری بنادر ک شور در سال  ،۲۹۰۵معادل  ۱/ ۷کانتینر بوده ا ست .این در حالی ا ست که باالترین ظرفیت ا سمی بنادر در
جهان متعلق به کشــورهای چین ،ســنگاپور و کره به ترتیب با ظرفیت  ۹۵ ،۲۸۱و  ۱۸میلیون کانتینر اســت .در منطقه غرب آســیا،
بیشـترین ظرفیت بنادر متعلق به امارات ،مصـر و ترکیه به ترتیب با ظرفیت اسـمی  ۸/ ۸ ،۱۲و  ۷/ ۶میلیون  TEUsاسـت .آمارهای
بینالمللی ن شان میدهد ،ظرفیت ا سمی بنادر ایران سهمی کمتر از شش در صد مجموع ظرفیت بنادر ک شورهای منطقه را دارد .از
مجموع  ۲۷بندر موجود در ایران ۲۱ ،بندر در حال حاضر فعال است و بزرگترین آنها ،بندر شهید رجایی است که عملکرد آن در سال
 ،۲۹۰۵برابر با  ۱/ ۹میلیون کانتینر بوده ا ست .بعد از آن ،بندر بو شهر و بندر امام خمینی با عملکرد  ۲۱۸هزار و  ۲۱۸هزار کانتینر قرار
دارند .این در حالی است که مقیاس بنادر بزرگ جهان اساساً در ابعاد بسیار متفاوتی است .به عنوان مثال ،بندر شانگهای با  ۹۷میلیون
و بندر ســـنگاپور با  ۹۲میلیون کانتینر در راس بنادر بزرگ جهان قرار دارند .در منطقه خاورمیانه نیز بندر دوبی با ظرفیت اســـمی ۲۶
میلیون و بندر جده با ظرفیت  ۸/ ۱میلیون کتنتینر در رتبه باالتر منطقه قرار دارند.
عالوه بر مساله ظرفیت ناکافی بنادر کشور ،در خصوص ساختار بنادر نیز نکاتی وجود دارد .با نگاهی به ترکیب صادرات کشور ،نفت و
مح صوالت نفتی و سایر مح صوالت معدنی ،سهم غالب را در کل صادرات ک شور دارند .بر همین ا ساس طراحی و ساختار تا سی سات
ک شور متنا سب با صادرات نفتی و مح صوالت معدنی شکل گرفته ا ست .به عنوان نمونه در سال  ،۲۹۰۵از مجموع تخلیه و بارگیری
بنادر حدود  ۹۱درصد به محصوالت نفتی و  ۹۲درصد به محصوالت فله خشک اختصاص داشته است و فقط  ۱۹درصد از کل تخلیه
و بارگیری به کاالی کانتینری اختصاص داشته است.
عالوه بر ظرفیت بنادر کشور ،ظرفیت ناوگان کشتیرانی و میزان اتصال بنادر کشور به شبکههای کشتیرانی بینالمللی نیز مطرح است.
در این زمینه ،شاخ صی از سوی سازمان ملل تهیه و منت شر می شود که مولفههایی مانند تعداد و ظرفیت و میزان خدمات ک شتیها و
شرکتهای کشتیرانی را در نظر میگیرد .بر اساس این شاخص ،چین ،سنگاپور و کرهجنوبی در رتبههای اول تا سوم و امارات در رتبه
 ،۲۸مصر در رتبه  ۲۰و عربستان در رتبه  ۱۹قرار دارد .ایران در این رتبهبندی در رده  ۶۹جهان قرار دارد .در این ردهبندی ،کشورهایی
مانند ویتنام ،کنگو ،ســریالنکا ،عمان ،پاکســتان ،لبنان ،جیبوتی و آنگوال ،به لحاظ ارتباطات کشــتیرانی در رتبهای باالتر از ایران قرار
دارند.
این مبحث را اینگونه میتوان جمعبندی کرد که از یکسو اساساً ظرفیت بنادر کشور قابل مقایسه با هیچیک از بنادر مهم دنیا و حتی
بنادر کشورهای منطقه نیست و پیگیری سیاست توسعه صادرات ،مستلزم سرمایهگذاریهای گسترده و افزایش ظرفیت بنادر کشور در
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مقیاسهای جهانی است .از سوی دیگر ،طراحی تاسی سات بنادر ک شور متناسب با ترکیب اقالم صادراتی است که عمدتاً مح صوالت
نفتی و مح صوالت فلهای ا ست .الزم ا ست سرمایهگذاریهای کافی برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری انجام
شود.
برایند گفتههای فوق آن که ر شد بخش حمل و نقل ک شور متاثر از برنامههای عمرانی ک شور ،ضعف در سرمایهگذاریهای زیربنایی،
نبود ا ستراتژی منا سب تو سعه به تدریج کاهش خواهد یافت .در کنار عوامل یاد شده ،مو ضوع تحریم اقت صادی و افزایش هزینههای
اقت صادی -سیا سی نا شی از آن منجر به کاهش تدریجی سهم ایران از تجارت بینالملل خواهد شد .کما اینکه در طرحهای کالن
اقت صادی نظیر جاده ابری شم چین ،ک شور به حا شیه رفته و وزن ا ستراتژیک آن کاهش یافته ا ست .بنابراین انتظار میرود که پتان سیل
رشد بخش حمل و نقل در بلندمدت کاهش یابد که این امر ناشی از ضعف سرمایهگذاری خواهد بود .بدیهی است که در سال ۲۹۰۰
بیماری کرونا نیز مزید بر علت شــده و رشــد این بخش را باز هم محدودتر کند .مطابق با آخرین آمار موجود ،در ســال  ،۲۹۰۰شــیوع
بیماری کرونا و محدودیتهای تجاری منبعث از آن که در برخی ماهها منجر به بســتن مرزهای تجاری نیز شــد ،باعث کاهش رشــد
بخش حمل و نقل و انبارداری به میزان  ۹/۶در صد در نیمه نخ ست سال  ۲۹۰۰شده ا ست .این در حالی ا ست که میزان ر شد این
بخش در فصل نخست سال  -۱/۸ ۲۹۰۰درصد بوده و به تدریج و با بهبود اوضاع تجاری رشد  ۲/۸درصدی را در فصل دوم به ثبت
رسانده است.
-3-9-3-3گردشاری
بخش گردشگری ،اگرچه در طبقهبندیهای متعارف حسابهای ملی ،به عنوان یک فعالیت یا بخش مستقل محسوب نمیشود ولی
مشتمل بر طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی و انواع صنایع و خدمات است که هر یک از آنها میتواند ارزش اقتصادی ایجاد
کند.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که بخش گردشگری یکی از بخشهای پررونق و اشتغالزا در کشورهای گردشگرپذیر میباشد به
طوری که حتی ابعاد اقتصادی گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن ،قابل مقایسه با ابعاد اقتصادی صادرات نفت و صادرات مواد غذایی
است.
اهمیت گردشگری برای اقتصاد ایران از آن جهت بیشتر اشکار میشود که این بخش میتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.
مطالعات مختلف بینالمللی نیز نشان میدهند که بخش گردشگری ظرفیت باالیی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش فقر دارد.
لذا توسعه بخش گردشگری میتواند ظرفیت باالیی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم سازد .عالوه بر آن گردشگری
به دلیل ایجاد آثار خارجی مثبت ،شرایطی را فراهم میکند که میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد رفاه بیشتر کمک کند.
کشور ایران به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی و جاذبههای طبیعی و فرهنگی فراوان و همچنین تنوع اقلیمی و فرهنگی
کم نظیر ،از ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر ،اعم از داخلی و خارجی ،برخوردار است.
با وجود اینکه کشور ایران از مزیتهای متعددی در زمینه گردشگری برخوردار است ،ولی سهم ایران از گردشگران خارجی نسبت به
کشورهای گردشگرپذیر ،ناچیز است .عالوه بر آن گردشگری داخلی نیز ،گردش مالی و اهمیت اقتصادی ناچیزی دارد .بر اساس مطالعه
موجود ،توسعه گردشگری در کشور با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است .مهمترین مسائل و چالشهای بخش گردشگری و
فعالیتهای مرتبط با آن را میتوان به ترتیب زیر خالصه کرد:
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 عدم بهرهگیری از تمام مزیتهای گردشگری
 محیط کسب و کار نامساعد
 اولویت نداشتن گردشگری در سیاستگذاریها
 ضعف ارتباطات بینالمللی و بازاریابی
 ضعف در زیرساختهای اصلی مانند زیرساختهای حمل و نقل ،هتل و ...
 تسهیالت و خدمات گردشگری
 ضعف در مدیریت پایدار محیط زیست
ایران مزیتهای بسیاری برای توسعه گردشگری خارجی دارد ولی یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری ،ضعف شدید زیرساختهای
حملونقل هوایی و کیفیت پایین آن در مقایسه با سایر کشورهاست .فعالیتهای مرتبط با گردشگری بسیار متنوع و نوعاً پربازده و
اشتغالزا هستند .رونق فعالیتهای مرتبط با گردشگری در کشور میتواند سهم تعیینکنندهای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته
باشد.
مهمترین تنگناها و موانع توسعه گردشگری خارجی ،ضعف زیرساختهای حمل و نقل هوایی ،ضعف زیرساختها و امکانات رفاهی،
هزینه باالی هتلها  .اقامتگاهها و  ...است .برای مقایسه وضعیت زیرساختهای حملونقل هوایی کشور با سایر کشورها ،از گزارش
مجمع جهانی اقتصاد میتوان بهره برد .گزارش مذکور نشان میدهد در سال  ،۱۹۲۷مجموع ظرفیت ناوگان هوایی مسافری ایران در
پروازهای داخلی در حدود  ۲۹۹میلیون «صندلی /کیلومتر» بوده است .برای مقایسه باید گفت ظرفیت پروازهای داخلی ناوگان هوایی
کشوری مانند ترکیه حدوداً هفت برابر ایران است .در پروازهای خارجی ،ظرفیت ناوگان هوایی کشور برابر با  ۲۸۰میلیون «صندلی
/کیلومتر» است .مقایسه با کشورهای منطقه نشان میدهد ،ظرفیت ناوگان هوایی کشورهایی مانند امارات ،ترکیه و قطر به ترتیب ۱۰
برابر ۲۲ ،برابر و هفت برابر ظرفیت ناوگان هوایی ایران است .اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که ظرفیت فعلی ناوگان هوایی کشور،
اعم از پروازهای داخلی و خارجی ،نهتنها در مقایسه با کشورهای بزرگ که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز بسیار ناکافی است.
بر اساس گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،۱۹۲۰ایران به لحاظ کیفیت زیرساختهای حملونقل هوایی بین  ۲۸۹کشور
جهان رتبه  ۸۶را داشته است (که نسبت به سال  ۱۹۲۷با رتبه  ۲۲۹بهبود نشان میدهد) و در بخش خدمات گردشگری ،باز بودن
بینالمللی و اولویت بخشی به گردشگری به ترتیب حائز رتبههای  ۲۲۸ ،۲۹۸و  ۲۲۵شده است.
جمعبندی نکات فوق این که ،به دلیل ضعفهای زیرساختی عنوان شده بخش گردشگری کشور به شدت از وضعیت بهینه خود به دور
است .یکی از مهمترین عوامل که رشد بخش گردشگری را محدود کرده است تحریم همهجانبه کشور و فضاسازی منفی علیه کشور
بوده است .به عنوان مثال بخشی از رتبه پایین ایران در شاخص باز بودن بینالمللی ،مربوط به تحریمها است .از آن جا که برنامههای
توسعهای مناسبی جهت جذب گردشگر خارجی و کاهش اثر تبلیغات سو بیگانگان انجام نشده است صنعت گردشگری کشور نسبت به
سایر کشورهای منطقه همانند ترکیه بسیار کوچکتر است .این در حالی است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی هزینههای توریستی
برای اتباع خارج جهت سفر به ایران به شدت کاهش یافته است و طبق گزارش فوق از لحاظ رقابتپذیری قیمتی ایران رتبه یک از
بین  ۲۸۹کشور مورد بررسی بوده است.
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همچنین ،مطابق با آمار منتشره مراجع ذیربط ،میزان درآمد ایران حاصل از گردشگری خارجی در سال  ۲۹۰۷حدود  ۶میلیارد دالر
بوده است (شامل کشورهای منطقه و سایر) .از سوی دیگر در چهار ماهه نخست سال  ۲۹۰۸نسبه به دوره مشابه سال قبل ورود گردشگر
به کشور حدود  ۸۹درصد رشد داشته است .به عبارتی کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش میزان صادرات گردشگری به کشور بوده
است .از انتهای سال  ۲۹۰۸و با شیوع بیماری کرونا به تدریج مرزهای هوایی و زمینی بسیاری از کشورها بسته شده و جابجایی مسافر
به شدت محدود شد .از این رو میتوان انتظار داشت که این بخش به شدت از شیوع بیماری ضربه دیده باشد .از سوی دیگر ،با گسترش
کرونا محدودیتهای بسیاری بر جابجایی مسافر در بین شهرها اعمال شد .کاهش درآمد بخش عمدهای از جامعه در نتیجه تعطیلی
فعالیتهای تولیدی نیز در کنار محدودیت مسافرتها باعث شده که بخش گردشگری در سال  ۲۹۰۰کاهش چشمگیر داشته باشد.
کاهش  ۸درصدی خدمات هتلداری و رستورانها در فصل نخست سال  ۲۹۰۰میتواند به عنوان پراکسی از اثر کرونا بر بخش گردشگری
لحاظ شود .هرچند که این آمار کامل نبوده و به طور دقیق منعکسکننده وضعیت بخش گردشگری نخواهد بود.
 -3-9-1کشاورزی
همهگیری بیماری کرونا بر کل سیستم غذایی در سطح جهان تأثیر گذاشته است .این بیماری بر تمامی اجزای سیستم غذایی از عرضه
اولیه محصول تا فرآوری ،تجارت و همچنین سیستم حمل و نقل ملی و بینالمللی و تقاضای واسطه و نهایی برای محصوالت اثرگذار
بوده است .همچنین این بیماری بر بازار نهادهها مانند بازار کار و سرمایه نیز موثر بوده است .چنانچه بیماری فوق کنترل شده و اقتصاد
جهانی را متأثر نمیساخت ،انتظار میرفت که بخش کشاورزی نیز همانند بخش صنعت در نتیجه جهش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی
و افزایش قیمت کاالهای داخلی رشد چشمگیر داشته باشد .در این میان شیوع بیماری کرونا بزرگترین مانع تحقق پیشبینی فوق بوده
است .از این رو ابتدا بایستی اثر بیماری فوق بر بخش کرونا شناخته شود تا بتوان در مورد وضعیت کلی این بخش نتیجهگیری کرد.
همزمان با تداوم همهگیری بیماری الزم است که مشکالتی که بر بخش کشاورزی و غذا اثرگذار هستند را از جنبه عرضه و تقاضا
شناسایی نمود .همهگیری بیماری به طور کلی از دو جنبه عرضه و تقاضا بر بخش کشاورزی اثرگذار است .از منظر عرضه عدم دسترسی
به نهادههای واسطه مانند کود ،بذر و آفتکشها (در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور ناشی از کاهش قیمت محصوالت صادراتی،
محدودیت تجاری و یا مختل شدن زنجیره توزیع و  ...ناشی از شیوع بیماری) در سطح مزرعه میتواند به واسطه تخصیص کمتر از نیاز
نهادهها به محصول ،کاهش تولید را در پی داشته باشد .عالوه بر نهادههای واسطه ،ممکن است دسترسی به تجهیزات و قطعاتی که
برای و حفظ و نگهداری کاالهای سرمایهای مانند ماشینآالت و ساختمانهای فعال در فرایند تولیدات کشاورزی مورد نیاز است دشوار
شده باشد.
هرچند این تجهیزات در کوتاهمدت تأثیر قابل توجهی بر تولید ندارند اما در صورت طوالنی شدن مدت زمان همهگیری ،در میانمدت
رشد تولید محصوالت کشاورزی کاهش خواهند داد .به طور معمول فعالیتهای بخش کشاورزی عالوه بر سرمایه از نیروی کار قابل
توجهی نیز بهره میگیرد و در کشورهای در حال توسعه میزان استفاده از این نهاده به نسبت کشورهای توسعه یافته بیشتر است .با در
نظر گرفتن این موضوع شیوع بیماری از چند طریق بر میزان نیروی کار در دسترس تأثیر گذاشته است  -۲بیمار شدن نیروی کار و
کاهش توانایی فیزیکی  -۱عدم تمایل به انجام کار و -۹اعمال قوانین قرنطینه .بروز این شرایط در بسیاری از کشورهای جهان منجر
به کاهش عرضه نیروی کار شده و فعالیت کشاورزی را در مناطقی که بر استفاده از نیروی کار تمرکز داشتهاند را با چالش جدی مواجه
نموده است.
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همهگیری بیماری نه تنها در زمینه عرضه بلکه از بعد تقاضا نیز بر بخش کشاورزی اثر گذاشته است .یکی از مهمترین اثرات همهگیری
بیماری کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان است .این مساله به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید افراد جامعه
شده است .همچنین باید به این نکته توجه نمود که اثرات ناشی از بروز بیماری فوق با توجه به عوامل مختلف مانند میزان پسانداز
جامعه ،میزان ذخایر مواد غذایی ،برنامههای حمایتی دولتها و توانایی اقتصادی آنها ممکن است متفاوت باشد و در برهههای زمانی
مختلف اتفاق افتد.
یکی از شاخصهایی که میتوان اثرات اقتصادی کرونا بر بخش کشاورزی را نشان داد ،اطالعات شاخص قیمت مصرفکننده است.
البته باید به این نکته توجه نمود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها بخش کوچکی از تغییرات شاخص قیمت ناشی از بروز
بیماری بوده و بخش اعظم تغییرات مربوط به تغییرات در شرایط اقتصادی کشور است .شاخص قیمت مصرفکننده که نشان دهنده
تغییرات قیمت کاالها و خدمات مصرفی کسب شده یا مصرف شده توسط خانوار است .مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده چهار ماه
کرونایی (اسفندماه  1398لغایت خردادماه  )۲۹۰۰با چهار ماه مشابه سال قبل (در دوره اسفند  1397لغایت خرداد  )۲۹۰۸که مساله
همهگیری بیماری وجود نداشته نشان میدهد که شاخص کل قیمت مصرفکننده روند مشابه داشته و نرخ تورم مصرفکننده در دوره
اسفند  1397لغایت خرداد  1398به طور متوسط ،ماهانه  ۱/۶درصد رشد داشته است و در مدت مشابه کرونایی (اسفند 1398
لغایت خرداد  )۲۹۰۰متوسط ماهانه رشد نرخ تورم مصرفکننده  2درصد بوده است که نشان از کم بودن نرخ تورم در زمان همهگیری
بیماری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد .مقایسه شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها که عمدتا مربوط به محصوالت بخش
کشاورزی هستند ،نشان میدهد که نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در دوره کرونایی )اسفند  1398لغایت خرداد  )۲۹۰۰نسبت به
دوره مشابه سال قبل ،کاهش داشته است بطوری که مقدار متوسط تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در دوره مشابه سال قبل (اسفند
 1397لغایت خرداد  ۱/۵ )۲۹۰۸درصد بوده و در دوره شیوه بیماری به  ۱/۸درصد کاهش یافته است .این مقایسه نشان میدهد که
این اتفاق یعنی کاهش رشد تورم میتواند ناشی از دو مسئله باشد -۲:کاهش درآمد افراد که عمال قدرت خرید کاهش پیدا نموده و در
پی آن میزان تقاضای خانوار کاهش یافته است و  -۱تغییر الگوی غذایی مصرفی خانوار است که برای برخی محصوالت با افزایش
تقاضا و برای برخی محصوالت دیگر با کاهش تقاضا همراه شده است (نکته آن که در بازه زمانی مورد نظر در سال  ۲۹۰۰نسبت به
زمان مشابه سال  ۲۹۰۸میزان افزایش نرخ ارز بیشتر بوده است پس کاهش رشد تورم مصرفکننده نمیتواند ناشی از تغییرات نرخ ارز
باشد).
با توجه به اینکه در مقطع تهیه گزارش در اواسط سال  ،۲۹۰۰دسترسی به اطالعات مقدار مصرف مواد غذایی در خانوار وجود ندارد ،با
استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده میتوان در خصوص تغییرات تقاضا تحلیلهایی را ارائه داد؛ با این استدالل که با کاهش تقاضا،
مازاد عرضه به وجود میآید و در نتیجه قیمت نیز کاهش خواهد یافت .با این فرض ،نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده گوشت قرمز
و ماکیان ،ماهیها و صدفداران روغنها و چربیها ،سبزیها و حبوبات و قند و شکر و شیرینیها کاهش یافته است که نشان از کاهش
تقاضا برای این گروههای محصولی است .از طرفی شاخص قیمت گروه محصولی شیر ،پنیر و تخم مرغ و میوه و خشکبار افزایش یافته
است که نشان از افزایش تقاضا در این گروههای محصولی دارد .نرخ تورم گروه نان و غالت نیز تغییری نسبت به مدت مشابه سال
قبل نداشته است .شکل ( )۱-۹و شکل ( )۸-۱شاخص قیمت و نرخ تورم قیمت مصرفکننده را نشان میدهد.
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شکل  -3-1شاخص قیمت مصرفکننده گروههای کاالیی

شکل -1-3نرخ تورم مصرفکننده گروههای کاالیی
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در مجموع تمامی شاخصهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها چنین میتوان برداشت نمود که با توجه به شرایط ویژه دوران کرونایی،
هم دولت اقدام به تأمین و تهیه مواد غذایی مصرفی خانوارها نموده است و هم خانوارها به علت کاهش درآمد ،تغییراتی در الگوهای
غذایی داشتهاند .از طرفی به این نکته نیز باید توجه نمود که در این دوران ،تقاضا برای مواد غذایی از جمله در فست فودها ،رستورانها
دانشگاهها ،هتلها ،مقاصد گردشگری ،تاالرها و امثالهم بعلت تعطیلی اکثر این اماکن کاهش چشمگیری داشته است.
یکی از مورادی که در گزارشهای بینالمللی به آن توجه شده است ،آسیب دیدن تجارت محصوالت کشاورزی در دوران همهگیری
ویروس کرونا بوده است .بدین منظور به بررسی اطالعات صادرات و واردات در دوران کرونا پرداخته میشود تا تصویر بهتری از اثرگذاری
ویروس بر تجارت محصوالت کشاورزی بدست آید .با توجه به دسترسی به اطالعات تجارت محصوالت کشاورزی سه ماهه نخست
سال  ،1399برای تحلیل اثرات کرونا اطالعات تجارت محصوالت کشاورزی در سه ماهه نخست سال  1399با سه ماهه نخست
سالهای  1392تا  1398مقایسه شد.
طبق اطالعات موجود ،با وجود مشکالت تجارت و مسدود بودن برخی مبادی تجارت کشور ،مقدار صادرات محصوالت کشاورزی ،با
افزایش مواجه بوده است .بر اساس اظهارات معاون فنی گمرک جمهوری اسالمی ایران دلیل اصلی رشد محدود ارزش صادرات کاالهای
کشاورزی ،اختصاص مسیر سبز به اظهارنامههای صادراتی اقالم کشاورزی ،ارزیابی در محل محصوالت صادراتی ،انجام رویه صادرات
کاالهای کشاورزی به صورت شبانهروزی و پذیرش حمل یکسره کاالهای کشاورزی بوده است .همچنین در ابتدای شیوع بیماری
گمرک جمهوری اسالمی رایزنیهای الزم را برای صادرات محصوالت فسادپذیر کشاورزی با رعایت پروتکلهای بهداشتی را با
طرفهای تجاری صورت داده است .اما باید به این مساله توجه نمود که افزایش مقدار صادرات با افزایش ارزش صادرات همراه نشده
است به عبارتی ،قیمت واحد صادراتی با کاهش همراه بوده بطوری که قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی در سال  1398حدود
 647.1دالر به ازای هر تن بوده که این مقدار برای سال  1399تا  549.6دالر به ازای هر تن کاهش یافته است که نشان از
افت  15درصدی قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی دارد که دلیل اصلی آن نیز ،کاهش جهانی تقاضای محصوالت کشاورزی و در
پی آن افت قیمت محصوالت بوده

است۶۶.

از منظر واردات نیز ،مقدار واردات نسبت به سالهای قبل افزایشی بوده ولی ارزش واردات نسبت به سال قبل کاهش داشته است که
این مسئله ناشی از افت قیمت محصوالت وارداتی ناشی از افت تقاضای جهانی محصوالت کشاورزی است .قیمت واحد محصوالت
وارداتی افت قابل توجهی داشته است بطوری که از  547دالر به تن سال  1398به  368دالر به تن در سال  1399کاهش یافته
است که نشان از افت  33درصدی این شاخص دارد .بنابراین ،در نگاه کلی بیماری کرونا از لحاظ مقداری ،در سه ماهه اول سال
 ،1399اثرات قابل توجهی نداشته و بیشترین اثر خود را در قیمت محصوالت صادراتی و وارداتی گذاشته است .شکل ()۶-۱( ،)۵-۱
و ( )۷-۱به ترتیب آمار صادرات ،واردات و تراز تجاری سه ماهه نخست محصوالت کشاورزی را در طی سالهای  1392الی 1399
نمایش میدهد.
شکل  -1-1آمار صادرات سهماهه نخست محصوالت کشاورزی طی سالهای  9113الی 9111

۶۶منبع دادههای تجارت بخش کشاوزی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب بوده است.
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گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
شکل  -2-1آمار واردات سهماهه نخست محصوالت کشاورزی طی سالهای  9113الی 9111

گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
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شکل  -3-1تراز تجاری سهماهه نخست محصوالت کشاورزی طی سالهای  9113الی 9111

گمرک جمهوری اسالمی و محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

با وجود نکات فوق و پذیرش کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در نتیجه کرونا و علیرغم اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی درنتیجه
واردات برخی اقالم کاالهای اساسی نظیر ذرت و سویا منفی بوده است ،آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی برای شش ماهه نخست
سال  ۲۹۰۰گویای آن است که این بخش حدود  ۸/۸درصد رشد مثبت داشته است.
همچنین اطالعات منتشره اخیر گمرک بیانگر آن است که حجم صادرات محصوالت کشاورزی در  ۸ماهه نخست سال  ۲۹۰۰حدود
 ۱۷درصد از لحاظ وزنی و  ۲۹درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است .آمار فوق به نشانگر آن است که علیرغم کاهش قیمت
محصوالت کشاورزی ،قیمتهای باالتر محصوالت در کشورهای همسایه و تاثیرپذیری کمتر بخش کشاورزی از کرونا باعث رشد تولید
کل و رشد صادرات محصول بوده است .این امر بخشی از افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در داخل را نیز توجیه میکند .به عبارتی
آمار  ۸ماهه همچنین نشاندهنده آن است که قیمت محصوالت صادراتی کشاورزی که در سهماهه نخست سال نسبت به قبل کاهش
یافته بود به تدریج و با از سرگیری فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته است.
 .3-3بررسی گزارش نهادهای مختلف از رشد اقتصادی در بخشهای مختلف
 -3-3-9صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول جدیدترین نسخه از گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» ۶۷را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش انتظار
میرود اقتصاد جهان در سال  ۱۹۱۹میالدی در مقایسه با سال پیش از آن  ۸/۸درصد کوچکتر شود.
این نهاد بینالمللی در حالی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال  ۱۹۱۹را منفی  ۸/۸درصد پیشبینی کرده است که در گزارش قبلی
چشمانداز اقتصادی جهان که در ماه ژوئن (اوایل تیرماه) منتشر شد ،از احتمال افت  ۵/۱درصدی تولید ناخالص جهان در سال ۱۹۱۹
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خبر داده بود .صندوق بینالمللی پول دلیل بهبود  ۹/۸واحد درصدی پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال  ۱۹۱۹را بروز
نشانههایی از بهبود قویتر اقتصاد جهانی در سهماهه سوم سال  ۲۹۰۰میالدی عنوان کرده است.
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  ۱۹۱۹منفی  ۵درصد پیشبینی شده است که در مقایسه با
پیشبینی اعالم شده در گزارش قبلی به میزان  ۲واحد درصد بهبود نشان میدهد.
همچنین صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  ۱۹۱۲را  ۹/۱درصد پیشبینی کرده است که این رقم نیز در مقایسه
با پیشبینی قبلی به اندازه  ۹/۲واحد درصد بهبود یافته است .در این گزارش همچنین نرخ تورم و بیکاری در ایران نیز به ترتیب ۹۹/۵
درصد و  ۲۱/۱درصد پیشبینی شده است.
عالوه بر ایران ،برخی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (بر اساس طبقهبندی صندوق بینالمللی پول) نیز شاهد
بهبود نسبی پیشبینی رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول بودهاند و نرخ رشد اقتصادی کل این منطقه نیز با
 ۹/۶واحد درصد بهبود نسبت به گزارش قبلی ،منفی  ۸/۲درصد پیشبینی شده است .در این گزارش نرخ رشد اقتصادی عربستان
سعودی بهعنوان بزرگترین اقتصاد نفتی منطقه منفی  ۵/۸درصد و نرخ رشد اقتصادی مصر که بزرگترین اقتصادی غیرنفتی منطقه
مثبت  ۹/۵درصد پیشبینی شده است.
 -3-3-3اکونومیست
همچنین ،اکونومیست ۶۸در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیشبینی کرد اقتصاد ایران پس از رشد منفی  ۲۱درصدی در سال
 ۲۹۰۰به شرط مهار کرونا با رشد مثبت  ۱درصدی در سال آینده مواجه شود.
واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال  ۱۹۱۹-۱۹۱۲با رشد منفی ۲۱
درصدی مواجه شود ،مسئلهای که یکی از دالیل آن در اختالل گسترده در فعالیت اقتصاد به خاطر بحران کرونا نهفته است.
اکونومیست این نکته را در آخرین بهروزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست  ۱۹۱۹است مطرح کرده است.
در این گزارش آمده که انتظار میرود نرخ تورم سال  ۱۹۱۹به  ۱۵درصد برسد ،اما با یافتن روزنههای جدید برای تجارت و افزایش
خریداران نفت ایران ،نرخ تورم طی سالهای  ۱۹۱۲تا  ۱۹۱۸به طور متوسط به  ۲۵/۵درصد کاهش یابد .در این گزارش همچنین
پیشبینی شده که تراز تجاری ایران در سال  ۱۹۱۹برای نخستین بار از سال  ۲۰۰۸منفی شود .همچنین گفته شده که کسری تجاری
کاالهای غیر صنعتی بسیار باال خواهد بود ،به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.
پیشبینی اکونومیست بر پایه یک سری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد که به شرح ذیل است :انتظار است چنانچه واکسن
این ویروس به سرعت ساخته نشود ،نهایتاً  ۹۹درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند ۲۵ .درصد افرادی که کرونا میگیرند دچار وضعیتی
وخیم میشوند و یک درصد مبتالیان میمیرند .میزان مرگومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف ،ردیابی و مهار ویروس و
ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد .در کشورهایی که میزان ابتال کاهش یافته ،محدودیتهای جابهجایی به طور تدریجی برداشته
شده است .اگر تعداد مبتالیان افزایش یابند ،احتماالً باید محدودیتهای تازهای وضع شود .با توجه به تجربه بیماریهای مشابه گذشته،
پیشبینی میکنیم واکسن کرونا تا پایان  ۱۹۱۲در دسترس قرار گیرد.
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در خصوص اقتصاد ،پیشبینی شده است تولید ناخالص داخلی جهان در سال  ۱۹۱۹بالغ بر  ۸/۸درصد کاهش یابد و تجارت جهانی در
این سال با افت  ۱۱/۶درصدی مواجه شود .اقتصاد جهان حداقل تا قبل از سال  ۱۹۱۱به سطح پیش از کرونا باز نخواهد گشت۱۹۱۹ .
و  ۱۹۱۲سالهایی از دست رفته برای اقتصاد جهان خواهند بود و تولید ناخالص داخلی واقعی در همه مناطق جهان طی این دو سال
کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشورهای توسعهیافته و صنعتی بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد .همچنین انتظار این است
قیمت نفت در سال  ۹۸ ،۱۹۱۹درصد کاهش داشته باشد و متوسط قیمت هر بشکه نفت به  ۸۹دالر برسد.
اقتصاد ایران که پیشتر تحتفشار تحریمهای آمریکا قرار داشت ،هماکنون با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است .کاهش
صادرات به چین ،افت تجارت منطقهای ،ایجاد اختالل در بخشهای صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تأثیرات
منفی کرونا بر اقتصاد ایران است .افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محمولههای نفتی که با دور زدن تحریمها صادر میشوند را
کاهش داده است .پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال  ۱۹۱۹-۱۹۱۲با رشد منفی  ۲۱درصدی مواجه شود ،به
ویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتالیان به کرونا به وضع محدودیتهای جدید و اختالل در فعالیتهای اقتصادی منجر
میشود.
پیشبینی میشود با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه ،افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور ،اقتصاد ایران رشد
متوسطی را در سال  ۱۹۱۲-۱۹۱۱شاهد باشد .رشد اقتصادی ایران در این سال  ۱درصد پیشبینی شده است ،البته به شرطی که کرونا
نهایتاً مهار شود .همچنانکه ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریمها دست مییابد ،صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد
میکند و اقتصاد بیشازپیش به سمت رونق پیش میرود .اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ را شکست دهد،
رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریمها نیز کمتر سختگیرانه خواهد شد .انتظار این است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی
واقعی ایران طی سالهای  ۱۹۱۱-۱۹۱۹تا  ۱۹۱۸-۱۹۱۵بالغ بر  ۲/۶درصد باشد .اگر تحریمهای آمریکا برداشته شود این رشد بسیار
بیشتر خواهد بود.
مشکالت ایجاد شده در اثر وضع تحریمها و کرونا در کوتاهمدت همچنان محرک افزایش نرخ تورم در ایران خواهد بود .ضعیف بودن
پول ملی نیز به فشارهای تورمی افزوده است .بر این اساس انتظار این است نرخ تورم همچنان باال باشد و در سال  ۱۹۱۹به  ۱۵درصد
برسد .در شرایطی که اقتصاد با تحریمها کنار میآید و راههای جدیدی برای واردات پیدا میکند و خریداران نفت ایران نیز افزایش
مییابند و روند افت ارزش ریال کند میشود ،پیشبینی میشود نرخ تورم طی سالهای  ۱۹۱۲تا  ۱۹۱۸به طور متوسط به  ۲۵/۵درصد
در سال کاهش یابد .البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سیاستهای پولی تسلیم شود،
آن وقت نرخ تورم باالتری را شاهد خواهیم بود.
اکونومیست در پایان پیشبینی کرده است صادرات نفت ایران طی سال  ۱۹۱۹به  ۱۸۹هزار بشکه در روز برسد .این رقم تنها معادل
 ۲۱درصد صادرات روزانه  ۱/۸میلیون بشکهای نفت ایران در سال  )۲۹۰۶( ۱۹۲۷است .صادرات غیرنفتی ایران نیز با کاهش تقاضای
چین و کشورهای منطقه ضعیف خواهد شد .افت واردات در اثر انقباض اقتصادی ،تا حدودی افت صادرات را جبران میکند .اما انتظار
میرود تراز تجاری کشور در سال  ۱۹۱۹برای نخستین بار از سال  ۲۰۰۸منفی شود .کسری تجاری کاالهای غیر صنعتی بسیار باال
خواهد بود ،به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است .به طور کلی پیشبینی میشود تراز حساب
جاری ایران در سال  ۱۹۱۹به منفی  ۲/۸درصد تولید ناخالص داخلی برسد .با بهبود وضعیت اقتصاد و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی،
وضعیت تراز حسابهای جاری ایران در سالهای بعد بهتر خواهد شد.
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 -3-3-1مرکز پژوهشهای مجلس
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ۶۰که به دنبال بررسی شرایط اقتصادی و اثر کرونا بر اقتصاد در سال  ۲۹۰۰بوده آمده است که:
ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همهگیر جهانی ،پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن
متأثر شده و بنابراین انتظار میرود تا اقتصاد جهانی سال  ۱۹۱۹را با یک رکود قابل توجه سپری کند .در این میان ،ایران نیز مانند
بسیاری از کشورها درگیر این همهگیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج میبرد .شیوع کرونا ویروس
بیماری کرونا از انتهای سال  ۲۹۰۸و تدوام آن در سال  ،۲۹۰۰اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.
کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر
میکند .در بخش داخلی نیز تقاضای کل ،هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کاالها و خدمات که منجر به شیوع
بیشتر ویروس میشوند (مانند حمل و نقل ،رستوران و هتلداری ،پوشاک و …) تحت تأثیر قرار میگیرد .از طرف دیگر ،عرضه کل
اقتصاد نیز به دلیل اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی ،با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار موارد فوق ،نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری ،بر ابهام شرایط اقتصادی پیشرو میافزاید.
صرفنظر از سناریوسازیهای مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری ،به نظر میرسد که اقتصاد ایران تا پایان سال  ۲۹۰۰درگیر
تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود .نتایج بررسیها نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین  ۷/۵تا  ۲۲درصد از ستانده
اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت .همچنین بین  ۱۸۷۹تا  ۶۸۹۲هزار نفر از شاغلین فعلی ،متأثر از شیوع ویروس
شغل خود را از دست خواهند داد.
در ادامه تأثیر شیوع بیماری بر حوزههای بخشی ارائه خواهد شد .در بخش صنعت ،بیشترین آسیبپذیری واحدهای تولیدی صنعتی ،در
نتیجه سه عامل خواهد بود :الف .دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی (بانکی ،بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی) ،ب .بالتکلیفی واحدهای
تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیمگیریهای دولت ج .مشکالت قراردادی شرکتهای پروژهمحور در شرایط اپیدمی .در حوزه معدن
و صنایع معدنی ،مهمترین آثار شیوع این ویروس عبارتاند از :توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه ،از
دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ،تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصوالت معدن و صنایع معدنی ،کاهش
درآمد ارزی کشور ،تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاهمدت و میانمدت و … .در حوزه صنعت پتروشیمی ،کاهش فروش
و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ،کاهش ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی ،از دست دادن بازارهای صادراتی ،تشدید مشکالت
حمل و لجستیک ازجمله چالشهای صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست .در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه
فناوری اطالعات بسته به مدل کسب و کار وضعیتهای متفاوتی گزارش شده است؛ کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس
فیزیکی کمک میکنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شدهاند و کسب و کارهایی که فعالیتهای دارای تماس فیزیکی را ساماندهی
میکنند به نسبت وابستگیشان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.
در حوزه نفت و گاز ،چالشهای متعددی رخ داده است که مهمترین آنها عبارتاند از :کاهش تولید نفت و فرآوردههای نفتی ،کاهش
درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی ،عدم امکان ذخیرهسازی بیشتر بنزین و کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات .تأثیر
۶۰تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ،عملکرد شش ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال  ،۲۹۰۰مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره گزارش شماره ۲۷۹۹۶
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کرونا بر صنعت برق ،در سه حوزه عرضه ،تقاضا و مسائل مالی قابل بررسی است .در حوزه عرضه ،مشکالتی نظیر اختالل در زنجیره
تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاهها ،اختالل در اجرای پروژههای احداث ،نگهداری و تعمیرات و در نهایت ناپایداری
شبکه تولید ،انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی به دلیل انجام نشدن به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی متصور است .در حوزه
تقاضای برق مشکالتی نظیر کاهش تقاضای برق در کوتاهمدت و تغییر الگوی آن و احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط
پیک (در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان) پیشبینی میشود .در حوزه مالی نیز به دلیل کاهش صادرات
و همچنین وصول نشدن  ۸۹درصد قبوض مصرفکنندگان تا پیش از سال  ۲۹۰۰پیشبینی میشود که وزارت نیرو با مشکل نقدینگی
مواجه شود.
در حوزه اشتغال ،بررسیهای کالن نشان میدهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان
مستقل) ،نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیالت و کمکهای مالی دولت
دسترسی دارند.
به تبع شیوع بیماری ،وضعیت مالیاتستانی و درآمدهای مالیاتی دستخوش تغییرات ناخواسته شده است که مهمترین آنها ،کاهش
درآمدهای مالیاتی بهدلیل کاهش توأمان عرضه و تقاضا در اقتصاد است؛ این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است
جدیتر است .همچنین شیوع ویروس کرونا بهدلیل اختاللی که در محیط کسبوکار و فعالیتهای تولیدی ایجاد میکند باعث میشود
مؤدیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند .نکته مهم آن است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله
کسری بودجه ،تسهیل در حوزه مالیات نباید بهصورت معافیت ،تخفیف یا اعتبارات مالیاتی باشد بلکه باید امهال و تمدید زمانهای مقرر
وظایف مالیاتی در دستور کار قرار گیرد .نکته دیگر آنکه سیاستهای دولت در حوزه مالیاتی ،کوتاهمدت در نظر گرفته شده است و به
نظر میآید این تسهیالت باید در بازه بلندتری به مؤدیان اعطا شود .همچنین با توجه به ادامه این بحران ،باید برای رویههای اجرایی
و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علیالخصوص مالیات بر درآمد مشاغل ،تمهیداتی در نظر گرفته شود .هر چند
عملکرد درآمدهای مالیاتی عالوه بر وضعیت پایههای مالیاتی تابع میزان کوشش مالیاتی نیز است و همین امر میتواند باعث شود تا
برآیند درآمدهای مالیاتی متاثر شود و حتی مقدار آن افزایش یابد .به عالوه برخی از پایههای مالیاتی از جمله مالیات بر کاالها و خدمات
و مالیات متاثر از نرخ تورم است و به همین خاطر میزان اسمی وصول درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار

میدهد۷۹.

کرونا در بخش کشاورزی با تأثیر بر زنجیره تأمین ،تقاضا و نقدینگی ،بر بنگاهها و با تأثیر بر عرضه نیروی کار ،مصرف کاالها و خدمات
و به ویژه با کاهش درآمد مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد
بخش کشاورزی تأثیرگذار است .بررسی شواهد آماری نشاندهنده اثرگذاری  ۷/۸درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و  ۲۹درصدی
در بخش صادرات ،در ماه اسفند  ۲۹۰۸است و در نتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند  ۲۹۰۸در حدود ۹،۱۵۹
میلیارد تومان در بخش مصرف و  ۷۹۹میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده میشود .تدوام شیوع ویروس کرونا در ماههای
فروردین و اردیبهشت  ۲۹۰۰میتواند دامنه خسارتها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.
در بخش کسب و کارهای روستایی و عشایری به تبع کاهش فعالیت اداری دستگاههای اجرایی مشکالتی ایجاد شده است و تداوم
وضعیت فوق ،در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیتهای تولیدی قطعاً مشکالتی برای ساکنین روستا و مناطق عشایری ایجاد
۷۹میزان وصول درآمدهای مالیاتی در سال  ۲۰۱ ،۲۹۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال پیش از آن رشد  ۹۶درصدی داشته است .به نظر میرسد ،بهبود
کوشش مالیاتی در کنار افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمتها در سال  ۲۹۰۰یک عامل مهم در رشد اسمی وصول درآمدهای مالیاتی در سال  ۲۹۰۰بوده است.
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خواهد کرد .اختالل در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصوالت برخوردار از بازارهای منطقهای و ملی و حتی محصوالت برخوردار
از بازارهای محلی از دیگر مشکالت بوجود آمده در بخش فوق بوده و این آسیب بهدلیل عدم توسعه فراگیر زیرساختهای بازاریابی
الکترونیک محصوالت روستاییان و عشایر و فقدان زنجیرههای تأمین و ارزش پایدار تشدید شده است.
در بخش مسکن ،گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه  ۲۹۰۸به کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی ،تعطیلی
مشاغل و کاهش تعامالت اقتصادی منجر شد که بهطور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش  ۱۸/۸درصدی تعداد معامالت
ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمنماه  ۲۹۰۸و همچنین کاهش حدود  ۱۹درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل
(اسفند  )۲۹۰۷نشان داد؛ همچنین آمارهای دیگر بخش مسکن در اسفند و فروردین ماه نشان دهنده یک افت قابل توجه در این بخش
است .اما مهمترین آسیب در این بخش ،متوجه اشتغال کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژههای پیمانکاری است.
شیوع کرونا در بخش حمل و نقل تأثیرات قابل توجهی داشته است؛ ارائه خدمات حملونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی
میتواند باعث شیوع بیشتر شود .چالش حملونقل همگانی این است که چگونه «فاصلهگذاری فیزیکی» در آن تضمین شود .این
موضوع برای کالن شهرها از اهمیت ویژهای برخوردار است .چناچه قرار باشد پروتکل ابالغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
به صورت کامل در بخش حمل و نقل پیادهسازی شود بخش قابل توجهی از ظرفیت سیستم حملونقل همگانی برای تعداد به نسبت
پایینتری از مسافران مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ علیرغم بکارگیری حجم باالیی از ظرفیت سیستم برای جابجایی بخش اندکی
از تقاضای معمول ،امکان فاصلهگذاری در مکانهای مختلفی مانند پلههای برقی ،ورودی و خروجی ایستگاهها (بخصوص ایستگاههای
تبادلی) ،صف خرید بلیط (حتی با حذف بلیط تک سفر) و بر روی سکوها دشوار خواهد بود.
در حوزه بهداشت و درمان اقدامات گستردهای جهت مقابله با شیوع بیماری صورت گرفته است که اهم آن تشکیل ستاد مقابله با ویروس
کرونا و اعطاء اختیارات الزم به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بود .اما در حوزه عملکردی نقدهایی به وزارتخانه مزبور وارد
است؛ به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استانها ،ویروس به صورت گسترده و سریع
در کشور شیوع پیدا کرد؛ یکی از دالیل رویداد فوق ،سوق داده شدن بخش بزرگی از منابع این وزارتخانه به سمت بخش درمان و
تضعیف سیستم بهداشتی کشور ،طی دهههای اخیر بوده است .بروز بیماری کرونا باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی
عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود .موضوع مهم دیگر ضعف وزارت بهداشت بعنوان متولی
سالمت در امر بسیار مهم اطالعرسانی و آموزش سالمت در کشور است؛ ضعف این دستگاه در تولید محتوا ،پراکندگی اطالعرسانی و
مستندات ،عدم اطالعرسانی کافی تا جایی بود که حتی در مواردی ،تاثیر شایعات بر آن غلبه پیدا کرده بود که عواقب ناگواری نظیر
فوت برخی از هموطنان بخاطر مصرف الکل در کشور را شاهد بودیم .مساله دیگر ،غفلت وزارت بهداشت از اصالح فرآیندها و بجای
آن تمرکز بر ساختارها است .مثال بارز آن ،تمرکز تأمین و توزیع ماسک در آن وزارتخانه با هدف تأمین به موقع و جلوگیری از افزایش
قیمت این ملزومات بود که با این اقدام ،وزارت بهداشت نه تنها یک گام رو به عقب نسبت به اصل تمرکز بر وظایف تولیگری و
سیاستگذاری برداشت بلکه بعد از اجرای این سیاست کماکان شاهد باقی بودن مشکالت مذکور در کشور بودیم و چالش دسترسی
برطرف نشد.
همزمانی شیوع کرونا با تعطیالت سال نو باعث وارد شدن ضربه قابل توجه به صنعت گردشگری شد؛ براساس تخمینهای صورت
گرفته از  ۵سال گذشته منتهی به سال  ،۲۹۰۰میتوان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردینماه حدود  ۲میلیون مسافرت
خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت میگرفت و حدود  ۸۵۹هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد میشدند .همچنین
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در طی این مدت حدود  ۱۹میلیون نفر سفر داخلی با  ۷۵میلیون شب اقامت (بر اساس میانگین نوروز  )۲۹۰۸توسط گردشگران داخلی
ثبت میشد؛ شیوع کرونا در اسفند و فروردین  ۲۹۰۰باعث افت قابل توجه تمامی رویدادهای فوق شد .کسب وکارهای حوزه گردشگری
(داخلی ،ورودی و خروجی) در شرایط فعلی عمالً تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف شده است .امهال حق
بیمه سهم کارفرما ،امهال هزینههای برق و گاز مصرفی ،عدم اجرای محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی و امهال
یا بخشودگی کامل اجارهبهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی و … اقداماتی هستند که در جهت حمایت
از صنعت گردشگری انجام شدهاند .اما بعید است که اقدامات فوق بتواند باعث بهبود وضعیت بدنه اصلی بخش گردشگری شود؛ توضیح
اینکه بیش از دو سوم فعاالن بخش گردشگری ،به صورت غیرمستقیم و غیررسمی در این صنعت شاغل بوده و در استخدام تاسیسات
گردشگری نیستند.
نتیجه آن که تحت سناریوهای مختلف تداوم وضعیت چندماهه شروع بیماری تا پایان سال یا بهبود وضعیت بیماری ،تولید ناخالص
داخلی میتواند بین  ۷/۵تا  ۲۲درصد منفی شود.
-3-1ارزیابی شدت آسیبپذیری بر صنایع منتخب بورسی
به منظور بررسی اثر کرونا بر میزان تولید ،قیمت و فروش بخشهای مختلف اقتصادی مرکز آمار ۷۲بررسی آماری را به عمل آورده
است که تا حدودی میتواند آسیبپذیری این بخشها را نشان دهد .در گزارش فوق آمده است که بررسیهای اقتصادی به عمل آمده
در زمان اپیدمی نشان میدهد شیوع ویروس کرونا بخشهای اقتصادی از جمله گردشگری ،بازرگانی خارجی ،بازار سرمایه ،بازار ارز،
بازار مسکن ،کسب و کارهای خُرد ،کسب و کارهای عمومی ،قیمت کاالها ،تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در گزارش مرکز آمار با عنوان «طرح نظرسنجی تأثیر کرونا بر کسب و کارها» پرسشها به گونهای طراحی شده که بتوان نتایج آن را
در سطح کل کشور و همچنین سه گروه عمده فعالیتهای اقتصادی (خدمات ،صنعت و معدن ،کشاورزی) منتشر کرد .برای این منظور
اندازه نمونه محاسبه شده برابر حدود  ۸۹۹۹انتخاب شده است .چارچوب مورد استفاده برای بخش خدمات و کشاورزی فایل مربوط به
اتاق اصناف و تعاون ایران بود و برای صنعت و معدن از چارچوب موجود در مرکز آمار ایران استفاده شد.
نتایج این تحلیل بر اساس مصاحبه تلفنی با  ۹۸۹۰منبع اطالع در کسب و کارهای مختلف در رشته فعالیتهای اقتصادی ارائه شده
است .در نمونههای مصاحبه شده ،بخش خدمات با  ۸۶درصد بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده و بخشهای صنعت و
کشاورزی در ردههای بعدی قرار میگیرند.
میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح این گونه است که  ۹۸درصدکسب و کارها
بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشتهاند که این مقدار در اردیبهشت به  ۱۲درصد رسیده است و در مقایسه با ماههای اسفند
و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت  ۲۷درصد افزایش داشته است .همچنین میزان  ۱۱درصد در اسفند و فروردین با تمام
ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادهاند که با افزایش  ۲۱درصد به عدد  ۹۸درصد در اردیبهشت ماه رسیده است .همچنین  ۸۹درصد
مابقی نمونهها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشتهاند که این عدد در اردیبهشت ماه به  ۸۵درصد رسیده
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است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است .نتایج تفضیلی به تفکیک بخشهای
اقتصادی در شکل  ۱آورده شده است.
شکل -1-1میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در اردیبهشت 9111

شکل  -8-1میزان فعالیت کسب و کارهای مختلف اقتصادی طی اسفند  9118تا اردیبهشت 9111

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این طرح ،اینگونه است که میزان
فروش با  ۸۸٫۸درصد در اسفند و فروردین و  ۸۵٫۷درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.
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گزینههای جریان نقدینگی ،نیروی انسانی ،مقدار تولید ،بدون تأثیر و میزان پس انداز به ترتیب در رتبههای بعدی تأثیرپذیری از کرونا
قرار دارد .الزم به ذکر است که این رتبهبندی در هر دو دوره یکسان بوده است.
شکل  -1-1تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف کسب و کارها در اسفند  9118و فروردین 9111

شکل -91-1تأثیر کرونا بر کسب و کارهای اقتصادی در اردیبهشت 9111

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخشهای خدمات بر اساس نتایج اینطرح :میزان فروش
با  ۸۲٫۲درصد در اسفند و فروردین و  ۹۷٫۸درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیر پذیری را داشته است .بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای
مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن بر اساس نتایج این طرح :میزان فروش با  ۸۵٫۰درصد در اسفند و
فروردین و  ۸۸٫۸درصد در اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را داشته است .بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و
کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی بر اساس نتایج اینطرح :میزان فروش با  ۶۰٫۸درصد در اسفند و فروردین و  ۵۶٫۶درصد در
اردیبهشت بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.
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شکل  -99-1تأثیر کرونا بر کسب و کارهای اقتصادی به تفکیک بخشها طی اسفند  9118و فروردین 9111

شکل  -93-1تأثیر کرونا بر کسب و کارهای اقتصادی به تفکیک بخشها طی اردیبهشت 9111

تأثیر کرونا بر وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی طی پنج سؤال مورد بررسی قرار گرفت که در این سوالها وضعیت تعدیل
نیرو ،دورکاری و غیبت موقت از کار پرسیده شده است.
در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخشهای کسب و کار  ۹۹درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند و در
اردیبهشت  ۷درصد حداقل یک نفر را تعدیل کردهاند .همچنین نتایج تعدیل نیرو به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی در
شکل زیر نشان داده شده است.
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شکل  -91-1تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار

شکل -91-1تأثیر کرونا بر دورکاری کسب و کارها

در بازه زمانی اسفند و فروردین ،در  ۱۵درصد از کل بخشهای کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در اردیبهشت
 ۱۹درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است .همچنین نتایج دورکاری به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و
کشاورزی در شکل  ۰نشان داده شده است.
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در ماههای اسفند و فروردین  ۲۵/۸درصد و در اردیبهشت ماه  ۹/۰درصد از کل بخشهای کسب و کار حداقل یک نفر غایب موقت
داشته اند .همچنین نتایج غیبت از کار به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل  -92-1تأثیر کرونا بر غیبت افراد از کار (تغییرات نیروی انسانی)

شکل  -93-1تأثیر کرونا بر اشتغال جدید افراد
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در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخشهای کسب و کار  ۸درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفرنیروی
انسانی جدید به کار گرفته شده است و در اردیبهشت  ۲۲/۹درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید بکار گرفتهشده است .همچنین
نتایج به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی در شکل ( )۲۷-۱نشان داده شده است.
در مورد افزایش ساعت کاری در کل بخشهای کسب و کار  ۷/۰درصد در اسفند و فروردین حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری
وجود داشته است و در اردیبهشت  ۸/۷درصد حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است .همچنین نتایج افزایش ساعت
کاری به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی در شکل ( )۲۸-۱نشان داده شده است.
شکل  -91-1تأثیر کرونا بر افزایش ساعات نیروی کار

تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت طی دو سؤال مورد پرسش قرار گرفت .ابتدا جهت تغییرات (افزایش ،کاهش و بدون تغییر) و سپس دلیل
تغییرات مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد جهت تغییرات قیمت در کل بخشهای کسب و کار  ۱۸/۵درصد در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته اند ۱۱ ،درصد
کاهش قیمت و  ۵۹/۵درصد تغییر قیمتی نداشته اند .این درصدها در اردیبهشت به ترتیب  ۱۸درصد ۱۹/۱ ،درصد و  ۵۲/۰درصد است.
همچنین نتایج مربوط به تغییرات قیمت به تفکیک بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی در شکل ( )۲۰-۱نشان داده شده است.
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شکل -98-1تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت

شکل  -91-1تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت (علل تغییر قیمت در این دوره)
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شکل  -31-1تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت (علل تغییر قیمت در این دوره) به تفکیک بخش

شکل  -39-1تأثیر کرونا بر تغییرات فروش به تفکیک بخش
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شکل  -33-1تأثیر کرونا بر تغییرات تولید به تفکیک بخش

شکل ( )۱۹-۱بیانگر آن است که شیوع کرونا از کانالهایی همانند تغییر در تقاضا ،تغییر در قیمت مواد اولیه و یا مشکالت حمل و
نقل منجر به تغییرات قیمتی محصوالت شده است .شکلهای ( )۱۱-۱و ( )۱۹-۱نیز نشان میدهند که در کل بخشهای اقتصاد
میزان فروش و تولید محصول در اسفند و فروردین  ۶۹درصد و در اردیبهشت حدود  ۵۷درصد کاهش یافته است.
در این بین بیشترین کاهش فروش مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است که در اسفند و فروردین حدود  ۶۸درصد کاهش فروش
داشته است .کمترین کاهش فروش نیز مربوط به بخش کشاورزی بوده است .شایان ذکر است که میزان کاهش فروش در اردیبهشتماه
نسبت به دو ماه قبل در تمامی بخشها بهبود یافته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شیوع بیماری کرونا ارزش تولید بخشهای
اقتصادی را از کانال کاهش حجم تولید و یا کاهش قیمت کاهش داده است.
-3-1جمعبندی از ارزیابی رشد اقتصادی در بخشهای مختلف
وقوع بیماری کرونا بخشهای مختلف اقتصادی را در سال  ۲۹۰۰متاثر کرد .با اینحال شدت اثرپذیری بخشهای مختلف تابعی از
ماهیت فعالیتها آنها بوده است .به طور خاص فعالیتها یا بخشهایی که ارائه کاال یا خدمات در آنها تابعی از حضور اجتماعی افراد بوده
است مانند بخشهای گردشگری ،رستوران و هتل آسیب بیشتری دیدهاند .از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال  ۲۹۰۰باعث شده است
تا برخی از بخشها به ویژه بخش تولید کاال بتواند از افزایش نرخ ارز منتفع شده و بخشی از کاهش رخ داده ناشی از آثار کرونا را تعدیل
کند .از اینرو به نظر میرسد زیربخشهای خدمات بیشترین آسیب و بخش کاال به ویژه کاالهایی که امکان صادرات داشته یا به دلیل
افزایش در نرخ ارز تقاضا برای کاال در بازار داخلی افزایش یافته است ،کمترین آسیب را از کرونا دیدهاند.
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فصل سوم :راهکارهای بهینه برای تامین مالی
راهکارهای بهینه برای رفع مشکل تامین مالی بنااههای کسب وکار از طریق بازارهای پول و سرمایه با تاکید
بر جلوگیری از بروز بحران در موزه بانکی و تقویت شفافیت و اثربخشی در بازار بورس

-1-9مقدمه
یکی از چالشهای رخ داده ناشــی از وقوع بیماری کرونا به مشــکالت ایجاد شــده به دلیل عدم توانایی برای تامین مالی بنگاههای
اقتصادی باز میگردد .وقوع بحران کرونا از مسیر کاهش تقاضای بنگاههای اقتصادی باعث شد تا بنگاهها از طریق افت در فروش با
چالش ســرمایه در گردش مواجه شــوند .از ســوی دیگر به دلیل کاهش توانایی بنگاههای اقتصــادی در ایفای تعهدات مالی توانایی
نهادهای مالی برای در اختیار قرار دادن منابع مالی به متقا ضیان دچار اختالل شد .از اینرو م شارکت دولتها در کمک به تامین مالی
بنگاهها به ویژه از طریق در اختیار قرار دادن ضمانتهای دولتی برای امکان دسترسی بهتر بنگاهها و به طور مشخص بنگاههای کوچک
و متوســط یکی از الگوهای ســیاســتگذاری برای تامین مالی در دوران کرونا در کشــورهای مختلف بوده اســت ،به طوریکه ،بر مبنای
گزارش بانک جهانی بر ا ساس نظر سنجی صورت گرفته از بنگاههای آ سیب دیده در ک شورهای مختلف در سه ماه می ،جوالی و
آگوست به ترتیب  ۵۲ ،۸۷و  ۹۸درصد از بنگاههایی که در نظرسنجی شرکت کردهاند استفاده از کمکهای مالی دولتی ذیل دسترسی
به وام یا ضمانت دولتی را به عنوان مهم ترین ابزار مورد استفاده در مقایسه با سایر ابزارها از جمله تعویق در مالیات ،یارانه در خدمات
عمومی(آب ،برق ،گاز و  )...و تعویق در بازپرداخت سود بانکی ذکر کردهاند.
با وجود اهمیت در د ستر سی به منابع مالی برای بنگاههای اقت صادی اقت صاد ایران با چال شهای متعددی برای ت سهیل مالی بنگاههای
اقتصادی مواجه است .وجود مشکالت ساختاری در نظام بانکی در کنار عدم توسعه یافتگی کافی در ابزارهای مالی سبب می شود که
امکان تامین مالی برای بنگاههای اقت صادی با د شواریهای زیادی مواجه با شد .در این ف صل از گزارش با توجه به محدودیتهای ذکر
شده و ضعیت بازارهای تامین مالی در ایران و راهکارهایی که میتواند به تو سعه بازارهای مالی در جهت افزایش تابآوری در مواجهه
با شوکهای اقت صادی از جمله کرونا با شد پرداخته می شود و به طور م شخص تو صیههای سیا ستی که میتواند در شرایط جاری به
بهبود امکان تامین مالی بنگاههای اقتصادی منجر شود ،پرداخته میشود.
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 -1-3تصویر کالن تامین مالی در ایران
تو سعه بازارهای سرمایه در یک ک شور ب ستری فراهم میآورد که بنگاههای فعال در اقت صاد ،به ابزارهای مالی متنوعتری برای تامین
مالی د ستر سی دا شته با شند .تامین مالی بنگاهها در اقت صاد ،در یک د سته بندی کالن ،از دو طریق انت شار بدهی (دریافت وام با تعهد
بازپرداخت ا صل و بهره) و انت شار سهام (تزریق وجه نقد از سوی سرمایهگذار در شرکت در قبال دریافت بخ شی از مالکیت) صورت
میپذیرد(شکل  .)۹-۲کلیترین دستهبندی تامین مالی از طریق بازارهای متفاوت سهام و بدهی را تصویر کرده است.
شکل  -9-1روشهای تامین مالی بنااهها

تامین مالی بنگاهها

انتشار بدهی

انتشار سهام

بازار عمومی سهام

بازار سهام خصوصی

Public Equity
Markets

Private Equity
Markets

بازار اوراق بدهی

بازار بانکی

Bond Markets

Bank Financing

در غیاب بازارهای سرمایهی توسعه یافته ،منابع تامین مالی بنگاهها به سه دسته کلی منابع داخلی بنگاهها ،اعتبار تجاری کوتاهمدت ،و
شبکه بانکی محدود می شوند ،و پروا ضح ا ست در این شرایط شبکهی بانکی به منبع ا صلی تامین مالی بنگاهها بدل خواهد شد ،که
خود به خود بنگاههای اقتصاد را به سمت استفاده بیشتر از بدهی (نسبت به سهام) در ساختار سرمایه بنگاه سوق خواهد داد.
در ایران که بازارهای سرمایه تو سعه کمتری در اقت صاد دا شتهاند ،دریافت وام و سایر ت سهیالت بانکی مهمترین منبع تامین سرمایه
فعالیتهای اقتصادی شرکتها بوده است .به طوری که ،مطابق جدول زیر ،در سال  ۲۹۰۸بیش از  ۰۵درصد از تامین مالی بنگاهها از
محل اعطای سپردههای بانکی بوده است ،و تنها  %۸از محل افزایش سرمایه شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس ایران ،و کمتر
از  %۹.۷از تامین مالی شرکتها از محل انتشار اوراق بدهی شرکتی صورت پذیرفته است .این مساله نشان دهنده نقش حداکثری بازار
بانکی ایران در تامین مالی بنگاهها و نقش بسیار کمرنگ بازارهای سرمایه در این زمینه است.
جدول  -9-1منابع تامین مالی در اقتصاد ایران در سال 9118

نوع تامین مالی

میزان تامین مالی (میلیارد ریال)

سهم از کل تامین مالی

تسهیالت شبکه بانکی

9,749,905

95.3%

افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام

413,737

4.%

انتشار اوراق بدهی شرکتی

71,020

0.7%

122

10,234,662

مجموع

۲۹۹%

منابع :گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و آمارهای بانک مرکزی

اگرچه که اســتفاده از بدهی امکان اســتفاده از ســپر مالیاتی ۷۱و در نتیجه ســودآوری بیشتر برای بنگاه را به همراه دارد ،اما در عمل،
ا ستفادهی بیش از میزان بهینه از بدهی ،با هزینههایی همراه ا ست که ممکن ا ست با کاهش ارزش بنگاه ن سبت به ارزش بهینه آن
همراه با شد .ضمن این که در تامین مالی از طریق بدهی ،بخش عمده ری سک سرمایهگذاری بر عهده کارآفرین (وام گیرنده) خواهد
بود که ممکن ا ست در برهههایی از عمر بنگاه ،به خ صوص در دورههای ابتدایی عمر بنگاههای نوپا ۷۹مطلوب نبا شد .از این رو ،برای
در اختیار دا شتن یک بازار مالی کامل ۷۸در اقت صاد ،نیاز ا ست که د ستر سی به انواع مختلف تامین مالی (انواع مختلف بدهی و سهام)
تسهیل شده باشد .از سوی دیگر ،در سالهای اخیر میزان واقعی (تعدیل شده با تورم) تسهیالت پرداخت شده توسط بانکها کاهش
یافته اســت ،۷۵که نشــان دهنده کاهش توان و یا تمایل بانکها در اعطای تســهیالت و در نتیجه دشــوارتر شــدن تامین مالی بنگاهها
ا ست .از آن جایی که در ادبیات مربوطه ،بازارهای سرمایه به تایر زاپاس ت شبیه شدهاند که در بحبوحه بحرانهای بانکی نقش ا صلی
در تامین مالی بنگاهها را برعهده میگیرند (گرین سپن )1999 ،کاهش اعطای ت سهیالت بانکی ،نیاز اقتصاد ک شور به توسعه سریعتر
بازارهای مدرن مالی را بیش از پیش عیان میسازد.
به طور کلی برای توســعه ســریع بازارهای مالی در کشــورها ،ســه اســتراتژی مشــخص پیشــنهاد شــده اســت )۲( :متنوع کردن نوع
سرمایهگذاران حا ضر در بازارهای سرمایه ،مثل ت سهیل ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه داخلی و تعریف ردههای جدید
سرمایهگذار مثل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک )۱( ،بهبود زیرساختهای مربوط به بازارهای سرمایه مثل توسعه ابزارهای جدید
مالی و یا افتتاح بازارهای جدید ،و ( )۹بهبود مقررات حفاظت کننده از سهامداران و سرمایهگذاران مثل بهبود شرایط حاکمیت شرکتی.
(بانک جهانی.)۱۹۲۰ ،
نهادهای متولی بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر گامهای امیدوارکنندهای در راستای هر سه استراتژی یاد شده برداشتهاند ،اما در
عین حال به نظر میرسد که برای شتاب دادن به تامین مالی بنگاهها ،به ویژه در شرایطی که اقتصاد ک شور با بحران شبکهی بانکی
هم د ست به گریبان ا ست ،روند تو سعه بازارهای سرمایه باید با شتاب بیشتری دنبال شود ،و شرایط تامین مالی شرکتها از این
بازارها بیشتر تسهیل شود.
-1-1تامین مالی از بازارهای عمومی سهام
در غیاب یک بازار سهام عمومی فراگیر و متنوع ،تخ صیص منابع بنگاهها در اقت صاد به دالیل متعدد ممکن ا ست از حالت بهینه دور
شود .مهمترین اختالل هایی که در صورت تو سعه نیافتن بازارهای عمومی سهام در یک ک شور ممکن ا ست رخ دهد ،متنوع ساختن
بیش از اندازه پروژههای بنگاه ،نســـبت بدهی باال و عدم ســـرمایه گذاری بهینه ،و نبود اطالعات الزم برای نظارت دقیق بر عملکرد
بنگاهها است.
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 متنوع سااازی 13بیش از مد بهینه پروژه های بنااهها :کارآفرینان و ســـرمایهگذاران در بنگاهها همواره به دنبال
متنوع ســاختن ســرمایهگذاریهای خود هســتند تا ریســک ســرمایهگذاری یا کارآفرینی در یک پروژه (یا بنگاه) خاص را از
طریق سایر سرمایهگذاریها پوشش دهند .در غیاب بازارهای سهام فراگیر ،هزینه متنوع ساختن ۷۷سرمایهگذاری برای افراد
بسیار باال میرود ،و در نتیجه ممکن است کارآفرین تصمیم بگیرد که از طریق خود بنگاه سرمایهپذیر ،متنوع سازی پرتفوی
سرمایهگذاری را انجام دهد .برای دستیابی به این هدف ممکن است بنگاه در پروژههایی که در آنها تخصص کافی ندارد
وارد شـــود ،و یا با کاهش میزان ســـرمایه گذاری ،به میزانی کمتر از میزان بهینه خطرپذیری کند ،که در هر حال بروز این
عوامل انحرافی از تخصـــیص بهینه منابع خواهد بود .از ســـوی دیگر ،بازارهای ســـهام ابزاری برای افزایش نقدشـــوندگی
سرمایهگذاری کارآفرینان را فراهم میآورند ،و از این طریق انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری کارآفرینان و ایجاد کسب و
کارهای جدید ایجاد خواهد شــد ،چرا که افق مناســبی برای خروج از ســرمایهگذاری در آینده و شــناســایی ســود حاصــل از
کارآفرینی یا سرمایهگذاری رویت خواهد شد.
 ن سبت بدهی باال و اختالل در میزان سرمایهگذاری بهینه :در ادبیات مربوط به تامین مالی بنگاهها به این نکته
اشــاره شــده که تعارض منافع میان ذینفعان مختلف بنگاهها ،هزینههای مختلفی را میتواند به بنگاه تحمیل کند .در غیاب
د ستر سی به تامین مالی آ سان از طریق انت شار سهام ،بنگاهها در ساختار سرمایه خود ،به ناچار بیش از حد بهینه از بدهی
استفاده خواهند کرد که این مساله میتواند باعث ایجاد تعارض میان صاحبان سهام و صاحبان بدهی (بانک) بشود .در چنین
شرایطی ،اگر منافع حا صل از اجرای یک پروژه عمدتا به صاحبان بدهی تعلق بگیرد ،صاحبان سهام انگیزه ای برای انجام
آن پروژه را نخواهند دا شت ،حتی اگر این پروژه دارای ارزش امروزی مثبت ( )NPV>0با شد (مایرز .)۲۰۷۷ ،۷۸از سوی
دیگر ،برخی پژوه شگران ن شان دادهاند که ن سبتهای باالی بدهی در بنگاههای یک صنعت میتواند به تبانی با بنگاههای
رقیب منجر شود ،که در نهایت به ضرر م صرفکننده نهایی خواهند بود (ماک سیمویچ و تیتمن .)۲۰۰۲ ،۷۰از آن گذ شته ،در
شرایطی که بدهی باال ریسک ورشکستگی بنگاه را باال ببرد ،بنگاهها ممکن است به سمت عقد قراردادهایی پیش برود که
در نهایت از انجام آن پروژهها عاجز است (تیتمن.)۲۰۸۸ ،
 نبود اطالعات الزم برای نظارت بر بنااهها :عالوه بر کارکرد اولیه بازارهای سهام در تامین مالی بنگاههای اقت صاد
از طریق انت شار سهام در بازارهای اولیه ،بازارهای سهام نقش تجمیعکننده اطالعات موجود درباره عملکرد گذ شته مدیریت
بنگاه و نیز افق آینده آن را نیز ایفا میکنند (داو و گورتون .)۱۹۲۱ ،از آن جایی که معامالت ســـهام میتواند برای بازیگران
بازار ثانویه ســودآور باشــد ،وجود یک بازار ســهام بزرگ مشــوق تحلیلگران مختلف اقتصــاد خواهد بود که با جمعآوری
اطالعات جامع در مورد آینده اقتصـــاد ،صـــنعت ،و بنگاه ،دقیقترین تحلیل را در مورد ارزش واقعی بنگاه داشـــته باشـــند
(گرو سمن و ا شتیگلیتز .)۲۰۸۹ ،۸۹به این ترتیب ،هر تغییری در افق آینده بنگاه ،یا هر ت صمیمی از سوی مدیریت بنگاه ،به
سرعت از سوی فعاالن حا ضر در بازار سهام تحلیل می شود و در نهایت برآیند این تحلیل در قیمت سهام مبادله شده در
Diversification
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بازار ثانویه منعکس خواهد شد .چنین مکانیسمی سبب می شود که ذینفعان مختلف بنگاه ،از مشاهده تغییرات قیمتی سهام،
اطالعات باارزشی در مورد وضعیت فعلی و آینده بنگاه کسب کنند .به عنوان مثال ،صاحبان بدهی (بانکها و صاحبان اوراق
قرضـــه شـــرکت) میتوانند تاثیر اجرای پروژههای جدید بنگاه در توان بازپرداخت بدهی بنگاه را ارزیابی کنند؛ هیات مدیره
بنگاهها میتوانند از عملکرد مدیریت شرکت ،اطالعات بهتری ک سب کنند ،و حتی مدیریت بنگاهها ممکن ا ست از م شاهده
رفتار قیمتی سهام ،اطالعات بهتری در مورد آینده کسب و کار داشته باشند (داو و گورتون.)۱۹۲۱ ،۸۲
پژوه شگران به این نکته ا شاره کردهاند که آثار گ سترش بازار سهام در ک شورهای تو سعه یافته و ک شورهای در حال تو سعه متفاوت
اســت .در یک اقتصــاد در حال توســعه که پیش از این دارای یک بازار ســهام فراگیر نبوده اســت ،احتماال بنگاهها اوال ،نســبت بدهی
باالتری نســـبت به حد بهینه دارند؛ و ثانیا ،به علت خودداری بنگاهها از اجرای پروژههای پرخطر ،اندازه بنگاهها کوچکتر از حد بهینه
است .در چنین شرایطی ،اگر بازارهای سهام به سرعت گسترش و توسعه یابند ،میتوان انتظار داشت که اوال) بخشی از سهام داخلی
شرکت با سهام خارجی (در بازار سهام) معاوضه شود؛ و ثانیا) اندازه بنگاهها بزرگتر شود (دمیرگوک کانت و ماکسیمویچ.)۲۰۰۶ ،
از آن چه که گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که برای توسعه اقتصاد کشور و بزرگتر شدن بنگاهها ،دسترسی آسان بنگاهها به تامین
مالی آ سان و سریع از طریق بازارهای سهام تاثیر به سزایی در تامین مالی سریعتر و در نتیجه رفع محدودیتهای مالی بنگاهها در
فعالیت اقتصادی خواهند داشت.
در ماه های اخیر ،اقبال عمومی به بازارهای سرمایه در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است ،به طوری که تعداد کدهای
سهامداری حقیقی در سازمان سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار ،در انتهای دی ماه سال  ،۲۹۰۰به بیش از  ۱۰.۷۸۲.۷۸۷کد رسیده
است که نسبت به دی ماه سال  ،۲۹۰۸افزایش  ۱۲۹درصدی داشته است .۸۱و ارزش بازار کلی بورس و فرابورس در انتهای دی ماه
 ،۲۹۰۰نسبت به پایان سال  ،۲۹۰۸با بیش از  ۵۵درصد افزایش ،به  ۶۱۷۶۹هزار میلیارد ریال رسیده است .۸۹این اقبال عمومی ،اگرچه
که با افزایش چشمگیر حجم معامالت بازارهای بورس و فرابورس همراه بوده است ،اما در نهایت اثر عمده چنین حضوری صرفا به
افزایش معامالت در بازار ثانویه محدود میشود و از این بعد نفعی برای بنگاهها مترتب نخواهد بود ،چرا که معامالت بازار ثانویه صرفا
انتقال سهام از یک سهامدار به سهامدار دیگر است و نقشی در تامین مالی بنگاه منتشر کننده سهام ندارند .بنابراین توجه ویژه نهادهای
سیاست گذار برای استفاده از این اقبال عمومی ،باید در تسهیل تامین مالی از بازار سهام از طریق افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی
سهامداران صورت بگیرد.
-1-1افزایش سرمایه از طریق انتشار مق تقدم و یا سلب مق تقدم
در قانون تجارت ایران ،افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران ذیل بخش هشتم قانون و در مواد  ۲۵۷تا  ۲۰۸به رسمیت شناخته
شده ا ست .ماده  ۲۶۶قانون تجارت ت صریح کرده ا ست که حق تقدم سهامداران فعلی بنگاه در افزایش سرمایه ،قابل انتقال ا ست ،و
مدت زمان اعمال آن کمتر از شصت روز نیست .از آنجایی که عمدتا در افزایش سرمایهها بخشی از حق تقدمها بالاستفاده میمانند و
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 ۸۱گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،دی ماه ۲۹۰۰
 ۸۹گزارش وضعیت بازار سرمایه ،سازمان بورس و اوراق بهادار ایران؛ دی ماه ۲۹۰۰
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شرکت برای تامین مالی کامل نیاز دارد که این حق تقدم بالا ستفاده را مجددا به فروش بر ساند ،فرآیند افزایش سرمایه از طریق حق
تقدم در بازارهای سرمایه ایران به پروسه ای طوالنی تبدیل شده است که از آغاز پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی شرکت برای
افزایش سرمایه تا طی مراحل مختلف آن ،ماهها به طول میانجامد.
برای درگیر ن شدن در پرو سه طوالنی افزایش سرمایه از طریق انت شار حق تقدم ،فرآیند سلب حق تقدم و فروش اوراق سهام منت شر
شده جدید به سهامداران جدید پی شنهاد شده ا ست .هر چند که ماده  ۲۶۷قانون تجارت ،امکان افزایش سرمایه از طریق سلب حق
تقدم از سهامداران فعلی را نیز در نظر گرفته ا ست ،اما به دلیل نبود ساز و کار و د ستورالعمل م شخص در این زمینه ،تا سال ۲۹۰۰
امکان افزایش سرمایه با سلب حق تقدم برای شرکت های عر ضه شده در بورس و فرابورس ایران وجود ندا شت .مجلس شورای
ا سالمی در تاریخ  ۱۰مرداد ماه  ، ۲۹۰۰قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را ت صویب کرد که گامی رو به
جلو در را ستای سرعت بخ شیدن به فرآیند افزایش سرمایه با آورده نقدی سهامداران مح سوب می شود .در این قانون ،م شوقهای
مالیاتی برای شرکتهایی که از این طریق افزایش سرمایه انجام میدهند در نظر گرفته است ،ضمن این که شرکتهای دولتی موظف
شده اند که صرفا از طریق سلب حق تقدم افزایش سرمایه انجام دهند.
این اقدام مجلس شورای اسالمی ،اگرچه گامی رو به جلو محسوب می شود ،اما ممکن است در عمل با مالحظات و عدم انگیزه کافی
از سوی بنگاهها مواجه شود ۸۸.علت ا صلی پیش بینی ساز و کار حق تقدم در پرو سه افزایش سرمایه ،نگرانی سهامداران از رقیق
شدن ۸۶۸۵درصد سهامداری آنها در بنگاه سرمایهپذیر است .در این مکانیسم ،در صورتی که سهامدار نخواهد اندازه سهامداری خود در
بنگاه را از دست بدهد ،با شرکت در افزایش سرمایه و اعمال حق تقدم ،درصد سهامداری خود را حفظ خواهد کرد .حال آن که با سلب
حق تقدم ،ســهامداران قبلی با ســهامداران جدی د در موضــعی برابر قرار خواهند گرفت و به احتمال زیاد ســهام ســهامداران قبلی رقیق
خواهد شد که ممکن ا ست حتی باعث از د ست رفتن موقعیت کنترل شرکت و یا صندلی هیات مدیره شود .برای رفع این مو ضوع،
میتوان انت شار کالسهای مختلف سهام در شرکتهای سهامی عام را مدنظر قرار داد ،به ق سمی که شرکتها قادر به انت شار سهام
دارای حق رای (کالس الف) و سهام بدون حق رای (کالس ب) با شند .به این ترتیب در صورتی که تنها عامل بازدارنده یک شرکت
از افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم از دست رفتن میزان مالکیت سهامداران در شرکت باشد ،شرکت میتواند با انتشار سهام
بدون حق رای تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد .در این ســاز وکار ،طبیعتا متقاضــیان حضــور در افزایش ســرمایه ،ســرمایه گذارانی
خواهند بود که عالقه ای به شرکت در مدیریت شرکت را ندارند ،و واضح است که در بازار سهام بدون حق رای ارزش کمتری نسبت
به سهام دارای حق رای خواهند داشت .این ساز و کار هرچند در ادبیات حاکمیت شرکتی با تضعیف دموکراسی حاکمیت شرکتی همراه
اســـت ،اما وجود آن فی نفســـه ،گزینه های پیش روی تامین مالی را گســـتردهتر میکند و راهی برای ایجاد انگیزه بیشـــتر برای
سرمایهگذاری خواهد بود.
پیشنهادات سیاست گذاری

 ۸۸تا تاریخ این گزارش ،هنوز هیچ شرکتی از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم در بورس یا فرابورس ایران عرضه نشده است.
Dilution
۸۶رقیق شدن سهام معادل با کاهش ارزش و یا درصد مالکیت سهامهای سهامداران یک شرکت است
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 oدر ماده  166قانون تجارت برای افزایش ســرمایه شــرکتهای ســهامی عام با حق تقدم ،مدت زمان اعمال حق تقدم از "حداقل
شصت روز" به "حداقل سی روز" کاهش پیدا کند تا پروسه افزایش سرمایه با سرعت بیشتری انجام شود.
 oدر ساختار شرکتهای سهامی عام در کشور ،امکان انتشار کالسهای مختلف سهام (سهام دارای حق رای و بدون حق رای) پیش
بینی شود تا شرکت ها بتوانند بدون نگرانی از بابت رقیق شدن سهامداری ،از طریق انتشار سهام بدون حق رای تامین مالی کنند.
-1-2بازار سهام برای بنااهها با اندازه کوچک و متوسط
استفاده از بازارهای سرمایه (سهام و بدهی) در کشورهای در حال توسعه از دهه  ۲۰۰۹به بعد شتاب بیشتری به خود گرفت .بخشی
از این افزایش شتاب نا شی از ح ضور بنگاههای ک شورهای در حال تو سعه در بازارهای بین المللی ،و تامین مالی از این بازارها بوده
ا ست که تابعی از روند جهانی شدن و ت سهیل جریان انتقال سرمایه میان مرزهای بین المللی بوده ا ست .از سوی دیگر بعد از بحران
مالی  ۱۹۹۸و کاهش چشمگیر نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته ،استفاده از این بازارها برای تامین مالی برای بنگاههای ک شورهای
در حال توسعه بسیار به صرفه شده است.
شکل  -3-1مقایسه تامین مالی صنایع مختلف از بازارهای عمومی سهام (باال) و بازارهای
بنااههای کوچک و متوسط (پایین)
۹%
۹%
۶%

۲۹%

۲۸%

۱۸%

۶%
۰%

۵%
۲۹%
۱۷%

۵۲%
۶۲%
۸۸%
۸%
۲۸%
۲%
۲%

۲۷%

تایوان

۱۱%۲۱%
هنگ کنگ
۹۱%

۸۸%

۸%

۸%
۱۲%

۹۹%
۲%
۱%

چین

۲۶%
۹%
۶%

۱۸%

۸۹%
۸%

۵۶%

۵۸%

۱۰%سان شدن دسترسی به بازارهای بین المللی ،بازارهای سرمایهای
 ۲۸%که همزمان با آ
مطالعه تجربه ک شورهای شرق آ سیا ن شان میدهد
۲۹%
کرده اند و تامین مالی بنگاهها از بازارهای داخلی هم افزایش چ شمگیری دا شته ا ست
داخلی این ک شورها هم تو سعه و گ سترش پیدا

BoardبهSME
GEM
TPEx
بازارهای بین المللی د ستر سی
 ChiNextکوچک که
NEEQبا اندازه متو سط و
برای شرکتهای
داخلی ،به ویژه
(بانک جهانی .)۱۹۲۰ ،این تو سعه
چین
هنگ
تایوان
شخیص نیاز چنین شرکتهایی ،عالوه بر ا ستراتژی
کنگگذاران در این ک شورها ،با ت
سیاست
بوده است.
کمتری دارند ،ب سیار کمک کننده
سایر صنایع سایر (بخش خدمات) حمل و نقل و خدمات انرژی خدمات مالی تولید
صنعتیدر پیش گرفتند .مقایسه ترکیب
متوسط
کلی توسعه بازارهای سرمایه ،راهکارهایی هم برای توسعه بازار شرکتهای با اندازه کوچک و
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منابع مالی تامین شده از بازارهای سهام سنتی و بازارهای ویژه بنگاههای کوچک و متوسط ،نشان دهنده آن است که ترکیب صنایع
استفاده کننده از هر یک از بازارها متفاوت است (شکل شماره  .)۱-۹این مساله نشان میدهد که بازارهای ویژهی بنگاههای کوچک و
متوسط به نیاز دستهای مشخص از صنایع پاسخ داده اند که لزوما در بازارهای سنتی سهام برآورده نمیشدهاند.
اگر چه که تجربه کشورهای شرق آسیا در بازارهای ویژه شرکت های کوچک و متوسط ،به دلیل تعداد کم شرکتهای جذب شده به
این بازارها نسبت به تعداد کل شرکتهای کوچک و متوسط نسبتا ناموفق ارزیابی شده است ،اما در هر حال تعداد شرکت های عرضه
شده در این بازارها هم اکنون به یک سوم شرکت های عرضه شده در بازارهای سنتی سهام رسیده است.
در تجربه داخلی راه اندازی بازار برای شرکتهای کوچک و متوسط ،بازار ویژه این شرکت ها در سال  ۲۹۰۵به عنوان یک بازار جدید
از سوی شرکت فرابورس ایران راه اندازی شده ا ست ،اما تا انتهای دی ماه  ،۲۹۰۰تنها پنج شرکت در این بازار عر ضه شدهاند و این
تجربه در مجموع ناموفق ارزیابی می شود .به نظر میرسد که نبود انگیزه کافی برای تهیه صورتهای مالی ،و نیز دغدغههای اف شای
م سایل مالیاتی ،از مهمترین دالیل عدم ا ستقبال شرکته ای کوچک و متو سط به این بازار بوده ا ست ،به نحوی که صرف کاهش
شرایط مورد نیاز برای عر ضه (به ن سبت سایر بازارهای بورس و فرابورس) انگیزه الزم برای ح ضور این شرکت ها در بازار سرمایه را
فراهم نیاورده ا ست .در شرایطی که عر ضه در بازارهای بورس و فرابورس هم اکنون هم با م شوقهای مالیاتی همراه ه ستند ،به نظر
نمیر سد که ایجاد انگیزههای معافیت مالیاتی بی شتر برای ح ضور شرکتهای کوچک و متو سط قابل تو صیه با شد .در عوض ،راه
جایگزین ایجاد ابزارهای مالی جایگزین برای تامین مالی چنین شرکت هایی از طریق ساز و کارهای بازار سرمایه میبا شد .به عنوان
مثال ،میتوان فرآیند انتشار اوراق بدهی کوچک ۸۷را برای چنین شرکتهایی تعریف کرد .در این سبک از انتشار بدهی ،شرکت صرفا
در انتهای دوره قرارداد بازپرداخت اصل و سود سهام را پرداخت خواهد کرد ،و مشابه آن است که شرکت به جای مراجعه به بانکها،
مستقیما از سرمایهگذاران بازار سرمایه وام دریافت کند .استقبال شرکتهای کوچک و متوسط در دنیا از این نوع از اوراق به ویژه بعد
از بحران مالی سال  ۱۹۹۸و دشوار شدن اخذ وام از شبکه بانکی بسیار افزایش یافته است.۸۸
پیشنهادات سیاست گذاری
o

ایجاد زیر ساخت الزم برای امکان انت شار اوراق بدهی کوچک ( )Mini-bondبه عنوان یک ابزار تامین مالی برای بنگاههای
با اندازه کوچک و متوسط

-1-3تامین مالی از بازارهای خصوصی سهام
بنگاههایی که در چرخه عمر سازمانی خود هنوز در مراحل ابتدایی ه ستند (ا ستارت آپها) و یا هنوز به بلوغ کامل نر سیدهاند ،غالبا در
بازارهای عمومی سهام عر ضه نمی شوند .عالوه بر آن که خود مدیران چنین بنگاههای برای عر ضه عمومی در شرایط پیش از بلوغ
شرکت تمایل چندانی ن شان نمیدهند ،مقررات بازارهای مختلف سهامی عام هم میتواند عامل عدم عر ضه چنین شرکتهایی در
بازارهای عمومی سهام باشد .مثال ،شرکتها برای عرضه شدن در بازار بورس تهران و یا بازار اول فرابورس ،حتما باید سوددهی مثبت
داشته باشند ،در حالی که بسیاری از شرکتهای نوپا تا رسیدن به سوددهی چند سال فاصله دارند .افزایش سرمایه در بازارهای بورس
Mini-bonds
https://www.ftadviser.com/investments/17/07/2019/the-pros-and-cons-of-mini-bonds/
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و فرابورس ،برای بنگاههایی که قبال در این بازارها عرضه نشدهاند امکانپذیر نیست ،بنابراین عمال چنین بنگاههایی از افزایش سرمایه
از طریق انتشار سهام در بازارهای عمومی بینصیب خواهند بود .از طرف دیگر ،دسترسی چنین بنگاههایی به بازارهای بدهی ،به دلیل
باالتر بودن ریســک کســب و کار ،دشــوارتر و گرانتر خواهد بود .به این ترتیب چنین بنگاههایی با این پارادوکس مواجه هســتند که
انتشار سهام برای تامین مالی برای آنها بهینهتر است ،اما در عین حال دسترسی آنها به بازارهای سهامی عام دشوار و محدود است.
در بازارهای سرمایهای دنیا ،بازار سهام خصوصی ۸۰به عنوان بازاری غیرمتشکل اما بزرگ و بااهمیت نقش جایگزین بازارهای عمومی
را ایفا میکند که به ویژه میتواند برای تامین مالی بنگاههای عر ضه ن شده در بازارهای سهامی عام ب سیار موثر با شد .به عنوان مثال،
صندوقهای سرمایهگذاران خطرپذیر ۰۹با بررسی شرکتهای نوپا و ارزیابی احتمال موفقیت آنها ،تامین مالی مورد نیاز این شرکتهارا
در قبال دریافت بخشـــی از ســـهام مالکیتی شـــرکت بر عهده میگیرند .در این ســـاز و کار ،ســـرمایهگذار خطرپذیر با پیوســـتن به
سرمایه گذاران قبلی شرکت نوپا (کارآفرینان و یا سرمایه گذاران ابتدایی که اصطالحا سرمایه گذاران فرشته ۰۲خوانده می شوند) ،عالوه
بر تامین مالی شرکت ،با مدیریت شرکت هم همکاری و نظارت میکنند تا شرکت را برای پی شرفت ،تو سعه و در نهایت آماده شدن
برای عرضه در بازار عمومی سهام آماده کنند .در شکل زیر ،شمایی از مراحل مختلف تامین مالی از طریق سهام در برهههای متفاوت
عمر شرکت ارایه شده است.
شکل  -1-1مرامل مختلف تامین مالی از طریق انتشار سهام در چرخه عمر شرکتها

سهام عمومی

عرضه اولیه
عمومی
)(IPO

سرمایهگذاری خطرپذیر ()Venture Capital, Angel Investors

سهام خصوصی

تامین مالی
خصوصی
(Private
Equity
)Round

مراحل پایانی
رشد

مراحل میانی
رشد

مراحل ابتدایی
رشد

(Late
)Stage

(Mid)Stage

(Early
)Stage

جوانه زدن
(Seed
)Stage

صندوقهای سهام خ صو صی ۰۱حتی در مورد شرکتهای بالغتر هم – که بنا به هر دلیلی در بازارهای عمومی عر ضه ن شده اند -
قابلیت سرمایهگذاری و تامین مالی خواهد داشت.
تخمین زده می شود که در سال  ،۱۹۲۸بالغ بر  ۷۷۸میلیارد دالر تامین مالی از طریق بازارهای تامین مالی خصوصی انجام شده است
که از این میان ۹۸۵ ،میلیارد دالر از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی صورت پذیرفته است .۰۹به این ترتیب ،تامین مالی از
طریق انتشار سهام در بازارهای سهام خصوصی ،در دنیا یکی از روشهای مهم تامین مالی به شمار میرود .همان طوری که در شکل
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زیر(شکل  )۸-۹نشان داده شده است ،در سالهای اخیر ،حجم تامین مالی از طریق بازارهای سهام خصوصی در ایاالت متحده آمریکا،
از حجم تامین مالی همراه با عرضه اولیه به مراتب باالتر بوده است که نشان دهنده اهمیت این شیوه در تامین مالی بنگاهها است.
شکل  -1-1تامین مالی از طریق بازار سهام خصوصی و عرضه اولیه در ایاالت متحده آمریکا
۲۸۹
۲۲۲

۲۲۷

۲۲۵

۲۲۹

۲۱۹

۸۹

۷۹

۶۸

۸۱

۷۶

۸۹

۶۱
۸۰

۸۸
۹۷

۹۵

۸۹

۸۸

۶۹
۸۹

۱۵

حجم تامین مالی (میلیارد دالر)

۰۶

۲۹۹

۱۹

۹
3198

3191

3193

3192

تامین مالی از طریق بازار سهام خصوصی

3191

3191

3193

3199

3191

تامین مالی از طریق انتشار سهام و عرضه اولیه عمومی

صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی ،راهی برای تامین مالی از طریق واگذاری سهام ،اما خارج از بازار عمومی سهام در کشورهاست.
در این نوع از سرمایهگذاری خ صو صی ،صندوق از طریق جمع آوری منابع مالی از سرمایه گذاران مختلف ،در بنگاههای خ صو صی
سرمایهگذاری می کند و در عین حال به ایفای نقش نظارتی و م شورتی برای مدیریت آن بنگاه نیز میپردازد .صندوق سرمایهگذاری
خصوصی از زاویه دید سرمایهگذار نقدشوندگی پایینی دارد ،و بنابراین مناسب انواع خاصی از سرمایهگذاران نخواهد بود ،اما همین نکته
از زاویه دید شرکت سرمایهپذیر جذابتر است ،چرا که به مدیریت اجازه میدهد مدت زمان کافی برای رشد شرکت و یا بهبود ساختار
آن را داشته باشد .به طور کلی ،برای تامین مالی از طریق انتشار سهام خصوصی ،در مقایسه با انتشار سهام در بازارهای سهام عمومی،
میتوان مزایای زیر را برشمرد:
 افق سرمایهگذاری بلندمدت :سرمایهگذاران در صندوقهای سرمایهگذاری خ صو صی معموال به ق صد سرمایهگذاری
بلند مدت ( ۷تا  ۲۹ساله )۰۸وارد می شوند که این امر فرصت کافی برای برنامهریزی و اجرا در اختیار مدیریت قرار میدهد و
خطر بروز نزدیکبینی مدیریتی ،۰۵به معنای اتخاد ت صمیمات کوتاه مدت برای جلب ر ضایت آنی سرمایهگذاران ،را کاهش
میدهد.
 ۰۸در دستورالعملهای فعلی تدوین شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ،حداکثر دوره سرمایهگذاری صندوقهای سهام خصوصی در ایران  ۷سال تعیین شده است .در سایر
کشورها این رقم متغیر است .به عنوان مثال ،در ایاالت متحده آمریکا ،این دوره اغلب  ۲۹ساله است که با نظر مدیریت صندوق میتواند تا  ۱سال افزایش یابد ،و بعد از آن
هم با رای همه سهامداران صندوق میتواند در بازه های  ۲ساله تمدید شود.
95
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 تامین مالی کالن از تعدادی محدود از سرمایهگذاران :که در قیاس با عرضه عمومی در بازار سهام هزینه
بوروکراسی کمتری برای ارتباط با سهامداران خواهد داشت..
 امکان مفظ اطالعات شرکت :به دلیل عدم نیاز به عرضه در بازار بورس.
 امکان انتخاب سرمایهگذار در شرکت از سوی خود شرکت سرمایهپذیر
 خطرپذیری باالتر سرمایهگذاران در سهام خصوصی :در قیاس با سرمایهگذاران در بازارهای عمومی سهام،
سرمایه گذاران در صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی آمادگی تحمل ریسک باالتری دارند.
 امکان استفاده از مشاوره مدیریتی سرمایهگذاران خصوصی
 امکان مشاوره برای استراتژی خروج از سرمایهگذاری
-1-1بازار سهام خصوصی در ایران
در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران شاهد شکلگیری انواع جدید سرمایهگذاری و تامین مالی برای بنگاهها بوده است .در سال ۲۹۰۷
دستورالعمل تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تدوین شد و در فاصله سال  ۲۹۰۷تا
 ،۲۹۰۰ســه صــندوق ســرمایهگذاری خصــوصــی و ســه صــندوق ســرمایهگذاری خطرپذیر (به عنوان نوعی خاص از صــندوقهای
سرمایهگذاری خصوصی) تاسیس شدهاند و صندوقهای متعددی نیز در مراحل مختلف تاسیس هستند.۰۶
صندوق سرمایهگذاری خصو صی در دنیا ،عمدتا به شکل همکاری محدود ۰۷اداره می شوند (بیلک و پاتاک .)۱۹۹۷ ،۰۸در این ساختار
حقوقی ،مدیر صندوق به عنوان همکار عمومی ۰۰نقش مدیریت صندوق و ت صمیمگیری در مورد انتخاب سرمایهگذاریها و نحوه و
زمان بندی ورود و خروج را خواهد دا شت ،و از سوی دیگر سرمایهگذاران در صندوق به عنوان همکار محدود ،۲۹۹صرفا نقش تامین
کننده مالی را برعهده خواهند داشت و در مدیریت روزانه صندوق دخالت نخواهند داشت .این ترکیب حقوقی که بستر حقوقی تفکیک
مالکان صندوق از مدیریت صندوق را ایجاد کرده ا ست ،برای مدیریت سرمایهگذاری خ صو صی ب سیار مطلوب ا ست چرا که به مدیر
صندوق اجازه میدهد با شناخت کافی از حوزه سرمایهگذاری ،در بنگاههای پرپتانسیل سرمایهگذاری کند ،و در نهایت صبر و حوصله
کافی برای به ثمر نشستن سرمایهگذاری را داشته باشد ،بدون آن که سایر سهامداران امکان دخالت در فرآیند تصمیمگیری صندوق را
داشته باشند.
در قانون تجارت ایران ،ساختار حقوقی دقیقی که امکان تفکیک حق مدیریت شرکتی از مالکیت شرکتی – به نحوی که در ساختار
همکاری محدود تعبیه شده – وجود ندارد .برای رفع این م شکل ،د ستورالعمل صندوقهای سرمایهگذاری خ صو صی و صندوقهای
سرمایهگذاری خطرپذیر ،با ا ستفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین بازار سرمایه ایران و با الگوگیری از صندوقهای سرمایهگذاری
سهامی عام تدوین شده است .اگرچه که این روش یک گام رو به جلو برای توسعه بازار سهام خصوصی در کشور تلقی میشود ،اما به
نظر می ر سد که تا تو سعه کامل این بازارها راه درازی در پیش ا ست .در ساز و کار فعلی پیش بینی شده در د ستورالعمل صندوق
۰۶از جمله این صندوقها میتوان به صندوق سپیدار ،ثروت آفرین فیروزه ،صبا ایده و حصین اشاره کرد.
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سرمایهگذاری خصوصی ،روند ثبت صندوقها به دلیل نیاز به اخذ مجوز از سازمان ثبت شرکتها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار
ایران طوالنی شده است .همچنین پروسه کسب مجوز افزایش سقف صندوقها به میزانی باالتر از سقف پیشبینی شده در اساسنامه،
یکی از مراحل وقتگیر در صــندوقهای ســرمایهگذاری بورســی اســت که قابل پیشبینی اســت که این مشــکل در آینده در مورد
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی نیز بروز کند.
البته قابل درک است که حساسیت ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در صدور مجوزها ،با هدف محافظت از حقوق سهامداران
خرد و کمتر آگاه صـــورت می پذیرد؛ ام ا در عین حال از زاویه دید تامین مالی ،این روند ســـبب طوالنیتر شـــدن روند تامین مالی
شرکتهای سرمایهپذیر می شود .یک راه حل پیشبینی شده در قوانین مربوط به بازارهای سرمایهای کشورها ،تعریف سرمایهگذاران
تایید شده( ۲۹۲یا سرمایهگذاران پیچیده )۲۹۱است .این سرمایهگذاران تجربه ،دانش ،و یا توانایی تحمل ریسک باالتری نسبت به سایر
سرمایهگذاران را دارند ،و سرمایهگذاری در انواع خا صی از صندوقها و ابزارهای مالی ،صرفا تو سط این سرمایهگذاران پیچیده مجاز
ا ست .در این شرایط ،بار م سئولیت تحمل ری سک سرمایهگذاری به شکل م شخصتری به سرمایهگذار محول شده ا ست و با رفع
نگرانی از تضــییع حقوق ســهامداران کم تر آگاه ،نهادهای متولی صــدور مجوز برای صــندوق و یا ابزارهای مالی پیشــرفته ،با ســرعت
بیش تر و دغدغه کمتر به صدور مجوز خواهند پرداخت .جدول زیر ،نحوه تعریف سرمایهگذاران تایید شده در کشورهای مختلف را ارایه
کرده است.
جدول  -3-1تعریف سرمایهگذاران تایید شده در کشورهای مختلف

سرمایه گذاران حقیقی

کشور
آمریکا
سنگاپور

سرمایه گذاران حقوقی

معیار درآمدی

معیار ثروتی

معیار حرفهای

معیار

درآمد باالتر از ۱۹۹،۹۹۹

ثروت باالی ۲

سوابق و تحصیالت مشخص

بانکها ،شرکتها

دالر در سال

میلیون دالر

در حوزه امور مالی

سرمایهگذاری... ،

درآمد باالتر از ۹۹۹،۹۹۹

ثروت باالی ۱

دالر در سال

میلیون دالر

-

-

اتحادیه اروپا

-

بنگاههای با دارایی بیش
از  ۲۹میلیون دالر

تجربه مشخص در حوزه امور

شرکتهای تعریف شده

مالی

مالی

منابعsec.gov :؛ agc.gov.sg؛ eur-lex.europa.eu

به نظر میر سد که در صورت تعریف دقیق سرمایهگذاران تایید شده در ایران ،و محدود شدن برخی سرمایهگذاریها به این چنین
ا شخا صی ،دغدغه های ا صلی سازمان بورس و اوراق بهادار در صیانت از حقوق سرمایه گذاران خرد – که یکی از عوامل ا صلی کند
شدن روند اخذ مجوز ها است  -کاهش پیدا کند و باعث تسهیل روند دریافت مجوز از سوی صندوقهای سرمایهگذاری شود .راه حل
رادیکالتر می تواند آن باشد که به طور کلی سرمایهگذاریهای محدود به سرمایهگذاران تایید شده از دریافت مجوز و نظارت سازمان

Accredited Investors ۱۰۱
Sophisticated Investors ۱۰۲
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بورس معاف شــوند .چنین معافیتی کار تامین مالی شــرکتهارا به شــدت تســریع خواهد کرد ،و در عین حال با توجه به دانش باالی
چنین سرمایهگذارانی ،امکان بروز سواستفاده از این اشخاص از سوی صندوقها به حداقل خواهد رسید.
پیشنهادات سیاست گذاری
o

تعریف دقیق ساختار حقوقی همکاری محدود  Limited Partnershipدر قانون تجارت ایران برای ت سهیل پرو سه ایجاد
صندوق های سرمایهگذاری خصوصی و خطرپذیر

o

تعریف دقیق ســرمایهگذاران تایید شــده  Accredited Investorsدر دســتورالعملهای ســازمان بورس ایران و تســهیل
قوانین و مقررات در مورد ابزارهایی که صرفا چنین سرمایهگذارانی در آنها وارد میشوند.

o

معافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس

-1-8تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازارهای سرمایه
مطالعه نحوه تامین بدهی بنگاههای دنیا از دو روش انتشــار اوراق بدهی و اخذ وام بانکی ،نشــان میدهد که در کشــورهای مختلف
تفاوت های قابل توجهی در ترکیب تامین مالی از این دو روش وجود دارد .در ایاالت متحده آمریکا ،بخش اعظم تامین مالی بدهی از
طریق انت شار اوراق صورت میگیرد ،به نحوی که در سال  ،۱۹۱۹بالغ بر  %۷۰از تامین بدهی شرکتهای آمریکایی از محل انت شار
اوراق صورت گرفته ا ست .در نقطه مقابل ،در ک شورهای حوزه اتحادیه اروپا و شرق دور ،شبکه بانکی اهمیت بی شتری در بازار بدهی
دارد ،به طوری که بین  ۷۹تا  ۸۹در صد از تامین مالی بدهی در این ک شورها از طریق وام بانکی و مابقی از روش انت شار اوراق بدهی
صـورت پذیرفته اسـت(شـکل شـماره  .) ۵-۹در ایران شـبکه بانکی عمال تنها تامین کننده بازار بدهی در ایران اسـت و سـهم اوراق
منتشرشده بدهی از تامین مالی بدهی شرکتها در حد  ۲درصد باقی مانده است .با وجود مشاهده تفاوت در ترکیب تامین مالی بدهی در
کشورهای مختلف ،به نظر آشکار میرسد که ا ین حجم ناچیز از انتشار اوراق بدهی ،بسیار فاصله دارد .با توجه به این نکته و به ویژه با
درنظر گرفتن کاهش توان و تمایل شبکه بانکی ک شور در اعطای ت سهیالت بانکی ،تو سعه سریع بازار انت شار اوراق بدهی در ایران
ضروری به نظر میرسد.

شکل -2-1ترکیب تامین مالی از طریق بدهی در کشورهای مختلف دنیا

۲۹۹%

۱۲%

۰۹%
۸۹%
۷۹%

۷۵%
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۷۷%

۷۹%

۶۹%

۰۰%

۵۹%

۷۰%

۸۹%

منابع :گزارش  SIFMAو گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران * -آمار ایران مربوط به سال  ،)۲۹۰۸( ۱۹۲۰و آمار سایر کشورها مربوط به سال  ۱۹۱۹است.

در ایران ،عوامل متعددی فرآیند عرضــه اوراق بدهی برای بنگاهها را دشــوار کردهاند که این عوامل احتماال یکی از دالیل حجم ناچیز
انت شار اوراق بدهی از سوی بنگاه ها بوده ا ست .در وهله اول ،قوانین مربوط به انت شار اوراق بدهی در ایران وجود ضامن برای انت شار
اوراق را الزامی دان سته اند ،به این معنا که اوراق بدهی میبای ست حتما از سوی بانکها یا مو س سات مالی و اعتباری دارای مجوز از
بانک مرکزی ضمانت شده با شد تا این ضامن ،نه تنها ن سبت به خرید اوراق فروش نرفته احتمالی اقدام کند ،بلکه در صورت عدم
ایفای تعهدات ناشــر در بازپرداخت بدهی ،پرداخت اصــل و ســود بدهی به ســرمایهگذاران را برعهده بگیرد .۲۹۹از ســوی دیگر ،بانک
مرکزی ایران در سالهای اخیر مقررات ب سیار سختگیرانهای برای ضمانت اوراق م شارکت از سوی بانکها در نظر گرفته ا ست که
همین مساله یافتن ضامن برای انتشار اوراق را به یکی از گلوگاههای زمانبر انتشار اوراق بدهی برای شرکتها بدل کرده است .برای
رفع این مشکل طبیعتا انتشار اوراق بدون نیاز به ضامن – اما با رتبه بندی اعتباری شرکت از سوی موسسات معتبر – پیش بینی شده
است تا از این طریق هم شرکتها بدون داشتن ضامن قادر به انتشار اوراق بدهی و هم سرمایه گذاران از ریسک نهفته در خریداری
اوراق مطلع باشند .با توجه به این که در سال  ،۲۹۰۵د ستورالعمل تا سیس و فعالیت موس سات رتبهبندی توسط هیئت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار تصویب شده بود ،امکان انتشار اوراق بدهی بر مبنای رتبه بندی و بدون نیاز به ضامن ،عمال در مجموعه قوانین
بازار سرمایه لحاظ شده است؛ اما به دلیل برخی مالحظات ،عمال عرضه اوراق بدون ضامن به تاخیر افتاده است .در سال  ،۲۹۰۸طبق
م صوبه هیئت مدیره سازمان بورس ،تنها شرکتهای رتبه بندی شده  AAAامکان انت شار اوراق بدون نیاز به ضامن را پیدا کرده
بودند .در م صوبه اردیبه شت ماه  ۲۹۰۰هیئت مدیره سازمان بورس ،روال انت شار کمی ت سهیل شد و مطابق این م صوبه ،شرکتهای
رتبهبندی شده  BBBبه باال امکان انتشار اوراق بدون نیاز به ضامن را پیدا کردهاند .هر چند که این مقررات صرفا شامل شرکتهای
عرضه شده در بازارهای بورس و یا فرابورس میشود (به منظور امکان وثیقه گذاشتن سهام شرکت در قبال انتشار اوراق بدهی) و سایر
بنگاه های عرضه نشده همچنان برای انتشار اوراق به ضامن نیاز خواهند داشت ،اما این تسهیل ،یک گام بسیار رو به جلو در استفاده از
ظرفیت بازارهای ســرمایه در تامین مالی بدهی بنگاهها اســت .در زمان نگارش این گزارش ،پذیره نویســی اولین اوراق بدهی بدون
ضامن (با رتبه بندی  )AAAدر د ستور کار قرار گرفته ا ست و احتماال با گذ شت زمان تعداد بیشتری از اوراق بدون ضامن منت شر
خواهند شد .گام بعدی در تسهیل انتشار اوراق ،بسط دادن دایره شرکتهای مجاز به انتشار اوراق بدون ضامن با هر نوع رتبه اعتباری
 ۲۹۹ماده  ۹۹از آیین نامه اجرایی ماده  ۲۷قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
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و سپردن تصمیمگی ری در مورد نرخ مورد نیاز چنین اوراقی به نظام عرضه و تقاضای بازار است .در صورتی که نگرانی از بابت خسران
سهامداران خرد در چنین اوراقی وجود دا شته با شد ،این امکان وجود دارد که خریداری اوراق با رتبه اعتباری پایینتر از حد م شخص،
صرفا به سرمایه گذاران تاییدشده محدود شود.
ایراد دیگر در فرآیند فعلی انت شار اوراق بدهی آن ا ست که به نرخ سود ا سمی این اوراق به شکلی د ستوری تعیین می شود .م صوبه
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ اوراق مشارکت ،صکوک و سایر اوراق بهادار بازار سرمایه در سال  ۲۹۰۹صراحتا
سقف نرخ سود اوراق م شارکت را  ۹در صد باالتر از نرخ اوراق متناظر مورد تایید بانک مرکزی تعیین کرده ا ست ،و به طور کلی نرخ
اوراق مشــارکت به صــورت ســاالنه توســط شــورای عالی پول و اعتبار تعیین و ابالغ میشــود .چنین دســتورالعملهایی عمال ایجاد
محدودیت در نظام تعیین قیمت در بازار اســت و بنابراین بنگاههایی که توانایی جذب ســرمایهگذار با نرخهای تعیین شــده را نداشــته
باشند ،به ناچار از بازار انتشار اوراق بدهی خارج خواهند شد .ضمن آن که در غیاب یک محک مشخص از انتظارات تورمی بازار ،تعیین
نرخ صحیح مورد انتظار برای سرمایهگذاران دشوار است.
دغدغه دیگر شــرکت ها برای انتشــار اوراق بدهی در بازارهای بورس و فرابورس ایران ،هزینه باالی انتشــار این اوراق اســت .برآورد
می شود که هزینه مراحل مختلف انت شار ،از قبیل هزینه م شاوره ،کارمزد بازاریابی ،و کارمزد عر ضه ،حدود  %۵از کل منابع تامین شده
را دربر بگیرد که این هزینه باال ،بنگاهها را به سمت ا ستفاده از ظرفیتهای بدهی بانکی در صورت وجود سوق میدهد ،به ویژه آن
که تامین مالی از طریق بانکها ،امکان مذاکره مجدد ۲۹۸در آینده در مورد زمانبندی بازپرداخت را حفظ میکند ،در حالی که در انتشار
اوراق چنین مذاکره مجددی عمال امکانپذیر نیست.
پیشنهادات سیاست گذاری
o

تعریف و انت شار اوراق بدهی م صون از تورم ،به منظور ک شف نرخ پایه در بازار اوراق بدهی و قیمتگذاری سایر نرخها با توجه به
آن

o

تسریع در اعطای مجوز به شرکت های تامین سرمایه به منظور باال بردن رقابت در انتشار اوراق و در نتیجه کاهش کارمزد انتشار
اوراق بدهی

o

تعریف اوراق بدهی قابل تبدیل به ســـهام برای افزایش تنوع ابزارهای مالی و نیز کاهش دادن احتمال نکول (به دلیل قابلیت
تبدیل به سهم)

o

انتشار اوراق بدهی بدون نیاز به ضامن با درجه بندی اعتباری مختلف و واگذاری تعیین نرخ به نظام عرضه و تقاضا در بازار

o

به وجود آوردن زمینه حقوقی انت شار اوراق بدون نیاز به ضامن و وثیقه ،۲۹۵و نیز انت شار اوراق بدون نیاز به ثبت در سازمان بورس
و اوراق بهادار ،۲۹۶با شرط آن که صرفا سرمایه گذاران تایید شده حقوقی ۲۹۷مجوز خرید چنین اوراقی را داشته باشند.
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-1-1جمعبندی و توصیههای سیاستی جهت تامین مالی
یکی از چالشهای مهم در دوران کرونا امکان تامین مالی مناسب برای بنگاههای اقتصادی است .این تامین مالی میتواند از طریق بازار
سرمایه یا بازار پول صورت گیرد .تسهیل در مقررات برای انتشار اوراق بدهی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه یک عامل مهم برای
کمک به بنگاههای اقتصادی است .به عالوه توسعه چارچوب وثیقهگیری از طریق تعریف ،تنوعسازی و توسعه داراییهای مختلف به
عنوان ابزار وثیقه طی سالهای گذشته به منظور حفظ انضباط پولی توسعه پیدا کرده است که بانک مرکزی نقش موثری در تعریف
این ابزار دارد .این در حالی است که در ایران چارچوب وثیقهگیری حتی پیش از بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز از توسعه پایینی
برخودار است و به همین خاطر الزم است ،توسعه چارچوب وثیقهگیری در ایران از طریق امکان استفاده از داراییهای در اختیار بنگاههای
اقتصادی از جمله چارچوب روشن و منسجم از نحوهی وثیقهگیری سهام بنگاهها ،توکنایز کردن داراییهای مختلف از جمله امالک و
مستغالت و امکان تعریف سلسله مراتب بدهی بر مبنای آن از ط ریق بانک مرکزی و اصالح بخشی از مواد قانون تجارت به ویژه مواد
 ۸۲۶و  ۸۱۹قانون تجارت پی گیری و دنبال شود .این امر در کنار برخی از اصالحات حقوقی و مالی در بازارهای مالی به منظور توسعه
دسترسی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله تعریف دقیق ساختار همکاری محدود ،تعریف دقیق سرمایهگذاران تایید شده و
معافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس میتواند به تسهیل دسترسی به منابع
مالی به ویژه بنگاههای متوسط و بزرگ منجر شود.
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فصل چهارم:بازار محصول
سیاست های بهینه برای ساماندهی تحوالت بازار محصول با تاکید بر ارتقاء رقابتپذیری و تسهیل شرایط
محیط کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی
-1-9مقدمه
در واپسین روزهای سال  ۲۹۰۸نخستین اثرات بیماری بر اقتصاد کشور پدیدار شد .شیوع ویروس به متاثر شدن تقاضا و عرضه کل
کشور منجر شده و اثرات کوتاهمدت اجتنابناپذیری بر معیشت مردم گذاشت .برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در میان مدت ،اقداماتی
همانند سایر کشورها صورت پذیرفت ،تا اندکی از اثرات مخرب اقتصادی کاسته شود .در بخش تقاضا به دلیل کاهش درآمدها ،کاهش
حجم برخی فعالیتها مانند رستورانها و هتلها ،عدم تمایل به خرید و افزایش پسانداز به دلیل افزایش نااطمینانی ،مصرف خانوار به
شدت کاهش یافته است .در شرایطی که تحریمها اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده بود ،شیوع کرونا نیز اثرات اجتنابناپذیر خود
را بر تقاضای داخلی گذاشت .درنتیجه شیوع کرونا تهدیدی جدیتر نسبت به سایر کشورها برای ایران به شمار میرود .این فصل به
دنبال راهحلهایی از جانب دولت جهت افزایش تقاضای داخلی میباشد .در ابتدا نحوه اثرگذاری سیاستهای مختلف اعم از سیاستهای
مالی و پولی مشخص میشود .مرور تجربه کشورهای مشابه با ایران و همچنین کشورهای توسعهیافته به ما کمک خواهد کرد که نحوه
و شدت اجرای سیاستهای مختلف را در کشورهای گوناگون با یکدیگر بسنجیم .در بخش دوم فصل نیز به بررسی سیاستهای اجرایی
در ایران ،میزان اثرگذاری آنها و آنچه پدیدآمده پرداخته و در ادامه به چالشهای پیادهسازی سیاستهای سایر کشورها در ایران خواهیم
پرداخت .بررسی امکانپذیری اجرای سیاست سبب خواهد شد تا از تئوریهای روی کاغذ فاصله گرفته و تا حدودی واقعبینانه به مشکل
بنگریم .چالش اصلی اقتصاد ایران وجود تحریمها است و باتوجه به توانایی موجود باید منابع محدود به نحو احسن استفاده شود.
-1-3بررسی تجارب کشورهای مختلف برای تحریک تقاضای داخلی
-1-3-9نحوه اثرگذاری سیاستها
اغلب راهحلهای صورت گرفته در قبال جلوگیری از کاهش تقاضای داخلی میان کشورها تقریبا مشترک بوده و وجه تمایز میان اقدامات،
در کیفیت اجرا و زمانبندی اجرای طرحها است .سیاستهای اتخاذ شده یا بصورت مستقیم بحران کمبود تقاضای موثر را نشانه
میگیرند و یا بصورت غیرمستقیم سبب تحریک تقاضا خواهند شد .در دسته سیاستهای با اثرگذاری مستقیم ،سیاستهای پولی و مالی
دولتها جای میگیرد .کاهش تقاضای داخلی در نتیجهی کاهش مصرف خانوار رخ میدهد .ابتداییترین راهحل اعطای یارانه مستقیم
است که در ادبیات اقتصادی در دسته مخارج دولت قرار میگیرد .دولتها سعی میکنند با پرداختیهای مستقیم ،رفاه از دست رفته
خانوار را جبران کنند .در واقع اینکار سبب افزایش بودجه خانوار شده و خانوار با میزان بودجه جدید میتواند سبد مصرفی جدیدی از
کاال و خدمات را برای خود انتخاب کنند .بعالوه دولتها میتوانند بهجای اعطای مستقیم وجه نقد ،کاال و خدمات را در قالب بستههای
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حمایتی به خانوار اعطا کنند .علیالقاعده اجرای این اقدام در راستای افزایش تقاضا ،بسیار مناسبتر میباشد اما سیاستی هزینهزا تلقی
میشود .نوع دیگر بهرهمندی از این روش نیز اعطای وامهای با بهره ناچیز به خانوار از جانب دولت است .اتفاقی که در ایران نیز
پیادهسازی شد .همچنین دسته دیگر از سیاستهای مالی ،مربوط به کاهش مالیات بر درآمد پرداختی خانوار و همچنین مالیات بر ارزش
افزوده می باشد .این سیاست اثری به مراتب کوچکتر از سیاست مخارج دولتی خواهد داشت .اما از نظر چالشهای تامینمالی راهحلی
مناسبتر برای تحریک تقاضا تلقی میشود .این اقدامات سبب کاهش هزینههای جانبی خانوار خواهد شد .سیاستهای پولی نیز مکملی
برای سیاستهای مالی میباشند و در هر جامعهای باید به موازات هم پیش روند تا اثرگذاری الزم را داشتهباشند .درواقع بار تامین مالی
اقدامات مذکور بر دوش سیاستهای پولی اتخاذ شده از سمت بانک مرکزی خواهد بود .علیالقاعده هر کشوری بهدنبال اعطای یارانه
مستقیم و یا کاهش درآمدهای میباشد و از سیاستهای مربوطه استفاده خواهدکرد .چالش اصلی در نحوه تامین مالی این تصمیمات
خواهد بود .تکانه کرونا در بسیاری از کشورها همراه با تکانه افت قیمت نفت همراه بوده و منابع بسیاری از کشورها محدودتر از قبل
شدهاست .دسته دیگری از تصمیمات نیز وجود دارند که بصورت غیرمستقیم سبب تحریک تقاضای داخلی میشوند .به عنوان نمونه
یکی از متغیرهایی که در این دسته قرار می گیرد میزان عرضه کل اقتصاد خواهد بود .کاهش درآمد خانوار از محل تعطیلی مشاغل و
اصناف مختلف نشات میگیرد .درواقع در چرخه اقتصاد درآمدهای نیرویکار صرف منجر به مصرف و یا پسانداز خانوار خواهد شد.
پس در نتیجه تقاضا درونزا است و تحت تأثیر شوک عرضه و سایر ویژگیهای اقتصاد قرار دارد .۲۹۸با توجه به از دست رفتن شغل
بسیاری از افراد در فراگیری کرونا ،افزایش نرخ بیکاری را در اغلب کشورها شاهد هستیم .جدول ،۸-۲ ۲۹۰پیشبینی صندوق بینالمللی
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پول از نرخ بیکاری کشورهای مختلف است .درواقع سیاستهای مرتبط به افزایش عرضه کل اقتصاد نیز با توجه به درونزا بودن تقاضا
میتوانند سبب تحریک تقاضای داخلی شوند.

متغیر دیگر وضعیت بهداشت و درمان کشور است .هرچقدر شیوع کرونا در کشوری کمتر باشد ،هزینههای بهداشت و درمان برای خانوار
کمتر خواهد بود و بعالوه قرنطینه و تعطیلی اصناف گوناگون را در پی نخواهد داشت .افزایش هزینههای درمان سبب کاهش سایر
هزینههای
خانوار خواهد شد و در نتیجه تقاضای کل را تحت تاثیر قرار خواهدداد .پس هزینهکرد دولت و اتخاذ سیاستهای مختلف در قبال
کاهش تعداد مبتالیان میتواند بر سطح تقاضای خانوار اثر بگذارد .در بخش دوم گزارش به چالشهای هر کدام از سیاستها خواهیم
پرداخت .در ادامه به عم لکرد برخی کشورهای توسعه یافته و همچنین توسعه نیافته خواهیم پرداخت تا ببینیم عالوه بر اقدامات قابل
پیشبینی فوق ،چه کارهایی برای تحریک تقاضای داخلی انجام شدهاست.
جدول  -۱-۴نرخ بیکاری ناشی از کرونا در کشورهای مختلف

-1-3-3مرور اقدامات کشورها
سیاستهای اعالمی در کشورهای مختلف ،طیف وسیعی از سیاستهای جدید و حمایتی و پیشگیرانه ،با بکارگیری ابزارهای مالی و
پولی را جهت تحریک تقاضای داخلی شامل میشود و بسته به تکامل نهادهای سیاستگذاری و سطح توسعه کشورها متفاوت خواهد
بود .در این بخش اقدامات  ۲۹کشور را در قبال تحریک تقاضای داخلی باهم مرور خواهیم کرد .از آنجا که همزمان اقتصاد ایران از دو
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جبهه کرونا و تحریم تحت فشار است ،انتخاب کشورهای عراق ،عربستان ،ترکیه ،الجزایر ،شیلی ،برزیل و آرژانتین بر اساس نزدیکی
ساختاری به ایران و کشورهای اکراین ،امارات ،فرانسه ،آلمان ،کانادا و آمریکا هم به منظور یافتن تجارب و راهحلهای جدید در قبال
تحریک تقاضا بررسی خواهند شد .در مرور تجربیات کشورها هدف شناسایی سیاستهای هر کشور برای فرار از بحران کاهش تقاضای
داخلی بصورت مستقیم و غیرمستقیم و روشهای پیاده سازی (نحوه تامین مالی) میباشد.
عراق
ویژگی عمدة اقتصاد ایران اتکای شدید آن به نفت است؛ به گونهای که در دهههای گذشته بخش عمدهای از هزینههای کشور از محل
درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین شده است .در منطقه خاورمیانه کشورهای نفتخیز بسیاری وجود دارند .شاید شبیهترین کشور
از این حیث عراق باشد .اولین مورد مشکوک به کرونا در عراق  ۱۱فوریه  ۱۹۱۹شناسایی شد .اولین قرنطینه رسمی نیز در  ۱۱مارس
 ۱۹۱۹برقرار شد .در راستای حمایت از خانوار کمیته عالی بهداشت و ایمنی ملی ،طرح انتقال پول را معرفی کرد .خانوادههای کارگران
بخش خصوصی که از دولت حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند ،هدف این طرح بودند.
 هر فرد واجد شرایط (کارگران بخش خصوصی که از دولت حقوق یا مزایایی دریافت نمیکنند)  ۹۹،۹۹۹دینار عراقی (۱۵
دالر) دریافت کردند.
 بانک مرکزی به فروشندگان دستور داد تا کارمزد پرداختیها را برای شش ماه حذف کنند.
 همچنین شروع به پرداخت وام به نیازمندان کرد و سررسید وامهای فعلی کوچک و متوسط را نیز افزایش داد.
هزینه این طرح در کل  ۹۹۹میلیارد دینار عراق ( ۱۵۸میلیون دالر) بود .برای تامین مالی این مخارج ،نرخ ذخیره قانونی در عراق از ۲۵
درصد به  ۲۹درصد رسید۲۲۹.برای حمایت از تالشهای وزارت بهداشت برای مبارزه با شیوع بیماری ،بانک مرکزی عراق صندوقی برای
جمعآوری کمکهای مالی موسسات مالی تأسیس کرد که در مجموع  ۹۷میلیون دالر سرمایه جمعآوری کرد  ،کمکهای اولیه ۱۹
میلیون دالر از بانک مرکزی و  ۵میلیون دالر از بانک تجارت عراق صورت گرفت .مقامات نیز هزینههای خود را در مناطق غیرضروری
کاهش داده و از بودجههای وزارت بهداشت محافظت کردهاند .بهنظر میرسد تاکنون دولت عراق نتوانسته تدبیر مناسبی برای مقابله با
کاهش تقاضای داخلی بیندیشد.
الجزایر
الجزایر همانند کشور ایران و کشورهای دیگری که تاکنون بررسی شده ،در دو جبهه مقاومت میکند .اول شیوع کرونا و دوم افت قیمت
نفت .اولین مورد مربوط به کووید در این کشور در  ۱۵فوریه شناسایی شد .برای اثرگذاری اقتصادی بر خانوار در  ۸ژوئن:
 ۱۹ میلیارد دینار کمک هزینه به بیکاران


 ۲۲.۵میلیارد دینار برای انتقال به خانواده های فقیر در نظر گرفته شد.

برخی سیاستهای دیگر نیز اجرایی شد که بصورت غیرمستقیم بر رفاه خانوار اثر خواهد گذاشت .ازجمله اینکه برای تامین مالی این
سیاستهای محدود در تاریخ  ۲۵مارس ،بانک الجزایر نسبت ذخیره قانونی را از  ۲۹درصد به  ۸درصد کاهش داد و تا  ۲۸سپتامبر به ۹
درصد نیز کاهش یافت .به طور کلی ،در ادامه روند تامین مالی در  ۲۲اکتبر سال  ، ۱۹۱۹دولت اعالم کرد که ممنوعیت قبلی واردات
۲۲۹کاهش نرخ ذخیره قانونی سبب نگهداری کمتر سپردهها نزد بانک شده و لذا بانکها توانایی اعطای وام بیشتری خواهند داشت.
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خودروهای کمتر از  ۹سال حفظ خواهد شد .در تاریخ  ۹۹آوریل ،بانک الجزایر اعالم کرد که نرخ قرارداد بازخرید معکوس خود را از
 ۹.۱۵به  ۹.۹۹درصد کاهش میدهد .
ترکیه
اولین مبتال در ۲۲مارس شناسایی شد .از اوایل ماه اکتبر  ،مقامات تخمین میزنند که کل بسته حمایت مالی اختیاری در سال  ۱۹۱۹به
 ۷/۵۷۹میلیارد لیر ( ۲۱.۸درصد از تولید ناخالص داخلی) برسد .از این مقدار ،حدود  ۲۱۹میلیارد لیر ( ۱.۷درصد از تولید ناخالص داخلی)
به صورت اقدامات اصلی مالی که هدف آن افزایش رفاه مصرفکنندگان میباشد صورت گرفته که شامل موارد زیر است:
 افزایش حداقل حقوق بازنشستگی ماهیانه از  ۲۹۹۹لیر به  ۲۵۹۹۹لیر.
 تسهیل قوانین و الزامات کار پارهوقت از جمله کاهش حداقل بازه زمانی قرارداد.


در نظر گرفتن بودجه مکمل ۱میلیارد لیری ( معادل  ۹۹۸میلیون دالر) برای کمک به خانوارهای نیازمند.



پرداخت پاداش تعطیالت بازنشستگان در آوریل به جای ماه ژوئن

 تسهیل و تشویق دورکاری و انعطاف در حضور کارکنان در بخشهای خصوصی و دولتی
 ضمانت وام به خانوارها و عالوه بر این ،افزایش سقف میزان اخذ وام از  ۸۹به  ۰۹درصد ۶.۸( .درصد تولید ناخالص داخلی)


بانکها بازپرداخت وامهای کارت اعتباری برای خرید مسکن ،مصرفکننده و وسایل نقلیه را به تعویق انداختند ۲.۵( .درصد
از تولید ناخالص داخلی)

 مالیات بر ارزش افزوده برای کاالهای خاص (به عنوان مثال خدمات غذا و اقامت) تا می  ۱۹۱۲کاهش یافته است.
 ممنوعیت اخراج کارمندان در سراسر کشور تا ژانویه  ۱۹۱۲نیز در حال اجرا است.
بعالوه سیاستهایی که اثر غیرمستقیم نیز میتوانند داشته باشند ،تعبیه شد .مانند کمک هزینه برای اجاره بازرگانان و یا تعویق مالیات
برای مشاغل ( ۲.۵درصد از تولید ناخالص داخلی) و سیاستهای دیگری که سعی در تحریک سمت عرضه اقتصاد ترکیه داشت ،اما اثر
جانبی آن بر تقاضای داخلی نیز منعکس خواهدشد .اما افت ارزش لیر ،تامین مالی سیاستها را در ترکیه با مشکل مواجه کرد .برخی
اقدامات در این راستا صورت گرفت ،در ابتدا در  ۲۶مارس کاهش نرخ بهره بانکی از  ۲۹.۷۵درصد به  ۰.۷۵درصد رخ داد .در ادامه
تسهیالت شبانه و روزانه در بازار بین بانکی بهمنظور تأمین بدون محدودیت نقدینگی اقتصاد توسط بانکها ،افزایش سقف حجم خرید
اوراق بدهی ،از دولت توسط بانکها در چارچوب عملیات بازار باز ،اعالم پذیرش اوراق بهادار دولتی و شرکتها بهعنوان وثیقه توسط
بانک مرکزی ۲۲۲ترکیه به منظور ارائه وام ۰۲روزه به بانکها (عملیات حراج بازخرید  ۶۹با سررسید  ۰۲روزه (.در تاریخ  ۹۲مارس،
آژانس تنظیم و نظارت بانکی ترکیه ۲۲۱حداقل پرداخت برای کارتهای اعتباری فردی به  ۱۹درصد کاهش داد .این نهاد نظارتی نسبت
نظارتی جدیدی را برای تشویق بانک ها برای حمایت از اقتصاد واقعی اجرا کرد که در ماه نوامبر حذف شد.

)111 Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT

Banking Regulation and Supervision Agency
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عربستان سعودی
ویژگی ای که رفتار کشور عربستان و عراق و سایر کشورهای نفت خیز را برای ما مهم میکند ،این است که این کشورها نیز با افت
قیمت نفت تقریبا بخش اعظمی از درآمدهای خود را از دست دادند .عربستان حدود  ۷۵درصد از درآمدهایش از محل نفت بوده است،
که با کاهش قیمت نفت تحت تاثیر قرارگرفت .صندوق بین المللی پول انتظار دارد اقتصاد عربستان سعودی امسال حدود  ۷درصد
منقبض شود .دادههای رسمی گزارش شده در  ۹۹سپتامبر  ۱۹۱۹توسط رویترز نشان داد که اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم
به دنبال شیوع ویروس کرونا ۷ ،درصد در بخشهای نفتی و غیرنفتی کاهش یافتهاست .اولین مورد مشکوک به کرونا در عربستان در
 ۱مارس  ۱۹۱۹ثبت شده است .برخی از سیاستهایی که مستقیما هدف اصلی آن افزایش مصرف خانوار بودهاست به شرح زیر است:
 دولت مجاز به استفاده از صندوق بیمه بیکاری

۲۲۹

برای حمایت از دستمزد پرداختی شرکتهای بخش خصوصی بود (۰

میلیارد ریال  ۹.۸ ،درصد از تولید ناخالص داخلی) ( ۹آوریل)
 بانک مرکزی همچنین به بانکها دستور داده است تا وامهای پرداختی به همه کارمندان سعودی را بدون پرداخت هزینه
اضافی  ۹ماه به تأخیر بیندازند ،تا هزینه مورد نیاز متقاضیانی که شغل خود را از دست میدهند تأمین کنند و مشتریان را از
هزینههای مختلف بانکی معاف کنند( .اول جوالی)
 ادامه پرداخت مزایای دستمزد به سعودیهای شاغل در بخش خصوصی ،ازطریق صندوق بیمه بیکاری و تأخیر بیشتر در
پرداخت برخی از مالیاتها و عوارض اتفاق افتاد ۱ ( .جوالی تا پایان جوالی)
 بانک مرکزی برنامه پرداخت وامهای معوق را به مدت  ۹ماه تا  ۲۸دسامبر سال  ۱۹۱۹تمدید کرد ۲( .سپتامبر)
 سازمان عمومی بیمه اجتماعی ۲۲۸تمدید  ۹ماه دیگر پشتیبانی از سعودیهای شاغل در بخش های اقتصادی تحت تأثیر کرونا
(محدود به حداکثر  ۵۹درصد کارگران سعودی) را اعالم کرد ۱۰ ( .سپتامبر )
همچنین بصورت غیر مستقیم نیز سیاستهایی در راستای حمایت از مشاغل اندیشیده شد که در ادامه میتواند بر وضعیت معیشتی
مردم اثرگذاری کند .از جمله پرداخت یارانههای برق موقت به بخشهای تجاری ،صنعتی و کشاورزی ( ۹.۰میلیارد ریال) اعالم شد .در
 ۲۸جوالی ،وزارت دارایی برنامه  ۶۷۹میلیون ریال را برای کمک به مشاغل با به تعویق انداختن پرداخت وامهای پرداخت شده در سال
 ۱۹۱۹آغاز کرد .در  ۵اکتبر نیز وزیر دارایی از تمدید معافیت مجازات برای تشکیل پرونده و پرداخت مالیات برای  ۹ماه اضافی تا ۹۲
دسامبر  ۱۹۱۹خبر داد .در  ۲۸مارس ۵۹ ،میلیارد ریال سعودی ( ۲۹.۹میلیارد دالر ۱ ،درصد تولید ناخالص داخلی) بسته را برای حمایت
از بخش خصوصی ( ،به ویژه  ) SME۲۲۵با تأمین بودجه به بانکها اعالم کرد تا به آنها اجازه دهد تا پرداخت وامهای موجود را به
تعویق بیندازند و وامهای تجاری را افزایش دهند .بانک هزینههای فروشگاههای بخش خصوصی و نهادهای تجاری برای معامالت در
محل فروش و تجارت الکترونیکی را به مدت  ۹ماه پوشش خواهد داد .در اول جوالی ،بانک مرکزی از تزریق  ۵۹میلیارد ریال به بخش
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)unemployment insurance fund (SANED
General Organization for Social Insurance GOSI
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 .۲۲۵با شمار  ۲.۰۷میلیون نفر  ،تقریباً  ٪۰۹مشاغل ثبت شده و  ٪۶۹کل اشتغال در عربستان را تشکیل می دهند .تقریباً  ٪۸۵ ،این  SMEها شرکت های تک مالک
هستند SME .ها کلید گشودن پتانسیل گسترده اقتصاد عربستان سعودی هستند SME .ها به طور گسترده ای در بخش خصوصی حضور دارند.
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بانکی از طریق سپردهگذاری برای حمایت از نقدینگی بانکی و اعتبار بخش خصوصی خبر داد .در  ۹نوامبر ،بانک مرکزی از تمدید
برنامه تعویق پرداخت برای حمایت از بخش خصوصی تا پایان مارس  ۱۹۱۲خبر داد.
در کل این برنامهها  ۲۹۹میلیارد ریال ( ۱۶.۷۲میلیارد دالر یا  ۸درصد تولید ناخالص داخلی) استفاده شده است .برای تامین مالی این
خرجکردها در تاریخ  ۲۹می ،وزارت دارایی ۲۲۶اقدامات مالی جدیدی را برای افزایش بیشتر درآمدهای غیرنفتی و منطقیسازی هزینهها
اعالم کرد .این اقدامات شامل حذف کمک هزینههای زندگی کارگران بخش دولتی از اول ژوئن و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۵
درصد به  ۲۵درصد است که از اول جوالی اعمال میشود .در پایان ماه می ،همچنین افزایش عوارض گمرکی برای طیف وسیعی از
کاالهای وارداتی از  ۱۹ژوئن آغازشد ..بانک مرکزی عربستان ۲۲۷در ماه مارس دو بار نرخ سیاستهای پولی خود را کاهش داد و نرخهای
قرارداد بازخرید معکوس را از ۲.۱۵درصد به  ۹.۵و  ۲درصد کاهش داد تا از این طریق پول به بازار تزریق کند.
امارات
اولین مورد در  ۵مارس شناسایی شد .مقامات تاکنون تخصیص حدود  ۹۱میلیارد درهم ۸.۷( ۲۲۸میلیارد دالر یا  ۱.۸درصد تولید ناخالص
داخلی) به اقدامات مختلف مالی را اعالم کردهاند .مواردی که هدف آنها افزایش تقاضای خانوار و بهبود وضعیت معیشتی آنها باشد
بیشتر برعهده دولتهای محلی امارات بودهاست .این اقدامات عبارتند از:
 تعلیق کلیه موارد تخلیه امالک اجارهای و به تعویق انداختن مجموعه پرداختهای اجاره و هزینههای خدمات برای مستاجران.
 کمکهای مالی دولتهای محلی مانند بسته تشویقی  ۵۹۹میلیون درهم اضافی ( ۲۹۶.۲۸میلیون دالر) برای حمایت از
اقتصاد محلی دبی و یا دولت شارجه نیز بستهای به ارزش  ۰۰۹میلیون درهم ( ۹.۱۷میلیارد دالر) برای تحریک تقاضا به
مردم اهدا کرد.
بیشتر اقدامات امارات برای افزایش تقاضای داخلی اما از طریق غیرمستقیم با حمایت از سمت عرضه اقتصاد و کسبوکارها صورت
گرفتهاست ۲۶ .میلیارد درهم ( ۸.۸میلیارد دالر) مصوب دولت برای حمایت از بخش خصوصی با کاهش هزینهها و بازپرداخت  ۵۹درصد
ضمانتهای بانکی و مالی به برخی از موسسات به میزان ۲.۵میلیارد درهم ( ۹.۸میلیارد دالر) دو اقدام اصلی بود .عالوه برآن اقدامات
دولتهای محلی نیز برقرار بود ،از جمله اقدامات دولت دبی پرداخت یارانههای آب و برق و همچنین تضمینهای اعتباری و حمایت از
نقدینگی برای شرکتهای کوچک و متوسط بود .همچنین به تعویق انداختن پرداخت اقساط برای مدت  ۹ماه ،بسته جدید به ارزش
 ۲.۵میلیارد درهم ( ۹.۸میلیارد دالر) ،شامل لغو برخی جریمههای اعمال شده توسط دولت و اداره گمرک ،بازپرداخت مالیات به هتلها
و رستورانها و ارائه تسهیالت مختلف بانکی به افراد و شرکتها می باشد .اقدامات اصلی دبی در سال  ۱۹۱۹به  ۶.۸میلیارد دینار
تحریک تقاضا منجر شد .سایر دولتها محلی امارات اقدامات مشابهی را برای حمایت از تجارت و مشاغل و ارائه مزایایی برای
بخشهایی که بیشترین آسیب را از همهگیری کنونی داشتهاند ،به کار گرفتند .بانک مرکزی نیز اقداماتی را برای تامین مالی اقدامات
فوق صورت داد .نرخ بهره را کاهش داد ،بسته  ۱۵۶میلیارد درهم ( ۷۹میلیارد دالر یا  ٪۱۹تولید ناخالص داخلی) شامل نصف کردن
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نیاز ذخیره بانکها از ۲۸درصد به  ۷درصد ،اعطای وامهای وثیقهای با نرخ بهره صفر به بانکها ( ۵۹میلیارد درهم) و افزایش نسبت
ارزش وام به وثیقه برای به میزان  ۵درصد .به نظر میرسد امارات یک نمونه کامل از سیاستهای غیرمستقیم برای رفاه خانوار را اجرا
کرده و با تمرکز بر افزایش رفاه تولیدکنندگان ،این مازاد رفاه را نهایتا به خانوار منتقل کردهاست.
آرژانتین
اقدامات حمایتی از تاریخ  ۱۹مارس آغاز شد .درحالی که اولین مبتال در  ۹مارس تایید شد .جمعاً در حدود  ۶.۹درصد از تولید ناخالص
داخلی صرف بستههای حمایتی شد که شامل:
 تجهیزات بیمارستانی و ساخت کلینیکها و بیمارستانها


حمایت از کارگران و گروههای آسیبپذیر از جمله افزایش یارانه پرداختی به خانوادههای فقیر



مزایای تأمین اجتماعی (به ویژه به مشموالن کم درآمد)



مزایای بیمه بیکاری و پرداخت به کارگران با حداقل دستمزد



حمایت از بخشهای آسیبدیده ،از جمله معافیت از کمکهای تأمین اجتماعی ،کمکهای مالی برای تأمین هزینههای
حقوق و دستمزد و وامهای یارانهای برای فعالیتهای مربوط به ساخت و ساز و تسامح در دیرکرد پرداخت معوقات

 ایجاد محدودیت برای تجارت خارجی کاالهای ضروری از جمله محدودیتهای صادراتی خاص برای تجهیزات و تجهیزات
پزشکی و تمرکز فروش لوازم پزشکی ضروری.
اقداماتی در راستای کمک به کسبوکارها نیز صورت گرفت ،مانند تقاضای پشتیبانی از جمله هزینه در کارهای عمومی و
ضمانتنامههای اعتباری برای وام بانکی به شرکتهای خرد ،کوچک و متوسط بخش خصوصی برای تولید مواد غذایی و مواد
اولیه .تامین مالی این پروژهها از جانب کاهش واردات و کمک از نهادهای بینالمللی صورت میگرفت .بانک مرکزی نیز اقداماتی
انجام داد از جمله اقدامات انجام شده با هدف افزایش وامهای بانکی از طریق ذخیره قانونی کمتری و کمک به خانوارها و بخش
خصوصی انجام شده است .تسهیل موقت نیازهای تأمین بانک و قوانین طبقهبندی وام بانکی (به عنوان مثال  ۶۹روز اضافی برای
طبقهبندی غیرفعال) نیز از دیگر اقدامات بود.
برزیل
برزیل از نظر ساختار توسعهای شرایطی مشابه با ایران دارد .پس مرور تجربه این کشور هم میتواند سطح بستر مقایسه محوری ایجاد
کند .در  ۱۶فوریه  ۱۹۱۹اولین مبتال رصد شد .نخستین دسته از اقدامات دولت در  ۱۹مارس اتفاق افتاد که مجموعهای از اقدامات مالی
را با اضافه کردن  ۲۱درصد از تولید ناخالص داخلی اعالم کردند .تأثیر مستقیم این اقدامات در کسری اولیه  ۸.۸ ، ۱۹۱۹درصد از تولید
ناخالص داخلی برآورد شده است .اقدامات مالی شامل موارد زیر بودهاست:
 گسترش هزینههای درمانی برای حمایت از بهداشت و کارکنان این بخش


حمایت از درآمد موقت به خانوارهای آسیبپذیر با پرداخت نقدی به کارگران غیررسمی و کم درآمد ،ارائه بازپرداخت سیزدهم
برای بازنشستگان و پیشپرداخت پاداش حقوق به کارگران کم درآمد

 پشتیبانی شغلی با جبران خسارت جزئی به کارگرانی که موقتاً معلق شدهاند و یا ساعات کاری آنها قطع شده است و همچنین
تخفیفهای مالیات بردرآمد
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 کاهش هزینههای بهداشت و درمان از طریق مالیات کمتر و عوارض واردات از تجهیزات پزشکی ضروری
همچنین اقدامات حاشیهای نیز صورت گرفت .از جمله اینکه بانکهای دولتی خطوط اعتباری را برای مشاغل و خانوارها با تمرکز بر
حمایت از سرمایه در گردش (خطوط اعتباری به  ۸.۵درصد از تولید ناخالص داخلی اضافه میکنند) گسترش دادند و دولت بیش از ۲
درصد از تولید ناخالص داخلی را در خطوط اعتباری به بخش خصوصی و مشاغل خرد برای هزینههای حقوق و دستمزد اختصاص
دادهاست بیشتر اقدامات در پایان سال  ۱۹۱۹منقضی شده است .نرخ ذخیره قانونی از  ۱۵به  ۲۷کاهش یافته است و برای تشویق وام
نیز پاداش مورد نیاز ذخیره در حسابهای پس انداز کاهش یافته است .بانک مرکزی همچنین تسهیالتی را برای ارائه وام به موسسات
مالی با حمایت اوراق مشارکت خصوصی به عنوان وثیقه داده و سرمایه مورد نیاز را برای موسسات مالی کوچک تغییر داد و به بانکها
اجازه داد تا پیشبینیهای مربوط به بدهیهای احتمالی را به شرط وام به بخش خصوصی کاهش دهند .عالوه بر این بانک فدرال مقرر
کرده است تا  ۶۹میلیارد دالر آمریکا از طریق تسهیالت مبادلهای ،در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
شیلی
در شیلی نخستین فرد مشکوک در  ۹مارس شناسایی شد و در  ۲۰مارس بستههای حمایتی دولت شروع شد .مقامات بستهای از اقدامات
مالی حداکثر  ۲۲.۷۵میلیارد دالر آمریکا (حدود  ۸.۷درصد از تولید ناخالص داخلی) را با تمرکز بر سمت عرضه اقتصاد ارائه کردند.
مجموعه اقدامات مورد اصابت برای خانوارها شامل موارد زیر است:
 هزینههای بیشتر مراقبتهای بهداشتی ،افزایش یارانهها و مزایای بیکاری عمومی


حمایت اضافی از آسیبپذیرترین و مستقلترین کارگران ( حدود  ۱میلیارد دالر آمریکا)  ۸ -آوریل

 برای توزیع  ۱.۵میلیون سبد غذایی به نیازمندان اعالم کردند ،با پیشبینی هزینه مالی  ۲۹۹میلیون دالر  -در  ۲۷می
 تأخیر در پرداخت وامهای رهنی و یارانه اجارهها  ۵ -جوالی
 برنامهای در حدود  ۲.۵میلیارد دالر برای حمایت از طبقه متوسط جامعه که متحمل خسارات شدیدی در درآمد شده است ،از
جمله با اعطای وام و پیشنهادی برای تقویت برنامه حمایت از طبقه متوسط ،با انتقال مستقیم حدود  ۶۹۵دالر آمریکا به
کارگران طبقه متوسط با ضرر و زیان شدید درآمدی  ۲۸ -جوالی
همچنین اقدامات گستردهای در جهت ارتقای رفاه بنگاهها و در برایند آن خانوارها رخ داد .از جمله اقدامات مالیاتی و اعطای اعتبار
به شرکتهای خصوصی صورت گرفت .برای تامین مالی صندوق بین المللی پول یک توافق نامه اعتباری انعطافپذیر دو ساله
برای شیلی با مبلغی معادل  ۲۷.۸۸۹میلیارد پزو شیلی( ۲۲۰حدود  ۱۹.۰۹میلیارد دالر آمریکا) تصویب کرد .همچنین بانک مرکزی
شیلی نیز اقداماتی انجام داد .ارائه تسهیالت مالی جدید برای بانکها منوط به افزایش اعتبار آنها ،درج اوراق بهادار شرکتی به
عنوان وثیقه عملیات نقدینگی بانک مرکزی و درج وامهای تجاری با درجه باال به عنوان وثیقه برای عملیات تسهیالت مالی ،آغاز
برنامه خرید اوراق قرضه بانکی (حداکثر  ۸میلیارد دالر آمریکا) ،گسترش ارزهای واجد شرایط برای تأمین نیازهای ذخیره به ارزهای
خارجی ،انعطافپذیری مقررات بانک مرکزی برای نقدینگی بانک و برنامه تأمین نقدینگی از طریق عملیات بازخرید معکوس و
مبادله و تعدیل نسبت پوشش بدهی در تاریخ  ۲۶ژوئن از جمله این اقدامات هستند.
Chilean peso
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اکراین
اکراین از نظر تولید ناخالص داخلی شباهت بسیار زیادی به ایران دارد و بررسی سیاستهای وضع شده دولت آن از این جهت میتواند
دارای اهمیت باشد .اولین فرد مشکوک به کرونا در اوکراین در  ۹مارس  ۱۹۱۹شناسایی شد .از قبل از شناسایی اولین مبتال به کووید
 ۲۰در اوکراین ،قرنطینه برقرار شد .در اوکراین اغلب سیاستها با هدف افزایش رفاه خانوار طراح شده است و در طراحی سیاستها
تمرکز بر خانوارها بوده است .از جمله این سیاستها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 پرداخت اجاره در صورتی قرنطینه و در حالتی که این پرداخت مربوط به استفاده از داراییهای دولتی بوده است بخشوده شده
یا بسته به استفاده از دارایی ،به  ۵۹ -۱۵درصد مبلغ اولیه آن کاهش یافته است.
 برای شرکتهای کوچک و متوسط تعطیل ،پرداخت کمکهای تأمین اجتماعی صورت گرفتهاست.
 مجلس همچنین افزایش  ۹۹۹درصدی حقوق کارمندان پزشکی را تصویب کرده است.
 برای حمایت از خانوارها ،مجلس قانونی را تصویب کرده است که به خانوارها اجازه میدهد هزینه داروی کرونا را از محاسبه
مالیات بر درآمد شخصی کسر کنند.
 امالک و مستغالت غیرمسکونی متعلق به افراد یا اشخاص حقوقی برای ماه مارس ۱۹۱۹ ،مشمول مالیات بر امالک و
مستغالت نمیشوند.
 دولت یکبار افزایش حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کم درآمد از (کمتر از  ۲۱۹ UAH ۲۹۹۹معادل  ۹۵دالر) در ماه
آوریل درنظر گرفت و از ابتدای جوالی نیز یک افزایش اضافی حقوق بازنشستگی ماهیانه به اندازه  ۵۹۹واحد برای بازنشستگان
 ۸۹سال یا بیشتر (و  UAH ۸۹۹برای سالمندان باالتر از  ۷۵سال افزایش) تعبیه کرد.


طبقه مزایای بیکاری برای متقاضیانی که سابقه اشتغال آنها شرایط مزایای کامل را ندارد از  UAH ۶۵۹به UAH ۲۹۹۹
افزایش یافته است .برای کسانی که سوابق کافی در زمینه مشارکت در بازار کار دارند این حداقل مبلغ از  UAH ۲۶۹۹به
 UAH ۲۸۹۹افزایش می یابد.

 به منظور حفظ قیمت کلیه لوازم بهداشتی مربوط به کرونا از مالیات بر واردات معاف شدند .در ابتدای قرنطینه در ماه مارس،
کابینه وزیران مقررات قیمت را برای دوره قرنطینه برای  ۲۹محصول غذایی مهم اجتماعی ۱۹ ،دسته تجهیزات و داروهای
محافظ شخصی و بیش از  ۲۹نوع داروی ضدعفونیکننده وضع کرد .متعاقباً هیچ گزارشی مبنی بر تخلف از این آییننامه
گزارش نشده است.
 ۸۹.۰میلیارد  UAHمعادل  ۱.۸۷میلیارد دالر بودجه اختصاص یافته برای کرونا در این کشور است .به منظور افزایش نقدینگی در
میان مردم ،با تصمیم بانک مرکزی ۲۱۲فرکانس مناقصههای نقدینگی دو برابر شده است (از دو هفته به هفته) ،گواهیهای سپرده دو
هفتهای به گواهیهای یک هفتهای تبدیل شدهاند و وامهای سرمایهگذاری کوتاه مدت (که قبالً حداکثر سررسید آنها  ۲۸روز بود)
اکنون برای یک دوره حداکثر سه ماهه صادر میشوند .همچنین نرخ ذخایر بانکی تغییر کردهاست .افزایش وزن ریسک اعتباری وامهای

120 Ukrainian hryvnia
121 NBU
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مصرفی از  ۲۹۹درصد به  ۲۵۹درصد از نیمه دوم  ۱۹۱۲از قبل اعالم کرده است .بانک مرکزی در خصوص تامین مالی این پروژهها
نیز از بانک اروپایی بازسازی و توسعه ۵۹۹ ۲۱۱میلیون دالر قرار داد سواپ تنظیم کردهاست.
فرانسه
اولین مورد مبتال در  ۱۸ژانویه تایید شد .دولت فرانسه اصالحیه قانون بودجه را با معرفی بسته مالی ۸۵میلیارد یورویی (حدود ۱درصد
تولید ناخالص داخلی) که شامل اقدامات حمایت از نقدینگی هم هست ( و ضمانتهای دولتی برای وامهای بانکی به شرکتها به میزان
 ۹۹۹میلیارد یورو (حدود  ۲۹درصد تولید ناخالص داخلی) ارائه کرد .این اقدامات عبارتند از:
 کارفرمایانی که ساعات کاری را کاهش میدهند یا کسبوکار خود را تعطیل میکنند ملزم هستند که ۷۹درصد حقوق ناخالص
کارکنان را به کارکنان بپردازند .دولت هزینه این کمک را به ازای هر فرد حداکثر به مقدار  ۵/۸برابر حداقل دستمزد به
کارفرمایان بازخواهد گرداند.
 حمایت مالی از سیستم مراقبتهای بهداشتی ارائه شده است و ۱۶۹میلیون یورو ( ۹.۹۲درصد تولید ناخالص داخلی) به
بیمارستانها اختصاص داده شده است .همچنین نیم میلیارد یورو بودجه اضافه برای خرید تجهیزات و سایر هزینههای پزشکی
تخصیص داده شد.


افزایش حقوق در زمان مرخصی استعالجی برای مبتالیان به کرونا

 موثر کردن و افزایش بیمه درمانی برای بیماران و مراقبان آنها
 گسترش مزایای بیکاری و گسترش حقوق اجتماعی ۲۱۹شامل حداقل مزایای رفاهی و مزایای افراد توانیاب
در سمت عرضه نیز برای حمایت از صاحبان مشاغل اقداماتی مانند حمایت  ۸میلیارد یورویی از استارتاپها و تعویقهای مالیاتی صورت
گرفت .در تامین مالی این اقدامات کشور فرانسه بیشتر از سیاستهای بانک مرکزی اروپا کمک گرفت که شامل خرید داراییهای
اضافی به میزان ۲۱۹میل یارد یورو تا پایان سال ،عرضه موقتی (تخصیص کامل حراج وجوه) ،تسهیالت تأمین نقدینگی با نرخ ثابت
براساس تسهیالت سپردهگذاری با شرایط مطلوبتر ،برنامه خرید  ۷۵۹میلیارد یورو داراییهای اضافی بخشهای خصوصی و عمومی
تا آخر سال  ۱۹۱۹و آسانتر کردن استانداردهای وثیقهگیری ذیل عملیات مختلف بانکی بوده است . .همچنین  ۵/۹میلیارد یورو (۹.۲۸
درصد تولید ناخالص داخلی) از تخصیص سال  ۱۹۱۹پرداخت شده است.
آلمان
اولین مبتال در این کشور در  ۱۷ژانویه تایید شد آلمان یکی از موفقترین کشورها در زمینه کنترل بیماری میباشد .اجباری بودن رعایت
توصیههای بهداشتی و سختگیری در اعمال قرنطینه برای کنترل شیوع بیماری اثر معناداری گذاشتهاست .همین سبب کاهش هزینه-
های بهداشت و درمان بسیاری از خانوارها شدهاست .دولت فدرال دو بودجه تکمیلی را تصویب کرد ۲۵۶ :میلیارد یورو ( ۸.۰درصد تولید
ناخالص داخلی) در مارس و  ۲۹۹میلیارد یورو ( ۸درصد تولید ناخالص داخلی) در ژوئن .مقامات قصد دارند امسال  ۱۲۸.۵میلیارد یورو
بدهی برای تأمین مالی بسته ها صادر کنند .اقدامات اولیه شامل موارد زیر است:
)122 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD
123 Social rights
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 تأمین هزینه تجهیزات بهداشتی ،افزایش ظرفیت بیمارستانها
 دسترسی گسترده به یارانه کار کوتاهمدت (به منظور حفظ شغل و درآمد کارگران)
 گسترش مزایای مراقبت از کودکان برای والدین کمدرآمد
 دسترسی آسانتر به حداقل درآمد پایه برای افراد خود اشتغال
اقدامات غیرمستقیم نیز شامل کمک بالعوض  ۵۹میلیارد یورویی به صاحبان مشاغل کوچک و افراد خود اشتغال و تعویق مالیاتی بدون
بهره تا پایان سال و دسترسی به ضمانت وامها برای بنگاهها تا حداقل  ۸۱۱میلیارد یورو که حدود ۱۸درصد  GDPاست ،میباشد.
تامین مالی پروژه نیز همانند فرانسه از کمکهای بانک مرکزی اروپا و تخصیص  ۱۹۹میلیارد از منابع بانک مرکزی صورت گرفت.
کانادا
نخستین بسته حمایتی در  ۲۵مارس از سوی دولت اتخاذ شد ،در حالی که نخستین مورد در  ۵مارس در بریتیش کلمبیا تشخیص داده
شد .عالوه بر بحران ویروس ،کانادا با افت شدید قیمت نفت نیز مواجه بود .اقدامات دولت در حدود ( ۲۶.۸درصد تولید ناخالص داخلی،
 ۹۵۸میلیارد دالر کانادا) برای حمایت از خانوار به شرح زیر است:
 ۱۹ میلیارد دالر ( ۹.۰درصد تولید ناخالص داخلی) به سیستم بهداشتی برای حمایت از افزایش آزمایش و تجهیزات پزشکی


حمایت بیشتر از بومیان با حدود  ۱۸۰میلیارد دالر ( ۲۲.۶درصد تولید ناخالص داخلی)



کمک مستقیم به خانوارها نزدیک  ۵۱میلیارد دالر ( ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی) با پرداخت ماهانه  ۱۹۹۹دالر کانادا
برای حداکثر ۸ماه ( به کارکنانی که به دلیل شیوع کرونا درآمد خود را از دست دادهاند پرداخت خواهد شد) ،به خانوارهای
کمدرآمد به میزان  ۹۹۹دالر برای بزرگساالن و  ۲۵۹دالر برای کودکان پرداخت اعتباری انجام خواهد شد .همچنین مهلت
پرداختهای مالیاتی افزایش یافتهاست و افراد میتوانند تا  ۹۲آگوست هیچ پرداختی نداشته باشند.

 افزایش اعتبار مالیاتی برای درآمد حاصل از مراقبت از کودکان
 همچنین برای کارگرانی که حداقل  ٪۵۹از هفته به دلیل کرونا قادر به کار نیستند و یا به دالیل مربوطه از کار خود جدا
میشوند ،شرایط زمینهای دارند ،تحت معالجه هستند یا به بیماریهای دیگری مبتال شدهاند کمک میکند.
همچنین اقداماتی صورت گرفته که در ادامه میتواند سبب افزایش تحریک تقاضای خانوار گردد .از جمله این اقدامات میتوان به
افزایش اعتبارات مالیاتی  GST۲۱۸و اعطای مزایا برای مراقبت از کودکان ذیل دوره کرونا اشاره کرد .در حدود  ۸۵میلیارد دالر (۹.۰
درصد تولید ناخالص داخلی) پشتیبانی نقدینگی برای تعویق مالیاتها صورت گرفتهاست.
اقدامات اصلی اتخاذ شده برای تامین مالی عبارتند از :کاهش نرخ بهره استقراض شبانه از  ۲.۷۵به  ۹.۷۵درصد ،تمدید برنامه خرید
اوراق قرضه در تمام سررسیدها ،گسترش لیست وثیقههای واجد شرایط برای عملیات بازخرید معکوس مدتدار با طیف وسیعی از
وثیقههای واجد شرایط تسهیالت نقدینگی و افزایش سقف استقراض با ارائه وثایق از از  ۱۵۹میلیون دالر تا  ۲۹۹۹میلیون دالر ،حمایت
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از بازار وام رهنی کانادا با خرید از بازار ثانویه ،اعالم افزایش موقت میزان وامهای غیررهنی که یک شرکتکننده میتواند برای SLF۲۱۵
و برای آن دسته از شرکتکنندگانی که از وام غیررهنی استفاده نمیکنند ،تعهد کند .اینها اقدامات اصلی تامین مالی کانادا بودند،
بعالوه اینکه اقدامات فرعی دیگری نیز انجام شد .بهنظر در بحث تامین مالی اجرای سیاستها کانادا نمونهای کمنظیر باشد .در اکتبر
سال  ، ۱۹۱۹بانک کانادا برخی از اقدامات نقدینگی (تسهیالت خرید پذیرش بانکداران ،برنامه خرید وامهای رهنی کانادا و برنامه خرید
بازار پول استانی) را لغو کرد و اجرای آنها را دیگر ضروری دانست.
آمریکا
در ایاالت متحده نخستین مورد مشکوک به کرونا در ژانویه شناسایی شد .این در حالی است که از اواخر دسامبر سیاستهای مالی دولت
برای مبارزه به پیامدهای کرونا به تصویب رسیده بود ۸۷۷ .میلیارد دالر آمریکا (حدود  ۸درصد تولید ناخالص داخلی) بودجه درنظر گرفته
شد که شامل:
 ۱۶۸ میلیارد دالر برای گسترش مزایای بیکاری افزایش مزایای بیکاری به میزان  ۹۹۹دالر آمریکا بصورت هفتگی از ۲۸
مارس .بعالوه پرداخت مستقیم  ۶۹۹دالر به دیگر افراد مشمول بیمه بیکاری در  ۸آگوست .در ادامه نیز رئیس جمهور آمریکا
دستور تشدید کمکها را صادر کرد .این موارد شامل استفاده از  ۸۸میلیارد دالر از صندوق امداد در برابر حوادث ،برای تأمین
مزایای بیکاری اضافی است.


 ۱۵میلیارد دالر برای تهیه یک شبکه ایمنی غذایی برای آسیب پذیرترین افراد



تخفیف پرداخت وام دانشجویی و در ادامه نیز تعهدات وام دانشجویان فدرال به مدت  ۶۹روز به حالت تعلیق درآمد



به تعویق انداختن مجموعه مالیات حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی کارمندان



شناسایی گزینهها برای کمک به اجارهکنندگان و صاحبان خانه برای جلوگیری از اخراج و سلب مالکیت از خانه.



 ۸۸۹میلیارد دالر برنامه حمایت از حقوق و دستمزد و قانون افزایش مراقبتهای بهداشتی

 اختصاص بیش از ۲۲۱میلیارد دالر برای مراقبتهای بهداشتی ،مرخصیهای استعالجی و کمکهای بینالمللی.
این موارد مجموعه اقدامات اصلی با هدف افزایش رفاه خانوار هستند .سایر اقدامات صورتگرفته نیز به نحوی غیرمستقیم بر خانوار و
مصرف آنها تاثیرگذار خواهدبود .برای نمونه  ۹۱۲میلیارد دالر برای وامهای قابل بخشش اداری کوچک و تضمینهای کمک به
مشاغل کوچک که کارگران را حفظ میکنند و در ادامه نیز گسترش یارانههای وام سازمان تجارت کوچک و  ۶۱میلیارد دالر برای اداره
مشاغل کوچک در دستور کار قرار گرفت .در کل  ۱.۹تریلیون دالر آمریکا (حدود  ٪۲۲از تولید ناخالص داخلی) مجموعه سیاستهای
مالی اتخاذ شده بود که  ۱۰۹میلیارد دالر آمریکا برای ارائه تخفیفهای مالیاتی به افراد است ۵۲۹ .میلیارد دالر آمریکا برای جلوگیری
از ورشکستگی شرکتها با ارائه وام و ضمانتنامه اختصاص یافته و  ۹۸۰میلیارد دالر وام قابل بخشش نیز برای مدیریت تجارت کوچک
و ضمانت برای کمک به مشاغل کوچک که کارگران را حفظ میکنند ،اختصاص یافت ۲۹۹ .میلیارد دالر برای بیمارستانها۲۵۹ ،
میلیارد دالر آمریکا به دولتهای ایالتی و محلی و  ۸۰.۰میلیارد دالر برای کمکهای بینالمللی اختصاص یافت.

 Inc،125 Sun Life Financialیک شرکت خدمات مالی کانادایی است .در درجه اول به عنوان یک شرکت بیمه عمر شناخته می شود .این یکی از بزرگترین شرکت-
های بیمه عمر در جهان است .همچنین یکی از قدیمیترینها است
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برای تامین مالی سیاستهای گسترده فوق ،کاهش نرخ بهره از  ۲.۵درصد به بازه صفر تا  ۹.۱۵درصد رسید .فدرال رزرو برای کمک
به دولت در مباحث تامین مالی کمکهای نقدی مذکور شروع به خرید اوراق بهادار خزانهداری به میزان مورد نیاز کرد همچنین
تسهیالتی را برای حمایت از جریان اعتبار معرفی کرد که عبارتند از :تسهیالت اعتباری برای تأمین مالی  ۱۸نمایندگی اصلی فدرال
رزرو .تسهیالت نقدینگی صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول برای ارائه وام به موسسات سپردهگذاری برای خرید دارایی از
صندوقهای اصلی بازار پول (پوشش اوراق تجاری و بدهی شهرداری با دارایی بسیار عالی) ،تسهیالت اعتباری شرکتی بازار اولیه برای
خرید اوراق قرضه و وامهای جدید از شرکتها ،تسهیالت اعتبارات شرکتی بازار ثانویه برای تأمین نقدینگی برای اوراق قرضه شرکتی
برجسته ،تسهیالت وام اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای امکان انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی با وامهای دانشجویی ،وامهای
خودکار ،وامهای کارت اعتباری ،وامهای تضمین شده توسط اداره تجارت کوچک و داراییهای خاص دیگر .همچنین تسهیالت نقدینگی
برنامه محافظت از حقوق و دستمزد برای تأمین نقدینگی موسسات مالی که از طریق برنامه حمایت از حقوق و دستمزد اداره تجارت
کوچک وام می گیرند که انگیزه مستقیمی برای برای نگه داشتن کارگران خود در لیست حقوق مشاغل کوچک است .با اینکه آمار
مبتالیان به کرونا در آمریکا نشان از شیوع گسترده بیماری دارد ،اما اقدامات دولت در راستای جبران عوارض اقتصادی کرونا و همچنین
نحوه تامین مالی گسترده آن الگو کاملی برای کشورهای توسعهیافته میباشد.
-1-3-1جمعبندی اقدامات کشورهای مختلف
با توجه به مرور سیاستهای اجرایی در قبال تحریک تقاضای داخلی ،بهنظر میرسد اجرای سیاستهای متنوع به موازات یکدیگر
میتواند اثرگذاری معناداری برای جبران رفاه از دسترفته خانوار داشتهباشد .نکته قابل اهمیت در اجرای اقدامات ،زمانبندی اجرای
سیاستهاست .در کشورهایی همانند اوکراین قبل از ثبت اولین مورد مشکوک به کرونا حمایتهای دولت از تقاضای داخلی شروع شده
و درکشورهایی از جمله الجزایر نیز مدت زیادی تا اولین اقدام دولت به طول انجامیدهاست .بحث مهمتر روی بعد زمان ،فاصلهی اجرای
سیاستهای مختلف از یکدیگر است .علیالقاعده هر چه دوره زمانی پرداختیها و حمایتهای دولت کمتر باشد ،اثر بیشتری بر تقاضای
داخلی خواهد گذاشت .از این رو احتماال در کشورهایی که درطول یکسال درگیری با عوارض اقتصادی کرونا ،تنها دوبار حمایتهای
معیشتی انجام شدهباشد ،احتماال اثر معناداری مشاهده نخواهد شد و نوعی اتالف منابع به حساب میآید.
پس از مرور تجربه کشورها ،تجمیع تمام سیاستها در کنار یکدیگر میتواند با نشان دادن تمام راهحلهای ممکن ،مجموعه سیاستهای
بهینه مربوط به کشور ما را با توجه به ظرفیت موجود معرفی کند .همچنین چالشهای پیشرو مانند روشهای تامین مالی سیاستها
نیز محل بحث قرارخواهدگرفت .سیاستهای مالی که به طور مستقیم مورد استفاده برای حمایت از خانوار و جلوگیری از افت تقاضا
بودهاند ،عبارتند از:
 پرداخت یارانه مستقیم به خانوار :اغلب کشورها تنها به خانوارهای آسیبپذیر و افرادی که شغل خود را از دست دادهاند ،یارانه
پرداخت میکنند .چالش اصلی این روش ،نخست میزان یارانهی اعطایی و درگام بعدی شناسایی افراد نیازمند و مستحق
کمک میباشد .پرداخت مستقیم کاال و خدمات نیز در همین دسته قرار میگیرد و چالشی مشابه دارد.


افزایش مرخصیهای استعالجی و تشویق دورکاری :چالش اصلی این سیاست عدم توجه به صاحبان کسبوکارها است.
چنانچه مشابه نمونههای مطرح شده دولتها بتوانند با اقدامات مکملی در طول این سیاست تامین مالی هزینههای بنگاهها
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را صورت دهند ،در این صورت این سیاست بهینهای میتواند باشد .اما آِیا واقعا دولت توانایی مالی این همه حمایت را دارد؟
تسهیل قوانین و الزامات کار پارهوقت و ممنوع شدن اخراج نیرویکار نیز با چالشی مشابه همین سیاست مواجه خواهدبود.
 پرداخت پاداش به بازنشستگان و مستمریبگیران :در کشور ما تقریبا مشابه با مقدار حقوق و دستمزد پرداختی دولت به
کارکنان ،بازنشستگان و مستمری بگیران دریافتی دارند .چنانچه صندوقهای بازنشستگی بار مالی این کمکها را به دوش
بکشند ،اثرگذاری بی چونوچرا خواهد داشت .اما در عمل بهنظر نمیرسد تخصیص منابع دولت در این راستا اولویت داشتهباشد.
 اختصاص مبالغی جهت مراقبتهای بهداشتی :سیاست بهینه هم در راستای اثر مستقیم به رفاه خانوار و هم اثر غیرمستقیم
اختصاص مبالغی جهت مراقبتهای بهداشتی میباشد .عالوه بر محدود کردن هزینههای بهداشت و درمان خانوار ،با کمک
به کاهش شیوع کرونا اثری غیرمستقیم بر رفاه خانوار خواهدگذاشت .چالش اصلی این سیاست نحوه تخصیص این کمکها
میباشد.
 تعویق مهلت قانونی پرداختهای مالیاتی و وامهای اعطایی تا مدت مشخص :چالش اصلی این سیاست نیز نحوه تامینمالی
میباشد که البته در مرور تجربه کشورها راهکارهای مختلفی برای آن بررسی شد.
 سیاستهای کنترل بازار :علیالقاعده با کاهش عرضهی اقتصاد انتظار افزایش قیمت حداقل در برخی از کاالها وجود دارد.
اگر کشوری درگیر تورمهای سرسامآور باشد نیز مشکل دوچندان خواهد شد .در اغلب کشورها تنظیمگر مرکزی بازار با افزایش
نظارتها در خصوص عدم افزایش قیمت کاالها و تثبیت قیمتهای مصوب سعی در جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها
د ارد .چالش اصلی در این سیاست ایجاد کمبود منابع و تشکیل بازار سیاه خواهد بود .بهنظر میرسد با تزریق منابع به
تولیدکنندگان درکوتاهمدت این مشکل برقرار نباشد ،اما قطعا در میانمدت کنترل آن سخت خواهدبود.
تمام دولتها به دنبال استفاده از تمام سیاستهای موجود میباشند تا وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند .اما محدودیت اجرایی و
بطور خاص تامین مالی پروژههای معیشتی ،کشور را در تنگنا قرار میدهد .سیاست بهینه بالطبع از دل اجرای چندین سیاست بصورت
موازی خواهد آمد .برای بررسی سیاستهای مورد استفاده در کشور ابتدا تجربه کشور ایران را مرور میکنیم.
 -1-1بررسی سیاستهای اجرای شده در ایران
اولین مورد ابتال به کرونا در ایران  ۲۰فوریه شناسایی شد .اقدامات کلیدی برای بهبود وضع معیشتی مردم از پایان ماه مارس شروع
شد .رئیس جمهور اعالم کرد بیش از  ۲۹درصد تولید ناخالص داخلی صرف مبارزه با ابعاد آثار ویروس کرونا در کشور خواهد شد .اقدامات
کلیدی دولت برای حمایت از خانوار عبارتند از:


اعطای یارانه نقدی به خانوارهای آسیبپذیر ( ۹.۹درصد تولید ناخالص داخلی)



حمایت از صندوق بیمههای بیکاری ( ۹.۹درصد تولید ناخالص داخلی)

 وامهای معیشتی برای مشاغل آسیبدیده و خانوارهای آسیبپذیر ( ۸.۸درصد تولید ناخالص داخلی)
 بودجه اضافی برای سالمت و بهداشت ( ۱درصد از تولید ناخالص داخلی)
 غیرفعال شدن برداشت خودکار اقساط و تمدید مهلت قانونی پرداخت اقساط ،همچنین معافیت از جریمه برای افرادی که
پرداخت معوقاتشان دیرکرد داشته است.
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 دولت برای خانوارها یک فرصت سه ماهه ( اسفند ،فروردین و اردیبهشت) برای پرداخت قبوض گاز ،برق ،آب و عوارض
شهرداری در نظر گرفت
 پرداخت  ۵۹درصد غرامت دستمزد به کارگران دارای استراحت پزشکی بدون نظر کمیسیون پزشکی توسط سازمان تامین-
اجتماعی و برخی اقدامات دیگر از جانب سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی کشور
تا پایان ماه آگوست  ۲۹ ،درصد از متقاضیان مشاغل تحتتأثیر کرونا ،بخشی از کمکها را دریافت کردهاند.
برای تامین مالی این سیاستهای فوق  ۵۶.۵تریلیون ریال ( ۱۸۵میلیون دالر) از صندوق توسعه ملی ایران پرداخت شده است .اوراق
صکوک ،صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از خصوصیسازی بخشی از بودجه را تأمین میکند .در  ۲۵آوریل ،دولت با فروش سهام
 ۲۸شرکت باقیمانده خود در بازار سرمایه ،از جمله  ۲۱درصد سهم صندوق رفاه اجتماعی (شستا) بخشی از این کسری را جبران کرد.
بعالوه برخی سهام دیگر نیز را دولت به فروش رساند .در  ۲۰اکتبر نیز برای اولین بار بانک مرکزی با با هدف تأمین نقدینگی بسیار
کوتاهمدت (اضطراری) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ،در قالب قرارداد توافق بازخرید با درخواست اعتبارگیری یک بانک
متقاضی موافقت کرد.
-1-1-9اثرگذاری وام معیشتی بر مصرف خانوار
اصلیترین اقدام ایران برای تحریک تقاضای داخلی اعطای وامهای معیشتی بود .در این طرح خانوارهایی که تا پایان فروردین ۲۹۰۰
یارانه بگیر باشند ،مشمول این مصوبه خواهند بود و کافی است از طریق ابزارهای اعالم شده توسط دولت شرایط وام قرضالحسنه را
بپذ یرند .همچنین تضمین وام قرض الحسنه موضوع این مصوبه ،یارانه نقدی ماهانه واریزی به حساب سرپرست خانوار است .مبلغ وام
۲میلیون تومان و نرخ کارمزد  ۸درصد است که اقساط آن از ابتدای تیر ماه به مدت  ۹۹ماه و هر قسط  ۹۵هزار تومان از یارانه سرپرست
خانوار کسر میشود .شروع این وامها از اردیبهشت ماه آغاز شد .مبلغ یک میلیون تومان در  ۹مرحله به بیش از  ۱۹میلیون خانوار
پرداخت شد .مرحله اول پرداخت وام معیشتی در  ۸اردیبهشت ،حدود  ۸۵درصد خانوارهای واجد شرایط وام را دریافت کردند و در دو
بازه یک هفتهای واریز وام معیشتی به باقی خانوارها نیز صورت پذیرفت .از بین  ۱۸میلیون خانوار یارانهبگیر که واجد شرایط دریافت
این تسهیالت بودهاند ،تا تاریخ  ۲۹خرداد ،بیش از  ۱۹میلیون و ۲۸۸هزار خانوار این تسهیالت را دریافت کردند و با واریز آخرین مرحله
این تسهیالت به حساب سرپرستان خانوار ،تا پایان خرداد تعداد خانوارهای دریافتکننده این تسهیالت به ۱۲میلیون و ۵۲هزار و
۹۰۹خانوار رسید .وامهای معیشتی اثر کوتاه مدت بر سطح مصرفی خانوارها گذاشته است .شکل زیر اثر وامهای معیشتی بر تعداد و
ارزش معامالت دستگاههای کارتخوان را با استفاده از داده شرکت شاپرک ۲۱۶نشان میدهد .بر اساس شکل مشخص است که پس از
اعطای وام معیشتی جهشی کوتاه در کاالهای مصرفی وجود خواهدداشت و میتوان ادعا کرد با توجه به اینکه در دوران کرونا ،میزان
استفاده از پول نقد به دلیل مسائل بهداشتی کاهش یافته ،داده شاپرک تخمینی نزدیک به اعداد واقعی مبادله شده در بازار کاال و خدمات
را نشان خواهد داد .در این شکل اثر حذف روز جمعه با منحنی خطچین نشان داده شده است.
شکل  - ۱-۴اثر وام معیشتی بر تعداد و ارزش تراکنشها

126شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت
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همچنین در بین گروههای کاالیی بیشترین افزایش بالفاصله پس از واریز وام در بخش خوراکی و آشامیدنیها اتفاق افتاده است.

۲۱۷

وام معیشتی دوم نیز در پاییز  ۰۰به خانوار اعطا شد که پیشبینی میشود اثری مشابه داشتهباشد .بعالوه پرداخت مبلغ 200الی 600
هزار تومان به یک میلیون خانوار با جمعیت سه میلیون نفر که عضو کارمند یا بازنشسته نداشته و تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی
هم نیستند ماهانه  350میلیارد تومان به این بند اختصاص خواهد یافت .میزان کمک بین 200هزار تا 600هزار تومان بسته به بعد
خانوار به این ترتیب که خانوار یک نفره 200هزار تومان ،دو نفره 300هزار تومان ،سه نفره 400هزار تومان ،چهار نفره 500هزار
تومان و پنج نفره و بیشتر  600هزار تومان ،در  4مرحله پرداخت شده است که آخرین مرحله آن 31خرداد توسط سازمان هدفمندسازی
یارانهها ،واریز شد .درگام بعدی نیز اختصاص  ۵هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بیمه بیکاری صورت گرفت .اولین مرحله بیمه
بیکاری به بیمهشدگان آسیب دیده از کرونا یعنی مقرری بیمه بیکاری اسفند ماه این افراد که 1286میلیارد تومان از ۵هزار میلیارد
اختصاص یافته است ،در نیمه اول خرداد ماه پرداخت شد و دو مرحله دیگر هم بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد
-1-1-3مقایسه مصرف کل خانوار در دوران کرونا
بر اساس مبانی نظری بحث شده در حین گزارش ،انتظار میرود که در دوران شیوع کرونا ،مصرف خانوار کاهش یابد .سیاستهای
مروری پولی و مالی نیز در راستای کاهش این اثر تعبیه میشد .شناسایی اثر دقیق کاهش تقاضای داخلی رسالت این گزارش نمیباشد
اما برای اینکه شهودی نسبت به آنچه در اقتصاد رخ داده ،داشته باشیم ،از مقایسه تعداد تراکنشها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
کمک میگیریم .جدول زیر رشد حقیقی ارزش ماهانه تراکنشهای شبکه شاپرک را برای سالهای  ۰۸و  ۰۰مقایسه میکند .با توجه
به اینکه این تغییر مربوط به ارزش حقیقی تراکنشها است ،اثر تورم از آن خارج شدهاست.
جدول -3-1مقایسه رشد مقیقی ارزش ماهانه تراکنشهای شبکه شاپرک (میلیون ریال)
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درصد
تغییر

99

98

ماه

39.68%

20,216,240/61

14,473,282/75

مرداد

44.73%

19,955,471/55

13,788,463/03

شهریور

34.98%

18,505,524/93

13,709,938/56

مهر

18.56%

15,925,644/76

13,432,568/04

آبان

3.71%

14,935,168/96

14,400,594/23

آذر

منبع دادهها :شاپرک

بطور کلی جز دوماهه ابتدایی شیوع کرونا ،یعنی اسفند و فروردین ،ارزش حقیقی تراکنشها در کشور افزایش داشته است .افزایش نقطه
به نقطه ارزش حقیقی تراکنشها در اردیبهشت ،خرداد و تیر دوبرابر کاهش آنها در فروردین و اسفند بوده است ۲۱۸.البته این اعداد
نشانگر افزایش تقاضا به دلیل شیوع کرونا نیستند .چرا که در دوران کرونا انتظار کاهش تقاضای داخلی را داریم .اما در واقعیت عوامل
دیگری بر این کاهش تقاضا غلبه کردهاند .به عنوان نمونه اثر وام معیشتی کرونا به خانوارها که پیشتر مطرح شد ،اثری کوتاهمدت بر
شکل  -۲-۴ارزش معاملات انواع کالاها به تفکیک طول عمر

تقاضا داشته که بهنظر ثبات روند افزایش تقاضای داخلی نسبت به گذشته ناشی از آن نیست .یکی دیگر از عوامل تورم انتظاری است.

باتوجه به شرایط تورمی موجود در کشور ،مردم برای خنثی کردن نااطمینانیهای موجود ممکن است به خرید کاالهای بادوام و
سرمایهای روی بیاورند تا از تورم موجود درامان باشند .اما مشاهده تعداد تراکنشها در اصناف مربوط به کاالهای بیدوام ،کمدوام و
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بادام این فرضیه را رد میکند .همانطور که در شکل زیر مشخص است ،بیشتر رشد تقاضای کاالها از جانب خانوار مربوط به کاالهای
بیدوام است که اغلب شامل خوراکیها و مایحتاج زندگی میباشند .هرچند افزایش تقاضا مربوط به کاالهای بادوام نیز اتفاق افتاده اما
نمیتوان این عامل را دلیل افزایش تقاضای داخلی دانست .پس تورم انتظاری که علت افزایش خرید کاالی بادوام است ،نمیتواند این
افزایش تقاضا را توضیح دهد.
یکی از دالیل احتمالی اما رونق تولید داخلی به دلیل وجود تکانه تحریم میتواند باشد .اینکه کدام یک از عوامل سبب افزایش تقاضا
شدهاند محل بحث نیست ،اما میتوان قاطعانه ادعا کرد درصورتی که سیاستهای مواجه با کاهش تقاضای داخلی ،به نحو مطلوبتری
صورت میگرفت ،تقاضای داخلی در کشور رشد بیشتری را تجربه میکرد.
-1-1-1چالشهای سیاستهای پیشنهادی
پس از نگاهی به نحوه عملکرد دولت در قبال تحریک تقاضای داخلی و همچنین مرور تجربههای کشورهای دیگر و بررسی چالشهای
کلی سیاستها در بخشهای قبل ،وقت آن رسیده که سیاستهایی که میتوانست در کشور ما پیادهسازی شود و سیاستهایی که
امکانپذیری اجرایی شدن آنها وجود ندارد را مورد بررسی قرار دهیم و چالشهای اجرایی در ایران را مطرح کنیم.
نخستین عالمت سوال بزرگ این است که چرا دولت ،مشابه با اغلب کشورها از اعطای یارانه مستقیم گسترده خودداری کرد و وامهای
معیشتی را برای جبران رفاه از دست رفته اقدامی درست تلقی کرد؟ آیا اعطای رایگان کاال و خدمات بجای وامهای معیشتی ،دولت را
به هدف اصلی (تحریک تقاضای داخلی) سوق نمیداد؟ پاسخ به این سوال نیازمند بازبینی مجدد صورت مساله میباشد .چنانچه دغدغه
اصلی دولت افزایش رفاه خانوار باشد ،اعطای مستقیم پول ،خانوار را به سطح مطلوبیت باالتری نسبت به حالتی که کاال و خدمات را
رایگان در اختیار آنها قرار دهیم ،خواهد گذاشت .اما در شرایطی که نااطمینانی در جامعه باال باشد ،مردم ممکن است بجای افزایش
تقاضا ،میل نهایی به پسانداز خود را افزایش دهند و این پول را صرف خرید کاال و خدمات نکنند .جامعهای که در آن نااطمینانی باالیی
وجود داشته باشد ،میتواند بجای پرداخت مستقیم پول ،کاال و خدمات را در اختیار عموم قرار دهد .البته که با اینکار رفاه از دست رفته
خانوار بهطور کامل برنمیگردد ،اما دولت به هدف خود که در اینجا افزایش تقاضای کاال و خدمات است ،خواهد رسید .در میان
کشورهای همسایه ایران در افغانستان این سیاست جاری بوده و دولت افغانستان پکیجهای نان و گوشت به مردم تحویل میداد .معایب
این طرح اما از مزایای آن بیشتر است .هرچقدر آزادی عمل در انتخاب از مردم گرفتهشود ،از مکانیزم تعادلی بازار فاصله گرفته و زیان
از دست رفته بیشتری در جامعه برقرار خواهد بود .به نظر میرسد اثر وام معیشتی کرونا در کشور را نمایش داده ،پرداخت وام معیشتی
سبب افزایش تقاضا داخلی شده است .هرچند این افزایش تقاضا برای کوتاهمدت است و عمال با کسر آن از یارانه اعطایی دولت به
خانوارها مردم در طی زمان رفاه بدستآمده را از دست می دهند .از میان پرداخت وام معیشتی و پرداخت یارانه مستقیم نیز تقریبا اغلب
کشورها ،اکثر منابع و خرجکرد را از مکانیزم پرداخت یارانه مستقیم درنظر گرفتهاند .اینکه سیاست اصلی دولت در کشور ما اعطای وام
معیشتی بوده ،نتیجه میگیریم که تامین مالی و کنترل نقدینگی بیشتر برای دولت اهمیت داشتهاست .همانطور که اشاره شد ،سیاست
بهینه و اصلی کشورها پرداخت مستقیم پول برای جبران رفاه از دست رفته است .اگر واقع بینانه به ماجرای تامین مالی سیاستهای
اجرایی دولت نگاه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که به دلیل تحریم ،دولت نمیتواند همانند کشورهای دیگر ،از منابع جهانی درخواست
کمک کند .پس تنها راه ممکن برای کشور ،کاهش هزینههای جاری خواهد بود .در بسیاری از کشورهایی که با بحران کاهش قیمت
نفت روبرو بودند ،بار اصلی تامین مالی سیاستهای مقابله با کرونا بر دوش کاهش هزینههای جاری میباشد .برای نمونه بسیاری از
کشورها واردات خود را تا حد زیادی محدود کردند ،تا از این طریق در هزینههای کشور صرفهجویی به عمل آید .در کشور ما اما برای
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نخستین بار در طی  ۱۹سال گذشته تراز تجاری کشور رقمی منفی به خود دید .هرچند دلیل اصلی منفی شدن تراز تجاری کشور تکانه
تحریمها و کاهش صادرات بوده است .مدیریت منابع کشور در این شرایط بحرانی به نظر تنها راه برای خروج از فشارهای اقتصادی
ناشی از کرونا از دوش مردم بود .نکته مهمتر در خصوص اعطای یارانه مستقیم در نحوه شناسایی جامعه هدف میباشد .بر اساس طرح
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خانوارهای نیازمند شامل خانوارهای دهک اول و دوم و مددجوهای نهادهای حمایتی و همچنین
خانوارهای آسیبپذیر شامل فعالین در بخش رسمی اقتصاد (غیر از کارکنان دولت و نهادها) و صاحبان مشاغل غیررسمی و بیکاران
هستند .بعالوه ثبتنام برای بیمههای بیکاری نیز در کشور صورت گرفتهاست و جامعه هدف کمکهای معیشتی این دو گروه هستند.
وجود خطاهای سیستماتیک نظیر اشتباهات آماری غیرقابل کتمان است و بنابر فرض وجود آمار صحیح ،به نظر میرسد جامعه انتخاب-
شده برای اجرای سیاست ضعیفترین اقشار جامعه هستند .اما چالش اصلی در میزان کمک به این خانوارها است .نگرانی اصلی تمام
خانوارها افزایش قیمت احتمالی کاالهای ضروری در آیندهای نزدیک میباشد و اینکه یارانه پرداختی دولت چقدر میتواند این هزینهها
را پوشش دهد .وام معیشتی پرداختی در حدود  ۱۹درصد مخارج یک خانوار  ۸نفره را پوشش میدهد ،حقیقت ایناست که انتظار جبران
رفاه از دسترفته خانوار از کانال کاهش مصرف با مبالغ فعلی امکانپذیر نیست .در همین ماههای اخیر به کرات قیمت کاالهای اساسی
افزایش یافته و اثر یارانههای پرداختی دولت نیز از بین رفتهاست .این امر حاکی از عدم مدیریت توامان عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت
بازار است .بهنظر میرسد تنظیمگر مرکزی باید اقداماتی در راستای کنترل کوریدر قیمتی کاالهای اساسی داشتهباشد.
اثرات اقتصادی شیوع کرونا برتقاضای داخلی خانوارها اثراتی همگن نیست .این مساله شاید مهمترین دغدغه فعلی باشد که کشورهای
توسعه یافته نیز با آن مواجه هستند .بر اساس پژوهش انجام شده نسبت به مشاغل آمریکا ،مشاغل با دستمزد باال نسبتاً از شوکهای
جانبی عرضه و تقاضا مصون هستند ،در حالی که مشاغل با دستمزد پایین بسیار آسیب پذیرتر هستند ۲۱۰.شکل باال به خوبی این اختالف
را نشان میدهد.
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شکل  -۳-۴اثر شوک نیروی کار و تغییر در دستمزدها

براساس یافته های این پژوهش تقریباً هیچ مشاغلی با دستمزد باال با یک شوک جدی مواجه نیست با این حال مشاغل دیگر مانند
سرایدارها ،نظافتچیها ،خدمتکاران و کارمندان مراقبت از کودکان نیز با خطر بیشتری برای آلودگی مواجه هستند .عالوه بر احتمال
ابتالی باال به کرونا در برخی مشاغل ،مشاهده میشود کمترین دستمزدها نیز برای همین دسته مشاغل است .پس با توجه به این نکات
نمیتوان برای تمام شغلهای از دسترفته و خانوار صاحبان مشاغل به یک اندازه یارانه معیشتی در نظر گرفت .همچنین در مییابیم
که بخشهایی مانند حملونقل احتماالً کاهش فوری تقاضا را تجربه میکنند که بزرگتر از شوکهای طرف عرضه مربوطه است .سایر
صنایع مانند تولید ،معدن و برخی از بخشهای خدماتی احتماالً شوکهای فوری بیشتری در سمت عرضه نسبت به شوکهای سمت
تقاضا تجربه میکنند .سرگرمیها ،رستورانها و هتلها شوکهای عرضه و تقاضای بسیار زیادی را تجربه میکنند ،شوک تقاضا غالب
است .این نتایج از آن جهت مهم هستند که شوکهای عرضه و تقاضا ممکن است درجات متفاوتی از دوام داشته باشند و صنایع بسته
به محدودیتهایی که با آن روبرو هستند ،واکنش متفاوتی نسبت به سیاستها نشان میدهند .پس برای تشکیل سیاستی بهینه الزم
است که در ابتدا اثرگذاری هر شوک بر خانوار مشاغل مختلف شناسایی شود و به تفکیک آن پرداختهای معیشتی صورت گیرد.
در خصوص سیاست های مالیاتی قیدشده همانند بازپرداخت مالیات بردرآمد و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده ،مشخصا منجر به افزایش
مصرف خانوار خواهدشد و این افزایش مصرف نسبت به خانوارهایی که تحت تاثیر سیاستهای مالیاتی قرار نمیگیرند نیز بیشتر خواهد
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بود ۲۹۹.نکته قابل توجه بر اساس پژوهش انجام

شده۲۹۲

این است که این افزایش در مصرف نیز اغلب در راستای افزایش تقاضای

کاالی بیدوام و کمدوام صورت میگیرد و بهنظر وجود این سیاست برای جبران تقاضای از دسترفته ناشی از کووید بسیار حیاتی به
نظرمیرسد .امکانپذیری اجرای این طرح اما منوط به عدم محدودیت نقدینگی میباشد .برقراری سیاستهای پولی در راستای این
طرح تنها راه برای به ثمر نشستن نتایج مدنظر است .یکی از جالبترین طرحهای پیشنهادی اعطای هزینههای بهداشت و درمان از
محل مالیات بردرآمد افراد بود .اینکار سبب کاهش هزینههای بهداشتی افراد شده و بعالوه افراد را ترغیب به رعایت بهداشت خواهدکرد.
هرچند امکانپذیری این طرح بستگی به سیستم شبکه مرکزی قدرتمند در نظام مالیاتی کشورها است.
برای حمایت از نیرویکار ،سیاستهایی از جمله پرداخت حقوق معوق کارکنان بخش خصوصی از جانب دولت ،دعوت به دورکاری،
مرخصیهای تشویقی ،قانون عدم اخراج نیرویکار در دوران کرونا و تاخیر در بازپرداخت اقساط نیز مطرح شده که به نظر تماما مکملی
برای سیاستهای قبلی بوده و میتوانند اثرگذاری آنها را نیز دوچندان کنند .نکته حائز اهمیت این است که پرداختیهای معوق و یا
مرخصیها را می توان به تفکیک هر صنعت جداگانه درنظر گرفت و در داخل هر صنعت نیز بنابر عملکرد شرکت و کارکنانش ،اجرای
طرحها اولویت بندی شود.
یکی از مهمترین مسائل که در کشور ما تبدیل به بحران شد ،کنترل شیوع بیماری و جلوگیری از ورود به موج مرگومیر ناشی از کرونا
است .در این شرایط طبق تجربیات ماههای گذشته در سراسر جهان ،قرنطینه کامل شهرها اتفاق خواهد افتاد و این به معنای تعطیلی
تعدادی از اصناف و تحت تاثیرقرار گرفتن معیشت خانوار و در نتیجه تقاضای داخلی است .اتفاقی که تقریبا الزمواالجرا از جانب دولت
میباشد کنترل روند شیوع ویروس و برقراری فاصله اجتماعی در میان مردم است .درواقع با برخی تصمیمهای ساده میتوان از ورود
به موجهای بعدی ممانعت کرد تا هزینههای گزاف آن پرداخته نشود.
مهمترین چالش و هسته مربوط به امکانپذیر بودن پروژه مربوط به مسائل تامین مالی میباشد .با توجه به مسائل مربوط به تحریم،
راهحلهایی نظیر استقراض از بانک جهانی و سایر نهادها عملیاتی نمیباشد .پس برای کسب درآمد باید اقدامات دیگری انجامشود.
تامین مالی از طریق بازار سهام که در حین گزارش به آن اشاره شد روش معقول و منطقی بهنظر میرسد ،اما مشروط براینکه اعتماد
از بازار سرمایه خارج نشود ،که متاسفانه همین اتفاق هم افتاد .عدم اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای سرمایه اتفاق خوشایندی نیست،
چرا که در مراحل بعدی کشور دچار چالشهای تامین مالی میگردد .انجام عملیات ریپو نیز از نقاط قوت بانک مرکزی به شمار میرود.
اما راهحل مناسبتر کاهش هزینههای جاری است .همانند کشورهای وابسته به نفت ،کنترل هزینههای دولت اهمیت بسزایی دارد.
می توان ورود کاالهای لوکس و غیرضروری به کشور را ممنوع کرد و یا حداقل افزایش نرخ گمرکی برای دستهای از کاالهای لوکس
که همچنان واردات آنها انجام می شود را شاهد باشیم .پس از تامین مالی از حاالت مختلف قیدشده ،حال اجرای سیاستهای پولی
بررسیشده در حین گزارش میتواند به موازات سیاستهای مالی رخ دهد .یکی از راههای مرسوم در میان برخی کشورها ،تامین مالی
از طریق افزایش سهم مالیاتی کارکنان دولتی که کمتر درگیر کووید  ۲۰بوده و قطع یارانههای پرداختی به آنها همانند عربستان
میباشد .این روش اکیدا توصیه نمیگردد ،چرا که بهنظر انگیزههای شغلی از بین خواهدرفت و نااطمینانی برای مشاغلی که کمتر درگیر
کووید ۲۰هستند را نیز افزایش خواهد داد.

( The response of household consumption to income tax refunds ) NS Souleles - American Economic Review, 1999

۲۹۲منظور پژوهش ارجاع داده شده در مورد قبلی است.
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نکته نهایی امکان افزایش تورم به دلیل اجرای سیاستهای پولی و مالی به ویژه در صورت وجود انتظارات تورمی است .اتفاقی که مهار
و کنترل آن امری به غایت دشوار اما شدنی است .تمام کشورهای بررسی شده حین گزارش با مشکل تورم درگیر شدهاند .اما نکته
منحصربفرد در ایران تورمها سرسامآور و پیوسته است .علیالقاعده وجود تورم سبب کاهش رفاه مصرفی خانوار خواهدشد و اقتصاد را
وارد به یک دور باطل تورم رکودی در دوران شیوع کرونا خواهدکرد .این دغدغه بخصوص درکشور ایران که با تورم بیگانه نیست بسیار
موضوعیت دارد .به نظر میرسد یکی از دالیل ایجاد تورم در راستای اجرای اقدامات مذکور ،عدم اجرای سیاستهای مربوط به خانوار
و بنگاهها در زمان مناسب و در طول یکدیگر است .همانطور که پیشتر به آن پرداختهشد ،باید به تمام ابعاد مربوط به آثار کرونا باهم
اندیشید و دولت سیاستها را درطول یکدیگر و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کند .همچنین باید سعی بر این باشد که فاصله میان
دو تصمیم گیری مختلف فراتر نرود .متاسفانه مصداق خالف این قاعده در ایران پیادهسازی شده و فاصلهی دو پرداخت برای وامهای
معیشتی به نزدیک  ۹ماه رسیده است .درحالی که دراین میان ،کرونا درحال یکهتازی بوده و عمال بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد
کردهاست.
-2-1جمعبندی و توصیه سیاستی
بررسی ابعاد و آثار کرونا و راهکارهای سایر کشورها نشان میدهد پیادهسازی سیاستهای تحریک تقاضا به میزانی تابع توانایی
کشورهای در شناسایی خانوارها یا بنگاههای آسیبدیده است .به هر میزان توانایی شناسایی بنگاههای آسیبدیده یا خانوارهای
آسیبدیده بیشتر باشد ،جهتگیری سیاستها به سمت خانوار یا بنگاه بیشتر خواهد بود .در خصوص ایران با توجه به وجود زیرساخت
اطالعاتی مناسب برای شناسایی خانوارهای آسیبدیده و به عالوه سرعت باال در پیادهسازی سیاستهای سمت خانوارها ،تحریک تقاضا
از سمت خانوارها و در اختیار گذاشتن منابع مالی اعم از منابع نقدی یا اعتباری به پشتوانه داراییها اعم از سهام عدالت یا یارانه نقدی
خانوارها میتواند سیاست مناسبی در مواجهه با بحران کرونا باشد .از سوی دیگر ،برخی از سیاستهای بهینه که در کشور تابحال
اجرایی نشده ،پرداخت هزینههای بهداشت و درمان خانوار از طریق مالیات بردرآمد افراد ،کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده کاالها،
عدم دریافت اجارهبها از خانههای مربوط به ارگانهای دولتی و کاهش نرخ ذخایر قانونی بانکها است .حفظ این نکته ضروری است
که برای جلوگیری از بروز آثار تورمی الزاما باید سیاستها به موازات هم اجرایی شوند و هدفگیری برای مشاغل مختلف به تفکیک
صورت بگیرد .همچنین از سیاستهای غیرمستقیم مانند اقدامات مربوط به نیرویکار ،بهداشت و درمان ،ارتقای فضای سالمت برای
کسبوکارهای آنالین نباید غافلشد.

فصل پنجم :سیاست تجاری و ارزی
سیاست تجاری و ارزی بهینه با رویکرد تسهیل تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی و بهترین گزینه برای
تعیین نرخ ارز در کشور
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-2-9مقدمه
وقوع بحران کرونا بخشهای مختلف اقتصادی را به اشکال مختلفی تحت تاثیر قرار داده است .یکی از بخشهای مهم اقتصادی که
در دوران کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است ،بخش تجارت کشورهای مختلف است .در شروع پاندمی ،شروع بیماری کرونا از کشور چین
با توجه به نقش مهم این کشور در تجارت خارجی برای کشورهای مختلف باعث وارد شدن شوک به ویژه دسترسی به نهادههای تولید
برای کشورهای مختلف و دسترسی به بازار محصول این کشور شد .به عالوه با همهگیری بیماری کرونا در سطح جهانی و وضع
محدودیتهای تجاری ذیل روایط کشورهای مختلف ،تجارت بینالمللی تحت تاثیر قرار گرفت ،هر چند میزان تاثیرپذیری زیربخشهای
مختلف یکسان نبوده است و به طور مشخص بخشهای مانند توریسم یا خدمات تاثیرپذیری بیشتری داشتهاند .برآوردهای سازمان
تجارت جهانی حاکی از افت قابل توجه تجارت در فصل دوم سال  ۱۹۱۹ذیل تجارت کاال و خدمات بوده است به طوریکه تجارت کاال
با افت  ۲۸درصدی و تجارت خدمات با افت ۱۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.
شکل  -9-2تجارت جهانی کاال بر مسب درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل

منبع آنکتاد( -)UNCTADگزارش تجارت جهانی 3131
شکل  -3-2تجارت جهانی خدمات بر مسب درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
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منبع آنکتاد( -)UNCTADگزارش تجارت جهانی 3131

با وجود افت کلی تجارت کاال و خدمات در سطح جهانی ،میزان افت در بین کشورهای مختلف و همچنین بین زیرگروههای مختلف از
محصو الت یکسان نبوده است .به طور مشخص کشور چین در مقایسه با آمریکا و اتحادیه اروپا با افت کمتری در صادرات محصوالت
مواجه بوده و حتی برای بعضی از زیربخشها مانند منسوجات ،ابزار دقیق و ماشینآالت اداری با رشد مثبت صادراتی مواجه بوده است.

شکل -1-2میزان تغییر در صادرات محصوالت مختلف در چین ،آمریکا و اتحادیه اروپا در سال  3131بر مسب میلیارد دالر
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منبع آنکتاد( -)UNCTADگزارش تجارت جهانی 3131

لذا آثار ناشی از تغییر در تجارت ذیل گروه هایی کاال و ذیل کشورهای مختلف نیز یکسان نبوده است و از این جهت میتوان گفت که
وقوع کرونا باعث شکل گیری برندگان و بازندگان نسبی در سطح جهانی شده است .این نکته عالوه بر تجارت ذیل مبادالت مالی در
سطح جهانی نیز وجود دارد .میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در شش ماههی نخست سال  ۱۹۱۹با افت حدود  ۸۰درصدی از
 ۷۷۷میلیارد دالر به  ۹۰۰میلیارد دالر کاهش یافته است(.منبع آنکتاد  .)۱۹۱۹با این حال بررسی توزیع افت بین کشورهای مختلف
نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته با افت بیشتری مواجه شدهاند به طوریکه میزان افت برای این کشورها  ۷۵درصد و برای
کشورهای در حال توسعه  ۲۶درصد بوده است .در واقع آثار ناشی از شوک کرونا برای کشورهای مختلف متضمن آثار کوتاهمدت و
بلندمدت است و الزم است سیاستگذاری در کشورهای مختلف نه تنها آثار کوتاهمدت را در نظر داشته باشد بلکه با تمرکز بر آثار
بلندمدت امکان تابآوری بیشتری اقتصادی در مواجهه با شوکهای مشابه را فراهم سازند.
شیوع کرونا تجارت بینالملل را شدیدا تحت تأثیر قرار داد و رکودی بیسابقه در این حوزه نمود پیدا کرد .در گزارش پیشرو ابتدا به
تشریح وضعیت پیش آمده در بازه ابتدایی شیوع بیماری پرداخته شده است و سپس اقدامات تعدیل کننده کشورهای مختلف اعم از
درحال توسعه و توسعه یافته را برشمرده شد .همچنین وضعیت تجارت ایران در این دوره نیز بررسی شده است .در ادامه گزارش به
اهمیت کشورهای همسایه در تجارت خارجی پرداخته شد و سپس موانع مختلفی که چه در داخل و چه در خارج ،صادرات غیرنفتی را
تحت تأثیر قرار میدهند ،تشریح گردید و برای هر یک از این موانع راهکارهایی پیشنهاد شد که توسط کشورهای موفق در زمینۀ
تجارت بینالملل به کارگرفته شدهاند که موفقیتآمیز بودهاند.
ررسی روندهای حاکم نشان میدهد که در حوزهی تجارت در دوران پسا کرونا تمرکز بیشتر در تولید و انحصار بیشتر یکی از آثار کرونا
خواهد بود که تجارت بینالملل را تحت تاثیر قرار میدهد .به میزانی که کشورها در ترتبیات تجارت جهانی و موافقتهای بینالمللی
مشارکت داشته باشند به ویژه ترتیبات عامتر مانند توافقات چندجانبه و  WTOمیتوانند بخشی از عوارض ناشی از این انحصارها و
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اعمال تبعیض در تجارت علیه یک کشور را کاهش دهند .به همین خاطر توجه به این مساله و شکلدهی به ترتیبات تجاری منطقهای
و بینالمللی برای ایران اهمیت باالیی دارد .به عالوه اعمال شفافیت بیشتر در حوزهی قواعد تجاری به ویژه قواعد غیرتعرفهای یکی از
راهبردهای مهم برای ارتقای وضعیت تجاری کشور است .در نبود شفافیت برای قواعد غیرتعرفهای امکان صیانت از تولید و اشتغال به
ویژه در ترتبیات تجاری با کشورهای دیگر امکانپذیر نیست .در واقع یکی از نتایج ضمنی دوران پساکرونا در حوزهی تجارت احتمال
همکاریهای بیشتر کشورها ذیل ترتیبات مختلف تجاری است و به همین دلیل عدم مشارکت در سازوکارهای بینالمللی تجارت فاصلهی
ایران را با بقیه کشورها بیشتر کرده و کشور در مواجهه با شوکهای آتی آسیبپذیرتر میکند .یکی از ترتیبات مهم نهادی طی سالهای
گذشته در حوزهی قاعدهگذاری برای تجارت ،توافق تسهیل تجاری( )۲۹۱TFAاست که به نظر میرسد پیادهسازی و یکپارچهسازی
کشورها ذیل آن در دوران کرونا به منظور تسهیل بیشتر شرایط تجاری به ویژه با اعمال اصالحاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط
توسعه بیشتری پیدا کند که الزم است ایران نیز توجه زیادی به وارد شدن به این ترتیبات داشته باشد.
-2-3بررسی تجارب کشورها در قاعدهگذاری برای تجارت در دوره کرونا
شیوع ناگهانی ویروس کرونا در زمستان سال  ،۰۸دولتها را به اقدامات پیشگیرانهای مجبور کرد که تجارت بینالملل را شدیدا تحت
تأثیر قرار داد؛ بســتن مرزها ،ممنوعیت ورود کاال به کشــور ،محدودیت ســفر ،تعطیلیها ،فاصــله اجتماعی و قرنطینه بیش از همه بر
زنجیره تامین جهانی اثر گذاشت .بهطور مثال ،صنایع خودروسازی میبایست از زنجیرة تامین «به موقع» برخوردار باشند تا نرخ تولید
خود را حفظ کنند وگرنه با افت شدید عر ضه روبرو خواهند شد .صادرات ک شور آلمان بیش از هر چیزی به صنعت خودرو سازی و
ماشینآالت وابسته است .از طرفی قطعات یدکی ماشینآالت آلمانی عمدتا در چین تولید میشوند .با برقراری نخستین محدودیتهای
تجاری در چین ،فعالیت بســیاری از این تولیدکنندگان مختل یا حتی متوقف شــد .این موضــوع صــرفا به صــنایع خودروســازی ختم
نمیشود؛ نقشه ذیل سهم واردات کاالهای واسطهای چینی از کل واردات کشورها را نشان میدهد.

شکل-1-2نقشه جهانی سهم واردات کاالهای واسطهای چینی از کل واردات کاالیی در مناطق مختلف جهان

Trade Facilitation Agreement(TFA) ۱۳۲

163

منبع -OECD :بلومبرگ

در ابتدای شــیوع ویروس که آگاهیِ کمتری نســبت به آن وجود داشــت ،اقدامات پیشــگیرانه دولتها شــدیدتر و ســختگیرانهتر بود.
طبیعی ست که با این سطح از واب ستگی زنجیره تأمین ،سازمان تجارت جهانی از کاهش  ۲۹تا  ۹۱در صدی تجارت بینالملل در سال
 ۱۹۱۹خبر دهد .البته که با گذشت زمان و کسب آگاهی بیشتر نسبت به ویروس ،محدودیتها تعدیل گشتند ،خصوصا تبادالت کاالیی
به مرور تسهیل شدند .گرچه همچنان ورود و خروج مسافران به کشورها با محدودیتهایی همراه است که امر بازاریابی و رفت و آمد
تجار را با م شکل روبرو می کند .درهم تنیدگی اقت صاد جهانی با چین نه تنها موجب شیوع گ سترده و سریع ویروس در اق صی نقاط
جهان گشت ،بلکه اقدامات پیشگیرانه را با عواقب جدی اقتصادی همراه ساخت.
از همین رو دولت چین نسبت به پیامدهای منفی واکنش بی از حد به پاندمی هشدار داد و تأثیر منفی محدودیتهای تجاری بر اقتصاد
جهانی را مورد تأکید قرار داد .شیوع این ویروس هنگام تعطیالت سال نوی چینی رخ داد که موجب شد این تعطیالت تداوم دا شته
باشــند و از ســرگیری تولید دچار وقفه گردد .به همین خاطر دولت چین تأثیرگذاری شــیوع ویروس بر تعهدات تجاری خود با ایاالت
متحده را گوشـزد کرد (امریکا بزرگترین واردکنندة محصـوالت چینی به شـمار میرود) .از طرفی دولت امریکا در ابتدای اپیدمی ،ورود
اتباع چین به کشور را ممنوع ساخت .کرونا حتی بر جابجایی کاالها در بنادر چین اثر گذاشت؛ برقراری ایستهای بازرسی در مرزهای
اســتانی این کشــور و قرنطینه کردن رانندگان مشــکوک ،موجب کند شــدن روند تجارت و تأخیر در اجرای قراردادها شــد .البته این
محدودیتها شامل مواد غذایی و دارویی نمی شد اما ممکن بود صادرات محصوالت صنعتی را با وقفه همراه سازد .مثال شرکت اپل در
نتیجه همین محدودیت ها ده درصد از کارکنان خود را از چین خارج کرد و به علت عدم تامین قطعات مورد نیاز خود در ابتدای اپیدمی،
دوازده درصد از ارزش بازاری خود را از دست داد .از سویی دیگر ،فاصله اجتماعی ،ایجاد شرایط قرنطینهای و تلفات کارگران ،دسترسی
به نیروی کار را با محدودیت مواجه کرد؛ از سی صد میلیون نفر جمعیت مهاجر م ستقر در چین ،حدود  ۶۹-۸۹در صد تا پایان نیمه اول
سال  ۱۹۱۹به ک شور خود شان بازگ شتند که تقا ضای نیروی کار بنگاهها را با م شکل روبرو میکند .به همین دالیل ممکن ا ست یک
بنگاه اقتصادی از انجام تعهدات خود در زمان مقرر ناتوان گردد که در شرایط عادی احتماال با پرداخت خسارات هنگفتی به طرف دیگر
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معامله همراه میشــود .اما در شــرایط ویژه شــیوع ویروس ،بنگاهها میتوانند با اتکا بر قواعد «فورس ماژور» از اجرای تعهد در موعد
مقرر معاف گردند یا حتی به ف سخ قرارداد مبادرت ورزند .اپیدمی میتواند از دو جهت م شمول قواعد فورس ماژور گردد؛ یکی شرایط
ویژة نا شی از شیوع خود ویروس و دیگری اقدامات محدودکننده دولتها در واکنش به پاندمی .از اینرو دولت چین برای معاف کردن
بنگاه های خود از انجام تعهداتشــان با خریداران خارجی ،اقدام به صــدور گواهینامه فورس ماژور کرد که میتواند در محاکم چین مورد
استناد قرار گیرد .البته کیفیت قرارداد منعقد شده و چگونگی گنجاندن قیود فورس ماژور در آن نیز حائز اهمیت است.
شیوع ویروس کرونا ،لزوم استمرار تجارت و زنجیرههای تامین را بیشتر نمایان کرد .کشورها بر اساس وضعیت تجاری و همچنین
وضعیت شیوع ویروس کرونا اقداماتی را در راستای کنترل شیوع ویروس و حفظ جریان تجاری به کار گرفتند .بررسیها نشان میدهد
که عمده اقدامات کشورها د ر این میان ،بر تسهیل واردات متمرکز بوده است .در برخی موارد ،اقداماتی در جهت ایجاد ممنوعیتها یا
سهمیهبندیهای صادراتی صورت گرفته است که غالبا در مورد تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا وضع شدهاند .برخی اقدامات نیز به
محصوالت پزشکی یا مواد غذایی اساسی محدود نشده است و هدف آنها ،تسهیل تجارت بوده است .جدول زیر قاعدهگذاریهای تجاری
وضع شده در برخی کشورها را نمایش میدهد.
جدول  -9-2قاعدهگذاریهای تجاری وضع شده در کشورهای مختلف
کشور

اقدام

نوع اثر بر

شرکای مورد نظر

تجارت
بازپرداخت یک ( )۲درصد از عوارض گمرکی محصوالتی که مشمول  ۵درصد عوارض
گمرکی بوده و در داخل امارات به فروش خواهند رسید.
معافیت کشتیهای تجاری سنتی از هزینه بارگیری در بند حمریه
معافیت محمولههای ورودی و خروجی از هزینههای بندرگاهی در بندر حمریه
امارات

لغو ضمانت بانکی یا نقدی پنجاه هزار درهمی برای انجام فعالیتهای گمرکی

رفع محدودیت

همه کشورها

استرداد ضمانت نامههای بانکی یا نقدی کارگزاران گمرکی و شرکتهای ترخیص کاال
لغو ضمانت نامههای بانکی الزم پیش از حل و فصل شکایات گمرکی
کاهش  ۰۹درصدی هزینه تهیه اسناد گمرکی

-

تعلیق بازرسیهای مالیاتی و گمرکی تا اول ژوئن سال ۱۹۱۹
روسیه

تمدید خودکار مجوزها و ضوابط با تاریخ انقضای ۱۹۱۹

رفع محدودیت

همه کشورها

معافیت واردات تجهیزات پزشکی از عوارض گمرکی
ترغیب بنگاههای بزرگ به همکاری با بنگاه های صادراتی کوچک و متوسط (مانند تامین
چین

مواد خام یا برون سپاری برخی از پروژهها)
تسهیل ثبت اطالعات بنگاه و تشریفات ترخیص کاال
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-

-

-

تسریع در ترخیص تجهیزات و مواد خام وارداتی با استفاده گسترده از ماشین آالت
بازرسی در گمرک
افزایش و تسهیل واردات مواد غذایی و کشاورزی با الویت بازرسی و ترخیص
حمایت از بنگاههای صادراتی از طریق بهینهسازی ارائه خدمات مربوط به کنترل و تایید
محصوالت صادراتی (مانند تاییدیههای بهداشتی و گواهی مبدا)
تسهیل و تسریع رویههای جریمهای و عدم توقیف اقالم و کاالها

رفع محدودیت

همه کشورها

تقویت هماهنگیهای بینالمللی و رفع محدویتهای تجاری بیرونی
افزایش کارایی با حمایت از سیستم اینترنتی (پذیرش نسخه الکترونیک مستندات پیش از
تحویل نسخه فیزیکی آنها)
کاهش تعرفه مواد
اعطای تسهیالت جدید به بنگاههای کوچک و متوسط در بخش صادرات که در آن تامین
مالی صادرکنندگان از طریق تمدید سررسید اعتبارات موجود و تخفیف مجدد اعتبارات
جدید حمایت میشود.
بانک مرکزی ترکیه یک خط اعتباری مازاد به ارزش  ۱۹میلیارد لیر (تقریباً  ۹میلیارد
دالر) اختصاص داده است تا در قالب برنامه تنزیل مجدد اعتبارات باشد .در این برنامه به
هر شرکت صادرکننده کاال یا خدمات ترکیه ،معادل مبلغ  ۹۵۹میلیون دالر در قالب هر
ترکیه

نوع ارزی با نرخ بهره الیبور ۲۹۹به اضافه  ۹.۸درصد برای دورهای یکساله اختصاص
مییابد.

-

-

وام مستقیم :هدف از برنامه حمایت تامین مالی موجودی ،۲۹۸تأمین نیازهای سرمایه
درگردش صادرکنندگان و توانایی آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی خود در شرایط
کمبود تقاضاست .شرکتهایی که به دلیل لغو سفارشات در فروش موجودی خود با
مشکل روبرو هستند ،ممکن است از این تسهیالت بهرهمند شوند .این وام با لیر ترکیه و
با حداکثر سررسید ۹۶۹روز ارائه میشود و این تسهیالت تا پایان سال  ۱۹۱۹در اختیار
صادرکنندگان قرار دارد.
طرح کمک نقدینگی  ۲۵میلیارد یورویی از سوی دولت اتریش که شامل ارائه
ضمانتهای دولتی برای وامهاست .در همین ارتباط سازوکار مالی مخصوصی تحت
عنوان ( )COFAGایجاد شد و موسسه اعتبار صادراتی اتریش موظف به رسیدگی به
اتریش

درخواست شرکتهای بزرگ برای استفاده از این تسهیالت شد.
تغییرات پوشش ریسک :در راستای تصمیم اخیر کمیسیون اروپا که همه کشورهایی که
تحت پوشش برخورداری از ضمانت اعتبار صادراتی کوتاه مدت هستند ،در قالب ریسک
غیرتجاری محسوب خواهند شد .دولت اتریش هم نسبت به پوشش ریسک این کشورها
با دوره کمتر از دو سال اقدام کرده است.

۱۳۳

Libor Interest Rate
Stock Finance Support Program
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-

-

اتریش تسهیالت سرمایه در گردش فعلی خود را افزایش داده است به گونهای که برای
سرمایه در گردش صادرکنندگان (شرکتهای بزرگ) ،وامی معادل حداکثر  ۲۹درصد از
گردش مالی صادرات آنها را ارائه میدهد که این رقم برای بنگاههای کوچک و متوسط
معادل  ۲۵درصد است.
انعطاف در برنامه :تسهیالت فوری به مبلغ  ۲۹۹میلیون یورو ،که امکان پردازش سریعتر
برنامهها را فراهم میکند .این تسهیالت برای صادرکنندگان فعال در زمینه ارائه مراقبت-
های بهداشتی ،حمایت مدنی و پیشگیری از بالیا ،آب و فاضالب و همچنین بخشهای
مدیریت پسماند ،قابل استفاده است.
تخفیف عوارض و مالیات تجهیزات پزشکی
کانادا

تعلیق فرآیندهای تطبیقی تجاری مانند تاییدیهها ( )verificationتا اطالع ثانوی
اعطای بخشش  ۸۵روزه جریمههای حسابداری واردکنندگان

رفع محدودیت

-

تمدید بازههای زمانی پرداخت عوارض و مالیات  GSTمربوط به کاالهای وارداتی
بسته حمایتی  ۲۸.۷میلیارد دالری شامل تعلیق پرداختهای مالیاتی ،هزینهها و سایر
عوارض دولتی به منظور کمک به تامین نقدینگی الزم برای بخش خصوصی و افزایش
اعتبارات موجود از طریق صندوق توسعه ملی
استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری در حمایت از بنگاههای بخش خصوصی جهت حفظ
شاغالن سعودی به ارزش  ۰میلیارد ریال عربستان
عربستان

پوشش سه ماهه  ۶۹درصد از حقوق شاغالن عربستان سعودی در بنگاههای تحت فشار
مالی توسط دولت

-

-

اعطای مجوز به صاحبان کسب و کار در عربستان سعودی جهت تاخیر در پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده ،مالیات فروش ،عوارض بر واردات ،مالیات بر درآمد ،هزینه خدمات دولت
و پرداخت هزینه خدمات شهری به مدت سه ماه
لغو دریافت هزینههای مربوط به اجازه ورود یا خروج توسط دولت عربستان برای نیروی
کار خارجی و هزینه اخذ ویزا برای افراد وابسته به آنها ،به مدت سه

ماه۲۹۵

بنابراین با نگاهی کلی به اقدامات انجام شده از سوی کشورها میتوان گفت که اینگونه اقدامات عمدتا در رابطه با مسائل زیر بودهاند:
 اصالح شرایط و ضوابط رسمی پشتیبانی
 انعطاف در باز پرداخت (به تعویق انداختن بازپرداخت وام  -تمدید شرایط وام  -بازسازی وام)۲۹۶
 انعطاف نرخ بهره و کارمزد (چشم پوشی از کلیه هزینه های مازاد از جمله کارمزدهای قانونی و اسناد  -چشم پوشی
از بهره و کارمزدهای معوقه  -کاهش کارمزدهای صادرکنندگان در صورت تقاضای جدید برای پوشش بیمه)
 تغییرات در حق بیمه (تخفیف در حق بیمه برای بنگاههای کوچک و متوسط)
۲۹۵افراد خارجی تقریبا یک سوم جمعیت و سهم باالتری از نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند
۲۹۶تغییر نرخ بهره و یا کاهش مبالغ بازپرداخت ماهانه
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 تغییرات پوشش ریسک (توسعه تسهیالت کوتاه مدت برای ریسکهای بازار  -تمایل به پذیرش ریسک بیشتر نسبت
به گذشته در زمان ارزیابی درخواستهای جدید پوشش ریسک خریداران  -افزایش درصد پوشش ریسک)
 انعطاف پذیری مطالبات (کوتاه شدن دوره انتظار مطالبات  -تسریع در پرداخت مطالبات بنگاههای کوچک و
متوسط)
 به تعویق انداختن مهلت سررسید (تمدید مدت ضمانت توافقنامههای تامین مالی ضمانت صادرات)
 انعطاف در مقررات ملی
 انعطاف پذیری برای فسخ
 سرمایه در گردش
 افزایش تسهیالت
 تغییرات پوشش ریسک (افزایش پوشش)
 انعطاف پذیری دربازپرداخت (تمدید دوره بازپرداخت وامها  -تمدید مدت زمان برای ایفای تعهدات صادراتی)
 افزایش ظرفیت (برنامههای ویژه مورد حمایت دولت و غیره)
 تسهیالت جدید
 تسهیالت بیمه یا ضمانت
 برنامه های اعطای وام مستقیم
 سایر
 انعطاف در برنامهها (پردازش سریعتر درخواستها  -خدمات با تخفیف)
 انعطاف در مستندسازی (تمدید مهلت مقرر برای ارائه اسناد و گزارشات مالی)
 طرحهای بیمه اتکایی با بیمههای خصوصی
از منظر شــرکای تجاری ایران کشــورها همســایه ایران به ویژه ترکیه اهمیت باالیی دارد .کشــور ترکیه در همســایگی ایران ،در ابتدا
قوانین سختگیرانه ای را در پیش گرفت؛ قوانین سفت و سخت منع تردد در ساعات شبانه روز ،لغو پروازها و ب ستن مرزش با برخی
همسایگان باالخص ایران از جمله واکنشهای محدودکننده دولت این کشور در واکنش به اپیدمی بود .البته از آنجاییکه اقتصاد ترکیه
تا حد زیادی واب سته به گرد شگری ا ست برای تخفیف عوارض نا شی از این محدودیتها ،م سافران و گرد شگران از قوانین منع تردد
شبانه معاف شدند .از طرفی دولت ترکیه برای کمک به صنایع آسیبدیده همچون گردشگری به تعویق یا کاهش مالیات این صنایع
پرداخت .با لغو پروازها شـــرکتهای هواپیمایی زیان قابل توجهی دیدند که دولت ترکیه برای جبران آن به حمایت از این شـــرکتها
روی آورد .همچنین ممنوعیت ورود کامیون داران ایرانی به خاک ترکیه و وجود موانع گســترده پیش روی آنان تا رســیدن به مقصــد
موجب شــد تا تجارت ریلی با ترکیه مورد توجه صــادرکنندگان قرار گیرد ،به نحوی که روزانه  ۲۵۹واگن از خط ریلی میان دو کشــور
تبادل کاالیی صورت می گیرد و شاهد ترافیک انتقال بار نیز هستیم .درحالی که درگذشته به این شکل نبود .ترکیه در تاریخ  ۸اسفند
 ۰۸مرز خود با ایران را ب ست و پروازهایش را نیز لغو کرد .در این بازه زمانی تجارت میان دو ک شور به شکل بی سابقهای افت کرد؛ در
چهارماه ابتدایی سال  ۱۹۱۹صادرات ترکیه به ایران حدود  ۸۹درصد افت داشت( .نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته) اما آمار
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صــادرات ایران یه ترکیه به مراتب وخیمتر اســت؛ چرا که در برخی بازهها همانند ماه آوریل همان ســال ،صــادرات ایران به ترکیه ۱۵
مرتبه کوچک تر شد .البته کرونا تنها عامل این کاهش نبوده است .جایگزین شدن کشور عراق به عنوان منبع تأمینکنندة نفت ترکیه،
(در پی تحریم ها) قطع صــادرات نفت گاز ایران در پی تخریب خط لوله و واکنش شــدیدتر ترکیه نســبت به ایران در قیاس با ســایر
همسایگانش (در زمینه بستن مرزها) از علل محوری هستند .دولت ترکیه با تمدید مهلت تشکیل پروندة مالیاتی سعی کرد اثر خسارات
نا شی از کرونا و تعویق و تأخیر عر ضه را کاهش دهد .همچنین با پرداخت دو سوم حقوق بنگاههای تحت تأثیر ،از ور شک ستگی آنها
جلوگیری کند .اعطای مجوز به صندوق ثروت ترکیه از برای خرید سهام بنگاههای آسیب دیده ،حمایت مالی از صادرکنندگان بهمنظور
حفظ نرخ اســـتفاده از ظرفیت در طی دورهی کاهش موقتی ،کاهش نرخ بهره و تعویق بازپرداخت وام بنگاه های تحت تأثیر از دیگر
راهکارهای دولت ترکیه برای جبران آثار پاندمی بود.
بهطور کلی تجارت خارجی ایران در نهماهه سال  ۲۹۰۰شاهد افت قابل توجهی بودها ست؛ صادرات غیر نفتی با کاهش  ۱۹در صدی
(ن سبت به مدت م شابه در سال گذ شته و قبل از شروع پاندمی) و واردات با افت  ۲۶در صدی مواجه بودها ست .نمودار زیر به رو شنی
بیانگر تأثیر چشمگیر کرونا بر این کاهش است؛ چرا که تجارت در فرودین ماه (اوج محدویتهای کرونایی کشورها) به حداقل میرسد
و پس از آن با بازگشایی اقتصادها به آرامی به سمت شرایط نرمال حرکت میکند.
شکل  -2-2تجارت کاالیی بدون نفت خام ایران طی  1ماهه نخست سال 9111

منبع دادهها :گمرک جمهوری اسالمی ایران

از این آمار میتوان نتیجه گرفت که شرکای تجاری ایران ن سبت به ورود کاالی ایرانی سختگیری بی شتری دا شتهاند اما در صدور
کاالی خود به ایران با موانع کمتری روبرو شدهاند .در همین را ستا مدیرکل دفتر توسعۀ خدمات بازرگانی در وخیمترین او ضاع اپیدمی
در ا سفندماه سال  ۲۹۰۸به این م سأله ا شاره کرد« :ک شورهای هم سایه سختترین تدابیر را برای ورود کاالهای ایرانی و ضع کرده و
به صورت لحظهای ،بعضا سلیقهای و بدون توجه به پروتکلهای بینالمللی بهداشتی و استانداردی ،نسبت به بستن مرزهای خود اقدام
میکنند که این امر ،تجارت خارجی ایران را با چالش روبهرو ساخته است؛ اما با این وجود درخصوص واردات شاهد هستیم که میزان
واردات چه از لحاظ وزنی و چه از لحاظ ارز شی افزایش یافته که این ن شان میدهد ک شورهای هم سایه ،توجه چندانی به شیوع این
ویروس در کاالهای صــادراتی خود به ایران ندارند» .از آنجایی که ایران ،شــناســایی موارد آلوده به کرونا را زودتر از همســایگان خود
اعالم کرد ،محدودیت های تجاری بی شتری را نیز متحمل شد .عالوه بر ترکیه ،ترکمن ستان نیز مرزهای خود را برروی ایران ب ست و
عراق هم بدون اعالم رسمی ،مانع ورود کامیونهای ایرانی شد .کویت ،پاکستان و گرجستان هم در آغاز اپیدمی ورود کاالی ایرانی را
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ممنوع کردند .این شدت عمل همسایگان در برابر ایران را نمیتوان صرفا از نتایج کرونا دانست؛ نبود رایزن بازرگانی و نمایندگی مقیم
در ک شور مق صد تجاری ،میتواند از عوامل تداوم این سختگیریها با شد .خ صو صا در شرایط فعلی تعداد رایزنها به حداقل ممکن
رسیده است .نقشه زیر مقاصد منتخب صادراتی طی هشت ماهه اول سال  ۲۹۰۰را نشان میدهد که در آنها عمدتا با افت صادرات
مواجه بوده ایم .این افت صـادرات تنها ناشـی از موارد برشـمرده در باال نیسـت؛ بلکه افت تقاضـای جهانی ناشـی از شـیوع ویروس و
تحریمها نیز تاثیر جدی بر این کاهش داشــتهاند .البته همانطور که شــیوع کرونا تهدیدات جدی برای تجارت خارجی به وجود آورده،
فرصتهایی را نیز به ارمغان آوردهاست؛ مثال با کاهش تقاضای نفت ،کشور عراق با کمبود درآمد مواجه شد و برنامهریزی کرد که این
کاهش درآمد را با خودکفایی د ر زمینۀ کشاورزی جبران نماید؛ این مسئله همانطور که برای صادرات محصوالت کشاورزی ما به عراق
تهدید مح سوب می شود ،یک فر صت چ شمگیر برای صادرات نهادههای ک شاورزی ایران به عراق به شمار میرود .به خ صوص که در
کشور ،در حوزة بذر و سم و کود محصوالت باکیفیتی داریم.
شکل -3-2مقاصد منتخب صادراتی ایران در هشت ماهه نخست سال 9111

سازمان جهانی گمرک به منظور تقلیل هرچه بی شتر پیامدهای منفی ویروس کرونا ،تو صیههایی برای  ۲۸۱ک شور ع ضو خود ار سال
کرد .از جمله آنکه در شــرایط فعلی کشــورها را به اســتفاده از فناوریهای نوین همچون بالکچین ،دس ـتگاههای کنترل نامحســوس،
هوش مصــنوعی و حســگرها در فرآیند ترخیص کاال تشــویق کرد .بدین ترتیب با الکترونیکی شــدن هرچه بیشــتر فرآیند ترخیص و
بهره گیری از اتوماســیون به جای عامل انســانی ،ســرعت مبادالت افزایش یافته و مخاطرات ناشــی از وجود ناقل انســانی و همچنین
پیامدهای منفی کمبود نیروی انسانی در پی محدودیتها به حداقل ممکن میرسد .به طور مشابهی کنوانسیون بیع بینالمللی کاالها
ب
در جهت کاهش زیانِ پیشآمده ،در مادة  ۷۷خود ،عدم اجرای تعهد را درصـــورت وجود موانع غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتنا ِ
خارج از کنترلِ متعهد ،موجه میداند.
از آنجایی که شیوع ویروس کرونا در ع صر جدید در نوع خود منح صربهفرد بود ،امکان بهرهمندی از تجارب گذ شته برای غلبه بر آن
وجود نداشــت ،به همین خاطر مواجهه اولیه کشــورها با آن به نوعی شــتابزده و فاقد کارایی الزم بود اما به مرور و با آگاهی یافتن از
شــرایط بیماری ،راهحلهای تکاملیافته تری برای مواجهه با آن پیشــنهاد شــد؛ مثال برای مشــکل اختالل در زنجیره تأمین بنگاهها،
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تو سعه قابلیت م شاهده کل زنجیره تأمین در تمامی سطوح تو سط اتحادیه اروپا پی شنهاد گ شت (از سطوح اولیه تا بازیگران ثالث) تا
ری شه هرگونه کا ستی و کمبود سریعا شن ا سایی و برطرف گردد و به موجب آن جریان کاال و نیروی کار ت ضمین گردد و پویایی بازار
واحد اتحادیه اروپا حفظ گردد .همچنین این اتحادیه بهمنظور حمایت از بنگاهها و کســـبوکارهای آســـیبدیده ،دولتها را ملزم به
اقدامات کمککننده ســاخت .این اقدامات کمککننده در چارچوب کمکهای مالی مســتقیم ،مزایای مالیاتی گزینشــی ،مســاعدههای
قابل بازپرداخت ،ضمانت دولتی برای وامها ،اعطای وامهای یارانهای عمومی به بنگاهها ،حمایت از بانکهایی که کمکهای دولتی را
به بخشهای واقعی اقتصاد منتقل میکنند و بیمه کوتاهمدت اعتبار صادراتی صورت گرفت .عمده کشورهای توسعهیافته در پاسخ به
شرایط اپیدمی نرخ بهره خود را کاهش دادند.
-2-1قراردادهای تسهیل در تجارت به عنوان چارچوبی برای همکاریهای تجاری
در شرایط کنونی اقتصاد بینالملل به دلیل اجرای سیاستهای محلی در مرزها ،فرآیند تبادالت کاال و مراحل مبادالت در هر کشور تابع
شرایط و ویژگی های خاص هر کشور بوده که سبب شده است تا واگرایی زیادی بین کشورهای مختلف از این منظر دیده شود ،به
طوریکه برآوردها نشان میدهد تعداد روزهای مورد نیاز برای انجام فرآیندهای اداری برای صادارات در دامنه بین  ۶تا  ۸۶روز و برای
واردات بین  ۸تا  ۲۹۹روز است که نشان از عدم تجانس زیاد بین کشورهای دنیاست.
قرارداد تسهیل در تجارت ،با شناسایی اهمیت این چالش برای تجارت دنیا ،تالش میکند تا همچون همگرایی در تعرفه ،همگرایی در
مناسبات گمرکی بین کشورهای مختلف را ایجاد کند و با به کار گیری تجربههای موفق در دنیا در پیادهسازی مناسبات گمرکی ،این
تجربه را بسط داده و کاهش هزینههای تجارت را سبب شود.
به دلیل آنکه ذینفعان اصلی این قرارداد کشوره ای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بوده و اجرای آن بر خالف کاهش تعرفه با
مشکالت سیاسی-اجتماعی کمتری مواجه است ،انتظار میرود که این قرارداد در مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و به چارچوب تجارت
کشورهای دنیا تبدیل شود .برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد که در کشورهای با درآمد کم ،اجرای این قراداد میتواند هزینههای
تجارت را تا  ۲۸.۵درصد کاهش دهد که رقم قابل مالحظهای است.
در سالهای اخیر با همگرا شدن تعرفهها ،سیاستهای تسهیل تجارت معطوف به سایر هزینههای تجارت شده است .طبق برآوردهای
انجام شده ۲۹۷مجموع هزینههای تجارت بالغ بر  ۱۲۰درصد ارزش تولید است و به طور معمول تعرفهها  ۲۹درصد از کل هزینههای
تولید را شامل می شوند و نوسانات نرخ ارز ،فضای کسب و کار اعم از سهولت و تسریع در گمرک ،دسترسی هوایی و دریایی و
زیرساختهای فناوری اطالعات عمده هزینههای تجاری را تشکیل میدهند.
این هزینههای تجاری نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است بلکه در این گروه از کشورها میزان
کاهش در متوسط نرخ از شتاب کمتری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بوده است .اهمیت این هزینهها در رشد تجارت به گونهای
بوده است که در سالهای اخیر کشورهای جهان در پیمانهای منطقهای خود ایجاد قرارداد تسهیل در تجارت ۲۹۸را میگنجانند(شکل
.)۲
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عالوه بر تحوالت ذکر شده در باال وقوع بحران جهانی در سال  ۱۹۹۸تجارت و تولید در دنیا را دستخوش تغییر کرده است .در حالیکه
در سال  ۱۹۲۹تجارت کاال رشد حدود  ۲۸درصدی را تجربه کرد با کاهش تدریجی ،این رشد به  ۱.۵درصد در سال  ۱۹۲۸رسیده است.
وقوع بحران اقتصادی سبب شده تا کشورها سیاستهای محتاطانهتری را در قبال تجارت دنبال کنند که این خود کندی رشد تجارت
و به تبع آن کندی در رشد اقتصادی دنیا را سبب شده است .لذا در شرایط کنونی یافتن راهی که بتواند رشدهای باال در تجارت را سبب
شود با استقبال مواجه میشود که که اجرای این قرارداد از جمله این راهکارهاست.
-۵-۹-۲محتوای قرارداد تسهیل در تجارت
قرارداد تسهیل در تجارت ،ذیل  ۲۱فصل دستهبندی شده است که هر کدام از فصلها به یکی از اجزای مربوط به این قرارداد پرداخته
و الزامات خاصی را برای کشورهای امضا کنندهی آن ایجاد میکند .فصل اول این قرارداد ناظر بر انتشار و دسترسی به اطالعات است.
کشورهای عضو این قرارداد متعهد می شوند تا اطالعات خاص مربوط به صادرات ،واردات و حمل و نقل را به سرعت و از طریقی قابل
دسترس چون اینترنت انتشار عمومی دهند .به عالوه بایستی فرمها و مدارک مورد نیاز به همراه اطالعات تماس برای برطرف کردن
اشکاالت و ابهام ها در دسترس قرار گیرد .به عالوه حداقل یک واحد در سطح ملی برای مدیریت اینگونه مسائل بایستی ایجاد شود.
فصل دوم قرارداد اعطای فرصت اظهار نظر و مشورت قبل از الزماالجرا شدن قواعد است .این فصل کشورهای عضو را متعهد میکند
که پیش از تغییر در قواعد مربوط به ترخیص و حمل و نقل کاال با تجار و ذینفعان تجاری مشورت کرده و عالوه بر آن با انتشار
عمومی اطالعات در کوتاهترین زمان ممکن ،پنجره زمانی برای آشنایی ذینفعان با تغییرات جدید ایجاد شده در نظر گیرند.
فصل سوم به انتشار از پیش احکام قانونی میپردازد .کشورهای عضو مکلف هستند تا در پاسخ به درخواستهای ذینفعان در مورد
قوانین و قواعد حاکم در صورتی که درخواست حاوی اطالعات الزم باشد ،پاسخ را به صورت مکتوب ارائه کرده و پایبند به آن باقی
بمانند .به عالوه در صورت ابطال قواعد یا تغییر در آن ملزم به اطالعرسانی به درخواست بوده و اگر درخواست فرد یا شرکتی مورد
پذیرش قرار نگرفت ،با ذکر دلیل بایستی به وی اطالع داده شود .به عالوه کشورهای عضو مکلف هستند تا فرآیند انتشار پیش از موعد
قوانین و نحوه درخواست برای آن ،به همراه مدت زمان پاسخگویی به درخواستها و دوره زمانی اعتبار پاسخ را به صورت عمومی
منتشر کنند.
فصل چهارم به فرایند فرجامخواهی یا تجدیدنظر میپردازد و کشورهای عضو را مکلف میکند که حق فرجامخواهی و تجدیدنظر برای
فرد یا شرکتهایی که در مورد آنها حکمی صادر شده است را با رعایت مرجعیت مناسب قانونی برای اینکار به رسمیت بشناسند .به
عالوه بایستی تضمین ایجاد کنند که این فرآیند غیرتبعیض آمیز بوده و در صورت تاخیر طوالنی در صدور حکم امکان اعتراض مجدد
وجود خواهد داشت و دالیل کافی برای چرایی صدور حکم به فرد یا شرکت اعالم شود.
فصل پنجم مربوط به ارتقای بیطرفی ،شفافیت و غیرتبعیضآمیز بودن است .کشورهایی که بر روی محصوالت غذایی و نوشیدنی در
مرزها راهنما یا اخطار قرار میدهند بایستی اخطارهای خود را بر اساس ریسک محصوالت ،به صورت یکسان و در نقطه مناسبی از
ورود به کشور اعمال کنند .به عالوه با برداشته شدن شرایط اخطار بایستی بالفاصله لغو یا تعلیق اخطار را به اطالع ذینفعان برسانند.
به عالوه در صورتی که نتیجه آزمایش صورت گرفته بر روی محصوالت در مورد انطباق آنها با استانداردهای کشور منفی باشد بایستی
امکان تست مجدد محصوالت فراهم باشد و عالوه بر اینکه آزمایشگاه انجام دهنده تست مجدد مشخص باشد ،نتایج این تست دوم
مالک تصمیم قرار گیرد.
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فصل ششم به اعمال قواعد بر روی تعرفههای قیمتی است که به نحوی به صادرات یا واردات مربوط میشوند .دولتها مکلف هستند
تا هزینه و تعرفههای قیمتی را منتشر کرده و این تعرفهها را در مدت زمان مناسب پیش از اعمال آنها انتشار عمومی دهند ،به عالوه
به صورت منظم این هزینهها را ارزیابی کنند .همچنین جریمه نقض قانون صرفا بایستی محدود به افرادی باشد که در قبال آن مسئول
بوده و شدت جریمه بایستی منتاسب با جرم باشد .به عالوه بایستی ترتیبی اتخاذ شود که به صورت شفاف عدم وجود تضاد منافع در
ارزیابی و جمعآوری جریمهها و تعرفهها احراز شود .به عالوه با اعمال تخفیف در مجازات میتوانند اختیار افشای نقض قانون را به فرد
مجرم بدهند.
فصل هفتم به ترخیص کاال از گمرک اختصاص دارد .این فصل کشورها را مکلف میکند که مراحل زیر را برای ترخیص کاالهای
وارداتی ،صادراتی یا ترانزیت پیادهسازی کنند :پردازش پیش از ورود ،پرداخت الکترونیک ،جداسازی ترخیص از تعیین نهایی میزان
مالیات ،تعرفههای قیمتی و جریمهها ،مدیریت ریسک ،بازبینی پسا ترخیص ،ایجاد و انتشار متوسط زمان ترخیص ،اندازهگیری میزان
تسهیل در تجارت بر اساس اپراتورها ،امکان حمل سریع کاال.
در فصل هشتم به همکاری نهادی مرزی میپردازد .در این فصل این نضمین ایجاد میشود که یک همکاری داخلی بین نهادها و
سازمان هایی که به نحوی در فرآیند صادرات ،واردات یا ترخیص کاال دخیل هستند یا وظیفه کنترل مرز را به عهده دارند وجود دارپ.
به عالوه بین کشورهایی که مرز مشترک دارند نیز یک همکاری نهادی بیرونی شکل گرفته است .این همکاری میةواند از جنس روز
و ساعت کاری مشابه و همچنین نزدیک بودن فرایندهای اداری و پایگاه داده مشترک باشد.
فصل نهم به انتقال کاالهای با هدف واردات تحت کنترل اداره گمرک میپردازد .فصل دهم به تشریفات مربوط به صادارت ،واردات و
ترانزیت میپردازد و هدف آن الزام کشورها به حداقل کر دن این تشریفات است ،این فصل به نظارت بر مواردی چون الزامات مربوط
به تشریفات و مدارک ،بکارگیری استانداردهای بینآلمللی ،پذیرش کپیها ،پنچره واحد ،فرایند مشابه مرزی و الزامات مدارکی یکسان،
پذیرش شرکتهای ترخیص کاال و ..میپردازد .فصل یازدهم به آزادی در ترانزیت میپردازد و هدف آن بهبود در قواعد ترازیتی موجود
است و زمینههای زیر را شامل میشود :هزینهها و تعرفهها ،نظارت بر حسن پردازش مدارک مربوط به تراتزیت ،حداقل کردن گامهای
مربوط به ترانزیت ،حداقل کردن تشریفات و  ..است.
فصل دوازدهم ،به همکاری بین اداره گمرکات کشورهای مختلف میپردازد و هدف آن به اشتراکگذاری اطالعات این ادارهها با حفظ
وجه محرمانگی آنها است و زمینههای زیر را در بر میگیرد :تبادل اطالعات ،تحقیق پیش از درخواست ،حفاظت اطالعات ،نظارت بر
اطالعات و  ..است.
-۵-۹-۱شیوهی اجرا
این قراداد در سال  ۱۹۲۸مورد توافق شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و سبب وارد شدن آن به چارچوب حقوقی این
سازمان شد ،بدین معنی که با تصویب دو سوم از کشورهای عضو این قرارداد الزماالجرا میشود .هم اکنون حدود  ۸۹کشور عضو
سازمان تجارت جهانی این قرارداد را به اجرا درآوردهاند و با توافق بیشتر کشورها و رسیدن به آستانهی دو سوم کشورهای عضو ،این
قرارداد از جهت اجرایی الزم

میشود۲۹۰.

۲۹۰سازمان تجارت جهانی  ۲۶۸عضو شامل  ۱۱عضو ناظر دارد.
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کشورهای مختلف بر مبنای توان ،منابع و ظرفیت اجرای قرارداد تسهیل در تجارت ،در سه گروه قرار میگیرند .گروه اول کشورهایی
هستند که در روز اجرایی شدن این قرارداد(یا در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته یکسال پس از اجرای قرارداد) امکان پیادهسازی و
اجرای آن دارند و بر اجرای آن در روز اجرای قرارداد متعهد میشوند .گروه دوم کشورهایی هستند که متعهد میشوند پس از اجرایی
شدن این قرارداد با طی یک دوره گذار این قرارداد را اجرا میکنند و در نهایت گروه سوم کشورهایی هستند که نیازمند کمک و همکاری
برای ایجاد زیرساخت و توسعه ظرفیتهای مورد نیاز برای اجرای قرارداد دارند .تا مارس  ۵۸ ،۱۹۲۵کشور متعهد به اجرای قرارداد ذیل
دستهبندی اول شدهاند.
-۵-۹-۹نتایج حاصل از اجرایی شدن قرارداد تسهیل در تجارت
برآوردها نشان میدهد نه تنها اعمال و اجرای این قرارداد صادرات کشورهای در حال توسعه را به میزان  ۲۹هزار میلیارد دالر افزایش
خواهد داد ،بلکه صادرات این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته با نرخ باالتری افزایش یابد و این کشورها سهم بیشتری از
مجموع صادرات دنیا را به خود اختصاص دهند .این تمهیدات نشاندهندهی آن است که قرارداد تسهیل تجارت یکی از چارچوبهای
آیندهی تجارت جهانی خواهد بود که سایر کشورها ملزم به تبعیت از آن هستند.
-2-1بررسی موانع تجارتی کشور در شرایط جاری با تمرکز بر کشورهای همسایه (موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای)
یکی از چالشهای ایران در حوزهی تجارت که باعث شد تا کشور در دورهی کرونا با فضای سیاستگذاری کوچکتری مواجه باشد چالشها
و موانع تجارتی کشور در حوزهی تجارت بوده است .به همین دلیل در این بخش این چالشها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .طبق
آمار اعالم شده توسط سازمان گمرک ،کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نخست سال  ۲۹۰۰بالغ بر  ۹۸میلیارد دالر برآورد گردید
که از این میان بیش از  ۲۰میلیارد دالر (باالی  ۵۹درصد) به تجارت با همسایگان اختصاص دارد .از طرفی صادرات ایران به همسایگان
حدود  ۲۲میلیارد دالر تخمین زده میشد که  ۶۹درصد از ارزش کل صادرات ایران را تشکیل میدهد .به ترتیب کشورهای عراق،
امارت ،ترکیه ،افغانستان و پاکستان مهمترین مقاصد صادراتی ایران در میان همسایگانش بهشمار میروند .در بازه مورد بررسی تراز
تجاری کشور با همسایگان مثبت سه میلیارد دالر ارزیابی میشود .همه این نکات بیانگر اهمیت باالی کشورهای همسایه بهعنوان
مقاصد صادرات غیرنفتی هستند .موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران بهعنوان یک هاب تجاری از دیگر ظرفیتهاییست که کمتر به
آن پرداخته شده است .موقعیت ریلی و جادهای ایران و همچنین دسترسی کشور به دریای خزر ،دریای مکران و خلیج فارس و آبهای
آزاد از یک سو و نفش تاریخی ایران در تجارت بینالملل (جادة ابریشم) ،ایران را به یک شاهراه بینالمللی بدل میسازد .به طور مثال
ابتکار یک کمربند ،یک جاده که با محوریت چین تبیین گردید یک فرصت چشمگیر اقتصادی برای ایران به شمار میرود؛ چراکه ۸۹
درصد از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به کشورهای واقع در این مسیر صادر میگردد ،همچنین  ۶۱درصد از واردات کشور
(مشتمل بر کاالهای واسطهای ضروری برای صنایع) از این کشورها تأمین میشود.
شکل -1-2ابتکار یک کمربند یک جاده
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کشورهای عضو اتحایه اقتصادی اوراسیا ،بهعنوان همسایگان شمالی کشور از جمله ظرفیتهای صادراتی بهشمار میروند که بهطور
شایسته به آن توجه نشده است .در سال  ۲۹۰۷صادرات غیرنفتی به این کشورها بالغ بر  ۸میلیارد دالر تخمین گردید .موقعیت جغرافیایی
ایران در راه اتصال شبه قاره هند به اوراسیا ،فرصت ارزشمندی برای توسعه کشور بهشمار میرود .این مسیر جدید از نظر مسافت و
زمان چهل درصد کوتاهتر و از نظر هزینه  ۹۹درصد ارزانتر است .این کریدور برای کشور هند اهمیت بسزایی دارد (چرا که زمان حمل
بار از هند به اروپا را به نصف کاهش می دهد) .اتصال بنادر چابهار و آستارا به خطوط ریلی کشور از ملزومات فعال شدن این کریدور
است .از جمله مشکالت تجارت ایران با اوراسیا میتوان به عدم تقارن تجارت با نیازهای دو طرف اشاره کرد؛ درحالی که ایران
صادرکنندة عمدة انرژی است ،کشورهای اوراسیا نیز از منابع عظیم انرژی بهره میبرند .از طرفی با وجود آنکه کشورهای اوراسیا
محصوالت کشاورزی خود را عمدتا از طریق واردات تأمین میکنند و ایران هم بهطور سنتی تولیدکننده محصوالت کشاورزی بهشمار
میرود ،صادرات ما به اوراسیا در این حوزه سهم بسیار کوچکی دارد .عدم استفاده از فناوریهای نوین در تولید انبوه و استانداردسازی
محصوالت کشاورزی و همچنین بستهبندی و نگهداری نامناسب از جمله دالیل اندک بودن سهم این بخش در تجارت است .از آنجاکه
عمدة توزیعکنندگان کاالهای مصرفی در این منطقه شعبات شرکتهای چندملیتی اروپایی هستند ،از تحریمها پیروی کرده و به خرید
کاالی ایرانی اقدام نمیکنند .همچنین مشکالت مبادالت بانکی و انتقال ارز از دیگر مشکالت صادرکنندگان است که در ادامه به آن
خواهیم پرداخت .برای بهبود تجارت با این اتحادیه الزم است که رویکرد وزارت خارجه در کشورهای متبوع بیشتر به سمت شناسایی
ظرفیت های اقتصادی معطوف گردد (با استقرار رایزن مقیم بازرگانی در این کشورها) .پیمان پولی دو یا چندجانبه میان ایران و این
کشورها از دیگر راهکارهای مبادله در شرایط تحریمی است؛ در چنین پیمانی فعاالن تجاری برای واردات یا صارات با بانک مرکزی
کشور خود تسویه میکنند و پول رسمی همان کشور را دریافت یا پرداخت میکنند ،سپس بانکهای مرکزی دو کشورِ طرف قرارداد
طی دورههای معین (مثال سه ماهه) مابهالتفاوت تراز تجاری را برحسب واحد پولی (یا حتی غیرپولی مثل طال یا رمزارز) پرداخت میکنند.
از آنجا که چنین مبادلهای مصون از تحریم است میتواند برای دور زدن تحریم مؤثر باشد .البته صادرکنندگان میل بیشتری به دریافت
ارزهای رایج جهانی (دالر و یورو) دارند تا پول ملی؛ خصوصا که نوسانات تورمی در داخل ،ریسک و نااطمینانی را برای صادرکنندگان
افزایش میدهد .مسأله دیگر استفاده از پیامرسان سوئیفت برای اعالم تراکنشها میباشد .ایاالت متحده به بهانه مبارزه با تروریسم به
گزارشات این پیامرسان دسترسی دارد و به آسانی میتواند تحریمها را از این طریق اعمال کند .بهطور مثال در قرارداد منعقده میان
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بانکهای مرکزی کشورهای ترک یه و پاکستان با ایران این موضوع مورد توجه قرار نگرفت .به همین خاطر استفاده از پیامرسانهای
جایگزین خارجی در کوتاه مدت (که ممکن است در آینده ما را با همین مشکالت مواجه سازد) و یا ایجاد سامانه داخلی در بلندمدت و
همچنین استفاده از فناوری بالکچین که غیرمتمرکز است و اطالعات آن به یک دیتاسنتر واحد مخابره نمیشود میتواند راهبرد مناسبی
در پاسخ به این تهدید باشد.
شکل -8-2کریدور شمال جنوب

از دیگر موانع صادرات غیرنفتی ،میتوان به قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که مصوب سال  ۲۹۷۱میباشد (حدود سی سال
قبل) و با قانون امور گمرکی مصوب سال  ۲۹۰۹همپوشانی دارد .این مجموعه آییننامهها و قوانین در مقایسه با کشورهای پیشرو در
حوزه تجارت ،اشکاالت فراوانی دارد که میتوان این موارد را برشمرد .۲ :ناسازگازی برخی قوانین با یکدیگر  .۱عدم توجه به مسائل
جدید تجارت و همچنین تجارت خدمات (تمرکز صرف بر تجارت کاال)  .۹ایجاد محدودیت به جای تسهیل تجارت  .۸تمرکز زیاد روی
مسألۀ واردات و نادیدهگرفتن مقتضیات صادرات.
حجم باالی قوانین ،امکان برنامهریزی بلندمدت از صادرکننده را میگیرد و ریسک و نااطمینانی ایشان را افزایش میدهد .یکی از
راهکارهای توسعه صادرات که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،کنسرسیومهای صادراتی میباشد .کسب و کارهای خرد که بهعلت
صرفههای ناشی از مقیاس با هزینههای سنگینی برای صادرات مواجه هستند با پیوستن به این کنسرسیومها میتوانند محصوالت خود
را به سهولت صادر کنند؛ چرا که شرکتهای توسعۀ صادرات با بهرهگیری از متخصصین میتوانند قیمتگذاری معقول و استانداردسازی
انجام دهند و بازاریابی بهتری داشته باشند .تجارب کنسرسیومهای صادراتی در کشورهای پیشرو نشان میدهد که اعضای این
کنسرسیوم نسبت به صادرکنندگان انفرادی هم رشد بیشتری داشتند و هم صادرات بیشتر (حتی تا دو برابر) .از دیگر مشکالت قوانین
حوزة تجارت ،جای خالی حقوق دریایی است؛ باوجود اینکه یک سوم مرز ایران ،آبی است و اقتصاد دریایی نقش عمدهای در رشد
کشورهای توسعهیافته ایفا میکند و از طرفی موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه بهعنوان شاهراه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؛ اما
حقوق دریایی ایران از سال  ۲۹۸۱تغییری نکرده است و حتی قوانین موجود نیز ضامن اجرایی مناسبی ندارند .نپیوستن ایران به
کنوانسیونهای بینالمللی حقوق دریایی ،کشور را از حقوق بسیاری در این زمینه محروم ساخته است؛ مثل موضوع توقیف کشتیها یا
تملک کشتی و مواردی از این قبیل که نیاز است دیپلماسی فعال در این حوزه شکل گیرد.
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شکل -1-2روند تعداد تقریبی دستورالعمل ها و بخشنامههای مصوب در خصوص صادرات

یکی از فرصتهای در اختیار ایران در حوزه صادرات ،کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجیست؛ در چنین حالتی میل به
صادرات افزایش می یابد و بعضا کشورها برای تحریک صادرات ،ارزش پول ملی خود را کاهش میدهند .چین با وجود آنکه ذخایر
عظیم دالری دارد و از نظر تراز تجاری نیز نسبت به ایاالت متحده برتری دارد ،اجازه افزایش ارزش یوآن در برابر دالر را نمیدهد.
گرچه افزایش نرخ ارز به افزایش تورم منجر میشود که برای تولیدکنندگان تأثیر منفی دارد اما بهطور کلی در صورت برطرف شدن
شرایط تحریمی ظرفیت چشمگیری برای جهش صادرات غیرنفتی وجود دارد.
نوسانات نرخ ارز یکی از مخاطرات پیشروی صادرکنندگان بهشمار میرود و ریسک تجارت را باال میبرد .یکی از راهکارهای غلبه بر
این معضل ،خرید ارز بهصورت سلف توسط بانک مرکزی یا فعالن حوزه پولی میباشد .به این صورت که صادرکننده ،ارز حاصل از
صادرات را که در آینده وصول میشود ،در زمان حال ،تحت قرارداد سلف به بانک میفروشد و در ازای آن (با توجه به نرخ ارز در بازار)
پول دریافت میکند .به این شیوه ،صادرکننده عایدی خود را در برابر نوسانات ارزی بیمه میکند و ریسک معامالت را کاهش میدهد.
دامنۀ وسیعی از شرکتهای بیمهای و فعاالن اقتصادی و سفتهبازان میتوانند در این حوزه نقش ایفا کنند و بانک مرکزی بهعنوان
سیاستگذار به تنظیم کردن روابط ایشان بپردازد .راهکار دیگر پوشش بیمهای نوسانات نرخ ارز میباشد که در قالب خدمات بیمهای و
یا بانکی توسط موسسات بیمه و اعتباری قابل اجراست.
نحوه صدور و قوانین مربوط به کارت بازرگانی بهعنوان مجوز واردات و صادرات از جمله مشکالت صادرکندگان به شمار میرود؛
درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا این قبیل مدارک صرفا برای شناسایی صادر میشود و نه اعمال محدودیت .در ثانی در شمار
زیادی از کشورها ،صادرات جز در موارد کاالهای خاص (مثل دارو) نیازی به مجوز ندارد (مانند روسیه و ترکیه) .درحالیکه در ایران
متولی این امر اتاق بازرگانی است که بخش خصوصی بهشمار میرود و برای شناسایی هویت تجار ،نیاز به هماهنگی و استعالم گرفتن
از نهادهای دولتی دارد .عدم هماهنگی این دو بخش صدور کارت را با مشکل و تأخیر مواجه میسازد .با سپردن کامل مراحل صدور به
وزارت صنعت و معدن ،این بینظمی و اختالل تاحدی مرتفع میگردد .همچنین لزوم ارائه کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد
توجیه منطقی ندارد و تنها بر صف متقاضیان این کار میافزاید؛ چرا که حقوق دولت یکبار هنگام واردات این کاالها از کشورهای خارجی
به سرزمین اصلی تأمین گشته است و این رویه زاید صرفا هزینه و زمان صدور را افزایش میدهد .مشابه همین امر در الزام صدور کارت
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بازرگانی صرفا برای ثبت عالئم تجاری به زبان انگلیسی وجود دارد ،درحالیکه شاید شرکت مذکور اصال هدف تجارت خارجی نداشته
باشد .در صورت تحقق هرچه سریعتر دولت الکترونیک ،هماهنگی بین نهادهای دولتی باال میرود و زمان صدور به حداقل کاهش
خواهد یافت .از طرفی رفتار تعداد معدودی از صادرکنندگان در صدور کاالی بیکیفیت و تأخیر در ارسال کاال و بدعهدیها ،موجب
تعمیم دادن آن به تمام تجار ایرانی میشود و الزم است در صدور کارتهای بازرگانی ،سوابق و رفتار فرد متقاضی مورد دقت بیشتری
قرار گیرد و رتبه بندی شود .مثال با تخفیف مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان با سابقه و تمیز قائل شدن میان این فعاالن با
دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای ،میتوان انگیزهها را بهتر هدایت نمود.
تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه تجارت مشکلیست که صادرکنندگان در ایران بهطور مداوم با آن مواجه هستند .پنجره واحد ،کلید
واژه راهکار در زمینه تسهیل تجارت است؛ به معنای مکانی واحد (مجازی یا فیزیکی) برای تمرکز بر امور مربوط به تجارت ،برقراری
ارتباط با نهادهای ذیربط ،صدور مجوز ،ثبت درخواست و اطالع از آییننامهها و بخشنامهها .بهطور مثال گرجستان با ارتقای چنین
سیستمی و الکترونیکی کردن روند تجارت ،توانسته زمان پردازش مدارک را کاهش دهد .همچنین در تایلند ،استفاده از این سامانهها و
بهرهگیری از «گمرک بدون کاغذ» هزینه تراکنشهای تجاری برای صادرات و واردات را کم کرده است و این کاهش هزینه تاحدی
بوده که به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای این کشور منفعت داشته است .کره جنوبی بهعنوان یک اقتصاد پیشرو ،بهطور
گستردهای از پنجره واحد تجاری خود موسوم به « »UNI-PASSبهره میبرد که در تجارت خارجی مثالزدنی است .رتبه ایران در
شاخص تجارت بینالمللی طبق گزارش « »Doing Businessدر سال  ۲۱۹ ،۱۹۱۹در بین  ۲۰۹کشور مورد مطالعه بوده است.
از آنجا که استقرار پنجره واحد به عملکرد مناسب همه دستگاههای اجرایی وابسته است و از طرفی با توزیع نامتناسب زیرساخت در
مناطق مختلف کشو روبرو هستیم ،تحقق این سیستم به کندی پیش میرود .نیاز است با برقراری یک مرکز هماهنگی و پایش
الکترونیکی بین دستگاههای مختلف اجرایی ،انسجام الزم را فراهم آوریم و با در نظرگرفتن یک نظام انگیزشی برای دستگاهها در
صورت پیادهسازی یا عدم پیادهسازی پنجره واحد به عنوان ضامن اجرایی ،این روند را تسریع کنیم .دیدگاه سختگیرانه امنیتی نسبت به
این مسائل از جمله مشکالت در این راه است .سنگاپور نمونهای بسیار موفق در زمینه استقرار سیستم پنجره واحد میباشد .دولت این
کشور با مأمور کردن یک کمیته هدایتگر در زمینه شبکههای تجاری ،به نظارت و سرپرستی بر ایدهپردازی پیرامون تشکیل یک نظام
ملی الکترونیکی تبادل داده برای اظهارنامهها و مجوزهای تجاری پرداخت .در نتیجه تشکیل این کمیته ،پیشنهادهایی بهمنظور تسهیل
صادرا ت و واردات و وضع استانداردهایی برای نظام تبادل داده ،ارائه شد .پیش از تشکیل این کمیته ،مراحل صدور مجوز عمدتا بهطور
دستی صورت میگرفت و بسیار زمانبر بود .اما درسال  ،۲۰۸۸خدمات شبکهای سنگاپور با تأسیس یک شرکت خصوصی (با حمایت
دولت) مدت زمان این فرآیند را بهطرز چشمگیری کاهش داد .موفقیتهای سنگاپور تا اندازهای بود که هم اینک هدف ایجاد پنجره
واحد برای کشورهای عضو آسه ـ آن (اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا) را دنبال میکند ،بهگونهای که یکبار ارائه اطالعات برای یکی از
کشورهای عضو ،برای کلیه اعضای اتحادیه کفایت میکند که هزینه مبادله را به حداقل ممکن خواهد رساند.
از نمونههای موانع صادرات به کشور عراق ،عدم تفکیک کاالها در پروسه ترخیص گمرک میباشد .باوجود اینکه بخش قابل توجهی
از ارزآوری کشور مربوط به صادرات عراق است ،اما زمان طوالنی ترخیص کاال از گمرک موجب وارد آمدن هزینههای زیاد به
صادرکنندگان کاالی فاسدشدنی میشود .تمایز قائل شدن میان این قبیل کاالها در روند ترخیص ،زیان صادرکنندگان را کاهش خواهد
داد .مانع دیگر ،عدم پذیرش استاندارد ایران در عراق است که موجب تحمیل هزینه بیشتر به صادرکننده برای کسب استاندارد مقبول
میگردد .مثال در رابطه با صادرات سیبزمینی محمولهها میبایست توسط کیسه توری بستهبندی گردد و محمولههای دارای غدههای
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بسیار بزرگ یا سبزرنگ و یا آغشته به خاک و گل برگشت داده میشوند .این مسئله ،انعقاد توافقنامههای استاندارد را با مقاصد صادراتی
میطلبد تا کاالها برای تطبیق با استاندارد مورد پذیرش ،در مرزها معطل نشوند .خصوصا که استانداردها و قوانین عراق در حوزه اقالم
مصرفی بهداشتی دائما تغییر میکنند .عدم تجهیز پایانههای مرزی به تجهیزات به روز (مانند دستگاه ایکس ـ ری) نیز زمان ترخیص
کاال را افزایش میدهد.
از جمله مشکالت دیگر صادرات به عراق ،عدم آشنایی تجار با بافت قومی عراق و تفاوت ترجیحات هر یک میباشد .خاصه دولت اقلیم
کردستان عراق که قوانین متفاوتی با دولت مرکزی وضع کرده است .عدم امکان حمل یکسره بار ،مشکالت فراوانی را برای صادرکنندگان
کاالهای آسیبپذیر به وجود می آورد .اگر بیمه بار و راننده اجرا شود ،نیازی به تغییر وسایل نقلیه در گمرکات نخواهد بود و زیان
صادرکننده به حداقل خواهد رسید .عراق بهعنوان کشوری که جمعیت بسیار جوانی دارد و بهتازگی از جنگها متعددی گذر کرده است،
از سرمایهگذاری خارجی بهمنظور ایجاد اشتغال برای خیل عظیم جوانان استقبال میکند .برای بهرهگیری از این فرصت نیاز است تا
صندوق ضمانت صادرات ایران با بیمه کردن این سرمایهگذاریها ،ریسک فعالین اقتصادی را کاهش دهد تا با توجه به مزیت کشور در
خدمات فنی و مهندسی ،مشارکت شایستهای در مناقصات عراق داشته باشیم .به خصوص که شرکتهای پیمانکاری عمومی در عراق
بسیار ضعیف و محدود عمل میکنند .از طرفی اگر دیپلماسی کشور ،رویکرد اقتصادی را در اولویت قرار دهد امکان بهرهگیری از فرصت
تأمین خریدهای کالن دولت عراق فراهم خواهد گشت که ظرفیت الزم برای عرضه بسیاری از اقالم مورد تقاضا در کشور موجود است.
ضمنا بحث بازارشناسی و بازارسازی در عراق به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است؛ به همین خاطر صادرکنندگان برای شناسایی بازار
هزینههای هنگفتی را متقبل میشوند .اگر دولت در این زمینه تسهیالتی را فراهم کند و حمایت الزم در این حوزه انجام دهد ،شرکتهای
بیشتری نسبت به صادرات ورود خواهند کرد.
رویکرد عمده صادرکنندگان ایرانی کوتاه مدت است .یعنی اینکه صرفا مقداری محصول در زمان حاضر بفروشند و سپس به فعالیت
دیگری بپردازند ،درحالی که طرف خارجی نیازمند یک تأمینکنندة پایدار و متعهد است که قابل اعتماد باشد .پس این رویکرد کوتاهمدت
شانس کمی در بازاریابی و بازارسازی خواهد داشت .به همین خاطر امکان رقابت با سایرکشورها محدود است؛ صادرکننده بصورت سنتی
کاالیش را میفروشد و اگر فرهنگ مشابه و مرز طوالنی با عراق نبود ،حجم صادرات از مقدار فعلی هم کمتر میشد .بههمین دلیل
است که عمده تجارت ما با عراق در جنوب این کشور صورت میگیرد و با اقلیم کردستان که قوانین سختگیرانه تر و رقبای سرسختتری
دارد ،تجارت بسیار کمتری داریم .با وجود این که منابع نفتی عظیمی در این اقلیم واقع شدهاند و مردم این ناحیه نسبت به سایر مناطق
درآمد سرانۀ باالتری دارند و مقصد مناسبی برای صادرات به شمار میروند ،اما بخاطر استانداردهای سطح باالیی که دارند ،بسیاری از
کاالهای ایرانی را نمیپذیرند و از ترکیه وارد میکنند که هم استاندارد و هم بستهبندی بهتری را رعایت کرده است.
از سویی دیگر ،عراق با توجه به پشت سرگذاشتن جنگهای متوالی ،در شاخصهای اقتصادی جایگاه نسبتا خوبی دارد و به همین
خاطر بازار جذابی بهشمار میرود .نرخ پایین تورم در این کشور (حدود  ۲درصد) این سیگنال را به صادرکننده میدهد که نمیتواند
قیمت کاالی خود را به طور ناگهانی باال ببرد( .بر خالف رویکردی که تولیدکنندگان در داخل کشور دارند و قیمتها را بعضا هفتگی یا
روزانه باال می برند) .اما نکتۀ مهم در این جاست که چه محصولی برای صادرات به عراق مناسبتر است؟ محصوالت مصرفی غذایی و
کشاورزی با توجه به وجود ترکیه بهعنوان رقیب ،چندان توصیه نمیشود .چرا که صادرکنندگان ترکیه استانداردهای باالیی را رعایت
میکنند و در زمینه بستهبندی هم بهتر عمل میکنند .از طرفی ترکیه در عراق انبارهایی خریداری کرده تا صادرکنندگان خرد و متوسط
با هزینه کمتر ،توان بازاریابی داشته باشند و فروشنده عراقی هم زمانی که اجناس را در دسترس میبیند ،فورا اقدام به خرید میکند.
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بهطور کلی جهت راهنمایی و هدایت تجار ،آگاه ساختن ایشان از قوانین جدید که روزانه تغییر میکند و همچنین امور شناسایی بازار و
تبلیغات (و تأسیس انبارها همچون ترکیه) نیاز است که دولت یک پایگاه دائمی در عراق ایجاد کند و موارد فوق را در آن اجرایی کند.
از دیگر وظایف دولت در زمینه صادرات ،خودداری از صدور دستورات لحظهای است .مثال در سال  ۲۹۸۵با شدت گرفتن پروژههای
عمرانی و افزایش تقاضای داخلی مصالح ساختمانی ،صادرات سیمان ممنوع شد؛ درحالیکه تا قبل از آن تأمینکننده عمده سیمان عراق
بودیم ،اما پس از این دستور ،چین جایگاه ایران در این حوزه را تصاحب کرد و پس گرفتن این جایگاه بهراحتی میسر نخواهد بود .ضمنا
مسائلی مانند اتصال ریلی به عراق که باعث سهولت تجارت میشود از جمله مواردیست که دولت میبایست به آن توجه جدی داشته
باشد.
در رابطه با ترکیه هم موانع مشابهی وجود دارد؛ مثال رعایت تشریفات سازمانی در تجارت با ترکیه اهمیت بسزایی دارد .اینکه حتی در
ارسال ایمیل نیاز است که نام مقامی که مخاطب است آورده شود و در عنوان ،نام شرکت موردنظر درج گردد ،درحالیکه معموال
صادرکننده ایرانی یک ایمیل واحد برای تمام شرکتها میفرستد و مثال در عنوان ،صرفا نام محصول آورده میشود و اسمی از شرکت
مقصد نیست یا پس از أحوالپرسی مرسوم ،نامی از مدیر شرکت آورده نمیشود که سبب میشود ایمیل به فرد مورد نظر ارجاع داده
نشود.
در رابطه با حضور صادرکنندگان در نمایشگاهها توجه به این نکته ضروریست که نمایشگاه ،قدم آخر بازاریابی بهشمار میرود و
هماهنگیها و مذاکرات می بایست پیش از نمایشگاه صورت گرفته باشد و صرفا مذاکرات نهایی در نمایشگاه انجام گردد .درحالیکه
معموال فرض بر اینست که نمایشگاه گام ابتدایی در بازاریابی محصول بهشمار میرود.
یکی از اشتباهات صادرکنندگان به ترکیه در زمینۀ بازاریابی ،مراجعه به ایرانیان مقیم ترکیه میباشد .درحالیکه برای این امر ،باید از
فرد باتجربه در صنعت موردنظر استفاده شود تا به خوبی محصول را معرفی کند .شبکه اجتماعی لینکداین ۲۸۹یکی از ابزارهای پیدا کردن
این افراد است .راه دیگری که پیش روی صادرکنندگان میباشد ،پیدا کردن نماینده توزیع به جای نماینده بازاریابی است؛ نماینده توزیع
بهطور مستقیم کاال را از شما میخرد درحالیکه نماینده بازاریابی تنها مذاکره میکند و طرف مذاکره از شما خرید میکند .به این شیوه
ریسک فروش رفتن کاال کاهش مییابد و در ازای آن تخفیفی به نماینده توزیع داده میشود .الزم است در زمینه قیمتگذاری با نماینده
توزیع ،با توجه به ترجیحات مصرف کننده ترکیهای برسر یک قیمت منطقی توافق شود و کاالی ایرانی تنها با همان قیمت مورد توافق
فروش رود .اگر قیمتگذاری را به نماینده توزیع واگذار کنیم و با چندین نماینده توزیع ارتباط داشته باشیم ،احتماال محصول با قیمتهای
متفاوتی در بازار ترکیه عرضه میشود که اعتبار برند و صادرکننده را مخدوش میکند .پس اگر هم خواستیم در قیمتگذاری دخالت
نکنیم و قیمت گذاری را به نماینده توزیع واگذار کردیم ،الزم است او را نماینده انحصاری کاال معرفی کنیم ،به این مفهوم که کاال در
تمام ترکیه با یک قیمت واحد به فروش رود تا قیمت چندگانه در بازار رخ ندهد و از اعتبار شرکت کاسته نشود.
نکتۀ قابل توجه برای صادرکنندگان در حوزه دانشبنیان و فناوریهای خاص ،مراجعه ایشان به موسسه پتنت ترکیه و ثبت نوآوری در
آن است تا امکان هرگونه تقلب و بدعهدی طرف دیگرِ معامله سلب شود .دو شرکت  KOC Holding ASو Sabancı
 Holdingبا شرکتهای دانش بنیان خارج از ترکیه ارتباط خوبی دارند و برای همکاری مناسب هستند .اتحادیه Turkish
 Contractors Associationدر آنکارا نیز برای صادرکنندگان خدمات مهندسی و سرمایهگذاران در صنعت ساختمانی بسیار
linkedin ۱4۰
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مناسب است .با عضویت در این اتحادیه امکان شرکت در پروژههای مناسب با هزینههای پایین فراهم میگردد .همچنین در صنعت
نفت و گاز ،شرکت  Petkimترکیه ،همکاری خوبی با شرکتهای خارجی دارند .از طرفی الزم است که صادرکنندگان ،برند شرکت
خود را از همان ابتدا ثبت کنند ،چراکه عدهای با ثبت برند صادرکننده ،اقدام به اخاذی برای انتقال برند میکنند.
در زمینه موانع تعرفهای ،شرکتهای اروپایی از این محدودیت مستثنا هستند ،ولی صادرکنندگان ایرانی باید تعرفه پرداخت کنند ،از این
جهت امکان رقابت با صادرکنندة اروپایی را نخواهند داشت .حل این مشکل در گرو تفاهمنامههای تجاری دو طرف است که در بخش
بعد به تفصیل به آن پرداخته میشود .از طرف دیگر موانعی وجود دارند که دولت خودمان آن را ایجاد میکند؛ مثال الزام صادرات کاالی
خاص ،صرفا از یک سری شرکت محدود؛ در نتیجه برای نظارت بر اجرای چنین قانونی ،گمرک ملزم میشود کاالی صادراتی مشابه
را بازبینی کند تا از تغییر آن کاالی خاص اطمینان حاصل کند و به قولی ناظر بر اجرای دستور دولت باشد .این فرآیند زمانبر است و
ممکن است صادرکنندهای که تخلفی مرتکب نشده را با تأخیر و بدعهدی در تحویل کاال مواجه کند که هم برایش هزینهبر است و هم
امکان دارد بازاری که بدستآورده را از دست بدهد .البته ترکیه مزایایی هم برای صادرکنندگان دارد؛ از نظر پرداخت ارزش کاال به
صادرکننده در شرایط تحریمی و لیست سیاه  ،FATFبانکهایی هستند که همچنان با تجار ایرانی کار میکنند.
از سویی دیگر ظرفیت پایین پایانههای مرزی بین دو کشور ،فرآیند ترخیص کاال را با تأخیر روبرو میکند و بر صادرکننده ،جریمه
دیرکرد را تحمیل میکند .نیاز است که زیرساختهای حمل و نقل و پایانههای مرزی ارتقا یابند و سرمایهگذاری متناسب با نیازها در
این حوزه صورت گیرد .مانع دیگر ،عدم ارتباط مناسب بین ارگانهای کسب و کارهای ایرانی و انجمن های کسب و کار ترکیه میباشد.
مثال دو انجمن معروف ترکیه در این حوزه ،تومسیاد و موسیاد نسبت به طرف ایرانی نقد دارند؛ اینکه سازمانهای مسئول در ایران
پاسخگو نیستند و یا حتی برخی اتاقهای بازرگانی پاسخگویی را منوط به عضویت در اتحادیه میدانند و به قولی نگاه کاسبمآبانه دارند
که موجب کاهش اعتبار طرف ایرانی و عدم شکلگیری همکاری میشود .درحالیکه این دو انجمن اطالعات خوبی از قوانین خرد و
کالن در اکثر صنایع ترکیه دارند و اگر تجار ایرانی با ایشان ارتباط بگیرند هزینههای کمتری را در صادرات متقبل خواهند شد .اتاقهای
بازرگانی در شهرهای مختلف ترکیه منبع دیگر اطالعات برای صادرکننده بهشمار میرود و برقراری رابطه با ایشان میتواند بسیار مفید
واقع گردد.
در ارتباط با این نهادها الزم است صادرکنندگان بدانند که به آسانی و بهطور مستقیم نمیتوانند اطالعات جزئی از کسب و کارهای
ترکیه را بدست آورند .مثال اگر صادرکننده با یکی از این انجمنها تماس بگیرد و برای «فروش» محصول درخواست اطالعات کنند،
احتماال اطالعات چندان مفیدی بدست نخواهند آورد .کلیدواژة «سرمایهگذاری» برای این انجمنها و اتاقها بسیار مطلوب است ،چرا
که هدف ایشان جذب سرمایه است .در نتیجه با استفاده از این مسئله میتوان اطالعات خوبی از بازار ترکیه کسب نمود .کافیست در
تماس با این اتحادیهها از لفظ سرمایهگذاری در یک صنعت خاص استفاده شود تا اطالعات ریز و جزییِ شرکتهای وابسته به آن
صنایع در اختیار صادرکننده قرار گیرد.
همانند کشور عراق اگر اتحادیه یا سندیکایی به منظور بازارشناسی و بازار سازی شکل بگیرد ،هزینههای تجارت به مراتب کمتر میشود.
از طرف دیگر یک چنین نهادی که متولی تحقیق بازار شده است از منظر صرفههای حاصل از مقیاس بسیار کاراتر از شرکتهای خرد
و متوسط عمل خواهد کرد و از طرفی دیگر هزینههای این فرآیند بین اعضای اتحادیه تقسیم میشود و میتواند رونق بیشتری به
تجارت دهد چرا که بازارشناسیِ حرفهای برای صادرکنندگان در این حالت بهصرفه میشود .مثال ترکیه صادرکننده دکمه است ،یکی از
نهادههایی که در تولید دکمه استفاده میشود ،رزین است که ما به وفور تولید میکنیم .سندیکاها با شناسایی چنین فرصتهایی و
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جستجوی شرکتهای مختلف دخیل در زنجیرة تأمین و گزارش آنها به صادرکنندگان میتوانند مفید واقع شوند .از این رو نیاز نیست
که صرفا نگاهمان به صادرات محصول نهایی یا ماده خام باشد؛ بلکه با ارزیابی دقیق حلقههای زنجیره تأمین هر صنعت ،میتوانیم
مزیت صادراتی خود را در آن حوزه جستجو کنیم و توان صادراتی را با نیاز آن حلقه از زنجیره تأمین تطبیق دهیم.
صندوق ضمانت صادرات نیز در این بین نقش محوری دارد؛ عدم پرداخت مطالبات صادرکننده توسط طرف ترُک از جمله مخاطرات
تجارت بهشمار میرود که صادرکنندگان ریسک گریز را از تجارت منصرف میکند .خصوصا که بدعهدی طرف ترک و تخلفاتی که
انجام میدهند نیز مزید بر علت شده است .در این رابطه دبیر اقتصادی سفارت و صندوق ضمانت صادرات به عنوان نهاد مطلع ،میتوانند
به صادرکننده در مورد تجارت با شرکتهای بدسابقه هشدار دهند و از ضرر جلوگیری کنند و همچنین برای اطمینان خاطر صادرکننده،
صندوق ضمانت صادرات میتواند با گرفتن یک حقالزحمه (مشابه حق بیمه) پرداخت ارزش کاال را تضمین کند.
در ترکیه زیرساختهای قوی در زمینه بستهبندی کاال وجود دارد و برای مقاصد صادراتی مختلف ،بسته بندیهای متفاوتی ارائه میدهد.
مثال برای کشور روسیه به فراخور ترجیحات و مطلوبیت مصرفکنندگان آن کشور نوع متفاوتی از بستهبندی را عرضه میکند .اما در
ایران ما همان شکل بستهبندی که برای مصرفکنندة ایرانی تولید شده است را صادر میکنیم و به کشورهای مختلف میفرستیم .به
همین خاطر درحالی که کشور قطر حدود سه سال پیش توسط کشورهای عربی محاصرة اقتصادی شد و فرصت چشمگیری برای
صادرات کشور به شمار می رفت ،نتوانستیم در زمینه محصوالت غذایی به خوبی به بازار قطر ورود کنیم و ترکیه این بازار را تصاحب
کرد.
ظرفیتهای بسیا ری در ترکیه وجود دارند که کمتر به آن پرداخته شده و تقریبا ناشناخته باقی ماندهاند؛ مثال با این که ترکیه خود،
قطب تولید لوازم خانگی به شمار میرود ،اما در برخی محصوالت وارد کننده است .اگر محصوالتی که در ایران تولید میشوند ،در
نمایشگاههای ترکیه به خوبی معرفی گردند ،امکان همکاری و توافق وجود خواهد داشت .درحالیکه طرف ترکیهای اصال تصور نمیکند
ایران ظرفیت تولید چنین محصوالتی را داشته باشد و از وجود آنها باخبر نیست .یا مثال در زمینۀ صنایع دستی ،صادرکنندة ایرانی
غفلت زیادی نسبت به بازار ترکیه داشتهاست؛ چرا که ترکیه به عنوان قطب گردشگری منطقه ،یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی به
شمار میرود و این محصوالت را به توریستها عرضه میکند .اگر در شهرهای توریستی ،مراکزی برای عرضۀ صنایع دستی برپا شوند،
مورد استقبال طرف تُرک واقع میگردد .چرا که بدین ترتیب ترکیه به مرکز صنایع دستی خاورمیانه بدل خواهد گشت و این مراکز به
جاذبههای توریستی تبدیل میشوند که برای کشور ترکیه هم مطلوب است .همین قالب را میتوان درمورد صادرات محصوالت
دانشبنیان اجرایی کرد .مثال در حوزة نانوتکنولوژی ایران جایگاه باالیی دارد و میتواند از بستر تجارت بینالملل ترکیه استفاده کند .به
این شکل که ترکیه خالء زیرساختی در حوزه تکنولوژی را توسط طرف ایرانی برطرف کند و طرف ایرانی هم از امکانات بازارسازی و
بازاریابی بین المللی ترکیه بهره گیرد و قطب صادرات نانوتکنولوژی در منطقه با همکاری دو شرکت ایجاد شود .از آنجا که ترکیه پلی
بین آسیا و اروپا و حتی آفریقای شمالی به شمار میرود و امکان صادر کردن کاال از طریق این کشور با تعرفۀ صفر یا پایین وجود دارد،
میتواند در شرایط تحریم ،دروازهای برای تجارت ایران با جهان باشد (در صورت تمهید زیرساختهای موردنیاز).
یکی دیگر ا ز مواردی که توسط صادرکنندگان در تجارت با ترکیه باید رعایت شود فرهنگ مذاکره است ،مهم است که در مذاکره افراد
تصمیمگیر را شناسایی کنیم و با آنها مذاکره کنیم و واسطههای اضافی که هزینهتراشی بیهوده محسوب میشوند را کنار بگذاریم .چون
حتی در صورت مذاکره با مقامات پایین و میانی شرکت ،تمامی گزارشات به مقامات باال ارجاع داده میشود و تصمیمگیری توسط این
مقام صورت می گیرد .از طرف دیگر شفافیت در مذاکره بسیار حائز اهمیت است و نیاز است که پاسخ سواالت احتمالی در مذاکره را از
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پیش آماده کرد .یا بعضا شکلگیری اعتماد با طرف خارجی میان دو شرکت رخ نمیدهد ،بلکه اعتماد بین اشخاص شکل میگیرد؛ الزم
است ،شخصی که با طرف خارجی مذاکره میکند در این فرایند ثابت باشد و تغییر نکند ،چرا که در صورت تغییر ،فرایند اعتمادسازی از
نو آغاز میشود.
بهطورکلی اتحادیهها و سندیکاها نقش اساسی در تسهیل تجارت دارند؛ مثال سندیکاهای صادراتی در ترکیه اقدام به رتبهبندی شرکتها
میکنند و مثال شرکتهای رتبه  ،۲کاالهای خود را به اروپا صادر میکنند و شرکتهای رتبۀ  ۱به روسیه و شرکتهای رتبۀ  ۹به ایران
و عراق .مکانیسم قیمتگذاری متفاوتی هم به فراخور مقصد صادراتی و کمیت و کیفیت بازار آنجا استفاده میشود .به این شکل
شرکتهای صادراتی ترکی به جای رقابت با یکدیگر تبدیل به مکمل هم میشوند .درحالی که در ایران چنین انسجامی وجود ندارد و
همه شرکتها بدون تقسیمبندی بازار جهانی بین همدیگر اقدام به صادرات میکنند و به همین دلیل موفقیت چندانی بدست نمیآورند.
همچنین ترکیه با حمایت این اتحادیهها و سندیکاها و همچنین دولت ،مراکز تجاری در کشورهای مختلف (مثل امریکا) دایر کرده است
که هدف توسعه بازار در زمینههای مختلفِ صادراتی را دنبال میکند.
مشکل دیگر در حوزه تجارت ،انعقاد موافقتنامههای تجاریِ بسیار با کشورهاییست که رابطه تجاری اندکی با ما دارند در حالی که حتی
یک موافقتنامه تجاری با کشورهایی همچون امارات ،آلمان و عراق منعقد نکردیم و با کشور ترکیه نیز موافقتنامههای اندکی منعقد شده
است .اثربخشی این موافقتنامهها نیز محل سوال است .بیش از  ۰۷درصد تجارت جهانی ذیل موافقتنامههای ترجیحی (که تعرفه
وضع شده در کاالهای کشور عضو آن کمتر از کشور غیرعضو حساب میشود) صورت میپذیرد.
شکل -91-2تعداد موافقتنامه های تجاری میان ایران و کشورهایی که بیش از یک موافقتنامه با ایشان منعقد شده است

همانطور که از جدول باال پیداست عمده موافقنامههای تجاری با کشورهایی غیر از شرکای اصلی تجاری کشور منعقد گردیده است.
همین موضوع تالش بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور را جهت انعقاد موافقتنامههای ترجیحی با شرکای اصلی تجاری را میطلبد تا موانع
تعرفهای (و حتی غیرتعرفهای) در این قالب برطرف گردد .از جمله مشکالت موافقتنامههای ترجیحی پیشنهادی ایران ،کلیگویی و عدم
ورود به جزئیات است که سبب عدم تمایل طرف قرارداد به مفاد آن میشود .درحالیکه اگر شاخص اکمال تجاری (مکمل بودن
اقتصادهای طرفین قرارداد) و پتانسیلهای دو طرف را در قرارداد در نظر بگیریم و این قبیل معافیتهای تعرفهای را بر کاال یا صنایع
خاص اعمال کنیم ،با استقبال شریک تجاری روبرو خواهیم شد .مشکل دیگر اینجاست که در موافقتنامههای منعقده نیز عمدتا کاالهایی
از ایران مشمول تخفیفات تعرفهای گشتند که در سبد صادراتی کشور نقش پررنگی ندارند .باوجود آنکه در سطح بینالملل ،موانع
غیرتعرفهای همچون محدودیت واردات در یک کشور و یا فرآیند ترخیص و بازرسی و صدور روادید نیز در موافقتنامهها مشمول تخفیف
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میگردند ،اما موافقتنامههای منعقده ایران و طرفین قرارداد تنها معطوف به موانع تعرفهایست .ثانیا با وجود تحریمها و دشوار بودن
ورود ارز به کشور ،میتوان اعطای تخفیف تعرفهای به کاالهای واردشده از کشور طرف قرارداد را منوط به تجارت از طریق پولهای
ملی دو کشور کرد.
شکل -99-2مقایسه میاناین صادرات و واردات و تعداد موافقتنامههای منعقد شده میان ایران و طرفهای تجاری

در دوره کرونا نیز اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت .تسهیل و تسریع در ورود ملزومات بهداشتی و درمانی ،ابطال اظهارنامه صادراتی
اقالم مقابله با ویروس کرونا ،اطالعرسانی مداوم وضعیت مرزها در رسانهها به تجار ،اتصال به سامانه انبارها برای رصد مقاصد کاالهای
وارداتی به ویژه کاالهای مقابله با ویروس کرونا ،ممنوعیت صادرات ماسک از  ۱۲بهمن ماه  ،۰۸ترخیص شبانه روزی اقالم کنترلی و
موردنیاز بهداشتی و کیتهای آزمایشگاهی با صدور حکم و تنظیم صورتجلسه با حداقل اسناد و حمل یکسره ،ترخیص کاالهای مقابله
و کنترل کرونا خارج از نوبت و در مسیر سبز ،پذیرش مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان حداقل اسناد جهت ترخیص اقالم مقابله با
ویروس کرونا ،اعمال معافیتهای الزم برای کاالهای اهدایی در چارچوب کنوانسیونهای مرتبط ،اعمال معافیتهای حقوق ورودی در
خصوص واردات اقالم موردنیاز ،رایزنی الزم برای ادامه مسیر کاالهایی که در ارتباط با کرونا بوده و برای ورود به کشور دچار مشکل
بودند ،هماهنگی الزم با وزارت بهداشت در خصوص صدور مجوزهای الزم جهت ترخیص کاالهای فاقد ثبت سفارش از جمله اقدامات
انجام شده در طی بحران کرونا و در راستای حمایت از تجارت هستند.
گمرک ایران در راستای واگذاری رفع ممنوعیت واردات ،اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات ،تغییر در سود بازرگانی واردات و عوارض
صادراتی به وزارت صنعت  -و با هدف سادهسازی تشریفات گمرکی و تسریع در واردات و صدور مجوزها  -فهرست کاالهای مشمول
مقابله با کرونا را به تفکیک ردیفهای تعرفه ای به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد .همچنین به صادرکنندگانی که نسبت به
رفع تعهد ارزی سال  ۰۸خود اقدام نکردند ،مهلت  ۸ماههای (تا فروردین ماه سال  )۲۸۹۹اعطا شد تا عالوه بر رفع تعلیق کارت بازرگانی
خود نسبت به رفع تعهد ارزی نیز اقدام کنند.
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-2-2جمع بندی بخش سیاست تجاری
تشدید تحریمها بر صادرات نفت ایران ،ارزآوری کشور را دچار اختالل کرده است و در این شرایط اهمیت صادرات غیرنفتی دو چندان
میگردد .باوجود آنکه سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور اختصاص به کشورهای همسایه دارد ،اما باتوجه به ظرفیتها و
پتانسیلهای طرفین ،حجم تجارت بسیار دورتر از سطح مطلوب برآورد میشود .با توجه به مشکالت برشمرده در حوزه صادرات ،اهتمام
جدی در ساختار تصمیمگیری برای اصالح ترتیبات نهادی احساس میشود؛ تحقق پنجره واحد برای تجارت خارجی که در گرو توسعه
دولت الکترونیک است ،برطرف کننده بخش قابل توجهی از موانع تشریح شده است .در عین حال ،توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور
به تجارت خارجی و در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سفارتخانهها برای برداشتن این موانع الزم است .خصوصا این مطلب که در
مواجهه با بس یاری ازکشورهای همسایه در حوزه سیاسی روابط نزدیکی داریم ،اما در بخش اقتصاد ،خالء جدی احساس میشود .به
کارگیری متخصصین بیشتر در زمینه اقتصاد و حقوق اقتصادی در این وزارتخانه ،از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع بهشمار
میرود .با وجود اینکه سرمایهگذاری در زیرساختها و راههای ارتباطی همچون حملونقل ریلی و پایانههای مرزی نیاز به حجم عظیمی
از اعتبارات دولتی دارد ولی مسائلی همچون حمایت از سندیکاها و اتحادیههای صادراتی و ریلگذاری برای تحقق تجارت مطلوب،
بیش از آنکه نیاز به حمایت مادی دولت داشته باشد به حمایت معنوی دولت وابسته است .انسجام بخشیدن به شرکتهای صادراتی
خرد و متوسط به ارادهای فراتر از اتاقهای بازرگانی نیاز دارد و حضور پررنگتر دولت را طلب میکند .در سمت دیگر با متمرکز کردن
متخصصان بازارشناسی و بازارسازی هر مقصد صادراتی در یک نهاد مشخص ،میتوان از هزینههای گزاف این حوزه کاست و آن را
میان شمار زیادی صادرکننده عضو ،تقسیم نمود .همچنین در شرایط تحریمی و اهتمام بیشتر به همسایگان بخاطر سهولت مبادله و
فرآیند دور زدن تحریم ،ضروریست که معافیتهای مالیاتی و حمایت بیشتر دولت از صادرکنندگان خوشنام و با سابقه این حوزه صورت
پذیرد ،چرا که این افراد به نوعی اعتبار محصول ایرانی را در بازارهای جهانی باال میبرند و اعتمادسازی میکنند .از سویی دیگر
همگامسازی تولیدکنندگان داخلی با استاندارهای جهانی و باالتر بردن سطح استاندارد محصوالت داخلی بهمنظور کاهش هزینههای
ضمنی صادرات ،از دیگر توصیههای سیاستی است که میتواند مفید واقع شود.
-2-3مقدمه :بخش تحوالت ارزی
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری اقتصادی است .از میان متغیرهای اقتصادی ،متغیری که بیش از همه در ارتباط
مستقیم و تنگاتنگ با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد متغیر کالن
نرخ واقعی ارز می باشد ،چرا که نوسان در نرخ ارز نوسانات زیادی در بخش تجارت خارجی و همچنین تراز پرداختها ایجاد میکند
(بصیرت و دیگران .)۲۹۰۹ ،یکی از معضالت اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه ،تغییرات مداوم نرخ ارز است .این در حالی است
که نرخ های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ،چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای
مالی ،نیروی کار و دارایی کشورها فراهم میکند (عزیزنژاد و کمیجانی .)۲۹۰۶ ،در مقابل ،نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بهویژه
درکشورهایی که اقتصاد آنها درحال گذار بوده و آزادی حساب سرمایه وجود دارد ،تأثیر منفی دارد .همچنین این نوسانات نرخ ارز میتواند
روی فرصت های شغلی خصوصاً در بخش قابل مبادله ،آثار مخربی داشته باشد (مخملی و دیگران.)۲۹۰۸ ،
در مورد نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه بهویژه نفتی ،نگاهی مبنی بر حفظ نرخ ارز وجود دارد .بر مبنای این دیدگاه ،تغییر نرخ ارز
باعث تغییر در متغیرهای کالن اقتصادی ،مانند تورم ،ظرفیتهای تولیدی ،بهرهوری میشود .نکته قابل توجه درباره این دیدگاه این
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است که اگر نرخ ارز بیش از حد باال باشد؛ آنگاه باعث کاهش واردات میشود و انتظار بر این است صادرات نیز بهبود یابد .اما از آنجا
که تولید در کشورهای در حال توسعه وابسته به واردات است ،با افزایش بیش از حد نرخ ارز ،قیمت کاالهای داخلی نیز شروع به افزایش
میکند و بهعبارت بهتر سطح عمومی قیمتهای داخلی افزایش خواهد یافت و مزیت صادراتی حاصل از افزایش نرخ ارز از بین میرود.
از سوی دیگر پایین بودن نرخ ارز ،باعث ارزان شدن کاالهای وارداتی نسبت به کاالهای تولید داخل میشود و این نیز به نوبه خود
رقابتپذیری صنایع داخلی را کم میکند .لذا به نظر میرسد سیاستگذار اقتصادی در بلندمدت نه بهدنبال ارزشگذاری بیش از حد نرخ
ارز است و نه ارزشگذاری کمتر از حد آن؛ بلکه وی باید بهدنبال تعیین نرخ ارز تعادلی بوده و حداقل کردن انحرافات نرخ ارز از سطح
تعادلی آن را هدف اصلی خود بداند .افزایش این انحراف نشاندهندهی ضعف مدیریت نرخ ارز و کاهش آن به مفهوم بهبود مدیریت
نرخ ارز است (دلانگیزان و دیگران.)۲۹۰۸ ،
ایران ،یکی از کشورهای درحال توسعهای است که از موهبت خدادای نفت و گاز برخوردار و بررسی نحوه عملکرد اقتصاد آن با متغیر
نرخ ارز تاملبرانگیز است .در زمانی که اقتصاد ایران با چالشهای اقتصادی داخلی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکرد؛ به یکباره با
تایید همهگیری این ویروس در روزهای ابتدایی اسفندماه ( ۲۹۰۸یا؛ فوریه  )۱۹۱۹چالش جدیدی را همچون کشورهای توسعهیافته و
درحال توسعه تجربه کرد .کووید ۲۰-شوک ویژهای است که توانست بر طرفین عرضه و تقاضای کل ،بخش بانکی و بودجهای اقتصاد
کشورها اثر منفی بگذارد.
در این راستا ،بانک مرکزی تالش کرد تا با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیلگرانه پولی و اعتباری ،آسیبهای
وارده به اقتصاد را مهار کند .از طرف دیگر ،شرایط بهوجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه
شد .در پی استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینههای کرونا و نیز سیاستهای اعتباری
تسهیلگرانه مبتنی بر بهرهگیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانکها
جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا ،پایه پولی در سه ماهه اول سال
 ۲۹۰۰نسبت به پایان سال به میزان  ۸.۶درصد رشد یافت (گزارش بانک مرکزی مورخ .)۲۹۰۰/۵/۲۱
براساس دادههای موسسه بلومبرگ و اوپک مهمترین ناحیهدرآمدی اقتصاد ایران از جانب صادرات موهبت خدادادی نفت است .دررابطه
با تولید نفت خام میتوان این نکته را بیان کرد که بهدلیل اثرپذیری آن از متغیرات برونزا و خارجی ،متغیر بسیار پرنوسانی است.
بهصورتی که تولید نفت کشور طی  ۵۹سال گذشته از کمتر از  ۲.۵میلیون بشکه در روز تا بیش از شش میلیون بشکه در روز در نوسان
بوده است .فلذا میتوان گفت بخش نفت ،پرنوسانترین فعالیت اقتصادی بین بخشهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود .بههمین
خاطر میتوان گفت ایران همچنان کشوری وابسته به نفت و گاز است .درصورتی که نوساناتی در قیمتهای نفت رخ دهد؛ درآمد ویژه
دولت کاسته شده و اثر آن بر بخش صادرات کاال دیده میشود و بهصورت عمومی درآمدهای صادرات کاهش پیدا خواهد کرد .باتوجه
به اینکه کشور ،اقتصاد نفتی دارد و درآمد پایدار آن برمبنای نظام مالیاتستانی و خدمات حکمرانی نیست؛ نتیجه این نوسانات و کاهش
درآمدی موجب می شود که طرف عرضه ارز در این بازار با مشکل روبرو شود و دیگر نتواند از ظرفیت حساب ذخیره ارزی و منابع
تعبیهشده جهت کنترل بازار استفاده کند.
در این بخش ،به نوع مواجهه و اتخاذ سیاستهای و راهکارهای ارزی در دوران کرونا با توضیح و آسیبشناسی دوران پیشاکرونا پرداخته
می شود .مدعای این بررسی آن است که اکنون اقتصاد ایران و روند رشد واقعی که بایستی به حسب منابع و مواهب انسانی ،طبیعی و
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سرمایهای طی کند ،بهواسطه تمرکز بر صادرات نفتی و تنظیم دخل و خرج دولت از این مهم با مخاطره جهانی و ویژهای روبروست.
پس درمواجهه با این مهم ،بادرنظر گرفتن شرایط سابق و حال ،راهکاری برای آینده باید مطرح و استفاده کرد.
-2-1وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در دوران شیوع کرونا
جهت شناسایی منابع و مصارف ارزی ،تراز پرداختها به مثابه شناسنامه و آیینه تمامنمای منابع و مصارف ارزی است .تراز پرداختهای
هر کشور نشان دهنده کلیه مبادالت اقتصادی بین ساکنین و موسسات خصوصی و دولتی خارج از یک کشور و ساکنین و موسسات
خصوصی و دولتی داخلی در طی یک دوره زمانی معین میباشد .تراز پرداختها از دو حساب تراز حساب جاری و سرمایه شکل میگیرد.
مداقه در آمار حاصله از جانب تراز پرداختها در دو ناحیه جاری و سرمایه ،میتواند من باب صادرات نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران نکاتی
را عرضه کند .سپس با درنظرگرفتن گزارشات مربوطه میتوان نسبت نرخ ارز و رشد اقتصادی در دوران کرونا را تحلیل کرد.
در سال  ۲۹۰۸تغییر در ذخایر ارزی بینالمللی یا تراز پرداختها برابر  ۲۱۰۸محاسبه شده است که نسبت به سال  ۲۹۰۷با ارزش ۰۸۸۹
روند کاهشی به همراه داشته است (بانک مرکزی در گزارش شماره  ۰۰سه ماهه چهارم سال  .)۲۹۰۸همچنین بررسی تراز پرداخت
بیانگر منفی شدن این مهم به رقم  -۲۹۹۶است .اگرچه نسبت به سه ماهه مشابه سال  ۲۹۰۸منفی بودن تراز کاهش پیدا کرده اما
باتوجه به بهدلیل شیوع کرونا میتوان گفت که تغییر در ذخایر بینالمللی در یک روند نزولی واقع و نوسانی واقع است (گزارش شماره
 ۲۹۹سه ماهه اول سال .)۲۹۰۰
براساس گزارش گمرک حول خالص حساب کاال منهای ارزش نفتی در هشت ماهه سال  ۲۹۰۰بیانگر این مهم است که ارزش صادرات
قطعی کاالهای غیرنفتی کشور  ۱۲۸۸۸میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۹۰۸که  ۱۶۶۷۰میلیون دالر است؛
کاهش  ۲۰.۶۲درصدی پیدا کرده است .همچنین ارزش دالری واردات در سال  ۲۹۰۸برابر با  ۱۶۶۷۰است که در هشت ماهه سال
 ،۲۹۰۰این ارزش به  ۱۹۲۹۱میلیون دالر رسیده و به میزان  ۲۸.۵۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
کهیعنی برپایه گزارش منتشر شده ارزش صادرات غیرنفتی در کشور کمتر از ارزش واردات به کشور بوده است .لذا تراز حساب جاری
بدون احتساب نفت در این بازه منفی بوده است.
براساس گزارش بلومبرگ در  ۲۵می  ،۱۹۱۹هر سه آژانس بزرگ نفتی جهان (آژانس بینالمللی انرژی ،اوپک و اداره اطالعات انرژی
آمریکا) متفق هستند که پس از بسته شدن کسبوکار برای جلوگیری از گسترش کووید ،۲۰-دنیا با سقوط بزرگ مصرف نفت مواجه
شده است .بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان کشور چین است و به استناد گزارشهای گمرک چین ،پیش از شیوع ویروس کرونا،
مصرف روزانه چین  ۲۸میلیون بشکه در روز بوده است که از این میزان  ۲۲.۵میلیون بشکه آن از طریق واردات از سوی ایران ،کویت،
عراق و عربستان تامین میشود که سهم هرکدام قابل توجه است.
بهصورت کلی این کاهش تقاضا بههمراه پیش بینی افزایش ذخایر نفتی جهان باعث افزایش کمبود تقاضا برای نفت و فشار بر پایین
نگه داشتن قیم ت نفت در جهان خواهد شد و بالتبع برای ایران نیز به مفهوم کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده و منجر
میشود که بخش عمده درآمدهای صادراتی ،در کنار تحریمها و کاهش سابق ،با کاهش شدیدتری روبرو شود .در نتیجه بهدلیل آنکه
وزنه حساب صادرات کاال بخصوص بخش نفتی آن باتوجه به نکاتی که ابتداً بیان شد میتوان گفت ایران از ناحیه ارزآوری دچار کسری
و منفی شدن تراز پرداخت طی چند دوره اخیر شده و نتیجه این کاهش درآمد ،افزایش نرخ ارز و نهادههای اولیه و واسطهای واراداتی
است.
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با عنایت به این نکته که صادرات نفت و فرآوردههای آن در ایران ،انحصار دولت است و معموال به دلیل درآمدهای ارزی حاصله،
عمدهترین عرضهکننده ارز در بازار ارز ،بانک مرکزی است و دیگر بازیگران و فعاالن بازار از کنشگری بانک مرکزی پیروی میکنند.
با کاهش فروش و درآمدهای صادراتی از این ناحیه ارزی که عمده درآمد دولت تلقی میشود؛ نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز در این
شرایط رخ میدهد .به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز ،ارزبری تولید کشور را افزایش میدهد .همچنین این افزایش منجر به تنزل ارزش
پول ملی ،افزایش قیمت کاال و خدمات در داخل  ،افزایش هزینههای سرمایهگذاری و درنهایت افزایش قیمت تمامشده تولیدات و
کاهش رشد خواهد شد.
ازآنجاییکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است و با افزایش آن ،آثار تورمی رشد نقدینگی بروز مییابد ،یکی از مهمترین آثار شیوع
ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز ظاهر شده است .شیوع ویروس با بسته شدن مرزها ،کاهش تقاضای کاالهای صادراتی
و بهتبع قیمت آنها ،موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جایی که تراز تجاری کشور در سال  ۲۹۰۸بهدلیل تراز
تجاری منفی فصل زمستان ،منفی شد .در سال  ۲۹۰۰تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است .البته تراز تجاری کشور بهدلیل
اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمیشود برای اندازهگیری ناترازی ارزی کشور حاوی کمبرآورد است .زیرا سهم قاچاق (واردات
غیررسمی) از کل واردات کشور در حدی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت (خسروی.)۲۹۰۰ ،
شکل  -93-2روند تراز تجاری

باتوجه به وضعیت ارزآوری و ارزبری در زمان شیوع کرونا (بازه اسنفد  ۲۹۰۸الی آذر  ،)۲۹۰۰روند کسری حساب سرمایه ،کاهش حساب
جاری بهواسطه کاهش درآمد صادراتی از ناحیه نفت ،پرقدرت نبودن صادرات غیرنفتی در کسب جایگاه درآمد نفتی و فرآوردهها و کاهش
تراز تجاری نسبت به ادوار ساالنه سابق بدلیل بسته شدن مرزها در ابتدای همهگیری کرونا ،بیثباتی و نوسانات آن در کنار کرونا بر
بخشهای اقتصاد ایران آسیب وارده کرده و این حالت ادامه دارد.
بهتعبیری دیگر کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی و کاهش تقاضا و بهتبع قیمت فلزات ،محصوالت پتروشیمی ،فراوردههای نفتی و نفت
در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی ،زمینهساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه  ۲۹۰۸با شتاب بیشتری صعودی شده و این روند ادامه
پیدا کند (خسروی.)۲۹۰۰ ،
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-2-8رویکرد سیاستی و مدیریتی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز
قبل از اشارات به شرایط حال نرخ ارز و رژیم ارزی بانک مرکزی ،بایستی از نظام ارزی ،اقدامات پیشاکرونایی در زمینه تخصیص ارز و
همچنین داالن نرخ سود و عملیات بازار باز به عنوان جدیدترین سیاست پولی نوین بانک مرکزی نکاتی را بیان نمود .در این بخش
ضمن توضیح و آسیبشناسی گزیده نظام ارزی ،در رابطه با سیاستهای اتخاذ شده نیز نکاتی بیان میکنیم.
-۵-۸-۲تصویر کلی از نظام ارزی بانک مرکزی
الزمه بررسی سیاستهای ارزی و مدیریت بانک مرکزی و رفتاری که از خود بروز میدهد؛ شناخت مختصر نسبت به رژیمهای ارزی
است .سیاستهای ارز و نحوه مدیریت و تدبیر پیرامون بازار ارز مطابق ادبیات اقتصادی ،میتواند در حالتهای حدی ،نظامهای ارزی
به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقهبندی میشود .در برخی از کشورها و در برخی از دورههای زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین
این دو حالت حدی ،بهعنوان نظام ارزی مدیریت شده ،انتخاب شود.
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال  ، ۲۹۸۹یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی
(بازار آزاد) بهصورت شناور مدیریتشده بوده است .با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال ،۲۹۸۲نظام ارزی ایران به نظام ارزی
تکنرخی شناور مدیریتشده تغییر یافت .اما از نیمه دوم سال  ۲۹۸۰و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ،اقتصاد ایران
عمال به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است .با عبور از برهه پیشابرجام و مداقه حول خروج آمریکا از برجام ،تشدید تحریمهای یکجانبه
و چندجانبه نظیر کاتسا و  ،U-Turnاقتصاد ایران در حل و فصل مبادالت و مراودات تجاری دچار اشکال شد .بدینصورت که عمده
درآمد ارزی از جانب صادرات نفت خام از حجم  ۱میلیون و  ۲۱۵هزار بشکه در سال  ۱۹۲۷به  ۶۵۲هزار بشکه در سال  ۱۹۲۰با قیمت
 ۶۸دالر به ازای بشکه رسید .مطابق آمار اوپک ،در سال  ۱۹۱۹قیمت هر بشکه نفت حدود  ۸۱دالر است که نشاندهنده اثرگذاری
مخاطره بیرونی تحت کووید ۲۰-در امر تولید ،استخراج و صادرات نفت است.
نکته دیگر من باب رژیم ارزی این است که یک نوع نظام نرخ ارز دیگر نیز مطرح میشود که میتواند سخنیت بیشتر با مفهوم کریدور
نرخ ارز داشته باشد .نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل ،ترکیبی از ویژگیهای نظامهای نرخ ارز ثابت شناور است که در آن ابتدا نرخ
برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیینشده مشخص میشود .امکان آزادی عمل سیاستهای پولی مختلف به
میزانی فراهم است که نرخ ارز از دا منه مجاز تعیین شده فراتر نرود .همانطور که اشار شده؛ نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریتشده
می نامند اما باتوجه به سهم باالی درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و باتوجه به هماهنگی تغییرات ریال با دالر بهتر
است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دالر درنظر گرفت (علویمنش.)۲۹۸۸ ،
-۵-۸-۱کیفیت سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران
همچنین درباره این درآمدهای ارزی و سیاست های متقابل آن ،بایستی این نکته را گوشزد کرد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
نفت بهطور مستقیم به بازار ارز عرضه نمیش ود ،بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی است .سیاست ارزی نیز از
طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال میشود .در واقع این سیاستهای دولت در
زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین میکند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای
آن ،سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین میکند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه
سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است ،به بازار ارز عرضه شود .همچنین باید توجه داشت که قدرت مانور سیاستهای دولت
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و بانک مرکزی در عرضه ارز ،تا حد باالیی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است .باتوجه به بیان شرایط ارزآوری ایران
و همچنین نبود تحرک کافی در حوزه صادرات غیرنفتی و تامین تقاضا ،زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در
وضعیت مناسبی نباشد ،قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش مییابد و در نتیجه ،در چنین دورههایی نرخ واقعی
ارز افزایش خواهد یافت .باتوجه به اینکه بازه محل بررسی تغیرات نرخ متعلق به دورهای است که ایران با ویروس کرونا روبرو شده
است؛ روند متوسط نوسانات نرخ ارز غیررسمی و بازارآزاد ایران طی دوره اسفند  – ۲۹۰۸آذر  ۲۹۰۰در نمودار ذیل بدین سان میباشد.
پس از تایید شیوع کووید ۲۰-در ایران ،روند بیثبات و افزایشی نرخ ارز غیررسمی ،معادل ریالی را به متوسط  ۱۵۹۹۹۹ریال به ازای
یک دالر در آذرماه  ۰۰میرساند.
شکل -91-2روند نرخ ارز بازار آزاد و بین بانکی (اسفند  -18آذر )11
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نرخ بازار آزاد

-۵-۸-۹سیاست ارز ترجیحی ، ۸۱۹۹کریدور ارزی و کنترل تورم
یک ماه قبل از خروج آمریکا از برجام ،سیاست ارزی جدیدی از سوی بانک مرکزی جهت کنترل تورم اتخاذ شد .طبق این سیاست
ارزی ،نرخ ارز بهصورت دستوری  ۸۱۹۹تومان اعالم و برای کاالهای اساسی تخصیص داده شد .با اعمال این سیاست ترجیحی ارزی،
باوجود تدوام یک شیب نسبتا کمنوسان قبل از تخصیص ارز  ، ۸۱۹۹زمینه چند نرخی شدن رژیم ارزی فراهم گشت .در این برهه با
تثبیت این مهم ،قیمت ارز در بازار آزاد روند افزایشی پیدا کرد و در عرض دو ماه پس از تثبیت ،نرخ ارز در بازار آزاد تا  ۲۷هزار تومان
رشد کرد .باتوجه به شکافی که میان قیمت ارز بینبانکی و آزاد ایجاد شد؛ عمال زمینه بهرهگیری از رانت غیرمولد و فسادزا و حل شدن
منابع ارزی جهت تخصیص ارز به کاالهای اساسی و وارداتکنندگان فراهم شد.
شکل -91-2روند نرخ ارز بازار آزاد (فروردین  -13مهر )11
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بهصورت مثال علیرغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات گوشت در ماههای ابتدایی تثبیت ارز  ،۸۱۹۹قیمت این کاال بیشازحد
انتظار افزایش پیدا کرده است .بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمنماه سال  ،۰۷با افزایش ۱۹۹درصدی ،حدود سه برابر
قیمت مشابه سال  ۰۶در بازار عرضه شد .درحالیکه قیمت گوشت گرم در کشورهای همسایه حدود  ۸دالر قیمتگذاری شده که در
صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینههای واردات و سود بازرگانی انتظار میرود قیمت این کاالی اساسی حدود ۶۹
تا  ۷۹هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود .علیرغم این مهم،گوشت از رقم  ۲۹۹هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد .عامل اصلی
این موضوع را میتوان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایههای سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانتهای موجود
در واردات گوشت دانست .میتوان ادعا کرد علیرغم تالش دولت برای کنترل شاخص تورم متأسفانه این هدف با تخصیص ارز ترجیحی
مهیا نشد.
همچنین از تبعات این سیاست ترجیحی افزایش امکان احتکار بود .اختصاص ارز  ۸۱۹۹تومانی موجب میشود تاجرانی که موفق به
دریافت ارز با قیمت ترجیحی شدهاند حاشیه سودی حدود  ۱۹۹درصد داشته باشند .این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت باال
خواهد برد .چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تامین سرمایه در گردش بخش عمدهای از مالالتجاره
خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مالالتجاره جدید نیز خریداری کند .ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به
بیش از  ۱۹۹درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مالالتجاره خود نداشته و میتواند با فروش بخش کوچکی از آن
سیکل تجاری را تکرار کند از این رو ارز  ۸۱۹۹تومانی امکان احتکار را به تاجر میدهد .افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در
بازار و افزایش مصنوعی قیمت میشود (ایتان.)۲۹۰۸ ،
باتوجه به نکاتی که پیرامون ارز  ۸۱۹۹بیان شد؛ میتوان استنباط کرد که با اتخاذ این سیاست پولی ،روند نرخ ارز پرنوسانتر شده است.
همچنین رژیم ارزی ایران به ادوار دهه  ۷۹بازگشت پیدا کرده و دارای نظام چند نرخی و فسادزاست .منابع ارزی ایران در شرایطی که
ارزآوری تحت تشدید تحریمها و سختی مبادالت مالی بینالمللی را تحت تاثیر قرار داده و عمال یک عنصر از مجموعه عوامل موثر در
کمخاصیت کردن صندوق توسعه است .با توجه به انگیزه سوداگری و سفتهبازی در بازار ارز و تالطمات این مهم ،بانک مرکزی با
سیاست تثبیت ارز  ۸۱۹۹عمالً فضای نیل به نرخ تعادلی نرخ را به تعویق انداخته و ذیل یک شکاف قیمتی آزاد و بینبانکی مراودات
تخصیصی و تامین مالی را دنبال میکند که نتیجه این مهم افزایش متغیر نرخ ارز و اثرگذاری منفیتر آن بر رشد اقتصادی و بخشهای
اقتصاد در دوران شیوع ویروس کووید ۲۰-است.
-۵-۸-۸کیفیت عملیات بازار باز و داالن نرخ سود در دوران شیوع کرونا
سیاست های بانک مرکزی از طریق ابزارهای سیاست پولی قابل اعمال است .این ابزارها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم منقسم
میشوند که یکی از مهمترین ابزار غیرمستقیم نوین ،عملیات بازار باز است .استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بدان معنا است که بانکهای
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مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیرهای هدف نظیر نرخ بهره ،از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای
پول بینبانکی ،آن را راهبری میکنند .عملیات بازار باز بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفتهشده توسط بانک
مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر میزان و قیمت ذخایر بانکها میباشد .مهمترین اهداف بانکها در این باره تامین ذخایر قانونی و توانایی
پرداختهای بین بانکی در حساب ذخایر بانک نزد بانک مرکزی است .فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش
یا کاهش تقاضای ذخایر بانکها که احتمال انحراف نرخ بهره بازار بین بانکی از میزان هدفگذاری وجود دارد ،بانک مرکزی از طریق
خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع آوری ذخایر ،نرخ بهره بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدایت میکند.
با درنظرگرفتن بازه شیوع کرونا و بررسی رابطه بانکها با بانک مرکزی در بازار بینبانکی ،مشاهده میشود که بانک مرکزی بهصورت
متوسط از اسفندماه  ۰۸الی مهرماه  ۰۰در مهلت تعیینشده از طریق سامانه بازار بینبانکی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از
طرف بانکها دریافت نکرده است که نشاندهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بینبانکی است .در ادامه طی دو ماهه انتهایی بازه
مدنظر (آبان و آذر  )۰۰مشاهده میشود که بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی پنج سفارش فروش اوراق
بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد .با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی و همچنین فاصله
گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف ،بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش  ۹۶۵.۷هزار میلیارد ریال خریداری
کرد .با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی ،موضع پولی بانک مرکزی در این بازه مدنظر تزریق
نقدینگی طی صورت تقویمی هفتگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید  ۲۸روزه بود .در مجموع ،بانک مرکزی با تزریق
 ۹۶۵.۷هزار میلیارد ریال نقدینگی با متوسط نرخ  ۱۹درصد به بانکهای متقاضی موافقت کرد .مشاهده میشود طی دو ماه آبان و آذر
 ،۰۰بانک ها از کفایت میزان نقدینگی برخوردار نبوده و جهت دریافت اضطراری نقدینگی برای تامین تقاضای متشریان اقدام کردند.
دلیل این حجم درخواستها بدین صورت بوده است که به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت خدمات و محصوالت
در سطح جهانی و همچنین داراییهای سرمایهای و نظام توزیع مستهلک کاالیی ،در مهرماه سال  ۲۹۰۰گروههای «حمل و نقل»،
«خوراکیها و آشامیدنیها»« ،مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها» و «اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را
در تورم ماهانه به خود بگیرند .درنتیجه روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماههای گذشته در مهرماه نیز استمرار پیدا کرد؛
بهگونهای که متوسط این نرخ در مهر سال  ،۲۹۰۰رقمی معادل  ۱۹درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه ،بازار
بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود .این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و موسسات
اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن ،وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها از بانک مرکزی رخ داد .این
در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانکهای دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد.
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ  ۱۸مهرماه  ۲۹۰۰و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری) بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی ،با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور ( ۱۱درصد) موافقت
کرد .بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانکهای فعال در بازار
بینبانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بینبانکی و کاهش ریسکهای اعتباری در این بازار را فراهم کند (گزارش
بانک مرکزی مورخ  .)۲۹۰۰/۸/۲۰تزریق نقدینگی در بازار بینبانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و
همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بینبانکی شد؛ به گونهای که این نرخ از
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بیش از  ۱۹درصد در پایان هفته اول آبان ماه ،در اواخر این ماه به محدوده داالن نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری
را تجربه کرد (گزارش بانک مرکزی مورخ .)۲۹۰۰/۰/۱۱
شکل -92-2داالن نرخ سود در بازار بینبانکی (فروردین  - 11آبان )11

-۵-۸-۵ابزارهای مدیریت سیاست ارزی
بانک مرکزی متناسب با اهداف کالن اقتصادی از طریق کانال سیاستها و ابزار پولی بر متغیرات اقتصادی اثر میگذارد .باتوجه به
اینکه جهان من جمله ایران در دوران شیوع ویروس کووید ۲۰-واقع است؛ برای کاهش نوسانات نرخ ارز ،مدیریت بخش منابع و
مصارف ارزی و رفتار بازیگران اقتصاد می تواند از ابزارهایی بهره جوید .در عرض این شرایط ،واقع شدن ایران در موقعیت ژئوپلتیک و
جنگ اقتصادی لزوم استفاده از ابزارهایی که تابآوری اقتصاد را بیشتر کند و منجر به افزایش وزن اقتصاد در منطقه و فضای بینالملل
و رونق اقتصادی شود نیز مطرح است .اقتصاد ایران با بهرهگیری از این ابزارها در دو ساحت میانمدت و بلندمدت میتواند نوسانات
نرخ ارز را از طرف تقاضای ارز مدیریت کند؛ بهصورتیکه که سبد دارایی مردم و متقاضیان ارز با جذابتر شدن روند تنظیم قرارداد ارزی
و کاالیی و سپرده گذاری نسبت به دالر حساس شود .نتیجه این حساسیت سبد دارایی کاهش تقاضای ارز و به تبع آن قیمت دالر و
کمک به کمخاصیتتر نکردن ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است .در این بخش با عنایت به ادبیات نظری و مابهازای
عینی ابزارها ،برای بازیگران طرف تقاضا و عرضه ارز ،راهکارهایی پیشبینی شده است که به بیان آن میپردازیم.
-۵-۸-۶حساب ارزی
یکی از راههای کاهش نرخ ارز و تجمیع آن در محل سپردههای بانکی ،بهرهگیری از حساب ارزی است .بهتعبیری دیگر با بهرهگیری
از حساب ارزی ،نرخ ارز روند کاهنده به خود گرفته و یا از طریق کاهش تقاضای ارز ،این امر کنترل میشود .حساب ارزی ،به نوعی
حساب مالی در یک بانک گفته می شود که وجوهی را به آن واریز کرده و این وجوه در حساب محلی یا غیر ارزی صاحب حساب آورده
نمیشود .در واقع حسابی است که در یک بانک خارجی با واحد پول کشوری که بانک در آن واقع شده نگهداری میشود .افتتاح این
حسابها یکی از روشهایی است که بانکها برای جذب ارزهایی که مردم در خانه های خود نگه میدارند استفاده میکنند.
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ممکن است مشتری این ارز را به قیمتی باالتر از بازار آزاد خریداری کرده باشد که در این حالت انگیزهای برای افتتاح این حسابها
نداشته و ترجیح میدهند ارز را در منازل خود نگه دارند تا شاید با افزایش قیمت به سود برسند .به همین خاطر میتوان سناریویی نسبت
به افتتاح حساب ارزی طراحی کرد .سناریو با دستور همگانی دولت و بانک مرکزی خطاب به دارندگان ارز و فعاالن بازار آغاز شده و
خرید و فروش ارز از حیث ویژگی واسطه مبادله بودن را ممنوع اعالم میکند .باتوجه به اینکه اغلب دارندگان هدفی بجز حفظ ذخیره
ارزش و کسب سود واقعی از جانب آن دارند؛ محور خرید و فروش ارزی را میتوان بانکها و با محوریت این حساب خواند .همچنین
بانک نسبت به مخاطرات نوسانی بازار ارز بواسطه جلب اعتماد مشتری ،ضمانت پرداخت ریسک و کاهش ارزش سپرده را اعالن کند و
مشتری را نسبت به این مهم اطمینان دهد .باتوجه به اینکه همواره سیاستهای ارزی در اقتصاد ایران توام با شکاف ارزش رسمی و
غیررسمی و قاچاق مواجه بوده است؛ با افزایش هزینه قاچاق از طریق سوتزنی و درنظرگرفتن بخشی از ارزش قلم کشفشده برای
ماموران و دستگاه متولی ،این مهم را کنترل نمود.
از جمله مزایای حساب ارزی این است که با توجه به نگرانی جهت بازپرداخت احتمالی حسابهای ارزی بهصورت ریالی و عدم اعتماد
مشتریان به بانکها ،بانک مرکزی بهصورت مستقیم حسابهای ارزی را تضمین کرده است .طبق اعالم بانک مرکزی بانکها تنها
عاملیت افتتاح حساب را دارند و بازگشت ارزی اصل و سود سپردهها به شکل ارزی توسط بانک مرکزی تضمین میشود .درواقع دارندگان
حساب ارزی ،ارز خود را از طریق بانکهای افتتاح حساب در اختیار بانک مرکزی قرارداده و سود و اصل حساب ارزی خود را از این
بانک دریافت خواهند کرد .همچنین باتوجه به ضمانت و تعهد طرف قرارداد با مشتری ،سرمایهگذاری در ارز خارجی مانند دالر و یورو
این نوید را میدهد که باعث شود سرمایهگذار از نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم در امان باشد.
-۵-۸-۷سواپ ارزی
سواپ ارز از سال  ۲۰۶۹بین بانک های مرکزی رایج شده و عبارت از قراردادی دو طرفه برای مبادله دو ارز متفاوت است که طرفین،
ارز رایج کشورهای خود را با یک ارز مشخص معتبر مقایسه کرده و در صورت محاسبه با سنجش یک نرخ ارزی ،به پرداخت مابهالتفاوت
نقدی آن اقدام مینمایند .در این تکنیک حقوقی ،طرفین تجاری که دارائیهای ارزی متفاوتی دارند ،با این محاسبه که دارائی ارزی
آنها در یک مدت زمان نسبتاً طوالنی ،بهعلّت تغییر نرخ برابری با پول ملّی کاهش خواهد یافت ،برای اطمینان از حفظ ارزش دارایی
خود در آن تاریخ و محافظت از آن در مقابل نوسانات ،اقدام به عملیات سواپ مینمایند (رحیمی و رسکتی .)۲۹۰۷ ،بهطور کلی ،هدف
از عملیات سواپ ارز مصون ماندن از ریسک مالی ناشی از نوسانات پولی وکاهش ارزش دارایی در بلندمدت و کاستن از هزینههای مالی
ناشی از استقراض و النّهایه ارزیابی فعالیتهای آینده بهمنظور حداکثرسازی سود است .بنابراین ،محور ساخت این معامالت و نقطه
مشترک عملیاتی سواپ ارز ،مبادله دو جریان پولی و ارزی در دو مقطع زمانی متفاوت برای محافظت از دارایی در مقابل نوسانات ارز
است (دوانی و اکبری .) ۲۹۰۸ ،درواقع با عنایت به ادبیات نظری سواپ ارزی ،با اعمال و تنظیم مبادله دو جریان پولی و ارزی و ایجاد
سازوکاری نوین و دوطرفه زمینه کاهش تقاضای ارز و تبع آن کاهش قیمت ارز را فراهم ساخت.
نمونهای از تجربه سواپ ارزی در سال  ۰۷میان ایران و ترکیه برقرار شد اما دو کشور بهواسطه کاهش ارزش پول ملی خود ،نوسانات
زیاد بازار ارز و همتراز نبودن روابط مبادالتی و تجاری به توفیق ویژهای دست نیافتند .فارغ از رویکرد نظری به ابزار سواپ ،اقتصاد
ایران درصورتی میتواند از این ابزار بهره گیرد که در وهله اول خامفروشی خود را با تکمیل حلقههای پیشین و پسین زنجیره ارزش،
وارد فاز ارزش افزوده صنعتی کند .درصورتی که سواپ ارزی با کشورهای دارای اقتصاد بزرگ منعقد سازد؛ صرفا موجب میشود چرخه
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منفی برای اقتصاد ایران تداوم یابد .همچنین ریسک روابط تجاری بواسطه تحریمهای یکجانبه و چندجانبه نیز مطرح است .فلذا سواپ
ارزی با منطق مراودات بینالمللی نمیتواند ابزار مسهلی جهت ارزآوری و گشایشات اعتباری باشد.
-۵-۸-۸واردات بدون انتقال ارز
در روش واردات بدون انتقال ارز ،بنابر ادعای واردکننده ،ارز موردنیاز از خارج کشور تأمین شده و ظاهراً بدون اینکه ارزی از کشور خارج
شود ،واردات کاال انجام می گیرد .به بیان دیگر منظور از روش واردات بدون انتقال ارز ،پرداخت بهای کاال خارج از اعتبار اسنادی و
سیستم بانکی است و وجه کاال حواله و یا از سایر منابع پرداخت میشود.
استفاده از این راهبرد باتوجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین واقع شدن در تنگناهای ارزی بهواسطه تنظیم راهبردهای ارززدا و
پرنوسان بودن نرخ ارز از یکسو مفید است و میتواند در فراهم کردن نهادههای تولید امری موید باشد .اما نکته قابل تامل واردات
بدون انتقال ارز این است که این امر منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و بازار سیاه شده و متعاقب آن در عوض کاهش ارزش
آزاد نرخ ارز ،افزایش قیمت رخ میدهد .زیرا درهرصورت جهت پرداخت بهای کاال ،بایستی از محل منابع ارزی جاری کشور استخراج
شود .باتوجه به اقالم ارزآوری و نکاتی که طی این فرصت بیان شد؛ از جانب صادرات نفتی و غیرنفتی تراز تجاری منفی است و درآمد
به مقدار قابل مالحظهای کاهش پیدا کرده است .درآمدهای ارزی ثبتنشده نیز حاصل از فعالیت ایرانیان در خارج از کشور بوده یا
درآمدهای ارزی غیرشفاف مثل قاچاق دارو به خارج از کشور تشکیل شده است .میتوان گفت تأمین ارز واردات از بازار آزاد و یا بهعبارت
دیگر ارز اشخاص ،مسیری برای وارد کردن پول کثیف و بدون پشتوانه پاک ،به شبکه تامین مالی رسمی کشور فراهم میکند.
آزادسازی جریان واردات بدون انتقال ارز ،مغایر با ضوابط مبارزه با پولشویی است .اگر هدف کاهش یا یکسانسازی نرخ ارز است؛
استفاده از این ابزار موجب افزایش دامنه نوسانات ارزی خواهد شد که به فراخور آن بخش تولید بتواند گوشهای از نیازهای خود را تامین
کند .که یعنی احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز ،منجر به افزایش تقاضا برای اسکناسهای ارزی شده و این افزایش تقاضا
در نهایت بهعلت عمق کم بازار ارز در کشور ،به سرعت نرخها را افزایش خواهد داد .واردات بدون انتقال ارز حتی میتواند زمینه فرار از
ورود ارز به سامانه نیما نیز ایجاد کند چنانکه در شرایط جاری باوجود تخصیص ارز ترجیحی ،بخشی از مطالبات به سیستم بانکی برگشت
نخورده است.
همچنین در صورتی که با احیای واردات بدون انتقال ارز ،اجرای پیمانسپاری کمرنگ شود ،هیچ الزامی برای بازگشت ارزهای صادراتی
وجود نخواهد داشت و افراد سودجو میتوانند بدون توجه به نیازهای اساسی کشور ،کاالهای غیرضروری و لوکس را وارد کنند (مشرق،
.)۲۹۰۰
-۵-۸-۰بازار متشکل ارزی و بازار آتی
بازار متشکل ارزی در وهله اول با هدف انتقال مبنای تعیین نرخ ارز از هرات ،دبی و سلیمانیه به ایران و با ساختار حضور بانک مرکزی،
بانکها و صرافیها تعریف شده است .سیاستگذار ارزی با تشکیل بازار متشکل به دنبال این است که مرجعیت تعیین نرخ به داخل
کشور منتقل شود و تمام بازیگران بزرگ نیز در آن شرکت داشته باشند .نکته قابل توجه این بازار ،کیفیت نرمافزاری و دادهمحوری آن
است که منجر میشود سرعت دریافت و انتقال اطالعات در سطح کیفی قابل توجهی قرار بگیرد .نتیجه تشکیل این بازار ،یکسانسازی
نرخ ارز و عدم اجازه به سوداگران و دالالن جهت ایجاد نوسان در بازار ارز و سوءاستفاده از آن است .باتوجه به هدف مذکور ،جهت
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تشکیل این بازار بایستی در عرض از آن بتواند بستری را برای پاسخگویی به تقاضاهای سوداگرانه درنظر بگیرد و از طریق آن تقاضا را
مدیریت کند.
از آنجایی که بازار متشکل ارزی بر معامالت نقدی و اسکناس ارز مبتنی خواهد بود ،این امکان وجود دارد که مراجعه تقاضاهای
سوداگرانه ،نرخ ارز در این بازار را نوسانی کند .ل ذا نیاز است که در کنار معامالت نقدی بازار متشکل ارزی ،بازار آتی ارز نیز ایجاد شود.
بازار آتی ارز به عنوان یک بازوی کمکی این امکان را برای سیاستگذار ارزی ایجاد خواهد کرد که با متعادل کردن تقاضاها و کاهش
فشار خرید ،توان پاسخگویی به نیازهای سوداگرانه را داشته باشد .از آنجایی که بخش بزرگی از معامالت در بازار ارز مربوط به تقاضاهای
سوداگرانه است ،ایجاد بستری برای این قبیل معامالت در بازار متشکل ارزی ،شکل گیری و ادامه حیات بازارهای غیررسمی خارج از
بازار متشکل را تحت شعاع قرار خواهد داد .یک راهکار مشخص در زمینه ایجاد بازار آتی ارز ،تشکیل بازار آتی ارز با تسویه ریالی است؛
بدین ترتیب با انجام تسویه ریالی ،تقاضا برای ارز اسکناس تا حد زیادی کاهش مییابد .بهعبارتی دیگر از آنجایی که بسیاری از
خریداران ارز با اهداف حفظ ارزش پول یا سوداگری اقدام به خرید ارز میکنند ،نیاز است که یک ابزار مدیریت ریسک برای این دسته
افراد طراحی شود .بانک مرکزی باید در بازار متشکل ارزی به جای مقابله با نیازهای مختلف ارزی ،این امکان را فراهم کند که همه
انواع متقاضیان ارز که در قیمت ارز اثرگذارند ،امکان حضور در این بازار را داشته باشند .بازار آتی می تواند بهعنوان یک مکمل در کنار
بازار نقد ،کارآیی بازار متشکل ارزی را افزایش دهد.
همچنین درباره بازار متشکل ارزی بیان این نکته قابل توجه است که حضور گروه های مختلف متقاضی ارز باید بهصورت جامع و کامل
صورت گیرد .چراکه اگر تقاضاهای ارز در بازار متشکل ارزی به رسمیت شناخته نشود ،بازارهای ثالثی شکل خواهند گرفت که رسمیت
ندارند و قابل رصد و کنترل نیز نیستند .از آنجایی که بازارهای ثالث و غیررسمی با محدودیت و ریسک مواجه هستند لذا دائماً نرخ ارز
در این بازارها بیشتر از بازارهای رسمی تعیین میشود .باال بودن نرخ در این بازارها این انگیزه را برای دارندگان ارز دولتی و دیگر
ارزهای تخصیص یافته برای واردات ایجاد می کند که برای کسب سود ،ارز خود را در این بازار به فروش برسانند .از طرفی صادرکنندگان
نیز تمایل پیدا می کنند که درآمدهای ارزی خود را در بازراهای غیررسمی که نرخ باالتری دارند به فروش برسانند .در نتیجه به رسمیت
نشناختن تقاضاهای ارزی در بازار موجب شکلگیری بازارهای ثالث ،افزایش نرخ ارز ،هدر رفت منابع ارزی و ایجاد رانت میشود
(مقاومتینیوز.)۲۹۰۸ ،
با توجه به اینکه به بازار متشکل ارزی و آتی اشاره شده است؛ میتوان به اواراق خزانه دالری و تسویه ریالی اشاره کرد .اوراق خزانه
ماهیتا اشاره به این نکته دارد که دولت در ازای پرداخت آنی مطالبات ،سرمایهگذاریها و مشارکت صورتگرفته ،ورقهای با زمان
مشخص در قبال بدهی خود تقدیم میکند .به واسطه این ورقه مطالبهگر میتواند فرایند تامین نقدینگی مدنظر را از این اوراق در بازار
ثانویه اعالن و اجرا کنند .اوراق خزانه دالری و تسویه ریالی بدین سان است که گیرنده و پذیرنده متعهد به یک قیمت مشخص به
ازای ارزش ورقه برپایه ارز میشوند و پس از فرا رسیدن سررسید نسبت به آن سود یا ضرر میکنند .بهطور مثال اگر یک واحد دالر
برابر  ۲۹۹ریال باشد؛ آنگاه گیرنده ورقه به صورت اسمی برپایه دالر به توافق میرسد اما ما به ازای حقیقی و ماهوی که پرداخت میکند
به ریال است .درصورتی که  ۲۹دالر ارزش اسمی لحاظ شود؛ اگر بازار پس از موعد مقرر بیش از حد اسمی باشد آنگاه سود کرده و
بالعکس آن متضرر شده است .با استفاده از این نوع قالب به نوعی ورقه برای گیرنده ،جزئی از داراییهای آن محسوب شده و بواسطه
حساسیتی که بر این مهم برچسب زده شده ،منجر به کاهش تقاضا و به فراخور آن ،کاهش قیمت ارز خواهد شد.
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-۵-۸-۲۹بازار مشتقه ارزی
بازار مشتقه ارزی یکی از انواع بازارهای مشتقه محسوب میشود که بهصورت گسترده در سطح بینالمللی مورد استفاده ذینفعان
مختلف (بانکهای مرکزی ،بانکها و موسسات مالی ،سفتهبازان و غیره) قرار میگیرد .به لحاظ علمی ،منظور از ابزار مشتقه ،قراردادی
است که ارزش خود را از یک وجود پایه دریافت میکند .این موجودیت پایه میتوانند موارد مختلفی را نظیر نرخ بهره ،شاخص بازار
سهام ،طال و ارز شامل شود .بازار مشتقه ارزی از این توانایی برخوردار است که به برخی از مهمترین نیازهای ذینفعان اقتصادی به ویژه
پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز پاسخ دهد؛ نیازهایی که تقریبا هیچ بازار یا روش جایگزین دیگری برای پاسخگویی به آنها وجود
ندارد .بهطور مشخص ،راهاندازی صحیح بازار مشتقه ارزی میتواند منافع مهمی به همراه داشته باشد و همین موارد ضرورت تشکیل
این بازار را توجیه میکند .پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز ،مهمترین کارکرد بازار مشتقه ارزی در سطح خرد محسوب میشود .درواقع،
وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار نقدی ارزی) میتواند ریسک نوسانات ،نرخ ارز را کم کرده و سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی
(شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) را در مقابل نوسانات قیمت ارز ،بهنحوی بیمه کند .بهعبارت دیگر ،در بازار مشتقه ارزی ،ریسک
تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش اشخاص ریسکپذیر و ریسکگریز واقع میشود و اشخاص گروه دوم میتوانند با پرداخت مبلغی
مشخص ،فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنند .البته واضح است که کارکرد پوشش ریسک بازار مشتقه ارزی در سطح خرد ،میتواند از
مسیر کاهش نااطمینانی در تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذاری و تولید و همچنین کاهش ناپایداری بخش خارجی ،بهصورت
غیرمستقیم به ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کالن اقتصاد نیز کمک کند (میثمی و مالکریمی .)۲۹۰۰ ،با استفاده از مشتقات ارزی
(مشتقات دالری) میتوان به خوبی از ظرفیت حساسیت نسبت به داراییهای افراد بهره جست و با تنظیم قواعد ،زمینه کاهش از طرف
تقاضای بازار ارز فراهم آورد.
-۵-۸-۲۲نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی
توجه به رژیم ارزی بانک مرکزی ،شمای کلی اقتصاد نفتی و وضعیت منابع و مصارف و تجربه سیاستهای ارزی که منجر به چند نرخ
شدن ارز گشته است؛ در یک صورت بلندمدت و اصالحی نیازمند تغییر رژیم ارزی است.
بانک مرکزی باید هدف خود را به جای «تعیین نرخ»« ،مدیریت نوسانات» قرار دهد و اجازه دهد مطابق با قاعده برابری قدرت خرید
نرخ اسمی ارز بهصورت تدریجی خود را با تورم تطبیق دهد .بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،چنین سیاستی مزایای جانبی دیگری
نیز دارد که از جمله آنها میتوان به «تعدیل شدت شوکهای داخلی و خارجی»« ،بهبود رقابتپذیری تولیدات داخلی و تراز تجاری»،
«کمک به حفظ ذخایر ارزی» و «حرکت به سمت یکسانسازی ارزی» اشاره کرد .باتوجه به وضعیت اقتصاد ایران که حساب سرمایه
بسته است ،بازارهای مالی ـ ارزی عمق کافی ندارند و صرف ریسک ریال و نوسانات این بازارها قابل توجه است؛ بنابراین سازوکار
برابری نرخ بهره داخلی و خارجی برای تنظیم بازار ارز به اندازه کافی کارایی ندارد .بر این اساس ،نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی
بهعنوان نظام جایگزین برای دوره گذار پیشنهاد میشود .این نظام پیشنهادی شامل سه محور اصلی است« :محور اول :تعیین نرخ ارز
مرکزی کریدور»« ،تعیین سقف و کف کریدور»« ،تعیین سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور» .همچنین
سقف و کف کریدور ارزی عموماً به نحو صالحدیدی و بهصورت انحراف درصدی از مرکز کریدور (عموماً بین  ۵تا ۲۵درصد) تعیین
میگردد که باتوجه به شرایط اقتصاد ایران ،کف کریدور ارزی در محدوده منفی  ۲۹تا  ۲۵درصد از مرکز کریدور و سقف آن در محدوده
مثبت  ۲۹تا  ۲۵درصد از مرکز کریدور مشخص شود .پیرامون قاعده مداخله در بازار ارز نیز بهصورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر
مهم انحراف نرخ ارز از مرکز کریدور و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین میشود (زمانزاده و دیگران.)۲۹۰۹ ،
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حفظ ثبات بازار ارز ،یکی از اه داف مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی است .نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی
های گسترده ناشی از آن ،یکی از عوامل مهم اختالالت قیمتی ،تضعیف تجارت خارجی ،سرمایهگذاری و تولید ملی میباشد .اجرای
نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی این امکان را میدهد که سیاست ارزی به نحو مناسبی ،نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت کند
و ثبات ارزی را حفظ نماید .تحت این نظام ارزی ،نرخ ارز مرکزی کریدور روند نرخ ارز را تعیین مینماید .این روند ،مبتنی بر اصل
برابری قدرت خرید است که مسیر حرکت آن تحت تأثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد .در این چارچوب ،قاعده مداخله ارزی
در کریدور ،تضمین مینماید که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارزی) حول روند حفظ شود .مدیریت نرخ ارز
تحت نظام ارزی خزنده در کریدور ،از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را بهصورت قابل توجهی کاهش میدهد .اول اینکه تحت این
نظام ،نرخ ارز هدف سیاست ارزی ،بر اساس شرایط اقتصاد کالن و مبتنی بر رابطه برابری قدرت خرید ،بهطور مداوم و تدریجی تعدیل
میشود .بر این اساس انتظار نمیرود که نرخ ارز در میانمدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود ،که این امر خود
احتمال بروز بحران ارزی را کاهش میدهد .دوم اینکه اجرای این نظام موجب میشود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی که نرخ ارز
تمایل به کاهش دارد ،انباشت شود .در عین حال تداوم مدیریت موفق نرخ ارز طی زمان تحت کریدور ارزی موجبات افزایش اعتبار
سیاست ارزی را فراهم میآورد .در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک میکند تا در شرایط سخت
اقتصاد ،احتمال بروز حمالت سفتهبازانه کاهش یابد و درصورت بروز چنین حمالتی ،سیاستگذاری ارزی بتواند حمالت سفتهبازانه را
مهار نماید و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند (زمانزاده و دیگران.)۲۹۰۹ ،
 -2-1ارائه توصیه های سیاستی با هدف جلوگیری از وقوع جهش ارزی و تسهیل در تجارت خارجی کشور به
ویژه با کشورهای همسایه
یکی از آثار منفی ناشی از وقوع بیماری کرونا ،کاهش منابع ارزی در دسترس برای کشورهای مختلف به دلیل افت در تجارت خارجی
بوده است .به همین دلیل پیادهسازی یکی از محورهای سیاستگذاری در این کشورها به اجرای اصالحات اقتصادی در حوزهی تجارت
و ذیل بازار ارز باز می گردد .با توجه به محدودیت در منابع ارزی ،سازوکارهای که بتواند میزان ارز در گردش اقتصاد را افزایش دهد
اهمیت باالیی دارد .این پیشنهادات به شرح زیر است:
-۵-۰-۲حوزهی تجاری

 oپیوستن به قرارداد تسهیل در تجارت به عنوان مبنایی برای همگرایی در گمرکات با کشورهای دیگر به ویژه با
کشورهای همسایه به منظور یکسانسازی رویههای گمرکی و پذیرش استانداردهای این کشورها در گمرکات در
جهت تسهیل در تجارت
 oپیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای عضو این منطقه
 oشکل دادن به کنسرسیومهای صادراتی برای توسعه صادرات کسب و کارهای کوچک و متوسط
 oانعقاد توافقنامههای استاندارد را با مقاصد صادراتی
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-۵-۰-۱سیاستهای ارزی
در خصوص سیاستهای ارزی موارد زیر را می توان مشابه با بقیه کشورهای نسبت به ایجاد تهاتر ارزی بین بانک مرکزی با بانکهای
تجاری و همچنین شکل دادن به سواپ ارزی بین ایران و طرفهای تجاری اقدام کرد .در کنار این موارد میتوان موارد زیر را نیز با
توجه به شرایط کنونی ایران پیشنهاد داد:
اوراق بدهی ارزی
با توجه به نوسانات ارزی در کشور ،تقاضای ارز برای پوشش ریسک جهش قیمت ارز افزایش یافته است .در این شرایط انتقال بخشی
از ارز آینده به زمان حال می تواند توازن عرضه و تقاضا را بهبود بخشد و از احتمال جهش قیمت ارز بکاهد .انتشار اوراق بدهی ارزی با
سررسیدهای مختلف ابزاری است که در صورت طراحی صحیح و جلب اطمینان فعاالن اقتصادی می تواند برای پوشش ریسک و
تقاضای سرمایه گذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد و گذار از شرایط فعلی را تا حدی تسهیل نماید .شرایط انتشار اوراق ارزی به شرح
زیر پیشنهاد می گردد:
 ناشر اوراق
ناشر و فروشنده اوراق بدهی ارزی باید نهادی باشد که در آینده ارز خواهد داشت و تحت هر سناریوی قیمتی بتواند در زمان
سررسید تعهدات خود را ایفا نماید و دچار تنگنای مالی نشود .لذا پیشنهاد می شود تنها صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت
های پتروشیمی و مواد معدنی آن هم به اندازه بخشی از عواید صادرات خود (مثال تا سقف  ۱۵درصد) بتوانند اوراق ارزی
منتشر کنند .در این صورت هم ریسک خریداران اوراق کاهش می یابد و هم ناشر در معرض ریسک ورشکستگی قرار نمی
گیرد.
 نرخ تسعیر
هدف طرح پیشنهادی ،ایجاد دارایی "شبه ارز" در بازار برای جذب ریال است .لذا در زمان انتشار اوراق ،خریدار اوراق بدهی
ارزی ،ریال پرداخت می کند و مالک دالر در آینده خواهد بود .در زمان سررسید ،تسویه به صورت ریالی و با شاخص قیمت
از پیش تعیین شده (نرخ نیما) برای دالر انجام می پذیرد .برای کاهش تعداد تبادالت ،پیشنهاد می شود اوراق بدون کوپن
منتشر شود .برای مثال قیمت اسمی اوراق بدون کوپن یک ساله ،معادل  ۲۹۹دالر نیمایی در زمان سررسید است که قیمت
آن در زمان انتشار با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می گردد .در زمان سررسید دارنده اوراق معادل ریالی  ۲۹۹دالر به قیمت
نیما دریافت می کند.
 مدیریت ریسک خریدار اوراق
از نگاه خریدار ،اوراق بدهی ارزی ،ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است و تا جای ممکن نباید هیچ گونه ریسک دیگری غیر از
نوسان نرخ ارز داشته باشد و الزم است مخاطرات دیگر این اوراق ،از جمله ریسک نحوه تسویه در زمان سررسید کاهش یابد.
اختیار تحویل ارز نیمایی به خریدار در سررسید تا حد زیادی ریسک خریدار را کاهش می دهد .لذا پیشنهاد می شود خریدار
در زمان سررسید اختیار تحویل گرفتن ارز در سامانه نیما و فروش به واردکننده (یا حتی حواله در صورت داشتن ثبت سفارش)
را داشته باشد .همچنین برای کاهش ریسک دست کاری قیمتی نیما در روز سررسید می توان تسویه را با قیمت میانگین
یک ماه منتهی به سررسید قرار داد.
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 سررسید اوراق
هر چقدر سررسید اوراق باالتر باشد ،ریسک آن افزایش می یابد .لذا پیشنهاد می شود انتشار اوراق با سررسید کوتاه (سه ماه،
شش ماه و یک سال) آغاز شود و بعد از اعتماد به این ابزار ،به مرور اوراق بلند مدت منتشر شود.
 ضامن اوراق
با توجه به اینکه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز در موعدهای مشخص هستند و همچنین اوراق به اندازه درصد کوچکی
از فروش این شرکت هاست ،پیشنهاد می شود نهادهای مرجع مانند بانک های دولتی ضمانت اوراق را با ضوابط مشخص بر
عهده گیرند.
 ایجاد انگیزه برای ناشر
هر چند با توجه به تقاضای ارز در بازار ،ابزار پیشنهادی می تواند تامین مالی ارزان قیمت برای ناشر را در پی داشته باشد ،اما
با توجه به اینکه انتشار این ارواق برای کلیت اقتصاد نیز مفید خواهد بود پیشنهاد می شود انگیزه الزم به ناشر داده شود.
 استفاده از اوراق بدهی ارزی به عنوان برات
یکی از مشکالت واردکنندگان در شرایط فعلی ،لزوم تخصیص ارز پیش از ترخیص کاالست ،در حالی که ممکن است برخی
از واردکنندگان امکان خرید اعتباری و یا پرداخت با منابع ارزی در خارج از کشور را داشته باشند .دارنده اوراق بدهی ارزی در
واقع دارنده ارز نیمایی در آینده است و لذا این اوراق می تواند برای ترخیص کاال مورد استفاده قرار گیرد .به این صورت که
وارد کننده اوراق ارزی از بازار خریداری می کند ،کاالی خود را ترخیص می کند و در زمان سررسید ارز نیمایی را دریافت
کرده و بدهی خود به شرکت خارجی را پرداخت می کند.
اعتبارسنجی ارزی
در حال حاضر صادرات غیر نفتی منبع اصلی ارز کشور است که سیاستگذار تالش می کند ارز حاصل از صادرات صرف واردات کاالهای
اولویت دار گردد و از خروج سرمایه و یا واردات کاالی غیر ضروری جلوگیری شود .از طرف دیگر با بسته شدن راههای رسمی خروج
سرمایه ،صادرات کاال علیالخصوص توسط شرکتهای کاغذی و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف راه اصلی خروج سرمایه است .در
شرایط فعلی خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش درآمدهای در دسترس برای تامین نیازهای اساسی کشور میشود بلکه به ثبات اقتصاد
کالن کشور نیز آسیب جدی وارد میکند .فلذا برای دست یابی به هدف بازگشت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای اصلی کشور ،ایجاد
مکانیزمی جهت اطمینان از عرضهی ارز حاصل از صادرات الزم است و اال عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات اجتناب ناپذیر
خواهد بود.
از سوی دیگر ،صادرکنندگان نقش مهم و تعیین کنندهای در شرایط خاص اقتصاد کشور بر عهده دارند و لذا فشار بر آنها و ایجاد اختالل
در امر صادرات ،خود اثر منفی بر وضعیت ارزی کشور خواهد داشت .لذا الزم است با پیاده سازی یک نظام غربالگری و اعتبار سنجی،
صادرکنندگان ،غربالگری شده و از یک طرف صادرات برای صادرکنندگانی که قصد بازگرداندن درآمد حاصل از صادراتشان را دارند
تسهیل شود و از طرفی دیگر خروج سرمایه از طریق صادرات پرهزینهتر گردد .در صورت اجرای صحیح این نظام غربالگری و
اعتبارسنجی ،نه تنها میتوان از بازگشت درصد بیشتری از درآمد ارزی کشور اطمینان حاصل کرد بلکه خود این نظام اعتبارسنجی
میتواند انگیزهی بازگشت بیشتر درآمدهای ارزی شود.
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به طور خاص پیشنهاد میشود که برای هر صادرکننده بر اساس پارامترهای میزان صادرات در فصلها و سالهای گذشته ،میزان ایفای
تعهدات ارزی در این مدت ،سرعت بازگشت درآمدهای ارزی و براساس میزان کل تولید و ارزش داراییهای شرکت حد اعتباری بدون
نیاز به وثیقهسپاری تعیین شود .برای مثال صادرکننده ای که در دو سال گذشته به طور متوسط سالیانه  ۱۹میلیون دالر صادرات داشته
و تعهدات ارزی خود را انجام داده است ،برای سه ماه آینده تا سقف  ۵میلیون دالر (یک چهارم صادرات سالیانه) اعتبار صادراتی تعیین
گردد .این سقف تعیین کنندهی حداکثر میزان صادرات آن فرد یا شرکت است که ارز حاصل از آن هنوز به چرخهی اقتصادی بازنگشته
است .همچنین در این طرح هرگونه صادرات به میزان بیش از اعتبار آن شرکت یا فرد منوط به پیمانسپاری ارزی و ضمانت بانکی
برای بازگشت ارز حاصله است .با این حساب اوال شرکتهای کاغذی و کم سابقه که مشکل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز
مربوط به آنها بوده ،در این رتبه بندی اعتباری امتیاز الزم را کسب نمی کنند و صادرات آنها منوط به پیمانسپاری ارزی و ارائه وثایق
الزم برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی خواهد شد .ثانیا به شرکتها این انگیزه را میدهد که ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت
بیشتری به چرخهی اقتصاد کشور بازگردانند تا بتوانند بدون نیاز به پیمانسپاری ارزی میزان صادرات خود را افزایش دهند .ثالثا با
طراحی صحیح این نظام اعتبارسنجی ارزی ،و افزایش میزان اعتبار شرکتها متناسب با سرعت آنها در بازگشت منابع ارزی ،خود این
نظام اعتبارسنجی و انگیزه برای افزایش میزان اعتبار ارزی میتواند عامل افزایش میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بشود .بدیهی
است این طرح مانند هر طرح دیگری نمی تواند غربالگری بدون خطا انجام دهد و با اجرای این شیوه ،بخشی از صادرکنندگان واقعی
و شرکت های تازه تاسیس در امر صادرات نیز ملزم به ارائه ضمانت نامه و یا وثایق دیگر خواهند شد ،اما به نظر می رسد اجرای این
روش از روش فعلی و یا الزام پیمان سپاری ارزی تمام صادرکنندگان ،کم هزینه تر و اثربخش تر باشد .همچنین شرکتهای تازه تاسیس
در صورت انجام به موقع تعهدات خود در طی بازهی یک الی دو فصل از اعتبار بیشتری برخوردار میشوند و نیاز کمتری به پیمانسپاری
ارزی دارند.
-2-91جمعبندی
اقتصاد ایران در شرایط کرونایی از حیث درآمد ارزی از جانب صادرات نفت و غیرنفت دچار مضیقه است .همچنین باتوجه به رویکرد
مدیریت و سازمانی تزریق ارز در بازار بوسیله بانک مرکزی در ادوار مختلف و استفاده نکردن ابزارهای نوین و تاثیرگذارتر ،تخصیص ارز
 ۸۱۹۹و بازگشت به نظام چندنرخی و پولپاشی و تخصیصهای غیرضرور و عدم بازگشت مطالبات ارزی از جانب صادرکنندگان ،منابع
ارزی با محدودیت روبرو شده و از این حث در تنگنای ارزی قرار دارد .فلذا در این برهه استفاده از ابزارهای سیاستی در میانمدت و
بلندمدت میتواند نوسانات نرخ ارز را کنترل و نتیجه آن در رشد اقتصاد متبلور سازد .در میانمدت باتوجه به سقوط ارزش پول ملی و
تبدیل شدن ارز و طال از ذخیره ارزش به واسطه مبادله در اقتصاد ایران (خصوصا اقتصاد غیررسمی) ،استفاده از حساب ارزی در شرایطی
که قوا متفق بر عملیاتی کردن آن باشند به نوعی کارکرد مناسبی دارد و میتواند زمینه تقاضای سفتهبازی و سوداگرانه رو کنار بزند و
حتی مانع انگیزه قاچاق شود .از سوی سوآپ ارزی نیز گزینهای است که در تئوری موثر اما در عینیت کیفیت و کارکرد واالیی نداشته
است.
نگاه به بازار متشکل ارزی و بازار آتی و همچنین قراردادهای آتی ،مقولهای است که حداقل در بیان مسئوالن کالن حوزه پولی دیده
شده است و باتوجه به کیفیت و کارامدی آن ،میتواند زمینه کنترل ،تثبیت و یکسانسازی نرخ ارز را فراهم آورد .درادامه مبحث بازار
آتی ،به اوراق خزانه دالری و تسویه ریالی به عنوان یک قالب جهت تزریق حساسیت به دارایی بازیگران بازار ارز و اقتصاد معرفی شده
و به بازار مشتقات ارزی نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نوسانات نرخ ارز اشاره شد .همچنین در یک نگاه بلندمدت بهرهگیری
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از نظام ارزی متناسب با اقتصاد ایران و شرایط فعلی ،میتواند مسیر پرنوسان نرخ ارز و در طول آن رشد اقتصادی را کنترل و شرایط را
برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم آورد.

فصل ششم :بازار انرژی
سیاستهای بهینه در موزهی انرژی با تاکید بر ساماندهی قیمتگذاری ماملهای انرژی
-3-9مقدمه
یکی از محدودیتهای مهم سیاستگذاری در دوران کرونا در ایران عدم وجود منابع کافی برای استفاده ذیل ابزارهای مختلف به ویژه
سیاستهای مالی و بودجهای بوده است که باعث شد تا اندازه بسته مالی-بودجهای دولت در ایران در مقایسه با متوسط جهانی آن به
مراتب پایینتر باشد و تنها برداشت یک میلیارد یوروریی از صندوق توسعه ملی جنبهی سیاست مالی-بودجهای داشته باشد که در ابعاد
اقتصاد ایران و شوک ناشی از کرونا ابعاد بزرگی محسوب نمیشود .وقوع تحریمهای اقتصادی و کاهش منابع نفتی در دسترس دولت،
عدم دسترسی به ابزارهای مالی در سطح بینالمللی در ابعاد بزرگ و قابل توجه به دلیل تحریمها از عوامل محدودکنندهی جدی در
دسترسی به منابع بوده است .عالوه بر این یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری در ایران به ویژه در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر
وجود نظام یارانهای فراگیر ،غیرمشروط و بدون محدودیت زمانی است که باعث شده است نظام یارانهای ایران از اهداف اجتماعی آن
فاصله گرفته و به عالوه هدررفت باالیی را داشته باشد .بخش مهمی از نظام یارانهای کشور ذیل یارانههای پنهان در بخش انرژی قرار
دارد که میتواند ذیل ابزارها و سازوکارها مختلف از طریق ازادسازی این یارانه پنهان منابع مالی قابل توجهی را برای دولت فراهم سازد.
در این بخش ابتدا چشمانداز بازار انرژی مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به وضعیت تحریمهای اقتصادی در صورتیکه چشمانداز آتی
رفع تحریمها باشد الزم است چشمانداز از وضعیت بازار انرژی در اختیار باشد تا میزان منابع ممکن در دسترس برای اقتصاد کشور
مشخص شود .این امر به ویژه با توجه به اینکه بازارهای انرژی از شرایط کرونا تاثیر پذیرفته اهمیت بیشتری دارد .در بخش بعدی ،ابعاد
مربوط به یارانه پنهان انرژی در ایران که بخش مهمی از یارانهها را به خود اختصاص میدهد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس شرایط
سال  ۲۹۰۰میزان یارانه پنهان انرژی در این گزارش برآورد شده است .بر اساس محاسبات و فروض در نظر گرفته شده ،میزان یارانه
پنهان در سال  ۲۹۰۰در حدود  ۲۹۹۹هزار میلیارد تومان در ایران بوده است که منابع بزرگ و قابل توجهی است ،به طوریکه سرانه
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ساالنه آن برای هر فرد ایرانی حدود  ۲۵میلیون تومان است .مقایسه این میزان از یارانه با مقادیر مربوط به حداقل حقوق نشاندهنده
ابعاد بزرگ این یارانه است که در شرایط جاری منتفعشوندگان اصلی آن دهکهای باالتر است به طوریکه بر اساس دادههای بودجه
خانوار در سال  ،۲۹۰۷میزان بهرهمندی دهک دهم به دهک اول از یارانه بنزین حدود  ۲۷برابر و یارانه گاز حدود  ۱.۵برابر است .۲۸۲در
واقع از طریق اصالح نظام یارانه انرژی میتوان حداقلی از درآمد قابل توجه که دسترسی به شرایط اولیه زندگی را برای اقشار آسیبپذیر
فراهم کند تجهیز کرد و در مواجهه با شوکهای مانند بیماریهای واگیردار مانند کرونا که افت درامد به دلیل شرایط ناشی از بیماری یا
سیاستهای دولت پیش میآید تابآوری باالتری را برای اقتصاد رقم زد .با این حال اصالح بازار انرژی در این صرفا اصالح قیمتی نیست
بلکه اصالح در جنبههای مختلف سیاستگذاری در حوزهی انرژی و اتخاذ رویکرد مناسب در تعامل سیاستگذار با مردم است .در بخش
پیشنهادات این ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .یارانه پنهان و بازتوزیع آن میتواند از طریق در اختیار قرار دادن منابع برای
خانوار یا بنگاه امکان تعریف ابزارها یا سیاستهای مختلف را فراهم سازد .در بخش بررسی سیاستهای رفاهی ابزارها و سیاستهای مختلف
که در صورت در اختیار داشتن منابع میتواند مورد استفاده قرار گیرد ،بررسی شده است.
الزم به ذکر است ابعاد بزرگ بازار انرژی در ایران و وجود برخی مزیتهای اقتصادی به دلیل دسترسی به نهادهی انرژی در کنار امکان
ایجاد بازار بزرگ ذیل صرفهجویی انرژی در کشور،فاا باعث شده است تا اصالح بازار انرژی به معنای اصالح قواعد این بازار یکی از
اولویت های کالن کشور باشد که در صورت اصالح آن میتواند به تنهایی آثار بزرگ رفاهی قابل توجهی در سطح خانوار و همچنین در
سطح کالن اقتصادی به همراه داشته باشد .به همین خاطر تمرکز بر این بازار و در اولویت قرار گرفتن حل مسائل بازار انرژی برای
سیاستگذار یکی از راهبردهای مهم میانمدت کشور است.
-3-3بررسی وضعیت و چشمانداز بازار انرژی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران
ارائه تحلیلهای معتبر و توصیههای سیاستی مناسب در هر حوزه ،به بررسی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی آن حوزه نیازمند است.
حوزه انرژی نیز از این قاعده مستثنی نیست .در گزارش حاضر ابتدا به بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز آتی بازار انرژی جهان در
بازهای بلند مدت پرداخته میشود و سپس تمرکز بر سالهای پیشرو و سیاستهای مناسب در جهت شناخت فرصتها و تهدیدهای
بازار انرژی در ایران به خصوص در حوزه نفت و گاز خواهد بود.
-3-3-9بازار نفت
طبق پیشبینیهای صورت گرفته ،از سال  ۱۹۲۵تا سال  ۱۹۸۹میزان تقاضای انرژی جهان  ۸۹درصد رشد خواهد یافت و از حدود ۱۷۸
میلیون بشکه در روز معادل نفت خام به حدود  ۹۸۱خواهد رسید .بر این اساس ،تا سال  ،۱۹۹۹نفت خام و زغالسنگ به ترتیب رتبه
اول و دوم در میان انواع انرژیهای اولیه را دارا هستند .نکته شایان توجه در روند تقاضای انواع حاملهای انرژی و جایگاه آنان طی
این دوره زمانی این است که ضمن کاهش نرخ رشد مصرف ،آنها همچنان در جایگاه نخست حاملهای سبد انرژیهای اولیه جهان
قرار خواهند داشت .اما از اوایل دهه  ،۱۹۹۹گاز طبیعی با پیشی گرفتن از زغالسنگ به دومین سوخت مهم جهان بدل خواهد شد .طبق
پیشبینی اخیر اداره انرژی آمریکا ،نفت خام در افق  ۱۹۸۹با کسب سهم  ۱۹.۰درصدی از کل تقاضای انرژیهای اولیه جهان رتبه
نخست را به خود اختصاص داده است و گاز طبیعی و زغالسنگ به ترتیب با  ۲۷و ۲۸.۸درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند .عرضه
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سایر انرژیهای تجدیدپذیر نیز با متوسط رشد سالیانه  ۱.۲درصد ،در افق  ۱۹۸۹سهم  ۲۲.۸درصدی را از کل تقاضای انرژی بدست
خواهند آورد.
جدول -9-3پیشبینی تقاضای نفت جهان تا افق ( 3111میلیون بشکه در روز)
سهم از کل تقاضا در سال

۱۹۲۸

۱۹۱۵

۱۹۹۹

۱۹۹۵

۱۹۸۹

آمریکای شمالی

۱۱.۸

۱۱.۵

۱۲.۵

۱۹.۹

۲۰.۲

۲۷.۰

آمریکای جنوبی و مرکزی

۵.۸

۶.۲

۶.۱

۶.۸

۶.۵

۶.۲

اروپا

۲۹.۱

۲۱.۸

۲۲.۲

۰.۷

۸.۷

۸.۲

آفریقا

۹.۰

۸.۰

۵.۵

۶.۱

۷

۶.۵

خاورمیانه

۷.۵

۸.۸

۸.۸

۰.۶

۲۹.۱

۰.۵

اوراسیا

۹.۰

۸.۹

۸.۹

۸.۱

۸.۱

۹.۰

آسیا و اقیانوسیه

۹۲.۶

۹۵.۸

۹۸

۹۸.۰

۹۰.۱

۹۶.۸

چین

۲۱.۵

۲۸.۵

۲۵.۶

۲۵.۶

۲۵.۵

۲۸.۵

هند

۸.۷

۶.۸

۷.۵

۸.۸

۰

۸.۸

ایاالت متحده

۲۸.۵

۲۸.۸

۲۷.۸

۲۶.۹

۲۵.۲

۲۸.۲

روسیه

۹.۱

۹.۸

۹.۸

۹.۹

۹.۱

۹۹

جهان

۰۶.۰

۲۹۹.۵

۲۹۵.۸

۲۹۶

۲۹۶.۸

۲۹۹

۱۹۸۹

منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()3191

شیوع ویروس کرونا موجب شد تا هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل شود .صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود،
نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال  ۱۹۱۹را منفی  ۸.۸درصد پیشبینی کرده است که نسبت به گزارش قبلیاش ،چشمانداز اقتصادی
بهتری را برای جهان پیشبینی میکند .بروز نشانههایی از بهبود قویتر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال  ۱۹۱۹مبنای چنین
پیشبینی بوده است .همچنین پیشبینیها حاکی از آن است که با فرض برطرف شدن شیوع ویروس کرونا در سال آتی میالدی ،رشد
اقتصاد جهانی به  ۸.۷درصد برسد.
شکل -9-3نرخ رشد اقتصادی کشورهای منتخب (درصد)
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منبع :صندوق بینالمللی پول ()IMF

الزم به ذکر است که پیشبینی صندوق بینالمللی پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ایران ،روند امیدوار کنندهای را نشان میداد اما به دلیل
بحران کرونا و مشکالت سیاسی دیگر با ایاالت متحده ،رشد اقتصادی ایران در سال  ۱۹۱۹میالدی حدود منفی  ۵.۰۸پیشبینی شده
است .افزایش رشد اقتصادی موجب افزایش تقاضای نفت میشود و معموال رشد اقتصادی جهان و کشورهای عمده مصرف کننده با
تقویت تقاضای انرژی و به خصوص نفت خام رابطه علت و معلولی دارد و میتوان پیشبینی کرد که به ازای هر یک درصد رشد
اقتصادی حدود  ۹.۵درصد رشد تقاضا ایجاد میشود .بر این اساس شکلهای زیر میتوان رابطه میان رشد اقتصادی و تقاضای نفت را در
بلند مدت و نیز کاهش تقاضای نفت در سال  ۱۹۱۹و پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش رشد اقتصاد جهانی را مشاهده کرد.
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شکل -3-3روند رشد ساالنه تقاضای جهانی نفت و رشد GDP

منبعKnoema :

شکل -1-3روند تقاضای روزانه نفت جهان (میلیون بشکه در روز)

منبعStatista (2020) :

از سوی دیگر ،جدول زیر ،پیشبینی رشد اقتصادی برخی از کشورها را نشان میدهد .همانگونه که از جدول زیر قابل مشاهده است،
رشد اقتصادی جهان در سال  ۱۹۱۲کامال مثبت پیشبینی میشود .بنابراین با توجه به مطالبی که تا کنون بیان شد ،انتظار میرود رشد
اقتصادی جهان در سال  ۱۹۱۲نمایانگر افزایش تقاضای نفت در سال مذکور باشد.
جدول  -3-3رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان (درصد)
سال

( ۱۹۱۹پیشبینی)
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( ۱۹۱۲پیشبینی)

مرجع

صندوق بینالمللی پول

بانک جهانی

صندوق بینالمللی پول

بانک جهانی

ایران

-۶

۹

۹.۲

۲

چین

۲

۵.۰

۸.۱

۵.۸

آمریکا

-۸

۲.۸

۸.۵

۲.۷

کشورهای پیشرفته

-۸

۲.۸

۸.۸

۲.۵

کشورهای در حال توسعه

-۹

۸.۲

۵.۰

۸.۹

جهان

-۸.۰

۱.۵

۵.۲

۱.۶

پیشبینی عرضه و تقاضای نفت در سال 3139
مطابق جدول زیر که به بررسی عرضه و تقاضای نفت در سالهای  ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۲بر اساس اطالعات سه مرجع معتبر در حوزه انرژی
(آژانس بینالمللی انرژی ،اداره اطالعات انرژی و اوپک) میپردازد ،مشخص میشود که بازار در سال  ۱۹۲۰با مازاد تقاضا روبرو بوده
است .اما آنگونه که آمار مربوط به ذخایر آمریکا نشان میدهد ،این مازاد تقاضا از طریق بهرهبرداری از ذخایر ،جبران شده است و در
برخی مقاطع موجب افت شدید قیمت تا حد  ۵۹دالر نیز شده است .البته باید توجه داشت که ادامه روند مذکور ،به دلیل عدم امکان
کاهش ذخایر راهبردی آمریکا و همچنین کاهش سرمایهگذاری و تولید ناشی از قیمت پایین نفت خصوصا در تولید نفت شیل ،در بلند
مدت امکانپذیر نخواهد بود .در ادامه و در سال  ،۱۹۱۹بازار همچون سال  ۱۹۲۸با مازاد عرضه روبرو شده است و پیشبینی میشود
که در سال  ۱۹۱۲نیز همچون سال  ۱۹۲۰تقاضا مجددا بر عرضه فزونی یابد که در این شرایط انتظار افزایش قیمتها وجود دارد.
جدول  -1-3عرضه و تقاضای جهانی نفت طبق گزارش سه مرجع معتبر (میلیون بشکه در روز)
۱۹۲۰

۱۹۱۹
IEA۲۸۹

۱۹۱۲

EIA۲۸۱

OPEC

تولید غیراوپک

۶۵.۰۸

۷۹.۹

۶۹.۷۸

تولید اوپک

۹۸.۶۷

۱۰.۹

۹۹.۸۵

۱۵.۶

تولید کل

۲۹۹.۶۵

۰۰.۶

۰۰.۷

۰۸.۵۰

۰۲.۱

۰۸.۷۶

تقاضای کل

۲۹۲.۹۸

۰۰.۷

۲۹۹.۲

۰۱.۸۰

۸۲.۸

۰۰.۸۸

۰۷.۷۱

موازنه تولید و تقاضا

-۹.۹۰

-۹.۲

-۹.۸

۲.۷

۰.۸

-۲.۲۱

-۹.۵۱

IEA

EIA

OPEC

EIA

OPEC

۶۵.۶

۶۸.۸۵

۶۷.۰

۹۹.۰

۱۰.۹
۰۷.۱

۰۹.۹
۰۲.۷
-۲.۸

در مورد قیمت نفت نیز باید به عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده توجه داشت .جبران افت تقاضا و و افزایش مصرف نفت ،حذف
محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا با هدف جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی و همچنین بهبود رشد اقتصادی از عوامل تقویت
کننده قیمت نفت هستند .این در حالی است که عواملی چون ذخایر نفتی ،ارزش دالر و رفتار چین (به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت
جهان)

میتوانند

از

تضعیف

عوامل

کننده

قیمت

باشند.

در مجموع با توجه به موارد فوق و همچنین محدودیتهای فروش نفت ایران در بازارهای بینالمللی ،پیشبینی میشود که قیمت نفت

 ۲۸۱اداره اطالعات انرژی
 ۲۸۹آژانس بینالمللی انرژی
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ایران در سال  ۱۹۱۲در بازه  ۸۸تا  ۸۵دالری قرار گیرد .با توجه به افزایش تقاضا و افزایش احتمالی قیمت نفت میبایست زمینه را برای
بهره برداری حداکثری از این فرصت فراهم آورده و اقدامات الزم را در جهت رفع موانع فروش به کار بست.
-3-3-3بازار گاز طبیعی
مطابق پیشبینیهای صورت گرفته از سوی آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای گاز طبیعی از  ۹۸۵۹میلیارد متر مکعب در سال  ۱۹۲۸به
 ۸۷۱۹میلیارد متر مکعب در سال  ۱۹۹۹و  ۵۸۹۸میلیارد متر مکعب در سال  ۱۹۸۹خواهد رسید .این مقدار افزایش در بازه زمانی ۱۹۲۸
تا  ۱۹۸۹حاکی از متوسط نرخ رشد  ۲.۸درصدی در میزان تقاضای گاز طبیعی جهان است .اما زمانی که این نرخ رشد را با متوسط نرخ
رشد سالهای  ۱۹۹۹تا  ۱.۵( ۱۹۲۸درصد) مقایسه میکنیم ،متوجه میشویم که نرخ رشد تقاضای گاز طبیعی طی دو دهه پیشرو با
آهنگ کمتری رشد خواهد یافت.
جدول  -1-3پیشبینی تقاضای گاز طبیعی جهان تا افق ( 3111میلیارد متر مکعب)
سهم از کل تقاضا در سال

۱۹۲۸

۱۹۱۵

۱۹۹۹

۱۹۹۵

۱۹۸۹

آمریکای شمالی

۲۹۶۷

۲۲۶۹

۲۲۸۹

۲۲۰۵

۲۲۱۲

۱۹.۷

آمریکای جنوبی و مرکزی

۲۷۱

۲۷۸

۲۰۸

۱۱۸

۱۵۷

۸.۸

اروپا

۶۹۷

۶۱۲

۵۰۹

۵۷۸

۵۵۷

۲۹.۹

آفریقا

۲۵۸

۲۸۵

۱۱۲

۱۶۵

۹۲۷

۵.۰

خاورمیانه

۵۹۵

۵۵۰

۶۸۶

۷۹۰

۸۹۷

۲۸.۰

اوراسیا

۵۰۸

۶۱۸

۶۹۰

۶۵۱

۶۷۸

۲۱.۵

آسیا و اقیانوسیه

۸۲۵

۲۹۷۲

۲۱۲۸

۲۹۷۸

۲۵۱۱

۱۸.۱

چین

۱۸۱

۸۵۸

۵۹۹

۵۰۸

۶۵۵

۲۱.۲

هند

۶۱

۲۹۹

۲۹۲

۲۶۶

۲۰۶

۹.۶

ایاالت متحده

۸۶۹

۰۹۶

۰۸۷

۰۸۰

۰۵۷

۲۷.۷

روسیه

۸۸۵

۵۹۵

۵۹۶

۵۹۶

۵۲۸

۰.۵

جهان

۹۰۵۱

۸۸۲۵

۸۷۱۹

۵۹۶۹

۵۸۹۸
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منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()3191

از جدول باال میتوان دریافت که دو کشور چین و هند در افق  ،۱۹۸۹رشد باالی تقاضای گاز را تجربه خواهند کرد .در این میان روسیه
و ایاالت متحده نیز رشد مثبت اندک و ناپایداری را تجربه خواهند کرد و اروپا نیز رشد منفی کمی را پشت سر خواهد گذراند.
پیشبینیها در زمینه تولید نیز حاکی از آنند که تحوالت آتی به گونهای است که جایگاه کشورهای تولید کننده گاز در افق زمانی ۱۹۸۹
با وضعیت حاضر متفاوت خواهد بود .این تحوالت میتواند ناشی از فرصتهای جذب سرمایهگذاری ،پیشرفتهای تکنولوژی ،سیاست-
گذاریهای کالن و همچنین دیپلماسی فعال در حوزه انرژی باشد .جدول زیر ،روند تحوالت تولید را در بازه زمانی  ۱۹۹۹تا  ۱۹۸۹نشان
میدهد.
جدول -2-3روند تولید گاز طبیعی در میان تولید کنندگان اصلی بازار جهانی (میلیارد متر مکعب در سال)

ایاالت متحده

۱۹۹۹

۱۹۲۰

۱۹۸۹

۵۸۸

۰۵۲

۲۲۲۸
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روسیه

۵۷۹

۷۸۹

۸۵۹

ایران

۵۰

۱۸۹

۹۹۱

چین

۱۷

۲۷۵

۹۹۶

قطر

۱۵

۲۷۹

۱۸۰

کانادا

۲۸۱

۲۸۹

۱۲۷

ترکمنستان

۸۷

۸۹

۲۵۸

عربستان

۹۸

۰۸

۲۵۸

منبع :آژانس بینالمللی انرژی ()3191

بیشترین میزان رشد تولید گاز طبیعی در مناطق مختلف طی دو دهه آتی عبارت است از :آفریقا ( ۹.۵درصد) ،آمریکای جنوبی و مرکزی
( ۱.۱درصد) و خاورمیانه ( ۱.۲درصد) .اما سهم مناطق از کل تولید در افق  ، ۱۹۸۹به گونهای متفاوت با وضعیت رشد تولید است.
آمریکای شمالی با محوریت ایاالت متحده به لطف انقالب گاز شیل و استمرار و حفظ سطح تولید گاز خود با سهم  ۱۵.۵درصدی
مهمترین بازیگر بازار جهانی گاز در زمینه تولید به شمار میرود .منطقه اوراسیا با توجه به نقش مسلط روسیه و رشد تولید ترکمنستان
و آذربایجان با در دست داشتن  ۱۲.۱درصد بازار جهانی گاز در رتبه دوم قرار دارد .خاورمیانه با محوریت تولید گاز ایران ،قطر ،عربستان
سعودی و عراق  ۲۸.۸درصد تولید گاز جهان در افق  ۱۹۸۹را به خود اختصاص داده و در رتبه سوم است .نکته قابل تأمل سهم حوزه
آسیا پاسفیک از تولید جهانی گاز طبیعی است که با تکیه به رشد قابل توجه تولید گاز استرالیا و چین سهم باور نکردنی  ۲۶.۵درصدی
از بازار را در افق  ۱۹۸۹در اختیار خواهد داشت که از مجموع س هم قاره آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی که دربرگیرنده تعداد زیادی
از تولیدکنندگان سنتی گاز طبیعی جهان است ،بیشتر است.۲۸۸
آمارها نشان میدهند که دو کشور ترکمنستان و آذربایجان در افق  ۱۹۸۹دارای تولید گاز قابل توجهی خواهند بود و پتانسیل خوبی
برای انجام سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی از طریق ایران وجود خواهد داشت که این امر میتواند به دلیل مالمظات
اقتصادی و سیاسی ،نقش ایران در بازارهای جهانی گاز را ارتقا دهد .912از سوی دیگر پیشبینیها نشان میدهد که
کشور عراق با متوسط رشد سالیانه  ۲۱درصد ،موفق به افزایش سطح تولید گاز خود از  ۰میلیارد متر مکعب کنونی به  ۲۲۲میلیارد متر
مکعب خواهد شد .حضور پررنگ این کشور به دلیل وجود ظرفیت مازاد عرضه و امکان صادرات گاز ،میتواند تهدیدی برای سایر
بازیگران سنتی گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه تلقی شود.
-3-3-1پیشبینی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در سال 3139
طبق پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی ،انتظار میرود تقاضای گاز طبیعی پس از کاهش  ۸درصدی در سال  ،۱۹۱۹به تدریج در سال
 ۱۹۱۲بهبود یابد و مصرف در بازارهای بالغ ۲۸۶به سطح ماقبل بحران نزدیک شود و بازارهای نوظهور از بهبود اقتصادی و کاهش قیمت
گاز طبیعی بهرهمند شوند .اگرچه انتظار میرود که اثر بحران  ۱۹۱۹بر پتانسیل رشد میان مدت تأثیر داشته باشد و در نتیجه موجب

 144مرکز پژوهشهای مجلس ()۷۹۳۳
145مرکز پژوهشهای مجلس ()۷۹۳۳
Mature Market
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شود تا در بازه زمانی  ۱۹۲۰تا  ،۱۹۱۵بالغ بر  ۷۵میلیارد متر مکعب رشد از دست رود .انتظار ما از این پیشبینی آن است که در بازه
زمانی مذکور ( ۱۹۲۰تا  )۱۹۱۵متوسط رشد  ۲.۵درصدی در هر سال روی دهد.
در سالهای پیش رو ،منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از نیمی از افزایش مصرف جهانی گاز را تشکیل میدهند ،که اساسا ناشی از توسعه
گاز در چین و هند است .در حالی که چشم انداز گاز طبیعی برای این دو بازار همچنان پابرجاست ،اما چنین چشم اندازی به شدت به
سیاستهای آتی چین و هند و مسیر بهبود در شرایط پسا بحران بستگی دارد .علیرغم موجها و عدم اطمینانهای اقتصادی کنونی  -با
اصالحات مستمر در جهت افزایش نقش گاز در ترکیب انرژی  -گاز طبیعی همچنان از حمایت سیاستی شدیدی در هر دو این کشورها
بهره مند است .رشد آتی بخش صنعت ،که عامل اصلی افزایش تقاضای گاز در هر دو کشور است ،به سرعت بهبود اقتصادی  -هم در
بازارهای داخلی و هم در بازارهای صادرات کاالهای صنعتی  -بستگی خواهد داشت .لذا میبایست به تحوالت اقتصاد جهانی و حضور
پررنگتر جنوب و شرق آسیا و افزایش تقاضای نفت و گاز چین ،هند و سایر اقتصادهای نوظهور شرق آسیا و خاورمیانه که در مجاورت
با ایران قرار دارند توجه ویژه داشت و از فرصتهای پیشرو کمال بهره را برد .به طور خاص برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای
وارداتی کشورهایی مانند هند و چین میتوان به این موارد اشاره کرد :امکان صادرات گاز طبیعی به هند به صورت  LNGو  CNGاز
جنوب کشور ،امکان صادرات  LNGبه چین با سرمایهگذاری شرکتهای چینی با ایجاد تاسیسات مایعسازی گاز ،و امکان صادرات گاز
طبیعی به پاکستان و در ادامه به چین از طریق خط لوله .۲۸۷از سوی دیگر باید به تهدیدات موجود در این زمینه نیز توجه وافر داشت.
افزایش تولید گاز روسیه و رشد صادرات آن به آسیا پاسیفیک و منطقه خاورمیانه ،نقش برجسته استرالیا در بازار  LNGجنوب و شرق
آسیا ،رشد تولید گاز و افزایش صادرات  LNGقطر از میدان مشترک پارس جنوبی از جمله این تهدیدهاست .همچنین تقویت جایگاه
ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه و امکان کاهش یا قطع صادرات ایران به این کشور نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
در کنار موارد فوق میتوان به وجود مازاد تقاضای گاز طبیعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره کرد که فرصت خوبی برای
صادرات خواهد بود .همچنین نباید از ظرفیت خدمترسانی به کشتیهای عبوری (بانکرینگ) در دریای عمان و خلیج فارس غافل شد.
در نهایت باید به این نکته نیز اشاه کرد که وجود بازاره ای بزرگ در سطح منطقه ،آفریقا و آمریکای جنوبی جهت حضور شرکتهای
ایرانی فعال در حوزه انرژی از فرصتهای درخشان پیشروی ایران در حوزه انرژی خواهد بود.۲۸۸
اگر انتظار داشته باشیم که تمامی مناطق ،در پنج سال آینده به رشد تولید گاز طبیعی کمک کنند ،نیمی از خالص افزایش عرضه در
آمریکای شمالی و خاورمیانه خواهد بود .صنعت شیل ایاالت متحده  -عامل اصلی رشد جهانی تولید گاز در طی سالهای اخیر  -به
طور خاص در شرایط بحرانی کنونی آسیب پذیر است (گزارش آژانس بینالمللی انرژی در سال  ۲۸۰۱۹۱۹تخمین میزند که هزینههای
باالدستی نفت و گاز شیل در سال  ۱۹۱۹حدود  ۵۹درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد) .رشد تولید در خاورمیانه ناشی از افزایش
پروژه های بزرگ مقیاس در عربستان سعودی ،ایران ،عراق و قطر است که سقوط و عدم اطمینان قیمت نفت در سالهای اولیه
پیشبینی ،یک خطر رو به کاهش برای آنها خواهد بود .ت ولید گاز در روسیه که دیگر بازیگر بزرگ در افزایش عرضه گاز است کامال
توسط پروژههای صادرات محور انجام میشود .در حالی که انتظار میرود عمده افزایش تولید در نیمه دوم این بازه پنج ساله محقق
شود ،اما عدم اطمینان کوتاهمدتتر در رشد تقاضا میتواند بر برنامههای توسعهای روسیه اثر منفی داشته باشد.
۱4۷همان
 ۱4۸همان
World Energy Investment 2020
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-3-3-1توسعه انرژیهای جایازین
باید توجه داشت که در دوران آتی ،تقاضای نفت به واسطه انرژیهای جایگزین تا حدی با چالش روبرو خواهد شد .این چالش میتواند
در بخش حمل و نقل (سرمایهگذاریها در توسعه خودروهای برقی ،استفاده از انرژی هستهای در کشتیهای قاره پیما) ،تولید برق
(توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جهت تولید برق) و بخشهای مسکونی و کشاورزی (جایگزینی فرآوردههای نفتی با برق و گاز) باشد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا ،نر خ رشد متوسط ساالنه استفاده از انرژیهای مختلف را تا سال  ۱۹۸۹مطابق جدول زیرپیشبینی کرده
است .همانگونه که از این جدول پیداست ،متوسط نرخ رشد انرژیهای تجدیدپذیر حدود  ۱.۲درصد است که بیشترین نرخ رشد در میان
انواع مختلف انرژی محسوب میشود .اگرچه بحث انرژیهای جایگزین در تحلیلهای کوتاه مدت کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار
نیست اما باید توجه داشت که هر ساله بخشی از تقاضای روز افزون انرژی به واسطه رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشورها ،توسط
انرژیهای جایگزین به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر و گاز طبیعی مرتفع شده و باعث کاهش فشار تقاضا بر نفت خام میگردد.
جدول  -3-3پیشبینی ترکیب منابع انرژی مصرفی تا افق 3111

۱۹۲۵

۱۹۹۹

۱۹۸۹

متوسط نرخ رشد ساالنه

نفت خام

۲۰۹.۶

۱۹۸.۲

۱۱۶

۹.۷

زغال سنگ

۲۵۸.۱

۲۵۸.۸

۲۶۹

۹.۲

گاز طبیعی

۲۱۸.۰

۲۵۸.۹

۲۸۸

۲.۵

هستهای

۱۶

۹۹.۵

۹۷.۰

۲.۱

سایر(آبی ،سوخت زیستی ،تجدیدپذیرها)

۷۲.۷

۲۹۸.۸

۲۱۸

۱.۲

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا (( )3191بر مسب 𝒖𝒕𝑩 𝟓𝟏𝟎𝟏)

همانگونه که از جدول باال برمیآید ،جایگاه گاز طبیعی در افق  ۱۹۸۹بهبود یافته و در ترکیب منابع انرژی جهانی از رتبه سوم به رتبه
دوم ارتقا مییابد .از سوی دیگر که ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جایگاه دوم جهان را دارد و لذا میبایست چنین فرصتی را
غنیمت شمرده و در زمینه تولید گاز طبیعی سرمایهگذاریهای قابل توجهی داشت تا در بازار پر رونق آتی جایگاه مناسب خویش را
بیابیم.
شکل  -1-3کشورهای دارای بیشترین ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در سال ( 3191هزار میلیارد متر مکعب)-
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(منبع)Statista (2020) :

سرانجام باید تحریم کشور و عدم انتقال فناوریهای پیشرفته و عدم جذب سرمایهگذاریهای خارجی که موجب کاهش تولید و صادرات
نفت ،گاز ،فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی و در نتیجه از دست دادن بازارهای کنونی و آتی خواهد شد را در نظر داشت و از
سوی دیگر مصرف داخلی انواع مختلف انرژی را کاهش داد تا بتوان از کاهش توانایی صادراتی اینگونه محصوالت جلوگیری کرد.
بنابراین میتوان در یک جمعبندی کلی ،نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدهای پیش روی بخش انرژی ایران را در قالب
جدول زیرمشخص کرد.
جدول  -1-3نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات پیشروی بخش انرژی در ایران

نقاط قوت

نقاط ضعف



چهارمین کشور بزرگ دنیا از نظر دسترسی به ذخایر اثبات شده نفت



دومین کشور بزرگ دنیا از نظر دارا بودن ذخایر اثبات شده گاز



مجاورت مناطق نفتخیر به پایانههای صادراتی



موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب و دسترسی به آبهای آزاد



وجود تنوع در فرآوردههای نفتی و صادرات فرآوردههای پاالیشگاهی



تحریمهای بینالمللی بر صادرات نفت و سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز



عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و مطالعات ازدیاد برداشت



توانایی پایین و ضعف در اکتشاف ،استخراج ،حفاری و بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی



عدم استفاده و برداشت بهینه از مخازن مشترک با سایر کشورها



مصرف باالی سوخت و انرژی به صورت غیر بهینه در داخل کشور



فقدان تدوین راهبردهای بلندمدت کارایی انرژی و نیز آمار و اطالعات جامع کارایی انرژی



فقدان سرمایهگذاری مناسب در صنعت نفت و گاز در راستای افزایش بهرهوری



فقدان دانش فنی پیشرفته در شرکتهای داخلی
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فرصتها

تهدیدها



حضور پررنگ جنوب و شرق آسیا و افزایش تقاضای نفت و گاز سایر اقتصادهای نوظهور شرق آسیا و خاورمیانه



پتانسیل خوب جهت انجام سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی از طریق ایران



امکان صادرات گاز طبیعی به هند به صورت  LNGو  CNGاز جنوب کشور



امکان صادرات  LNGبه چین با ایجاد تاسیسات مایعسازی گاز



امکان صادرات گاز طبیعی به پاکستان و در ادامه به چین از طریق خط لوله



وجود مازاد تقاضای گاز طبیعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان یک فرصت صادراتی



ظرفیت خدمترسانی به کشتیهای عبوری در دریای عمان و خلیج فارس



وجود بازارهای بزرگ در سطح منطقه ،آفریقا و آمریکای جنوبی جهت حضور شرکتهای ایرانی فعال در حوزه انرژی



افزایش تولید با گسترش استفاده از تکنیکهای بهبود و ارتقاء یافته بازیافت نفت



افزایش ارزش افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهرهوری پاالیش



وجود ذخایر قابل توجه نفت و گاز در خزر و حوزه زاگرس



فرصتهای قابل مالحظه در بخش پتروشیمی و گاز مایع طبیعی با در نظر گرفتن پتانسیل تولید میعانات و گاز در میدان پارس جنوبی



افزایش تولید گاز روسیه و رشد صادرات آن به آسیا پاسیفیک و منطقه خاورمیانه



نقش برجسته استرالیا در بازار  LNGجنوب و شرق آسیا



رشد تولید گاز و افزایش صادرات  LNGقطر از میدان مشترک پارس جنوبی



تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه و امکان کاهش یا قطع صادرات ایران به این کشور



اعمال مجدد تحریم و فشارهای بینالمللی



عدم دسترسی به برخی فناوریهای برتر بخش نفت و گاز به دلیل تحریمهای بینالمللی و سرعت یافت روند اکتشاف و برداشت
کشورهای همسایه از مخازن مشترک نفت و گاز به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی



عدم تعهد برخی کشورها به تصمیمات اوپک



عدم امنیت و توجه کافی به سرمایهگذاران خارجی

-3-1بررسی گزینهها و پیشنهادات مختلف در اصالح بازار انرژی و ارزیابی آنها
بخش انرژی کشور در چارچوب عملیاتی سه دستگاه اجرایی (وزارت نفت ،وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی) اداره میشود .بخش انرژی
کشور وظایف مختلفی را بر عهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از :تامین حاملهای انرژی مانند برق ،بنزین و گاز ،تامین منابع مالی
بودجه (به خصوص سهم نفت در بودجه) ،مدیریت مصرف حاملهای انرژی ،تکمیل چرخه تولید و فعالیتهای اقتصادی ،تحریکبخشی
به بخشهای دیگر اقتصاد در قالب کمکهای مستقیم یا غیر مستقیم و همچنین کمک به عدالت بخشی و منطقهای.
در این راستا ،اهداف کلی بخش ان رژی در اسناد باالدستی همچون سند ملی انرژی ،برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی بیان
شدهاند .در ادامه ضمن بیان این اهداف به ارائه راهبردهای دستیابی به آنها پرداخته میشود و پس از آن چالشهای موجود ذیل دو
بخش نفت و گاز و بخش گاز و انرژیهای تجدیدپذیر ارزیابی شده و اقدامات پیشنهادی جهت حل آنها ارائه میگردد:
اهداف کلی بخش انرژی در اسناد باالدستی
 افزایش بهرهوری و کاهش شدت انرژی در کشور و بهینهسازی مصرف انرژی
 افزایش ظرفیتهای جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره تولید
کشور و افزایش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر
 حداکثر کردن تولید و بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گازی با تاکید بر پارس جنوبی و غرب کارون
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 حفظ و ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقهای انرژی
 افزایش خود اتکایی در توسعه و کاربرد فناوریهای پیشرفته با دانش بنیان نمودن حوزه انرژی
 ارتقاء امنیت عرضه انرژی مطمئن ،پایدار و با کیفیت مناسب
 افزایش بازیافت و کاهش هدر روی در تولید و مصرف انرژی با رعایت مالحظات و استانداردهای زیس محیطی
 کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکتهای پیشرو در این عرصه
راهبردهای دستیابی به اهداف کلی بخش انرژی در اسناد باالدستی
 ارتقاء جایگاه بینالمللی شرکت ملی نفت ایران (در فعالیتهای باالدستی نفت و گاز در جهان)
 ارتقای فناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی و افزایش میزان استفاده از فناوریهای نوین دنیا
 استفاده از روشهای مختلف تامین مالی با تاکید بر افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای اجرای طرحهای صنعت نفت و گاز
و صنعت برق و افزایش سهم مشارکت بخش غیردولتی (با اولویت بخش خصوصی و تعاونی)
 اصالح قوانین و مقررات جاری متناسب با استانداردها و شرایط روز با تاکید بر حداکثرسازی مبادالت تجاری ،عملکردهای بهینه
اجرایی و توسعهای در سطح بینالملل و افزایش جذابیت سرمایهگذاری
 اصالح قیمت حاملهای انرژی تا انتهای برنامه ششم توسعه
 اصالح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی
 افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشور
 افزایش حداقل  ۹درصد به ضریب بازیافت میادین نفت کشور تا پایان افق زمانی سند برنامه ششم توسعه
 افزایش ذخایر راهبردی (حجم ذخیرهسازی) نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
 ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژی اولیه کشور
 ایجاد حداکثر ارزش افزوده در محصوالت زنجیره نفت خام و گاز (پاالیشی و پتروشیمیایی)
 ایفای نقش محوری و احراز جایگاه مرکزی در مبادالت و ترانزیت انرژی منطقه
 بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بخش انرژی متناسب با استانداردهای بین المللی
 بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تامین مطمئن برق برای تضمین روند توسعه پایدار کشور
 بهبود و ارتقای شبکه گاز برای تضمین روند توسعه پایدار کشور و باالبردن کارآیی شبکه گاز برای جلوگیری از هدررفت گاز در
شبکه
 بهرهگیری موثر از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خرید ،فروش ،معاوضه ،انتقال ،فرآوری و ذخیرهسازی نفت و گاز در
بازارهای داخلی و منطقهای با رویکرد حداکثر سودآوری در تجارت حاملهای انرژی
 تبدیل و تولید حاملهای انرژی با ارزش افزوده باالتر
 تجاریسازی فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست
 ترویج و گسترش فرهنگ صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی و حمایت از توسعه شرکتهای خدمات انرژی
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 تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به ویژه
صنعت ن فت با تاکید بر اعمال حق مالکیت ملی بر منابع و ذخایر و صیانت از آن
 توسعه تولید کاالهای با بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و کاهش شدت انرژی
 حداکثر بهره گیری از منابع انرژی اولیه و تامین و صادرات برق به کشورهای منطقه ،با رعایت مالحظات اقتصاد انرژی و دیپلماسی
انرژی
 توسعه و بهره برداری حداکثری از کلیه میادین مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور با تاکید بر افزایش سهم
تولید و عرضه گاز طبیعی
 حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید گاز ،به ویژه در میادین مشترک
 دستیابی به سهم قبلی تولید نفت در اوپک و تثبیت سهم در بازار جهانی با لحاظ تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری مایع کشور
 صیانت از حقوق مشتریان و عرضه کنندگان انرژی
 کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید ،انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای ملی تا پایان برنامه ششم
 گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمین
 گسترش بازارهای جدید خدمات فناوری و صدور محصوالت صنعتی
 گسترش فضای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حاملهای انرژی
پس از آشنایی با اهداف کلی بخش انرژی و راهبردهای دستیابی به آن ،به چالشهای موجود در بخش نفت و گاز و همچنین بخش
برق و انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته میشود ۲۵۹و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها ارائه میگردد:
برخی از چالشهای موجود در بازار انرژی کشور جنبه عمومی داشته و نیازمند راهکارهای عمومی و کلی هستند .محدودیت در دسترسی
به تکنولوژیهای نوین و منابع مالی بینالمللی به دلیل تحریم و فشارهای بینالمللی ،موانع و مشکالت پیمانکاری و صنایع سازنده
تجهیزات ،نادیده گرفتن مالحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرف کننده انرژی ،باالبودن تلفات در بخشهای تولید ،تبدیل و عرضه
انرژی در کشور ،باالبودن نرخ انتشار گازهای آالینده هوا ناشی از رشد بیرویه مصرف انرژی و به کارگیری تکنولوژیهای قدیمی و
انرژیبر در بخش های صنعتی ،تجاری و خانگی و همچنین فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور برخی از این چالشها هستند.
از سوی دیگر میتوان برخی از چالشها و مشکالت موجود در بازار انرژی کشور را ذیل دو بخش نفت و گاز و بخش برق و انرژیهای
تجدیدپذیر دستهبندی کرد که در ادامه به این چالشها و اقدامات پیشنهادی جهت مرتفعسازی آنها پرداخته میشود:
بخش نفت و گاز
جدول  -8-3چالشهای و اقدامات پیشنهادی در بخش نفت و گاز ایران

اقدامات پیشنهادی

چالشها
قیمت گذاری غیرواقعی حاملهای انرژی به ویژه برای واحدهای تبدیل کننده انرژی
۲۵۹مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری ()۲۹۰۸
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بدهیهای کالن انباشته شرکتهای بخش انرژی

اصالح قیمت فرآوردههای نفتی تا رسیدن به  ۰۹درصد قیمتهای
فوب خلیج فارس



اصالح تعرفههای گاز بر اساس قیمت تمام شده گاز

 کمک مالی و فنی به بنگاهها به منظور تغییر تکنولوژی برای کاهش
شدت انرژی
 اجرای مقررات ملی ساختمان و نظارت بر آن برای کاهش شدت انرژی
 حمایت وزارت نفت به منظور صرفه جویی و بهینهسازی مصرف انرژی

باال بودن شدت انرژی

از طریق انعقاد قراردادهای صرفهجویی انرژی موضوع ماده ۲۱قانون رفع
موانع تولید
 کمک به توسعه سیستم حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف انرژی در
ساختمانها

پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرحهای ازدیاد

برداشت۲۵۲

 کمک به تامین مالی جایگزینی خودروهای فرسوده
 ایجاد نظام انگیزشی برای کاهش مصرف گاز (همچون طرح گاز امید)
 حمایت از مشارکت در مالکیت و سهام پاالیشگاهها در خارج از کشور
(بخش خصوصی) و حضور در زنجیره پاالیش تا توزیع فرآوردهها در
بازارهای هدف

ناکافی بودن حضور بخش غیردولتی در سرمایه گذاریهای بخش انرژی

 تنظیم مواد قانونی برنامه و بودجه برای تسهیل استفاده از منابع صندوق
توسعه ملی برای مشارکت حداکثری بخش غیردولتی
 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز

فقدان یا عدم استفاده از ساز و کارهای مناسب بازار در عرضه محصوالت انرژی
 تقویت بورس انرژی

کمبود منابع مالی برای توسعه طرحهای باالدستی نفت و گاز
نبود معامله گران نفت و فرآوردههای نفتی خصوصی در کشور

 الزام به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات و ساخت تجهیزات

ورود و تولید محصوالت کم بازده و پرمصرف انرژی

 کاهش هزینه استفاده از تجهیزات کم انرژیبر تولید داخل و وارداتی
 انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی مشترک با استفاده از
روشهای جدید قراردادهای نفتی ()IPC
 طرحهای افزایش تولید نفت خام از میدانهای مشترک غرب کارون و

برداشت کمتر کشور از میادین مشترک نفت و گاز

دیگر میادین مشترک
 طرحهای افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی و دیگر میادین
مشترک
 ایجاد زمینه های الزم برای اجرایی شدن قراردادهای صادرات گاز با

فقدان امنیت عرضه در صادرات نفت خام و میعانات گازی و بازارهای بلندمدت و نبود مشتریان

کشورهای

همجوار۲۵۱

 پیشبرد فرآیند نهاییسازی و تصویب سند راهبردی دیپلماسی انرژی (با

راهبردی

تاکید بر متنوعسازی مشتریان نفت و گاز و فرآوردههای نفتی)

 ۲۵۲پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرحهای ازدیاد برداشت از جمله تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در
سالهای اخیر به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف
۲۵۱طرحهای صادرات گاز با خط لوله -طرحهای صادرات گاز به صورت LNG
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 حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید حاملهای انرژی به
منظور صادرات

موارد زیر نیز از دیگر چالشهایی است که بخش نفت و گاز کشور با آن دست به گریبان است و میبایست در مطالعه جامع انرژی
کشور بدانها توجه کرد.
 تبعیت سیاستهای صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از مصارف
حاملهای انرژی و صادرات آن
 عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سالهای اخیر
 عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتی و نیروگاههای زغال سنگی


افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق سنگین در سبد تولید نفت خام

 باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید طبیعی آنها
 نبود الگوی پاالیشی مناسب در اکثر پاالیشگاههای موجود کشور و تولید فرآوردههای با کیفیت پایین
بخش برق و انرژیهای تجدیدپذیر
جدول  -1-3چالشهای و اقدامات پیشنهادی در بخش برق و انرژیهای تجدید پذیر ایران
اقدامات پیشنهادی

چالشها

 اجرای پروژههای افزایش راندمان و بهینهسازی نیروگاهها
 اجرای مقررات ملی ساختمان و نظارت بر آن برای کاهش شدت انرژی
 استفاده از فناوریهای نوین در چرخه تولید و مصرف انرژی
 کاهش تلفات در مسیر تولید تا مصرف
 پیکسایی در شبکه برق با اجرای طرحهای بهینهسازی و مدیریت
مصرف (و باالبردن پایداری شبکه)
 تکمیل واحدهای بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی
 توسعه فعالیتهای طراحی و مهندسی برای بهینهسازی انرژی در
طراحی و بهرهبرداری از شبکههای انتقال و توزیع

باال بودن شدت انرژی

 حمایت وزارت نفت به منظور صرفه جویی و بهینهسازی مصرف انرژی
از طریق انعقاد قراردادهای صرفهجویی انرژی
 کمک قانونی و فنی به بنگاهشرها به منظور تغییر تکنولوژی برای
کاهش شدت انرژی
 مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی
مصرف انرژی
 ایجاد نظام انگیزشی برای کاهش مصرف برق (همچون طرح برق
امید)
انباشتگی بدهی های قابل توجه بخش برق وزارت نیرو به دلیل عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت
تمام شده و قیمتهای تکلیفی

217

 اصالح تعرفههای برق بر اساس قیمت تمام شده

 بازنگری در روش واگذاری نیروگاهها
عدم اجرای دقیق قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل  ،۸۸از جمله واگذاری نیروگاهها به بخش
خصوصی

 تنظیم مواد قانونی برنامه و بودجه برای تسهیل استفاده از منابع صندوق
توسعه ملی برای مشارکت حداکثری بخش غیردولتی
 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش برق
 تقویت بورس انرژی

کمبود منابع مالی برای توسعه طرحهای صنعت برق

 ایجاد بسترهای الزم قانونی و اجرایی و حمایت فنی برای تشویق
بخش خصوصی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
 حمایتهای فنی و قانونی از سرمایهگذاری بخش غیردولتی (خصوصی

سهم بسیار اندک انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور

و تعاونی) در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی
در چارچوب ماده  ۲۱قانون رفع موانع تولید

تقویت و بهبود بازار انرژی در بخش برق میتواند در قالب راهکارهایی چون عقد قرارداد صادرات برق با کشورهای همسایه ،احداث
زیرساختهای الزم برای افزایش صادرات برق ،ایجاد بازار گواهی ظرفیت برق ،بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با بازار برق و همچنین
تشکیل وزارت انرژی و یا استفاده از ساز و کار شورای عالی انرژی کشور باشد .اجرای طرحهایی همچون طرح برق امید ،اگرچه در
راستای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور هستند و توزیع یارانهها را بهبود بخشیده و از مشترکان کم مصرف حمایت میکنند اما
همچنان با راه حل اصلی و بلند مدت یعنی اصالح ساختار بازار انرژی و تعیین قیمت از طریق بازار فاصله دارند .طبق آمار منتشر شده
از سوی مقامات مسئول ،اجرای طرح برق امید موجب کاهش  ۲۱درصدی مشترکان پر مصرف (به خوش مصرف) و افزایش  ۲۹درصدی
مشترکان خوش مصرف به مشترکان کم مصرف شده است که موجب میشود تا وزارت نیرو ناچار نباشد سرمایهگذاریهای سنگینی را
در تابستان صرفا برای پشت سر گذاشتن اوج بار انجام دهد.
-3-1ارائه پیشنهادات ممکن برای اصالح بازار انرژی کشور در شرایط کنونی با هدف بهبود در معیشت
خانوارها
-3-2وضعیت اعطای یارانه انرژی در ایران
اساسا دولتها با ورود به بازار انرژی و اعطای یارانه انرژی ،به دنبال مجموعهای از اهداف هستند .افزایش دسترسی مصرف کنندگان
ضعیف به انرژی ،ترغیب مصرف سوختهای پاک ،تابآوری در مقابل شوکهای قیمتی وارد بر کاالهای اولیه ،تقویت رقابتپذیری
بخش تولید از عوامل توجیه کننده اعطای یارانه انرژی توسط دولتها هستند .از سوی دیگر ،اعطای یارانه موجب ایجاد انحرافات در
اقتصاد ،اشتغال و محیط زیست میشود .نخستین هزینه اقتصادی ،زیان ناکارایی است که بر مصرف کنندگان و تولید کنندگان تحمیل
میشود .این خالص زیان رفاهی از این واقعیت نشات میگیرد که اعطای یارانه موجب ایجاد شکاف بین قیمت پرداختی توسط مصرف
کننده و قیمت دریافتی توسط تولید کننده میشود .این شکاف قیمتی ،موجب مصرف و تولید بیش از حد میشود .محاسبات نشان
میدهد که زیان رفاه اجتماعی حاصل از اعطای یارانه بنزین در ایران در سال  ۲۹۰۸به تنهایی  ۲۸۶میلیارد تومان در روز بوده است که
چنین زیانی در طول یک سال به رقمی بالغ بر  ۵۹هزار میلیارد تومان میرسد .لذا مقدار سرانه زیان رفاه اجتماعی در یک سال ۶۶۹
هزار تومان خواهد بود که  ۲۹درصد از درآمد سرانه محسوب میشود .باید توجه داشت که این ارقام تنها مربوط به یارانه بنزین است و
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اگر یارانه دیگر محصوالت انرژی را در نظر بگیریم ،کل زیان رفاه اجتماعی حاصل از اعطای یارانه انرژی به مراتب ارقام باالتری خواهد
داشت.
از سوی دیگر وجود یارانه ،به بنگاهها این سیگنال را میدهد که به سمت فعالیتهای سرمایهبر و انرژیبر حرکت کنند و بدین گونه از
انگیزه آنها برای سرمایهگذاری در فناوریهای جدید و پاک مانند انرژی سبز کاسته میشود .اعطای یارانه انرژی همراه با بهرهوری
پایین بنگاهها موجب افزایش سرسامآور مصرف انرژی و افزایش شدت انرژی شده است .شدت مصرف انرژی در ایران در سال ،۱۹۲۷
تقریبا  ۲.۵برابر میانگین جهانی و  ۲.۷۵برابر کشورهای توسعه یافته بوده است .هر چند مقایسه عدد مطلق این شاخص بین کشورهای
مختلف به دلیل عواملی چون شرایط آب و هوایی ،تفاوت های جغرافیایی و همچنین ساختارهای اقتصادی و نوع صنایع کشور با
نقیصه هایی روبرو است اما در مقایسه با کشورهایی با شرایط مشابه مانند ترکیه نیز ،ایران شدت انرژی باالیی دارد .به عالوه ،در حالی
که در اکثر کشو رهای دنیا روند این شاخص در طی زمان نزولی بوده است ،در ایران با افزایش شاخص شدت انرژی در طول زمان
مواجه بودهایم .۲۵۹شکل زیر ،روند این شاخص مهم را نشان میهد.
شکل -2-3مقایسه شدت انرژی در ایران و جهان

۹.۱۵
۹.۱۹
۹.۲۵

World
iran
OECD

۹.۲۹

Turkey
India

۹.۹۵
۹.۹۹

منبع :گزارش یارانهها ()9118

این ارقام نشان دهنده مصرف بیرویه انرژی در کشور است .برای مثال ،به دلیل پایین بودن قیمت نسبی بنزین در ایران ،متوسط
مصرف داخلی در سالهای  ۰۶ ،۰۵و  ۰۷به ترتیب برابر  ۷۷/۸ ،۷۹/۸و  ۸۸/۸میلیون لیتر در روز بوده است که رشد سرسامآور این
محصول سوختی را نشان میدهد .پایین بودن قیمت بنزین به دلیل اعطای یارانهای است که به آن تعلق میگیرد .آمار نشان میدهد
که یارانه اعطا شده در سال  ۰۰تنها برای بنزین ،حدود  ۲۶۹هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که یارانه اعطا شده

۲۵۹گزارش یارانهها ،سازمان برنامه و بودجه ()۲۹۰۸
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برای گاز طبیعی در این بازه زمانی حدود  ۸۹۹هزار میلیارد تومان است .همچنین کل یارانه پنهان انرژی در سال  ۲۹۰۰برابر ۲۹۹۲
هزار میلیارد تومان است .جدول زیر ،مجموع یارانه انرژی در سال  ۲۹۰۰را نشان میدهد.
جدول -91-3مجموع یارانه انرژی  -میلیارد تومان

یارانه فرآوردههای نفتی

۸۸۱،۱۹۶

یارانه گاز طبیعی

۸۹۹،۰۱۹

یارانه برق

۲۸،۹۰۹

مجموع یارانه

۲،۹۹۲،۱۸۰

اگر نگاهی به سایر مناطق جهان داشته باشیم درخواهیم یافت که بیشترین یارانه پرداختی در زمینه انرژی مربوط به منطقه MENA
با سهمی  ۵۶/۹درصدی از کل یارانه جهانی انرژی است .پس از آن کشورهای مستقل مشترک المنافع ( )CISهستند که سهمی ۱۲
درصدی ،سپس کشورهای جنوبی آفریقا دارای سهم  ۰/۷درصدی و کشورهای آمریکای التین دارای سهمی  ۸/۰درصدی هستند.
یارانه پرداختی در کشورهای پیشرفته نیز قابل چشمپوشی است زیرا آنها عمدتا تمایل دارند تا قیمت انرژی را در سطحی باالتر از هزینه
عرضه تعیین کنند .از سوی دیگر در ایران طبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،در سال  ۱۹۲۵مبلغ  ۲۲۲میلیارد دالر به پرداخت یارانه
انرژی تخصیص داده شده است که حدود  ۹۹درصد  GDPبوده و سرانه آن معادل  ۲۸۹۹دالر بوده است.
حال اگر بخواهیم به درک درستی از مقیاس یارانه انرژی پرداختی در سال  ۰۰برسیم کافی است برخی از هزینههای دولت را با آن
مقایسه کنیم .این مقایسه در ادبیات اقتصادی« ،اثر ازدحام یارانه بر مصارف عمومی» نامیده میشود .اثر ازدحام یارانه ،یکی از کانالهای
اثرگذاری یارانه بر اقتصاد کالن است .اعطای یارانه – چه مستقیم و چه غیرمستقیم -موجب میشود تا منابع دولت برای انجام سایر
فعالیتهایی که ممکن است بهرهوری بیشتر و رشد باالتری به همراه داشته باشند ،کاهش یابد.
شکل زیر ،اثر ازدحام یارانه انرژی بر برخی مصارف عمومی را در سال  ۲۹۰۰نشان میدهد .آمار و ارقام قانون بودجه سال  ۲۹۰۰نشان
میدهد که بودجه دولت در فصل آموزش و فصل سالمت به ترتیب بالغ بر  ۷۹و  ۶۵هزار میلیارد تومان است .این در حالی است که
یارانه انرژی در سال  ۲۹۰۰چیزی حدود  ۲۹۹۲هزار میلیارد تومان است و این یعنی یارانه انرژی در سال مذکور حدود  ۲۹برابر مجموع
بودجه سالمت و آموزش است .حال وضعیتی را تصور کنید که قیمتهای انرژی کامال آزاد باشد و با قیمتهای جهانی نوسان یابند و
یارانه انرژی صرف امور ارزشمندتری همچون سالمت و بهداشت شود که از بهرهوری بیشتری برخوردارند و موجب بهبود بیشتر رشد
اقتصادی میشوند.
شکل  -3-3مقایسه یارانه انرژی و بودجه سالمت و آموزش در سال 9111
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در واقع اگر یارانه انرژی را میان تمامی افراد جامعه بطور یکسان توزیع کنیم ،باید در سال ۲۹۰۰به هر فرد ایرانی حدود  ۲۶میلیون
تومان یارانه بپردازیم .این مبلغ حدود  ۹برابر درآمد سرانه در سال  ۰۸است .حال اگر این یارانه را صرفا به طبقه محروم جامعه اختصاص
دهیم ،نسبت یاد شده به مراتب باالتر خواهد بود و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
شکل زیر ،اثر ازدحامی یارانهها بر مصارف عمومی ارزشمندتر را برای برخی از کشورها نشان میدهد .همانگونه که مشخص است،
ایران جزو کشورهایی است که از لحاظ اثر ازدحام یارانهای رتبهی باالیی دارد.
شکل  -1-3اثر ازدمام یارانه در برخی از کشورها

منبع :صندوق بینالمللی پول ()IMF

از نواقص دیگر اعطای یارانهها این است که آنها به درستی به جامعه هدف تعلق نمیگیرند و منافع حاصل از آن به طور یکسان میان
جامعه پخش نمیشود و کسانی بیشترین منفعت را میبرند که بیشترین مصرف را داشته باشند .محاسبات برای خانوارهای کشور نشان
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میدهد که به صورت متوسط ،خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی و دهکهای هزینهای باالتر بیش از دهکهای پایینتر
از یارانههای پنهان انرژی بهرهمند میشوند .نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول شهری برای بنزین ،گاز طبیعی و برق به ترتیب
برابر  ۱.۲ ،۲۹.۹و  ۱.۸و این نسبت برای خانوارهای روستایی به ترتیب برابر  ۹.۸ ،۹۱و  ۹.۷میباشد .میتوان گفت این وضعیت به
دلیل اعطای یارانههای قیمتی است که باعث میشود قیمت کاالهای حمایتی برای همه افراد جامعه در سطحی پایین نگه داشته شود
و در چنین شرایطی ،افرادی که مصرف بیشتری داشته باشند ،از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد.

شکل  -8-3میزان مصرف دهکهای هزینهای خانوارهای شهری و روستایی از بنزین

منبع :دادههای هزینه و درآمد خانوار سال  – 9111مرکز آمار ایران
شکل  -1-3میزان مصرف دهکهای هزینهای خانوارهای شهری و روستایی از گاز طبیعی
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منبع :دادههای هزینه و درآمد خانوار سال  – 9111مرکز آمار ایران

شکل  -91-3میزان مصرف دهکهای هزینهای خانوارهای شهری و روستایی از برق
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منبع :دادههای هزینه و درآمد خانوار سال  – 9111مرکز آمار ایران

افزایش انگیزه جهت قاچاق انرژی از دیگر معایب اعطای یارانه انرژی است .کشورهای مختلف ،سیاستهای یارانهای متفاوتی دارند؛
لذا اگر قیمتها در یک کشور نسبت به کشور همسایه پایینتر باشد ،به برخی افراد این انگیزه را میدهد تا سوخت را از آن کشور قاچاق
کرده و در کشور همسایهاش به فروش برسانند .این قاچاق ،هزینههای سنگینی را بر بودجه هر دو کشور تحمیل میکند .در جدول
زیر ،قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه نمایش داده شده است .این جدول به خوبی کانال افزایش انگیزه جهت قاچاق محصوالت
انرژی را نشان میدهد .برای مثال ،قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ۹.۰۸دالر است و این در حالی است که قیمت هر لیتر بنزین در ایران
در حالت بدون سهمیه بندی برابر  ۹.۲۱دالر است و این انگیزه بوجود میآید که با قاچاق هر لیتر بنزین از ایران به ترکیه ،سود ۹.۸۶
دالری بدست آید .چنین تحلیلی را میتوان در مورد سایر کشورهای همسایه نیز بیان کرد.
جدول -99-3وضعیت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه ()3131

کشور

میانگین قیمت بنزین (دالر /لیتر)

ایران (سهمیه بندی شده)

۹.۹۶

ایران (سهمیه بندی نشده)

۹.۲۱

ترکیه

۹.۰۸

عراق

۹.۵۲

افغانستان

۹.۵۲

پاکستان

۹.۶۵

آذربایجان

۹.۸۷

ترکمنستان

۹.۸۹
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بنابراین در بررسی قیمت حاملهای انرژی و اعطای یارانه میبایست به تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی توجه کرد.
بخش بعدی گزارش به ویژگیهای یک نظام یارانهای مناسب و مسیر دستیابی به آن میپردازد.
-3-3نظام یارانهای استاندارد و استراتژی دستیابی به آن
صندوق بینالمللی پول در مجموعهای از گزارشات خود به نحوه اصالح نظام یارانههای انرژی پرداخته است و ضمن معرفی ویژگیهای
یک نظام یارانهای استاندارد ،به تشریح استراتژی دستیابی به آن میپردازد .به طور کلی برخی از اصالح یارانههای انرژی موفق بودهاند
(مانند اصالحات یارانه برق در فیلیپین که در سال  ۱۹۹۲اجرا شد و در سال  ۱۹۹۶به موفقیت کامل رسید یعنی میزان یارانهها را به
طور کامل حذف کرد) و برخی تا حدودی به موفقیت رسیدهاند (و حداقل یک سال پابرجا بودهاند) و برخی نیز هرگز به مرحله اجرا و
مانایی نرسیدند .بنابراین اصالح موفقیت آمیز یارانه انرژی شامل دو مرحله است :الف) شناسایی موانع اجرای اصالح یارانه انرژی در
کشور .ب) طراحی یک استراتژی اصالح یارانه که بتواند بر موانع اجرایی غلبه یابد.
الف) شناسایی موانع اجرای اصالح یارانهها
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اولین مانع اصالح یارانهها ،فقدان اطالعات عموم مردم است .این فقدان اطالعات در اکثر اصالحات صورت گرفته به عنوان یک
مانع جدی وجود دارد .فقدان اطالعات بدین معناست که مردم حتی نمیدانند که یارانهها واقعا چه هزینهای را بر بودجه دولت تحمیل
میکند و هزینههای آشکار و پنهان یارانهها به چه میزان است .در بسیاری از موارد ،دولت نیز گزارشاتی را که چنین اطالعات مهمی را
در اختیار عموم مردم قرار دهد ،در گزارشات بودجهای خود تهیه نکرده است و لذا مردم نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند .اگر
مردم از هزینههای مالی یارانهها مطلع نباشند نمیتوانند تصور کنند که در صورت عدم وجود یارانهها ،منابع آن در چه مقیاسی میتواند
در سایر امور عمومی مصرف شود .برای مثال ،نمی دانند که برای هزینه کرد در اموری مانند بهداشت ،سالمت و کاهش فقر چه منابع
مهمی در دسترس است.
دومین مانع اصالح یارانهها ،عدم اعتماد مردم به دولت است .مردم از این جهت به دولت اعتماد ندارند که مطمئن نیستند منابع
حاصل از یارانهها را در فعالیتهای پربازده هزینه میکند و یا آن را خرج طبقات محروم درآمدی میکند .احتماال مردم اینگونه فکر می
کنند که منابع حاصل از اصالح یارانهها به دست گروههای خاص میرسد و این حالت در کشورهایی که فساد گسترده دارند شایع است؛
همانگونه که در کشورهایی مانند اندونزی و نیجریه به عدم موفقیت اصالحات یارانهها منجر شد.
سومین مانع اصالح یارانهها ،به نارانی مردم در مورد تبعات اصالمات برای طبقات محروم مربوط است .همانطور که پیش
از این گفته شد ،بیشترین منافع نصیب مرفهترین طبقات میشود اگرچه طبقات محروم نیز بیبهره نمیمانند .در جوامعی که شبکه
تامین اجتماعی ضعیف است و افزایش قیمتها موجب آسیبپذیری بیشتر طبقات محروم میشود ،چنین مانعی بیشتر به چشم میخورد.
چهارمین مانع نیز به نارانی مردم نسبت به تبعات اقتصاد کالن اصالح یارانهها مربوط میشود .برای مثال ،مردم نگران تورم
و نوسانات قیمت هستند که پس از اصالحات روی میدهند .مطمئنا قیمت باالتر نفت در کوتاه مدت موجب تورم باالتر خواهد شد اما
دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای ثباتساز ،انتظارات تورمی عموم مردم را کنترل کند؛ مانند آنچه در ارمنستان صورت گرفت .مابقی
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نگرانیها میتواند به ادامه حیات صنایع انرژیبر و رقابتپذیری آنها در محیط بینالملل مربوط باشد .در این راستا نیز میتوان با در نظر
گرفتن تدابیری از اثرات شدید آن در کوتاه مدت جلوگیری کرد.
پنجمین مانع مربوط به شرایط نامناسب اقتصاد کالن است .اگر شرایط اقتصاد کالن چندان مناسب نباشد ،دولت تمایلی به اجرای
اصالح یارانهها ندارد و منتظر میماند تا شرایط مناسب (مانند تورم پایین یا رشد اقتصادی باال) ایجاد شود .برای مثال ،در سال ۱۹۲۹
دولت پرو من تظر ماند تا شرایط اقتصادی مناسب شود و این اصالحات را در زمانی اجرایی کرد که خانوارها درآمد باالتری داشتند و
میزان تحمل آنها برای قیمتهای باالتر ،فزونتر گشته بود.
مانع ششم و نهایی ،مقاومت گروههای ذینفع خاص در برابر چنین اصالحاتی است .گروههایی مانند اتحادیههای کارگری ،طبقات
متوسط و پایین ،صادر کنندگان ،بنگاههای انرژیبر و شرکتهای دولتی .عموما گروههای دارای منافع در اعطای یارانهها ،گروههای
قوی و بسیار سازماندهی شده هستند و این در حالی است که گروههایی که از اصالح یارانهها بیشترین منفعت را میبرند عموما پراکنده
بوده و سازماندهی مناسبی ندارند .برای مثال ،اتحادیههای کارگری در مکزیک و لهستان در مقابل اصالح یارانهها و به شکست کشاندن
آن سهم زیادی داشتند.
پس از شناخت موانع مهم در اجرای اصالح یارانه انرژی ،باید به طراحی یک استراتژی موفق پرداخت که تمامی ابعاد جانبی را در نظر
داشته باشد.
ب) طرامی استراتژی موفق
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طراحی استراتژی مد نظر در این بخش باید به گونهای باشد که ضمن غلبه بر موانع معرفی شده در بخش پیشین ،تا حد ممکن به ابعاد
جانبی ناشی از اجرای اصالح یارانه ها بپردازد .این طراحی شامل شش مولفه مهم است که در ادامه میآید.
 )9طرامی جامع استراتژی :یک اصالح یارانهای موفقیتآمیز ،برای به ثمر رسیدن به طور متوسط به پنج سال زمان نیاز دارد.
بنابراین چنین اصالحی ،یک برنامه بلند مدت محسوب میشود و دولت باید بداند که اهداف این اصالحات دقیقا چیست .این جنبه اول
از طراحی جامع است .مثال دولت باید بداند که آیا هدف ،آزادسازی قیمتها ،یا افزایش کارایی بنگاههای دولتی یا کاهش مصرف بی
رویه و یا کاهش قاچاق است .برای مثال ،ایران در اصالحات خود در سال  ۱۹۲۹اعالم کرد که هدف دولت از اصالح یارانه انرژی،
افزایش سطح قیمتها تا  ۰۹درصد سطح قیمت بینالمللی است .جنبه دوم در طراحی جامع استراتژی ،ارزیابی اثرگذاری یارانههاست.
برای مثال ،غنا در سال  ۱۹۹۵یک ارزیابی از میزان اثرگذاری یارانه بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی انجام داد .جنبه سوم در طراحی
جامع استراتژی نیز ،مشورت و رایزنی با ذینفعان است .پس از تعیین برندگان و بازندگان اصالح یارانهها ،الزم است تا با ذینفعان صحبت
شود .برای مثال ،تعرفه برق در کنیا افزایش یافت و این تغییر با مخالفت شدید ذینفعان (به خصوص مصرف کنندگان) روبرو شد اما
زمانی که با آنها صحبت شد و منافع اجرای اصالحات برایشان تشریح شد ،مخالفت را کنار گذاشتند.
 )3استراتژی ارتباطات :یکی از عوامل مهم در ایجاد مخالفتها ،عدم اطالع رسانی درست و به موقع دولت در مورد اصالحات در
دست اقدام است .دولت باید پیش از اجرای اصالحات ،عموم مردم را در جریان اصالحات قرار دهد .این اطالعرسانی میتواند شامل
میزان یارانهها و منافع حاصل از اصالح یا حذف آن ها و همچنین این موضوع باشد که در آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و به
طور کل قرار است در آینده چه اتفاقی رخ دهد .برای مثال ،دولت باید توضیح دهد که در صورت حذف یارانهها ،تعداد معلمان یا میزان
۲۵۵یارانههای انرژی و سازوکارهای اصالح و مدیریت آن ،سازمان برنامه و بودجه ()۲۹۰۰
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دستمزدها افزایش خواهد یافت .کمپینهای اطالعرسانی در بسیاری از طرحهای موفق همچون فیلیپین و غنا ،در موفقیت اصالحات
نقش عمدهای ایفا کردهاند.
همچنین دولت باید در زمینه بهبود شفافیت بودجه نیز گزارشات مرتبطی را تهیه و در اختیار عموم قرار دهد تا برای مثال نشان دهد که
میزان یارانهها در بودجه چه مقدار است ،نحوه توزیع منافع حاصل از یارانه در میان گروههای درآمدی به چه صورت است و تحول آتی
مصارف یارانه در قالب بودجه چگونه خواهد بود و یا اثرات زیست محیطی یارانه شرح داده شود.
 )1افزایش تدریجی قیمت :در صورتی که قیمتها به یکباره افزایش شدیدی را تجربه کنند ،مردم در خیابانها به تظاهرات
خواهند پرداخت؛ مانند آنچه در نیجریه رخ داد .لذا همان طور که در موارد موفقیتآمیز اجرای اصالحات در سراسر دنیا میبینیم ،افزایش
تدریجی قیمتها عامل مهمی در موفقیت آنها بوده است .این افزایش تدریجی قیمتها اوال به خانوارها اجازه میدهد تا خود را با قیمت
های جدید تطبیق دهند و میان محصوالت جایگزین انتخاب داشته باشند و ثانیا به دولت اجازه میدهد تا حین افزایش تدریجی قیمت
ها ،شبکه تامین اجتماعی را بازسازی کند .همچنین دولت ابتدا باید یارانه آن دسته از محصوالتی را اصالح کند که گروههای درآمدی
باال را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد و سپس به محصوالتی بپردازد که طبقات محروم درآمدی را در بر میگیرد.
)1بهبود کارایی بنااههای اقتصادی :این مولفه عمدتا به یارانه تولید کنندگان ارتباط دارد .دولتها باید کارایی تشکیالت اقتصادی
دولتی را بهبود دهند تا از بار مالی آنها بکاهند .دولت میتواند این کار را با بهبود حکمرانی و الزام بنگاههای دولتی جهت افشای اطالعات
عملیاتی و هزینهای شان آغاز کند تا به شناسایی ناکارایی ها کمک کند و یک هدف عملکردی را تعیین کرده و برنامههای انگیزشی را
به اجرا درآورد .برای مثال ،به بنگاههای دولتی اجازه دهد تا منابع خود را در سطحی باالتر از یک میزان مشخص نگهداری کنند تا
برای مثال بتوانند از آن منابع برای گسترش تولید استفاده کنند .در شرایط اقتصاد ایران ،لزوم چنین اقدامی در ماده  ۲۱قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمود یافته است .همچنین دولت میتواند در هر کجا که مناسب دید ،اجازه ورود بخش
خصوصی و ایجاد رقابت را بدهد .همانطور که نقش بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و در بازارهای نوظهور با اجازه
رقابت در تولید یا حتی توزیع برق افزایش یافته است .از سوی دیگر ،دولت باید مدیریت تقاضا را اجرا کرده و آن را ارتقاء دهد و وصول
درآمدها را بهبود بخشد.
 )2ممایت از طبقات محروم :حمایت از فقرا و طبقات محروم ،پنجمین و شاید مهمترین مولفه در طراحی یک استراتژی اصالحی
موفق است .ایجاد حمایت از مصرف کنندگان ضعیف ،امری حیاتی است .دولتها نیاز دارند تا در مورد شبکه تامین اجتماعی موجود و
برنامه های در حال اجرا تامل کنند و ببینند که آیا نسخه جدیدی از آنها الزم است یا خیر .مطالعات انجام شده ،پرداختهای انتقالی
هدفمند نقدی یا شبه نقدی مانند کوپن را پیشنهاد میدهند که اوال موجب میشود تا خانوارها برای خرید هر نوع محصولی ،قدرت
انتخاب داشته باشند و ثانیا دولت را از ورود به موضوع توزیع باز میدارد .حال ممکن است پرداختهای انتقالی عملی نباشد زیرا برای
مثال ،دولت در برخی مواقع نمیتواند گروههای روستایی محروم را به درستی هدفگذاری کند و اگر چنین باشد شاید بهترین گزینه،
گسترش برنامههای اجتماعی موجود یا اجرای برنامههای جدید باشد چرا که آنها میتوانند ظرفیت وجوه نقدی را در اموری مانند کاهش
هزینههای آموزشی و بهداشتی و همچنین امور عامه ،برای طبقات محروم درآمدی مدیریت کنند.
 )3سیاستزدایی از تعیین قیمت :بسیاری از کشورها اصالحات یارانهای موفقی داشتهاند اما اعطای یارانهها پس از مدتی مجددا
ظاهر گشتهاند .لذا یکی از مولفههای مهم در تدوین استراتژی اصالح ،اطمینان از مانایی آن است .برای پایدار ماندن اصالحات یارانه
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ای ،راههای متعددی وجود دارد .دولت میتواند یک ساز و کار قیمتی اتوماتیک را (به جای اتخاذ رویکردی تک کاره) به کار بندد به
گونهای که آن را  -با درنظرگیری هموارسازی قیمتی  -به قمیتهای جهانی انرژی مرتبط سازد .همچنین میتوان نهادی مستقل را
ناظر بر تعیین قیمتها کرد .هدف در اینجا دور نگاه داشتن دولت از تعیین قیمتها و آگاهسازی عموم مردم از عدم کنترل دولت بر
قیمتهاست به گونهای که مردم دریابند که تغییرات قیمتهای داخلی نه از سوی دولت بلکه ناشی از نوسان قیمتهای جهانی است.
سرانجام دولت باید در بلند مدت به آزادسازی کامل قیمت محصوالت نفتی کمک کند .این بدان معناست که قیمتها در بلند مدت
نباید ،نه از طریق رویکردی تک کاره و نه از طریق مکانیزمهای قیمتی و فرمولهای آن تعیین شوند .نظامهای کامال آزاد ،پایدارتر از
مکانیزمهای قیمتی اند و نقش دولت در این راستا اطمینان یافتن از وجود رقابت کامل و ورود و خروج آزاد به بازار است.
مکانیزمهای قیمتگذاری خودکار
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مکانیزم قیمتگذاری خودکار محصوالت سوختی ،قاعده ای است که تغییرات قیمت داخلی یک محصول سوختی را هدایت میکند.
وجود این قاعده در تضاد با وضعیتی است که قیمت داخلی سوخت به ندرت تغییر میکند یا به صورت تک کاره ۲۵۷تعیین میشود .شکل
زیر بیانگر تغییرات قیمت جهانی نفت است که قیمت نفت را از اوایل دهه  ۲۰۰۹نشان میدهد.
شکل  -99-3وضعیت قیمت جهانی نفت در بازه  9111الی 3193
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همانگونه که از شکل زیر برمیآید قیمت جهانی نفت در دهه  ۰۹در حوالی قیمت  ۱۹دالر نوسان دارد و نسبتا ثابت است ،اما در جوالی
 ۱۹۹۸به قیمت  ۲۹۹دالر به ازای هر بشکه میرسد .این تغییر با وقوع بحران مالی سال  ۱۹۹۸با کاهشی شدید روبرو میشود .قیمت
جهانی نفت از سال  ۱۹۹۰به بعد به طور پیوسته افزایش مییابد تا به میانه سال  ۱۹۲۸میرسد که در این مقطع زمانی مجددا با کاهش
شدید همراه میشود .در سالهای اخیر قیمت جهانی در حدود  ۵۹دالر به ازای هر بشکه در نوسان است و میتوان گفت که در این

۲۵۶یارانههای انرژی و سازوکارهای اصالح و مدیریت آن ،سازمان برنامه و بودجه ()۲۹۰۰
Ad hoc

۱5۷
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بازه زمانی نسبتا شاهد نوسان قیمت نفت بودهایم .نوسان ارز نیز میتواند یکی دیگر از منابع نوسانات باشد .تمامی این عوامل
دولتها را در تعیین قیمتهای داخلی سوخت با چالش مواجه میکنند .مکانیزم قیمتگذاری خودکار سعی دارد تا از عهده
این نوسانات برآید و لذا اهداف ذیل را دنبال میکند.
 اطمینان از انتقال کامل قیمتهای جهانی نفت به قیمت نهایی مصرف کننده :این کار از بازگشت مجدد یارانهها
جلوگیری میکند.
 ممایت از درآمدهای مالیاتی :با اجرای مکانیزم قیمتگذاری خودکار ،درآمدهای مالیاتی حفظ میشوند .به طور خاص،
سطح مالیات بر سوخت حفظ می شود و از نوسانات آن جلوگیری میشود.
 جلوگیری از اتکا به رویکرد تک کاره در قیمتگذاری سوخت :این امر از تعدیل قیمتهای داخلی در فواصل
نامنظم توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.
 امکان ورود هموارسازی قیمت محصوالت سوختی.
 کاهش نوسانات قیمت داخلی سوخت.
 تسهیل گذار به مرمله آزادسازی قیمت.
طرامی یک مکانیزم قیمتگذاری خودکار
طراحی یک مکانیزم قیمتگذاری خودکار شامل چهار مرحله است.
مرحله اول ،تعیین ساختار قیمت است .ساختار قیمت ،رابطهای واضح میان قیمت واقعی داخل و هزینه واردات ،حاشیههای توزیع و
سطوح مالیاتی را نشان میدهد .جدول زیر ،ساختار قیمت بنزین را نشان میدهد .فرمول و ساختار قیمت باید شفاف و در دسترس عموم
باشد .این موضوع زمانی اهمیت فزونتر مییابد که یارانهها حضور داشته باشند؛ چرا که چنین اطالعاتی به افزایش آگاهی عمومی
نسبت به هزینه یارانهها کمک میکند.
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مرحله دوم ،به کارگیری یک جدول زمانی برای به روزرسانی مولفههای ساختار قیمت است .برای مثال ،میتوان هزینه واردات را به
صورت ماهانه به روز کرد .هزینههای توزیع را میتوان هر شش ماه و بر اساس قاعدهای به روز کرد که با تغییر هزینهها ،مانند دستمزد،
حمل و نقل و تأمین مالی ارتباط دارد .همچنین میتوان براساس مطالعات دقیق بازاری ،در یک چرخه سه تا پنج ساله ،به روزرسانیهای
اساسیتری انجام داد.
مرحله سوم ،ایجاد قاعدهای است که تعیین کند قیمت خرده فروشی ،در چه زمانی و به چه مقدار باید تغییر کند .برای مثال ،قیمتهای
خرده فروشی میتوانند ماهانه تغییر کنند تا اطمینان حاصل شود که انتقال تغییرات قیمت واردات به قیمتهای داخلی به طور کامل رخ
میدهد .اگر چنین نباشد ،اصل اساسی این است که تفاوت بین تغییر در قیمت واردات و قیمت خرده فروشی باید در تغییر سطح مالیات
منعکس شود .آنها نباید بر سایر اجزای ساختار قیمت اثر بگذارند .همچنین میتوان برای کاهش نوسان قیمت در کوتاه
مدت ،یک مکانیزم هموارسازی در نظر گرفت.
مرحله چهارم ،ایجاد یک نهاد مستقل است که مسئولیت اجرای مکانیزم قیمتگذاری خودکار و ارائه گزارش شفاف عملکرد خود به
عموم را داشته باشد .این امر کمک خواهد کرد که اصالحات پایدارتر باشد .همچنین باید به مردم نشان دهد که تغییرات قیمت با تغییر
قیمتهای بینالملل تعیین میشود و خارج از کنترل دولت است .این بدان معناست که سیاستزدایی از قیمتگذاری سوخت به وقوع
پیوسته است.
مکانیزم هموارسازی قیمت
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همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد ،برای کاهش نوسان قیمت در کوتاه مدت ،میتوان از یک مکانیزم هموارساز قیمت استفاده
کرد .اصوال دو مکانیزم هموارسازی قیمت یعنی نوارهای قیمتی و میانگینهای متحرک وجود دارند که در اینجا به طور خالصه معرفی
میگردند.
نوارهای قیمتی ،یک سطح حداکثری را برای تغییرات قیمت داخلی خرده فروشی سوخت تعیین میکنند .برای مثال ،نوارهای قیمتی
میتوانند  ۵ ،۹یا  ۲۹درصد یا هر عدد دیگری باشند .نوار قیمتی  ۹درصد بدین معناست که قیمتهای خرده فروشی در بازه زمانی یک
ماهه – یا هر بازه زمانی دیگری – بیش از  ۹درصد افزایش نخواهند داشت و معنای دیگر آن این خواهد بود که قیمتهای واقعی
سوخت بیش از  ۹درصد کاهش نخواهند داشت .این تفسیر در رابطه با هر نوار قیمتی دیگری نیز برقرار خواهد بود .لذا تغییرات قیمت
سوخت ،در یک نوار تغییر قیمت حداقلی و حداکثری محدود میشوند .مکانیزم دوم هموارسازی ،روش میانگینهای متحرک است .این
مکانیزم به روش دیگری عمل میکند .این مکانیزم ،هموارسازی را در رابطه با میانگین گذشته هزینه واردات به کار میبندد .این
میانگین میتواند دو ،چهار یا شش ماهه باشد .در هر دو مکانیزم اگر خواهان هموارسازی قیمت خرده فروشی سوخت باشیم ،به یک
تعدیل کننده نیازمند خواهیم بود .تعدیل کننده اطمینان حاصل میکند که قیمت خرده فروشی در حاشیه آنچه در مکانیزم هموارسازی
توافق شده است ،باقی بماند.
نکته مهم در استفاده از مکانیزمهای هموارساز ،کاهش نوسانات مربوط به درآمدهای مالیاتی است.شکل زیر ،نوسانات مالیات را تحت
مکانیزمهای مختلف هموارسازی نشان میدهد .با توجه به این شکل میتوان دریافت که در صورت قیمتگذاری دولت و با وجود ثبات
قیمتها ،بیشترین نوسان مالیات را شاهد خواهیم بود (روند مشکی رنگ) .در نقطه مقابل ،زمانی که از رویکرد عبور کامل (آزادسازی
کامل قیمتها بدون وجود مکانیزمهای هموارساز قیمت) بهره میبریم ،هیچ گونه نوسانی در مالیاتها مشاهده نمیکنیم .دلیل این امر
آن است که نوسانات قیمت جهانی به طور کامل در قیمت نهایی مصرف کننده منعکس میشود و مالیاتها نقش تعدیل کنندگی
نخواهند داشت.
شکل  -93-3روند مالیاتی با به کارگیری رویکردهای مختلف قیمتی
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روند مالیاتها در صورت استفاده از مکانیزمهای هموارسازی میانگین متحرک و نوار قیمتی ،بین دو حالت فوق یعنی سیاست دولت و
رویکرد عبور کامل قرار میگیرد .در کوتاه مدت ،هر چه قیمتها هموارتر باشند ،مالیاتها پرنوسانتر خواهند بود و هر چه قیمت خرده
فروشی با قیمت جهانی بیشتر تعدیل شود ،مالیات باثباتتر خواهد بود .نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که نوسان کمتر در قیمت
نهایی برای مصرف کنندگان مناسب است و لذا میتوانند با قیمت جدید کنار بیایند .از سوی دیگر ،نوسان کمتر مالیاتها نیز برای تامین
مالی دولت و به طور غیرمستقیم برای شهروندان مناسب است .بنابراین اقدام بهینه کدام خواهد بود؟ این که دولت کدام مکانیزم
هموارسازی را انتخاب میکند به بده بستان ۲۵۸بین نوسان قیمت و نوسان مالیات بستگی دارد .این بده بستان نیز به نوبه خود ،به تامین
مالی دولت وابسته است .برای مثال ،کشوری که باید کسری بودجه خود را کاهش دهد یا به دنبال مخارج بیشتر در زمینه رفاه اجتماعی
است ،نوسان کمتر مالیات را بر نوسان کمتر قیمت ترجیح میدهد.
-3-1واکنشهای سیاستی جهت کاهش اثرات اصالح یارانه
اصالح بازار انرژی موجب میشود تا قیمت داخلی با قیمتهای بین الملل بروزرسانی شوند و لذا قیمتهای داخل (در غیاب یارانه انرژی)
افزایش شدیدی را تجربه خواهند کرد که به تورم منجر خواهد شد .لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا اثرات نامطلوب ناشی از اصالح
یارانهها به حداقل برسد.
اثرات اصالح یارانه بر تورم
هر اصالح یارانه ،با تعدیل قیمت افزایشی یک یا چند محصول انرژی روبرو خواهد شد .این افزایش قیمت در محصوالت انرژی ،نرخ
قیمتها را افزایش میدهد و اقتصاد باید با قیمتهای نسبی جدید تعدیل یابد .این در حالی است که در طی فرآیند تعدیل ،سیاست
Trade Off
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پولی باید از افزایش تورم اجتناب ورزد .مهم است که در تحلیل اثرات اصالح یارانه بر تورم ،میان دوره زمانی کوتاه مدت و میان مدت
تفاوت قائل شویم.
در کوتاه مدت ،افزایش قیمت محصوالت انرژی به طور خودکار موجب اولین مرحله از افزایش تورم کل خواهند شد .میزان این افزایش
به وزن محصوالت انرژی در شاخص قیمت مصرف کننده بستگی دارد .در مرحله بعد یعنی در میان مدت ،دینامیک قیمت میتواند
توسط اثرات ثانویه بر تورم کل ۲۵۰و تورم مبنا ،۲۶۹تحت تاثیر قرار گیرد .این اثرات بازتابی از هزینهها و فشار تقاضایی است که برای
مثال میتواند در مکانیزمهای نمایهسازی ۲۶۲در اقتصاد و یا میخکوب نشدن مناسب انتظارات تورمی ریشه داشته باشد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم هدف دولت برابر  ۱درصد باشد و دولت در زمان  tاقدام به اصالح یارانه کند و قیمتها در زمان  tدچار شوک
شوند  ،آنگاه دو سناریو محتمل است .اول ،تورم گذرا است و بنابراین شاهد افزایش نرخ تورم ساالنه به مدت  ۲۱ماه هستیم (خط قرمز
رنگ) .در این صورت پس از گذشت  ۲۱ماه ،نرخ تورم به سطح اولیه خود باز میگردد و لذا انتشار شوک وجود ندارد و اثرات ثانویه
حداقل می شوند .دوم ،تورم مانا است و شوک اولیه ،بازگشتی ندارد و انتشار شوک موجب تورم بیشتر محصوالت شده که در نهایت به
افزایش تورم مبنا منجر میشود (خط سبز رنگ).
واکنش سیاست پولی بانک مرکزی به اندازه و سطح مانایی اثرات اصالح یارانه بر تورم مبنا و تورم کل بستگی دارد.

شکل  -91-3اثرات اصالح یارانه بر تورم

۲۵۰

Headline inflation
Core inflation
۲۶۲
indexation
۲۶۹
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اندازه و درجه مانایی اثرات به طراحی برنامه اصالح یارانه بستگی دارد .این موارد شامل سرعت تعدیل و حوزه اصالح است .میزان
افزایش قیمت و توالی آن تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد؛ از جمله میزان تعدیل مالی مورد نیاز و نیز اندازه شکاف بین قیمت خرده
فروشی و قیمت مع یار .لذا هر چه شکاف قیمتی بیشتر باشد ،تعدیل (افزایش) قیمت مورد نیاز برای حذف یارانه بیشتر خواهد بود .برای
مثال در برخی کشورهای صادر کننده نفت ،این شکاف قیمتی حدود  ۸۹درصد است .این بدان معنی است که قیمت انرژی برای مصرف
کننده تنها  ۱۹درصد از هزینه عرضه است .حذف چنین یارانهای در یک سال ،مستلزم افزایش  ۸برابری قیمت مصرف کننده است .این
در حالی است که اگر قرار باشد حذف یارانه  ۹سال به طول بینجامد ،افزایش ساالنه قیمت حدود  ۷۹درصد خواهد بود .حتی اگر این
بازه به  ۵سال افزایش یابد ،افزایش ساالنه قیمت به حدود  ۸۹درصد میرسد .حال اگر مالیاتها را نیز به حساب بیاوریم ،این افزایشها
به مراتب بیشتر خواهند بود.
تعدیلهای بزرگ قیمتی بر انتظارات تورمی اثر میگذارند و موجب میشوند تا اثرات ثانویه با احتمال بیشتری روی دهند .عامل بعدی،
جامعیت و گستردگی حوزه اصالح است .آیا اصالحات تنها شامل یک محصول انرژی میشود یا تعداد زیادی از محصوالت انرژی را در
بر میگیرد .آیا اصالح یارانهها تنها خانوارها را در نظر میگیرد یا شامل صنایع و کسب و کارها نیز میشود؟
به طور کلی ،وزن انرژی که قیمت آن در سبد شاخص قیمت مصرف کننده در حال افزایش است ،میزان اثر مستقیم را تعیین میکند.
این در حالی است که میزان استفاده از آن به عنوان ورودی متناوب در اقتصاد ،اثر غیرمستقیم را شکل میدهد .برای مثال ،گاز مایع و
نفت سفید که عمدتا توسط خانوارها استفاده میشوند ،اثرات مستقیم قابل توجهی خواهند داشت ،در حالی که اثرات غیرمستقیم آنها
ممکن است قابل توجه نباشد زیرا به عنوان نهاده واسطهای استفاده نمیشوند .نفت خالص عمدتا دارای اثرات غیرمستقیم است ،زیرا
بیشتر در صنایع استفاده میشود .برق نیز با توجه به اینکه هم توسط خانوارها و هم در صنایع استفاده میشود ،اثر مستقیم و غیرمستقیم
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قابل توجهی خواهد داشت .این گزاره در مورد گازوئیل و بنزین نیز  -البته به میزان کمتری  -صادق است .از سوی دیگر مانایی اثرات،
به میزان شدت انرژی ۲۶۱در اقتصاد نیز مربوط میشود .در اقتصادهایی که شدت انرژی باالیی دارند ،افزایش قیمت انرژی ،اثرات قویتر
و ماناتری بر تورم خواهد داشت.
عوامل دیگری نیز در مانایی اثرات اصالح یارانه موثرند .برای مثال ،زمانبندی اصالح یارانه بر اساس چرخه بینالمللی قیمت کاال
اهمیت دارد .معموال وارد کنندگان نفت در مرحله رونق چرخه قیمت کاالیی ،مجبور به اصالح یارانهها هستند ،چرا که هزینه مالی
فزاینده یارانهها ناپایدار میشود .این امر فشارهای تورمی اولیه را افزایش میدهد و موجب میشود تا اثرات ثانویه تشدید شوند .به همین
ترتیب ،در اقتصادهایی که در آنها مازاد تورم و مازاد فشار تقاضا وجود دارد ،افزایش قیمت انرژی احتماال اثرات ثانویه بیشتری به دنبال
خواهد داشت .در بسیاری از موارد ،چنانچه مقادیر یارانهها زیاد باشد ،با کمبود محصوالت یارانهای روبرو میشویم .وجود بازارهای سیاه،
موجب میشود تا قیمتها بسیار فراتر از قیمتهای رسمی قرار گیرند .در چنین حالتی ،حذف یارانهها لزوما تاثیر قابل توجهی بر تورم
نخواهد داشت .این مورد در مصر و در سال  ۱۹۲۹اتفاق افتاد که در آن افزایش  ۶۹درصدی قیمت سیلندر  LPGبه فشارهای تورمی
چندان اضافه نکرد چرا که قیمت دقیق سیلندر  LPGچندین برابر قیمت رسمی بود.
عامل دیگر اعتبار سیاست پولی است .در کشورهایی که سابقه ضعیفی در کنترل تورم دارند ،انتظارات تورمی میان مدت چندان میخکوب
نمی شود .شوک قیمت سوخت ممکن است انتظارات عمومی را نسبت به تورم بزرگ در آینده افزایش دهد .این امر فشارهای ناشی از
تقاضا را که ریشه در فرآیند چانه زنی دستمزد یا مکانیزم نمایهسازی دارد ،تقویت میکند .به طور کلی ،هرچه اعتبار سیاست پولی
پایینتر باشد ،اثرات ثانویه بیشتر خواهند بود.
عامل مهم دیگر ،میزان رقابت در اقتصاد است .این عامل بسیار مهم است زیرا تعیین کننده توانایی بنگاهها در انتقال کامل هزینه
نهادههای انرژی به مصرف کنندگان است .هرچه میزان رقابت بیشتر باشد ،فشار وارد بر شرکتها برای حفظ سود و سهم بازار بیشتر
میشود .این امر به نوبه خود ،اثر تعدیل قیمت انرژی بر تورم را کاهش میدهد.
نحوه واکنش سیاست پولی
واکنش بهینه سیاست پولی به شوکهای قیمتی ناشی از اصالح یارانه ،باید اجتناب از واکنشهای شدیدی باشد که ممکن است هزینه
محصول را افزایش دهند و از سوی دیگر باید به حفظ ثبات کمک کرده و ریسک انتشار شوک را به حداقل برساند .به طور کلی ،ممکن
است قضاوت بانک مرکزی اینگونه باشد که اثرات ،مقطعی هستند و تاثیر محدودی بر تورم دارند و بنابراین تصمیم بگیرد که با اثرات
اولیه وفق یابد و قیمتهای نسبی را مجددا تنظیم کند .منطق سیاست پولی سازگار شونده این است که حفظ تورم در همه زمانها -
از نظر ضرر و نوسانات تولید  -بسیار پرهزینه خواهد بود .با گذشت زمان ،بانک مرکزی قادر خواهد بود تا با دقت بیشتری به ارزیابی
مانایی اثرات بپردازد .با این وجود ،نوعی بده بستان ۲۶۹بین دورهای وجود دارد .اجازه گسترش فشارهای تورمی ممکن است واکنش
شدید سیاست های پولی در آینده را به دنبال داشته باشد .با ظهور اثرات ثانویه بر سایر مولفههای شاخص قیمت مصرف کننده ،بانک
مرکزی باید سیاست پولی را انقباضی کند .همچنین واکنش سیاستهای پولی باید با توجه به مشخصات ساختاری اقتصاد و موقعیت
چرخه ای آن اتخاذ شود .اعتبار باالتر بانک مرکزی ،از میزان واکنش مورد نیاز جهت حفظ ثبات قیمتها میکاهد .در مقابل ،در

Energy Intensity
Trade-off
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۲۶۱
۲۶۹

اقتصادهایی که اعتبار بانک مرکزی در سطح پایینی قرار دارد و سازوکارهای نمایهسازی فراگیر است ،حتی یک بار افزایش در قیمتهای
انرژی میتواند انتظارات تورمی را متزلزل کند و اثرات ثانویه بزرگی را ایجاد کند .آنگاه مهار تورم به تشدید انقباض سیاستهای پولی
نیاز دارد ،در حالی که هنگام وجود فشار تقاضای مازاد و تورم باالتر از تورم هدف ،به یک واکنش پولی شدیدتر نیز نیاز است.
طرامی شبکههای تامین اجتماعی کارا
اولین گام در طراحی شبکههای تامین اجتماعی کارا ،انتخاب گروه هدف و چاونای تعریف آن است .در طراحی شبکه تامین
اجتماعی ممکن است صرف هدفگذاری فقرا ،آن دسته از افرادی را حذف کند که پس از اجرای اصالحات یارانهای در خطر فقر گرفتار
آیند .بنابراین تعمیم گروه هدف به گروه آسیبپذیر جمعیت که احتمال دارد در مقابل یک شوک اقتصادی فقیر شوند ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .در برخی از کشورها و جایی که مالحظات مالی محدود نبوده است ،گروه و جامعه هدف فراتر از فقرا تعمیم یافته است
تا گروه های کم درآمد طبقه متوسط را تحت پوشش قرار دهد .برای مثال ،اردن در سال  ،۱۹۲۱اصالحاتی را انجام داد که  ۷۹درصد
پایین جامعه را هدف قرار داد .در جمهوری دومنیکن در سال  ۱۹۹۸و نیز در اندونزی در سال  ،۱۹۲۱آستانه واجد شرایط بودن برای
انتقاالت نقدی هدفمند جامعتر از آستانهای بود که برای هدفگذاری در برنامههای پیشین انتقال نقدی مشروط استفاده میشد .این
افزایش آستانه به حصول اطمینان از حمایت گسترده از اصالحات کمک میکند.
عامل مهم دیگر ،میزان جبران است .میزان جبران ،یا ارزش انتقاالت نقد به گروه هدف ،باید متناسب با اثرات مستقیم و غیرمستقیم
اصالح یارانهها باشد .اگرچه ،دور نگاه داشتن کامل گروه هدف از افزایش قیمتها ممکن است از نظر مالی هزینهبر باشد و آنها را در
معرض سیگنالهای جدید قیمتی قرار دهد و در نهایت انگیزه مازاد مصرف را در آنها ایجاد کند .مقدار بیشتر ممکن است انگیزههای
نامطلوبی را در بازار کار ایجاد کند .به همین جهت ،میزان جبران باید به کمترین درآمد فقیرترین خانوار محدود شود .در عمل ،برخی از
کشورها میزان جبران را به تغییرات سطح عمومی قیمت یا حداقل دستمزد مرتبط کردهاند .عامل مهم بعدی ،مدت زمان اعطای جبران
است .انتخاب افق زمان اعطای جبران به مالحظات زیادی بستگی دارد .ریسک برنامههای اصالحی بلند مدت ،ایجاد حس استحقاق
در افراد و استمرار اعطای جبران در بازه ای فراتر از طول عمر مفید آن است .بنابراین انتخاب بین اقدامات موقتی و دائمی نیز توسط
مالحظات مالی تعیین میشود .افزودن برنامههای مکمل با هدف درآمدزایی میتواند به خانوارهای فقیر کمک کند تا از دریافت مبالغ
جبرانی و کمکی در بلند مدت رهایی یابند.
-3-8محاسبه ابعاد یارانه پنهان انرژی در ایران
در این بخش یارانه پنهان انرژی در ایران ذیل فروض جدول زیر مورد محاسبه قرار گرفته است .همانطور که از جداول مشخص است
در سال  ،۲۹۰۰حدود  ۸۸۹هزار میلیارد تومان یارانه پنهان فراوردههای نفتی و  ۸۸۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برق و گاز طبیعی
و در مجموع حدود  ۲۹۹۹هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی وجود دارد .نکته مهم در خصوص ابعاد یارانه این است که در این
محاسبات فرض شده است که امکان فروش تمامی فراوردههای با قیمتهای مرجع ذکر شده وجود داشته و لذا منابع در نظر گرفته
شده امکان حصول دارد .قاعدتا این فروش نیازمند آن است که در صورت وجود مازاد امکان صادرات و دسترسی به منابع مالی آن وجود
داشته باشد .با در نظر گرفتن این فروض ،سرانهی یارانه پنهان در سال  ۲۹۰۰حدود  ۲۵میلیون تومان به ازای هر فرد ایرانی است که
میزان آن قابل توجه است.
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جدول  -91-3یارانه پنهان انرژی در سال  - 9111میلیارد ریال
نرخ عوارض و

مصرف
(میلیون لیتر
در روز)

ارزش

قیمت

قیمت فوب

مالیات بر

ارزش داخلی

ارزش فوب

عوارض و

(ریال /لیتر)

(دالر/لیتر)

ارزش افزوده

فرآورده

فرآورده

مالیات بر

(درصد)

یارانه سوخت

ارزش افزوده

بنزین معمولی

۷۵

۱۱،۵۹۹

۹.۹

%۹۹

۶۲۵،۰۹۸

۲،۰۷۲،۹۹۹

۲۸۱،۲۹۰

۲،۸۰۷،۱۹۱

بنزین سوپر

۵.۹

۹۵،۹۹۹

۹.۸

%۹۹

۶۷،۷۹۸

۲۸۵،۷۲۱

۲۵،۶۱۵

۲۹۹،۶۱۰

نفت سفید

۱.۱

۲،۵۹۹

۹.۸

%۲۶

۲،۱۹۵

۷۷،۹۸۸

۲۶۶

۷۶،۹۵۹

نفت گاز غیر نیروگاهی

۶۰.۹

۹،۹۹۹

۹.۹

%۲۶

۷۵،۸۸۸

۲،۸۱۲،۱۹۸

۲۹،۸۶۷

۲،۷۵۵،۷۸۷

نفت گاز نیروگاهی

۲۰.۸

۵۹

۹.۹

%۲۶

۹۶۲

۵۱۹،۹۸۸

۵۹

۵۱۹،۹۹۱

نفت کوره غیر نیروگاهی

۲.۶

۹،۹۹۹

۹.۱

%۲۲

۲،۷۵۱

۱۸،۹۹۱

۲۷۸

۱۶،۸۵۸

نفت کوره نیروگاهی

۲۸

۵۹

۹.۱

%۲۲

۱۵۶

۱۸۵،۱۸۹

۱۵

۱۸۵،۹۵۹

گاز مایع

۲۲

۲،۱۶۹

۹.۹

%۰

۵،۹۵۰

۱۸۰،۹۸۹

۸۲۸

۱۸۸،۸۹۰

سوخت هوایی)(ATK

۵

۶،۹۹۹

۹.۸

%۹۹

۲۹،۰۵۹

۲۷۵،۱۹۹

۱،۵۱۷

۲۶۶،۷۷۷

سوخت جت)(JP4

۹.۱

۲۱،۹۹۹

۹.۸

%۹۹

۸۷۶

۷،۹۹۸

۱۹۱

۶،۹۹۸

۷۷۰،۰۸۷

۵،۹۲۰،۰۸۸

۲۷۲،۷۰۹

۸،۷۲۲،۷۵۸

جمع کل

مصرف (میلیارد متر
مکعب در سال)
گاز طبیعی

۱۹۰
مصرف (میلیارد
کیلووات ساعت در
سال)

برق

۱۷۹

میانگین قیمت
داخلی
(ریال/مترمکعب)
۲،۹۵۶

هزینه انتقال ،توزیع و فروش

۲۲۹،۶۲۹

جمع یارانه فرآوردههای نفتی

۸،۸۱۱،۹۶۷

قیمت صادراتی

ارزش داخلی گاز

(دالر)

طبیعی

۹.۲۷

۱۱۹،۷۹۸

ارزش صادراتی
۸،۵۱۷،۱۹۹

مالیات بر ارزش
افزوده سی ان جی
۱،۷۹۵

یارانه گاز طبیعی
۸،۹۹۰،۱۹۲

میانگین قیمت
داخلی
(ریال/کیلووات

قیمت تمام شده (ریال/کیلووات ساعت)

ارزش داخلی برق

ارزش تمام شده

یارانه برق

ساعت)
۷۹۹

۲،۸۹۹

۲۰۷،۲۹۹

۹۷۸،۹۹۹

۲۸۹،۰۹۹

جمع یارانه برق و گاز طبیعی

۸،۸۰۹،۲۹۲

کل یارانه پنهان انرژی

۲۹،۹۲۱،۸۰۸

-3-1جمعبندی :بازار انرژی ایران و نقش بازار انرژی در اجرای سیاستهای ممایتی
در نهایت باید گفت که پیش از پرداختن به اصالح بازار انرژی باید درک درستی از مشکل ساختاری بازار انرژی در ایران بدست آورد.
آنچه از مطالب فوقالذکر استنباط میشود آن است که اصالح بازار انرژی که عمدتا ناظر بر اصالح قیمتهاست نه محصول یک فرآیند
سیاسی گذرا بلکه نتیجه یک اصالح اقتصادی عمیق است .آنچه در گذشته به عنوان اصالح قیمت حاملهای انرژی رخ داده است،
نتیجه یک اصالح اقتصادی نبوده است بلکه ناشی از این موضوع بوده است که قیمت محصوالت انرژی نسبت به قیمت سایر کاالها
(تورم عمومی) کاهش یافته است و هر از چند گاه نیازمند جهشی بزرگ بوده است .این کاهش قیمت نسبی به مصرف کنندگان این
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سیگنال را میدهد که بطور بیمحابا به مصرف انرژی بپردازند و در نتیجه شاهد میزان باالیی از مصرف انرژی در کشور باشیم .بنابراین
به نظر میرسد با گذشت زمان و ثابت ماندن قیمت محصوالت انرژی ،اثر جهش قیمت پیشین از بین میرود و پس از مدتی مجددا
احساس تعدیل قیمت محصوالت انرژی در قالب جهشهای بزرگ قیمتی حس میشود .لذا اصالح بازار انرژی اوال باید بر اساس کاهش
عمومی قیمتها باشد و ثانیا نوسان قیمت نتیجهی عملکرد بازار انرژی باشد .بنابراین بطور خاص مسئله اصلی این است که در وهله
اول ،سازوکارهایی که تورم را در اقتصاد بهوجود میآورد اصالح شود و در وهله بعدی ،سازوکار تعدیل مستمر قیمت انرژی همچون
سایر کاالها و خدمات در اقتصاد تعیین شود.
در همین حال ،بررسی عملکرد قانون هدفمندسازی یارانهها ،نکات مهمی را در خود دارد .با وجود اختصاص یارانه به کاالها و بخشهای
مختلف اقتصادی ،بحث حاملهای انرژی در بین کاالهای مشمول یارانه همواره بیشترین اهمیت را دارد .این اهمیت ناشی از گستره
یارانههای پرداختی به حامل های انرژی و ماهیت ویژه آنهاست که عالوه بر کاالی مصرفی ،نهاده تولید نیز محسوب میشوند .وضع
موجود موجب ایجاد بدهی دولت به شرکتهای تأمین کننده انرژی از محل مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و بهای تمام شده آن عطف به
احکامی چون ماده ( )۰۹قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی شده است .برای مثال ،میزان بدهیهای
حسابرسی شده صنعت برق تا پایان سال  ۲۹۰۶حدود  ۹۱هزار میلیارد تومان برآورد شده که با تأدیه آن با استفاده از اسناد خزانه اسالمی،
به  ۱۹.۹هزار میلیارد تومان در سال  ۲۹۰۷کاهش یافت .شایان ذکر است هدف اصلی قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و به
تبع آن کاهش مصرف و افزایش توجه به موضوعاتی نظیر افزایش کارایی انرژی است ،مغفول مانده است .در بخش مصرف حاملهای
انرژی ،به عنوان نمونه ،مصرف روزانه بنزین از حدود  ۵۵میلیون لیتر در سال  ۲۹۰۹به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین طی سالیان متوالی
به بیش از  ۷۸میلیون لیتر در سال  ۲۹۰۶رسیده است .این رقم برای سال  ۲۹۰۰در حدود  ۸۹میلیون لیتر در روز است .درخصوص برق
نیز ثابت ماندن قیمت (یا افزایش ناچیز آن) باعث شده مصرف برق از حدود  ۲۸۸میلیارد کیلووات ساعت در سال  ۲۹۰۹به  ۱۶۵میلیارد
کیلووات ساعت در سال  ۲۹۰۶و  ۱۷۹میلیارد کیلووات ساعت در سال  ۲۹۰۰افزایش یابد .طبق قانون ،دولت اجازه داشت خالص وجوه
حاصل از اجرای این قانون را به صورت ( ۵۹درصد برای کمک به خانوارها ۹۹ ،درصد برای کمک به تولید و  ۱۹درصد برای جبران
هزینههای دولت) مصرف کند .اما ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهها در هیچ یک از سالهای اجرای قانون مذکور رعایت
نشده است .به نحوی که در عمل ،پرداخت یارانههای نقدی ،حدود  ۰۱درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص
داده است .گرچه قبل از اجرای قانون هدفمندی ،منابع چشمگیری از بودجه کشور به یارانه تعلق میگرفت و با تصویب و اجرای قانون
هدفمندی یارانهها انتظار میرفت با واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی ،منابع ایجاد شده موجب بهبود درآمد دهکهای پایین جامعه
و اصالح ساختار بنگاههای اقتصادی شود اما عملکرد  ۰سال اجرای قانون ،اختصاص یارانه یکسان برای همه دهکهای جامعه و عدم
اختصاص منبعی برای اصالح و توسعه ساختار بنگاههای اقتصادی است .در این راستا اجرای قانون ضمن افزایش هزینه واحدهای
تولیدی در کنار ممنوعیت افزایش قیمت محصوالت ،بنگاههای اقتصادی را با بحرانهای جدی (باالخص بنگاههای خصوصی) مواجه
کرد ،و اعمال سیاستهای نامتوازن دولت در حمایت از بخشهای دولتی و خصوصی ،زمینه تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم
آورد۲۶۸.

 ۲۶۸مرکز پژوهشهای مجلس ()۲۹۰۰
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بنابراین در راستای اصالح بازار انرژی ،مجموع راهکارهایی همچون التزام دولت به شناسایی دقیق گروههای هدف ،رایزنی با ذینفعان
و ایجاد کمپینهای اطالعاتی ،بهکارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و کاالیی ،ایجاد زمینههای الزم جهت جایگزینی
سوخت ،حمایت از بخش تولید ،ارتقای فناوری و بهبود بهرهوری در زمینه تولید انرژی ،مدیریت مصرف انرژی به روشهای غیرقیمتی
به متولیان بخش انرژی کشور پیشنهاد میشود .با این حال ابعاد بزرگ یارانه پنهان انرژی در کنار لزوم تعریف یک چتر حمایتی برای
خانوارهای آسیبپذیر اجرای اصالحات در بازار انرژی با هدف بازتوزیع یارانهها را دیکته میکند .در شرایطی در دوران کرونا افت قیمت
نفت فرصت مناسبی برای پیادهسازی اصالحات در بازار انرژی پیشروی سیاستگذار قرار داده بود با این حال شرایط تحریم به دلیل
عدم امکان دسترسی به منابع مالی این فرصت را محدود کرده بود .با اینحال همانطور که در فصل بعدی توضیح داده میشود ،همچنان
میتوان ذیل سیاستهای مختلف ناظر بر بازار انرژی و بازتوزیع منافع موجود در این بازار اقدام به اجرای اصالحات در بازار انرژی کرد.
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فصل هفتم :گزینههای بهینه در موزهی سیاستهای ممایتی
-1-9مقدمه
در این فصل سیاستهای حمایتی استفاده شده مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد و بر مبنای این ارزیابی پیشنهاداتی برای چگونگی
طراحی بهتر سیاستهای حمایتی ارائه میشود .الزم به ذکر است که با توجه به اینکه بخش مهمی از زیان رفاهی ایجاد شده ناشی از
کرونا به دلیل اعمال قرنطینه و تعطیلی مشاغل توسط دولت رخ داده است بخش مهمی از سیاستهای حمایتی ناظر بر چگونگی حمایت
از اشتغال و کسب و کارها در دوران کرونا بوده است .با این حال اجرای این سیاستها نیازمند در اختیار داشتن ابزارهای مناسب سیاستی
به ویژه چگونگی شناسایی مشاغل و بنگاههای آسیب دیده است .در نبود چنین ابزارهایی اجرای سیاستهای حمایتی با اتکا به اطالعات
خانوار میتواند به نتایج بهتری منجر شود .در ادامه سیاسیتهای حمایتی در ایران ذیل اشکال مختلف آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
-1-3ارزیابی سیاستهای ممایتی در ایران
سیاستهای حمایتی دولت در ایران در بخش بنگاههای اقتصادی از منظر تغییر مقررات و سیاستهای اعتباری ذیل حمایتهای مالیاتی
برای تعویق مالیات ،حمایت بیمه تامین اجتماعی ،حمایت در پرداخت عوارض و حمایتهای اعتباری بوده است که به صورت
مدتدار(بازههای سه ماهه) و ذیل اصناف مشخصی که ذیل دستور دولت مجبور به تعطیلی شدهاند ،در نظر گرفته شده است .هر چند
این سیاستها نیز ماهیت پویا داشته و برای مثال شمول این صنوف دهگانه اولیه یا مصادیق ذیل هر یک از آنها طی زمان تغییر کرده
است.
جدول -9-1سیاستهای ممایتی دولت در ایران
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به عالوه ،دولت بستهای  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی را برای مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در نظر گرفته است .فضای
مالی هر اقتصاد که میزان انعطاف در افزایش هزینهها و وصول و دریافت منابع مالی برای طراحی بستههای سیاستی را تعیین میکند
عاملی موثر در تعیین اندازه بستههای مالی در کشورهای مختلف بوده است .هر چند به دلیل اینکه شوک
ناشی از بیماری کرونا ،سالمت آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده و مساله مرگ و حیات در میان بوده است ،بخشی از قواعد مالی حاکم
بر سیاستهای مالی در شرایط حاضر منعطف شده است و این قیود برداشته شده است .برای مثال کشورهای اروپایی مستقل از میزان
بدهی و کسری خود این امکان را پیدا کردهاند که تا سقف یک درصد بودجه نسبت به افزایش کسریهای خود اقدام کنند .تفاوت در
فضای مالی کشورهای مختلف در کنار ابعاد شوکهای وارد شده به اقتصاد باعث شده است تا اندازه بستههای حمایتی در کشورهای
مختلف متفاوت باشد .نکته مهم در طراحی بسته های حمایتی ،تمایز بین ابزارها و اهداف مدنظر ذیل سیاستهای مالی و پولی است .در
حالیکه سیاست های پولی و اعتباری عمدتا با سه هدف کاهش نرخ بهره سیاستی ،خرید دارایی و تسهیل در استقراض از طریق
وثیقهگیری مناسب بوده است ،سیاستهای مالی دولت تعویق در مالیات ،ضمانت دولت برای دریافت وام از طریق سپردن سپرده به
صندوق های حمایتی یا شبکه بانکی و ارائه یارانه دستمزد یا پرداخت نقدی به خانوارها بوده است .آنچه به عنوان بستههای حمایتی
کشورها و متناسب با اندازه اقتصاد کشورها از آن یاد میشود در واقع بستههای مالی بوده است که منابع آن به صورت شفاف و مشخص
از طریق منابع و ابزارهای بودجهای تامین و تجهیز خواهد شد.
این در حالی است که در بسته  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی ارائه شده توسط دولت در ایران ۷۵ ،هزار میلیارد تومان از طریق کاهش نرخ
ذخیره قانونی بانکها بوده است ۶.۵ ،هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بوده و تنها یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و
منابع اندک مورد استفاده از هدفمندی یارانهها و  ۵۵۹میلیارد تومان منابع بودجهای ،میتواند ذیل سیاستهای مالی طبقهبندی شوند .از
اینرو کمتر از  ۱۹درصد بسته  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی بودجه دولت که حدود  ۹.۵درصد تولید ناخالص داخلی است ،جنبه سیاست مالی
داشته و لذا بسته مالی طراحی شده توسط دولت در مقایسه با بسته سایر کشورها ناچیز است .الزم به ذکر است که حتی برداشت یک
میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی نیز در صورتیکه امکان فروش ارز به دلیل شرایط تحریمی وجود نداشته باشد ،عمال معنای سیاست
پولی خواهد داشت و در نتیجه اندازه بسته مالی دولت ناچیز و نزدیک به صفر خواهد

بود۲۶۵.

جدول  -3-1بسته ممایتی دولت در ایران
منابع مالی
نوع ممایت

مورد نیاز

سیاست ممایتی

(میلیارد

محل تأمین منابع مالی

تومان)
حمایت نقدی از  ۹میلیون نفر (یک میلیون خانوار) در چهار
ممایت از خانوار

مرحله بین  ۱۹۹هزار تومان تا  ۶۹۹هزار تومان برحسب ابعاد

۲۹۹۹

منابع هدفمندی یارانهها

خانوار

۲۶۵در آخرین اعالم صورت گرفته در خصوص حمایت از خانوار ،ارائه تسهیالت به خانوار برای  ۱۹میلیون خانوار به میزان یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
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وام ودیعه مسکن با نرخ ترجیحی به مبلغ  ۹۹ ،۲۵و ۵۹
میلیون تومان

۱۹۹۹۹

حمایت از چهار میلیون خانوار بصورت تسهیالت یک میلیون
تا دو میلیون تومان بر حسب بعد خانوار با نرخ  ۸درصد و

از محل منابع بانکی با کمک بانک مرکزی

از محل منابع بانکی با کمک بانک مرکزی و
۷۹۹۹

تأمین  ۵۵۹میلیارد تومان از محل بودجه سال

تأمین مابهالتفاوت آن از محل بودجه دولت و منابع بانکی
ممایت از بخش
بهداشت و درمان

تأمین منابع الزم برای تأمین دارو ،ماسک ،تجهیزات پزشکی

933

و تأمین تخت و تجهیز بیمارستانها

اختصاص بیمه بیکاری

تجهیز صندوق بیمه بیکاری

ممایت از بنااههای

اعطای تسهیالت ،با نرخ سود  ۲۱درصد به صاحبان کسب و

آسیب دیده

کار آسیبدیده که شاغلین خود را اخراج نکرده اند.
جمع

۲۹۰۰

۲۱۹۹۹

از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی

۵۹۹۹

از محل یک میلیارد یورد صندوق توسعه ملی

۷۵۹۹۹

از محل منابع بانکی به کمک کاهش نرخ ذخیره
قانونی بانکها

۲۹۹۹۹۹

به عالوه ،یکی از مهمترین ویژگی ها در اثربخشی استفاده از ابزارهای مالی ،توجه به فازهای چهارگانه یاد شده و اجرای سیاست متناسب
با آن است .علیرغم این اهمیت ،بخشی از سیاستهای در نظر گرفته شده در کشور ما فاقد رعایت زمانبندی مناسب بودهاند .به طور
خاص پرداختهای نقدی به خانوارها که باید در زمان و به مقدار مناسب برای خانوارها در نظر گرفته شود تا انگیزه اعمال قرنطینه خانگی
را افزایش دهد ،اوال به مقدار ناکافی و ثانیا بدون در نظر گرفتن زمانبندی مناسب برای اجرای آن پیادهسازی شد به گونهای که تاکنون
تنها یک مرحله از اجرای این سیاست پیگیری شده است .به طور مشخص ارائه تسهیالت به بنگاههای اقتصادی که در بخش بعدی
به آن اشاره می شود به دلیل عدم طراحی مناسب و تاخیر زیاد در اجرا با استقبال چندانی مواجه نشد و باعث شد تا منابع در نظر گرفته
شده برای آن صرف امور دیگری شود.
با در نظر گرفتن نکات یاد شده ،به نظر میرسد بسته سیاستی طراحی شده در ایران فاقد مولفههای سیاست پولی و به عالوه ابعاد
سیاست مالی آن نیز بدون تامین مالی از بودجه و از طریق ابزارهای اعتباری دنبال شده است و لذا میتوان گفت که دولت سیاست
مشخصی متناسب با شرایط اق تصادی کشور در نظر نگرفته است که البته بخش مهمی از آن به دلیل فقدان وجود ابزارهای کافی و
منابع مالی در دسترس بوده است که این امر میتواند نحوهی واکنش اقتصاد ایران به شوک اقتصادی بیماری کرونا را متفاوت کند .با
در نظر گرفتن نکات گفته شده ،در بخش اول ابتدا به تفصیل سیاستهای اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف اعم از کشورهای در
حال توسعه ،توسعه یافته ونفتی مورد بررسی قرار گرفته ،سپس شرایط و سیاستهای به کار گرفته شده در ایران بهروزرسانی و اثار آنها
مورد بررسی تحلیلی قرار میگیرد.
جدول  -1-1مقایسه مولفههای بسته سیاست پولی و مالی ایران با سایر کشورها

۲۶۶بخشی از منابع یک میلیارد یورو(حدود  ۱۹۹میلیون یورو) به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شده است.
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سیاست پولی

ایران

نرخ بهره سیاستی

---

خرید دارایی

-----

تسهیل استقراض

----

سیاست مالی

ایران

تعویق مالیاتها یا وامها از

تعویق مالیاتها و بازپرداختها برای

طریق ابزارهای مالی

دوره سه ماهه

تسهیل دسترسی به منابع
مالی از طریق اعطای ضمانت

---

دولتی
مفظ اشتغال ،کمک به خانوار
و سایر

حفظ اشتغال در بسته  ۷۵هزار
میلیارد تومانی از طریق سیاست پولی
اعطای کمک به خانوار

-1-1بررسی سیاستهای ممایتی دولت در دورهی اخیر کرونا
-9-1-1ممایت از اشتغال
سیاست حمایت از اشتغال از طریق پرداخت وام به بنگاههای اقتصادی رسمی با تطابق وضعیت شغلی این واحدها پیش از دورهی کرونا
با عملکرد به روز آنها از طریق سنجش وضعیت واریز بیمه برای شاغلین آغاز شد و هدف اولیهی آن حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی
از طریق اعطای وام بود .در واقع آنچه در ابتدا اعالم شد شرط حفظ اشتغال مالک دریافت وام اعالم شد با این حال طراحی نامناسب
و تعویق بسیار زیاد در پیادهسازی آن که باعث شد واریز این وامها پس از بازگشاییها و بازگشت صنایع به فعالیت خود انجام شود،
اثربخشی اجرای این سیاست را کاهش قابل توجهی داد .در حالیکه همانطور پیشتر اشاره شد ،سیاستهای حفظ اشتغال در کشورهای
مختلف از طریق اعطای یارانه دستمزد دنبال شده است و دولت این یارانه را به عهده گرفته و لذا انگیزهی بنگاه برای تعدیل کاهش
مییابد ،دولت در ایران حفظ اشتغال را از طریق اعطای وام با نرخ  ۲۱درصد و اعمال جریمه در صورت عدم بازپرداخت یا عدم رعایت
شروط دنبال کرده است .در شرایطی که بنگاههای اقتصادی در دورهی کرونا با عدم قطعیت زیادی مواجه هستند ،از ابتدا مشخص بود
که اجرای این سیاست که سهم اصلی از جهت منابع مالی دولت را نیز به خود اختصاص داده است با استقبال چندانی مواجه نخواهد
شد .با این حال ابتدا  ۲۸رسته مشمول دریافت این وام بر اساس شدت آسیبپذیری تعریف شد و میزان وام دریافتی بر اساس تعداد
اشتغال این بنگاه ها و تعیین مبلغی ذیل هر اشتغال به عنوان وام سازوکار اعطای وام مشخص شد .رستههای تعریف شده و میزان وام
در نظر گرفته شده به صورت زیر است:
 بخش مراکز و مجتمعهای فرهنگی آموزشی ،هنری و رسانهای ،کسبوکارهای آموزش تعمیر رادیو و تلویزیون ،آموزش
حسابداری ،آموزش خیاطی ،آموزش کامپیوتر ،آموزش ماشیننویسی ،آموزش نقشهکشی ،مجتمع آموزش اشتغال ،آموزش
آرایش و پیرایش ،آموزش شیرینیپزی ،سینماها ،گالریهای هنری ،موزهها و مراکز تفریحی ،کتابخانهها ،دبستانها،
دبیرستانها ،مدارس کودکان استثنایی و مراکز مشاوره آموزشی مشمول دریافت تسهیالت میشوند که به ازای هر نفر شاغل
 ۲۶میلیون تومان وام میگیرند.
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 در بخش موسسـات خصوصی ،دارای پروانه بهـرهبرداری از وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی کـه در حوزههـای
درمانـی و تشـخیصی اعم از آزمایشـگاهی و پاراکلینیکی فعال هسـتند ،مهدکودکها ،آسایشگاههای سالمندان و معلوالن و
مراکز توانبخشی و بازپروری می توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند که بسته به اینکه به اجبار تعطیل شده یا بهشدت
آسیب دیدهاند تسهیالت  ۲۱میلیون تومانی و  ۲۵میلیون تومانی به ازای هر نفر شاغل را میتوانند دریافت کنند.
 یا در بخش مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی کسبوکارهایی نظیر سفالگری ،قیطانبافی ،حصیربافی ،معرقسازی،
پارکهای عمومی و جنگلی ،تاسیسات ساحلی و قالیبافان خاص میتوانند از تسهیالت  ۲۱میلیون تومانی به ازای هر نفر
بهرهمند شوند.
 همچنین در بخش حملونقل عمومی مسافر درون شهری ،ایستگاههای مترو ،حملونقل عمومی ،تاکسیرانی ،تاکسی تلفنی،
سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان ،اتوبوسرانی شهری ،کرایه مینیبوس و اتوبوس داخل شهر و تاکسیهای سرویس و
کرایه سواری مشمول دریافت تسهیالت کرونا شدهاند که به ازای هر نفر شاغل  ۲۱میلیون تومان وام و رانندگان  ۶میلیون
تومان وام دریافت میکنند.
در حالیکه در ابتدا جامعه هدف اجرای این سیاست بنگاههای با کد بیمهای تامین اجتماعی اعالم شد اما با مشخص شدن عدم استقبال
این بنگاهها که قاعدتا نسبت به بنگاههای غیررسمی از وضعیت بهتری برخوردار بودند ،بنگاههای فاقد کدبیمه نیز اضافه شد که در
مجموع  ۹میلیون واحد بنگاه آسیب دیده در رستههای یاد شده با اشتغال  ۵.۸میولین نفر شامل  ۱.۸میلیون نفر شاغل رسمی و  ۹میلیون
نفر شاغل فاقد بیمه بوده است.
شکل  -9-1جامعه هدف وام اشتغال
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همچنین میزان منابع در نظر گرفته شده با توجه به براوردهای صورت  ۱۹.۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که این میزان شامل
دو بخش  ۱۹هزار میلیارد تومانی برای  ۲۸رسته آسیب دیده و  ۹۵۹۹میلیارد تومانی برای شرکتهای بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی
در نظر گرفته شد.
شکل  -3-1ترکیب وام بر مسب جامعه اشتغال
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با توجه به اینکه در ابتدا تمرکز بر بنگاههای با کدبیمه ای بود ،مقرر شده بود وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق ارسال پیامک به صاحبین مشاغل مشمولین این طرح را شناسایی و شمول آنها را اعالم کند .با
این حال فرایند ارسال پیامک به این بنگاهها به دلیل عدم تخصیص منابع مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین بدهی
این وزارتخانه به اپراتورهای تلفن همراه با تاخیر و کندی قابل توجه مواجه شد به صورتیکه همانطور که اشاره شد اجرای طرح عمال
پس از بازگشاییهای اردیبهشت آغاز شد.
در پایان مردادماه و ذیل ثبتنام در سامانهی کارا که برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شده بود ،حدود  ۲۰۲هزار پرونده با ۷۷۵
هزار نفر اشتغال و با حجم درخواست وام در حدود  ۲۲هزار میلیارد تومان در سامانهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست وام
را ارائه داده بودند که این سامانه پس از بررسی پرونده افراد را به شعب مختلف بانکی معرفی کرده و این شعب از طریق تماس با افراد
نسبت به تشکیل پرونده و طی شدن مراحل اعطای وام اقدام میکردهاند.
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شکل -1-1عملکرد وام در پایان مردادماه
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با اینحال ،مجموع تسهیالت پرداختی تا تاریخ  ۲۶شهریورماه معادل  ۹۷۵۸میلیارد تومان بوده است .از این رقم ،معادل  ۰۶۹میلیارد
تومان به شرکتهای بزرگ حملونقل پرداخت شده و  ۱۷۰۲میلیارد تومان به رستههای چهاردهگانه پرداخت شده است و پیشرفت
پروندههای در شعب بانکی با تاخیر زیاد مواجه بوده است .بخشی از تاخیر پیشبرد این تسهیالت عدم شمول این وامها از منظر قواعد
بانکی مانند معوقات بانکی و چک برگشتی بوده است .در واقع در حالیکه از ابتدا میبایست مواردی اینچنینی مشخص و تعیین میشد
با اینحال عدم در نظر گرفتن این موارد باعث شد تا بخشی از افراد در عین رجوع به بانکها با مشکل مواجه شده و نتوانند تسهیالت
دریافت کنند .به عالوه اخذ ضامن و وثیقه یکی دیگر از مسائلی بوده است که باعث کاهش نرخ واقعی تقاضای تسهیالت شده است.
در واقع این عوامل لزوم تعریف ابزار ضمانت دولت ۲۶۷برای اعطای وام به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین شکل دادن به
یک سازوکار بودجهای روشن و مشخص ذیل صندوقهای فرابودجهای یا سند روشن به منظور تسریع در پیشبرد اقدامات را دیکته
میکند .اجرای سیاست حمایت از اشتغال هیچیک از این مولفهها را نداشت و به همین دلیل علیرغم برگزاری جلسات متعدد منجر به
نتیجهای که بتواند در دورهی موج اول کرونا اثرگذار باشد ،نگردید .بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه

 167همانطور که در فصل اول اشاره شد یکی از سیاستهای مهم اتخاذ شده توسط دولتها اعطای ضمانت توسط دولت برای اعطای وام به دلیل نبود یا در
دسترس نبودن وثیقه مناسب بوده است.
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اجتماعی ،دالیل عدم دریافت تسهیالت برای افرادی که پروندهی آنها در بانک تایید شده است اما تسهیالت نگرفتهاند به شرح زیر
است که همانطور که مشخص است بخش اصلی آن به نبود ضمانت و عدم امکان تامین وثیقه باز میگردد.
جدول –1-1دالیل عدم دریافت تسهیالت
دریافت وثیقه در مورد وام تا  93میلیون تومان

 11درصد

ضامن

 ۱۹درصد

چک برگشتی

 ۱۹درصد

داشتن اقساط معوقه

 ۲۹درصد

میزان باالی قسط

 ۲۹درصد

کوتاه بودن دوره بازپرداخت وام

 ۲۹درصد
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-3-1-1ممایتهای رفاهی
حمایتهای رفاهی از خانوار ذیل پرداختهای بالعوض به گروههای آسیب دیده ،اعطای وام یک میلیون تومانی(معادل  ۵۸درصد
حداقل حقوق) و اعطای وام ودیعه مسکن انجام شده است .وام ودیعه مسکن همچنان در مراحل نخستین آن است و شواهدی برای
ارزیابی آن وجود ندارد .برای پرداختهای انتقالی بالعوض نیز دادههای در دسترسی برای بررسی چگونگی شمول خانوارها یا نحوهی
استفاده از منابع مالی اختصاص داده شده ،وجود ندارد .هر چند اعطای این تسهیالت با توجه به محدودیتهای دسترسی به منابع مالی
برای خانوار از اهمیت باالیی برخوردار است.
در خصوص پرداخت وام یک میلیون تومانی که بر اساس منابع بانکها و به اتکای یارانه سرپرست خانوار پرداخت شده است ،مطالعاتی
صورت گرفته است و به عالوه جنبههای اجرایی آن نیز قابل بررسی است .از نظر اثربخشی اعطای این وام با هدف کمک به خریدهای
ضروری خانوار صورت گرفت .مطالعه ۲۶۸صورت گرفته بر اساس دادههای تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که پرداخت وام با مصرف
بیشتر کاالهای بیدوام و نیمه بادوام همبستگی مثبت دارد در حالیکه اثرمعناداری بین مصرف بیشتر کاالهای با دوام یا خرید دارایی
مشاهد نمیشود که حاکی از استفاده از وامها برای اهدا ف تعریف شده آن است .به عالوه ترکیب استفاده از منابع وام ذیل مخارج
مختلف نشان میدهد دو سوم از این منابع صرف خرید کاالهای مصرفی و بیدوام شده که در بین این کاالها نیز خوراکی و آشامیدنی
بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .از منظر کالن با این حال اجرای این سیاست با چالش عدم ایفای تعهدات سازمان
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هدفمندی یارانهها مواجه بود .سازمان هدفمندی یارانهها که ورودی اصلی آن منابع حاصل فروش فرآوردههای نفتی است به دلیل افت
قیمت فرآوردههای نفتی و همچنین کاهش تقاضای داخلی با کسری منابع در سالجاری مواجه بود به گونهای براوردهای اولیه کسری
 ۵۹هزار میلیارد تومانی این سازمان برای سالجاری را نشان میداد .علیرغم این کسری بازپرداخت اقساط وام یک میلیون تومانی که
به اتکای یارانه سرپرست خانوار بود از طریق ایفای این تعهد از سمت سازمان هدفمندی به بانکهای عامل صورت میگرفت با این
حال تا پایان شهریور ماه سازمان هدفمندی اقساط مرتبط را بازپرداخت نکرد که معنای آن افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی از
یک سو و از سوی دیگر کاهش انگیزه شبکه بانکی برای مشارکت در طراحی ابزارهای مالی مانند وام یک میلیونی است.
-1-1جمعبندی :ارزیابی از ابزارهای و گزینههای ممکن سیاستی برای ممایت از خانوارها
برآیند عملکرد نامناسب اقتصادی طی سالهای گذشته ،باعث افت قابل توجه در وضعیت رفاهی خانوارها شده است .افت وضعیت
رفاهی خانوار در حالی رخ داده است که دولت نیز با کمبود منابع مالی جدید برای حمایت غیرتورمی از اقشار نیازمند مواجه است.
ویژگی خاص دورهی جاری افزایش قابل توجه در ارزش داراییهای ارزی و ریالی ذیل ترازنامه دولت یا خانوار یا بنگاههای اقتصادی
بوده است .لذا به نظر میرسد گزینههای سیاستی در شرایط جاری محدود به چند مورد به شرح زیر است:
-9-1-1اصالح نظام یارانهای و بازتخصیص آن
بر مبنای گزارش سازمان برنامه و بودجه ،میزان یارانههای بودجهای احصا شده  ۲۹۹هزار میلیارد تومان در سال  ۲۹۰۸است .مجموع
یارانههای فرابودجهای از محل صندوقهای فرابودجهای ،منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی  ۲۸۹هزار میلیارد تومان
در سال تخیمن زده میشود .در نتیجه ،جمع یارانههای آشکار به  ۱۸۹هزار میلیارد تومان میرسد.
مجموع تسهیالت تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکهی بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر  ۷۱هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بهعالوه ،مجموع یارانههای پنهان بالغ بر  ۶۸۰هزار میلیارد تومان تخمین زده شدهاست .در مجموع  ۸۰۹هزار میلیارد تومان یارانه
پنهان ،۲۶۰بودجهای و فرابودجهای احصا شده که بیش از دو برابر بودجه دولت در سال  ۲۹۰۸است.
از اینرو میتوان پیشنهادات زیر در جهت اصالح نظام یارانهای کشور طرح کرد:
 تغییر نظام یارانهای از غیرنقدی و کاالیی به نقدی
 بهبود سازوکارهای شناسایی گروههای آسیبپذیر
 حذف برخی از یارانهها
تغییر نظام یارانهای از غیر نقدی به نقدی
یارانه غیرنقدی شامل یارانه حاملهای انرژی و کاالی اساسی و دارو است که به صورت یارانه پنهان داده میشود .در حالیکه متوسط
دریافت یارانه پنهان برای خانوارها ذیل این اقالم حدود  ۲۹میلیون تومان است ،میزان دریافتی دهک اول  ۹.۱میلیون تومان و دریافتی

 169یارانه پنهان در واقع هزینه فرصت منابعی است که به دلیل قیمتگذاری پایین دولت به ویژه در حوزهی انرژی ،بین مصرفکنندگان و گروههایی که
دسترسی به این منابع دارند توزیع میشود .قاعدتا میزان بهرهمندی از یارانه پنهان تابعی از میزان مصرف است.
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دهک دهم  ۱۲.۹میلیون تومان است .۲۷۹این توزیع نابرابر برای تمامی اقالم یاد شده وجود دارد به طوریکه برای کاالهای اساسی
نسبت بهرهبرداری دهک دهم به دهک اول حدود  ۵برابر ،برای دارو  ۲۵برابر و برای بنزین حدود  ۲۷برابر است .لذا به نظر میرسد
یارانه به صورت نامناسب و به نفع دهکهای باال توزیع شده است .تغییر نظام یارانهای از غیرنقدی به نقدی از طریق آزادسازی قیمت
این محصوالت و حمایت نقدی از خانوارهای آسیبپذیر عالوه بر آنکه میتواند منابع قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند میزان
بهرهمندی گروههای آسیبپذیر را میتواند به صورت معنادار بهبود دهد .به عالوه بررسی سطح قیمت کاالهای اساسی نهایی مانند
برنج خارجی ،گوشت و مرغ نشان میدهد سیاست حمایتی دولت نتوانسته است نقش موثری در کنترل قیمت داشته باشد به همین دلیل
میزان بهرهمندی گروههای آسیبپذیر برای این نوع کاالها نیز به شدت محدود بوده است .پیشنهاد سیاستی در این بخش عدم تخصیص
یارانه ارزی ذیل نرخ ارز ترجیحی( ۸۱۹۹تومانی) به این دسته از کاالها ،حمایت نقدی از مصرفکننده نهایی کمبرخوردار و تسهیل
تامین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان است .اولویت اول پرداخت یارانه نقدی افراد فقیر و سه دهک پایین درآمدی هستند که با
پایگاههای داده ،از جمله پایگاه داده رفاه ایرانیان و اطالعات بانکی خانوار با تقریب خوبی قابل شناسایی هستند ۲۷۲.در واقع دولت تمامی
یارانه ها را به جای آنکه از طریق بنگاه توزیع کند به سمت خانوار منتقل کرده و هر گونه سیاست حمایتی خود را از طریق شناسایی
گروههای آسیبپذیر و ذیل پرداختهای انتقالی به آنها صورت دهد .برای این منظور دولت باید شناسایی مناسبی از گروههای آسیبپذیر
داشته باشد .این شناسایی میتواند از طریق پایگاههای اطالعاتی به ویژه پایگاه رفاه ایرانیان و اطالعات مربوط به شبکه بانکی با همکاری
مشترک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد .پایگاه رفاه ایرانیان اطالعات مختلفی
از وضعیت دارایی ها و اطالعات شبکه بانکی افراد را در اختیار دارد که میتواند برای شناسایی مورد استفاده قرار گیرد .چالش استفاده از
این پایگاه عدم به روزرسانی مناسب ذیل محورهای مختلف اطالعاتی تجمیع شده در این پایگاه است با این حال با توجه به اینکه
اطالعات مربوط به تراکنشها و وضعیت حسابهای بانکی هر فرد ،یکی از به روزترین شاخصها در سنجش وضعیت اقتصادی است و این
پایگاه به این اطالعات دسترسی دارد ،ابزار مناسبی برای شناسایی میتواند باشد.
بهبود در سازوکار شناسایی گروههای آسیبپذیر
بیش از  ۶۹درصد نیازمندان در دهک اول درآمدی مشمول طرح مستمریبگیری از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا بهزیستی
نیستند و نزدیک به  ۱۱درصد مستمری بگیران فعلی در  ۶دهک باالی درآمدی هستند و انتظار میرود که واقعا مستحق دریافت
مستمری نباشند .به عالوه به نظر میرسد سایر طرحهای حمایتی نیز از میزان اصابت کافی برخودار نباشد .برای مثال علیرغم
گسترش طرح بیمه همگانی حدود  %۲۹جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که  %۹۲آنها در سه دهک پایین هزینهای قرار دارند .الزم
است این افراد و ویژگیهای آنها نظیر استان محل سکونت شناسایی شود و جهت افزایش دسترسی آنها به خدمات سالمت
پروژهای طراحی و اجرایی گردد .شناسایی این افراد به کمک پایگاههای دادهای نظیر اطالعات بانکی خانوار و همچنین پایگاه رفاه
ایرانیان امکانپذیر است .همچنین در جهت بهبود سازوکارهای شناسایی میتوان ایجاد مکانیزم خودانتخابی با مشروط کردن
حمایت به دسترسی به اطالعات بانکی و درآمدی افراد جهت احراز نیازمندی ،منجر به حذف اختیاری خانوارهای بینیاز از حمایتها
میشود .به عالوه با توجه به اطالعات درآمد-هزینه خانوار مرکز آمار ایران ،و با توجه به اینکه کارمندان رسمی دولت در دهکهای
 170گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص یارانه در ایران
 171شناسایی خانوارها میتواند از طریق ترکیب اطالعات مختلف که وضعیت خانوار را مشخص کند ذیل شاخصهایی مانند شاخص وسع صورت بگیرد.
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پایین قرار ندارند ،این گروهها از دریافت یارانه خارج شوند .بر اساس اطالعات بودجه خانوار در سال  ۰۹ ،۲۹۰۸درصد از کارمندان
دولت در شش دهک باالیی قرار دارند.
همچنین ،تجمیع نهادهای حمایتگر ذیل یک صندوق رفاه میتواند پوشش و شمول بیشتر اقشار آسیبپذیر را به همراه داشته
باشد و کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را افزایش دهد.
مذف برخی از یارانهها
برآوردهای انجام شده ۲۷۱نشان میدهد بدون اصالحات در حاملهای انرژی و افزایش منابع پایدار در اختیار جهت بازتوزیع ،دولت تنها
 ۵۵هزار میلیارد تومان امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دارد .این در حالی است که دولت در سال  ۲۹۰۸متعهد به پرداخت  ۱۸۹هزار
میلیارد تومان یارانه آشکار( مجموع یارانه بودجهای و فرابودجهای) میشود.
-3-1-1استفاده از داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی برای خانوار
همانطور که اشاره شد ویژگی مهم شرایط جاری افزایش قابل توجه در ارزش داراییهای مختلف است .به همین منظور میتوان
اقدامات زیر را مبتنی بر دارایی و با هدف بهبود وضعیت رفاهی خانوارها ساماندهی کرد:
 اعطای وام به خانوار متکی بر طال یا ارزش سهام :در شرایط کنونی سازوکار اعطای وام متکی بر دارایی ذیل بانکهای
کارگشایی و از طریق وثیقه گذاشتن طال توسط خانوار امکانپذیر است .با این حال و علیرغم افزایش قابل توجه در ارزش
طال طی سالهای اخیر میزان وام پرداخت شده در بانکهای کارگشایی افزایش نیافته و نسبت وام پرداختی به ارزش دارایی
وثیقه گرفته شده بسیار کوچک شده است .در شرایط کنونی بانکهای کارگشایی در ازای ترهین حداقل  ۸۹گرم طال مبلغ
 ۹۹میلیون ریال و ترهین حداکثر  ۲۸۹گرم طال مبلغ  ۲۹۹میلیون ریال تسهیالت جعاله پرداخت میکند که با در نظر گرفتن
ارزش روز طال میزان وام پرداخت شده حدود  ۵درصد ارزش دارایی وثیقه گرفته شده است که نسبت ناچیزی است و به
عالوه در صورت افت قابل توجه طال ارزش وثیقه گرفته شده به مراتب بیشتر است .با توجه به اینکه سازوکار بانک کارگشایی
در شرایط جاری وجود دارد و صرفا در صورت تامین منابع مالی یا بازتخصیص آن صرفا تعدیل میزان وامدهی باید انجام
شود ،ایجاد تناسب بین ارزش دارایی با میزان وام میتواند دسترسی خانوار به تسهیالت مالی را افزایش دهد .با توجه به فاصله
قابل توجه بین ارزش دارایی ،اعطای وام ذیل نصف ارزش دارایی وثیقه گذاشته شده میتواند مورد استفاده قرار گیرد .به عالوه
از طریق آزادسازی سهام عدالت و تعریف سازوکار وام مبتنی بر این سهام نیز میتوان نسبت به وثیقهگیری امن و اعطای
تسهیالت خرد به خانوار اقدام کرد.
 واگذاری سهام جدید شرکتهای حوزه انرژی :در شرایط کنونی ارزش داراییهای دولت و نهادهای حاکمیتی در بورس قابل
توجه است .میتوان بخشی از داراییهای دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی را به اقشار آسیب پذیر که سهام عدالت

ندارند۲۷۹

۲۷۱با توجه به اتکای  ۵۵درصدی منابع بودجه به منابع پایدار بر اساس گزارش سال  ۲۹۰۸سازمان برنامه و بودجه (کل منابع بدون منابع حاصل از نفت ،میعانات گازی و
صادرات گاز و همچنین منابع حاصل از واگذاری اوراق بهادار اسالمی دولت) اعمال این سهم به مجموع یارانههای بودجهای میتوان ادعا کرد تنها در حدود  ۵۵هزار میلیارد
تومان از این یارانهها از منابع پایدار تامین مالی میشوند.
 ۲۷۹بر اساس اطالعات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حدود  ۶.۶۸میلیون نفر از افراد در دهکهای پایین سهام عدالت دریافت نکردهاند.
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یا افرادی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند منتقل کرد .انتقال این داراییها میتواند انگیزه برای اجرای بخشی از
اصالحات در نظام یارانهای مانند اصالحات در افزایش قیمت انرژی را نیز تسهیل کرده و از اینجهت به صورت غیرمستقیم
نیز به بهبود اقشار آسیبپذیر کمک کند.

فصل هشتم :سیاستهای مالی با هدف کمک به کسب و کارها
سیاست ها و ابزارهای بهینه مالی برای تخفیف و جبران آثار ویروس کرونا بر کسبوکارها
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-8-9مقدمه
بیماری  COVID-19در دسامبر  ۱۹۲۰در شهر ووهان ۲۷۸چین شناسایی شد و در تاریخ  ۱۸فوریه  ۱۹۱۹نقطهی عطفی در گسترش
این ویروس رقم خورد .در این تاریخ میزان بیماران در  ۵۸کشور برای اولین بار از تعداد بیماران چین فراتر رفت و با شیوع در آسیای
شرقی (با مرکزیت ژاپن و کره جنوبی) ،خاورمیانه (با مرکزیت ایران) و اروپای غربی (با مرکزیت ایتالیا) حدود  ۸۹درصد از اقتصاد جهانی
را تحتتأثیر قرار داد ) .(Craven, et al. 2020اگرچه جوامع پیش از این نیز دنیاگیریهای ۲۷۵متعددی را پشت سر گذاشتهاند،
اما تخمین آثار اقتصادی و تبعات اجتماعی ویروس کرونا به سادگی امکانپذیر نیست .این بیماری عالوه بر آثاری که روی سالمت
عمومی داشته است ،شوک اقتصادی بزرگی را نیز به دنبال داشته و زنجیرهی عرضه جهانی را با اختالل مواجه کرده است .ممنوعیت
فعالیت بنگاهها سبب کاهش شدید عرضهی کل شده و تقاضای کل نیز به دلیل افت مصرف و سرمایهگذاری کاهش شدیدی را تجربه
کرده است ) .(Seetharaman 2020این مسائل به همراه کاهش صادرات ،کمبود مواد خام و اختالل در حملونقل بسیاری از
بنگاهها را با مشکالت گوناگونی مواجه کرده و زیانهای قابلتوجهی را به آنها تحمیل کرده است.
در این فصل ابتدا به مشکالت پیشآمده برای بنگاهها در اثر شیوع کرونا میپردازیم و تجربیات تعدادی از کشورها را در مواجهه با
این مشکالت بررسی میکنیم .در نهایت راهکارهایی را برای حمایت از بنگاهها در ایران ارائه میدهیم.
-8-3چالشهای بنااههای اقتصادی
بیماری کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسبوکارها شده و اختالالت پیشبینینشدهای را در بخشهای مختلف صنعت ایجاد کرده
است .بنگاهها با چالشهای متعددی مواجه شدهاند که از آن جمله میتوان به مسائل سالمتی و بهداشت ،زنجیرهی عرضه ،نیروی کار،
جریانات نقدی ،تقاضای مصرفکنندگان ،فروش و بازاریابی اشاره کرد) . (Donthu and Gustafsson 2020در این میان
بنگاههای کوچک و متوسط ۲۷۶را میتوان قربانیان اصلی دانست ،زیرا این بنگاهها اغلب فاقد منابع کافی برای گذر از چنین بحرانی
هستند ،بهخصوص اینکه زمان پایان این دنیاگیری مشخص نیست ) .(Shafi, Liu and Ren 2020فعالیت بنگاههای کوچک
و متوسط نقش مهمی در کارایی اقتصاد دارد و یکی از محرکهای کلیدی توسعهی اقتصادی و گسترش فرصتهای شغلی محسوب
میشود). (Razumovskaia, et al. 2020
هر بحرانی ،فارغ از منشأ آن ،اثر شدیدی روی بازارهای مالی جهان خواهد داشت که از طریق کاهش عرضهی اعتبار و افزایش
هزینهی تأمین مالی در بخش حقیقی اقتصاد منعکس میشود .بنگاههای کوچکتر با مشکالت منحصربهفردی در دستیابی به
سرمایههای بیرونی دستوپنجه نرم میکنند که این مشکالت با کمبود داراییهای فیزیکی و ملموس تشدید میشوند .این مسئله سبب
میشود که بنگاههای کوچک بیشازحد به منابع داخلی برای تأمین مالی فعالیتهای روزمرهی خود متکی باشند .در نتیجه ،شیوع
ویروس کرونا تعداد زیادی از بنگاهها را در معرض خطر کمبود نقدینگی قرار داده است (Cowling, Brown and Rocha
) .2020پژوهشی که روی بیش از  ۵۸۹۹بنگاه کوچک انجام شده این آسیبپذیری مالی را تأیید میکند و نشان میدهد که بنگاه
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میانه با هزینههای ماهانه  ۲۹هزار دالر تنها به مدت  ۱هفته نقدینگی کافی در اختیار دارد .همچنین  ۷۵درصد شرکتکنندگان در این
پژوهش با نقدینگی موجود حداکثر  ۱ماه میتوانند به فعالیت ادامه دهند ).(Bartik, et al. 2020
-8-1سیاستهای ممایت از بنااهها و تامین نقدینای
یکی از آسیبهای بحران کرونا از طرف عرضه محدود شدن تولید بنگاهها به دلیل خانه نشینی اجباری کارکنان و کم شدن تقاضای
آنها از سمت مشتریان است .در این حالت حمایت دولت از بنگاهها توجیه پیدا میکند .در خصوص بنگاههای رسمی آسیبدیده
سیاستهایی نظیر کاهش موقت بار مالیاتی میتوانند بکار گرفته شوند اما سیاستهای حمایتی عمومیتر با هدف کمک به بنگاههای
غیررسمی نباید مورد غفلت قرار گیرند .هدف اصلی این سیاستها ورشکسته نشدن بنگاهها و حفظ اشتغال آنهاست .بعالوه این سیاستها
بازیابی وضعیت بنگاه بعد از بحران را تسهیل میکنند و همچنین از طریق حفظ اشتغال باعث کاهش هزینه مالی سیاستهای حمایتی
جایگزین میشوند .مشابه حمایت از خانوار ،آنچه در زمینه حمایت از بنگاه نیز اهمیت دارد تشخیص آسیبدیدگی بنگاه از بحران و
میزان نیاز آن است.
سیاستهای حمایتی بنگاه صورتهای مختلفی دارند .گونه اولیه این سیاستها با هدف کاهش هزینه بنگاهها انجام میشوند و از انواع
آن میتوان به سیاستهای تخفیف مالیاتی و یا استمهال پرداخت اجاره و هزینه انرژی اشاره کرد .گونه دوم این سیاستها که با هدف
جبران سرمایه در گردش و ادامهدار کردن فعالیت بنگاه است ،سیاستهای اعتباری مثل تخصیص وام ،تضمین وام ،و یا تزریق سرمایه
به طور مستقیم است .همانند حمایت از خانوار ،یک موضوع مهم در حوزه حمایت از بنگاه نحوه شناسایی بنگاههای آسیب دیده و نحوه
توزیع حمایتها بین بنگاههای مختلف است .در حالت ایدهآل ،با داشتن اطالعات بروز از گردش مالی و اشتغال هر بنگاه ،با مقایسه
عملکرد بنگاه قبل و بعد از بحران میتوان میزان آسیبدیدگی آن را تشخیص و نحوه مناسب حمایت میزان اعتبار مورد نیاز هر بنگاه
را نیز مشخص کرد .برای مثال ممکن است صرفاً تضمین وام پاسخگوی نیاز یک بنگاه باشد اما یک بنگاه دیگر بدون تزریق مستقیم
سرمایه قادر به ادامه کار نباشد .در نبود چنین سامانههایی در کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای حمایت از بنگاه به تخصیص وام
با مقدار ثابت بر مبنای ویژگیهای کلی مانند رسته یا منطقه فعالیت و میزان آسیبدیدگی آنها در بحران تبدیل میکند .این گونه
سیاستها که به دلیل نبود اطالعات و سامانهای که فعالیت بنگاهها را رصد کند صرفاً بر مبنای برخی از ویژگیهای کلی است در عمل
تسهیالت را به سمت اصناف با قدرت سیاسی بیشتر و بنگاههای رسمی و بزرگ سوق میدهد .در حالیکه یک معضل اصلی در
کشورهای در حال توسعه که موجب ناکارایی در زمینه حمایت از بنگاه میشود وجود بخش غیر رسمی بزرگ است .در واقع در حالتی
که بسیاری از بنگاهها در جایی ثبت نشده و به صورت غیر رسمی فعالیت میکنند ،سیاست حمایتی که نتواند پوشش کافی از بنگاههای
ثبت نشده داشته باشد ،نه تنها زیانی از آنها جبران نمیکند ،بلکه میتواند به آسیب دیدگی مضاعف آنها از طریق کاهش توان رقابت با
بنگاههای رسمی که تسهیالت دریافت میکنند شود.
یک نکته دیگر در حوزه سیاستگذاری حمایتی میزان تورمزا بودن هر سیاست و حساسیت شرایط کشور در خصوص تورم است .برای
مثال در کشورهایی که هنگام شروع بحران تورم پایین داشتهاند و پس از شروع رکود با تورم منفی مواجه شدهاند افزایش تورم دغدغه
سیاستگذار نیست اما در ایران که پیش از شروع بحران کرونا با تورم باال دست به گریبان بوده تورم ناشی از اعمال هر سیاست باید
وزن زیادی در انتخاب شدن یا نشدن آن داشته باشد .با توجه به اینکه مجموع اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از خانوار کمتر از حمایت
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از بنگاههاست ۲۷۷و احتمال نکول وام توسط بنگاه در دوران رکود نیز باالست ،گشاده دستی در اعطای وام به بنگاهها تورم زایی باالتری
از اعطای یارانه به خانوار دارد .بنابراین هدفگیری درست در اعمال سیاست حمایتی از بنگاه جهت کم کردن مجموع منابع مورد نیاز آن
در شرایط رکود تورمی اهمیت مضاعف دارد.
 -8-1بررسی تجربیات کشورها در ممایت از بنااههای اقتصادی
آمریکا

شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی طوالنیمدت آمریکا را با مشکل مواجه کرد و بخشهای گستردهای از اقتصاد را به تعطیلی کشاند.
آمریکا نیز با توجه به تجربیات حاصل از بحران  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۰به سرعت سیاستهای متعددی را در مواجهه با این بیماری و با هدف
حمایت از افراد و کسبوکارها اتخاذ کرد .به بیان دقیقتر ،کنگرهی آمریکا  ۹بستهی مالی را در مواجهه با بیماری اجرا کرد که در
مجموع معادل  ۲۹درصد از تولید ناخالص داخلی بودند.
در گام اول سیاستهای حمایتی ،که در  ۶مارس  ۱۹۱۹اجرا شد ،حدود  ۸.۹میلیارد دالر برای حمایت از نهادهایی اختصاص داده
شد که در حال مبارزه با شیوع کرونا بودند .از این میزان ۹.۸ ،میلیارد دالر برای توسعهی واکسن و درمانهای جدید ۲.۰ ،میلیارد دالر
به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ۲۷۸و  ۲.۶میلیارد دالر برای کمکهای بینالمللی پرداخت شد.
گام دوم در تاریخ  ۲۸مارس  ۱۹۱۹تصویب شد و حمایت از خانوادهها را در دستور کار قرار داد .این مرحله مرخصی استعالجی
باحقوق ،کمکهای غذایی برای جمعیت آسیبپذیر و حمایت مالی برای تست کرونا را شامل میشود .تمامی افراد میتوانند از تست
رایگان کرونا بهرهمند شوند و شرکتهای کوچک ملزم به ارائهی حداقل دو هفته مرخصی استعالجی برای کارکنان آسیبدیده هستند
).(CEPAL 2020
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،شرکتهای خرد ،کوچک و بزرگ آسیبپذیری بسیار زیادی در برابر بحرانها دارند .این
شرکتها بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهند و نسبت قابلتوجهی از اشتغال در این شرکتها رخ میدهد .آمریکا در
مواجهه با این بحران و در گام سوم سیاستهای حمایتی خود ،قانون  ۲۷۰CARESرا به تصویب رساند که به موجب آن  ۱.۱تریلیون
دالر صرف حمایت از افراد ،کسبوکارهای کوچک و دولتهای محلی میشد (Humphries, Neilson and Ulyssea
) .2020این بسته که معادل  ۲۹درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است ،بزرگترین بستهی حمایتی در تاریخ کشور محسوب میشود.
مفاد این قانون عبارتند از ۱۰۹ :میلیارد دالر پرداخت مستقیم به افراد؛  ۱۶۹میلیارد دالر برای گسترش مزایای بیکاری؛  ۱۵میلیارد دالر
کمکهای غذایی؛  ۵۲۹میلیارد دالر برای ارائهی وام به شرکتها به منظور جلوگیری از ورشکستگی آنها؛  ۹۶۷میلیارد دالر وام
بالعوض و سایر کمکهای مالی برای کسبوکارهای کوچک به منظور حفظ نیروی کار؛  ۲۸۹میلیارد دالر برای بیمارستانها و نظام
سالمت؛  ۲۵۹میلیارد دالر پرداختی به دولتهای محلی؛ حدود  ۲۹۹میلیارد دالر برای نظام آموزشی ،نظام حملونقل و کمکهای

 177برای مثال کل اعتبار در نظر گرفته شده در اردیبهشت  ۳۳برای وام یک میلیون تومانی خانوار با پشتوانه یارانه نقدی
 ۱۷ه.م.ت بوده اما در مقابل  ۴۳ه.م.ت اعتبار برای وام  ۷۵میلیون تومانی به هر بنگاه فعال در رستههای آسیبدیده بوده
است .البته باید در نظر داش ت که اثر دادن اعتبار به بنگاه در میان مدت احتمالا ماندگارتر از حمایت از خانوار است ،اما
در شرایط تورمی بالا شدت بخشیدن به تورم میتواند اثر میان مدت را خنثی کند.
۱۷۸
)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
۱۷۹
The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act
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بینالمللی و در نهایت  ۱۸۹میلیارد دالر برای کمکهای مالیاتی ) .(CEPAL 2020در ادامه به بررسی برنامههای حمایتی از
کسبوکارهای کوچک میپردازیم.
شکل  -9-8جزئیات تخصیص منابع در گام سوم ممایتی

منبع :نقلشده در ). (CEPAL 2020

برنامههای ممایت از کسبوکارهای کوچک در آمریکا

برنامه حمایتی پرداخت

حقوق۲۸۹

 ،که بخشی از قانون  CARESمحسوب میشود ،به عنوان یک منبع نقدینگی موقت برای

کسبوکارهای کوچک ارائه شد .به موجب این برنامه  ۹۸۰میلیارد دالر وام بالعوض به شرکتهای کوچک پرداخت میشود تا از آن
برای پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای ثابت اضافی در طی بیماری کرونا استفاده کنند .با توجه به اینکه اغلب شرکتهای کوچک
با بانکها ارتباط دارند ،نظام بانکی به عنوان واسطهی پرداخت وامهای مذکور ایفای نقش میکند تا شرکتها بتوانند با سرعت بیشتری
منابع را دریافت نمایند.
گروه هدف این برنامه شرکتهای کوچک با حداکثر  ۵۹۹کارمند بوده و شرایط وام برای همه آنها یکسان تعیین شده است.
شرکتها حداکثر به میزان  ۱.۵برابر متوسط هزینههای حقوق ماهیانه یا  ۲۹میلیون دالر (هر کدام که کمتر باشد) امکان دریافت وام
دارند .هزینههای ماهیانه حقوق نیز بر مبنای هزینههای سال قبل پس از کسر مبالغ حقوق و مزایای بیشتر از  ۲۹۹هزار دالر محاسبه
میشود .نرخ بهرهی تمام وامها  ۲درصد و با سررسید دو سال تعیین شده است .شرکتها در صورت رعایت دو شرط از بازپرداخت وام
معاف میشوند :اول اینکه وام تا هشت هفته پس از دریافت ،صرف پوشش هزینههای حقوق ،اجاره و خدمات عمومی شود و دوم
اینکه تعداد کارکنان و سطح جبران خدمات آنان نباید کاهش یابد.

)Paycheck Protection Program (PPP

۱۸۰
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پس از تصویب این قانون تقاضای زیادی برای وام مذکور ایجاد شد و پس از گذشت چند هفته منابع پیشبینیشده به پایان رسید.
در این زمان دولت الیحهی توزیع  ۹۱۹میلیارد دالر دیگر را در دستور کار قرار داد که پس از تصویب توانست پاسخگوی نیاز شرکتها
باشد .سرانجام در هشتم ماه اوت و پس از توزیع  ۵۱۵میلیارد دالر وام ،این برنامه متوقف شد ).(Granja, et al. 2020
ترکیه

شیوع ویروس کرونا در ترکیه نیز همانند سایر کشورها منجر به اختالل در عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی شد .دولت ترکیه ،در پاسخ
به این بحران یک بستهی محرک اقتصادی را اجرا کرد که شامل ترکیبی از حمایتهای مالی و اعتباری برای حمایت از شهروندان و
کسبوکارها میشد و چارچوب آن مشابه سیاستهای اتخاذشده توسط سایر کشورها بود ) .(Cakmakli, et al. 2020این
حمایتها عبارتند از:
 تعویق سهماههی بازپرداخت وام برای شرکتها و حمایتهای اضافی از شرکتهای آسیبدیده؛
 ارائهی وام سرمایه در گردش به تمامی بنگاهها تا سقف  ۱۵هزار لیر ،مشروط بر حفظ سطح فعلی اشتغال؛
 کاهش مالیات بر ارزش افزودهی سفرهای هوایی از  ۲۸درصد به  ۲درصد به مدت سه ماه؛
 لغو دریافت مالیات بر مسکن تا ماه نوامبر؛
 تعویق مالیات و پرداختهای تأمین اجتماعی به مدت  ۶ماه برای صنایع فوالد و آهن ،فروشگاهها ،بخشهای تفریحی
و توریستی ،صنایع غذایی و صنایع خودروسازی ).(OECD 2020
دولت ترکیه همچنین سیاستهایی را برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و شرکتهای بزرگ در دستور کار قرار داد
که از آن جمله میتوان به وامهای صندوق ضمانت اعتبار ۲۸۲اشاره کرد .این صندوق در سال  ۲۰۰۸و به منظور حمایت از SMEها و
سایر شرکتهایی تأسیس شد که توانایی ارائهی وثیقه را برای دریافت وام از بانکها نداشتند ) .(Gökçe, et al. 2020در ماه
مارس سال  ،۱۹۱۹محدودیت این صندوق از  ۱۵میلیارد لیر (حدود  ۸میلیارد دالر) به  ۵۹میلیارد لیر (حدود  ۸میلیارد دالر) افزایش پیدا
کرد تا منابع در اختیار شرکتهایی قرار بگیرد که نیازمند نقدینگی هستند ).(OECD 2020
کرهی جنوبی

اولین موارد ابتال به ویروس کرونا در کره در اواخر ماه ژانویه تأیید شد و این میزان در اوایل ماه مارس به طور متوسط به  ۵۹۹نفر نیز
رسید .مقامات دولتی به سرعت راهبردهای جامعی را برای مبارزه با این ویروس در نظر گرفتند که تستهای گسترده و قرنطینه و
درمان فوری مبتالیان را شامل میشود .این شیوه به همراه فاصلهگذاری اجتماعی سرعت انتقال بیماری را کند و امکان فعالیت
کسبوکارها را فراهم کرد ) .(IMF 2020عالوه بر این ،سیاستهای حمایتی نیز توسط دولت در پیش گرفتهشد که در ادامه به آن
اشاره میشود.
از اوایل ماه فوریه تا اوایل مارس ،بخش مالی (شامل بانکهای دولتی ،بانکهای خصوصی و شرکتهای کارت اعتباری) حمایتهای
مالیای را به ارزش  ۱.۲میلیارد یورو برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم کردند .وزارت SMEها و استارتآپها نیز در ماه مارس
برنامهی حمایتی خود را به ارزش  ۲.۱میلیارد یورو اعالم کرد که شامل موارد زیر میشد:
 ارائهی منابع اضطراری برای حمایت مستقیم از SMEها و خویشفرمایان با هدف جلوگیری از کاهش نیروی کار؛
)Credit Guarantee Fund (CGF

۱۸۱

256

 ضمانتهای دولتی و بیمه برای وامها؛
 حمایتهای بهداشتی برای بازگشایی SMEهایی که به دلیل ارتباط با مبتالیان تعطیل شده بودند؛
 و تشویق کسبوکارهای کامالً فیزیکی به فعالیت در فضای مجازی.
پس از آن دولت بستهی حمایتی دیگری را به ارزش  ۹۰میلیارد دالر اعالم کرد که شامل موارد زیر میشد:
 تأمین مالی اضطراری برای شرکتهای کوچک و سایر حمایتهای تشویقی؛
 تضمین وام و فراهمکردن اعتبار ارزان برای شرکتهای کوچکی که کمتر از  ۷۸هزار دالر در سال درآمد دارند.
بستههای متعدد حمایتی دیگری نیز در ماههای بعد ارائه شد تا با ارائهی وام به کسبوکارها به ادامهی فعالیت آنها و حفظ سطح
اشتغال کمک کند ).(OECD 2020
روسیه

دولت روسیه از اواخر دسامبر  ۱۹۲۰اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از انتشار ویروس در کشور آغاز کرد و اولین موارد مبتال را در
اواخر ژانویه  ۱۹۱۹به ثبت رساند .این کشور پس از بستن مرزهای خود با چین و کشورهای اروپایی ،قرنطینهی اجباری مسافران سایر
کشورها را بهطور جدی پیگیری کرد و اقدام به تعطیلی مدارس ،مراکز تفریحی و ورزشی و تشویق مردم به دورکاری نمود .شوک ناشی
از کرونا به همراه کاهش شدید قیمت نفت و بیثباتی بازارهای مالی سبب شد تا تولید ناخالص داخلی در سه ماههی دوم  ۱۹۱۹نسبت
به مدت مشابه سال قبل با  ۸درصد کاهش مواجه شود .مقامات دولتی در پاسخ به این بیماری دست به اجرای سیاستهای حمایتی از
خانوارها و کسبوکارها زدند تا از آثار منفی شوکهای مذکور بکاهند ) .(IMF 2020هزینهی بستهی مالی حمایتی این کشور معادل
 ۹.۵درصد تولید ناخالص داخلی است که برخی از موارد آن عبارتند از:
 مهلت  ۶ماههی پرداخت حق بیمه اجباری و اجارهبهای داراییهای دولتی برای SMEها؛
 کاهش کارمزد بیمه برای تمام SMEها از  ۹۹درصد به  ۲۵درصد؛
 مهلت پرداخت مالیات و تعرفه برای SMEها؛
 تعویق پرداخت بهرهی وام بدون نیاز به پرداخت جریمه برای SMEها؛
 مهلت  ۶ماهه برای شروع فرایندهای ورشکستگی درصورت درخواست وامگیرنده؛
 پرداخت مستقیم کمک هزینهی حقوق و دستمزد به SMEها؛ و
 پرداخت یارانهای معادل  ۲۱۲۹۹روبل بهازای هر کارمند به SMEها ).(OECD 2020
نتایج یک پژوهش نشان میدهد که بدون اجرای بستههای حمایتی دولت ،فعالیت SMEها تا سال  ۱۹۱۹حدود  ۹۰درصد نسبت
به ابتدای سال کاهش پیدا میکرد .همچنین اجرای سیاستهای ترکیبی حمایتی شامل حمایتهای مالیاتی ،اجرایی ،بانکی و مالی برای
کاهش آثار منفی واردشده بر SMEها ضروری است .درمجموع اگرچه حمایتهای دولت روسیه برای بهبود وضعیت SMEها از
کارایی خوبی برخوردار بوده است ،اما منابع اختصاصیافته باید حدود  ۱برابر افزایش یابد ).(Razumovskaia, et al. 2020
اکراین
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اولین موارد ابتال به ویروس کرونا در این کشور در اوایل ماه مارس سال  ۱۹۱۹به تأیید رسید .با افزایش تعداد مبتالیان در ماه ژوئن،
سفرهای بینالمللی به مقاصد مختلف برای شهروندان اکراین ممنوع و در ماههای بعد بهتدریج بخشهای مختلف اقتصاد نیز تعطیل
شد .دولت اکراین سیاستهای مختلفی را برای کاهش آثار منفی این بیماری اجرا کرد که عبارتند از:
 جریمهی نقض قوانین مالیاتی برای مدت مشخصی برداشته شد؛
 بازرسیهای مالیاتی به تعویق افتاد؛


آخرین مهلت ثبت اظهارنامهی مالیاتی تا ژوئیهی سال  ۱۹۱۹تمدید شد؛

 اجاره بهای زمین و مالیات بر امالک اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماه مارس دریافت نشد؛
 اجارهبهای اموال دولتی ،درصورتیکه برای ارائهی خدمات ضروری در زمان قرنطینه استفاده شوند ،بهطور کامل بخشیده
میشود یا تا  ۱۵درصد کاهش مییابد.
مجلس نیز ضمن تسهیل قوانین مالیاتی ،آستانهی پرداخت مالیات را افزایش داد و امکان تعویق پرداختهای مربوط به تأمین
اجتماعی را برای SMEها تا انتهای ماه مه فراهم کرد .همچنین برای حمایت از بنگاهها وامهای ارزانقیمتی را تعیین کرد که هزینهی
آن در مجموع به حدود  ۲۵.۹میلیارد گریونای اکراین میرسید .عالوهبراین ،مجلس قانونی را به تصویب رساند که تا  ۰۹روز پس از
پایان قرنطینه ،مانع از گشودن پروندههای ورشکستی علیه اشخاص حقیقی میشد ).(IMF 2020
در انتهای سال میالدی و با هدف آمادهسازی برای قرنطینهی ژانویهی سال  ،۱۹۱۲مقامات دولتی سیاستهای دیگری را برای
حمایت از کسبوکارهای کوچک اعالم کردند .بهعنوان مثال ،کارآفرینان واجد شرایط از حمایتی معادل  ۸هزار گریونا برخوردار و تا ماه
مه سال  ۱۹۱۲از پرداخت مالیات معاف خواهند شد .همچنین کارفرمایانی که از قرنطینه آسیب دیدهاند ،به میزان متوسط حق تأمین
اجتماعیای که در طول  ۲۹ماه برای کارمندان خود پرداخت کردهاند ،از حمایت دولت بهرهمند خواهند شد و بدهی مالیاتی آنها تا
سقف  ۹۹۹۹گریونا بخشیده خواهد شد (همان).
بهطور خالصه ،میتوان اقدامات اکراین را به چند بخش کلَی تقسیم کرد:
 .۲کاهش مالیاتها برای رونق کسبوکارها و ارائهی تسهیالت ویژه به افرادی که بیکار شدهاند؛ از جملهی این تسهیالت
میتوان به افزایش بیمهی بیکاری و افزایش حقوق بازنشستگی اشاره کرد.
 .۱حمایت نقدی از شرکتها برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهیهای مالیاتی؛
 .۹حمایت از شرکتهایی که توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارند؛ بهعنوان نمونه از طریق تعویق فرایند ورشکستی و
لحاظنکردن نکول وام در ارزیابی ریسک اعتباری شرکت ،تأمین مالی و جذب سرمایه را برای شرکت تسهیل کردند.
سوئیس

سوئیس را میتوان یکی از اولین کشورهای اروپایی دانست که درگیر ویروس کرونا شد .اولین موارد ابتال به ویروس در اواخر فوریه به
ثبت رسید .پس از آن ،دولت دستور تعطیلی فروشگاهها ،رستورانها ،مراکز تفریحی و مراکز آموزشی را صادر کرد و شهروندان را به
ماندن در منزل تشویق نمود.
در دورهی موج اول بیماری و پس از قرنطینه ،دولت مجموعهای از سیاستهای حمایتی را به ارزش  ۷۹میلیارد فرانک (معادل
 ۲۹.۸درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال  )۱۹۲۰اجرا کرد .اولین بستهی حمایتی عبارت بود از ۸ :میلیارد فرانک برای جبران
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هزینهی بیکاری ۲ ،میلیارد فرانک برای کمک مالی به شرکتهای آسیبدیده و ۵۸۹میلیون فرانک که به تضمین وام برای SMEها
اختصاص یافت .بستهی حمایتی دوم ،که در اواخر ماه مارس به اجرا درآمد ،عبارت بود از :افزایش کمکهزینهی کار کوتاهمدت۲۸۱؛
اختصاص  ۱۹میلیارد فرانک برای تضمین وامهای

موقت۲۸۹

که توسط SMEها دریافت میشود؛ امکان تعویقِ بدون بهرهی

پرداختهای تأمین اجتماعی برای شرکتهای آسیبدیده؛ تمدید مهلت پرداخت مالیاتها و بدهیها؛ و حمایت مالی از خویشفرمایان
و کارمندانی که بهدلیل سیاستهای دولت در مبارزه با ویروس کرونا مجبور به کاهش فعالیتهای خود شدهاند (بهعنوان مثال ،مادران
شاغلی که پس از تعطیلی مدارس باید از فرزندان خود در خانه مراقبت کنند).
در مرحلهی بازگشایی ،دولت تمرکز خود را بر اجرای سیاستهایی قرار داد که بتواند روند اقتصاد را از حالت اضطراری خارج کند و
شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد؛ از جمله :افزایش کمکهای مالی به بخش حملونقل عمومی و حملونقل ریلی انجام؛ جبران درآمد
خویشفرمایان تا اواسط سپتامبر و افزایش حداکثر دورهی دریافت غرامت کار کوتاهمدت از  ۲۱ماه به  ۲۸ماه ).(IMF 2020
با توجه به اینکه تضمین وام و کار کوتاهمدت دو بخش مهم از سیاستهای حمایتی سوئیس را تشکیل میدهند ،در ادامه به توضیح
هر یک میپردازیم.
تضمین وام

در اوایل ماه آوریل ،شورای فدرال میزان تسهیالت تضمین وام را تا سقف  ۸۹میلیارد فرانک افزایش داد تا پاسخگوی تقاضای روزافزون
افراد و شرکتها باشد .این رشد تقاضا که با همکاری مناسب بانکها همراه بود ،منجر به امضای بیش از  ۷۶هزار توافقنامه با بانکها
به ارزش  ۲۸میلیارد فرانک شد که تصمیم شورای فدرال را برای افزایش سقف تسهیالت از  ۱۹میلیارد به  ۸۹میلیارد فرانک به دنبال
داشت.
اگرچه پیشفرض شورای فدرال در اعطای وام استفادهی درست از این تسهیالت است ،اما امکان سوءاستفاده از این وام بهطور
بالقوه وجود دارد؛ بنابراین ،شورا دستورات الزم را برای جلوگیری از این امر به نهادهای مربوط ابالغ کرد که موارد زیر را شامل میشود:
 )۲واحد مرکزی سازمانهای ارائهدهندهی وام موظف به بررسی و تأیید شرایط متقاضیان و جلوگیری از درخواستهای
چندگانه هستند .در صورت مشاهده هرگونه تخلف وام برگشت داده خواهد شد.
 )۱عملکرد شرکتها در استفاده از تسهیالت از طریق برقراری پیوند میان دادههای مالیات بر ارزش افزوده و سایر دادهها
نظیر اطالعات فروش شرکتها ،بهطور کامل رصد خواهد شد.
 )۹دپارتمان مالی فدرال ۲۸۸مسئولیت ارائهی راهکارهای ممکن برای تشدید مقررات کیفری را بر عهده دارد .به این ترتیب
امکان پیگرد قانونی شرکتهای متقاضی وام و اشخاص حقیقی مسئول در شرکت فراهم خواهد شد.

 :182 Short-time workاین طرح به شرکتها اجازه میدهد که در صورت بروز بحرانهای اقتصادی ،بهطور موقت ساعت
کاری نیروی کار را کاهش دهند ،درحالیکه کارکنان بهازای ساعات بیکاری از حمایت دولت برخوردار خواهند شد.
 : 183 Bridge loanوام موقت در صورت نیاز فوری به نقدینگی استفاده میشود و به افراد اجازه میدهد تا با تأمین فوری
نقدینگی ،تعهدات فعلی خود را برآورده کنند.
(FDF) 184 Federal Department of Finance
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عالوهبر موارد گفتهشده ،شورای فدرال برای حمایت از SMEها وامهای کمتر از  ۵۹۹هزار فرانک را بهطور کامل و وامهای بین
 ۵۹۹هزار تا  ۱۹میلیون فرانک را تا سقف  ۸۵درصد تحت پوشش قرار میدهد .شرکتها میتوانند برای جبران هزینههای ثابت و متغیر
خود از این وام بهرهمند شوند و آن را طی مدت  ۵سال بازپرداخت نمایند ).(The Federal Council 2020
کار کوتاهمدت

شورای فدرال سوئیس برای حمایت از اقتصاد بخش مهمی از سیاستهای خود را حول حفظ دستمزد نیروی کار متمرکز کرده و
مبلغی بالغ بر  ۲۹میلیارد فرانک را برای این منظور اختصاص داده است .مهمترین ویژگیهای این سیاستها عبارت است از:
 )۲پرداختهای حمایتی تا سقف  ۸میلیارد فرانک بهعنوان کمکهزینهی کار کوتاهمدت به بیمههای بیکاری اختصاص یافت.
زمان انتظار نیز برای دریافت حمایت کار کوتاهمدت به  ۲روز کاهش پیدا کرد؛ به این ترتیب ،شرکتها ملزم به پرداخت
هزینهی  ۲روز بیکاری خواهند بود و پس از آن تحت پوشش بیمهی بیکاری قرار میگیرند.
 )۱مبلغ  ۸.۵میلیون فرانک نیز برای صادرکنندگانی اختصاص یافت که فعالیت آنها بهعلت بیماری کرونا مختل شده است.
 )۹خویشفرمایانی که شغل خود را از دست دادهاند واجد دریافت مبغلی معادل حداقل حقوق خواهند بود.
-8-2جمعبندی سیاستهای کشورهای مختلف در ممایت از بنااههای اقتصادی
بهطور کلّی ،پرکاربردترین سیاستهای حمایتی که در کشورهای مختلف اجرا شده است عبارتند از :تعویق مالیات بر سود و درآمد،
تضمین وام ،پرداخت مستقیم به SMEها و یارانه بر دستمزد ).(OECD 2020
شکل  -3-8سیاستهای ممایتی از SMEها بر مسب درصد کشورها در گروههای درآمدی مختلف

منبع :برگرفته از )(Bosio, et al. 2020

شکل باال سیاستهای حمایتی پراستفاده توسط کشورها را در گروههای مختلف درآمدی نشان میدهد .مشاهده میشود که در
کشورهای با درآمد باال و باالتر از متوسط ،سیاستهای حفظ شغل در ردهی دوم سیاستهای پرکاربرد قرار دارد .در مقابل ،در کشورهای
با درآمد کم و کمتر از متوسط ،سیاستهای مالیاتی دومین سیاست پرکاربرد بوده است .از جمله سیاستهای حفظ شغل میتوان به
یارانه بر دستمزد ،پرداخت نقدی به خویشفرمایان ،و حمایتهای مالی برای دیجیتالیشدن و بازآموزی نیروی کار اشاره کرد .در
کشورهای کمدرآمد که این اقدامات امکانپذیر نیست ،تمرکز دولتها معطوف به کاهش مالیات یا تسریع استرداد مالیات بوده است
).(Bosio, et al. 2020
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-8-3بررسی سیاستهای ایران در ممایت از بنااههای اقتصادی
همزمانی شیوع ویروس کرونا در ایران و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ،رکود و تورم و مشکالت ساختاری موجب افزایش نگرانیها
نسبت به آیندهی اقتصاد کشور شده است؛ زیرا آسیبدیدن کسبوکارها و فعاالن اقتصادی میتواند کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی
و اشتغال را بهدنبال داشته باشد و رفاه خانوارها را با شدت بیشتری تحتتأثیر قرار دهد (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  .)۲۹۰۰نتایج
حسابهای ملی فصلی مرکز آمار نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در ششماههی نخست سال  ۲۹۰۰نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشد -۲/۰درصدی داشته است.
شکل  -1-8سهم و نرخ رشد گروههای عمدهی اقتصادی از تولید ناخالص داخلی

منبع :گزارش نرخ رشد اقتصادی ششماههی نخست سال  – 9111مرکز آمار ایران

در شکل باال مشاهده میشود که در ششماههی نخست سال  ،۲۹۰۰رشتهفعالیتهای گروه کشاورزی ۲/۷درصد ،گروه صنایع و
معادن -۹/۷درصد و گروه خدمات -۹/۵درصد نسبت به ششماههی سال  ۲۹۰۸رشد داشته است.
شیوع ویروس کرونا از یک طرف باعث کاهش عرضهی نیروی کار و اختالل در فرآیند تأمین مواد اولیهی تولید شده و تعدیل
نیروی کار و در نتیجه کاهش تقاضا را بهدنبال داشته است .از طرف دیگر خانوار بهدلیل نااطمینانی نسبت به آینده ،خرید اقالم
غیرضروری را به تعویق میندازد که این امر منجر به تشدید کاهش تقاضای کل میشود .این شرایط به همراه افزایش هزینههای
بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا که منابع دولت را برای سیاستهای حمایتی بهشدت محدود کرده ،بر لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی
بهینه میافزاید (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)۲۹۰۸
در گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رستههایی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدهاند بهشرح زیر
عنوان شده است:
 )۲مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،کافهها ،طباخیها ،تاالرهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیهفروشیها
و موارد مشابه؛
 )۱مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتلآپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها،
مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها و موارد مشابه؛
 )۹حملونقل عمومی مسافر درونشهری و برونشهری اعم از هوایی ،جادهای ،دریایی و ریلی؛
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 )۸دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری؛
 )۵تولید و توزیع پوشاک؛
 )۶تولید و توزیع کیف و کفش؛
 )۷مراکز تولید آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و میوه؛
 )۸مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی؛
 )۰مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی؛
 )۲۹مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی.
سهم ارزشافزودهی رستههای مذکور در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۲۸/۸درصد و سهم شاغالن این رستهها از کل
اشتغال کشور ۲۵درصد است (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .)۲۹۰۰
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و طبق پایش صورتگرفته از واحدهای صنفی سراسر کشور طی دو هفتهی اول
فروردینماه  ،۲۹۰۰میزان فروش این واحدها در پایان سال  ۲۹۰۸نسبت به مدت مشابه سال گذشته به این نحو تغییر کرده است:
صنایع کیف و کفش با ۰۸درصد کاهش ،نساجی و پوشاک با ۰۱درصد کاهش ،تحریر و چاپ و صنایع دستی و فرش با ۸۶درصد کاهش،
ساختمانی با ۸۵درصد کاهش ،سایر صنایع خرد با ۸۱درصد کاهش ،خدمات با ۸۲درصد کاهش و غذایی با ۶۷درصد کاهش مواجه
شدهاند (تهرانی .)۲۹۰۰
همچنین ،پژوهشکدهی آمار نیز طرح نظرسنجی تأثیر کرونا بر کسبوکارها را در دو دوره اجرا کرد که دورهی اول شامل اسفند
 ۲۹۰۸و فروردین  ۲۹۰۰و دورهی دوم شامل اردیبهشت  ۲۹۰۰بود .این طرح بهگونهای طراحی شده است که بتوان نتایج آن را در
سطح کل کشور و همچنین سه گروه عمدهی فعالیتهای اقتصادی (خدمات ،صنعت و معدن ،کشاورزی) منتشر کرد (پژوهشکدهی آمار
 .)۲۹۰۰بر اساس این گزارش ،بیشترین تأثیر کرونا بر میزان فروش کسبوکارهای اقتصادی بوده است (شکل .)۸-۸
شکل -1-8بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسبوکارها به تفکیک بخشهای اقتصادی در اردیبهشت

منبع :برگرفته از (پژوهشکدهی آمار )9111
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طبق اطالعات اخذشده از پاسخگویان ،مهمترین مشکل در کل کسبوکارها در اردیبهشتماه پرداخت حقوق و دستمزد با ۱۰درصد
بوده است .بازپرداخت وامها با ۱۲درصد و پرداخت اجاره با ۲۸درصد در رتبههای بعدی قرار دارند (شکل .)۵-۸

شکل -2-8مهمترین مشکالت کسبوکارها طی دوران شیوع کرونا در اردیبهشت

منبع:برگرفته از (پژوهشکدهی آمار )9111

در آخرین سؤال این طرح ،از پاسخگویان در ارتباط با انتظار آنها از دولت در دوران مشابه شرایط کرونا برای حمایت از فضای
کسبوکار پرسیده شد که حدود  ۱۸از پاسخگویان به «تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وامهای با سود پایین» اشاره کردهاند.
از دیگر انتظارات مهم میتوان به «تعویق بازپرداخت وامها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» با ۸۲/۹درصد و «معافیت مالیاتی
در زمان اپیدمی» با ۹۹درصد اشاره کرد (شکل .)۶-۸
شکل  -3-8انتظارات از دولت در شرایط مشابه کرونا
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منبع :برگرفته از (پژوهشکدهی آمار )9111

در نهایت اینکه بر اساس ریسکهای کسبوکارها ،کرونا در سه سطح اثرگذار بوده است :دستهی اول مشاغلی هستند که با شیوع
کرونا بهدلیل مراقبتهای بهداشتی خانوادهها با کاهش تقاضا مواجه شدهاند (مانند خدمات آژانسهای مسافرتی ،هتلها و غیره)؛ دستهی
دوم مشاغلی که بهدلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضهی خدمات و کاالها مواجه شدهاند (مانند عمدهفروشی و خردهفروشی،
مشاورههای حقوقی و حسابداری ،مدیریتی و غیره) و دستهی سوم مشاغلی که با تعطیلی مواجه شدهاند (مانند مشاغل آموزشی ،مدارس
و دانشگاهها ،باشگاههای ورزشی و غیره) (تهرانی .)۲۹۰۰
-8-1بررسی تأثیر کرونا بر کسبوکارهای اینترنتی ایران
شیوع ویروس کرونا بر کسبوکارهای اینترنتی نیز بیتأثیر نبوده است ،اگرچه تحلیل این اثرگذاری با پیچیدگیهایی همراه است .بهدلیل
تأثیر منفی این بیماری بر تأمینکنندگان کسبوکارها و مشکالت زیرساختی ،بعضی از این کسبوکارها نتوانستهاند از این شرایط
پیشآمده بهرهمند شود (حسنوند .و غیره .)۲۹۰۰
شکل زیر تأثیر شیوع کرونا بر مهمترین کسبوکارهای اینترنتی ایرانی را نشان میدهد که سازمان فناوری اطالعات ایران در
فروردین  ۲۹۰۰بهنقل از سایت  techsaraگزارش کرده است.
در صنعت گردشگری آنالین ،همانطور که انتظار میرفت ،سفرها و استفاده از هتلها و مسافرخانهها بهشدت کاهش پیدا کرد و
بهدنبال آن بخش گردشگری در بین کسبوکارهای نوپا بیشترین آسیب را متحمل شد .علیبابا و فالیتو که بیشترین سهم را از فروش
بلیتهای هواپیمایی دارند ،بهترتیب  ۸۹و ۷۵درصد کاهش در میزان فروش را تجربه کردند .در حوزهی اجارهی اقامتگاههای گردشگری
نیز استارتآپ «شب» از کاهش ۷۹درصدی رزرو اقامتگاهها خبر داده است.
در بخش پلتفرمهای اطالعرسانی خدمات تفریحی و فرهنگی ،میتوان به استارتهایی مانند ایوند یا تیکت اشاره کرد .استارتآپ
ایوند که در زمینهی اشتراکگذاری اطالعات رویدادها فعالیت میکند ،کاهش ۷۵درصدی فروش را گزارش کرده است .استارتآپ
تیکت نیز که فروش بلیتهای تئاتر ،کنسرت و سینما را بر عهده دارد ،فروش خود را بهطور کامل از دست داده است .در زمینهی
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تخفیفهای گروهی نیز استارتآپهای تخفیفان و نتبرگ با کاهش ۸۹درصدی فروش مواجه شدهاند .استارتآپهای این بخش ،پس
از گردشگری ،بیشترین آسیب را از بیماری کرونا دیدهاند.
در بخش خرید آنالین ،استارتآپهای اسنپمارکت و باسالم به ترتیب  ۵۹و ۲۵درصد افزایش فروش داشتهاند .در مقابل ،در بخش
سرویسهای غذایی و بهدلیل تعطیلی رستورانها ،اسنپفود و چلیوری کاهش ۶۹درصدی فروش را تجربه کردهاند.
استارتآپهای بخش تماشای فیلم و بازی آنالین از رشد قابلتوجهی بهرهمند شدهاند .میزان بارگذاری فیلم در آپارات با رشد
۸۹درصدی و تماشای فیلم با رشد ۱۵درصدی همراه بوده است .میزان مشاهدهی محتوای بصری فیلیمو نیز رشد ۹۵درصدی داشت
است.
در بخش برگزاری رویدادهای آنالین ،فروش روزانهی استارتآپ ایسمینار رشد ۸۹۹درصدی داشته و در یک هفته  ۶هزار کاربر
جدید جذب کرده است .استارتآپ لحظهنگار نیز از افزایش ۵۹درصدی برگزاری رویداد و کالس آنالین خبر داده است.

شکل  -1-8تأثیر شیوع کرونا بر کسبوکارهای اینترنتی
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منبع :برگرفته از (مسنوند ,و غیره )9111
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شکل زیر نشان میدهد که تأثیر کرونا بر خریدهای اینترنتی مثبت بوده و افزایش تعداد و ارزش خریدهای اینترنتی را بهدنبال داشته
است ،درحالیکه خریدهای حضوری کاهش یافته است.
شکل -8-8اثر کرونا بر سهم ارزش و تعداد تراکنشهای مالی

منبع :برگرفته از )(Hoseini and Valizadeh 2020

تأثیر کرونا بر کسبوکارهای اینترنتی در جدول زیر بهطور خالصه قابلمشاهده است .نسخهی کامل این جدول در گزارش سازمان
فناوری اطالعات ایران موجود است.

جدول  -9-8تأثیر کرونا بر کسبوکارهای اینترنتی
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منبع :برگرفته از (مسنوند ,و غیره )9111

-8-8بررسی اقدامات مصوب دولت در زمینهی ممایت از کسبوکارها
با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت ،در نهایت  ۷۵هزار میلیارد تومان برای حمایت از خانوارها و بنگاهها در نظر گرفته شد .مقرر
شد که  ۱۵هزار میلیارد تومان از این منابع از محل کاهش نرخ ذخیرهی قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و  ۵۹هزار میلیارد تومان هم
از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری تأمین شود .همچنین اعالم شد که در سمت مصارف هم  ۱۵هزار میلیارد تومان صرف
حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و بیمهی بیکاری و تحریک تقاضای خانوارهای یارانهبگیر و حدود  ۵۹هزار میلیارد تومان هم صرف
اعطای تسهیالت برای حمایت از کسب و کار و حفظ اشتغال خواهد شد (وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی .)۲۹۰۰
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بر اساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا ،۲۸۵مجموعهی
اقداماتی که بهتدریج جهت حمایت از بنگاههای تولیدی و اشتغال در برابر آسیبهای ناشی از شیوع کرونا به تصویب رسید به شرح زیر
است:
-8-1بستههای سیاستی اجرا شده جهت ممایت از بنااه
از اوایل شیوع کرونا و تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا سیاستهای مختلف حمایت از کسبوکارها در دستور کار دولت قرار گرفت.
برخی از این سیاستها که از جنبه کاهش هزینه بنگاه اهمیت دارند عبارتند از:
 حمایتهای مالیاتی از فعالین اقتصادی شامل امهال بدهی به مدت سه ماه تا اردیبهشت  ۰۰و تقسیط به مدت نه ماه ،افزایش
سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده ،و بخشودگی جرایم به شرط پرداخت مالیات تا پایان ( ۰۰مصوبات ستاد ملی مبارزه با
کرونا در  ۲۹۰۸/۲۱/۱۶و .)۲۹۰۰/۰/۲
 امهال هزینههای برق و گاز مصرفی در رسته های آسیب دیده برای دوره  ۹ماهه منتهی به اردیبهشت ( ۰۰مصوبه هیات
وزیران در )۲۹۰۰-۹۲-۲۲
 تعویق سه ماهه اقساط تسهیالت به تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه (ابالغیه بانک مرکزی به بانکها در )۲۹۰۰/۹۲/۹۶
 تعلیق ممنوعیتهای ناظر بر چک های برگشتی به مدت سه ماه در صورتی که صاحبان کسب و کارها قادر به ایفای تعهدات
خود ناشی از صدور چک در بازه  ۲۹۰۸/۲۱/۲تا  ۲۹۰۰/۱/۹۲نبودهاند (مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در .)۲۹۰۸/۲۱/۱۶
 امهال پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری تا تابستان  ( ۲۹۰۰ابالغیه وزارت کشور به شهرداریها در )۲۹۰۸/۲۱/۱۵
عالوه بر این موارد از جنبه جبران سرمایه ،برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا ،دستورالعمل پرداخت تسهیالت به
واحدهای کسب و کار آسیبدیده در  ۲۹۰۰/۱/۱توسط دولت به وزارت رفاه ،سازمان برنامه و بودجه ،و بانک مرکزی ابالغ شد .مطابق
این دستورالعمل ،برای حمایت از مشاغل آسیب دیده  ۸۰هزار میلیارد تومان که  ۸۸ه.م.ت آن به مشاغلی که براساس مصوبه ستاد ملی
کرونا در رستههای آسیب دیده بودهاند ،به ازای هر شاغل دارای بیمه  ۲۶میلیون تومان و به رانندگان مسافری مبلغ  ۶میلیون تومان با
ضمانت سفته فرد متقاضی تخصیص یافت ۵ .ه.م.ت مابقی به کسب و کارهای بزرگ کشوری به تشخیص کارگروه تخصیص داده شد.
با وجود اینکه این دستورالعمل همزمان با دستورالعمل پرداخت وام قرضالحسنه به خانوارها ابالغ شد اما پرداخت آن به مشاغل
آسیبدیده با تاخیر زیادی انجام شد .همانطور که در باال توضیح داده شد  ۱روز پس از ابالغ دستورالعمل پرداخت وام به خانوار آغاز شد
و پرونده پرداخت آن به کل متقاضیان واجد شرایط تا خرداد ماه بسته شد ،اما تنها ایجاد سامانه شناسایی و ثبتنام کسبوکارهای آسیب
دیده متقاضی کرونا (سامانه کارا) بیش از یک ماه به طول انجامید .پس از ایجاد سامانه نیز فرآیند پرداخت وام به کسبو کارها به کندی
پیش رفت به طوری که تا  ۲۶شهریور مجموع تسهیالت پرداختی  ۹۷۵۸میلیارد تومان بوده که از این رقم  ۱۷۰۲میلیارد تومان به
رستههای آسیبدیده چهاردهگانه و مابقی به شرکتهای بزرگ حملونقل پرداخت شد .یعنی پس از  ۵ماه از ابالغ مصوبه ارایه تسهیالت
به کسب و کارها تنها حدود  ۷.۵درصد از مبلغ مصوب به کسبو کارهای آسیبدیده پرداخت شد.
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عالوه بر تاخیر در فرآیند شناسایی و پرداخت ،مصوبه دولت برای پرداخت تسهیالت به واحدهای کسبوکار اشکاالتی زیادی نیز در
طراحی دارد که بخشی از آن به دلیل نبود زیرساخت مناسب برای تشخیص آسیبدیدگی بنگاهها و پوشش بنگاههای غیر رسمی است.
در نتیجه این اشکاالت می توان انتظار داشت که حتی در صورت اجرای کامل مصوبه بخش بزرگی از افراد آسیب دیده در پوشش
نمیگیرند و صرفاً بخش کوچکی از افراد از آن بهره مند خواهند شد .برای مثال برخی از ایرادات مصوبه عبارتند از:
 دارا بودن بیمه برای مشمولیت به معنای بهرهمند نشدن بخش خوداشتغال غیررسمی از این تسهیالت است.
 بنگاههای مشمول باید همچنان فعال باشند و مشخص نیست مالک تشخیص فعالیت چیست علیالخصوص در دورانی که
بنگاهها بدلیل کرونا مکلف به تعطیلی شدهاند.
 بنگاههای مشمول نباید نیروی کار خود را تعدیل کرده باشند .مشخص است که در شرایط رکود بنگاه مجبور به تعدیل
نیروی خود است .گذاشتن این شرط منجر به حفظ نیروی کار رسمی بیمه دار و تعدیل نیروی کار غیر رسمی بدون بیمه
(که اتفاقاً آسیب بیشتری دیده است) میشود.
 بنگاههای مشمول میبایست  ۷۹درصد تسهیالت را به پرداخت دستمزد اختصاص دهند .اما به نظر میرسد که زیرساخت
کنترل پرداخت شدن دستمزد به کارگران مخصوصاً بنگاههای کوچکتر وجود ندارد .در این حالت بنگاه میتواند صرفاً با
پرداخت حق بیمه کارگر اشتغال اسمی خود را حفظ کند.
در مجموع مقایسه اجرای دو سیاست حمایت از خانوار و حمایت مالی از کسب و کارها نشان میدهد به دلیل فراهم بودن زیرساخت
تشخیص خانوارها و دسترسی به مسیر مالی پرداخت به آنها ،اجرای سیاست به سرعت به انجام رسید .اما در مقابل به دالیل
مشکالت فراوان در ثبت و تشخیص کسب و کارها فرآیند پرداخت وام به آنها هم با تاخیر زیادی انجام شد و هم اینکه احتماال
محدود به بنگاههای رسمی و با نیروی کار بیمهدار محدود شد.
-8-91سیاستهای ممایت از اشتغال و یارانه دستمزد
به دلیل شدت بحران کرونا حمایت از اشتغال و نگه داشتن مشاغل یک امر ضروری است و حتی در کشورهای توسعه یافته دارای نظام
تامین اجتم اعی با پوشش باال نیز این موضوع به یک اولویت سیاستگذاری بدل شده است .معموالً حمایت از اشتغال با پرداخت بخشی
از دستمزد برای شاغالن با دستمزد پایین یا درصدی از دستمزد تا سقف مشخص برای تمامی شاغالن (مانند پوشش حق بیمه) را
شامل میشود .با توجه به ماهیت گذرای بحران کرونا این سیاستها میبایست برای بازه کوتاه مدت طراحی شوند و در صورت نیاز
تمدید گردند .یک کارکرد اصلی این سیاستهای جلوگیری از بین رفتن سرمایه انسانی مختص هر بنگاه است که ممکن است براحتی
قابل جایگزین نباشد .همچنین این سیاستها با پرداخت بخشی از دستمزد موجب بکارگیری پاره وقت برخی از نیروها و عدم اخراج
کامل آنها شوند.
یک موضوع که در حوزه حمایت از اشتغال بسیار تعیین کننده است میزان پوشش بیمه بیکاری است .در بعضی از کشورهای توسعه
یافته داشتن بیمه بیکاری برای شاغالن اجباری است و در صورت وقوع بحرانی مانند شیوع کرونا جبران زیان بیکار شدهها از طریق
بیمه بیکاری یکی از کاراترین و سادهترین راههای حمایت از آسیبدیدگان است .در ایران پوشش بیمه بیکاری پایین است و این کم
بودن پوشش نه صرفاً به دلیل کمبود منابع بلکه بیشتر به دلیل طراحی بد قوانین و مقررات مربوط به آن است .برای مثال علیرغم
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پایین بودن پوشش بیمه بیکاری ،قانون به شدت به نفع بیمهشدگان تنظیم شده است به طوریکه اگر فرد بیمه شده بیکار شود به مدت
 ۹۶ماه ( ۵۹ماه برای متاهلین) مقرری ثابت در حد حقوق دریافت میکند .این در حالیاست که در کشورهای توسعه یافته مدت پرداخت
بیمه بیکاری بین چند ماه و حداکثر یکسال است و مقدار مقرری ماه به ماه کاهش مییابد تا انگیزه یافتن شغل برای بیمه شده افزایش
یابد .با این ساز و کار در عوض کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه بیکاری گستردهای دارند که در برخی از آنها داشتن بیمه بیکاری
برای شاغالن اجباری است.
عالوه بر سیاستهای یارانه دستمزد و بیمه بیکاری یکی دیگر از سیاستهای فعال بازار کار که در دوران بحران میتواند به حفظ و
حمایت از اشتغال کمک کند ایجاد مشاغل عمومی موقت با هدف بکار گیری بیکار شدگان مانند تولید لوازم بهداشتی و یا دیگر
فعالیتهای م ربوط به جلوگیری از شیوع بیماری هستند .در برخی از کشورها مثل هند و پاکستان پیش از وقوع کرونا بکارگیری نیروی
کار در ساخت جاده یا زیرساختهای دیگر ،آبخیزداری ،حفظ جنگل و مراتع نیز در زمره سیاستهای حفظ اشتغال اجرایی شدهاند .در کنار
اینها با توجه به اینکه در هنگام بحران کرونا ناگزیر تعداد زیادی از مشاغل از بین میروند سیاستهایی که به افزایش جورسازی در
بازار کار و تامین تقاضای مشاغل جدیدی که پس از کرونا شکل گرفته نیز به عنوان یک راهکار برای کم کردن آسیب به بازار کار
میتوانند به کار گرفته شوند.
مهمترین سیاست به کار گرفته شده در کشور در زمینه حفظ اشتغال استمهال حق بیمه کارفرما در مشاغل آسیب دیده بوده که مهلت
آن تا دی  ۰۰نیز تمدید شده است .همچنین در بسته حمایت از کسبوکارها تسهیالت در نظر گرفته شده به ازای شاغلین دارای بیمه
و به عنوان پرداخت بخشی از دستمزد آنها بوده است .جدا از این موارد در زمینه دیگر سیاستهای حمایتی اشاره شده در باال بسته
سیاستی مشخصی ابالغ نشده است.
-8-99جمعبندی و توصیههای سیاستی
با توجه به شرایط حساس اقتصاد ایران و منابع محدود دولت ،که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،هرگونه حمایت باید معطوف
به بخشهایی باشد که محرک سایر بخشهای اقتصاد بوده و نقش قابلتوجهی در رونق اقتصادی کشور دارند .در مجموع پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
 )۲تسهیالتی که برای بنگاهها در نظر گرفته شده است ،همانند سایر کشورها بر مبنای درصدی از هزینهی دستمزد نیروی کار
یا بیمهی تأ مین اجتماعی ،یا مشروط بر حفظ سطح اشتغال پرداخت شود تا احتمال انحراف کاهش یابد.
 )۱ارائهی تسهیالت سرمایه در گردش به بنگاههایی که توان پرداخت دیون خود را ندارند مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،پرداخت
سود تسهیالت در این دوران و بازپرداخت این تسهیالت پس از پایان کرونا در بازهی زمانی  ۲۱یا  ۱۸ماهه انجام شود.
 )۹از ظرفیتهای بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روشهای تأمین مالی جهت اتخاد روشهایی برای تأمین نقدینگی واحدهای
اقتصادی استفاده شود.
 )۸از ظرفیت اوراق گواهی اعتبار مولد برای تأمین مالی زنجیرهی بنگاههای بخش خصوصی استفاده شود .این اوراق تسهیالت
جدیدی را برای بنگاههای تولیدی فراهم می کند که بر اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از
بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل میدهند.
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دارنده میتواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا میتواند به فروشندهی مواد اولیهی خود تحویل دهد یا در
بازار سرمایه تنزیل کند.
 )۵با توجه به اینکه پرداخت حقوق و دستمزد یکی از مهمترین مشکالت کسبوکارها است ،پرداخت یارانهی دستمزد برای
شاغالن بیمهشده در دستور کار قرار بگیرد .مبلغ این یارانه میتواند ۵۹درصد حداقل دستمزد و مشروط به حفظ نیروی کار
شاغل یا برگشت بهکار بیکارشده باشد.
 )۶پرداخت حق بیمهی سهم کارفرما بهمدت سه ماه و مشروط به حفظ سطح اشتغال.
 )۷تسریع در ارائهی تسهیالت با ایجاد یک کارگروه مسئول بهمنظور بررسی و تأیید شرایط متقاضیان.

فصل نهم  :نحوه سازماندهی و تجدید ساختار بودجه با هدف شناسایی روشهای اثربخش تامین و جلوگیری از
تشدید کسری بودجه و اولویت دهی به نیازها

-1-9مقدمه :بودجه و اصالمات مورد نیاز در دوران کرونا
یکی از چالشهای جدی در مواجهه با بیماری کرونا ،زیان رفاهی ایجاد شده ناشی از پیامدهای این بیماری بوده است و در واقع سوال
اصلی در خصوص چگونگی مواجهه با این بیماری به چگونگی توزیع زیان رفاهی ایجاد شده بین بازیگران و ذینفعان مختلف بازمیگردد.
با توجه به اعمال محدودیتها در فعالیتهای اقتصادی توسط دولت در کشورهای مختلف بخش مهمی از جبران زیان رفاهی ایجاد شده
بر عهده دولتها بوده است و به همین دلیل ابعاد سیاستها و بستههای مالی به کار گرفته شده ابعاد بزرگ و کمسابقهای بوده است که
در بخش اول به آنها اشاره شده است.
در ایران در نبود منابع مالی کافی ،اندازه بسته مالی دولت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به عالوه به دلیل عدم هماهنگی مناسب بین
سیاستهای حوزهی سالمت با سیاستهای اقتصادی اثربخشی منابع در اختیار نیز محدودتر بوده است .در این بخش ابتدا تصویری از
عملکرد بودجه در دوران کرونا و چگونگی اثرگذاری آن بر بودجه دولت ذیل اجزای مختلف منابع مورد تحلیل قرار گرفته و سپس برخی
از چالشهای ساختاری بودجهریزی در ایران که امکان انعطاف و بازتخصیص مناسب منابع در شرایط بحرانی را دچار اختالل میکند مورد
بررسی قرار میگیرد .شرایط بحران کرونا میتوانست فرصتی برای اصالح برخی از این ساختارها و رویههای معیوب با هدف انضباط مالی
بیشتر و مواجهه بهتر با شرایط بحرانی داشته باشد .به همین دلیل ابتدا این موارد مورد بررسی قرار گرفته و در انتها راهکارهایی در
جهت چگونگی تامین مالی و افزایش گستره ابزارهای سیاستی دولت ارائه میشود.
-1-3عملکرد بودجه دولت در دوران کرونا 2 :ماهه نخست سالجاری
در پنج ماههی اول منتهی به پایان مردادماه  ،۲۹۰۰مجموع منابع عمومی وصول شده توسط دولت  ۲۰۹هزار میلیارد تومان و کل
پرداختهای صورت گرفته  ۱۲۹.۸هزار میلیارد تومان بوده است که کسری  ۱۹.۸هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف از طریق تنخواه
گردان بانک مرکزی تامین مالی شده است.
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اگرچه درصد عملکرد منابع نسبت به مصوب پنج دوازدهم بودجه کل کشور ۸۲.۲ ،درصد بوده با اینحال ترکیب تحقق منابع ذیل اجزای
مختلف نشاندهندهی چرخش قابل توجه در ترکیب منابع وصولی است .به طوریکه فروش اوراق و سهام دولتی جایگزین فروش نفت
در عملکرد بودجه شده است که به نظر میرسد تداوم تامین مالی غیرتورمی دولت در سالجاری منوط به امکان فروش سهام و اوراق در
ماههای پیشرو و به ویژه نیمهی دوم سالجاری خواهد بود.
طی پنج ماههی نخست سالجاری مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده  ۶۶.۶هزار میلیارد تومان است که این میزان منابع تحقق
 ۸۰درصدی را نسبت به مصوب پنج دوازدهم به دنبال داشته است .درآمدهای حاصل از گمرک در پنج ماههی نخست سالجاری ۸.۲
هزار میلیارد تومان بوده است که تحقق  ۸۹درصدی را نسبت به مصوب پنج دوازدهم به دنبال داشته است .مجموع درآمدهای مالیاتی
و گمرگی در  ۵ماههی نخست سالجاری نسبت به مصوب پنج دوازدهم عملکرد حدود  ۸۹درصدی داشته است که نسبت به میانگین
 ۵سالهی گذشته که این نسبت  ۷۷درصد بوده است ،مقادیر باالتری است و نسبت به تمامی  ۵سال گذشته منتهی به سال ۲۹۰۰
مقادیر باالتری را رقم زده است.
مهمترین بخش مالیاتی در ترکیب منابع مالیاتی دولت ،مالیات بر کاالها و خدمات است با این حال این بخش در پنج ماههی نخست
نسبت به مقادیر متوسط  ۵سال گذشته منتهی به سال  ۲۹۰۰کمترین عملکرد را ثبت کرده است .در حالیکه رقم مصوب پنج دوازدهم
بودجه در خصوص این بخش مالیاتی  ۹۸.۸هزار میلیارد تومان بوده ،عملکرد ایجاد شده برای این بخش  ۱۹.۱هزار میلیارد تومان بوده
که باعث شده است درصد تحقق این بخش  ۶۹.۶درصد باشد .الزم به ذکر است که میانگین  ۵سال گذشته منتهی به سال ۲۹۰۰
تحقق این بخش  ۸۹.۵درصد بوده است .به نظر میرسد در بین اجزا درآمدهای مالیاتی دولت ،بیشترین تاثیرپذیری از شرایط حادث شده
ناشی از بیمار کرونا بر این قلم رخ داده است و اگرچه به دلیل بازگشاییهای صورت گرفته بخشی از این درآمدها در ماههای آتی بهبود
خواهد یافت با این حال احتماال مقدار عملکرد آن در پایان سال در مقادیری پایینتر از عملکرد سالهای گذشته باشد و دولت میزان
وصولی پایینتری از این قلم درآمدی خواهد داشت.
در مدت پنج ماهه نخست سالجاری ،مالیات بر ثروت و درآمد در مقایسه با روندهای گذشته و همچنین نسبت پنج دوازدهم بهترین
عملکرد را داشته به طوریکه عملکرد این دو بخش به ترتیب  ۲۹۰و  ۹۹۲درصد مصوب پنج دوازدهم بوده است .مالیات بر ثروت پایه
مالیاتی کوچکتری نسبت به سایر اجزای مالیاتی دارد و به همین دلیل رشد باالی آن از طریق بهبود در کوشش مالیاتی محقق میشود.
بهبو د مالیات بر درآمد نیز به دلیل رشد سطح عمومی دستمزدها در کنار بهبود در کوشش مالیاتی محقق شده است.
درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی نیز در پنج ماههی ابتدایی سال با افت قابل توجهی مواجه بوده و وصولی پایینی داشته است .طی
این مدت ،میزان درآمدهای وصول شده از گمرگ  ۸.۲هزار میلیارد تومان بوده است که باعث تحقق  ۸۹درصدی نسبت به مصوب پنج
دوازدهم بوده است .با توجه به کاهش حجم تجارت بین المللی متاثر از شرایط رخ داده ناشی از کرونا این قلم نیز به نظر میرسد تحت
تاثیر شرایط ناشی از این بیماری بوده است.
ذیل واگذاریهای دارایی سرمایه ای که قلم اصلی آن منابع حاصل از فروش نفت خام بوده است ،افت قابل توجهی رخ داده است .در
پنج ماههی نخست میزان کل وصولی حاصل شده از منابع نفت خام  ۸.۵هزار میلیارد تومان بوده است که باعث شده است این قلم
عملکردی  ۱۹درصدی نسبت به مصوب پنج دوازدهم داشته باشد .و لذا بودجه دولت با افت قابل توجهی مواجه است .الزم به ذکر است
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که میزان مصوب پنج دوازدهم برای وصول درآمدهای نفتی  ۱۱.۵هزار میلیارد تومان است که رقم تحقق یافته همانطور که اشاره شد
تنها  ۸.۵هزار میلیارد تومان بوده است .این قلم از درآمدها در کنار افت قیمت نفت خام ناشی از بیماری کرونا تحت تاثیر تحریمهای
اقتصادی نیز قرار داشته است.
به عالوه الزم به ذکر است که در  ۸ماهه ابتدایی سالجاری میزان کل وصولی ارزی ناشی از صادرات نفت خام ،میعانات و گاز طبیعی
تنها  ۲.۸میلیارد دالر بوده است که با ارقام در نظر گرفته شده در بودجه برای تامین کاالهای اساسی فاصلهی قابل توجهی

دارد۲۸۶.

با

این حال همانطور که اشاره شد واگذاری داراییهای مالی و فروش سهام بار اصلی کاهش افت در درآمدهای ناشی از نفت خام را بر
عهده داشته است و بیشترین میزان عملکرد نسبت به مصوب را در پنج ماههی ابتدایی سال داشته است .طی پنج ماهه نخست مجموع
واگذاری داراییهای مالی عملکرد حدود  ۲۹۷درصدی داشته است و فروش اوراق و اسناد خزانه اسالمی به میزان  ۶۸هزار میلیارد تومان
باعث شده است تا این بخش از درآمدها  ۲۸۵درصد تحقق عملکرد داشته است .به عالوه واگذاری شرکتهای دولتی به میزان ۲۶.۷
هزار میلیارد تومان باعث شده است تا این قلم نیز عملکرد باالیی داشته باشد و به میزان  ۰۶۹درصد مصوب پنج دوازدهم برسد .لذا با
توجه به چشمانداز منابع درآمدی دولت در سالجاری قلم واگذاری داراییهای مالی و فروش اوراق یا سهام به نظر میرسد بخش مهم و
قابل توجه تامین مالی سالجاری باشد با این حال تداوم تامین مالی از این قلم به تدریج در نیمهی دوم سالجاری با توجه به عدم
قطعیتهای موجود سخت تر خواهد شد .به ویژه شرایط کنونی بازار سرمایه که با افت و خیر مواجه شده است و به عالوه افزایش نرخ
سود اوراق دولتی طی چند ماه گذشته ،تداوم تامین مالی ذیل این روش ها را با ابهام مواجه کرده است .به عالوه انتشار اوراق دولتی
باعث افزایش نرخ سود اوراق دولتی شده و طی حدود دو ماه گذشته نرخ سود اوراق از محدودهی  ۲۵درصد به  ۱۱درصد رسیده که در
صورت عدم رشد نقدینگی به منظور افزایش عرضهی پول این شکل از تامین مالی باعث خواهد شد نرخ سود افزایش یابد و ممکن
است با افزایش سر رسید اوراق منتشر شده به حدود  ۹۹درصد برسد .قاعدتا نرخ سود اوراق تامین مالی باید در تناسب با پایداری مالی
دولت در یک چشمانداز میانمدت باشد و بدهی حاصل شده ناشی از اصل و سود اوراق به گونهای باشد که دولت بتواند از عهده تعهدات
مالی خود بربیاید.
در سمت هزینهها ،اعتبارات هزینهای(جاری) عملکرد حدود  ۲۷۹هزار میلیارد تومانی و تحقق  ۰۹.۸درصدی نسبت به مصوب پنج
دوازدهم داشته است .ذیل اعتبارات جاری تحقق هزینههای عمومی استانی  ۲۹۹درصد و عمومی ملی  ۰۱.۰درصد بوده است .با توجه
به چالش منابع دولت به نظر میرسد منابع در نظر گرفته شده برای پیادهسازی برنامههای بودجهای مانند برنامههای در نظر گرفته شده
ذیل طرح تحول سالمت با محدودیت و کمبود اعتبار مواجه باشد و دولت تمرکز خود را برای پرداخت حقوق و دستمزد قرار دهد.
در بعد تملک داراییهای سرمایهای نیز میزان کل پرداختهای صورت گرفته  ۱۰.۱هزار میلیارد تومان است که این میزان از پرداختها
تحقق  ۷۰.۷درصدی از مصوب پنج دوازدهم را داشته است.
در ماههای ابتدایی سال تمرکز برای دریافت منابع بودجهای بر فروش اوراق ،سهام و درآمدهای مالیاتی بوده است .به نظر میرسد با
توجه به شرایط بازار سرمایه و بدهی امکان تداوم تامین مالی ذیل انتشار اوراق یا فروش سهام در نیمهی دوم سالجاری مشابه با نیمهی
 ۲۸۶در یازده ماهه نخست سال ،عملکرد درآمدهای نفتی  ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است ،این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این میزان  ۹۹هزار میلیارد تومان
بوده است.
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اول برقرار نباشد و در صورت انتشار اوراق الزم نرخ سود متناسب با آن تنظیم شود .۲۸۷بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان مورد
نیاز برای فروش اوراق بدهی در هفت ماههی پایانی سالجاری حدود  ۲۹۸هزار میلیارد تومان و میزان مورد نیاز برای فروش سهام ۵۹
هزار میلیارد تومان است که به نظر میرسد تامین مالی غیرتورمی آن و عدم رجوع به بانک مرکزی برای تامین این میزان با دشواری
مواجه است .همچنین ،با توجه به چسبندگی هزینههای جاری و عمرانی با فرض تداوم تحریمها به نظر میرسد دولت در نیمهی دوم
سال به ویژه ماههای پایانی سال با مشکل جدی برای تامین منابع مالی برای بودجه مواجه خواهد شد و لذا الزم است انضباطهای مالی
مشخص و روشنی بر نحوهی هزینهکرد واحدهای مختلف اجرایی صورت گیرد.
در ادامه به بررسی وضعیت بودجهای دولت و چالشهای اصلی در تدوین و اجرای سند بودجه پرداخته میشود با این حال ذکر این نکته
ضروری است که پیش برد هر گونه انضباط مالی نیازمند وجود تعهد سیاسی برای انجام آن است ،به ویژه در شرایط جاری به دلیل
شکنندگی فضای مالی و بودجه ای دولت در صورتیکه سیاست مالی و بودجه ابزاری در جهت تحقق خواستههای مقامات سیاسی بدون
در نظر گرفتن تعادل در منابع و مصارف باشد میتواند به راحتی و سادگی زمینهساز ایجاد تورمهای بزرگ و قابل توجه شود.
-1-1بررسی ساختار بودجهریزی در ایران و اجرای آن
در یک آسیبشناسی در خصوص نظام بودجهریزی در ایران ،میتوان این سازوکارها را با توجه به اینکه ابعاد مالی دارند ،ذیل فرآیندهای
مدنظر برای بودجهریزی طبقهبندی کرد .فرآیندهای کارکردی بودجه را میتوان در چهار سطح طبقهبندی کرد .سطح اول به بررسی
پیشبینی اقتصاد کالن ،تعیین جداول کالن منابع و مصارف بودجه و همچنین ارتباط بودجه با وضعیت اقتصادی میپردازد .سطح دوم،
فرآیند تهیه و تصویب بودجه است .در این سطح عالوه بر سازوکارهای قانونی و نهادی در نظر گرفته شده برای تنظیم بودجه ،ارتباط
بودجه با یک سند میانمدت هدفگذاری میشود به گونهای که بودجه به عنوان سند مالی با افق زمانی کوتاهمدت بتواند اهداف
میانمدت مدنظر سیاستگذاران را از طریق اجرای بودجه را فراهم سازد .سطح سوم به اجرای بودجه میپردازد ،در این سطح هدف اصلی
تامین منابع نقدی مورد نیاز بودجه و همچنین کنترل تعهدات است و در نهایت در سطح آخر ،نظارت و حسابرسی بودجه قرار دارد.
همانطور که در ادامه شرح داده میشود ،بودجه دولت در ابعاد مختلف فرآیندهای کارکردی با ضعف و مشکل مواجه است و همین امر
باعث شده است تا نه تنها بدهی قابل توجهی طی سالهای گذشته انباشت شود ،انضباط مالی دولت دچار مشکل شود.

 ۲۸۷عملکرد  ۲۲ماهه فروش اوراق  ۲۵۵هزار میلیارد تومان و فروش سهام  ۹۸هزار میلیارد تومان بوده است.
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شکل -9-1فرایندهای بودجهای و شکلگیری بدهیها و مطالبات

منبع :نتایج تحقیق
گام اول و مهمترین گام برای ایجاد انضباط مالی در بودجه و جلوگیری از شکلگیری تعهدات مالی بدون در نظر داشتن منابع
کافی برای آنها که میتواند باعث شکلگیری بدهی یا معوقات مالی شود ،تدوین و برآورد واقعبینانه از منابع و مصارف بودجه است.
با این حال بررسی وضعیت بودجه دولت نشان میدهد که عملکرد بودجه فاصلهی زیادی با میزان مصوب آن دارد .بررسی وضعیت
انحراف عملکرد با مصوب ذیل اقالم منابع و مصارف نشان میدهد که طی ده سال گذشته منتهی به سال  ۲۹۰۰متوسط انحراف در
منابع حدود  ۰درصد و متوسط انحراف در مصرف  ۵درصد است که ارقام قابل توجه و بزرگ محسوب میشوند و از اینرو به نظر
میرسد سند بودجه و برآورد منابع آن در زمان تهیه بودجه به شکل صحیح و دقیقی صورت نمیگیرد و همین امر باعث میشود تا به
دلیل چسبندگی در هزینهها و عدم امکان تعدیل آن به شکل متناسب با منابع وصول نشود .یکی از چالشهای بودجه دولت در ایران
مسالهی نفت و همچنین رشد هزینههاست .در نبود تصویر روشن از میزان ورود درآمدهای نفتی به بودجه و نوسانات مربوط به قیمت
نفت و میزان صادرات عمال بودجه دولت از طریق تراز کردن مصارف و تغییر پارامترهای درآمدی نفت ممکن میشود .این در حالی
است که در صورت تثبیت میزان ورودی نفت به بودجه ذیل یک قاعدهی مالی مشخص امکان اعمال تغییرات در آن وجود نخواهد
داشت .به عالوه در شرایط کنونی بخش مهمی از عملیات مالی دولت ذیل عملیات فرابودجهای خارج از سقف منابع و مصارف در نظر
گرفته شده برای بودجه انجام میشود که این امر از یکسو شفافیت هزینهکرد دولت را کاهش داده و از سوی دیگر انعکاس آن به
صورت انباشت مطالبات نهادهای مختلف از دولت در ترازنامه است.
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تنظیم سند بودجه به منظور اینکه بتواند انضباط مالی را فراهم سازد نیازمند یک چارچوب راهنما برای تعیین اولویتها و تخصیص منابع
مالی بر اساس اهداف میانمدت است .این سند راهنما میتواند برنامههای توسعه یا بخشنامههای تهیه و تنظیم سند بودجه باشد .با این
حال نکته مهم در خصوص این اسناد آن است که بتواند اولویتهای اصلی در تخصیص منابع مالی را با در نظر گرفتن پایداری مالی و
همچنین افق زمانی میانمدت(برای مثال  ۵ساله) تعیین کند .به عالوه بودجه به منظور آنکه بتوان انضباط مالی را محقق سازد نیازمند
چارچوب زمانی مناسب ،چرخهی صحیح بودجهریزی و همچنین قواعد مناسب مالی است .در ادامه وضعیت بودجه دولت ذیل این موارد
مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
کنترل و نظارت بر عملکرد دولت در اجرای بودجه ،به دستهی بازرسی داخلی ۲۸۸و بازرسی

خارجی۲۸۰

تقسیم میشود .بازرسی داخلی،

در حین اجرای بودجه انجام میشود و در واقع ،بخشی از فرآیند اجرای بودجه است .امّا بازرسی خارجی ،پس از اجرای بودجه ،و توسط
نهادهای مستقل صورت می پذیرد .به طور معمول سه نوع نظارت عملیاتی یا کارکردی ،نظارت مالی و نظارت تطبیقی برای سنجش و
ارزیابی عملکرد مالی تعریف میشود.
در حال حاضر ،بودجه دولت تنها در معرض حسابرسی تطبیقی ۲۰۹ذیل دیوان محاسبات قرارداد دارد و جای خالی حسابرسی عملکرد و
حسابرسی مالی وجود دارد .حسابرسی مالی بررسی وضعیت صورتهای مالی و ثبت اطالعات است .حسابرسی عملکرد ،عملکرد بودجه
را بر اساس اهداف تعریف شده مورد بررسی قرار میدهد .حسابرسی کنونی بودجه ،تنها به حسابرسی تطبیقی محدود شده است که اگر
چه الزم است ،اما نیازهای نظارتی را پاسخ نمیدهد.
بنابراین ،گسترش دامنهی فعالیت حسابرسی و تکمیل شمول حسابرسی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد .به عالوه ،با توجه به اینکه
در زمان بررسی بودجه امکان بررسی دقیق هزینهها عمال میسر نیست ،مجلس میتواند ساالنه بخش مشخصی از بودجه را هدفگذاری
کرده و از حسابرسان منتخب درخواست کند که بخش مذکور را ذیل قواعد روشن و تعریف شده و با هدف شناسایی صحیح عملکرد
مالی بررسی کند ،بهگونهای که بتوان با شناسایی صحیح برنامهها و فعالیتهای تعریف شده و بررسی کارایی هزینهای و عملکردی این
برنامهها ،نسبت به بازتعریف آنها اقدام کرد .در این صورت ،میتوان در یک بازهی زمانی چند ساله تمامی قسمتهای بودجه دولت را
مورد ارزیابی مجدد قرار داد.
نظارت عملکردی منوط به استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به طور کامل در دولت است و این مهم نیازمند زیرساختهایی
مانند تهیه بودجه بر مبنای برنامه و زیربرنامههایی است که بتوان در هر یک از آنها قیمت تمام شده هر برنامه را تعریف کرد و در گام
دوم الزم است قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود ،قیمت واحد تمام شده را نباید با تقسیم هزینه بر تعداد فعالیت یا هزینه واحد
اشتباه گرفت .تا زمانی که قیمت تمام شده هر فعالیت را به دقت نتوان استخراج کرد نمیتوان نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد را
اجرا کرد .پس از آن الزم است ،سازمان برنامه و بودجه پرداخت هزینه را بر مبنای عملکرد بودجه انجام دهد .بنابراین ،نظام بودجهریزی
هم اکنون فاصله زیادی با بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارد و تا زمانیکه این نظام اصالح نشود ،گزارش عملکرد مقداری مشکل زیادی
را حل نمیکند.

Internal Audit
External Audit
 ۲۰۹حسابرسی تطبیقی ،تطبیق اجرای عملیات مالی با قوانین و ضوابط و مقررات را بر عهده دارد بدون اینکه وارد ماهیت عمیات مالی از جهت اثربخشی یا کارایی در
هزینهکرد شود .حسابرسی عملکرد کارایی و اثربخشی را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد.
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-1-1اجرای بودجه و اشکاالت آن در جهت انعطاف منابع در دوران بحران کرونا
بودجه ،پس از تصویب مراحلی برای اجرا طی میکند .در صورتیکه اجرای مراحل بودجه به طور شفاف پایش و نظارت نشود ،بودجه
محملی برای ایجاد و انباشت بدهی میشود .همانگونه که شکل زیر نشان میدهد ،به طور معمول بودجه در هفت مرحله و سه گام
اجرایی میشود که مکانیزمهای کنترلکنندهی بودجه نیز بر مبنای این مراحل تنظیم میشود .برای هر یک از این مراحل ضوابطی
کنترلی تعیین میشود تا بودجهی در اجرا منضبط باشد.
شکل -3-1گامهای مختلف اجرای بودجه به همراه مرامل آن

اجرای بودجه

ایفای تعهدات

دستور پرداخت

پرداخت

تفویض اختیار پرداخت و
تصمیم پرداخت

ایجاد تعهدات

اعتبارسنجی
اجرای قرارداد

انعقاد قرارداد

مسدودی

افراز منابع

تفویض اختیار

توضیحات :مراحل و گامهای شکل باال ،به ترتیب از سمت چپ به راست اجرایی میشوند و لذا سه گام یاد شده همعرض نیستند .به جهت سهولت در نمایش این گامها و همچنین مراحل هر گام به صورت
افقی نمایش داده شده اند.

با توجه به مراحل هفتگانه تعریف شده برای اجرای بودجه ،کنترلهای الزم برای اجرای بودجه نیز در هفت گروه به شرح زیر طبقهبندی
میشوند:
 .۲کنترل تخصیص :در این کنترل میزان مخارج برای هر یک از اجزای بودجه با میزان تخصیص در نظر گرفته شده برای آن
یا با میزان مخارج تعریف شده در ردیفهای هزینهای کنترل میشود .این کنترل باید طی تمامی مراحل از افراز منابع تا
پرداخت صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود که تمامی مراحل در صحت و تطابق با سند بودجه یا سایر اجزای تعریف
شده در فرآیند پرداخت(توافقنامه یا انعقاد قرارداد) انجام شده است.
 .۱کنترل تعهدات :مهم ترین رکن کنترل مخارج ،کنترل تعهدات است .هدف از کنترل تعهدات میزان بودجه در زمان ایجاد
تعهدات است تا اینکه بودجه در زمان تحقق منابع و پرداختها کنترل شود .از این رو کنترل تعهدات باید در گام دوم از اجرای
بودجه عملیاتی شود .سه نوع از کنترل تعهدات وجود دارد :تعهدات با افق یکساله ،تعهدات با افق چند ساله و تعهدات پایدار.
با توجه به افق یکساله از اجرای بودجه ،پایش تعهداتی که افق فراتر از یکسال دارند مهم است.
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 .۹کنترل جریان نقدی :هدف از کنترل جریان نقدی ،هموارسازی منابع و مصارف دولت طی سال و کاهش هزینههای مالی
دولت است و این کنترل یکی از اجزای مدیریت نقدی محسوب میشود .کنترل جریان نقدی در گام اول از اجرای بودجه و
در زمان افراز منابع و همچنین در زمان پرداخت اجرایی شده و به طور مرتب براساس دورههای تخصیص منابع مالی به روز
میشود.
 .۸کنترل ایفای تعهدات :پرداخت صورت گرفته توسط دولت باید منوط به ایفای تعهدات باشد .این تعهدات نه تنها باید بر مبنای
قرارداد منعقد شده ایفا شده باشد بلکه باید با مبنای درستی نیز محاسبه شده باشد .کنترل ایفای تعهدات ،این نظارت را صورت
میدهد.
 .۵کنترل تطبیق با ضوابط :این کنترل نقش تطبیق فرآیند اجرای بودجه با قواعد مالی و ضوابط تعریف شده را دارد از این رو در
تمامی مراحل اجرای بودجه صورت می گیرد هر چند نقش آن در ایجاد تعهد و پرداخت از اهمیت بیشتری برخوردار است .به
طور مشخص کنترل خریدهای دولت و همچنین قراردادهای مربوط به پروژههای عمرانی و اطمینان از صحت برگزاری
مناقصات از جمله حوزههای مهم هستند که در آنها کنترل تطبیق الزم است.
 .۶کنترل حسابداری :هدف از این کنترل ایجاد اطمینان از صحت ثبت ،طبقهبندی صحیح اطالعات و ایجاد اطالعات به بهروز
مبادالت مالی دولت است که در شفافیت حسابهای دولت و همچنین پاسخگویی نقش کلیدی دارد .این کنترل در مرحله
پرداخت و همچنین در اعتبارسنجی قراردادها استفاده میشود.
 .۷سایر کنترلها :عالوه بر کنترلهای یاد شده ،بنابه ماهیت مخارج دولت ،کنترلهای دیگری نیز تعریف میشود .از جمله این
کنترلها ،کنترل مخارج مربوط به حقوق و پرداختهای بازنشستگی است به طور خاص ایجاد تناسب یک به یک بین
اطالعات مربوط به کارمندان بخش عمومی و همچنین اطالعات پرداختهای انجام شده از اهمیت باالیی برخوردار است.
کنترل مخارج مربوط به بازنشستگی نیز عالوه بر کنترل پرداختهای صورت گرفته ،کنترل تعهدات آتی دولت در قبال
بازنشستگان است.

شکل -1-1کنترلهای مختلف بودجه

279

همانطور که از شکل باال مشخص است ،چهار کنترل اول عمدتا توسط کمیتهی تخصیص بودجه صورت میگیرد و کنترلهای
بعدی که ناظر بر فرآیندهای نظارتی است توسط واحدهای نظارتی از جمله ذیحسابان انجام میشود .با این وجود
از بین کنترلهای یاد شده برای اجرای بودجه ،مهمترین کنترل برای جلوگیری از ایجاد بدهیها و معوقات کنترل تعهدات است.
این در حالی است که به دلیل فقدان وجود نظام کنترل تعهدات مناسب که بتواند فرآیندهای ایجاد تعهدات مالی را بر اساس
وضعیت منابع و پیشبینی در دسترس بودن آنها کنترل کند ،انباشت تعهدات و به دنبال آن بدهی و معوقات صورت میگیرد .در
واقع در شرایط جاری ،مدیریت بودجه دولت به جای آنکه متمرکز بر نقطهی ایجاد تعهدات مالی باشد در نقطهی ایفای تعهدات
متمرکز است به گونهای که دولت بر اساس تعهدات سررسید شده و بر اساس منابع در دسترس اقدام به تعیین اولویتها میکند و
همین امر باعث می شود به دلیل نبود منابع مالی کافی با عدم ایفای تعهدات و بدهی یا معوقات مواجه شود.
شکل -1-1مدیریت بودجه دولت در شکل جاری

این در حالی است که نقطه ی کنترل بودجه باید در زمان ایجاد تعهدات مالی متمرکز شود .به گونهای که قبل از ایجاد هر تعهد مالی،
واحدهای دولت نسبت به وجود منابع مالی کافی در زمان سرسید تعهدات اطمینان داشته باشند و دولت بر اساس پایش مداوم منابع و
مصارف طی سال و همچنین در افق زمانی آتی از شکلگیری تعهدات مالی که منابع مالی به اندازه کافی ندارند خودداری کند .بر این
اساس چرخهی مدنظر برای ایجاد و کنترل میزان تعهدات مالی که باید به عنوان یک واحد مجزا و مستقل در دولت ایجاد شود به شرح
زیر است:
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شکل -2-1کنترل تعهدات در اجرای بودجه

الزم به ذکر است که تعهدات مالی از جهت ارتباطی باید با سایر اجزای اطالعاتی بودجه ارتباط داشته باشد که شرح این ارتباطات در
شکل زیر نمایش داده شده است:
شکل  -3-1ارتباط کنترل تعهدات با سایر اجزای اطالعاتی بودجه

-1-2کمیته بازبینی هزینهها :راهکاری برای تخصیص بهتر منابع در دوران بحران کرونا
یک نظام بودجه ریزی سالم مستلزم وجود انضباط مالی و کارایی در تخصیص منابع مالی است .یکی از تجربیات مهم کشورها در مواجهه
با بحرانهای اقتصادی لزوم ارتقای عملکرد مخارج مالی بودجهای دولت از طریق بازبینی هزینهها به ویژه در شرایطی است که تنگنای
منابع مالی برای دولتها در ارائه خدمات به دلیل کاهش در رشد اقتصادی تشدید شده است .بازبینی هزینهها شامل دو بعد راهبردی و
فنی است .در بعد راهبردی ،ارتقای عملکرد مالی به بررسی اتصال بین تصمیمات مالی-بودجهای با اولویتهای سیاستگذاری میپردازد
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و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا ارائه خدمات یا سیاست مدنظر «لزوما» توسط دولت باید تامین مالی شود؟ در بعد فنی ،ارتقای
عملکرد مالی دولت به بررسی کارایی درون بخشی و بین بخشی میپردازد و به دنبال آن است که «بیشترین ارزش» در استفاده از
منابع مالی عمومی حاصل شود .در کارایی درون بخشی هدف کاهش هزینه واحد ارائه خدمات توسط دولت به ازای سطح مشخصی از
این خدمات است .هر خدمت ارائه شده توسط دولت ترکیبی از هزینههاست .در کارایی درون بخشی این پرسش مطرح است که آیا
میتوان با در نظر گرفتن سطح مشخصی از خدمات ،هزینهی ارائه خدمات را کاهش داد؟ این کاهش در هزینه واحد ارائه خدمات
میتواند از طریق تغییر در ترکیب هزینهها(اعم از هزینه نیروی انسانی ،هزینه خرید کاالها و خدمات و  )....یا در نحوهی فراهمسازی
خدمات(توسط دولت یا برونسپاری و خرید خدمت) صورت گیرد .در بعد کارایی بین بخشی ،از طریق تعریف سنجهای از ارزش منابع
مالی دولت ،بازدهی استفاده از منابع مالی دولت در بخشهای مختلف با یکدیگر مقایسه میشود .به طور مشخص در این قسمت به
این پرسش پاسخ داده میشود که ارزش ایجاد شده برای ذینفعان بودجه دولت(اعم از خانوارها ،بنگاههای اقتصادی ،شاغلین در بخش
عمومی و  )....به ازای هزینهکرد میزان مشخصی از منابع مالی در بخشهای مدنظر برای این ذینفعان(مثال آموزش و بهداشت برای
خانوارها ،یارانه به تسهیالت یا خرید ماشینآالت برای بنگاهها ،پرداخت حقوق یا بن کاال برای شاغلین بخش عمومی) ذیل کدام بخش
بیشتر است؟
در واقع در یک تصویر کالن ،بازبینیها هزینهها ،احیای فرآیند نظارت عملیاتی در دو بعد راهبردی و فنی در یک چارچوب روشنو
شفاف به منظور تحقق صرفهجویی در هزینهکرد و شکلدهی به یک چشمانداز پایدار مالی همسو با اهداف و اولویتهای سیاستگذاری
است .علیرغم اینکه در ماده  ۵و  ۹۸قانون برنامه و بودجه وظیفهی نظارت عملیاتی که نقش مهمی در انطباق هزینهکرد با سیاستهای
کالن و هم چنین استفاده بهینه از منابع عمومی را دارد ،به سازمان برنامه و بودجه محول شده است ،با این حال طی سالهای گذشته
نقش نظارت عملیاتی سازمان برنامه و بودجه به دلیل غلبه مالحظات سیاسی در بودجهریزی بر مالحظات فنی و به دنبال آن تخفیف
شان نظارت در سازمان برنامه و بودجه کمرنگ شده است.
تحقق دو بعد یاد شده از یکسو میتواند بودجه را در یک چشمانداز پایدار از تامین مالی همسو با اولویتهای سیاستگذاری ملی قرار
داده و از سوی دیگر از طریق تمرین یافتن ناکاراییهای مالی و صرفهجویی در استفاده از منابع مالی ،امکان و زمینه اینکه مصارف
جدید از طریق صرفهجویی در هزینهکرد و نه لزوما منابع مالی جدید تامین مالی شود را فراهم میسازد .از اینرو شکلگیری فرایند
بازبینی هزینهها میتواند منجر به ارتقای ظرفیت نهادی بودجهریزی شده و از اینرو یک اصالح نهادی مهم محسوب میشود .به عالوه
در شرایط جاری که بودجه دولت در ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و افت قابل توجه در درآمدهای صادراتی با کمبود شدید منابع
مالی مواجه شده است ،بازبینی هزینهها یک رویکرد اجتنابناپذیر برای ارتقای هزینه کرد مالی دولت است.
-1-2-9قواعد اصلی در بازبینی هزینهها
بررسی تجربه کشورهای مختلف در خصوص بازبینی هزینهها نشان میدهد که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را برای اجرا و
پیادهسازی ارتقای هزینهکرد دولت از طریق بازبینی هزینهها دنبال کردهاند .با این حال بررسی تجارب کشورهای موفق در پیادهسازی
اصالحات در مخارج دولت حاکی از آن است که این کشورها به قواعد زیر پایبند بودهاند:
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 لزوم وجود یک تعهد سیاسی در سطح باالی حاکمیت در تمامی سطوح اجرای فرآیند :با توجه به اینکه بازبینی هزینهها
میتواند منجر به کاهش هزینهها یا تغییر اولویتهای هزینهکرد دولت شود و این امر به معنای تغییر بخشی از ذینفعان
استفاده از منابع مالی است ،اجرای این فرآیند مستلزم پیشتیانی سیاسی در تمامی سطوح اجرای آن است.
 شکل دهی به یک تصویر میانمدت از مخارج دولت ذیل یک سناریو واقعبینانه و در تداوم وضعیت موجود به منظور تعیین
میزان صرفهجویی مدنظر :مخارج دولت متاثر از عوامل مختلفی رشد میکند .بدون وجود یک تصویر میانمدت از مخارج
دولت ذیل بخش های مختلف با در نظر گرفتن عوامل اصلی اثرگذار بر رشد آن مانند تورم امکان آنکه بتوان اهداف کمی
روشن و مشخص از صرفهجویی را تنظیم کرد ،شکل نخواهد گرفت.
 تنظیم اهداف مشخص از صرفهجویی :به منظور آنکه فرایند بازبینی هزینهها به نتایج روشن و مشخصی دست یابد ،نیازمند
تعریف اهداف روشن و کمی از صرفهجویی مدنظر به صورت باال به پایین(شروع از ارقام کالن مصارف و شکست آن ذیل
بخشهای مختلف) است .این اهداف صرفهجویی بر مبنای چشمانداز آتی وضعیت بودجه ذیل ادامهی وضع موجود تنظیم
میشود.
 ایجاد اتصال بین فرآیند بازبینی هزینهها با تقویم بودجهریزی ساالنه :به منظور آنکه فرایند بازبینی هزینهها منجر به نتیجه
شود باید با تقویم بودجهریزی ساالنه هماهنگ شده و اجرای آن در حین فرایند بودجهریزی ساالنه تعریف شود.
 استفاده حداکثری از توان کارشناسی :با توجه به ابعاد فنی مورد نیاز برای بازبینی هزینهها ،فرایند بازبینی هزینهها باید از توان
کارشناسی دستگاه مرکزی در امر بودجهریزی در کنار توان دستگاههای اجرایی یا کارشناسان بیرونی استفاده کند.
 بررسی مخارج از ابعاد مختلف :مخارج دولت باید در دو بعد درون بخشی ذیل برنامههای مختلف و همچنین بیرون بخشی
ذیل امور یا فصول مختلف مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.
 تمرکز بر بخشهایی با بیشترین امکان برای یافتن صرفهجویی :با توجه به اینکه اجرای بازبینی هزینهها فرایند چند ساله
است و نیازمند ایجاد اعتماد در ذینفعان مختلف است ،بهتر است این فرآیند از بخشهایی که در آنها احتمال یافتن
صرفهجویی بیشتر از سایر بخشهاست ،شروع شود تا بر مبنای نتایج مثبت حاصل شده امکان همراهی ذینفعان تسهیل
شود.
 در نظر گرفتن زمان کافی برای اجرای اصالحات :فرایند بازبینی هزینهها با تهیه یک گزارش مناسب در خصوص میزان
صرفهجویی ذیل بخشها یا برنامههای مختلف به پایان نمیرسد ،بلکه با آن شروع میشود .پیادهسازی نتایج حاصل شده
ذیل فرایند بودجه نیازمند در نظر گرفتن جزییات زیادی است که ممکن است زمانبر باشد .عدم توجه به این جزییات و
ماهیت زمانبر بودن آن باعث می شود تا در اجرای اصالحات مدنظر تعجیل شود و همین امر دستیابی به نتایج مدنظر را با
مشکل مواجه سازد.
 تعریفی روشن و مشخص از فرایند پایش و ارزیابی دستیابی به اهداف مدنظر در صرفهجویی :اجرای بازبینی هزینهها نیازمند
در نظر گرفتن فرایندها و شاخصهای روشن و مشخص برای ارزیابی عملکرد دستگاههای مختلف است .این فرایند روشن و
مشخص امکان ایجاد ارتباط با عموم مردم در خصوص سیاستهای اصالحی را فراهم ساخته و باعث میشود بتوان همراهی
بیشتر عموم در جهت اصالح هزینه کرد دولت را فراهم کرد.
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-1-2-3چارچوب اقدامات مدنظر برای بازبینی هزینهها
پیادهسازی بازبینی هزینهها در ایران نیازمند درنظر گرفتن مقدماتی است .به طور مشخص در شرایط جاری ،نهادهای سیاستگذاری
مالی -بودجهای تعریف روشن و مشخصی ندارد و امور بودجهای ذیل نهادهای مختلفی سیاستگذاری و برنامهریزی میشود .به عالوه
برنامههای تعریف شده ذیل سند بودجه خوش تعریف نیست و برای مثال اهدافی مشابه ذیل برنامههای متعدد دنبال میشوند .از اینرو
در نظر گرفتن این مقدمات برای پیادهسازی فرایند بازبینی هزینهها ضروری است.
با در نظر گرفتن مقدمات یاد شده و همچنین چارچوب یاد شده ،بازبینی هزینهها ذیل چهار مرحله با شرح اقدامات زیر تعریف شده است:
 مرحله اول
 oتعیین نهادهای سیاستگذار
 oتعیین برنامههای ذیل نهادهای سیاستگذار
 oتدوین شرح وظایف نهادهای سیاستگذار ،مجری و سازمان
 مرحله دوم
 oاستخراج برنامههای هر دستگاه مجری و تبیین همپوشانی برنامهها و خروجیهای مورد انتظار هر برنامه
 oاستخراج مبانی قانونی و مستندات هر برنامه
 oتدوین چارچوب نظارتی بر مبنای شاخصهها/سنجهها
 oتعیین نحوه برآورد بار مالی هر برنامه
 oاحصاء خروجیهای دستگاههای اجرایی بر اساس شرح وظایف مصوب و اسناد باالدستی
 مرحله سوم
 oارزیابی کارایی و اثربخشی هزینهکرد در برنامهها
 oتدوین نحوه اولویتبندی برنامهها و خروجیها بر اساس اسناد باالدستی
 oاولویتبندی برنامهها و خروجیهای دستگاههای اجرایی
 oپیشنهاد دستگاه مجری بهینه برای انجام برنامه و حذف و ادغام واحدهای غیرضرور
 oپیشنهاد اصالح نحوه هزینه کرد ( اعم از حذف  ،ادغام ،کاهش خروجی و سایر)
 مرحله چهارم
 oبرآورد بار مالی برنامه برای الیحه بودجه
 oپیشنهادات تبصرهای بازبینی هزینه ها
-1-3اصالح قوانین و مقررات در موزهی انضباط مالی و بودجهای با هدف کنترل هزینهها
بررسی رشد ارقام در لوایح بودجه ساالنه ذیل امور مختلف نشان میدهد که سه امر رفاه اجتماعی متاثر از وضعیت صندوقهای
بازنشستگی ،هزینههای دفاعی امنیتی متاثر از تنشهای داخلی و خارجی و امور سالمت متاثر از اجرای طرح تحول نظام سالمت
بیشترین رشد را در لوایح بودجه ساالنه داشته و از این منظر نسبت به سایر بخشها اثرگذاری بیشتری بر رشد هزینهها داشتهاند .لذا
الزم است تمرکز اصلی بر این سه بخش به عنوان اموری که بیشترین اثرگذاری بر رشد هزینهها را داشتهاند ،شکل گیرد .پیش از
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پرداختن به به این دو امور ذکر این نکته ضروری است که به صورت عمومی چالش مهم در بودجه دولت هزینههای اجتنابناپذیر است
که بخش مهمی از آن پرداخت حقوق و دستمزد است .با این حال تصویر روشنی از میزان پرداختهای حقوق و دستمزد در دستگاههای
اجرایی وجود ندارد و به عالوه به دلیل ضعف نظارت و اجرا بخشی از دریافتهای صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی ذیل حقوق
و دستمزد در امور دیگری هزینه میشود .در شرایط کنونی یک سوال مهم در خصوص هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد تعداد
ماههای پرداخت حقوق به کارکنان نسبت به مبلغ تعیین شده در قرارداد دولت با این افراد(حکم) است .دستگاههای مختلف ذیل عناوین
گوناگون پرداختهای مختلفی را به کارمندان خود انجام میدهند که جنبهی افزایش حقوق و ترمیم آن را دارد در حالیکه تعهدی دولت
برای اجرای آنها ندارد .در شرایطی منابع مالی مضیقه شدیدی دارد الزم است هزینههای شرایط کنونی به شکل مناسب به گروههای
مختلف توزیع شود .این درحالی است که وجود سازوکار تعدیل حقوق در دستگاههای دولتی و پرداختهای خارج از قرارداد باعث شده
است تا شاغلین بخش دولتی نسبت به شاغلین در سایر بخشها که تعدیل دستمزد پایینتری از تورم دارند ،برندگان نسبی وضع موجود
باشند .این روند به تشدید نابرابری و تورم منجر میشود.
نکته هم دیگر در کنترل هزینهها عدم توجه به نحوهی قیمتگذاری ارائه خدمات توسط دولت در مناطق مختلف است .در حالیکه در
بخش خصوصی تعیین حداقل دستمزد منطقهای به عنوان پیشنهادی برای توسعه ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته که
هزینههای زندگی پایین تری دارند مطرح است(هر چند این پیشنهاد عملیاتی نشده است) ،در بخش دولتی نه تنها پرداخت به مناطق
محروم پایینتر نیست بلکه ذیل عناوین مختلف از جمله فوق العاده مناطق محروم ،بدی آب و هوا و  ...پرداختی به این مناطق افزایش
مییابد .طی سالهای گذشته دولت برای ارائه خدمات خود در حوزههای مختلف به ویژه با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشور با کمبود
نیرو در مناطق مختلف مواجه بوده است و به همین خاطر برای ایجاد انگیزه در افراد غیربومی اقدام به تعریف عناوین مذکور کرده است.
با این حال این موارد در شرایط کنونی صادق نیست و در اکثر حوزه ها نیروهای بومی در مناطق مختلف شاغل بخش دولتی هستند .و
در صورتیکه کنترل هزینههای حقوق و دستمزد مدنظر باشد ،میتوان دستمزد منطقهای را برای بخش دولتی نیز پیادهسازی کرد .با در
نظر گرفتن این نکات کالن در خصوص هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد در ادامه به دو حوزهی سالمت و رفاه اجتماعی به عنوان
بخشهایی که رشد هزینه قابل توجه دارند ،پرداخته میشود.
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در حوزه امور سالمت ،یکی از چالشهای مهم نبود کنترلهای روشن و مشخص در خصوص نحوهی هزینهکرد ذیل بخشهای مختلف
این حوزه است .این نبود کنترلهای الزم و وجود خودمختاری در نحوهی هزینهکرد در حوزهی سالمت که منابع عمومی و اختصاصی
آن در سالجاری بیش از  ۲۹۹هزار میلیارد تومان است ،ناشی از اجازههایی که ذیل قانون احکام دائمی و ماده یک آن به دانشگاههای
علوم پزشکی داده شده است .این قانون و تبصره آن به شرح زیر است:
 ماده  -۲دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فنآوری که دارای مجوز
از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فنآوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع
قانونی ذیربط میباشند ،بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی
کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری ،قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب
مصوبات و آییننامههای مالی ،معامالتی ،اداری ،استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران
علوم ،تحقیقات و فنآوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رییسجمهور و در مورد
دانشگاهها و مراکز آموزشعالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد ،عمل
میکنند .تبصره  -۲اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات ،کمک تلقی و بعد از پرداخت،
به هزینه قطعی منظور میشود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است .تبصره -۱
هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران علوم ،تحقیقات و فنآوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
خروج از شمول قانون محاسبات و قرار گرفتن ذیل آییننامههای مالی و معامالتی خاص این حوزه عمال امکان نظارت بر نحوهی
هزینهکرد را سلب کرده است و باعث شده است تا در حوزهی سالمت ذیل اختیارات قانونی کسب شده از هیات امنا ساختار هزینهای
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به سمت جذب نیروی انسانی بیشتر به اتکای منابع اختصاصی و عدم توسعه متناسب با تقاضای بخش سالمت برود .به عالوه در حالیکه
حوزهی سالمت امکان شکلدهی به صرفههای حاصل از مقیاس به دلیل تشابه زیاد در خرید کاال و خدمات از جمله دارو را دارد با
اینحال شکل جاری و استقالل دانشگاهها به عنوان دستگاههای اجرایی حوزهی سالمت امکان شکل دادن به این صرفههای حاصل از
مقیاس را نیز سلب کرده است .لذا اصالح قانون مذکور در حوزهی سالمت کلیدی محسوب میشود.
در حوزهی رفاه اجتماعی نیز چالش اصلی مسالهی صندوقهای بازنشستگی است .افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی اعم از
کشوری ،نیروهای مسلح و تامین اجتماعی ،کسری صندوقهای بازنشستگی و وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی از اواسط دهه
هشتاد روند صعودی دارد ،به نحویکه پیش بینی میشود که در سال  ،۲۸۹۹کسری این صندوقها بالغ بر  ۲۹۹هزار میلیارد تومان
خواهد شد .به عالوه بررسی مخارج دولت ذیل امور مختلف نشان میدهد ،هزینههای رفاه اجتماعی که عمده آن مخارج مربوط به
بازنشستگان را تشکیل میدهد ،نسبت به سایر امور با بیشترین رشد همراه بوده است ،به طوریکه در لوایح بودجه طی سالهای -۲۹۰۱
 ۲۹۰۸رشد امور رفاهی به طور متوسط  ۱۹درصد بوده است و همین رشد باال نسبت به سایر امور بودجهای سبب شده تا سهم امور رفاه
اجتماعی از حدود  ۱۵درصد در سال  ۲۹۰۱به حدود  ۹۹درصد در سال  ۲۹۰۸افزایش یابد .تداوم این روند طی سالهای آتی با تشدید
تنگنای منابع مالی ،کمیت و کیفیت عرضه کاال و خدمات در حوزههای حاکمیتی مانند آموزش ،دفاع و بهداشت را با محدودیت جدی
مواجه خواهد کرد.
در حالیکه در قانون تامین اجتماعی سال  ،۲۹۹۲سن بازنشستگی مردان و زنان به ترتیب  ۶۵و  ۶۹سال بوده است ،علیرغم افزایش
امید به زندگی ،متوسط این عدد در سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است و حدود  ۷۹درصد از بازنشستگان کشوری در ایران
کمتر از  ۶۹سال سن دارند .متوسط سن بازنشستگی  ۵۲برای صندوق کشوری و  ۵۸برای تامین اجتماعی سبب شده تا متوسط ایران
حدود  ۲۹سال کمتر از استاندارد جهانی آن باشد .میزان داراییهای صندوقهای بازنشستگی (کشوری ،لشکری و تامین اجتماعی) کفاف
پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای چهار تا هشت ماه در سال دارد ،از اینرو تداوم ارائه خدمات توسط این صندوقها بدون اتکا
به منابع عمومی امکانپذیر نیست.
عمده مشکالت مالی صندوقهای بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداختهای مستمری سخاوتمندانه است .سن موثر بازنشستگی
متاثر از سیاستهای دولت به ویژه بازنشستگی پیش از موعد در کنار نحوهی محاسبهی مزایای بازنشستگی که تقریباً در حدود ۲۹۹
درصد حقوق نهایی افراد است ،باعث شده تا عدم تعادل در منابع و مصارف در صندوقهای بازنشستگی تشدید شود.
از اینرو با توجه به عدم تعادل ساختاری در صندوقهای بازنشستگی به دلیل قواعد ورود و خروج منابع در این صندوقها ،بهبود عملکرد
مدیریت داراییها نمیتواند کمبود منابع مالی این صندوقها را جبران کند .با مقایسهی میزان ذخایر سیستم بازنشستگی نسبت به
تعهدات پرداخت مستمری و نبود ابزارهای کافی و هم چنین ظرفیت نهادی مناسب برای مدیریت غیرکنترلی و غیرمدیریتی(از طریق
ایجاد سبد سرمایهگذاری بدون وارد شدن به فرایند بنگاهداری) سرمایههای انباشت شده در صندوقهای بازنشستگی ،نظام بازنشستگی
توانایی تامین مالی کامل خود را ندارد .با این حال ساختار دولتی این صندوقها و مداخالت دولت در نحوهی حکمرانی آنها و به طور
خاص سازوکار انتصاب مدیران دولتی در هیات مدیرهی شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی باعث تشدید شرایط نامناسب
مالی و عدم تعادل در این صندوقها شده است.
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ذیل قوانین متعدد تعهدات بیمهای مختلفی به عهده دولت قرار گرفته است ،معافیت کارفرما در پرداخت حق بیمه برای بنگاههای زیر
 ۵نفر ،سهم سه درصدی دولت در پرداخت بیمه شاغلین ذیل صندوق تامین اجتماعی ،سهم  ۲۹درصدی دولت در صندوق بیمه
کشاورزان ،روستاییان و عشایر نمونهای از این تعهدات هستند .دولت طی سالهای گذشته تعهدات خود نسبت به صندوقهای
بازنشستگی را ایفا نکرده و همین امر سبب انباشت معوقات دولت به صندوقهای بازنشستگی شده است .فقدان سازوکار روشن در
خصوص چگونگی ثبت ،طبقهبندی و تعدیل این معوقات طی سالهای مختلف باعث ایجاد شکاف قابل توجه میان بدهی دولت به
صندوقهای بازنشستگی در ترازنامهی صندوق های بازنشستگی و تعهدات مورد قبول دولت شده است که این به معنای شکلگیری
دارایی موهوم در ترازنامه صندوقهای بازنشستگی است .عدم شفافیت در رابطهی مالی دولت و صندوقهای بازنشستگی در حالی است
که به نظر میرسد چشم انداز روشنی نسبت به رفع این عدم شفافیت و ایجاد سازوکاری روشن برای چگونگی پرداخت معوقات دولت
به صندوقها وجود ندارد.
بر اساس سرشماری سال  ،۲۹۰۵نرخ مشارکت نیروی کار در ایران  ۸۸.۲درصد است که سهم اشتغال مردان  ۷۲.۹درصد و سهم اشتغال
زنان تنها  ۲۷.۹درصد است .نرخ مشارکت پایین نیروی کار و نرخ باالی بیکاری باعث شده تا نسبت اشتغال به جمعیت و بنابراین
پوشش بیمهای در ایران محدود باشد ،به طوریکه بر اساس اطالعات طرح نیروی کار مرکز آمار در سال  ،۲۹۰۸حدود  ۹۹درصد از
افراد در سن کار تحت پوشش بیمهای هستند و نسبت اشتغال به جمعیت در ایران در سال  ۲۹۰۰در حدود  ۱۸.۵درصد بوده است.
پایین بودن نرخ پوشش بیمهای در حالی است که  ۲۸صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و حدود  ۷۸درصد از نیروی کار فعال
تحت پوشش این صندوقها قرار دارند که از این میزان حدود  ۸۲درصد تحت پوشش طرحهای بازنشستگی اجباری و  ۹۷درصد به
صورت داوطلبانه و خود اشتغالی تحت پوشش طرحهای بازنشستگی هستند .با این حال تمرکز اصلی در صندوقهای بازنشستگی کشور
ذیل دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است به طوریکه این دو صندوق در مجموع حدود  ۰۹درصد از جمعیت
تحت پوشش بیمه و  ۶۸درصد از جمیت شاغل کشور را به خود اختصاص دادهاند.
به غیر از چند صندوق جوان در کشور ،اکثر صندوقهای بازنشستگی در کشور نرخ پشتیبانی ۲۰۲پایینی دارند .ارقام باالتر از  ۷مطلوب و
ارقام پایینتر از  ۹بحرانی محسوب میشوند .این نسبت در صندوق بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح حدود  ۹.۰و برای سازمان
تامین اجتماعی  ۶.۲است که در واقع بیانگر وضع بحرانی برای صندوقهای کشوری و نیروهای مسلح و وضعیت هشدار برای سازمان
تامین اجتماعی است.
سازوکار جذب ،تامین مالی و ایفای تعهدات در صندوقهای کشور متفاوت بوده و رویهی یکسان و مشخصی ندارد و همین امر دشواری
تنظیمگری این صندوقها را افزایش داده است۲۰۱.به عالوه نسبت جایگزینی به معنای نسبت اولین مستمری بازنشستگی به آخرین
دستمزد مشمول کسر حق بیمه در ایران در مقایسه با سایر کشورها باالست که معنای آن مصارف باالتر صندوقهای بازنشستگی در
ایران در مقایسه با سایر کشورهاست .این نرخ در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح  ۰۸درصد ،سازمان تامین اجتماعی  ۸۹درصد و
در صندوق بازنشستگی کشور  ۸۰درصد است.
191نرخ پشتیبانی ،نسبت افراد شاغل بیمه شده به ازای هر فرد بازنشسته است.
۲۰۱در حالیکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق باز بر اساس طرحهای بازنشستگی مبتنی بر اشتغال اختیاری و اجباری با سیستم تامین مالی اندوختهگذاری جزیی است،
صندوق بازنشستگی کشور یک صندوق بست ه با طرح بازنشستگی اجباری است .سازوکار جذب و پرداخت در این صندوق مشابه با صندوق تامین اجتماعی ،تامین مالی
اندوخته گذاری جزیی است .صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح مشابه با صندوق کشوری بوده با این تفاوت که نظام تامین مالی آن از نوع غیراندوختهگذاری است.
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این در حالی است که درآمدهای ایجاد شده برای صندوقهای بازنشستگی ناشی از بازدهی داراییهای سرمایهگذاری شده نیز محدود
است ،به طوریکه در سال  ،۲۹۰۸درآمد حاصل از سرمایهگذاری حدود  ۸درصد از کل درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و  ۲۹درصد
از درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری را به خود اختصاص داده است .درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذیل صندوقهای
بازنشستگی عمدتا از طریق بنگاهداری این صندوقها حاصل شده است .در حالیکه منابع صندوقهای بازنشستگی عمدتا منابع با ریسک
باال محسوب شده و از اینرو صندوقها به منظور کنترل ریسکهای مالی اقدام به تشکیل سبد دارایی کاغذی و مدیریت این سبد
میکنند ،ساختار حاکمیت شرکتی صندوقهای بازنشستگی در ایران در کنار عملکرد دولت در قبال بازپرداخت دیون و معوقات خود به
صندوقها که عمدتا از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به این مجموعهها بوده است ،سبب شده است تا نه تنها ریسک فعالیتهای
تجاری به منابع صندوقهای بازنشستگی وارد شود بلکه اداره و مدیریت بنگاههای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی چالشی جدی
در جهت سالمت عملکردی این صندوقها باشد.
این عوامل در کنار سن پایین بازنشستگی سبب شده است که نسبت منابع به مصارف در صندوقهای بازنشستگی پایین باشد به طوریکه
برای صندوق کشور و نیروهای مسلح این نسبت کمتر از یک بوده و معنی آن عدم تکافوی منابع حاصل از حق بیمه برای ایفای تعهدات
(پرداخت مستمریهای بازنشستگی) و وابستگی آنها به بودجه عمومی است.
مسائل یاد شده در حالی است که ابعاد مالی گسترده صندوقهای بازنشستگی و لزوم صیانت از منابع این صندوقها به عنوان اندوخته
شاغلین و بازنشستگان ،باعث شده تا در کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی مشخص و روشنی برای نظارت بر عملکرد و فعالیت
صندوقها شکل بگیرد و این صندوقها ذیل یک مقام ناظر مستقل با اهداف روشن ،قدرت کافی ،شفاف و با نظارت مبتنی بر ریسک
فعالیت کنند .این مقام ناظر در واقع نهاد تنظیمگر صندوقهای بازنشستگی است که با مشارکت ذینفعان مختلف صندوق اعم از
کارفرمایان ،شاغلین و دولت تشکیل میشود .با این حال در ایران هیچ نهاد مالی متمرکزی به عنوان مقام ناظر صندوقهای بازنشستگی
وجود ندارد .این در حالی است که طی سالهای اخیر تعداد صندوق های بازنشستگی افزایش یافته و همین امر لزوم بازنگری در نهاد
ناظر صندوقها را افزایش داده است .فقدان نهاد ناظر در شرایط جاری منجر به عدم شفافیت در فعالیت صندوقها و عدم گزارشدهی
مناسب فعالیت این صندوقها به ذینفعان آن شده است .این در حالی است که بر مبنای طبقهبندی نظام مالی دولت (،)GFS
صندوقهای بازنشستگی بخشی از دولت عمومی بوده و از اینرو تعهدات این صندوقها تعهدات ضمنی دولت محسوب شده و در
صورت عدم ایفای این تعهدات توسط صندوقها ،دولت عهدهدار آنها خواهد شد.
با توجه به چالشهای یاد شده برای صندوقهای بازنشستگی ،اصالحات و توصیههای مدنظر برای این صندوقها را میتوان ذیل سه
گروه اصلی به شرح زیر قرار داد:
 اصالحات نهادی و ساختاری
 oتعریف دولت عمومی به عنوان نهاد گزارشگر مالی برای دولت :با توجه به نقش و اهمیت صندوقهای
بازنشستگی و همچنین حجم باالی تعهدات دولت به این صندوقها ،الزم است سند بودجه در سطح دولت
عمومی و با شمول صندوقهای بازنشستگی و تعهدات دولت نسبت به این صندوقها تعریف شود به طوریکه
مجموع تعهدات ساالنه دولت به تفکیک نوع تعهدات و صندوقهای بازنشستگی و استنادات قانونی آن در سند
بودجه ذیل ردیفهای بودجه یا جدولی مجزا منعکس شود .در شرایط کنونی ،تعهدات دولت به صندوقهای
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بازنشستگی ذیل قوانین و قواعد مختلف ،خارج از سند بودجه و ذیل عملیات فرابودجهای است .از اینرو الزم
است ،هر گونه تعهدی در چارچوب منابع-مصارف میانمدت دولت دیده شود و شکلگیری هر گونه تعهد
مشروط به وجود منابع کافی باشد و با ایجاد انعطاف امکان تغییر در سطح و ترکیب تعهدات دولت در صورت
عدم وجود منابع کافی دیده شود.
 oشکلگیری نهاد ناظر و سازمان تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی :به منظور ایجاد و اعمال قواعد
یکسان و مشابه در صندوقهای مختلف و پیشبرد انجام اصالحات در صندوقهای بازنشستگی به عالوه
اعمال قواعد نظارتی بر نحوهی فعالیت و سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی ،سازمان تنظیم مقررات
تامین اجتماعی به عنوان تنظیمگر حوزهی فعالیت صندوقها ذیل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شکل
میگیرد.
 oشکلگیری یک صندوق جدید برای مستخدمین متاخر :یک صندوق جدید با نظام حق بیمه معین ذیل قواعد
روشن و شفاف و در نظر گرفتن قواعد پارامتری مناسب برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف برای مستخدمین
جدید و افرادی که طی یک دوره منتهی به ایجاد صندوق جدید(برای مثال  ۵سال گذشته) در بخش
کشوری(ولشکری) شاغل شدهاند ،ایجاد خواهد شد .ایجاد این صندوق باعث میشود تا صندوق بازنشستگی
مستخدمین جدید از مشکالت صندوق فعلی منفک شود.
 oتعریف بودجه نشاندار برای تامین کسری صندوقهای بازنشستگی :با توجه به لزوم ایجاد تعادل در منابع و
مصارف صندوقها بخشی از منابع مالی ایجاد شده ناشی از اجرای اصالحات اقتصادی از جمله اصالح
حاملهای انرژی به صندوقهای بازنشستگی اختصاص یابد و اصالحات پارامتریک را بر مبنای منابع بیرونی
تزریق شده تعدیل کرد.
 اصالحات پارامتریک
 oافزایش تدریجی حداقل سن بازنشستگی به  ۶۹سال و سن معمول بازنشستگی به  ۶۵سال
 oافزایش نرخ حق بیمه سهم کارکن از  ۷به  ۰درصد
 oکاهش معافیتهای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور
 oتغییر مبنای حقوق بازنشستگی :افزایش سنوات محاسبهی حقوق بازنشستگی از  ۱به  ۲۹سال با اعمال ضرایب
حقوق و تعدیل با تورم با هدف حفظ قدرت خرید یا افزایش سنوات محاسبهی حقوق بازنشستگی از  ۱به ۹
سال بدون اعمال این ضرایب
 oاعمال شرایط سختگیرانهتر برای بازماندگان مستمریبگیر
 oوضع قان ون افزایش خودکار سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی
 oتعریف پلکانی و نزولی برای میزان تعهدات دولت بر اساس سطوح درآمدی و صفر شدن میزان تهعدات بیمهای
و بازنشستگی دولت برای سطوح درآمدی باال
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 oایجاد اتصال بین نظام تامین اجتماعی با نظام مالیاتی به منظور شناسایی وضعیت رفاهی و درآمدی و جلوگیری
از کماظهاری

درآمد۲۰۹

 اصالمات در جهت ارتقای مدیریت داراییهای صندوقها
 oتسریع کاهش تصدیگری صندوقها و تمرکز صندوقها بر مدیریت داراییهای کاغذی
 oبهادارسازی بدهیها و دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی و ایجاد جریان نقدی برای آنها
 oوضع قوانین یکسان در زمینه مدیریت داراییها
 oتعیین استانداردهای مشخص گزارشدهی مالی و گزارشدهی بخش عمومی
 oتغییر قواعد حکمرانی صندوقها با هدف امکان تحقق اهداف تعریف شده برای آنها
-1-1جمعبندی و توصیههای سیاستی در جهت ارتقای توان مالی دولت
افزایش منابع مالی برای دولت ،مستلزم در اختیار داشتن تصویر روشن از چشمانداز روابط و سیاست خارجی کشور به ویژه به دلیل
اثرگذاری صادرات نفت بر وضعیت منابع مالی دولت است .همانطور که اشاره شد ،در شرایط کنونی چشمانداز وضعیت بازار نفت،
قیمتهایی در محدودهی  ۵۹-۸۹دالر برای افق زمانیمیانمدت است .در صورتیکه صادرات نفت ایران نیز به بازار اضافه شود این
قیمت حتی میتواند در محدودههای پایینتری نیز قرار گیرد .با این حال نرخ ارز میتواند به عنوان ابزاری در جهت تعدیل تغییرات
قیمت نفت یا صادرات رفتار کند .در شرایط کنونی دولت هزینههای نرخ ارز باال را پرداخت کرده است و لذا اگرچه نرخهای کنونی با
نرخ های تعادلی در صورت بازگشت صادرات نفت به اقتصاد فاصله دارد با این حال الزم است با هدف اجرای اصالحات بودجهای و
همچنین استفاده از بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت برای پیشبرد اصالحات در سایر بخشهای اقتصادی از جمله نظام بانکی و
صندوقهای بازنشستگی از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کند.
-1-1-9مولدسازی اموال غیرمنقول
در خصوص عملیاتی کردن این روش ،حل و فصل چالشهای حقوقی مانند سند مالکیت به نام دولت ،فهرست کردن اموال و داراییهای
که تثبیت مالکیت دولت بر آنها انجام شده است و مشکالت حقوقی با اوقاف نداشته باشد و اجرایی شدن طرح کاداستر به عنوان
پیششرط مطرح است .با این حال از منظر اقتصادی یکی از چالشهای مهم در فروش اموال و داراییهای غیرمنقول لزوم معرفی
ابزارهایی به منظور جذب منابع مالی خرد است .از اینرو فروش این داراییها از طریق ایجاد یا توکنایز کردن زمین و امالک از طریق
ایجاد شرکت در برگیرنده امالک و مستغالت و بهرهمندی سهامداران از اجاره و سود تحت مدیریت شرکت میتواند منابع مالی خرد را
جذب کند .با توجه به لزوم نقدشوندگی منابع ،بهتر است قابلیت جابهجایی بدون محدودیت توکنها فراهم شود تا ریسک نقدشوندگی
کاهش پیدا کند .مزایای این روش ،امکان فروش واحدهای کوچک داراییها(توکنایز کردن) و جذب سرمایههای خرد است .پیاد

 ۲۰۹نظام مالیاتی از طریق شناسایی درآمد افراد میتواند مبنای مناسبی برای نظام حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی به جهت برقراری نظام یارانهای باشد .به عالوه
پرداختهای تامین اجتماعی نوعی از مالیات است که باید در تناسب با نظام مالیاتی قرار داشته باشد.
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-1-1-3توسعه بازار بدهی به منظور افزایش امکان انتشار اوراق
یکی از ابزارهای مهم تامین مالی برای دولت انتشار اوراق دولتی در بازار است .در حالیکه ذیل ماده  ۲و  ۱قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،الزاماتی برای دولت در جهت شناسایی و تسویه بدهیهای آن در نظر گرفته شده است با این
حال همچنان توسعه بازار بدهی در مراحل اولیه آن قرار دارد .در شرایط کنونی از منظر ابزارها و همچنین ارکان بازار برخی محدودیتها
بر بازار بدهی دولت وجود دارد که امکان انتشار اوراق در مقیاس قابل توجه برای تامین مالی دولت با نرخ مناسب را دشوار کرده است
و از اینرو بخشی از اصالح ات در ارکان مختلف این بازار بایستی صورت پذیرد .الزم است افزایش ظرفیت جذب اوراق دولتی در بازار
به میزان حداقل  ۲۹۹ه.م.ت برنامهریزی شود و اصالحات مختلف به منظور ارتقای ظرفیت جذب به این میزان برنامهریزی و ساماندهی
شود.
به طور مشخص اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی از طریق وثیقهدار کردن بدهی بانکها به بانک مرکزی با استفاده از
اوراق بدهی رکن مهم در افزایش ظرفیت بازار بدهی است که اوال مشارکت بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز ،دامنه ،محدوده و
پیشبینیپذیری نرخ سود را برای بازیگران مختلف افزایش میدهد و از سوی دیگر ،افزایش نقدینگی را تبدیل به یک سیاست
برگشتپذیر برای بانک مرکزی میکند و در واقع این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد میکند تا همواره بازار کافی برای کنترل و
افسارزدن به نقدینگی را در اختیار داشته

باشد۲۰۸.

پیاده سازی عملیات بازار باز با توجه به اینکه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد ،این امکان را
ایجاد میکند که نهادهای مالی برای مدیریت و کنترل بخشی از ریسکها خود اقدام به نگهداری اوراق بدهی دولت کنند .با این حال
به منظور اعمال قواعد نظارتی الزم است بانکها و صندوقهای بازنشستگی ملزم به فروش اموال و سهام مازاد و جایگزین کردن آن
با اوراق دولت شوند .این امر امکان وثیقهدار کردن بدهی بانکها به بانک مرکزی را فراهم ساخته و باعث میشود تا اجرای عملیات
بازار باز توسط بانک مرکزی تسهیل شود .به عالوه پیشنهاد میشود با هدف مشارکت بیشتر منابع خرد در بازار بدهی ،ایجاد صندوقهای
بازار پول ۲۰۶۲۰۵یا حسابهای متصل به بازار پول ۲۰۷پیگیری شود.
به عالوه الزم است اصالح ساختار دارایی صندوقهای با درآمد ثابت با هدف اثرگذاری بیشتر این صندوقها در بازار بدهی صورت
گیرد.مجموعه اقدامات در خصوص اصالح ساختار صندوقهای با درآمد ثابت به شرح زیر است:
 کاهش تدریجی سقف سپرده ۲۰۸و حذف الزام به خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت :این اقدامات باعث میشود تا
سهم اوراق بدهی در سبد صندوقهای با درآمد ثابت افزایش پیدا کند و با توجه به نقش این صندوقها در سمت تقاضای
بازار بدهی ،تقاضا برای اوراق دولتی افزایش یابد.

 ۲۰۸در بخش بعدی به تفصیل بیشتر سیاستهای مدنظر ذیل اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی توضیح داده میشود.
Money Market Funds
 ۲۰۶صندوقهای بازار پول نوع بسیار خاصی از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک هستند ،که هدف آنها کسب بازدهی مناسب ضمن حفظ اصل سرمایه است .این نوع صندوقها در اوراق
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بهادار ،اوراق قرضه کوتاهمدت ،یا اوراق تجاری ،سرمایهگذاری میکنند ،که عالوهبر نرخ بازده مناسب ،ریسک بازار ،ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی پایین ،مطمئن و تقریبا بدون ریسک

هستند.
Money Market Account

 198میزان سقف برای گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  ۶۹درصد است.
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 افزایش سقف صندوقهای موجود یا دادن مجوز به شکلگیری صندوقهای جدید :این اقدام باعث افزایش میزان تقاضای
بالقوه برای اوراق دولتی میشود.
 محدود کردن درصد مالکیت هر صندوق از هر انتشار ،و محدودتر کردن آن برای انتشارهایی که توسط شرکت تأمین سرمایه
مربوطه ،پذیره نویسی شده :این اقدام در راستای مدیریت تعارض منافع و ممانعت از دستکاری قیمتی توسط صندوقها
میتواند اقدام موثری باشد و الزم است با سنجش شرایط بازار ،در هر انتشار تعدادی از صندوقها که امکان رقابت داشته
باشند در فرایند انتشار حضور داشته باشند .این تعداد میتواند بسته به شرایط بازار تغییر کند.
 برخورد با دستکاری قیمتی و هموارسازی سود توسط صندوقهای با درآمد ثابت :در کنار اصالح ترکیب سبد صندوقهای با
درآمد ثابت تنظیمگری در این بازار باید از طریق دستکاری قیمتی و هموارسیازی سود توسط این صندوقها پیگیری شود.
در کنار موارد زیاد شده الزم است اصالحاتی نیز در بازار سرمایه و بدهی پیگیری شود تا بتواند به توسعه رقابت در صنعت در آن
منجر شده و از سوی دیگر با ایجاد چشمانداز برای فعالین بازار بدهی ،امکان تصمیمگیری و مشارکت بیشتر آنها در این بازار را
فراهم سازد .به طور مشخص ارائه برنامه منظم انتشار اوراق دولتی متناسب با پیشبینی جریان نقدی مورد نیاز برای دولت در
جهت هموارسازی منابع و مصارف طی سال از جمله اقدامات مورد نیاز است تا فعالین بازار بدهی بتوانند در خصوص میزان مناسب
اوراق بدهی در ترکیب سبد خود تصمیمگیری الزم را داشته باشند .همچنین الزم است ،حجم انتشار هر نماد توسط دولت افزایش
یافته و انتشار اوراق بدهی دولت ذیل نمادهای محدود صورت گیرد .طی سالهای گذشته دولت انتشار اوراق بدهی را در نمادهای
متعددی پیگیری کرده است .این در حالی است که با توجه به مسالهی نقدشوندگی الزم است انتشار اوراق دولتی ذیل یک سری
نماد محدود و مشخص انجام پذیرد.
به عالوه الزم است به منظور توسعه صنعت کارگزاری و ایجاد رقابت در آن ،محدودیت اعطای مجوز حذف شود و با نظارت روشن
و مشخص ذیل ایجاد یک بستر الکترونیکی جامع اعمال قواعد نظارتی با هدف ابطال مجوز کارگزاریهای متخلف یا غیرفعال
صورت گیرد .در شرایط کنونی ،هزینهی ارکان انتشار اوراق بزرگ و قابل توجه است که این امر باعث شده است تا هزینهی واقعی
انتشار اوراق افزایش یابد که اثر آن کاهش ظرفیت انتشار اوراق با توجه به افزایش نرخ موثر در بازار است .۲۰۰از اینرو الزم است
با پیگیری اقدامات یاد شده و توسع رقابت میزان هزینه انتشار اوراق کاهش یابد.
-1-1-1ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار بدهی اوراق دولت
همانطور که اشاره شد رکن مهم در توسعهی بازار بدهی ایفای نقش فعال توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه بدهی است.
پیاده سازی عملیات بازار باز نیازمند دو سطح از اقدامات است .دسته اول ،اقداماتی است که باعث راهاندازی فرایند عملیات بازار باز
شده و با توجه به شرایط نظام بانکی در ایران و وجود کسری ساختاری در ترازنامه برخی از بانکها و نداشتن دارایی یا وثیقه مناسب
برای استقراض توسط این گروه از بانکها ۷راهاندازی آنرا ممکن میسازد .با این حال الزم است پیش از پرداختن به آن توضیحاتی
در خصوص عملیات بازار باز داده شود.

 ۲۰۰به عنوان نمونه هزینه انتشار اوراق توسط تامین سرمایه نوین در سال  ۲۹۰۸به طور میانگین  ۸.۸درصد بوده است که رقم بزرگ و قابل توجهی است.
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با در نظر گرفتن این نکات اقدامات مورد نیاز به شرح زیر است:
 پیادهسازی کوریدور نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از خروجیهای اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است که
الزم است مقدمات آن برای پیادهسازی به اجرا درآید .کریدور در بازار بین بانکی باید از طریق تعیین نرخ سود سیاستی ۱۹۹و
تعیین کف و سقف مشخص متناسب با نرخ سود سیاستی تعیین شود .نرخ سود سیاستی باید متناسب با هدفگذاری تورم
بانک مرکزی تعیین شده و بانک مرکزی از طریق این نرخ سود ،اقدام به کنترل تورم کند .در میزان سقف کریدور بانک
مرکزی از طریق وثیقهگیری اوراق بدهی ،منابع در اختیار بانکها به صورت محدود و مشخص در اختیار قرار میدهد و در
صورت نکول بانکها در بازپرداخت اقدام به فروش اوراق کرده و کنترل خود بر پایه پولی را اعمال میکند .در کف کریدور
نیز بانک مرکزی سپردهپذیری از بانکها را تقبل میکند .با توجه به معتبر بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص منابع
ریالی و امکان عرضه ی نامحدود توسط این بانک ،اعالم بانک مرکزی در خصوص نرخ سود معتبر بوده و پس از دورهی
کوتاهی نرخ سود در بازار بین بانکی در محدودهی مشخص تعیین میشود.
 مالحظهی مهم در خصوص اجرای عملیات بازار باز در بازار بین بانکی توجه به نوع وثیقه و همچنین شرایط نظام بانکی
کشور است .همانطور که اشاره شد ،از طریق اجرای عملیات بازا باز تامین نقدینگی وثیقهدار بانکها دربازار بین بانکی ممکن
میشود با این حال الزم است هیرکات ۱۹۲داراییهای وثیقهدار شده متناسب با سطح سالمت بانکها تعیین شود.
 همچنین با توجه به نبود وثایق کافی و و مطمئن در برخی از بانکها به ویژه بانکهای زیانده الزم است ،بانکهای خصوصی
زیانده از بازار بین بانکی بیرون رفته و تامین مالی آنها به صورت جداگانه صورت پذیرد و به عالوه از طریق و محدود
کردن حیطه فعالیت آنها ترازنامه آنها به تدریج کوچک شود تا اثرگذاری آنها محدود شود.
 با توجه به مشکالت جریان نقدی بخشی از بانکها ،بانک مرکزی میبایست به صورت غیرمستقیم بخشی از اوراق (بازارپذیر)
دولت توسط بانک مرکزی را از طریق اعطای خط اعتباری به بانکها برای خرید مقدار مشخصی اوراق خرید کند.
 توسعه عملیات بازار باز به بیرون از شبکه بانکی به معنای مشارکت سایر اجزای بازار پول و سرمایه مانند صندوقهای
سرمایه گذاری در کنار کاهش هزینه انتشار و مبادالت اوراق اقدام دیگری است که باید اجرایی شود .این اقدام میتواند از
طریق افزایش بازیگران بازار این امکان را فراهم کند که بانک مرکزی با ریسک پایینتری فرایند عملیات بازار باز را
پیادهسازی کند.
دسته دوم از اقدامات ،سیاستهایی است که با توجه به شرایط سالجاری ،وجود عدم قطعیت در بازار داراییها ،ابعاد بزرگ و قابل
توجه اوراق مورد نیاز برای انتشار و تجربه پایین انتشار عملیات بازار باز باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان به میزان مورد نیاز اقدام به
انتشار اوراق در بازار بدهی کرد .این اقدمات به شرح زیر است:
 از میان بانکهای خصوصی و خصوصیشده ،بانکهایی برای بازارسازی اوراق انتخاب شوند.

Policy interest rate
 ۱۹۲تفاوت بین ارزش یک دارایی و میزان ارزش آن به عنوان وثیقه توسط قرضدهنده با توجه به چشمانداز آتی قیمت دارایی و ریسک نقدشوندگی آن
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 مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بلوکهای به اندازه کافی بزرگ ( ۵تا ۲۹
ه.م.ت) از اوراق دولت را منتشر کند.
 بخشی از بلوکها در بازار اوراق ،عرضه و کشف قیمت شود.
 مابقی اوراق به نرخی زیر قیمت کشف شده (مثال  ۲واحد درصد کمتر از نرخ بازار) به بانکها فروخته شود( .در عمل هزینه
کارمزد اجرای این عملیات توسط بانکها را دولت میدهد)

فصل دهم :سیاستهای بهینه برای سرمایهگذاری
295

سیاستهای بهینه برای رونق بخشی به وضعیت سرمایه گذاری در کشور به ویژه سرمایه گذاری در
موزه صنعت
-91-9مقدمه :ارزیابی روندهای سرمایهگذاری کشور در سالهای گذشته

در حالیکه سرمایهگذاری ثابت در اقت صاد ایران طی یک دهه گذ شته ،به طور پیو سته روندی نزولی دا شته ا ست ،وقوع بیماری کرونا
باعث شده است تا با افزایش در عدم قطعیتهای اقت صادی در مقیاس کالن چ شمانداز بهبود در رشد سرمایهگذاری نیز نام شخصتر
گردد .اگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص نرخ سرمایهگذاری در نظر بگیریم ،میتوان
م شاهده کرد که این ن سبت از متو سط بیش از  ۹۹در صد در بلندمدت به حدود  ۲۰در صد در سال  ۲۹۰۰کاهش یافته ا ست و ممکن
است این روند همچنان کاهنده باشد.
طی سال  ۲۹۰۰-۲۹۰۸عواملی مانند وقوع بیماری کرونا در کنار ت شدید تحریمهای خارجی ،کاهش واردات ما شینآالت و تجهیزات،
افزایش نااطمینانی و ریســـک ســـرمایه گذاری در اقتصـــاد و همچنین کاهش پرداخت های عمرانی دولت ،موجب کاهش میزان
سرمایهگذاری اقت صاد شده ا ست؛ اما با نگاهی به تحوالت یک دهه گذ شته میتوان دریافت کاهش نرخ سرمایهگذاری از یک روند
نزولی تبعیت میکند و صرفاً محدود به تحوالت سال  ۲۹۰۰اقتصاد ایران نیست .به بیان دیگر ،روند مستمر کاهش نرخ سرمایهگذاری
داللت بر وجود برخی عوامل و تحوالت ساختاری موثر بر سرمایهگذاری دارد که موجب شده ا ست اقت صاد ایران ن سبت به گذ شته،
سهم کمتری از مازاد ایجاد شده را مجددا در اقتصاد سرمایهگذاری نماید.
با در نظر گرفتن روندهای حاکم بر سرمایهگذاری در کشور طی سالهای گذشته و همچنین آثار ناشی از وقوع بیماری کرونا در ادامه
سرمایهگذاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهایی که بتواند به بهبود سرمایهگذاری به ویژه در شرایط جاری و با توجه
به محدودیتهای ابزارها و سیاستها کمک کند پرداخته میشود.
 -91-3ارزیابی روندهای سرمایهگذاری کشور در سالهای گذشته

کاهش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران متأثر از عوامل متعدد ساختاری ،سیاستهای داخلی و عوامل برونزا است .اولین و مهمترین
عامل اثرگذار بر کاهش سرمایهگذاری ،تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کالن است .تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بیثباتی
بازارها ،کاهش کارایی برنامهریزی اقتصادی ،افزایش انگیزه سفتهبازی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت شده است .عالوه برآن،
بیثباتی قیمتها زمینه دخالتهای مستقیم دولت در اقتصاد و اخالل در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایهگذاری را فراهم کرده
است.
یکی دیگر از عوارض رشــد باالی نقدینگی و تورم مزمن ،بیثباتی نرخ ارز و بیثباتی و ناکارایی ســیاســتهای ارزی در اقتصــاد ایران
اســت .طی چند دهه گذشــته ،دولتها بدون توجه به ریشــه اصــلی تورم ،همواره تالش کردهاند از لنگر اســمی نرخ ارز برای کنترل
انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفادهکنند .این مسئله ،از یک طرف منجر به بروز شوکهای ارزی در فواصل چند
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سال و از طرف دیگر ،منجر به صنعتیزدایی در اقت صاد ملی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت برای تولید کاالهای قابل مبادله
در داخل کشور شده است.
تورم مزمن در اقت صاد ک شور ،در کنار عوارض مختلفی که دارد ،موجب می شود منابع اقت صاد به شکلی ناکارا تخ صیص یابند .به طور
خاص ،بررسی عملکرد بخشهای اقتصادی در ادوار مختلف نشان میدهد با افزایش تورم ،انگیزه سرمایهگذاری در مستغالت افزایش
یافته و همین مسئله منجر به سرمایهگذاری مازاد در بخش مستغالت شده است .به همین علت ،سهم مستغالت در اقتصاد ایران در
مقایسه با سایر کشورها بسیار باال است .سرمایهگذاریهای مازاد در بخش مستغالت اگر چه در کوتاهمدت منجر به رشد ارزشافزوده
صنایع مرتبط با ساختمان می شود ولی در میانمدت ،انبا شت سرمایه در بخش م ستغالت به وا سطه کاهش سهم سرمایهگذاری در
سایر بخشهای مولد اقتصاد ،منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود .این مسئله به این صورت قابل توضیح است که ارزش اقتصادی
ایجاد شده تو سط سرمایهگذاری در ب سیاری از زیربخشهای صنعت و خدمات ،بیش از ارزش اقت صادی خدمات ایجاد شده تو سط
مستغالت است .آنچه سرمایهگذاری مازاد در مستغالت را توجیهپذیر میکند ،بازده اسمی ناشی از تغییر ارزش داراییها است که در اثر
تورمهای باال ایجاد می شود .در مجموع میتوان این مسئله را یکی از علل کاهش انگیزه سرمایهگذاری در داراییهای مولد در اقتصاد
ایران دانست.
م سئله دیگر ،ضعف تأمین مالی سرمایهگذاری ا ست .سرمایهگذاری نیاز به بازارهای مالی کارا ،تو سعهیافته و عمیق دارد .بخش عمده
منابع مالی سرمایهگذاریها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تأمین می شود .این در حالی است که بودجه عمومی
به علت واب ستگی به درآمد نفت پرنو سان ا ست و نظام بانکی نیز با م شکالت ساختاری و انجماد مالی مواجه ا ست .اغلب بانکها ،با
طیفی از م شکالت از قبیل مطالبات معوق از ا شخاص ،بدهیهای انبا شته بخش دولتی به بانکها ،کمبود سرمایه ،انواع ری سکهای
عملیاتی و اعتباری ،ناترازی در منابع و م صارف ،م شکالت مربوط به ترکیب و کیفیت داراییها و نیز سهم باالی م ستغالت در سبد
دارایی ها موا جه هســـت ند که این قب یل عوا مل منجر به کاهش توان تســـهیالتدهی و کاهش کارایی با نک ها در تأمین مالی
سرمایهگذاریها شده است.
به عوامل مذکور ،باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمتگذاری مح صول ،تعیین تکلیف دولت برای بنگاههای خ صو صی،
سرکوب بلندمدت نرخ ارز ،نامساعدی محیط کسبوکار ،انحصارات و سهم باالی بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن ،موجب تضعیف
بخش خ صو صی و کاهش توان سرمایهگذاری بنگاههای اقت صادی غیردولتی شده ا ست .لذا ،ضعف بنگاهداری خ صو صی را میتوان
یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران دانست.
تشــدید تحریمهای خارجی در دوره اخیر و ریســک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرســت عوامل محدودکننده
سرمایهگذاری در کشور افزود.
روند نزولی نرخ سرمایهگذاری ،عوارض جدی به دنبال دارد .کاهش ت شکیل سرمایه ناخالص ساالنه ،ابتدا منجر به کاهش نرخ ر شد
موجودی سرمایه و در نهایت منجر به کاهش سطح موجودی سرمایه خالص اقت صاد می شود .ر شد منفی موجودی سرمایه خالص به
معنی کاهش ظرفیتهای ر شد اقت صادی و کاهش درآمد سرانه اقت صاد ا ست .با کاهش درآمد سرانه اقت صاد ،منابع در د سترس برای
پسانداز و سرمایهگذاری مجدد در اقتصاد کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن ،نوعی از تله رشد پایین شکل خواهد گرفت.
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برای آن که در اقت صاد یک ک شور ،ظرفیتی برای ر شد ایجاد شود ،الزم ا ست بخ شی از مازاد ایجاد شده در اقت صاد صرف جبران
ا ستهالک داراییهای ثابت و بخ شی دیگر صرف ایجاد ظرفیتهای جدید شود .اگر سرمایهگذاری از محل مازاد ایجاد شده کمتر از
استهالک داراییهای ثابت باشد و بهرهوری اقتصاد نیز ثابت باشد ،در نتیجه ظرفیتی برای رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
در اقتصاد ایران ،بررسی روند بلندمدت تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهالک نشان میدهد که به لحاظ تاریخی ،ساالنه بیش
از دو برابر استهالک سرمایههای ثابت ،تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده است .همانطور که در شکل نشان داده میشود ،روند کاهش
سطح تشکیل سرمایه ساالنه به حدی رسیده است که سرمایهگذاریهای جدید قادر به جبران استهالک داراییهای ثابت قبلی نیست.
این مسئله به معنی استهالک ظرفیتهای رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سالهای آینده است.
ا ستهالک ظرفیتهای ر شد اقت صادی و قرار گرفتن در تله ر شد پایین ،پیامدها و تبعاتی مانند کاهش درآمد سرانه ،گ سترش فقر و
بیکاری ،تضــعیف توان دولت ،کاهش درآمدهای عمومی ،افزایش فاصــله بین اقتصــاد ایران با ســایر رقبای منطقهای و نظایر آن را به
دنبال دارد.
از آنجا که سهم بهرهوری به طور تاریخی در رشد اقتصادی بلندمدت حول صفر بوده است ،لذا در شرایط فعلی نیز ایجاد رشد اقتصادی
از محل ر شد بهرهوری چندان مت صور نی ست .بنابراین ،برای مواجه ن شدن با بحران گ سترده بیکاری و فقر در ک شور ،چارهای جز حل
چالش سرمایهگذاری وجود ندارد.
به نظر میر سد از این پس ،چالش سرمایهگذاری از جمله جدیترین م سائل پیش روی دولتها خواهد بود .خروج از این و ضعیت و
بازگ شت به م سیر بلندمدت ر شد ،هرچند د شوار ولی امکانپذیر ا ست .برای جبران ا ستهالک سالهای گذ شته و ایجاد ظرفیتهای
جدید برای ر شد اقت صادی ،نیاز ا ست سرمایهگذاریهای ب سیار و سیعی در زیر ساختهای عمومی ،تجهیزات و ما شینآالت تولیدی
بنگاهها ،انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد.
زمینه سازی برای جهش سرمایهگذاری ،الزامات گ ستردهای دارد .مهمترین الزامات جهش سرمایهگذاری ،ثبات اقت صاد کالن و رفع
ناترازیهای کالن در اقتصاد است که آن نیز به اصالحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد .همزمان ،الزم است اصالحات
گ ستردهای در تو سعه بنگاهداری خ صو صی ،کاهش سهم بخش عمومی در اقت صاد ،کاهش انح صارات ،کاهش دخالتهای دولت در
قیمتگذاری و ارتقای قوانین تضمینکننده حقوق مالکیت به اجرا درآید.
در نهایت باید تأکید کرد که توسعه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی پایدار ،نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با
سایر کشورها و بهرهگیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.
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شکل  -9-1مقایسه روند تشکیل سرمایه و استهالک (به قیمتهای ثابت)

شکل  -3-1موانع سرمایهگذاری در کشور
فقدان قاعده مالی کارآمد
درآمدهای نفتی
ناکارایی سیاست ارزی
ناپایداری بودجه عمومی

تورم مزمن

عدم استقالل بانک مرکزی
فقدان سیاست پولی کارآمد

بیثباتی اقتصاد کالن
مازاد سرمایهگذاری
در مستغالت

تحریمهای خارجی

سهم اندک
سرمایهگذاری خارجی

موانع سرمایهگذاری
باال بودن هزینه
تجهیز منابع مالی
ضعف بازار سرمایه

سهم باالی بخش عمومی در
اقتصاد

تخصیص ناکارای
بودجه عمومی

انحصارات
محیط کسب و کار نامساعد

مشکالت ساختاری نظام بانکی

تضعیف بنااهداری خصوصی

قیمت گذاریهای دولتی
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آمارهای رسمی نشان میدهد از سال  ۲۹۰۷بار دیگر تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است و برآوردهای مختلف حاکی از آن
است که رشد اقتصادی در سال  ۲۹۰۰نیز منفی خواهد بود.
علل کاهش تولید را میتوان در یک د ستهبندی کلی به سه د سته عوامل تق سیمبندی کرد :عامل اول ا ستهالک ظرفیتهای تولید و
کاهش سرمایهگذاری ،عامل دوم شوک نا شی از ت شدید تحریمهای خارجی و عامل سوم سیا ستهای نادر ست اقت صادی ا ست که
موجب تعمیق رکود شده است.
در مورد عامل اول ،شــواهد آماری نشــان از اســتهالک ظرفیتهای رشــد و کاهش داراییهای مولد دارد .این مســئله عملکرد رشــد
اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است .مطالعات تجربی رشد اقتصادی در ایران نشان میدهد که متغیر انباشت سرمایه ثابت ،مهمترین
عامل تعیینکننده رشد اقتصادی است و بخش عمدهای از تغییرات رشد را توضیح میدهد.
از آن جا که تحریم اقتصــادی عمال متغیری برونزا به حســاب میآید و کنترل ســیاســتگذاران داخلی بر آن اندک اســت نقش آن را
میتوان فرض شده در نظر گرفت .اما ،دو عامل کاهش سرمایهگذاری و سیاستهای نادرست اقتصادی عواملی درونزا هستند که اثری
به مراتب پایدارتر بر رشد اقتصادی خواهند داشت .با توجه به اینکه روند سرمایهگذاری در کشور همچنان کاهشی است و بهبودی نیز
در سیا ستگذاری اقت صادی به چ شم نمیخورد ،میتوان انتظار داشت که پتان سیل رشد اقت صادی ک شور و به تبع آن ت شکیل سرمایه
کاهشی بوده و به تدریج به سطوح پایینتر نزول کند.
 -91-1پیشنهاداتی جهت توسعه سرمایهگذاری در موزهی ساخت و ساز و مسکن
عرضه و تقاضای مسکن تابع عواملی است که قیمت مسکن را در بازار شکل میدهند .بر اساس ادبیات اقتصادی در کنار کلیه مواردی
که میتواند بر روی قیمت مسکن اثرگذار باشد ،نفتی و یا غیرنفتی بودن اقتصاد نقش مهمی در تحوالت قیمت مسکن دارد.
مطالعات زیادی در تالش برای ایجاد رابطه بین قیمت مسکن و تحوالت اقتصاد کالن بوده است .بر اساس محاسبات این مطالعات،
تحوالت اقتصاد کالن و به طور خاص کانال سیاست پولی و اثر ثروت نقش مهمی در تحوالت بازار مسکن دارد .لسترپس،)۱۹۹۱( ۱۹۱
آوکی ،)۱۹۹۱( ۱۹۹البرن )۱۹۹۸( ۱۹۸از جمله مطالعاتی است با رویکرد اقتصادسنجی به دنبال بررسی عامل مؤثر و مسلط بر روی تغییرات
قیمت مسکن بوده است .بر اساس این مطالعات شوکهای پولی یکی از مهمترین کانالهای تغییر قیمت مسکن در اقتصادهای غیرنفتی
میباشد .همچنین مطالعاتی نظیر میشکین ،)۱۹۹۲( ۱۹۵تن و ووس )۱۹۹۹( ۱۹۶بر روی رابطه بین تغییرات اثر ثروت دارایی و تحوالت
بخش مسکن متمرکز شدهاند.
در کشورهای نفتی عالوه بر کلیه موضوعاتی که باعث اثرگذاری بر تقاضا و یا عرضه مسکن میشود و در بین کلیه کشورها یکسان
است ،مسئله درآمدهای برونزای نفتی و مکانیزمی که در قالب بیماری هلندی ایجاد میکند ،نقش اساسی را دارد .این مکانیزم بدین
جهت ایجاد میشود که درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی مستقل از عملکرد اقتصاد وارد فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای کل
اقتصاد را افزایش میدهد و این در حالی است که از سمت عرضه کل ،ما به ازایی در اقتصاد ایجاد نمیشود و حتی به دلیل سیاستگذاری
غلط امکان تضعیف تولید داخلی و کاهش عرضه کل نیز وجود دارد.
202

Lastrapes
Aoki
204
Elbourne
205
Mishkin
206
Tan and Voss
203

300

با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و به طور خاص نفت خام ،امکان افزایش تعهدات دولت و به طور خاص مخارج
دولت وجود دارد .این افزایش مخارج دولت با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی همراه خواهد بود .عامل اول سبب بزرگ شدن
بودجه عمومی شده و به دلیل چسبندگی ابزار بودجهایی تا سالهای بسیار زیادی همراه با دولت خواهد بود و عامل دوم سبب افزایش
پایه پولی و با احتمال زیادی همراه با تالش برای پائین نگاه داشتن نرخ ارز اسمی در اقتصاد میشود .در نتیجه با افزایش قیمت نفت،
حجم نقدینگی در کنار نقش دولت در اقتصاد رشد مییابد .افزایش واردات در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از شرایط وفور در
اقتصاد باعث میشود که افزایش نقدینگی به میزان محدودتر و کمتری به قیمت کاالهای مصرفی منتقل شود و در اصطالح منجر به
بروز گسست در رابطه نقدینگی و تورم گردد .گسست رابطه نقدینگی و تورم ،شهامت سیاستگذاران اقتصادی را برای افزایش مخارج
دولت بیشتر میکند .امکان تثبیت نرخ ارز به دلیل افزایش داراییهای خارجی و در کنار آن گسترش دخالت دولت در اقتصاد ،انگیزه
سرمایهگذاری در صنایع را کاهش داده و سرمایهگذاری در کاالهای غیرقابل مبادله (مشخصاً مسکن) و همچنین فعالیتهای رانت
جویانه را تشویق میکند .به این ترتیب به تدریج سرمایهگذاری و تولید صنعتی ،کاهش پیدا میکند .به طور خالءصه اثر افزایش قیمت
نفت بر روی بازار مسکن را از کانالهای ذیل پیگیری کرد.
 افزایش درآمد نفت و افزایش تقاضای کل اقتصاد به صورت عمومی و افزایش تقاضای مسکن به دلیل افزایش درآمد خانوار
 باال نگه داشتن غیر واقعی نرخ ارز و سودآور شدن بخش مسکن به دلیل غیر قابل مبادله بودن آن در اقتصاد
 رشد قیمت مسکن به دلیل دو عامل فوق و ورود سرمایههای فراوان به این بخش به جهت کسب سود
با ایجاد چنین مکانیزمی در اقتصاد باید انتظار داشت که فعالیتهای تولیدی در یک اقتصاد با ریسک باالیی همراه باشد و در مقابل
فعالیتهای سوداگرانه بسیار پررونق باشد .فعاالن اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن سود خود میباشند ،به طور طبیعی مسکن را به
عنوان یکی از مقاصد سرمایهگذاری خود به دلیل غیرقابل مبادله بودن قرار میدهند .مطالعات زیادی در خصوص اثرات شوک مثبت و
منفی قیمت نفت بر روی اقتصاد و مکانیزمهایی که فعال میکند انجام شده است و برخی از این مطالعات نیز بر روی اثر کمی این
تغییرات بر روی بخش مسکن تمرکز داشته است .لی )۱۹۲۵( ۱۹۷این موضوع را برای کشور مالزی بررسی کرده است .بر اساس یافتههای
وی ،تغییرات جهانی قیمت نفت ،عامل مهمی در توضیح شوکهای قیمتی بازار مسکن در این کشور میباشد .همچنین خیابانی ()۱۹۲۹
نیز با بررسی اثر شوک قیمتی نفت و شوک پولی ،سهم شوک قیمت نفت را عامل مسلط در تغییرات بازار مسکن در اقتصاد ایران
میداند.
جدای از اهمیت صادرات نفتی و سهم آن در افزایش عرضه و تقاضا و به تبع آن رونق بخش مسکن ،یکی از عوامل موثر بر سرمایهگذاری
در بخش مسکن و ساختمان ،ارزش افزوده بخش ساختمان است .به عبارتی هر چه میزان ارزش افزوده بخش ساختمان باالتر باشد،
سرمایهگذاری بیشتری در بخش مسکن و ساختمان صورت میگیرد .عالوه بر این یکی دیگر از متغیرهای موثر بر سرمایهگذاری،
تسهیالت اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی است .به عبارتی هر چه نسبت تسهیالت اعطایی از بهای تمام شده به ازای
هر متر مربع ساختمان افزایش یابد انگیزههای سوداوری بخش مسکن افزایش یافته و سرمایهگذاری در این بخش افزایش خواهد یافت.
البته باید توجه کرد که تسهیالت اعطایی نیز خود به سوددهی بخش مرتبط است.

Lee ۲۰۷

301

البته ،شایان ذکر است اتکاء صرف به منابع بانکها پاسخگوی نیاز تسهیالتی بخش مسکن نیست و مناسب است برای پاسخ به نیاز در
این بخش بستر اجرایی الزم جهت بکارگیری ابزارهای تامین مالی جدید نظیر :ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه
تسهیالت رهنی ،راه اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن ،استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج
با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن (که از یک طرف به توسعه قدرت رقابتپذیری در تولید مسکن و ساختمان و افزایش عرضه
در بین تولیدکنندگان منجر میگردد و از طرف دیگر با افزایش عرضه نسبت به تقاضا باعث کاهش قیمت تمام شده مسکن و ساختمان
میگردد) فراهم گردد .عالوه بر این برای حصول به هدف توازن در بازار مسکن و ساختمان میتوان در کنار ظرفیت داخلی تولید
مسکن ،اقدام به جذب سرمایهگذاری خارجی نموده و از این طریق هم از فناوریهای به روز ،افزایش سرعت و کیفیت ساخت وساز،
همچنین افزایش سهم شرکتی در اقتصاد مسکن و درنتیجه از بهبود و تسریع در سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان منتفع شد.

در کنار عوامل مذکور ،عوامل جمعیتی سمت تقاضا ،نظیر رشد جمعیت ،ساختار جمعیت و نسبت جمعیت شهری به روستایی ،میزان
ازدواج و طالق و بعد خانوار نیز از عوامل اثرگذار و مهم در تغییرات سرمایهگذاری بخش مسکن هستند .به عبارتی رشد جمعیت و
کاهش بعد خانوارها و افزایش جمعیت شهری تقاضای واحدهای مسکونی را افزایش داده و از کانال افزایش حاشیه سود بخش مسکن
انگیزههای سرمایهگذاری در این بخش را افزایش خواهد داد .البته عوامل گفته شده باال یکی از شرایط تشکیل سرمایه در بخش مسکن
است و شرط الزم در این زمینه قدرت خرید افراد برای ورود به بازار است .از آنجا که ساختارهای جمعیتی کشور فعال شرایط مناسبی
دارند ،ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمد قابل تصرف افراد ،به نحوی که خانوار از عهده تعهدات
بلندمدت وام مسکن برآید مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد شد .بدیهی است توسعه بازارهای مالی و
افزایش کارایی این بازارها به نحوی که هزینههای تأمین مالی را برای عرضهکننده و متقاضی کاهش دهد نیز عامل بسیار مهمی است
که میتواند به رونق بخش مسکن منجر شود.
-91-1-9مدلهای تأمین مالی در بخش ساختمان و مسکن
در حالت کلی ،یک خانوار نمونه برای رفع نیاز مسکن خود با دو گزینه خرید و اجاره مواجه است .در ادامه ابتدا گزینه خرید و سپس
گزینه اجاره مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به شرایط کنونی جامعه بدیهی است که برای خرید یک ملک احتیاج به انباشت درآمدی
فراوانی است .لذا برای خرید مسکن یا خانوار دارای ثروت فراوانی است و میتواند با اتکا به درآمد خود مسکن را تهیه نماید .در صورت
نبود این ثروت ،لزوم وجود یک نظام تأمین مالی ضروری میشود تا خانوار با اتکا به درآمدهای آتی خود اقدام به خرید مسکن نمایند.
در صورت رجوع خانوار به بازار تأمین مالی ،اطمینان از وجود یک جریان درآمدی باثبات و بازپرداخت تعهدات به نظام مالی از اهمیت
باالیی برخوردار میشود .در نتیجه نبود یک نظام تأمین مالی مناسب و همچنین نبود یک نظام پشتیبان بازاری و یا غیربازاری برای
موارد نکول وامها ،خالء جدی است که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی باید برای رفع موارد شکست بازار و شکل نگرفتن این
نهادها اقدام نماید .البته حالتی را میتوان تصور کرد که با وجود نظام تأمین مالی مناسب و یا همچنین وجود ثروت الزم برای خرید
مسکن ،خانوار به دالیل اقتصادی و یا غیر اقتصادی تمایلی به مالک شدن نداشته باشند و وارد بازار مسکن اجارهای شوند.
در سمت بازار اجاره نیز خانوارهایی وجود دارند که به دلیل عدم ورود به بازار خرید مسکن ،اقدام به اجاره خانه کردهاند .اجاره مسکن
نیز احتیاج به یک جریان درآمدی مطمئن برای پرداخت اجاره ماهانه و همچنین یک مقدار سپردهگذاری مستأجر نزد مالک به عنوان
پول پیش دارد .از آنجا که مسکن یک کاالی عمومی تلقی نمیشود ،فعاالن بخش خصوصی به عنوان افرادی که به دنبال کسب سود
میباشند میتوانند به این بازار وارد شده و عرضهکنندگان مسکن اجارهایی به خانوارهای عالقهمند باشند .البته این امکان وجود دارد
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که گروههای خاصی از خانوار امکان ورود به این بازار را نیز نداشته باشند .به دلیل اهمیت این موضوع و ضرورت تأمین نیاز خانوار،
دولتها در این بخش نیز ورود کرده و با عرضه مسکن اجتماعی این خالء را رفع مینمایند.
در این بخش تمرکز اصلی بر روی بازار تأمین مالی مسکن به عنوان رکن مهم برای خانهدار شدن و رفع نیاز مسکن خانوار قرار داده
میشود .سواالت مشخصی که در این بخش به آنها پاسخ داده خواهد شد عبارت است از:
 اندازه نظام تأمین مالی مسکن چگونه شناسایی میشود؟
 آیا رابطهای بین اندازه نظام تأمین مالی مسکن و سطح توسعهیافتگی اقتصاد وجود دارد؟
 نظام تأمین مالی و به طور خاص نظام تأمین مالی مسکن چه مزایایی برای اقتصاد به همراه دارد؟
 نظام تأمین مالی مسکن در کشورهای مختلف چه تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟
یک معیار متعارف برای تعیین اندازه بازار رهن در یک اقتصاد ،نسبت اندازه وام رهنی به تولید ناخالص داخلی است .طبیعتاً هر چه این
نسبت برای یک اقتصاد بیشتر باشد ،نشانی از بزرگتر بودن اندازه بازار رهنی در آن اقتصاد است .البته این نسبت با محدودیتهای نیز
همراه است .این نسبت سطح دسترسی و گستردگی وام رهنی بین گروههای مختلف درآمدی را به صورت دقیق نشان نمیدهد .اما
میتوان انتظار داشت که با افزایش کمی میزان وام رهنی نسبت به کل اقتصاد ،احتمال دسترسی افراد به وام رهنی نیز افزایش یابد.
همچنین این نسبت تنوع در ابزارهای مورد استفاده در نظام تأمین مالی مسکن را بیان نمیکند .این احتمال وجود دارد که با وجود
بزرگ بودن این نسبت برای یک اقتصاد ،به دلیل عدم وجود تنوع در ابزارهای تأمین مالی ،آن اقتصاد دارای نظام تأمین مالی توسعه
یافتهای نباشد.
با افزایش عمق و گستره بازار رهن ،امکان خانهدار شدن خانوار فراهم میشود .باید توجه داشت که اندازه بازار رهن تابعی از نهادها و
ساختارهای حاکم بر اقتصاد است .عوامل ذیل نقش مهمی در اندازه بازار رهن ایفا میکنند:
 سرعت انتقال اطالعات
 میزان ثبات اقتصاد کالن
با افزایش سرعت انتقال اطالعات و افزایش شفافیت اطالعات ،امکان ایجاد مسئله عدم تقارن اطالعات در بازارهای مالی تا حدودی
رفع میشود و میتوان انتظار داشت که بازار مالی رشد یابد .میزان ثبات اقتصاد کالن و کنترل نرخ تورم عامل جدی در کاهش میزان
ریسکهای بلندمدت در اقتصاد و توسعه بازار تأمین مالی مسکن خواهد بود .چرا که این بازار همراه با ایجاد تعهدات بلندمدت برای
طرفین خواهد بود .از سوی دیگر میتوان به این صورت به موضوع نگاه کرد که عمالً ویژگیهای برشمرده شده در باال ،ویژگی یک
اقتصاد توسعه یافته نیز میباشد .سوال اساسی آن است که آیا با توسعه اقتصادی ،عمق نظام تأمین مالی مسکن افزایش مییابد و از
سوی دیگر نظام تأمین مالی مسکن عمیق منجر به دستیابی به توسعه اقتصادی میشود؟
در حقیقت باید انتظار داشت که یک رابطه دوسویه بین سطح توسعهیافتگی یک اقتصاد و عمق بازار مالی آن اقتصاد و به طور خاص
بازار تأمین مالی مسکن برقرار میباشد .بر اساس دوبل ،)۱۹۹۷( ۱۹۸اندازه بازار رهن تابعی از میزان توسعهیافتگی نظام مالی است و
توسعهیافتگی نظام مالی نیز تابعی از نهادها و چارچوبهای قانونی حاکم بر اقتصاد است .دوبل ( )۱۹۹۷متغیرهای زیادی را در افزایش
عمق نظام تأمین مالی مسکن دخیل میداند .این متغیرها شامل قدرت حقوقی و قانونی قرضگیرنده و قرضدهنده ،عمق اطالعات
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نظام اطالعات و نوسانات نرخ تورم و به صورت عمومیتر فضای اقتصاد کالن میباشد .همچنین با توسعه نظام مالی به دالیل متنوعی،
این انتظار وجود دارد که رشد اقتصادی حاصل گردد .نتیجه جانبی رشد اقتصادی ،افزایش درآمد قابل تصرف و افزایش اطمینان از
درآمدهای آتی خانوار میباشد که به صورت مضاعفی تقاضا برای مسکن را افزایش میدهد .به بیان دیگر یک رابطه دوسویه و همافزا
بین رشد بازار وام رهنی و رشد اقتصادی وجود دارد.
برای رسیدن به وضعیت مناسب برای تأمین نیاز مسکن خانوار نیاز به یک نظام تأمین مالی است و این نظام تأمین مالی نیز خود تابعی
از میزان رشد اقتصادی و سطح توسعهیافتگی اقتصاد است .در نتیجه نمیتوان مسئله مسکن را به راحتی برای بخش بزرگی از خانوار
حل کرد به جز آن که تمام تالش دولت در جهت انجام اصالحات ساختاری و دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار باشد .به
معنی دیگر رشد بازار رهنی خود تابعی از رشد اقتصاد است و به صورت مصنوعی نمیتوان این بازار را مستقل از دیگر ساختارها و
ویژگیهای اقتصاد رشد داد .برای آن بخش از خانوار که به صورت بازار محور امکان حل مسئله تأمین مسکن را ندارند دولت باید
اقداماتی را انجام دهد.
به عنوان نتیجهگیری نهایی میتوان بهبود شرایط نظام تأمین مالی مسکن را به صورت ذیل طبقهبندی کرد:
 اقدامات غیر مستقیم دولت :تالش برای ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کالن و به اجرا گذاشتن اصالحات ساختاری
 اقدامات مستقیم دولت :دخالت مستقیم در بازار رهن و استفاده از ابزارهای بودجهای و غیربودجهای
یکی از بزرگترین فواید رشد بازار تأمین مالی مسکن ،دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد سرانه است .نکته اساسی آن
است که همه فوایدی که در ادامه به آن اشاره میشود به نوعی در دل خود افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت .اثرات
افزایش اندازه نظام تأمین مالی مسکن عبارت است از:
 افزایش ساخت و ساز
 افزایش توانپذیری
 کاهش حاشیهنشینی
 بهبود نظام تأمین مالی در اقتصاد
 بهبود نظام پسانداز
 کمک به توسعه دهندگان مسکن
این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق نظام تأمین مالی مسکن ،ساخت و ساز مسکن افزایش یابد .بر اساس دوبل ( )۱۹۹۷با گسترش
نظام تأمین مالی مسکن ،اثرگذاری مثبت بر روی عرضه مسکن به جهت افزایش ساخت و ساز رقم خواهد خورد.
این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق نظام تأمین مالی مسکن ،توانپذیری خانوار افزایش یابد .عدم وجود یک نظام تأمین مالی
مسکن بلندمدت سبب ایجاد محدودیتهای پیشروی خانوار از جهت تقاضای مؤثر از سوی آنها و همچنین عرضه مسکن توانپذیر
برای آنها میشود .در حقیقت در صورت عدم وجود نظام تأمین مالی مسکن در سطح گسترده ،باید این انتظار را داشت که احتمال
دسترسی خانوارهای با درآمد بیشتر ،بیش از خانوارهای با درآمد پایین است .مسئله محدودیت درآمدی و نرخ باالی سود در اقتصاد به
صورت جدی ،خانوارهایی که دسترسی به نظام تأمین مالی مسکن ندارند را در تنگنا قرار میدهد.
با افزایش دسترسی خانوار به نظام تأمین مالی مسکن ،تقاضا مسکن افزایش مییابد .نشان داده شده است که در کوتاهمدت عرضه
مسکن سهم کمی در تحوالت قیمتی مسکن دارد .میتوان این گونه نتیجه گرفت که افزایش توان خرید مسکن از سوی خانوار یک
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روی سکه است و روی دیگر سکه امکان واکنش عرضه مسکن به این افزایش است .در صورت واکنش محدود عرضه ،امکان افزایش
قیمت مسکن و مشاهده رفتارهای نوسانی قیمت مسکن در بازار وجود دارد.
این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق نظام تأمین مالی مسکن ،حاشیهنشینی و بدمسکنی در بین خانوار کاهش یابد .این موضوع
بدان دلیل است که با افزایش عمق نظام تأمین مالی مسکن قدرت و توانپذیری خانوار افزایش مییابد که بخشی از این قدرت خرید
معطوف به خانوارهای کم درآمدی است که در شرایط مطلوبی زندگی نمیکنند .این افزایش پوشش دسترسی مالی سبب خواهد شد تا
این خانوار امکان بهبود شرایط محل زندگی خود را داشته باشند .این موضوع در دوبل ( )۱۹۹۷مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج
این پژوهش مهر تأییدی بر کاهش حاشیه نشینی با افزایش سطح دسترسی خانوار است .البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که
حل تمام مسئله ،مسکن خانوارهای کم درآمد و فقیر از مسیر گسترش بازار محور نظام تأمین مالی مسکن قابل انجام نیست .لذا ضروری
است که دولت برای این موضوع تدابیری اندیشیده شده و سیاستهایی را نیز به اجرا گذارد که در ادامه این گزارش به آنها پرداخته
خواهد شد.
این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق نظام تأمین مالی مسکن ،نظام تأمین مالی در اقتصاد توسعه یابد .یک ارتباط دو سویه بین
نظام تأمین مالی مسکن و همچنین بازار سرمایه وجود دارد .بر اساس شواهد موجود ،طی سالهای گذشته ،گسترش نظام تأمین مالی
مسکن ،کمک شایانی به رشد و توسعه بازار سرمایه کرده است و در مقابل با معرفی ابزارهای جدید و گسترش ابعاد بازار سرمایه ،نظام
تأمین مالی مسکن نیز از این تحوالت بهرهمند شده است .تحوالت مثبت این دو بازار در سرانجام ماجرا منجر به دستیابی به رشد
اقتصادی و افزایش درآمد سرانه شده است .بانکهای تجاری تمایل دارند تا بخشی از منابع خود را در اختیار خانوار قرار داده تا آنها به
خرید مسکن بپردازند .دلیل این موضوع نیز آن است که:
 در وهله نخست بانک به صورت مستقیم با خانوار و پس انداز آنها ارتباط برقرار مینماید.
 وامدهی با خانوار در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصاد از ریسک کمی برای عدم بازپرداخت مواجه است.
این امر سبب میشود تا بازار اولیه وام رهنی با رونق خوبی مواجه باشد .اما از سوی دیگر یک مسئله دیگر نیز وجود دارد که سبب
میشود تا بانکها در وامدهی به خانوار دچار اشکال شوند و آن هم قفل شدن منابع آنها برای مدت طوالنی است .به صورت خالصه
میتوان مخاطرات ذیل را بازار رهن اولیه برشمرد:
 ارائه وامهای بلندمدت با استفاده از منابع سپردهگذاری کوتاهمدت و در نتیجه امکان ایجاد ریسک نقدینگی برای بانکها
 عدم تطابق مناسب بین نرخ بهره وام و مدت زمان بازپرداخت آن و در نتیجه امکان ایجاد ریسک نرخ بهره برای بانکها
برای حل این مسئله و جلوگیری از ورود چنین ریسکهایی به نظام بانکی و در نهایت اقتصاد ،بازار رهنی ثانویه معرفی شده است .در
بازار رهن ثانویه ریسک و مالکیت وام رهنی به فرد سومی منتقل میشود .این فرآیند از طریق انتشار اوراق بدهی مبتنی بر

رهن۱۹۰

توسط شرکتهای واسط و ارائه این اوراق در بازار سرمایه میباشد .ویژگی این اوراق بهادارسازی آن است که در بازار قابل فروش است
و افراد میتوانند در صورت لزوم اقدام به خرید و یا فروش اوراق خود نمایند .از این طریق منابع نظام بانکی برای وامدهی مجدد در
بخش مسکن و یا دیگر بخشهای اقتصاد آزاد میشود و از آنجا که این روش مبتنی بر رهن میباشد ،از ریسک کمی نیز برخوردار
است.

209 Mortgage-Backed Security
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به صورت خالصه فواید حاصل از ایجاد بازار رهن ثانویه را میتوان به صورت ذیل فهرست کرد:
 بهبود سرعت و میزان جریان وجوه در اقتصاد
 کاهش فشار روی دولت به جهت ارائه یارانه در نظام اعتباری
 کاهش خطر عدم تورش جغرافیایی بین پسانداز کنندگان و قرضدهندگان
 کاهش هزینه وام رهنی به دلیل بهبود کارآیی در تخصیص از مسیر

تطابق۱۲۹

 فراهم شدن زمینه برای ارائه نرخ بهره ثابت و در نتیجه کاهش ریسک برای خانوارهای کم درآمد
 و سرانجام گسترش هر چه بیشتر نظام تأمین مالی مسکن
همچنین ،باید به این مسئله توجه داشت که وقتی سخن از نظام تأمین مالی مسکن میشود باید به دو بازار اولیه و ثانویه رهنی توجه
داشت .نمیتوان بخش مسکن را بدون وجود یک نظام تأمین مالی مسکن تصور کرد و این نظام شکل نمیگیرد جز با ایجاد یک بازار
رهن اولیه وسیع در نظام بانکی که مبتنی بر پساندازهای خانوار باشد و همچنین وجود ابزارهای متنوع در بازار سرمایه برای رفع
ریسکهای احتمالی ایجاد شده در بازار رهن اولیه برای نظام بانکی.
این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق تأمین مالی مسکن ،نظام پسانداز در اقتصاد تحت تأثیر قرار گیرد .همان طور که اشاره شد،
خرید مسکن باید از طریق پس انداز خانوار در بازار اولیه رهنی انجام گیرد .جپلی و پاگانو )۲۰۰۸( ۱۲۲به مسئله رابطه بین قید نقدینگی
و پس انداز خانوار بر اساس مدل نسلهای همپوشان ۱۲۱پرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد که وجود قید نقدینگی و به طور خاص
پوشش بخش بیشتری از ارزش خانه از طریق وام (نسبت وام به ارزش) ،منجر به نرخ پس انداز کمتری میشود .به بیان دیگر وجود
نظام رهنی توسعه نیافته منجر به نرخ پسانداز بیشتری میشود .لی )۱۹۹۲( ۱۲۹نیز این نتایج را برای کشورهای خاورمیانه بدست آورده
است .بر اساس نتایج این پژوهش ،در این کشورها با افزایش قید نقدینگی ،نرخ پسانداز خانوار افزایش نشان میدهد .همچنین نتایج
نشان میدهد که با رفع قید نقدینگی در این کشورها برای کشورهای با نظام تأمین مالی توسعه نیافته در قدم نخست منجر به افزایش
نرخ پسانداز و در مراحل بعدی نرخ پسانداز کاهش خواهد یافت .مسئله تغییرات نرخ پسانداز با توسعه نظام تأمین مالی مسکن در
کلیو و میلز )۱۹۹۷( ۱۲۸مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس نتایج این پژوهش ،کاهش نرخ پسانداز در بازارهای با محدودیت نقدینگی
کم ،ادامه خواهد داشت .رشد بازار مالی ،ایجاد نوآوریهای مالی و افزایش نرخ دسترسی به خدمات مالی منجر به این میشود که خانوار
این امکان را داشته باشند که مصرف خود را در طی زمان هموار کنند .نتیجه این امکان هموارسازی آن است که خانوار نیازی ندارند
که برای پوشش ریسکهای احتمالی ایجاد شده ،نرخ پسانداز باالیی داشته باشند.
به نظر میرسد که نتایج متفاوت بین رابطه بین اندازه بازار تأمین مالی مسکن و نرخ پسانداز در اقتصاد را میتوان این گونه تحلیل
کرد که مالکیت مسکن به نوعی هم مصرف و هم سرمایهگذاری میباشد .لذا میتوان گفت که در نبود نظام تأمین مالی توسعه یافته،
برای تأمین مالی سرمایهگذاری در مسکن و سرمایهگذاری در غیر مسکن ،خانوار مجبور به انتخاب مکانیزمی میباشند که مصرف خود
را در طی طول عمر خود هموار سازند .در این میان برای خانوار انتخاب ابزارهای مکانیزم هموارسازی مصرف بسیار محدود میباشد و
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خرید و سرمایهگذاری در مسکن یکی از این ابزارهای محدود میباشد .در نتیحه میتوان ادعا کرد که ،در نبود نهادها و ابزارهای کافی
در نظام مالی ،این انتظار وجود دارد که سرمایهگذاری در مسکن به عنوان یک نوعی از پسانداز خانوار ،افزایش یابد .لذا میتوان انتظار
داشت که در نبود نظام مالی توسعه یافته ،پدیده سرمایهگذاری مازاد خانوار در مسکن رخ دهد.
سرانجام ،این انتظار وجود دارد که با افزایش عمق تأمین مالی مسکن ،توسعهدهندگان مسکن در سمت عرضه مسکن نیز بهرهمند
گردند .پیش از این نیز به این موضوع اشاره شد که در صورت افزایش سطح دسترسی خانوار به تأمین مالی و در نتیجه افزایش تقاضا
برای مسکن ،اگر سمت عرضه مسکن نتواند به این میزان افزایش یابد ،باید شاهد افزایش قیمت مسکن در اقتصاد بود .بخشی از واکنش
مناسب سمت عرضه مسکن مرتبط با دسترسی بنگاههای کوچک و بزرگی است که در حوزه ساخت و ساز مسکن ملکی و اجارهای
مشغول میباشند .طبیعتاً عدم دسترسی این بنگاهها به منابع مالی و ضرورت اجرایی کردن پروژههای مسکونی با اتکا بر منابع داخلی
خود ،موجب کاهش پروژههای شروع شده و در نتیجه کاهش عرضه مسکن جدید در بازار میشود.
پس از بررسی معیارهای اندازه بازار تأمین مالی مسکن و اثرات مثبت آن در اقتصاد ،در ادامه به مسئله ویژگیهای اصلی نظام تأمین
مالی مسکن و تفاوت این ویژگیها در کشورهای مختلف پرداخته میشود .برخی از ویژگیهای نظام تأمین مالی مسکن در کشورهای
مختلف را میتوان به صورت ذیل فهرستبندی کرد:
 زمان باز

پرداخت۱۲۵

 نوع نرخ بهره
 مدل تأمین مالی
 امکان مراجعه وامدهنده
 میزان حضور دولت در بازار
نخستین تفاوتی که در نظام تأمین مالی مسکن در اقتصادهای مختلف مشاهده میشود ،مدت زمان باز پرداخت وام مسکن دریافتی
است .در شکل ذیل ،این مدت زمان برای چند کشور منتخب ارائه شده است .همان طور که مشاهده میشود زمان بازپرداخت وام
مسکن درکشورهای منتخب بسیار متفاوت میباشد .این تفاوت از رقم  ۸۵سال در کشور سوئد آغاز و به رقم  ۷/۵سال کشور ترکیه
ختم میشود .میانه زمان بازپرداخت در بین این کشورها ۱۵ ،سال میباشد .در خصوص زمان بازپرداخت وام مسکن توجه به چند نکته
ضروری است:
 وام پرداختی در بازار رهن اولیه برای مدت زمان زیادی قفل خواهد شد.
 در صورت نبود بازار رهن ثانویه ،نظام تأمین مالی مسکن ،به یکی از معضالت نظام مالی تبدیل خواهد شد.
 تعداد سالهای بازپرداخت وام رهنی به صورت جدی در ارتباط با سطح توسعهیافتگی نظام اقتصادی و نظام مالی اقتصاد
است.
 تعداد سالهای بازپرداخت وام رهنی به صورت جدی در ارتباط با میزان توانپذیری خانوار در اقتصاد است.
شکل -1-91زمان بازپرداخت وام مسکن درچند کشور منتخب (سال)
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تفاوت دومی که در نظام تأمین مالی مسکن در اقتصادهای مختلف مشاهده میشود ،نوع نرخ بهره وام مسکن ارائه شده در نظام مالی
کشورها است .نرخ بهره وام ارائه شده از سوی نظام مالی میتواند به صورت یک نرخ ثابت برای کل دوره وام ،نرخ متغیر وابسته به
شرایط کلی اقتصاد و همچنین ترکیبی از این دو نرخ باشد .نکته آن که ،نرخ بهره متغیر بیشتر در کشورهای در حال توسعه رایج میباشد.
همچنین ،رابطه مستقیمی بین سطح توسعهیافتگی نظام اقتصادی کشور و استفاده از نرخ ثابت مشاهده میشود و هر چه میزان ثبات
اقتصاد کالن و ریسک نوسانات در اقتصاد بیشتر باشد ،تمایل به استفاده از نرخ بهره ثابت کاهش مییابد.
تفاوت سومی که در نظام تأمین مالی مسکن در اقتصادهای مختلف مشاهده میشود ،نحوه تأمین مالی وام مسکن ارائه شده در نظام
مالی کشورها است .برای تأمین مالی مسکن از ابزارهای متنوعی نظیر سپرده خرد ،۱۲۷اورق بهاردار تحت پوشش ۱۲۸و اوراق

بهاردار۱۲۰

استفاده میشود .در شکل زیر ،نحوه تأمین مالی غالب برای چند کشور منتخب ارائه شده است .در خصوص اطالعات ارائه شده در این
شکل میتوان ادعا کرد که در بخش بزرگی از کشورها ،نظام تأمین مالی بر اساس بانک ،ابزار اصلی و عمده تأمین مالی مسکن میباشد.
به بیان دیگر در اکثر کشورها اغلب تأمین مالی مسکن ،در بازار اولیه و از طریق بانک انجام میشود و تنها درتعداد محدودی از کشورها،
این مسئله مشاهده نمیشود.
شکل -1-91مدل تأمین مالی غالب در تأمین مالی مسکن در چند کشور منتخب
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تفاوت چهارمی که در نظام تأمین مالی مسکن در اقتصادهای مختلف مشاهده میشود ،امکان مراجعه وامدهنده وام مسکن به داراییهای
به جز مسکن وامگیرنده ،که در رهن بانک میباشد ،در نظام مالی کشورها است .بر اساس اطالعات شکل زیر ،در  ۸۸کشور از ۵۹
کشور مورد بررسی این امکان به صورت کامل برای وامدهنده وجود دارد .این امکان مراجعه کامل ،سبب میشود تا در صورت عقد
قرارداد ،وامگیرنده انگیزه عدم بازپرداخت را نداشته باشد و شواهد حاکی از آن است که وجود این بند در قردادهای تأمین مالی مسکن،
منجر به کاهش عدم بازپرداخت وامها شده است.
شکل -2-91امکان مراجعه کامل وامدهنده در وام مسکن در چند کشور منتخب
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سرانجام تفاوت دیگری که در نظام تأمین مالی مسکن در اقتصادهای مختلف مشاهده میشود ،میزان حضور دولت در بازار تأمین مالی
مسکن است .نظام تأمین مالی مسکن در کشورهای مختلف ،شاهد حضور متفاوت دولت میباشد .ارائه معافیت مالیاتی نرخ بهره وام
رهنی ،ارائه یارانه به برخی از گروههای درآمدی و تعیین مقررات احتیاطی در سطح کالن از جمله موارد حضور دولت در بازار تأمین
مالی مسکن است.
-91-1-3بررسی قوانین و مقررات و اصالح آنها
در این بخش به قانونگذاری بخش مسکن طی سالهای مشروطه تا پیش از انقالب اسالمی پرداخته میشود .اهم این قوانین عبارت
است از:
 قانون مالیات مستغالت مصوب سال 9311
قانون مالیات مستغالت متأثر از حضور مستشاران خارجی وزارت مالیه وقت و در زمان احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاریه و
به نخست وزیری مستوفیالممالک تهیه و به تصویب مجلس رسیده است .این قانون دارای  ۲۸ماده است و از آنجا که مستغالت،
موضوع اصلی این قانون است لذا از اولین قوانینی است که به ترتیبی به بخش مسکن مرتبط میشود .در این قانون به معافیت مالیاتی
مسکنهای ارزان قیمت پرداخته شده که در حقیقت به صورت غیرمستقیم اجارهنشینی را مورد حمایت قرار داده است.
 تأسیس مؤسسه رهنی ایران در سال 9112
این سازمان ،اولین سازمان با عنوان رهنی در اقتصاد ایران نام گرفته است .هدف این مؤسسه پرداخت وام کوتاهمدت با در وثیقه قرار
دادن اموال بوده است .این مؤسسه بعدها در بانک ملی ادغام شد و سپس با عنوان بانک کارگشایی ادامه فعالیت داد.
 تأسیس بانک رهنی در سال 9191
هدف از تأسیس این بانک حل موضوع اعتبارات کم دولتی به جهت تخصیص در بخش مسکن با جذب سپردههای خصوصی بوده
است.
 قانون تعدیل مالاالجارهها مصوب سال 9191
در این قانون مبنای تعیین اجارهبها ماهیانه سال  ۲۹۲۵تعیین شده و در ماده  ۸ضمن افزایش اجارهبها سالیانه  ۵درصد و در صورت
ایجاد تغییر در وضع بنا سالیانه  ۲۱درصد به اجارهبها اضافه خواهد شد.
 قانون تعدیل اجاره بها و امداث خانه های ارزان قیمت مصوب سال 9139
بر اساس این قانون ده درصد از مال االجارههای کمتر از سه هزار ریال در ماه ،باید به نفع مستأجران تخفیف داده میشد.
 رأی اعتماد به کابینه محمد ساعد مصوب سال 9131
ولی برای اولین بار در برنامه دولت به مسکن توجه شده است و در بند (ب) آمده است که «تأمین حداقل مایحتاج زندگانی برای افراد
کارگر و برزگر از حیث غذا و لباس و مسکن و بهداشت و تعلیمات مربوط به مشاغل هر یک از طبقات مذکور»
 رأی اعتماد به کابینه اممد قوام مورخ سال 9133
310

دولت احمد قوام عالوه بر تدارک تهیه برنامه اول به موضوع مسکن نیز پرداخته است از جمله در بند  ۸برنامههای دولت به طور مستقیم
به موضوع مسکن پرداخته شده است« .موضوع مسکن مورد توجه دولت قرار گرفته و چون آن را یکی از مسایل اساسی زندگی مردم
میداند و تأثیر آن در هزینه زندگانی غیر قابل انکار است دولت با ایجاد چهارصد خانه کوچک و ارزان قیمت ،اولین قدم را برای تأمین
مسکن مردم شهر تهران برداشت و امیدواری کامل حاصل است که به کمک مجلس شورای ملی در تکمیل آن در تهران و سایر
شهرهای ایران به وسیله بانک رهنی و مؤسسات دیگر منازل ارزان قیمت ساخته و در دسترس مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسکن
سر و صورتی در ایران پیدا کند».
 تصمیم قانونی رأی اعتماد به دولت فضلاله زاهدی مورخ سال 9111
در این برنامه خانههای ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد مورد هدف قرار گرفته است .در بند  ۲۹برنامههای پیشنهادی آمده است که
«تهیه مسکن و خانههای ارزانقیمت برای کارمندان و اشخاص کم بضاعت»
 رأی اعتماد به مسین عال مورخ سال 9112
در بند  ۷برنامه پیشنهادی آمده است« :تهیه مسکن برای مردم باالخص برای مستخدمین دولت از راه کمک به تشکیل شرکتهای
تعاونی ،ساختمانی و دستهجمعی به وسیله تقویت بانک رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه آن و تجدید نظر در مقررات مربوطه به
اجاره مستغالت و مسکن» .در این برنامه به تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن اشاره شده است و نقش دولت در کمک به مردم از
طریق تقویت بانک رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه دیده شده است.
 تأسیس صندوق پس انداز مسکن در سال 9111
مشکالت عملکرد بانک رهنی ،سیاستگذران اقتصادی را بر آن داشت تا با بررسی تجربه سایر کشورها ،مدلی برای تأمین مالی مسکن
در اقتصاد ایران طراحی نمایند که نتیجه آن تأسیس صندوق پسانداز مسکن بود .این صندوق در سالهای فعالیت خود بارها دچار تغییر
و تحول گردید.
 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 9111
بر اساس این قانون ،مبلغ اجاره تابع توافق و تراضی طرفین بوده ،اما افزایش های بعدی موکول به افزایش شاخصهای هزینه زندگی،
انقضای مدت اجاره یا گذشت سه سال از تاریخ تعیین اجاره اولیه و نظر کارشناسی گردید.
 قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال9113
این قانون نقطه آغازی برای تفکر همه جانبهتر نسبت به موضوع مسکن و شهرسازی است .در قانون فوق برای تهیه و اجرای برنامهها
و طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن و  ...مسئول مشخص تعیین شده و همچنین بانک ساختمانی با قطع عملیات بانکی خود به نام
سازمان مسکن و همچنین سازمان خانهسازی منحل و به این وزارتخانه منتقل میشوند .پیشبینی خرید سهام بانک ملی ایران در بانک
رهنی توسط دولت و نمایندگی سهام توسط وزارت مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که پیشبینی تأمین منابع برای تأمین مسکن
نیز به وزارتخانه مسئول تهیه برنامه مسکن واگذار شده است.
 اساسنامه سازمان مسکن مصوب سال 9111
وظایف این سازمان اعم از تهیه نقشه ،راهنمائی فنی ،نظارت ،مباشرت در ساخت ،خرید و فروش زمین و اجرای ساختمان خانههای
ارزان قیمت و اداره کارخانههای متعلق به بانک و واگذاری تدریجی آنها و تحصیل اعتبار پیشبینی شده است.
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 قانون تشویق پسانداز مسکن مصوب سال 9113
این صندوق برای جلب پساندازهای خصوصی و وابسته به بانک رهنی تشکیل میگردد .تأمین منابع مورد نیاز این صندوق ،اخذ وامهای
کوتاهمدت و بلندمدت از بانک مرکزی توسط بانک رهنی ،وام و کمکهای خارجی از طریق بانک مرکزی و سپردههای بلندمدت که
به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک به این صندوق تأمین میشود .در این قانون پیشبینی شده سقف حداکثر
وام دریافتی نبایستی بیش از دو برابر موجودی حساب های پسانداز و سپرده های مدتدار پسانداز مسکن باشد.
 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانهسازی مصوب سال 9129
بر اساس این قانون ،به بانک مرکزی اجازه داده شده با تصویب شورای پول و اعتبار ،بانکها را مکلف نماید قسمتی از سپردههای خود
را به صورت وام در اختیار بانک رهنی قرار دهند .بیمه مرکزی نیز میتواند به تصویب شورای عالی خود ،شرکتهای بیمه را مکلف
نماید قسمتی از ذخایر خود را در اختیار بانک رهنی قرار دهند .در ماده  ۲۹این قانون آمده است که «دولت میتواند همه ساله به پیشنهاد
وزارت آبادانی و مسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حسابهای پسانداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید .این کمک به
سپردهگذاران فاقد مسکن به منظور خرید یا ساخت پرداخت میشود» .همچنین برای کمک به افراد کمدرآمد و تشویق ساختمان خانه
و آپارتمان ارزان قیمت پیشبینی کمکهایی از طرف وزارت آبادانی و مسکن به ازاء هر متر مربع شده است .برای تعدیل بهره وام
مسکن نیز کمکهایی در بودجه دولت پیشبینی شده است .در این قانون ،بانک رهنی با مجوز بانک مرکزی میتواند تا یکصد میلیون
دالر از مؤسسات بینالمللی وام دریافت نماید .تا در اختیار واحدهای ارزان قیمت قرار دهد.
 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها مصوب سال 9123
این قانون به جهت تثبیت و کنترل قیمتها تصویب شد .به موجب آن از آذر  1352تا پایان سال  1353هیچ گونه درخواستی در
زمینه افزایش اجارهبها و درخواست تخلیه پذیرفته نمیشد.
 قانون افزایش اعتبارات عمرانی چهارم کشور
در فصل دهم این قانون مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است که در طول مدت برنامه مبلغ پانصد میلیون ریال آن برای
تهیه و تدارک واحدهای مسکونی دستهجمعی ارزان قیمت برای گروههای کم درآمد وام کم بهره توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت
شود.
 قانون معامالت زمین مصوب سال 9121
این قانون برای جلوگیری از بورسبندی زمین تصویب شده است .در ماده  ۲قانون آمده است که «نقل و انتقال زمینهای بدون بنا یا
مستحدثات غیر تناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی فقط برای یک بار مجاز است».
 اساسنامه سازمان زمین مصوب سال 9121
بر اساس این اساسنامه به منظور مدیریت زمینهای اراضی مواتی که به موجب قوانین مختلف در اختیار سازمان مسکن و یا وزارت
مسکن و شهرسازی محول گردیده به سازمان زمین واگذار میشود .سازمان زمین به صورت شرکت سهامی و طبق اصول بازرگانی و
وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اداره خواهد شد .همچنین سازمان زمین ،حق اعمال حقوق مالکیت بر اراضی متعلقه ،خرید و تهیه
زمین ،تسطیح و آماده سازی برای فروش ،اجاره و یا واگذاری اراضی را طبق ضوابط به عهده دارد .بدین ترتیب ،یک شرکت وابسته به
دولت ،اختیارات وسیع و همه جانبهای را برای دخالت در بازار زمین به عهده میگیرد.
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 اصالح اساسنامه سازمان مسکن مصوب سال 9121
در این اصالحیه ،در وظایف و اختیارات سازمان تغییراتی داده میشود .سازمان میتواند در خرید و استجاره زمین تا ساخت طرحهای
ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرکها و احداث خانههای سازمانی ،تأسیس کارخانههای تهیه مصالح ،قبول خدمات مهندسی مشاور،
تحصیل وام از داخل و خارج و  ...مبادرت نماید .در حقیقت در این اصالحیه یک شرکت دولتی با تمام اختیارات از طراحی تا فروش
ساختمان و مسکن را به عهده دارد .به دلیل رشد چشمگیر درآمد دولت از صادرات نفت ،در این مقطع زمانی دولت تصمیم به دخالت
مستقیم میگیرد.
 قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب سال 9121
بر اساس این قانون ،اعالم شد که دولت در شروع هر سال بهای عادله زمین را تعیین میکند و حد افزایش قیمت را میزان تورم تعیین
شده توسط بانک مرکزی محدود میکند .در این قانون مجازاتهائی نیز پیشبینی شد که به تشخیص هیئت وزیران معامالت را ابطال
و وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری زمین را به قیمت عادله خریداری نماید.
 قانون اساسی ج.ا.ا
پس از وقوع انقالب اسالمی و با تغییر رویکرد تفکرات سیاستگذاران اقتصادی کشور مسئله عدالت اجتماعی و توجه ویژه به گروههای
کم درآمد و بهرهمندی کلیه افراد از یک سطح حداقلی از امکانات در صدر دستور کار دولتها قرار گرفت .به عنوان نمونه ،اصل ۱۱
قانون اساسی کشور حق داشتن مسکن در کنار مواردی چون جان و حیثیت از جمله مواردی نام برده شد که از تعرض مصون است .در
این اصل آمده است که «حیثیت ،جان ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
اصل  ۹۲قانون اساسی کشور داشتن مسکن را حق هر فرد ایرانی دانسته است و وظیفه دولت را تأمین این نیاز دانسته است .در این
اصل آمده است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها
که نیازمندترند ،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» .همچنین در اصل  ،۸۹تأمین نیازهای اساسی
هر فرد ایرانی همچون مسکن و خوراک و غیره در راستای تأمین استقالل اقتصادی کشور و ریشه کن شدن فقر و محرومیت در کشور
مورد توجه قرار گرفته است .در این اصل آمده است که «برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و
برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادگی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :تامین
نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه »...
 الیحه قانونی ادغام سازمان زمین در سازمان مسکن مصوب سال 9128
ماده واحده ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن تصویب میشود.
 تأسیس بانک مسکن در سال 9128
این بانک از ادغام بانک رهنی ،بانک ساختمان ،شرکت سرمایهگذاری بانکهای ایران و شرکتهای پسانداز و وام مسکن کوروش،
اکباتان و پاسارگاد و غیره ایجاد شد .با توجه به تحوالت اتفاق افتاده در حوزه نظام بانکی ،عمال این بانک یکی از معدود ابزارهای تأمین
مالی بخش مسکن در اقتصاد ایران برای سالهای بعد از انقالب ایفای نقش مینماید.
 آئیننامه واگذاری وامدهای مسکونی به افراد مصوب سال 9128
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طبق این آئیننامه که مصوب دولت موقت میباشد ،واحدهای مسکونی که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط
وزارت مسکن و شهرسازی و مؤسسات و البته احداث شده تحت شرایطی و از طریق آگهی عمومی به متقاضیان واگذار میشود.
 الیحه قانونی تقلیل اجاره بهای وامدهای مسکونی مصوب سال 9128
طبق این الیحه قانونی از اول آذرماه  ۲۹۵۸و با استناد به قاعده فقهی عسر و حرج ،اجاره  %۱۹تقلیل داده شده و حتی در صورت داشتن
اسناد رسمی مستأجر میتواند اجاره را  %۱۹کاهش دهد و برای موجرین کم درآمد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
 الیحه قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب سال 9128
طبق ماده  ۸این الیحه قانونی کلیه شرکتهای پسانداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانکها ،از تاریخ قانون مذکور خواهند
بود .با ملی شدن این گونه مؤسسات ضربه بزرگی به نظام تأمین مالی کشور و به طور خاص تأمین مالی بخش مسکن وارد شد.
 الیحه قانونی استفاده از خانههای خالی جهت اسکان فاقدین مسکن مصوب سال 9128
در این الیحه قانونی پیشبینی شده است بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان مجری قانون نسبت به خرید خانههای ارزان قیمت و
متوسطالقیمت اقدام نماید و سپس آنها را اجاره دهد و یا آنها را با شرایطی به متقاضیان بفروشد .همچنین خانهها و آپارتمانهای
بالصاحب را موقتاً اجاره دهد و یا مالکین که مایل هستند خانه خود را اجاره دهند میتوانند از طریق بنیاد مسکن اقدام کنند .قیمت
اجارهبها ساالنه توسط بنیاد بین  ۷تا  ۲۹درصد قیمت واحد مسکونی تعیین میشود .در حقیقت در این مقطع زمانی تصمیم به دخالت
مستقیمتر دولت در بخش مسکن اتخاذ شده است.
 الیحه قانونی راجع به بانک مرکزی در مورد اعطای سه میلیارد ریال وام به بانک مسکن سال 9128
در این الیحه قانونی مبلغ سه میلیارد ریال وام با تضمین سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفته
تا طبق آئیننامه پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی به مصرف تأمین مسکن روستائی برسد.
 الیحه قانونی راجع به تعیین مداکثر مبلغ وام مسکن سال 9128
در این قانون پیشبینی شده است که متناسب با تعداد اعضاء خانوار تا  ۵نفر بین  ۹تا  ۸میلیون ریال توسط بانکها و زمان بازپرداخت
 ۲۵تا  ۱۵ساله و متناسب با درآمد خانواده وام پرداخت شود.
 آئیننامه برخورداری ساکنان روستاها از تسهیالت اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان وامدهای
مسکونی سال 9121
بانک مسکن مکلف شده با پرداخت قرضالحسنه مسکن تا سقف پانصد هزار ریال وام قرضالحسنه به مدت  ۱۵سال با کارمزد حداکثر
 %۱اقدام نماید.
 آئیننامه اجرائی دفتر معامالت مسکن مصوب سال 9121
بانک مسکن به عنوان کارگزار این دفتر معرفی شد و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف شدهاند فقط از طریق این دفتر معامالت را انجام
دهند .در حقیقت تمامی اختیارات معامالت مسکن به ترتیبی از بخش خصوصی سلب و به بخش دولتی واگذار شده است.
 قانون نحوه اداره بنیاد مسکن و معامالت وامدهای مسکونی مصوب سال 9121
بر طبق ماده  ۱این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معامالت مسکن متوقف میباشد.
 قانون نحوه معامالت وامدهای مسکونی مصوب سال 9131
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به موجب این قانون ثبت معامالت واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت
مزبور تعیین نماید خواهد بود .در حقیقت طبق این قانون مالکین حق فروش را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی نخواهند داشت.
 قانون اراضی شهری مصوب سال 9131
 oاز مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oتعیین حد نصاب مالکیت شخصی به مسکن مناسب و یا  ۲.۹۹۹مترمربع زمین در هر منطقه شهری
 oموظف کردن مالکین به فروش زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها با تقویم دولت و حتی تعویض زمین مالکین به
تصمیم دولت
 oوزارت مسکن و شهرسازی با در اختیار گرفتن زمینهای وسیعی که در شهرهای ایران وجود داشت موفق شد با واگذاری
آنها به مردم نقش وسیعی را در بازار مسکن ایفا نماید.
 قانون زمین شهری مصوب سال 9133
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oهدف این قانون در راستای تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از
عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه صحیحتر و وسیعتر از اراضی
عنوان شد.
 oدر نگاه به این قانون تالش برای بهرهگیری از زمینهای موات و بایر مورد توجه بود.
 oهمچنین پیشبینی موارد جریمه در خصوص مالکین این نوع زمینها در صورت عدم اجرای تکلیفات قانونی تعیین شده و یا
اجبار به فروش این نوع زمینها به دولت لحاظ شد.
 قانون مالیات مستقیم مصوب سال 9133
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oپیشبینی پرداخت مالیات ساالنه مسکن توسط مالکین حقیقی و حقوقی با توجه به ارزش ملک (حذف این مالیات در اصالحیه
سال )۲۹۸۹
 oمالیات بر مستغالت مسکونی خالی که بیش از شش ماه بدون منع قانونی خالی و بالاستفاده بمانند( .حذف این مالیات در
اصالحیه سال  ۲۹۸۹و احیای آن در اصالحیه سال )۲۹۰۸
 oپیشبینی مالیات بر ارث (این مالیات در اصالحیه سالهای  ۲۹۸۹ ،۲۹۷۲و  ۲۹۰۸با تغییراتی همراه بود)
 oتعیین مالیات بر اراضی بایر (حذف این مالیات در اصالحیه سال  ۲۹۸۹و احیای مجدد آن در قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن)
 oتعیین مالیات بر نقل و انتقال مسکن (این مالیات در اصالحیه سالهای  ۲۹۸۹ ،۲۹۷۲و  ۲۹۰۸با تغییراتی همراه بود)
 oتعیین مالیات بر درآمد اجاره مسکن (این مالیات در اصالحیه سال  ۲۹۸۹و  ۲۹۰۸با تغییراتی همراه بود)
 oتعیین مالیات بر درآمد حاصل از ساخت مسکن (بساز و بفروش)؛ حذف این مالیات در اصالحیه سال  ۲۹۸۹و احیای آن در
اصالحیه سال ۲۹۰۸
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 قانون نحوه ایجاد تسهیالت رفاهی برای کارکنان دولت مصوب سال 9131
در ماده  ۸این قانون آمده است که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به تأمین زمین و در ماده  ۸وزارت بازرگانی مکلف به تأمین مصالح
ساختمانی و در همان ماده بانکها مکلف به پرداخت تسهیالت بانکی با حداقل کارمزد شدهاند.
 قانون تأمین مسکن فرهنایان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال 9138
در این قانون دولت موظف شده است  %۸۹از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاههای
ذیربط را به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش واگذار نماید .همچنین پیشبینی شد تا  ۰۹درصد اعتبار الزم تا سقف هشت میلیون
ریال برای احداث و یا خرید از طریق سیستم بانکی و بصورت وام بیست و پنج ساله با کارمزد زیر  %۸تأمین شود .همچنین پیشبینی
شد تا مصالح ساختمانی و تأسیساتی تا هفتاد و پنج مترمربع زیربنا با قیمت تثبیت شده در اختیار مشمولین قانون قرار داده شود.
 قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال 9113
در این قانون پیشبینی شده است وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عالوه بر وصول مالیاتهای مقرر ،نیم درصد از درآمد
مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و آنرا به حساب  ۲۹۹حضرت امام واریز نماید و بنیاد مسکن
انقالب اسالمی موظف به تأمین مسکن ارزان قیمت برای محرومین شده است.
 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای ج.ا.ا
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oتعریف مسکن اجتماعی برای گروههای کمدرآمد ،مسکن حمایتی برای گروههای میان درآمد و مسکن آزاد برای گروههای
درآمدی باال
 oواحدهای مسکونی در طرح مسکن اجتماعی با مساحت کمتر از الگوی مصرف مسکن (به طور متوسط  ۵۹مترمربع) باشند و
عالوه بر تأمین بخشی از کمک سود مورد انتظار سیستم بانکی در مرحله واگذاری به متقاضیان ،حدود  ۱۹درصد از سرمایه
اولیه احداث آن توسط دولت تأمین شود.
 oواحدهای مسکونی در طرح مسکن حمایتی با مساحتی معادل الگوی مصرف مسکن (متوسط  ۷۵مترمربع) تولید و حمایت
دولت از آن ،به پرداخت بخشی از سود تسهیالت بانکی محدود شد.
 قانون تشویق امداث و عرضه وامدهای مسکونی استیجاری مصوب سال 9111
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oجهت تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در  ۹۹استان کشور با بهرهگیری از منابع بودجه عمومی دولت ،تسهیالت بانکی و منابع
داخلی سازمان ملی زمین و مسکن
 oمسکن استیجاری یا الغدیر با تصویب این قانون اجرایی شد.
 oدر طرح استیجار دولتی مسکن ،در بخش اول قانون  ۵۹درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل منابع سیستم
بانکی و  ۵۹درصد مابقی از طریق بودجه عمومی دولت تأمین و واحدهای احداثی به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک
در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای ج.ا.ا
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از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oدر ماده  ۲۱۲قانون به مسئله صرفهجویی در مصرف انرژی و تدوین ضوابط و مقرراتی در این خصوص در حوزه مسکن اشاره
شده است.
 oبخش مسکن به صورت جداگانه و در قالب مواد  ۲۹۸الی  ۲۸۱سیاستگذاری شده است .اهم سیاستهای این مواد به شرح
ذیل است:
 oدر ماده  ،۲۹۸موضوع تشویق برای انبوهسازی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
 oدر ماده  ،۲۹۰به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و سادهسازی استفاده از
تسهیالت بانکی برای خرید یا احداث مسکن پیشبینیهایی نظیر تخفیف مالیاتی دیده شده است.
 oدر ماده  ،۲۸۹به موضوع صدور سند مالکیت در مناطق روستایی پرداخته شده است.
 oدر بند الف ماده  ،۲۸۱پیشبینیهایی در خصوص تأمین اعتبار اجرای قانونتشویق احداث و عرضه واحدهای
مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.
 سند چشمانداز  31ساله کشور ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب
سند چشم انداز  ۱۹ساله جمهورى اسالمى ایران سندی است که توسط رهبری به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابالغ شده است که در آن افقی روشن و مترقی برای اقتصاد ایران در  ۲۸۹۸هجری شمسی مورد هدفگذاری قرار گرفته است.
در این سند نیز مسکن جایگاه ویژهای دارد .در بخشی از این سند آمده است که مورد توجه قرار گرفته در قسمتهایی از این سند آمده
است که «تقویت هویت ملى جوانان ،متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى ،فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تالش در جهت
رفع دغدغههاى شغلى ،ازدواج ،مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان  ...حمایت از تأمین مسکن گروههاى کم درآمد و نیازمند».
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای ج.ا.ا
ال
 oاین قانون به دلیل آن که انجام مراحل کارشناسی و تصویب آن در یک دولت و اجرای آن به دولت دیگر واگذار شد ،عم ً
در موارد زیادی مورد استفاده قرار نگرفت .بخش مسکن این برنامه نیز طبیعتاً از این قاعده مستثنی نیست.
 oدر ماده  ۹قانون ،مسئله مقاومسازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینهسازیساخت وسازها در
مصرف انرژی پیشبینی شد.
 oدر بند ج ماده  ۹۹این قانون موضوعاتی نظیر تدوین طرح جامع مسکن ،افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت ،تشکیل بازار
ثانویه رهن ،تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ،دادن یارانه کارمزد تسهیالت مسکن به سازندگان
واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجار و پلکانیکردن بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی در بخش مسکن دیده شد.
 طرح جامع مسکن
 oبر اساس تکلیف قانونی بند ج ماده  ۹۹قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شد.
 oمطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور از سال  ۲۹۸۱آغاز و در سال  ۲۹۸۸به اتمام رسید.
 oدر مقدمه ابتدایی طرح آمده است که «طرح جامع مسکن حاصل تالش  ۱۸گروه مطالعاتی است ... .این طرح همچنین متکی
به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهار دهه برنامهریزی توسعه بخش مسکن ،توسط پژوهشگران و برنامهریزان
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انجام شده است  ...طرح جامع مسکن ،در پارهای از زمینهها نوآور بوده و یا نخستین گام در راه تکمیل مطالعات به شمار
میرود .موضوعاتی چون مسکن کم درآمدها و مسکن اجتماعی ،مالیاتها در بخش مسکن ،صرفهجویی در انرژی ،کیفیت
مسکن ،حاشیهنشینی و مسکن ،با این دقت و تفصیل پیشنهای ندارند».
 oدر تعریف این طرح آمده است که «طرح جامع مسکن سندی است ملی ،که چشم انداز بخش مسکن در سالهای آینده را
ترسیم میکند .طرح جامع مسکن مسیری را که دولت تا دستیابی به هدفها بایستی بپیماید ،روشن میسازد .مسئولیت
رسیدن به هدفها برعهده دولت است ،اما در این مسیر ،مردم ،بخش خصوصی و همه مسئولین اجرائی ،قضایی و قانونگذاری،
بایستی همراه و همگام باشند تا بتوان به هدفها رسید».
 oبا توجه به ضرورت و لزوم بازنگری و به روزآوری طرح جامع مسکن ،نسخه به روز شده این سند برای افق زمانی سال ۲۹۰۹
الی  ۲۸۹۵توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شد.
 الیحه ساماندهی و ممایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 9183
این قانون به دلیل تقویت بعد سوداگرایانه تقاضای مسکن پس از ورود وسیع دالرهای نفتی در اقتصاد کشور به تصویب رسیده است.
این قانون در تالش است اثر قیمت زمین که به دلیل بیماری هلندی قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است را حذف نماید .در ماده اول
این الیحه هدف تعیین تکلیف برای دولت جهت توزیع زمین و اعتبارات ارزان قیمت است .خصوصآ حذف بهای زمین از قیمت تمام
شده مسکن مطرح شده که هدفی غیرممکن است .در بخشهایی از ماده اول آمده است که «دولت موظف است از طریق حمایتهای
الزم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ،تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت ،اعمال
معافیتهای مالی و تأمین و سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون ،تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت
وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای
فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید».
 بند "د" تبصره  3قانون بودجه سال 9183
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oاین بند به صورت جدی بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تاکید داشته است .در این بند
آمده است ...« :لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد ،تقویت نقش حاکمیتی دولت ،در امر
تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد  .» ...در این بند به خوبی دغدغه
عدالت اجتماعی دولت به جهت هدفگذاری گروههای فقیر جامعه نمایان است.
 oاین بند زمینهساز اجرای یکی از بزرگترین طرحهای دولت ایران در بخش مسکن بود .در حقیقت طی سالهای پیش از این
قانون ،دولت دخالتهای محدودی در حوزه مسکن از قبیل قیمت نهادههای تولید داشت ولی هیچگاه در حجم وسیع تالشی
برای ساخت مسکن انجام نداده بود.
 oطرح مسکن مهر با وجود هدفگذاری مثبت در جهت تأمین خانه گروههای کم درآمد ،به دلیل عدم توجه به سازوکار تأمین
مالی با شکست جدی مواجه شد .تأمین منابع مالی این طرح از طریق استقراض از منابع پولی بانک مرکزی منجر به افزایش
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شدید پایه پولی شد .این گسترش پول پرقدرت بانک مرکزی منجر به رشد شدید پایه پولی و افزایش شدید نرخ تورح در
سالهای بعد از خود شد.
 oدر کنار این موضوع عدم توجه به فراهم کردن سازوکاری برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز یک شهر جدید ،انتخاب مکان
نامناسب برای احداث شهر جدید و همچنین عدم نظارت مناسب بر نحوه عملکرد پیمانکاران ،این طرح را در برخی از پروژهها
با شکست مواجه کرد.
« ممنوعیت پرداخت وام خرید» در بسته سیاستی-نظارتی سال  9181بانک مرکزی
در سال  ۲۹۸۷بانک مرکزی در جهت کنترل بازار مسکن ممنوعیت پرداخت «وام خرید مسکن» و تأکید بر اعطای «وام ساخت مسکن»
را به بانکها ابالغ کرد .در حقیقت هدف از این سیاست تشویق برای رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه در این بازار
بوده است تا با ممنوعیت پرداخت وام خرید و کنترل تقاضا و کاهش بعد سوداگری مسکن ،قیمت مسیر کاهشی را تجربه نماید .چرا که
در آن زمان تصور بر آن بود که دلیل جهش قیمتی در آن بازه زمانی پرداخت وام مسکن بوده است .نه تنها این سیاست اشتباه منجر
به آن شد که مسیر قیمت کاهشی باشد بلکه امکان ارسال سیگنال از سمت تقاضا به تولیدکنندگان مسکن نیز قطع شد .نتیجه آن که
در سالهای بعد که تبعات بیماری هلندی و تمایل شدید سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بخش نمایان شد ،این بازار با پدیده
مازاد عرضه مواجه شد .این عدم تعادل ناشی از قطع ارتباط بین عرضه و تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم به وقوع پیوست.
 ارائه الیحه بیمه کیفیت ساختمان در سال 9188
 oسالهای زیادی است که در دست اندازهای قانونی کشور قرار دارد.
 oتالش برای بهبود وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور و حل مسئله کیفیت پایین بساز و بفروشی
 قانون پیش فروش مصوب سال 9181
از مهمترین نکات این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 oبه دلیل افزایــش شــکایتهای مختلف کیفــری در خصوص پیش خرید این موضوع مورد توجه قرار گرفت.
 oهدف قانونگذار ضمن ضابطهمند کــردن قراردادهای این بخش و رونق معامالت پیش فروش ،حمایت از حقوق پیش
خریداران بوده است.
 oالزام ثبت قرارداد در دفترخانه اســناد رسمی به خاطر جلوگیری از فروش یک واحد ساختمانی به بیش از یک نفر لحاظ شد.
 oهمچنین پیشبینیهایی به جهت پرداخت خســارت انجام نشدن تعهد یا تأخیر در اجرای آن توســط پیش فروشکننده
لحاظ شد.
 oاجرای آن به تصویب آییننامه اجرایی از سوی هیات دولت منوط شد که با صرف زمان طوالنی ،در نهایت آییننامه اجرایی
آن در تاریخ  ۷خرداد  ۲۹۰۹به تصویب هیات دولت رسید.
 ارائه الیحه عوارض تعلیق در سال 9111
 oسیاستگذاران بخش مسکن به جهت سرعت بخشی به فرآیند ساخت و ساز مسکن و عدم قفل شدن منابع در ساختمانهای
نیمهکاره ،این مالیات را معرفی کردهاند.
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 oبراساس این الیحه یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال  ۰۵از مالکان ساختمانهای
نیمهکارهای که دوره ساختوساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است ،اخذ میشود .مطابق قانون به طور
معمول بین یک و نیم تا دو سال سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر میشود به
اتمام برساند.
 oانتظار میرود که این قانون بتواند بر روی انگیزه سازندگان به جهت تکمیل هر چه سریعتر ساختمان خود اثرگذار باشد .باید
توجه داشت که بخشی از مسئله دوره ساخت باالی مسکن در اقتصاد ایران به دلیل صنعتی نبودن این ساخت و ساز میباشد.
شاید چنین ابزارهایی تمایل ورود بنگاههای صنعتی برای ساختت و ساز مسکن را افزایش دهد.
 اقدامات دولت یازدهم
 oافزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از  ۵۹۹هزار میلیارد ریال به  ۵۵۵هزار میلیارد ریال جهت افزایش
سقف فردی طرح های مسکن مهر از  ۱۵۹میلیون ریال به  ۹۹۹میلیون ریال از محل وصولیهای طرح مزبور ،صرفاً برای
تکمیل طرحهای تعهد شده بانک مسکن.
 oپیشبینی مواردی در خصوص مسکن خانه اولیها از قبیل:
 oتشکیل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) از محل سپردهگذاری واجدین شرایط با حداقل دوره
انتظار یکسال جهت اعطای تسهیالت خرید مسکن از محل این حساب
 oتعیین سقف فردی تسهیالت خرید مسکن به خانه اولیها از محل این طرح در «شهرتهران»« ،شهرهای بزرگ
باالی  ۱۹۹هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان  ۶۹۹ ،۸۹۹و  ۸۹۹میلیون ریال
 oتعیین نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل این حساب  ۲۸درصد
 oتعیین دوره باز پرداخت حداکثر  ۲۱سال برای تسهیالت حساب صندوق پس انداز مسکن یکم
 oلغو ممنوعیت اعطای تسهیالت خرید مسکن توسط بانکها ( لغو ماده  ۲۱مجموعه سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی
نظام بانکی مصوب دی ماه  )۲۹۰۹و امکان اعطای تسهیالت خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانکهای دولتی و خصوصی
از محل منابع خود در قالب سقفهای شهر تهران  ۶۹۹میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی شهرهای بزرگ باالی ۱۹۹
هزار نفر جمعیت  ۵۹۹میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و سایر مناطق شهری  ۸۹۹میلیون ریال به ازای هر واحد
مسکونی
همانطور که مشاهده میشود در طی سالیان متوالی دولت و سیاستگذاران سعی داشتهاند تا با استفاده از ابزارهای قانونگذاری بخش
مسکن کشور را ساماندهی نمایند تا از این کانال به بخشی از اهداف اجتماعی خود برسند .در این سالها همواره قوانین جدید به نحوی
تنظیم شدهاند که نقاط ضعف قوانین قبل را پوشش دهند .نتیجه آن که انبوهی از قوانین در این بخش تصویب شده و حجم عظیمی از
منابع مالی در راستای نیل به اهداف فوق به کار گرفته و بعضا اتالف شده است.
نکتهای که در این بین به چشم میخورد این است که این قوانین عموما به صورت جزیرهای و گسسته تنظیم و اجرا شده و به نظر
هیچگاه سعی نشده است که قوانین به گونهای تنظیم شود که با قوانین قبل در تناسب باشد و هماهنگی بین قوانین باعث همافزایی در
پیشبرد اهداف شود.
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همچنین ،نقطه مغفول در تمامی قوانین فوق عدم توجه به منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحها و نحوه تأمین مالی این طرحهاست .به
عبارتی اجرای این طرحها در قالب بودجه ساالنه به منابع مالی بانکها یا بانک مرکزی تکلیف شده است که عالوه بر اثرات سوء
اقتصادی به دلیل محدودیت منابع مالی هیچگاه به مقصود نرسیده است.
از این رو ،مهمترین نکته در اصالح قوانین و مقررات این بخش جدای از هماهنگسازی مجموعه مقررات موجود و استفاده از پتانسیل
قوانین فعلی در راستای اصالح قوانین ،توجه الزم به نحوه تأمین مالی طرحها و منابع مالی الزم برای اجرای قوانین است .بدیهی است
که تأمین مالی این طرح ها باید سازوکار درونزا داشته باشد به نحوی که نیازی به تزریق مداوم منابع مالی توسط دولت به آن نباشد.
 -91-1توصیههای سیاستی برای اصالح تأمین مالی در بخش صنعت
 -91-1-9تأمین مالی ذیل بازار

سرمایه۱۱۹

تأمین مالی از بازار سرمایه دارای مزیتهای زیر است:
 امکان تأمین مالی با حجم بسیار باال
 امکان تأمین مالی بلندمدت
 پرداخت اصل بدهی در سررسید
 معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران
 مشارکت سرمایهگذاران خرد در تأمین مالی شرکتها
 مدیریت نقدینگی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 ابزار مدیریت حجم نقدینگی برای بانک مرکزی
 تنوع ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیاز بنگاهها
 نظارت دقیق سازمان بورس بر انتشار اوراق بهادار
همچنان که از شکل زیر قابل مشاهده است بازار سرمایه در کشور به نسبت بازار پول سهم بسیار ناچیزی دارد .جدای از آن که سهم
بازار سرمایه بسیار ناچیز است ،روند انتشار اوراق بدهی در سالهای گذشته به عنوان پراکسی تأمین مالی از بازار سرمایه نسبت به مانده
تسیالت اعطایی توسط بانک ها بیانگر عدم رشد بازار سرمایه در تأمین مالی است .این در حالی است که برای کشوری مانند آمریکا نه
تنها سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بزرگتر است بلکه این سهم به نسبت تأمین مالی از بانکها (بازار پول) در طول زمان رشد
چشمگیری نیز داشته است.

 ۱۱۹مطالب این بخش از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نقل شده است.

321

شکل -3-91مقایسه اوراق بدهی منتشر شده به مانده تسهیالت بانکی در ایران

آمار بیانگر آن است که ،میانگین نسبت اوراق بدهی به جمع اوراق بدهی و تسهیالت درآمریکا ،طی سالهای  ۱۹۹۰تا ٪۶۱ ،۱۹۲۸
بوده است .در حالی که میانگین نسبت اوراق بدهی منتشر شده به جمع اوراق بدهی و مانده تسهیالت در ایران ،طی همین دوره تنها
 ٪۲/۶بوده است.
در ایران سهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بسیار پایین است ،این در حالی است که
در ایاالت متحده آمریکا سهم انتشار اوراق بدهی از تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر میباشد.
از سال  1386تا کنون بیش از  ۸۶۹هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در کشور منتشر شده که در برابر ۸۶.۹۹۹هزار میلیارد ریال تأمین
مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است .از سویی ،از سال  1999تا  2014در ایاالت متحده بیش از  ۲۷۲۲هزار میلیارد دالر
اوراق بدهی منتشر شده و همچنین سهم تأمین مالی از سیستم بانکی طی این دوره تنها  ۲۲۷۷هزار میلیارد دالر میباشد.
 -91-1-9-9ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه
تأمین مالی در بازار سرمایه میتواند با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام شود که هر یک دارای ویژگیها و ساختار خاص خود است.
برخی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی موجود عبارتند از:
 اوراق اجاره
 اوراق منفعت
 صندوق پروژه
 صندوق زمین و ساختمان
 اوراق رهنی
 اوراق استصناع
 اوراق مشارکت
 اوراق اجاره تأمین مالی
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در این نوع از اوراق اجاره ،بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط ( )spvمیکند .شرکت واسط با انتشار اوراق و با
جمعآوری پول از سرمایهگذاران ،به وکالت از طرف آنان دارایی مورد نیاز بانی را از فروشنده خریداری میکند ،سپس به صورت اجارة
عادی یا به شرط تملیک به بانی اجاره میدهد.
 سود این اوراق در سررسیدهای مشخص به صورت اجاره بهای دارایی به دارندگان اوراق پرداخت میشود.
 دارندگان اوراق قبل از سررسید ،میتوانند اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
 SPVدر پایان قرارداد اجاره عادی ،دارایی را از مستأجر تحویل گرفته و به وکالت از طرف سرمایهگذاران در بازار داراییهای مستهلک
میفروشد و در اجاره به شرط تملیک ،دارایی را به تملیک مستأجر در میآورد.
شکل -1-191مدل عملیاتی اوراق اجاره تأمین مالی

 اوراق اجارة تأمین نقدینای
در این نوع از اوراق اجاره ،بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط میکند .شرکت واسط با انتشار اوراق و با جمعآوری
پول از سرمایهگذاران ،به وکالت از طرف آنان یکی از داراییهای فیزیکی بانی را به صورت نقد خریداری میکند ،سپس به صورت اجاره
عادی یا به شرط تملیک دوباره به بانی واگذار مینماید.
 سود این اوراق در سررسیدهای مشخص به صورت اجاره بهای دارایی به دارندگان اوراق پرداخت میشود.
 دارندگان اوراق قبل از سررسید ،میتوانند اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند.
 SPVدر پایان قرارداد اجاره عادی دارایی را از بانی تحویل گرفته و به وکالت از طرف سرمایهگذاران در بازار داراییهای مستهلک
میفروشد و در اجاره به شرط تملیک ،دارایی را به تملیک مستأجر در میآورد.
شکل -8-91مدل عملیاتی اوراق اجاره تأمین نقدینای
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برای انتشار اوراق اجاره بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

 شخص حقوقی غیردولتی که قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد،
 مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد،
 حداکثر نسبت مجموع بدهیها به داراییهای آن  90درصد باشد،
 اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورتهای مالی دو دورة مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
در صورتی که بانکها یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی اصل و سود اوراق را تضمین نموده باشند ،رعایت بندهای
 2و  3برای بانی الزامی نمیباشد.
همچنین تمامی داراییها ویژگی الزم برای انتشار اوراق اجاره را ندارند .داراییهای قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر
میباشند:

 زمین
 ساختمان و تأسیسات
 ماشینآالت و تجهیزات
 وسایل حمل و نقل
دارایی پایه بایستی شرایط عمومی زیر را دارا باشد:
 به کارگیری آن در فعالیت بانی ،منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.
 هیچگونه محدودیت یا منع قانونی ،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی ،منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
 تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
 مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
 امکان واگذاری به غیر را داشته باشد.
 تا زمان انتقال مالکیت دارایی به بانی ،دارایی از پوشش بیمهای مناسب و کافی برخوردار باشد.
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 اوراق مشارکت
مدل عملیاتی انتشار اوراق مشارکت به شرح ذیل است:
شکل  -1-91مدل عملیاتی انتشار اوراق مشارکت

شکل  -91-91فرآیند بازپرداخت سود و اصل سرمایه

اهم نکات در زمینه انتشار اوراق مشارکت به شرح ذیل میباشد:
 پروژه موضوع انتشار اوراق مشارکت باید در قالب شخصیت حقوقی انجام شود که دارای سوابق مالی حسابرسی شده توسط
حسابرسان معتمد بورس باشد.
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 ناشر نباید زیان انباشته داشته باشد ،عملکرد شرکت باید سودآور بوده و به تشخیص بورس امکان سودآوری آن در آینده وجود
داشته باشد.
 گزارش حسابرس مستقل در خصوص آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده نباید حاوی اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر
باشد.
 پروژة موضوع انتشار اوراق مشارکت باید بر اساس گزارش توجیهی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد بورس از توجیه
مالی ،فنی و اقتصادی مناسبی برخوردار باشد.
 داشتن وثایق معتبر جهت ارائه به ضامنی که بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت را تضمین خواهد کرد .پروژه موضوع
انتشار اوراق مشارکت میتواند یکی از تضامین قابل ارائه به ضامن باشد که به نتیجۀ مذاکره با ضامن بستگی دارد.
 حداقل سهمالشرکه ناشر در هر طرح توسط مرجع صادرکننده مجوز انتشار اوراق تعیین میشود .معموالً ،حداقل 50درصد از
منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه باید توسط ناشر تأمین شود.
 سقف مبلغ اوراق مشارکت قابل انتشار برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس به تشخیص هیئت پذیرش و حداکثر تا ۷۹
درصد ارزش ویژه هر شرکت است .همچنین ،حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار براساس ضوابط داخلی سازمان بورس
و اوراق بهادار بدین ترتیب اعالم شده است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،بعد از انتشار اوراق مشارکت ،حداکثر
مساوی عدد  3باشد.
در صورتی که اصل و سود اوراق مشارکت توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
ضمانت شده باشد ،نیازی به رعایت بندهای  2و  7توسط ناشر نمیباشد.
 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در محلی غیر از پروژههای مبنای انتشار اوراق مشارکت،
مجاز نیست.
 اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس باشد .در این
صورت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض ،موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سررسید
نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
 اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت ناشر باشد .در این صورت مجمع عمومی فوقالعاده بنا به پیشنهاد
هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتی را که طی
آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازة افزایش سرمایه را به
هیئت مدیره خواهد داد.


اوراق سفارش ساخت )استصناع(

اوراق استصناع :اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که براساس قرارداد استصناع شکل
میگیرد .این اوراق دارای بازده معین و قابل مبادله در بازار ثانویه بوده است .وزارتخانهها ،شهرداریها ،شرکتهای دولتی و بخش
خصوصی برای تأمین مالی طرحهای عمرانی و توسعهای میتوانند اقدام به انتشار اوراق استصناع نمایند.
شکل -99-91مدل عملیاتی اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک
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همۀ انواع اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین میباشند ،بر این اساس میتوانند اهداف و سلیقههای بخش مهمی
از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایهگذاری بدون ریسک دارند را پوشش دهند ،در نتیجه قابلیت باالی خرید و فروش در بازار ثانویه
را خواهند داشت.
پیشبینی میگردد برای خرید و فروش اوراق استصناع بازار ثانویه فعالی شکل گیرد و قیمت بازاری آنها متناسب با مدت و مبلغ اسمی
اوراق ،تعیین شود و ابزار جدیدی شبیه اوراق مشارکت ،با نرخ بازدهی معین وارد بازار سرمایه شود.
 اوراق منفعت
ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندة آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در
ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین ،حق استفاده از خدمات آموزشی
دانشگاه برای ترم یا سال معین ،حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال
معین.
اوراق منفعت کاربردهایی از قبیل موارد زیر دارد:
 واگذاری منافع آینده دارایی های بادوام :صاحبان داراییهای بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و
حاضرند برای تأمین آن ،بخشی از منافع حاصل از داراییهای بادوام خود را از پیش واگذار کنند .در این موارد اگر صاحبان
دارایی در جستجوی استفادهکننده نهایی )کسی که بخواهد در روز معین از منافع دارایی معین استفاده کند( باشند ،احتمال
موفقیت خیلی پایین و در حد صفر است .برای حل این مشکل میتوان از اوراق منفعت استفاده کرد .یعنی صاحبان دارایی
برای بخشی از منافع دارایی ،اوراق منفعت منتشر و سپس آنها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار میکنند .دارندگان
اوراق میتوانند صبر کنند و در زمان معین از آن منافع بهره ببرند؛ کما اینکه میتوانند قبل از فرا رسیدن مدت آن را به
دیگران واگذار کنند.
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 واگذاری خدمات آینده :همانند صاحبان داراییهای بادوام ،شرکتها و مؤسسههای خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در
گردش یا توسعه فعالیتهای اقتصادی ،نیازمند پول میشوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند.
در این موارد نیز اگر شرکتهای خدماتی به دنبال مشتری نهایی)استفادهکننده واقعی از خدمات) باشند ،احتمال موفقیت در
سطح پایین و نزدیک به صفر است ،در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت میتواند این مشکل را به آسانی حل کند.
شکل -93-91مدل اجرایی اوراق منفعت

صاحبان داراییهای بادوام به منظور حل مشکل نقدینگی خود میتوانند برای بخشی از منافع حاصل از دارایی ،اوارق منفعت منتشر
کند .در این حالت نهاد واسط با جمعآوری پول از مردم به وکالت از طرف آنان ،منافع آتی حاصل از دارایی بادوام را به ارزش فعلی پیش
خرید میکند.
سود این اوراق در سررسیدهای مشخص از طریق نهاد واسط در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
در زمان سررسید نیز ،دارندگان اوراق از وجوه حاصل از منافع بهرهمند میشوند .دارندگان اوراق میتوانند اوراق خود را قبل از سررسید
در بازار ثانویه به فروش رسانند.
قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آنها )نرخ بازدهی) به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکتهای
خدماتی ،قیمت اسمی منافع و خدمات ،نرخ بازدهی ابزارهای مالی مشابه ،زمان و مکان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.
ارزش صکوک منفعت بر اساس ارزش فعلی منافع آتی حاصل از داراییهای بادوام یا ارزش فعلی خدمات محاسبه میشود .ارزش فعلی
هر ورقه منفعت با لحاظ ارزش اسمی ،نرخ تنزیل و مدت زمان باقیمانده تا زمان استفاده از منافع به دست میآید.
به عنوان مثال یک شرکت پیمانکاری بزرگراهی را تحت قرارداد  BOTاحداث کرده و اکنون به مدت  20سال حق بهرهبرداری از این
بزرگراه از جمله عوارض دریافتی را داشته و از طرف دیگر برای ورود به دیگر پروژههای خود نیاز به منابع مالی جدید دارد .لذا میتواند
منافع حاصل از بزرگراه احداث شده را به عموم واگذار نماید .در این حالت نهاد واسط با جمعآوری وجوه از مردم ،درآمد حاصل از عوارض
بزرگراهها را طی عمر اوراق منفعت پیش خرید میکند .شرکت پیمانکاری نیز وجوه حاصل از عوارض را پس از کسر هزینههای بزرگراه
در اختیار نهاد واسط قرار میدهد .از آنجایی که عوارض بزرگراهها و هزینهها به صورت مستمر و نه در دورههای زمانی خاص ایجاد
میشود لذا نهاد واسط این وجوه را به نمایندگی از طرف دارندگان اوراق در حساب بانکی مشخص سپردهگذاری میکند.
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نهاد واسط در سررسیدهای مشخص حداقل سود علیالحساب تضمین شده توسط ضامن اوراق را از حساب بانکی مذکور برداشت کرده
و در اختیار دارندگان اوراق قرار میدهد .درپایان عمر اوراق نیز نهاد واسط مانده وجوه موجود در حساب بانکی که بیانگر اصل اوراق و
سایر منافع احتمالی و سود سپرده است را در اختیار دارندگان اوراق قرار میدهد.
 صندوق پروژه
هدف از تشکیل صندوق سرمایهگذاری پروژه ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری و اختصاص وجوه جمعآوری
شده به ساخت و مرحله بهرهبرداری رساندن انواع پروژههای دارای توجیه صنعتی و معدنی ،نفت و پتروشیمی و… است .وجوه صندوق
سرمایهگذاری پروژه فقط برای راهاندازی پروژههای پیشبینی شده در طرحهای توجیهی و هزینههایی که در اساسنامه صندوق
سرمایهگذاری پروژه پیشبینی شده است ،پرداخت میشود.
صندوق به منظور اجرای این پروژه ،یک شرکت سهامی خاص را که شرکت پروژه نامیده میشود ،از بین شرکتهای
موجود انتخاب یا در غیر این صورت تاسیس کرده و اجرای پروژه را به این شرکت واگذار میکند.
شرکت پروژه ،براساس یک قرارداد با صندوق ،انجام کل مراحل اجرای پروژه را با مشخصات ،کیفیت ،زمانبندی و
با دریافت مبالغ مندرج در طرح توجیهی را بر عهده دارد .تعدیل هزینههای پیشبینی شده انجام پروژه نیز تنها با تایید مجمع صندوق
امکانپذیر است.
مزیتهای صندوق پروژه:
 صرفهجویی ناشی از مقیاس :با تجمیع سرمایهها در صندوق ،سهم هر سرمایهگذار از هزینههای اجرای پروژه کاهش مییابد.
 قابلیت اطمینان :ساختار صندوق به گونهای طراحی شده است که نسبت به اجرای به موقع پروژه و عدم سوء استفاده از
داراییهای صندوق ،اطمینان معقولی حاصل گردد.
 شفافیت اطالعاتی :سرمایهگذار میتواند همواره اطالعات مربوط به صندوق و پروژه صندوق را از طریق تارنمای صندوق
دریافت کند.
 نقدشوندگی :سرمایهگذار میتواند واحدهای سرمایهگذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازارگردان یا اشخاص دیگر
به نقد تبدیل کند.
 کاهش زمان سرمایهگذاری :تشریفات افزایش سرمایه صندوق در مقایسه با شرکتهای سهامی ،انعطاف پذیر و به روزتر بوده
و مراحل آن در زمان کمتری قابلیت اجرا دارد.
 مزایای مالیاتی :تمامی درآمدهای صندوق و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در صندوق و درآمدهای حاصل از نقل
و انتقال گواهیهای سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.

329

شکل  -91-91ارکان صندوق

 صندوق زمین و ساختمان
صندوق زمین و ساختمان نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و به جمعآوری سرمایه از عموم
و تخصیص آن به سرمایهگذاری در ساخت پروژه ساختمانی مشخص و فروش واحدهای ساختمانی آن میپردازد.
اهداف صندوق گردآوری و هدایت پساندازهای خرد و کالن در ساخت پروژه ساختمانی و مشارکت سرمایهگذاران خرد در پروژه
ساختمانی با هدف بهرهمندی از سود ناشی از ساخت و ساز است.
فرآیند اجرایی صندوق زمین و ساختمان به ترتیب زیر است:
 .۲درخواست تأسیس صندوق زمین و ساختمان توسط مالکان اراضی و صاحبان ایده؛
 .۱ارائه مستندات شامل طرح توجیهی ،وثائق قابل ارائه و قبولی سمت ارکان به مشاور عرضه؛
 .۹اخذ موافقت اصولی و مجوز تأسیس و فعالیت صندوق توسط مشاور عرضه؛
 .۸پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق؛
 .۵انجام کلیه فرآیندهای مربوط به معامالت ثانویه توسط رکن بازارگردان و ضامن؛
 .۶اتمام ساخت پروژه و تسویه با سرمایهگذاران؛
-91-1-3تأمین مالی از طریق شبکه

بانکی۱۱۲

حمایت از تولید یکی از اهداف سیستم بانکی است ،اما حمایت از تولید نیازمند مطالعه چالشها و تنگناهای آن میباشد تا بر اساس آن
بتوان یک برنامه عملیاتی جهت رفع این چالشها و تنگناها تدوین و پیشنهاد نمود .یکی از تنگناهای موجود ،تأمین مالی تولید است.

 221مطالب بخش تأمین مالی بانکی از مقاله کاری شماره  8سال  1392پژوهشگاه پولی و بانکی اراپه شده است.

330

در واقع یکی از ملزومات اولیه و پیشنیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ،تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل
مطلوب است که در این راستا بانکها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشور بر عهده دارند.
با توجه به اینکه ساختار هر بانک میتواند بر عملکرد آن اثر گذار باشد بنابراین شبکه بانکی کشور به چهار گروه همگن ،بانکهای
دولتی ،تخصصی ،خصوصی و خصوصی شده تقسیم شده است که بانکهای هر گروه همگن به تفکیک عبارت هستند از:

 -۲بانکهای دولتی :ملی ،سپه ،رفاه ،پست بانک  ،قرض الحسنه مهر ایران و توسعه تعاون.
 -۱بانکهای تخصصی :مسکن ،کشاورزی ،صنعت و معدن و توسعه صادرات
 -۹بانکهای خصوصی :اقتصادنوین ،پاسارگاد ،پارسیان ،کارآفرین ،دی ،سامان ،سرمایه ،سینا ،تات ،شهر
 -۸بانکهای خصوصی شده :صادرات ،ملت و تجارت.
شاخصهای مورد استفاده در تحلیل نقش سیستم بانکی در تأمین مالی تولید عبارتند از نسبت بدهی و نسبت دارایی که برای هر یک
شاخصهای به شرح زیر قابل استفاده است.
 نسبتهای بدهی
 سپردههای سرمایهگذاری
 سپردههای جاری
 کل سپرده
 سرمایه
 نسبتهای دارایی
 تسهیالت اعطایی
 تسهیالت اعطایی به سپرده مشتریان (شامل سپردههای جاری ،مدتدار و سایر سپردهها)
 -91-1-3-9تأمین مالی تولید
برای سنجش تأمین مالی تولید اغلب نسبتهای به عنوان شاخص مورد استفاده و تحلیل قرار میگیرند که مهمترین آنها به شرح زیر
است:
 نسبت تسهیالت اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی
 نسبت تسهیالت بخشی به ارزش افزوده بخشی
 نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی
 نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی
 نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی
برای دستیابی به یک تصویر روشن از عملکرد سیستم بانکی و نقش آن در تأمین مالی تولید ،از روش تحلیل مقایسهای استفاده شده
است .به طوری که در هر شاخص مورد بررسی ،از یک طرف هر بانک با بانک گروه همگن و از طرف دیگر گروههای همگن با یکدیگر
و در کل شبکه بانکی مقایسه شدهاند .به عبارت دیگر متوسط هر شاخص در هر گره همگن به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت
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هر بانک در نظر گرفته شده است .به این ترتیب میتوان عملکرد هر بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشخص نمود که آیا
بانک در دوره مورد بررسی در مقایسه با متوسط گروه همگن بهتر عمل کرده است یا خیر؟
در واقع اینجا به دنبال پاسخگویی به چند سؤال هستیم که عبارت هستند از:

وضعیت هر بانک از نظر مدیریت منابع و مصارف و همچنین از نظر نقش در تأمین مالی تولید ،در مقایسه با وضعیت متوسط گروه
همگن چگونه است؟
گروههای همگن از نظر مدیریت منابع و مصارف و همچنین از نظر نقش در تأمین مالی تولید ،در مقایسه با یکدیگر چگونه عمل
نمودهاند؟
وضعیت هر بانک و در نتیجه هر گروه همگن در شبکه بانکی کشور از نظر مدیریت دارایی ،بدهی و همچنین از نظر نقش در تأمین
مالی تولید ،چگونه بوده است؟
-91-1-3-3مرور کلی بر شاخصهای مهم کالن و سیستم بانکی
کل دارایی شبکه بانکی کشور در سال  1390به میزان  5607277میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال  ۲۹۸۰با رشد ۲۰/۸
درصدی مواجه شده است .البته رشد واقعی دارایی شبکه بانکی کشور در سال  1390در مقایسه با سال  ۲/۵ ۲۹۸۰درصد بوده است.
در این میان بانکهای خصوصی با داشتن سهم  44درصدی در تعداد کل بانکهای موجود کشور ،سهم  ۱۹/۰درصدی از کل دارایی
شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر بانکهای خصوصی شده علیرغم اینکه کمترین سهم در تعداد کل بانکهای
موجود در کشور به میزان 12درصد را دارند ،اما آنها نیز دارای سهمی معادل با بانکهای خصوصی یعنی  20درصد از کل دارایی
شبکه بانکی هستند.
شکل  -91-91سهم دارایی گروههای بانکی از کل دارایی در شبکه بانکی کشور (درصد)
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آنچنان که مشاهده می شود ،روند رشد داراییها در سال  1390نسبت به سال  1389کاهشی بوده است .دلیل عمده آن ،کاهش در
رشد تسهیالت اعطایی بوده است .در این میان بانکهای تخصصی بیشترین کاهش در رشد دارایی را تجربه کردهاند .بطوری که رشد
دارایی برای این گروه بانکی از  21درصد در سال  1389به  10درصد در سال  ۲۹۰۹رسیده است .عمده دلیل کاهش شدید رشد
دارایی در این گروه ،کاهش رشد مطالبات از شبکه بانکی و کاهش رشد تسهیالت اعطایی بوده است.
شکل -92-91رشد دارایی گروههای بانکی (درصد)

علیرغم اینکه بانکهای خصوصی بیشترین سهم در تعداد بانکهای کشور را دارند ،اما کمترین سهم را در تسهیالت اعطایی داشته
اند .به طوریکه سهم تسهیالت اعطایی برای این گروه بانکی در سال 1390حدود  ۱۹درصد از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی
کشور بوده است .از بعد منابع نیز بانکهای خصوصی شده علیرغم داشتن کمترین سهم از نظر تعداد بانکهای موجود در شبکه بانکی
کشور 36 ،درصد از کل سپردههای موجود در شبکه بانکی را داشتهاند .به همین دلیل نیز بیشترین سهم در تسهیالت اعطایی را نیز
داشتهاند.
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شکل -93-91روند سهم و ترکیب تسهیالت اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی (درصد)

بررسی سهم تسهیالت بخشی نیز بیانگر این است ،عمده تسهیالت اعطایی در صنعت بانکی کشور به بخشهای زود بازده و پرسود
اختصاص یافته است .به طوری که سهم تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بیش از سایر بخشهای اقتصادی بوده است.
در این میان بخش کشاورزی کمترین سهم تسهیالت اعطایی را داشته است.
از سوی دیگر ،بررسی وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی بیانگر این است که کشور در سال  1390با رشد  ۵/۲درصدی در تولید
ناخالص داخلی مواجه شده است که با توجه به رشد  ۵/۸درصدی آن در سال  1389میتوان بیان نمود که اقتصاد کشور کاهش رشد
را شاهد بوده است .عمده دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور ،کاهش در ارزش افزوده بخش ساختمان،خدمات و بازرگانی بوده است .به
طوری که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از  ۶/۰درصد در سال  1389به  ۶/۵درصد در سال  1390و سهم ارزش افزوده بخش
خدمات و بازرگانی در مجموع از  ۶۹/۸درصد در سال ۲۹۸۰به  ۵۰درصد در سال  ۲۹۰۹رسیده است .با عنایت به گسترش حجم بخش
خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بین بخشهای تولیدی و خدماتی ،توجه بیشتر به این بخش ضروری است.
شکل شماره ( )۲۷-۲۹روند رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،رشد اقتصادی
در دوره مورد بررسی در سال  1390بیشترین رشد را تجربه کرده است که عمده دلیل آن مربوط به رشد بخش صنعت و معدن بوده
است ، .سهم ارزش افزوده بخش صنعت در سال  ۲۹۰۹حدود  ۱۹درصد بوده است که بعد از بخش کشاورزی از نظر سهم در تولید
ناخالص داخلی ،در رتبه دوم قرار دارد .در این میان بخش مسکن نوسانات زیادی را در رشد تجربه کرده است .به طوری که در سال
 1386بیشترین رشد و در سال  1388رشد منفی را تجربه کرده است .به همین دلیل رشد اقتصادی نیز در سال  1388به کمترین
میزان خود در دوره مورد بررسی رسیده است .اما بخشهای کشاورزی و بازرگانی -خدمات ،تقریباً دارای روند ثابت در رشد بودهاند.
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شکل -91-91روند رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی (درصد)

سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از  17درصد در سال  1389به  ۱۱/۸درصد در سال  ۲۹۰۹افزایش یافته و رشد
 69درصدی را در سال  1390تجربه کرده است .اجرای مناسب بستههای حمایتی به منظور نوسازی ماشینآالت ،تجهیزات تولیدی
و ارتقای بهرهوری و همچنین تالش به منظور تنظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن از جمله توصیههایی است که میتوان جهت
بهبود رشد این بخش پیشنهاد نمود.
شکل  -98-91مقایسه نسبت ارزش افزوده و نسبت تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن (درصد)

سیاستهای دولت در بخش مسکن و ساختمان طی سالهای اخیر بر محور حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن ،تولیدصنعتی
مسکن و انبوهسازی ،نوسازی و بهینهسازی بافتهای فرسوده و همچنین تأمین مسکن اقشار هدف شکل گرفته است .با توجه به این
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سیاستها ،بخش ساختمان و مسکن در سال  1390سهم  ۶/۵درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است که نسبت به سال 1389

با رشد  ۲۸/۵درصدی مواجه شده است .حذف فعالیتهای سوداگرانه از این بخش میتواند به بهبود رشد آن کمک نماید.
شکل شماره ( )۲۰-۲۹روند نرخ رشد سرمایهگذاری کل و تولید ناخالص داخلی را در مقابل نرخ رشد تسهیالت اعطایی نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود روند نرخ رشد سرمایهگذاری تا سال  1387به دلیل رونق در بازار مسکن و افزایش سرمایهگذاری در این
بخش صعودی و در سال  1387به دلیل رکود اقتصادی روند نزولی یافته است و پس از رونق بازار مسکن و افزایش سرمایهگذاری در
بخش ساختمان و مسکن ،شاهد روند صعودی نرخ رشد سرمایهگذاری هستیم .نکته حائز اهمیت ،همزمانی دوران رونق و رکود
سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی است .از سوی دیگر نرخ رشد اعتبارات اعطایی از سال  1386روند کاهشی و از سال 1387

روند صعودی و مجدداً از سال  1389روند نزولی خود را تجربه کرده است .دلیل کاهش شدید تسهالت اعطایی در سال  1387به
دلیل کاهش شدید تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن از  95درصد در سال  1386به  15درصد در سال  1387بوده
است .از سوی دیگر ،روند صعودی آن نیز عمدتاً به دلیل افزایش نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی و همچنین
ساختمان و مسکن بوده است .نکته حائز اهمیت این است که روند نرخ رشد اقتصادی با وقفه یکساله از روند نرخ رشد تسهیالت اعطایی
تبعیت میکند .به عبارت دیگر ،پس از کاهش روند رشد تسهیالت اعطایی از سال  ،۲۹۸۶نرخ رشد اقتصادی از سال  1387کاهش
داشته است .بنابراین پیشبینی میشود با توجه به اینکه روند نرخ رشد تسهیالت اعطایی از سال  1389کاهشی بوده است ،نرخ رشد
اقتصادی علیرغم روند افزایش تا سال  ،۲۹۰۹روند نزولی داشته باشد.
شکل-91-91روند رشد متغیرهای کالن و تسهیالت اعطایی (درصد)

-91-1-3-1تحلیل شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید
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هدف از این بخش بررسی وضعیت هر بانک و هر گروه بانکی در مدیریت دارایی و بدهی در شبکه بانکی کشور و ارتباطی که با بخش
واقعی میتوانند داشته باشند ،میباشد .بدین منظور صورت مالی کل بانکهای کشور را یک صورت مالی واحد نمونه در نظر گرفته ،به
طوریکه هر سر فصل از این صورت مالی از مجموعه اقالم بانکها به دست میآید.
با توجه به اهمیتی که جذب منابع بانکها در تجهیز مصارف و تأمین مالی بخش تولید دارد در این بخش مهمترین شاخصهایی که
میتوانند نقش هر گروه بانکی را در مدیریت منابع و مصارف و در نتیجه تأمین مالی تولید نشان دهند ،بررسی میگردند .در جدول
شماره ( )۲-۲۹سهم هر یک از بانکها و گروههای بانکی از منابع و مصارف شبکه بانکی بیان شده است.
مقایسه چهار گروه بانکی از نظر سرفصلهای بدهی ،بیانگر این است که سهم بانکهای خصوصی و خصوصی شده در سرفصلهای
بدهی در مقایسه با بانکهای تخصصی و دولتی باالتر میباشد .با توجه به سهم باالتر بانکهای خصوصی و خصوصی شده در
سرفصلهای بدهی میتوان بیان نمود این دو گروه بانکی در تأمین مالی اعتبارات اعطایی نیز میتوانند موفقتر از سایرین باشند.
علیرغم اینکه بانکهای تخصصی و دولتی ثبات را در سپردهها تجربه کردهاند اما بانکهای خصوصی و خصوصی شده کاهش در
سهم سپردهها را تجربه نمودهاند .یکی از دالیل آن میتواند خروج منابع از سیستم بانکی و سرمایهگذاری در داراییهای زود بازده نظیر
طال و ارز باشد .البته به دلیل ریسکگریزی مشتریان بانکی با وجود پیشبینی سودآوری در داراییهای زود بازده ،کاهش منابع بانکها
چندان زیاد نبوده است .از سوی دیگر ،نرخ سود سپردهها نیز در سیستم بانکی روند کاهشی داشته است این امر به خروج سپردهها از
سیستم بانکی کمک کرده است .به طوری که رشد سپردهها از  27درصد در سال  1389به  18درصد در سال  1390کاهش یافته
است .خروج سپردهها از بانکها ،آنها را در آینده با مشکل تأمین مالی مواجه خواهد کرد.
در بانکهای دولتی ،تخصصی ،خصوصی شده بر عکس بانکهای خصوصی سهم سپرده سرمایهگذاری کمتر از سهم سپرده فرار بوده
است .این امر ضمن کاهش منابع بلندمدت و قابل اتکا ،در بلندمدت میتواند بانکها را با ریسک نقدینگی مواجه سازد .اگر چه با
جایگزینی منابع ارزان قیمت ،هزینه بهرهای را برای این گروه از بانکها کاهش میدهد.
بررسی وضعیت هر گروه همگن و بانک عضو هر گروه در شبکه بانکی کشور بیانگر این است که در سال  ۲۹۰۹در کشور  ۹۱/۵درصد
سپردههای سرمایهگذاری و حدود  ۸/۸درصد سپردههای فرار شبکه بانکی توسط بانکهای خصوصی تأمین مالی شده است .همچنین
سهم کل سپردههای بانکهای خصوصی در شبکه بانکی کشور در سال  1390معادل  ۱۸/۶درصد است .در بین بانکهای خصوصی
بانک پارسیان بیشترین سهم از سپرده سرمایهگذاری و سپرده فرار را دارا میباشد .در نتیجه بانک پارسیان در قیاس با سایر بانکهای
خصوصی با هزینه بهرهای بیشتری مواجه خواهد بود ،اما به دلیل جذب منابع بلندمدت بیشتر با ریسک نقدینگی کمتری همراه خواهد
بود.
در مقایسه کلی بانکهای کوچک نظیر بانک تات و شهر در جذب سپردهها ناموفقتر از بانکهای بزرگی نظیر بانک پارسیان ،پاسارگاد
و اقتصاد نوین بودهاند .همچنین بانکهای خصوصی در دوره مورد بررسی با کاهش سهم کل سپردههای خود در شبکه بانکی مواجه
میباشند .عمده دلیل آن ،کاهش در سهم سپردههای سرمایهگذاری میباشد .بانکهای دولتی در سال  1390در مجموع دارای سهم
 ۱۸/۵درصدی در سپردهگذاری ۹۸ ،درصدی در سپرده فرار و تقریباً  27درصدی در کل شبکه بانکی میباشند .بانکهای دولتی تقریب ًا
با ثبات سهم در سپردهها در دوره مورد بررسی همراه بودهاند .بانک ملی در دوره مورد بررسی بیشترین سهم را در سپرده سرمایهگذاری
و سپرده فرار دارد.
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بانک قرض الحسنه مهر نیز به دلیل ماهیت قرض الحسنه بودن آن فاقد سپرده سرمایهگذاری است .نکته جالب توجه این است که در
بانکهای دولتی سهم سپرده فرار بیشتر از سهم سپرده سرمایهگذاری میباشد .به عبارت دیگر بانکهای دولتی در جذب سپرده بلندمدت
ناموفق عمل نمودهاند .دلیل عمده آن پایین بودن نرخ سود علی الحساب پرداختی به مشتریان که باعث کاهش سپرده سرمایهگذاری
در این گروه بانکی شده است و ارائه خدمات خاص به دستگاهها و شرکتهای دولتی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد است.
جدول  -9-91سهم دارایی و بدهی بانکها در شبکه بانکی (درصد)

در ادامه با توجه به اهمیتی که داراییها در ایجاد درآمد برای بانک دارند سهم هر یک از بانکها و گروههای بانکی
از اعتبارات اعطایی در شبکه بانکی کشور در سال  1390بیان میشود .با توجه به جدول شماره ( )۲-۲۹و مقایسه چهار گروه بانکی
در شبکه بانکی کشور میتوان بیان نمود ،در سال  1390بانکهای خصوصی در مقایسه با سه گروه بانکی دیگر دارای کمترین سهم
تسهیالت اعطایی بوده اند .از عمده دالیل آن میتواند باال بودن نرخ سود تسهیالت اعطایی باشد.
بانکهای خصوصی شده در شبکه بانکی کشور بیشترین سهم تسهیالت اعطایی را داشته اند ،به عبارت دیگر بیش
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از هر گروه بانکی دیگر در تأمین مالی تولید سهم و نقش داشتهاند .در میان کل بانکهای موجود در شبکه بانکی کشور نیز بانک ملی
و پس از آن بانک مسکن بیشترین سهم در اعتبارات اعطایی را داشتهاند.
در بین بانکهای خصوصی شده و دولتی روند اعطای اعتبارات نزولی بوده است و در مقابل بانکهای تخصصی و خصوصی افزایشی
بوده است .از آنجا که این دو گروه بانکی دارای روند صعودی در نسبت سپرده بودهاند ،سعی نمودهاند تسهیالت بیشتری نیز اعطا نمایند.
به عبارت دیگر بانکهای تخصصی و خصوصی کاهش سهم بانکهای دولتی و خصوصی شده را جبران کردهاند.
بررسی سهم اعتبارات اعطایی گروههای همگن و بانکهای عضو هر گروه همگن بر اساس اطالعات موجود بیانگر این است که بانک
پارسیان در بین بانکهای خصوصی کشور با داشتن سهم  6درصدی در نسبت تسهیالت اعطایی ،رتبه اول را از نظر این شاخص دارا
است .از آنجا که تسهیالت اعطایی یک نوع دارایی ریسکی میباشد ،این امر میتواند به معنی افزایش ریسک اعتباری بانک پارسیان
در قیاس با سایر بانکهای خصوصی در دوره های آتی باشد .در مجموع سهم بانکهای خصوصی در نسبت تسهیالت اعطایی ۲۰/۷
دزصد در سال  ۲۹۸۰به حدود  ۱۹درصد در سال  1390افزایش یافته است.
بانک ملی در بین بانکهای دولتی دارای بیشترین سهم در سرفصلهای دارایی است .برای کل بانکهای دولتی سهم تسهیالت
اعطایی  ۱۸/۶درصد در سال  ۲۹۸۰به  ۱۹/۹درصد در سال  ۲۹۰۹کاهش داشته است .همچنین در بین بانکهای تخصصی نیز بانک
مسکن بیشترین سهم اعتبارات اعطایی را داشته است که ناشی از ارائه تسهیالت به مسکن مهر میباشد.
شکل شماره  13مدیریت منابع و مصارف گروههای همگن را در شبکه بانکی کشور در سال  1390نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود بانکهای خصوصی شده همانطور که سهم سپرده بیشتری دارند اعتبارات اعطایی بیشتری نیز دارند .در همه بانکها به جز
بانکهای تخصصی سهم سپرده بیش از سهم اعتبارات اعطایی بوده است.
شکل  -31-91مقایسه منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور در سال ( 9111درصد)

از سوی دیگر سهم سرمایه بانکهای خصوصی و تخصصی نیز همانند سهم سپرده و تسهیالت اعطایی روند صعودی داشته است .از
آنجا که سهم سرمایه بانکهای خصوصی در مقایسه با سایر گروههای بانکی باالتر است ،میتوان بیان نمود این گروه از بانکها قوانین
نظارتی بانک مرکزی را بهتر رعایت کردهاند و در مقابل شوکهای واقعی اقتصاد مقاومتر هستند.
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در میان بانکهای مختلف نیز به ترتیب بانکهای ملت ،پاسارگاد ،مسکن و ملی بیشترین سهم را در سرمایه شبکه بانکی داشتهاند.
نکته حائز اهمیت این است که بانکهای خصوصی شده تقریباً شبیه بانکهای خصوصی عمل میکنند ،به طوری که با سهم 27

درصدی از سرمایه شبکه بانکی کشور ،پس از بانکهای خصوصی قرار دارند .به عبارت دیگر همچون بانکهای خصوصی از سهم
بیشتر سرمایه در شبکه بانکی کشور برخوردار هستند .سهم سرمایه در همه گروههای بانکی به جز بانکهای دولتی در سال  1390در
مقایسه با سال  1389صعودی بوده است .علت کاهش سهم بانکهای دولتی در سرمایه شبکه بانکی کشور به دلیل کاهش در سرمایه
دو بانک بزرگ سپه و ملی بوده است .به عبارت دیگر مقاومت بانکهای دولتی در مقابل شوکهای واقعی اقتصاد در سال  1390در
مقایسه با سال  1389کاهش یافته است.
جدول  -3-91سهم تسهیالت اعطایی بخشی هر بانک از کل تسهیالت اعطایی بخشی شبکه بانکی کشور (درصد)
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-91-1-3-1تحلیل عملکرد صنعت بانکی ایران به تفکیک گروههای همان در تأمین مالی تولید
در این بخش با توجه به اهمیت مقایسه ترکیب پرتفوی گروههای همگن از حیث تسهیالت اعطایی به بخشهای اقتصادی و نحوه
تأمین منابع به تفکیک سپردهگذار و سهامدار ،در این بخش سعی شده است به این مهم پرداخته شود.
در جدول شماره ( )۹-۱نسبتهای دارایی و بدهی گروههای بانکی بیان شده است .در این جدول نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی
و نسبتهای اقالم بدهی به کل بدهی محاسبه شده است .همانطور که مشاهده میشود بانکهای تخصصی به دلیل ماهیت خاصی
که دارند و ملزم به رعایت تسهیالت تکلیفی هستند در مقایسه با سایر
گروههای بانکی تسهیالت اعطایی سهم بیشتری از دارایی آن را دارد .نکته قابل توجه این است که نسبت تسهیالت اعطایی در دو
گروه بانکی خصوصی شده و تخصصی تقریباً ثابت و در دو گروه بانکهای خصوصی و دولتی نزولی بوده است.
عمده دلیل روند نزولی نسبت تسهیالت اعطایی در بانکهای خصوصی و دولتی کاهش در نسبت سپرده بوده است .بانکهای تخصصی
نیز علیرغم کاهش در نسبت سپرده با افزایش نسبت تسهیالت اعطایی همراه بودهاند که عمده دلیل آن ،این است که کسری نقدینگی
این گروه از بانکها توسط استقراض از بانک مرکزی و استقراض از شبکه بانکی کشور تأمین مالی شده است .بنابراین هر چه بانکها
در جذب منابع سپردهگذاران موفقتر بودهاند در ارائه تسهیالت نیز موفقتر ظاهر شدهاند.
از طرف دیگر نسبت سرمایه به کل بدهی نیز در بانکهای خصوصی و خصوصی شده دارای روند صعودی و در بانکهای تخصصی و
دولتی دارای روند نزولی بوده است .به عبارت دیگر بانکهای خصوصی و خصوصی شده شوکهای اقتصادی را بهتر میتوانند جذب
نمایند .کاهش در نسبت سرمایه بانکهای تخصصی و دولتی عمدتاً به دلیل کاهش در سرمایه بانکهای کشاورزی ،ملی و سپه بوده
است .همانطور که مشاهده میشود نسبت سرمایه در مقایسه با سهم سپرده بسیار کمتر است .به عبارت دیگر مسئولیت تأمین مالی
بیشتر بر عهده سپردهگذاران است و در نتیجه سپردهگذاران بیش از صاحبان سهام در معرض خطر ناشی از بیثباتی سیستم بانکی و
بیثباتی اقتصادی قرار دارند.
جدول  -1-91نسبتهای دارایی و بدهی گروه همان (درصد)

جدول شماره ( )۸-۱بیانگر این است که هر گروه بانکی چند درصد از کل تسهیالت اعطایی خود را به بخشهای مختلف اقتصادی
اختصاص داده است .همانطور که مشاهده میشود بانکهای خصوصی و خصوصی شده عمده تسهیالت اعطایی خود را به بخش
خدمات و بازرگانی ارائه نمودهاند .از طرف دیگر بانکهای خصوصی شده در مقایسه با سایر گروههای بانکی تسهیالت بیشتری را به
بخشهای مختلف اقتصادی ارائه دادهاند.
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جدول  -1-91نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر گروه همان از کل تسهیالت اعطایی همان گروه (درصد)

از طرف دیگر علیرغم اینکه سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در سال  1390در مقایسه با سال  1389کاهشی بوده
است ،اما تقریباً روند اعطای تسهیالت به همه بخشها به جز بخش کشاورزی صعودی بوده است.
به عبارت دیگر سیستم بانکی حمایت خود را از بخش تولید دارد اما بخش تولید بنا به دلیل وجود تنگناهایی نظیر بیثباتی سیاستهای
اقتصادی و گسترش ریسک سرمایهگذاری و نا اطمینانی اقتصادی با روند نزولی در ارزش افزوده همراه میباشد .جدول شماره ()۵-۲۹
نقش تسهیالت اعطایی را در ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود بانکهای خصوصی
شده در مقایسه با سایر گروههای بانکی همانطور که سهم بیشتری از تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور را دارند ،نقش بیشتری در
تأمین مالی تولید ناخالص داخلی داشتهاند و بانکهای خصوصی همانطور که سهم کمتری در تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور
دارند ،نقش کمتری نیز در تأمین مالی تولید ناخالص داخلی دارند.
بانکهای خصوصی همانطور که تسهیالت کمتری به بخش کشاورزی و صادارات ارائه نموده اند ،نقش کمتری نیز در ارزش افزوده
این بخش دارا میباشند .نقش باالی  100درصدی بانکهای تخصصی در بخش ساختمان ،ناشی از اجرای طرح مسکن مهر است.
بانکهای تخصصی و دولتی همانطور که سهم بیشتری از تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان ،کشاورزی و صادرات داشته اند ،در
ارزش افزوده این بخشها نیز سهم بیشتری داشتهاند و بانکهای خصوصی و خصوصی شده نیز همانطور که سهم بیشتری از تسهیالت
را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه نمودهاند ،نقش بیشتری نیز در ایجاد ارزش افزوده داشته اند .همانطور که قبالً نیز بیان شد ،بخش
خدمات و بازرگانی نیز بیشترین سهم را در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی دارند .از آنجا که بانکهای خصوصی و خصوصی شده
نیز همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال حداکثر سازی سود هستند و با توجه به سود باال و زودبازده بودن این بخش ،این دو گروه
بانکی بیشترین تسهیالت اعطایی را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه میدهند.
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جدول  -2-91نقش تسهیالت اعطایی در ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی گروههای همان (درصد)

 -91-1-1تأمین مالی ذیل زنجیره تولید
۱۱۱

 -91-1-1-9اقتصاد سرمایه در گردش

برای سرمایه در گردش دو تعریف کارکردی میتوان ارائه کرد .تعریف اول از دید ترازنامهای به مساله نگاه میکند و سرمایه در گردش
را به عنوان تفاضل بین داراییهای جاری بنگاهها) شامل حسابهای دریافتنی ،موجودی کاالی اولیه و ساخته شده و پول نقد) و
بدهیهای جاری (شامل حسابهای پرداختنی و بدهی کوتاهمدت) تعریف میکند .سرمایه در گردش به بنگاه است و نشان میدهد که
بنگاه با چه سرعتی میتواند تعهدات کوتاهمدت خود را انجام بدهد.
با این تعریف و از زاویه دید سرمایه کل شرکت ،سرمایه در گردش ،هم به عنوان منبع و هم محل مصرف منابع مالی در شرکتها
مطرح است .اگر بنگاه از طریق مدیریت درست حسابهای دریافتنی و پرداختنی بتواند مازادی در بخش سرمایه در گردش خلق کند
سرمایه در گردش منبعی برای تزریق جریان نقدی در پروژههای بلندمدت شرکت خواهد بود .در مقابل اگر وصول مطالبات طوالنیتر
از دوره پرداختها باشد ،بنگاه با سرمایه در گردش منفی مواجه است.
با این تعریف سرمایه در گردش نقش ضربه گیر برای جذب شوکهای ناشی از کاهش عرضه منابع مالی را هم دارد .دیدگاه دوم،
دیدگاه فرآیند تولید است و به سرمایه مسدود شده در طول زنجیره تولید (از خرید مواد اولیه تا دریافت قیمت فروش محصول نهایی)
اشاره میکند .وجود سرمایه در گردش کافی به بنگاه امکان میدهد تا سطح متغیرهای تولید را در حد بهینه تنظیم کند .عدم دسترسی
به سرمایه در گردش کافی باعث میشود تا عملیات جاری بنگاه متوقف شده یا بنگاه سطحی غیربهینه از فرایند تولید را انتخاب کند.
مثال حجم سفارش مواد اولیه را پایین آورده و باعث افزایش هزینههای سفارشدهی شود .از بعد دیگر کم بود سرمایه در گردش و
تالش برای کاستن از چرخه نقد ممکن است باعث انتخاب سطح موجودی کاالی ساخته در حدی پایینتر از مقدار بهینه انتخاب شده
و باعث معضل فروش از دست رفته شود.

 222سیاستهای پیشنهادی برای بهبود نظام تامین سرمایه در گردش در ایران (مقاله تهیه شده برای اولین کنفرانس اقتصاد
ایران)-حامد قدوسی
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در ترکیب دو تعریف ،رفع معضل سرمایه در گردش منفی به روشهای مختلف امکان پذیر است :یک سیاست رایج تغییر درونزا در
سیاستهای عملیاتی شرکت (مثل کاهش سطح موجودی یا ارائه تخفیف فروش) برای حذف این شکاف منفی است .در این حالت به
دلیل اصطکاک در بخش مالی ،بنگاه از سیاست عملیاتی بهینه دور شده و شوک منفی به ارزش بنگاه وارد میشود .روش دیگر ،استفاده
از بازار مالی برای تأمین این شکاف است .در این حالت اثر تخریب ارزش سرمایه در گردش منفی متناسب با هزینه اضافی تأمین مالی
خارجی خواهد بود .اگر تأمین مالی خارجی خیلی پرهزینه باشد ،شرکت ممکن است به روش اول (تغییر عملیات) رو بیاورد و اگر هزینه
تأمین مالی پایین باشد از شیوه دوم استفاده کند.
تأمین مالی کوتاهمدت (سرمایه در گردش) بنگاهها از مسیرهای مختلفی صورت میگیرد ولی در یک نگاه کلی میتوان سه منبع
اصلی برای آن شناسایی کرد که عبارتند از منابع داخلی بنگاه ،تأمین سرمایه از مسیر زنجیره تأمین و تأمین سرمایه از مسیر
واسطههای مالی.
 منابع داخلی خود بنااه
همانند بقیه موارد مصرف سرمایه ،مازاد نقدی خود بنگاه یکی از اولین گزینهها برای تأمین سرمایه در گردش است .بر اساس
نظریه سلسله مراتبی تأمین سرمایه در صورت وجود اطالعات نامتقارن بین بنگاه و تأمینکنندگان خارجی ،منابع داخل بنگاه
ارزانترین روش برای تأمین مالی خواهد بود.
 تأمین سرمایه از مسیر زنجیره تأمین
تأمین مالی از مسیر زنجیره تأمین ،کانال بسیار مهمی برای تأمین مالی شرکتهایی است که دسترسی محدودی به بازار
رسمی اعتبارات دارند.
 تأمین منابع از بازار سرمایه و نظام بانکی
در حوزه تأمین مالی از واسطههای مالی و بازار سرمایه ،ابزارهای مختلفی وجود دارند که در یک طبقهبندی کلی به وامهای
تضمین شده و تضمین نشده تقسیم میشوند .وامهای تضمین شده معموال به پشتوانه داراییهایی که به عنوان وثیقه وام
ارائه شده اند ،دریافت میشوند؛ در حالی که وام تضمین نشده بر اساس انگیزههای اعتباری و رابطه بلندمدت بین بانک و بنگاه
اعطا میشود و دارایی فیزیکی پشتوانه آن نیست.
از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :وامدهی بر اساس ترازنامه (شیوه رایج در ایران) ،تأمین مالی بر اساس داراییها،
تأمین مالی تجهیزات (به شکل مرابحه در تأمین مالی اسالمی) ،وامدهی بر اساس رابطه بلندمدت و نهایتا وامدهی بر اساس امتیاز
اعتباری بنگاههای بزرگ عالوه بر این مسیرها به بازار سرمایه نیز دسترسی دارند و میتوانند اوراق قرضه شرکتی نیز منتشر کنند .در
فصل مربوط به ابزارهای تأمین مالی این موارد با تفصیل بیشتری بحث میشوند.
به طور کلی تأمین سرمایه در گردش نیازمند رابطه نزدیک بین تأمینکننده مالی و وامگیرنده است .وامگیرنده به صورت دورهای ،صورت
حسابهای دریافتنی یا وضعیت موجودیها را به تأمینکننده مالی عرضه میکند و سقف اعتباری مشتری متناسب با کیفیت داراییهای
پایه و نیازمندی مالی مشتری تعیین شده و مرتبا در تغییر است .مشتری ممکن است اسناد مربوط به حسابهای دریافتنی را متناسب با
فرآیند فروش جدید به بانک ارائه کرده و سقف اعتباری خود را افزایش بدهد.
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در مقایسه با وامهای استاندارد بلندمدت و اوراق قرضه شرکتی ،مکانیسمهای انعطاف پذیر تأمین سرمایه در گردش امتیازهای زیر را
دارند:

 در صنایعی که تقاضا حالت فصلی دارد ،بنگاه میتواند فشار روی سرمایه در گردش را با وامهای موقت کاهش داده و سطح
بهینه عملیات را حفظ کند.
 مکانیسمهای تأمین سرمایه درگردش در مرحله رشد که بنگاهها مرتبا نیاز به سرمایه در گردش جدید دارند ،کمک میکنند
تا سطح سرمایه در گردش به صورت آرام و پایدار رشد کند.
 قوانین و مقررات این نوع وامها کمتر دست و پاگیر هستند.
 انعطافپذیری در جدول زمانی و موعد بازپرداخت ،دست بنگاه را برای مدیریت بهینه جریان نقدی بازتر کرده و احتمال نکول
و اسعار در بازپرداخت اقساط وام را کاهش میدهد.
 -91-1-1-3ابزارهای پیشنهادی برای توسعه نظام تأمین مالی تولید
با مقایسه وضعیت موجود نظام بانکی ایران و تجربههای جهانی میتوان مشاهده کرد که برخی از شیوهها و فناوریهای تأمین مالی
کوتاهمدت در کشور وجود ندارد که از جمله آنها میتوان به اوراق بهادارسازی دریافتنیها ،تأمین مالی کارگاه ،خط اعتباری غلطان،
تأمین مالی بر اساس داراییها ،تأمین مالی حق بیمهها ،وام بر اساس دارایی غیرفیزیکی و تنزیل بروات اشاره کرد.
به لحاظ کارکردی این روشها تفاوتهایی از حیث هزینه انجام ،میزان ریسک باقیمانده در بنگاه و ریسک منتقل شده به واسطه مالی،
نرخ صرفه ریسک ،اندازه نهادهای مالی و مقرراتگذاری دارند .از سمت تقاضای بنگاهها نیز عواملی مثل درجه عدم تقارن اطالعاتی
بنگاه ،میزان تمرکز مشتریان ،درجه نقدشوندگی موجودیها و فرآیند تولید روی انتخاب شیوههای مختلف تاثیر کلیدی دارد.
 انتقال و اوراق بهادارسازی مسابهای دریافتنی
اوراق بهادارسازی حسابهای دریافتنی یکی از روشهای مهم و پرکاربرد در تزریق سرمایه جدید به بنگاههای صنعتی است .به طور
خالصه در روش اوراق بهادارسازی ،حسابهای دریافتنی از ترازنامه بنگاه خارج شده و به خریدارانی که عالقهمند به سرمایهگذاری
روی این داراییها هستند فروخته میشود .این شیوه خصوصا برای بنگاههایی که جریان کمابیش قابل پیشبینی در آینده دارند (مثال
شرکتهای مخابرات ،هواپیمایی ،آب و برق ،استادیومهای ورزشی و امثال آن) کاربرد گستردهای دارد.
به دلیل هزینه ثابتی که اجرای عملیات اوراق بهادارسازی دارد نقش اقتصاد مقیاس در این شیوه مهم است .بررسی تمایل به اوراق
بهادارسازی در بین شرکتهای خارجی نشان میدهد که هر قدر اندازه شرکت بزرگتر و تعداد اسناد دریافتنی بیشتر باشد تمایل شرکت
به اجرای یک برنامه اوراق بهادرسازی بیشتر میشود.
با مقایسه نسبت حسابهای دریافتنی بنگاههای ایرانی با شاخصهای جهانی (نیلی و همکاران  )۲۹۰۱میبینیم که سهم این داراییها
در ترازنامه بنگاههای ایرانی بزرگ است .این مشاهده اولویت طراحی مکانیسمهایی برای تأمین نقدینگی از مسیر حسابهای دریافتنی
را برجسته میکند.
 تنزیل بروات و خرید دین
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سادهترین شکل اجرایی این مساله ،تشکیل شرکتهایی هستند که خدمات  Factoringرا به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه کنند
و عمل کردشان بسیار شبیه به فرآیند اوراق بهادارسازی حسابهای دریافتنی است .این شرکتها اسناد حسابهای دریافتنی را از
شرکتها تحویل گرفته و ارزش انتظاری نقد آن را به شرکت تحویل میدهند.
برای شرکتهای کوچک مکانیسم تنزیل اسناد شیوه جایگزینی برای اوراق بهادارسازی مستقیم خواهد بود .این شیوه خصوصا در
کشورهایی با قانون ورشکستگی ضعیف و ناکارا ،محبوب است .در فقدان یک قانون ورشکستگی کارا ،موسسات مالی دشواری زیادی
برای نقد کردن حسابهای دریافتنی که به عنوان وثیقه به ودیعه گذاشته اند ،خواهند داشت .ولی در روش فاکتورینگ بر خالف روش
مبتنی بر دارایی ،حسابهای دریافتنی از ترازنامه شرکت وامگیرنده خارج شده و به شرکت تأمین مالی منتقل میشود .به عبارت دیگر
در روش تأمین مالی مبتنی بر دارایی ،داراییهای موجود صرفا نقش وثیقه برای وام دریافتی را دارند ،در حالی که در روش فاکتورینگ،
اسناد دریافتنی عمال منبع اصلی و مستقیم بازپرداخت بدهیها خواهند بود.
 تنزیل معکوس
پیاده سازی فاکتورینگ در عمل نیازمند جمعآوری اطالعات زیادی از کیفیت شبکهای از مشتریانی است که به شرکتهای متقاضی
وام ،بدهی دارند .وقتی چنین زیرساختی وجود نداشته باشد یک راه حل دیگر تمرکز موسسه وامدهنده روی چند مشتری بزرگ و قبول
تنزیل حسابهای پرداختنی توسط این موسسه نزد طیف وسیعی از شرکتها است .به دلیل نقش خریداران بزرگ دولتی در ایران این
روش میتواند اثربخشی باالیی داشته باشد.
 وام بر مبنای دارایی
در این شیوه تأمین مالی بر اساس پشتوانه یک دارایی خاص صورت میگیرد .در اصطالح رایج صنعت مالی عبارت وام بر مبنای دارایی
به تأمین مالی از طریق داراییهای غیرمعمول اطالق میشود .لذا تأمین مالی از طریق وثیقه ملکی و امثال آن معموال ذیل وام بر مبنای
دارایی بحث نمیشود .داراییهای رایجی که به عنوان وثیقه در وام بر مبنای دارایی استفاده میشوند عبارتند از موجودی مواد اولیه،
حسابهای دریافتنی ،موجودی کاالی ساخته شده ،ماشینآالت صنعتی ،خودرو و امثال آن.
وام بر مبنای دارایی خود بر حسب ریسک تأمین مالی به درجات مختلف تقسیم میشود .مثال تأمین مالی با پشتوانه حسابهای دریافتنی،
ریسکیترین و در نتیجه گرانترین نوع تأمین مالی خواهد بود و فقط در زمان بحران شدید استفاده میشود .تأمین مالی بر اساس دارایی
فیزیکی حاشیه اطمینان بزرگتری دارد و به عنوان راه حل بلندمدتتر و پایداری مطرح است .وقتی اعطای وام بر اساس موجودی است
گاهی به عنوان عنوان وام مبتنی بر موجودی هم اعطا میشود.
فرق کلیدی بین تأمین سرمایه از روشهای دارایی محور و روشهای رایج تأمین مالی پروژهها ،در شیوه بازپرداخت و نحوه ارزیابی
کیفیت وامگیرنده است .در شیوه رایج تأمین مالی پروژه ،موسسه وامدهنده مجموعهای از شاخصها را بررسی میکند که نشان دهنده
توانایی بنگاه وامگیرنده برای تولید جریان نقدی و پرداخت اقساط وام باشد .در حالی که در نظام دارایی محور ،بازپرداخت وام به صورت
یک باره و از محل فروش داراییهای پایه یا دریافت حسابهای دریافتنی صورت خواهد گرفت .به این ترتیب ،ارزیابی وامگیرنده نه بر
اساس قابلیت بازپرداخت در بلندمدت یا احتمال ورشکستگی بلکه بر اساس توان بازپرداخت کل وام در کوتاهمدت از طریق نقد کردن
یک سری دارایی است .بر اساس این نگاه متفاوت است که تأمین مالی بر پایه دارایی ممکن است شرکتهایی را تحت پوشش بگیرد
که با مالحظات رایج نسبتهای مالی ،قادر به وام گرفتن از نظام سنتی تأمین مالی نیستند.
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 وام غلطان
وام غلطان شیوهای از تأمین مالی مبتنی بر دارایی است که بازپرداخت دورهای و سررسید ندارد و باید یکجا پرداخت شود .بانک پس از
ارزیابی داراییهای جاری (مثل حسابهای دریافتنی با کیفیت مناسب و موجودی کاال) ،سقف وام را تعیین میکند و بنگاه تا زمانی که
وام را بازپرداخت نکرده است ،بهره آن را میپردازد .این شیوه از تأمین مالی ،انعطافپذیری باالیی به بنگاه وامگیرنده میدهد و اجازه
میدهد تا مساله بهینهسازی عملیاتی بنگاه با در نظر گرفتن هزینه بهره سرمایه در گردش انجام شود .چون محدودیتهای نقدی
کمتری به بنگاه وارد میشود و امکان حرکت روی منحنی تأمین مالی وجود دارد ،بهینهسازی عملیاتی بنگاه با احتمال بیشتری
غیرگوشهای خواهد بود.
 تأمین مالی کف کارگاه
تأمین مالی کف کارگاه یک شکل تخصصی از تأمین مالی مبتنی بر دارایی است که در آن شرکت وامی را برای خرید اقالم موجودی
با ارزش باال و دارای قابلیت نقدشوندگی خوب استفاده میکند .در شیوه مبتنی بر دارایی معموال وام سرمایه درگردش بر اساس ارزیابی
کلی از قیمت موجودیها اعطا میشود ،در حالی در شیوه تأمین کف کارگاه وام برای یک قلم مشخص و محدود از ماشینآالت یا
موجودیها پرداخت شده و آن کاالی خاص به عنوان وثیقه وام باقی می ماند .این شیوه به روش رایج در نظام بانکی ایران که وام در
قبال یک پیش فاکتور برای اقالم مشخص پرداخت میشود نزدیکتر است.
 پرداخت مق بیمهها
بخشی از سرمایه در گردش شرکتها صرف پرداختهایی مثل حق بیمه میشود و معموال باید به صورت یک جا در ابتدای دوره مالی
پرداخت شود .در مکانیسم پرداخت حق بیمه یک موسسه وامدهنده از طرف بنگاه این نوع هزینهها را پرداخت کرده و سپس هزینه
اولیه را طی اقساط منظمی دریافت میکند.
 وام بدون پشتوانه دارایی
وامهای بدون پشتوانه رده متفاوت از اعتبارات هستند که در آن وام گیرنده دارایی را به عنوان وثیقه تودیع نمیکند .وام اعطایی صرفا
بر مبنای سابقه اعتباری وامگیرنده و تمایل بنگاه برای حذف و ارتقاء این سابقه صادر میشود.
به طور کلی رابطه بین بانک و بنگاه در معرض عدم تقارن جدی است .ارتباط بلندمدت و تأمین مالی از مسیر ارتباطات نزدیک ،یکی
از روشهای غلبه بر این معضل است .با افزایش طول عمر رابطه بانک و بنگاه ،اطالعات جدیدی تولید میشود که به بانک اجازه
میدهد تصمیمات بهتری گرفته و با تمایل بیشتری تأمین اعتبار کند.
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فصل یازدهم :سیاستهای مطلوب برای توسعه اقتصاد دیجیتال
-99-9مقدمه :اقتصاد دیجیتال مفهوم و چارچوب ارزیابی
اقتصاد دیجیتال ذیل کاربردهای مختلف آن به اشکال مختلفی تعریف میشود .با این حال یک تعریف پذیرفته شده برای آن تمامی
فعالیتهای اقتصاد وابسته یا ارتقا یافته به دلیل استفاده از ورودیهای دیجیتال است .ورودیهای دیجیتال شامل تکنولوژیهای دیجیتال،
زیرساختهای دیجیتال ،خدمات دیجیتال و دادههاست که ذیل اشکال مختلف ارتباط بین ذینفعان اعم از رابطه بنگاه با مشتری ،بنگاه
با بنگاه یا رابطهی دولت با ذینفعان مختلف آن تعریف میشود .در شرایط کنونی روندهای حاکم بر توسعه اقتصاد دیجیتال شامل
تکنولوژیهای بالکچین ،اینترنت اشیا ،محاسبات ابری ،هوش مصنوعی و تحلیلی داده و توسعه شبکه موبایل ذیل  5Gاست.
طی سالهای اخیر توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان چهارمین انقالب صنعتی در جهان معرفی شده است .در این اقتصاد دیجیتالی جدید،
هر کشوری با فرصتها و چالشهای بیسابقهای روبهرو است که تفاوتهای اساسی با انقالب قبلی دارد .کل صنایع در حال دگرگونی
هستند .بسترهای جدید همکاری و رقابت در بخشهای دولتی ،خصوصی و مردم ضروریات فوری برای دولتها برای نوآوری ،طراحی
مجدد خدمات و بازنگری در سیاستها هستند .مشروعیت دولت دیجیتال به توسعه رضایت شهروندان از طریق یک قرارداد اجتماعی
دیجیتالی بستگی دارد که توان خلق ارزش داشته باشد .سیاستهای دولت دیجیتال باید چابکی ،نوآوری و ارزشآفرینی را تقویت کند.
هر کارمند عمومی ،متخصص و شهروند صنعت باید تحول دیجیتال را بپذیرد و به فرصتهای یادگیری برای توسعه مهارتهای عمیق
و جامع برای پیشرفت در این دوره جدید دسترسی داشته باشد.
طی سال  ، ۱۹۱۹همهگیری کرونا باعث انقباض  ۸.۸درصدی اقتصاد جهانی شده است .در همین زمان ،یک روند در سرتاسر جهان
تسریع شده است :دیجیتالی شدن .در حالی که کشورها با تعطیلی مکرر ،تعطیلی مدارس و تعطیلی کل صنایع روبرو هستند ،قابلیتهای
دیجیتالی  -چه برای آموزش از راه دور ،تجارت الکترونیکی یا کار در خانه  -بیش از هر زمان دیگری ضروری شدهاند.
با توجه به تجربیات دوره همهگیری بیماری کرونا اکنون بیش از هر زمان دیگر ،توسعه قابلیتهای دیجیتال برای اطمینان از رشد و
مقاومت اقتصادی کشورها ضروری است .اما اقتصادهای مختلف چگونه میتوانند وضعیت فعلی و حرکت مستمر توسعه دیجیتال خود
را ارزیابی و مقایسه کنند؟ کارت ارزشیابی تکامل دیجیتال ۱۱۹با تکیه بر تجزیه و تحلیل جامع  ۰۹اقتصاد بر اساس  ۲۶۹شاخص کلیدی
توسعه دیجیتال ،۱۱۸اقتصاد جهان را به چهار منطقه مشخص تقسیم میکند :ایستادن ،۱۱۵مقاومت کردن ،۱۱۶شکستن ،۱۱۷و مراقبت

۱۱۹این کارت در واقع ابزاری تحلیلی برای شناسایی وضعیت تکامل دیجیتالی در هر کشور ذیل زیربخشهای مختلف تکامل دیجیتال است.
Digital Evolution Scorecard ۲۲4
Stand Out ۲۲5
Stall Out ۲۲6
Break Out ۲۲۷
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کردن .۱۱۸اولویتهای کلیدی سیاستگذاران در هر یک از این چهار گروه توصیف میشود؛ به عالوه ،چگونگی ارتباط این تحلیل با
عملکرد اقتصادی کشورها در سال وقوع کرونا قابل بحث است و میتواند بینش مناسبی درباره چگونگی عملکرد موفقترین کشورها
در دنبال کردن تحول دیجیتال ارائه کند .اگرچه شرایط هر کشوری منحصر به فرد است ،این تجزیه و تحلیل چارچوب مفیدی را برای
سیاستگذاران فراهم میکند تا سطح توسعه دیجیتال خود را بهتر درک کنند و فرصتهای رشد بیشتر را بررسی کنند.
سواالت کلیدی در این حوزه عبارتند از:
 شرایط تأمین :برای تسهیل اکوسیستم دیجیتال ،زیرساختها  -چه دیجیتال و چه فیزیکی  -چقدر مورد نیاز است؟ این
می تواند شامل پهنای باند ،کیفیت مسیرهای الزم برای تحقق تجارت الکترونیکی و غیره باشد.
 شرایط تقاضا :آیا مصرفکنندگان مایل و قادر به مشارکت در اکوسیستم دیجیتال هستند؟ آیا آنها ابزار و مهارت الزم برای
اتصال به اقتصاد دیجیتال را دارند؟
 محیط نهادی :آیا قوانین کشور (و اقدامات دولت) از توسعه فناوریهای دیجیتال حمایت میکند یا مانع آن میشود؟ آیا
دولتها در توسعه دیجیتالی شدن سرمایهگذاری میکنند؟ آیا مقررات حاکم بر استفاده و ذخیرهسازی دادهها محرک رشد
است یا ایجادکننده موانع؟
 نوآوری و تغییر :وضعیت ورودی های اصلی اکوسیستم نوآوری (به عنوان مثال استعداد و سرمایه) ،فرایندها (به عنوان مثال
همکاری بین دانشگاهها و صنعت) ،و نتایج (به عنوان مثال محصوالت و خدمات دیجیتالی جدید و مقیاسپذیر) چگونه است؟
مدل اقتصاد دیجیتال به صورت یک زنجیره الیهای یا چرخهای قابل تبیین و نمایش است که بخشها و اجزای مختلف الف) ایجاد
زیرساخت دیجیتال ،ب) ایجاد خدمات دیجیتالی و ج) مصرف خدمات دیجیتالی  /زیرساخت را متمایز میکند.
-99-3جایااه کشورهای مختلف در موزه توسعه اقتصاد دیجیتال
کارت امتیازی با توجه به موارد فوق ،اقتصاد را در دو بعد ارزیابی میکند :وضعیت فعلی دیجیتالسازی کشور و سرعت دیجیتالسازی
در طول زمان (که با نرخ رشد نمره دیجیتالیسازی بیش از  ۲۱سال ۱۹۹۸-۱۹۲۰ ،اندازهگیری میشود) .همانطور که در نمودار زیر
نشان داده شده است ،بر این اساس اقتصادها به چهار گروه تقسیم میشوند:
شکل  -9-99دستهبندی اقتصاد کشورهای مختلف بر مبنای گرایش به اقتصاد دیجیتال
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-99-3-9اقتصادهای برجسته
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این منطقه شامل اقتصادهایی است که هم از سطح باالیی از دیجیتالیسازی موجود برخوردارند و هم از جنبش قوی برای ادامه پیشرفت
دیجیتالی خود برخوردار هستند .سه اقتصاد به ویژه قابل توجه هستند :کره جنوبی ،سنگاپور و هنگکنگ .اینها ،همراه با دیگران ،مانند
استو نی ،تایوان و امارات متحده عربی ،به طور مداوم بهترین عملکرد را در این شاخص دارند و هم سازگاری و هم حمایت نهادی از
نوآوری را نشان دادهاند .ایاالت متحده نیز برای اقتصادی با این اندازه و این حد از پیچیدگی ویژگیهای شگفتانگیزی را نشان داده و
پس از سنگاپور رتبه دوم را در تکامل دیجیتال کسب کرده است.
اما برای داشتن یک اقتصاد برجسته چه کاری الزم است؟ هر چند شرایط هر کشوری متفاوت است ،اما تحلیلها نشان میدهد که
موفقترین کشورها این موارد را الویتبندی کردهاند:
 گسترش پذیرش ابزارهای دیجیتال برای مصرفکننده (تجارت الکترونیکی ،پرداخت دیجیتال ،سرگرمی و غیره)
 جذب  ،آموزش و حفظ استعدادهای دیجیتالی
 تقویت مشاغل کارآفرینانه دیجیتال
 دسترسی به اینترنت سریع جهانی و دسترسی به اینترنت باندپهن تلفن همراه
 تخصصی شدن در صادرات کاالها ،خدمات یا رسانههای دیجیتالی
 هماهنگی نوآوری بین دانشگاهها ،مشاغل و مراجع دیجیتال
-99-3-3اقتصادهای فعالشده
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در این منطقه اقتصادی ،زیرساخت های دیجیتالی محدودی موجود است ،اما به سرعت در حال دیجیتالی شدن هستند .چین یک کشور
قابل توجه در این گروه است :تکامل دیجیتال در آن به طور قابل توجهی باالتر از سایر اقتصادها است ،که دلیل آن بیشتر ترکیبی از
تقاضای سریع و نوآوری است .اندونزی و هند نیز از اعضای برجسته این گروه هستند که علیرغم داشتن اقتصاد بزرگ در رتبه سوم و
چهارم قرار دارند .عالوه بر این اقتصادهای بزرگ درحال ظهور ،اقتصادهای متوسط مانند کنیا ،ویتنام ،بنگالدش ،رواندا و آرژانتین
همگی حرکت دیجیتال فزایندهای را نشان داده اند ،که این احتمال را تقویت میکند که به سرعت دیجیتالی شوند ،هم برای بهبود
اقتصادی بعد از کووید ۲۰و هم برای تحول بلندمدت .ایران هم در این منطقه قرار گرفته است.
اقتصادهای موفق در این ناحیه موارد زیر را اولویتبندی کردهاند:
 بهبود دسترسی به اینترنت همراه ،با قیمت ارزان و کیفیت مناسب برای توسعه پذیرش
 تقویت محیطهای نهادی و تدوین مقررات دیجیتالی
 خلق سرمایهگذاری در شرکتهای دیجیتال ،بودجه تحقیق و توسعه دیجیتال ،آموزش استعدادهای دیجیتال و استفاده از
برنامههای دیجیتالی برای ایجاد شغل
 برداشتن گامهایی برای کاهش نابرابریها در جنسیت ،طبقه ،قومیت و مرزهای جغرافیایی در دسترسی به ابزارهای دیجیتالی
(اگرچه هنوز بسیاری از شکافهای دسترسی همچنان وجود دارد)
Stand Out Economies
Break Out Economies
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-99-1بررسی قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال
-99-1-9تصویر کالن قوانین مقررات در موزه اقتصاد دیجیتال
در تحول دیجیتال پیچیده و پویا ،توافق بر روی اصول مشترک و ارائه قوانین روشن و ساده مهم است .برای پاسخگویی به انتظارات
یک اکوسیستم دیجیتالی که به سرعت در حال تحول است ،سیاستگذاران و رگوالتورها باید با در نظر گرفتن ابعاد چندوجهی و
چندذینفعی دنیای دیجیتال ،چارچوبهای نظارتی انعطافپذیر و ابتکاری را گسترش دهند که فراتر از بخش اصلی سنتی تلکام باشد.
با وجود اینکه مسائل مربوط به حریم خصوصی و حاکمیت دادهها در مورد جمعآوری ،ذخیرهسازی دادهها ،و به اشتراکگذاری نیازمند
رسیدگی و حل و فصل است ،اما مقررات و قوانین به طور قابل توجهی از پیشرفتهای فنی عقب هستند ،و در نتیجه دولتها و کاربران
را در معرض خطرهای پیشبینینشده قرار میدهند .همه این فرصتها و ریسکها باید به شکلی جامع بررسی شوند.
 ۷۹کشور از  ۲۹۷کشور در سال  ۱۹۲۰پذیرش سیاستها ،مقررات  /قوانین مربوط به برنامههای الکترونیکی و برنامههای موبایل و
ارتباط آنها با سایر بخشهای اقتصاد را گزارش کردهاند.
نکته اصلی در بحث رشد و رگوالتوری اکوسیستم دیجیتال ،که شامل اقتصاد اشتراکی است  ،این است که چگونه میتوان مقررات
مربوط به مشاغل مستقر و مشاغل جدید و نوآورانه را متعادل کرد.
شکل-3-99طیف پاسخهای نظارتی امتمالی برای اکوسیستم جدید دیجیتال

بلوک های ساختاری برای چارچوبی نظارتی و سیاستی برای اکوسیستم دیجیتال ضروری است؛ به عبارت دیگر:
 گفتگوی فراگیر برای بحث و تعریف مقررات قانونی و نظارتی مناسب الزم است.
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 رگوالتورها و سیاستگذاران باید از امنیت مصرفکننده اطمینان حاصل کنند.
 به نظارت ،کیفیت محصول و سایر محافظتها در معامالت ،در عین جلوگیری از رگوالتوری بیش از حد مدلهای جدید
مشارکتی و نوآورانه کسبوکار توجه شود.
 رگوالتورهای رقابت باید مراقب باشند که از اقتصاد مقیاس و دامنه برخالف قانون بهرهبرداری نمیشود.
به این ترتیب ،رگوالتوری چابک کسبوکار و صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است که در قالب ابداعات زیر توسط نهادهای حاکمیتی
قابل انجام است:
 تنظیم مقرراتی که مدلهای جدید کسبوکار را تسهیل میکند
 دیجیتالیسازی در راستای منافع مصرفکنندگان
 تدوین قانون رقابت آماده برای دیجیتالی شدن
 اطمینان از رقابت و جلوگیری از سوء استفاده از بازار از طریق پلتفرمهای دیجیتال
 بازار واحد دیجیتال دوستدار نوآوری در منطقه
 تقویت تالشها برای مبارزه با موانع تجارت دیجیتال فراملی
 استراتژی ساخت دیجیتال
 وبسایت آموزش اظهار مالیات برای شرکتهای نوپا و استارتاپها
 پردازش سریعتر پروندهها از طریق یادگیری ماشین در سازمانهای مرتبط در دولت
 تحلیل فرصتهای سازگار کردن قوانین برونسپاری برای تعهدات مالی
از منظر سیاستگذار و رگوالتور ،ظهور اقتصاد دیجیتال چشمانداز را تغییر میدهد .با تغییر صنایع ،بازارها و استراتژیهای قیمتگذاری،
رویکرد سنتی صنعت-محور در سیاستگذاری به طور فزایندهای در محقق کردن رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی مورد انتظار شکست
میخورد .چگونه میتوان بدون استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها ،پروفایل رفتار ،ارائه محتوا و ارتباطات مشارکتی ،آموزش جهانی موثر
را پیش برد؟ مواجهه با رگوالتور با رویکرد سنتی متمرکز بر مدیریت ریسک که در ارائه کنترل نظارتی مورد انتظار یا تأمین حمایت
کافی از مصرفکننده شکست می خورد حتی چالش برانگیزتر است .آیا اسنپ یک شرکت حمل و نقل است یا یک شرکت نرمافزاری؟
آیا  Alipayیک موسسه مالی بانکی یا غیر بانکی است یا یک شرکت فناوری (یا تجارت الکترونیکی) است؟
عالوه بر این" ،انحصار" چیست و رقابت مناسب بازار در چنین رشد بین بخشی چیست؟ شرکتهای تحت نظارت که قبالً بر بازار
مسلط بودند ،در برابر موج جدیدی از شرکتهای "نسل جدید" جایگاه خود را از دست دادهاند .تعاریف بازار که برای رگوالتورها هنگام
شناسایی "قدرت بازار" بسیار مهم است ،به طور فزایندهای از کار میافتند یا دیگر به طور موثر کار نمیکنند .لذا رگوالتورهای رقابت
باید خود را با مفاهیم جدید مسلح کنند .در مورد ادغامها ،به جای تمرکز بر بازارهای خاص ،تمرکز باید بر روی امکان قفل شدن مشتری
باشد .نکته دیگر نیاز به رگوالتورها برای در نظر گرفتن نقش الگوریتمهای قیمتگذاری پویا است که به طور موثر مفهوم قیمتهای
بازار را حذف میکند.
زمینه دیگر برای توسعه ،ایجاد مکانیزم های محرک استفاده از کاالها و خدمات دیجیتال است .خالء موجود در مقررات موانعی را برای
پیادهسازی فناوریهای دیجیتال در بخش خصوصی ایجاد میکند ،که به نوبه خود سرعت تحول دیجیتال را کاهش میدهد.
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تسهیل در ثبت رسمی یک کسبوکار ،حوزه سیاست رگوالتوری مقررات تجاری است که بیشترین توجه سیاستگذاران MENAP
را به خود جلب کرده است .در دهه منتهی به  ،۱۹۲۰بسیاری از کشورها ایستگاههای یکمرحلهای را برای کاهش زمان و هزینههای
شروع تجارت برای شرکتهای متوسط و کوچک ایجاد کردند ،پلتفورمهای آنالین را برای سادهسازی ثبتنام و پرداختها ایجاد کردند
و حداقل سرمایه مورد نیاز را حذف یا کاهش دادند.
بسیاری از کشورهای  MENAPروند ایجاد کسبوکار را ساده و هزینههای شروع کار را نیز کاهش دادند.
جدول -9-99اصالمات پیادهسازی شده بر مبنای دستهبندی کشورها در موزه اقتصاد دیجیتال

پذیرش گسترده اینترنت در اواسط سال  ۱۹۹۹در شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای منتخب (اردن  ،لبنان و ایران) انجام شد؛
اما کسبوکارها همچنان آمادگی افراد و دولتها را برای پذیرش اینترنت دنبال میکنند.
شکل -1-99توسعه اینترنت و تطبیق صنعتی با آن

نوآوری در خدمات سالمت به دلیل ریسک باال و هزینههای تولید محصوالت درمانی ممکن است دشوار باشد .الزامات نظارتی
سختگیرانهای برای اعمال استانداردهای ایمنی و اثربخشی در همه محصوالت درمانی در نظر گرفته شده و به طور دائم انتقاداتی نسبت
به تاخیرها و عدم تمایل آن ها برای تغییر رویکردهای قدیمی خود وجود دارد .به عنوان مثال ،به طور سنتی تنظیم مقررات و همچنین
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ارزیابی ایمنی و کارایی دستگاههای پزشکی متمرکز بر دستگاههایی است که از استانداردهای انطباق برخوردار هستند و تولیدکنندگانی
که دادههای گستردهای برای آزمایش ایمنی و کارایی ،اغلب از آزمایشات بالینی ،به رگوالتورها ارائه میدهند .اکنون این صنعت باید با
ظهور بسیار سریع تعداد زیادی از اپلیکیشنهای مفید حوزه سالمت و فناوریهای بهداشتی  wearableمواجه شود .با چنین رشد
نمایی ،ابزارهای سنتی برای ارزیابی ایمنی و کارایی مسلماً با پیشرفتهای مداوم در این فناوریها همگام نیستند.
در حوزه تجارت آنالین ،حاکم کردن قوانینی مانند صدور مجوز نرمافزار ،دسترسی آنالین و سایر تراکنشها در اطالعات رایانهای به
دلیل پتانسیل تضعیف حفاظت از مصرفکننده یکی از چالشهای پیش روی دولتهاست .حفظ حریم خصوصی نیز یکی از پیچیدهترین
مسائل حقوقی است که امروزه تجارت الکترونیکی با آن روبرو است .به عالوه ،در تجارت الکترونیکی فروشنده و خریدار رودررو نیستند
و تجارت با استفاده از فناوری از راه دور انجام میشود ،که این میتواند عدم اطمینان در مورد شکلگیری و اجرای قراردادهای
الکترونیکی را ایجاد کند .از سال  ،۱۹۹۹برنامه تجارت الکترونیکی و اصالح قانون  UNCTADاز کشورهای در حال توسعه در آفریقا،
آسیا و آمریکای التین در تالشهایشان برای ایجاد سیستمهای قانونی حمایت میکند تا از اعتماد به معامالت آنالین ،سهولت انجام
تجارت داخلی و بینالمللی به صورت آنالین و حمایت قانونی از کاربران و ارائهدهندگان تجارت الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی
اطمینان حاصل کند.
-99-1-3تجارب کشورها در قانوناذاری
در اروپا چندین رسوایی جرایم اینترنتی که در سال  ۱۹۲۷در اخبار منتشر شد (به عنوان مثال فاجعههای امنیت سایبری WannaCry
و  ) Petyaلزوم توجه به قوانین مرتبط با امیت سایبری و در نتیجه جمع آوری داده را نشان می دهد .نمونه آن معرفی قانون جدید
مانند  General Data Protection Regulationاست که در آوریل  ۱۹۲۶تصویب شد و اجرای آن از ماه مه  ۱۹۲۸آغاز
شد.
قانون کمک به استارتاپها که در نوامبر  ۱۹۲۶توسط پارلمان لتونی تصویب شد و از  ۲ژانویه  ۱۹۲۷الزماالجرا شد نمونه دیگری از
قوانین مرتبط است .آژانس سرمایهگذاری و توسعه لتونی ( )LIAAنهادی است که مسئول اجرای این قانون است .هدف اصلی این
قانون ترویج ایجاد شرکتهای جدید و تقویت توسعه و تحقیق در مورد ایدهها ،محصوالت و فرایندهای نوآورانه است .برای واجد شرایط
بودن ،یک شرکت تازهتأسیس باید دارای نه معیار اساسی باشد ،از جمله سن کمتر از  ۵سال ،درآمد کسبشده در طول دو سال اول
کمتر از  ۱۹۹۹۹۹یورو از زمان ثبت نام ،عدم پرداخت سود سهام و ارائه یک محصول یا خدمات نوآورانه  .مدت زمان برنامه از روزی
که تصمیم برای اعطای کمک به مرحله اجرا در میآید دوازده ماه است .پیشبینی شده که ساالنه حداقل  ۱۹استارتاپ از این قانون
بهره مند شوند و حدود  ۲۱۹کارمند با مهارت باال جذب این شرکتها شوند.
در روسیه کار سخت در چارچوب قانونی در دهه گذشته منجر به توسعه مقررات بهروزشده در مورد سیستمهای پرداخت دیجیتال،
زیرساختهای دیجیتال و سیاست امنیت سایبری شده است .عالوه بر این  ،طبق شاخص جهانی حاکمیت نظارتی بانک جهانی ،۱۹۲۶
روسیه از نظر شفافیت و مشارکت عموم مردم در روند قانونگذاری در رتبه  ۸از  ۶قرار گرفت .در سال  ،۱۹۲۸آژانس برتر تعیین استاندارد
روسیه ،Rosstandart ،دستور گسترش مسئولیتهای کمیته فنی استانداردسازی در "سیستمهای فیزیکی سایبری" را برای پوشش
اینترنت اشیا ،شهرهای هوشمند ،دادههای بزرگ ،تولید هوشمند و هوش مصنوعی ( )AIصادر کرد .فرمان ریاست جمهوری ماه مه
 ۱۹۲۸بر لزوم رویکرد انعطافپذیر در رگوالتوری پذیرش دیجیتال در بخشهای مختلف اقتصاد تأکید کرده است .ابا این حال ،جرای
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سالمت الکترونیکی هنوز در مراحل اولیه است .در حالی که زیرساختهای دیجیتالی مورد نیاز برای تحول سالمت الکترونیکی تا حد
زیادی وجود دارد و قوانینی تصویب شده است تا بتواند از سوابق پزشکی الکترونیکی در سطح کشور استفاده کند و همچنین خدمات
پزشکی از راه دور ارائه کند ،استفاده از فناوریهای دیجیتال و ابتکاری در مراقبتهای سالمت همچنان کم است .همچنین اختالفات
منطقه ای قابل توجهی در پذیرش سالمت الکترونیکی وجود دارد؛ در حالی که شهرهای بزرگ در حال پیشرفت هستند ،بیشتر کشور
هنوز بسیار عقب است.
در سراسر جهان ،مقررات اغلب از نوآوری عقب ماندهاند و اندونزی نیز از این روند مستثنی نیست .با این حال ،دستگاه رگوالتوری
اندونزی با ایجاد نیازمندیهای  licensingشفاف و ایجاد یک کد رفتاری از طریق انجمنهای فینتک در تالشند تا از استارتاپهای
دیجیتالی حمایت کنند .این رویکرد مشارکتی به دولت کمک کرده است تا از توسعه بخش فینتک حمایت کند و سیاستهایی را تنظیم
کند که رشد را تشویق میکند و از مشتری حمایت میکند .اقتصاد دیجیتال اندونزی شامل بیش از  ۱۹۹۹استارتاپ فناوری ،از جمله
بیش از  ۲۵۹استارتاپ وامدهی ۱۹۲فینتک و حدود  ۷۵استارتاپ پرداخت فینتک است .حوزه دیگری که در سالهای اخیر دستخوش
تغییراتی شده است ،حریم خصوصی دادهها و حمایت از مشتری است .آیین نامه جدید دولت در سال  ۱۹۲۰در مورد پیادهسازی
سیستمهای الکترونیکی و معامالت ،جایگزین آییننامه  ۱۹۲۱شده است .این آییننامه پیادهسازی سیستمهای الکترونیکی،
agentهای الکترونیکی ،معامالت الکترونیکی و صدور گواهینامه الکترونیکی ،و همچنین مدیریت نام دامنه را تنظیم میکند .این
آییننامه بین اپراتورهای سیستم الکترونیکی خصوصی و عمومی تمایز قایل میشود و به اپراتورهای دامنه خصوصی اجازه میدهد تا
مدیریت ،پردازش و  /یا ذخیرهسازی سیستمهای الکترونیکی و داده را از کشور اندونزی انتقال دهند .این یک گام مثبت است که از
توسعه صنعت ابری  -از طریق کمک به شرکتهای کوچک و متوسط برای پذیرش فناوریهای مقرونبهصرفه در کار روزمره -
پشتیبانی کند .در همین حال ،پیشنویس قانون حفاظت از دادهها در ژانویه  ۱۹۱۹به مجلس نمایندگان ارائه شد که اندونزی را با
مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا منطبق میکند .از دید مشتری این امر اعتماد به اقتصاد دیجیتال را تا حد زیادی بهبود
میبخشد.
قانون یادگیری دیجیتال سال  ۱۹۲۵در ایاالت متحده اصالحی است بر قانون آموزش ابتدایی و متوسطه سال  ۲۰۶۵با هدف ایجاد یک
برنامه عدالت یادگیری دیجیتال و ارائه کمکهای مالی برای توسعه ،پیادهسازی و ارزیابی استراتژیها و روشهای افزایش دسترسی
دانشآموزان در خانه به اینترنت و منابع یادگیری دیجیتال ،که میتواند شامل این موارد باشد )۲( :توزیع هدفمند فناوری ،مانند مودم،
که دسترسی به اینترنت خارج از مدرسه را برای دانشآموزان واجد شرایط فراهم میکند )۱( ،آموزش دانش آموزان ،والدین و مربیان در
مورد استفاده مناسب از آن فناوری در خارج از کالس ،و ( )۹ارزیابی اثربخشی استراتژیها و روشهای مربوطه.
-99-1اقتصاد دیجیتال ،قوانین و سیاستگذاریها در ایران
در بررسی سیاستگذاریها و قانونگذاری در رابطه با اقتصاد دیجیتال در ایران میتوان گفت که این مبحث با توجه به نگاه قانونگذار
به این عرصه یک موضوع جدید است و نگاه قانونگذار هم بر این بوده که تا میتواند در دو عرصه در این زمینه فعال ظاهر شود عرصه
اول زیرساخت و عرصه دوم امنیت دیجیتال است که در نگاه قانونگذار بسیار مورد توجه قرار گرفته است آنچه در ادامه میآید نگاهی
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مختصر به تمامی قوانین ،مقررات و سیاستگذاریهایی است که تا به امروز در رابطه با اقتصاد دیجیتال و فناوری اطالعات در ایران
تدوین شده است.
سیاستهای کلی نظام در بخش شبکههای اطالعرسانی رایانهای
این سند یکی از اولین اسناد فرادستی کشور در حوزه فناوری اطالعات محسوب میشود که در سال  ۲۹۷۷در مجمع تشخیص مصلحت
نظام به تصویب رسیده است و حوزههای فرهنگی و اقتصادی کشور را پوشش میدهد .در این سند به اهداف مشخصی در رابطه با
شبکههای اطالع رسانی اشاره شده است که بخشی از این اهداف عبارتند از:
 .۲ایجاد ،ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های الزم به منظور صیانت از امنیت سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و جلوگیری از جنبهها و پیامدهای منفی شبکههای اطالعرسانی.
 .۱توسعه کمی و کیفی شبکه اطالع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای تمامی متقاضیان به
تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.
 .۹ایجاد دسترسی به شبکه های اطالع رسانی چهاتی صرفا از طریق نهادها و مؤسسات مجازه.
 .۸حضور فعال و اثرگذار در شبکههای جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطالعات و خدمات
ضروری و مقید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .۵توسعه فناوری اطالعات (به ویژه حفاظت از اطالعات) و آیندهنگری در خصوص اتار تحوالت فناوری اطالعات در سطح ملی و
جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
سند برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای
این سند که در سال  ۲۹۷۰به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده ،به عنوان اولین برنامه توسعه به تعیین راهبرد در حوزه فناوری
اطالعات پرداخته است .همچنین این مستند برای اولین بار ایجاد زمینههای اتصال کشور را به شبکههای جهانی مورد توجه قرار داده
است.
مقررات و ضوابط شبکه های اطالعرسانی رایانهای
این مستند که در سال  ۲۹۸۹به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رده اهدافی نظیر انتطام امور و فعالیتهای اطالعرسانی و
توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور ،مقررات و ضوابط شبکههای اطالعرسانی رایانهای با مدنظر قرار دادن نکات اصلی ،نظیر
حق دسترسی آزاد مردم به اطالعات و دانش مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت های خود ،رعایت حقوق اجتماعی و صیانت
فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو ،ایجاد سهولت در ارائه خدمات اطالعرسانی و اینترنت به عموم مردم را دنبال میکند.
آیین نامه ا جرایی نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
کشور (برنامه تکفا)
این آییننامه در راستای تحقق اهداف پیشبینی شده در طرحها و پروژههای ویژه توسعه کشور در سال  ۲۹۸۲به تصویب هیئت وزیران
رسیده است .گسترش نظاممند فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه منابع انسانی ،توسعه فرهنگی ،تمهیدات زیرساختی و بخش
خصوصی ،از جمله موضوعهای مورد توجه این سند بودهاند ،در ذیل به برخی از مواد الصاق شده در این آییننامه اشاره میشود:

ماده ()9
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آمادهسازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطالعات برای نیل به:
 گسترش نظاممند فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTجهت تحقق اقتصاد «دانشمحور» در راستای توسعه پایدار ملی.
 توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه  ICTدر راستای ایجاد اشتغال ارزشافزا.
 توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای همافزایی ملی.
 انجام تعهدات زیرساختی توسعه  ICTشامل شبکه دسترسی ،امنیت ،قوانین و مقررات منابع و تسهیالت.
 توسعه زمینه ها و فرصتها جهت ترغیب بخش خصومی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

ماده ()1
برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژههای مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور در سال
 ۲۹۸۲اعالم میگردد:
 طرح دولت الکترونیکی (سیستم ،شبکه مجازی ،قانون و امنیت).
 طرح گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
 طرح گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 طرح کاربرد اطالعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی.
 طرح گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد بازرگانی و تجارت.
 طرح گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانهای
 طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط ( )SMEفعال در فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای
فناوری.

ماده ()8
به منظور احتراز از توسعه نهادهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزههای الزم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی
به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ،الزم است کلبه طرحها و پروژههای فناوری
اطالعات و ارتباطات دستگاهها و شرکتهای دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران
در واقع میتوان ابتدای دهه هشتاد را آغاز نگاه قوه مقننه و مجریه به اقتصاد دیجیتال در قالب تجارت الکترونیک دانست چنانکه پیش
از تصوب قانون تجارت الکترونیکی هیئت دولت اقدام به تصویب «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران» در سال ۲۹۸۲
کرد که در این سیاست نیز نکات جالبی در خصوص تجارت الکترونیکی به چشم میخورد از جمله اینکه در باب هدف و اصول تصویب
آن آمده است« :نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان ،گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در حفظ،
تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفهجوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور ،دولت جمهوری اسالمی
ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعالم مینماید:
اصول
۲ـ فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
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۱ـ توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
۹ـ حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت.
۸ـ رفع هر گونه محدودیت تبعیضآمیز در تجارت الکترونیکی.
 ۵ـ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر الزم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد
شده ».
بر طبق این سیاست به تعدادی از وزارتخانههای کشور وظایف خاصی محول میشود که در راستای گسترش توسعه تجارت الکترونیک
است و در بند  ۷آن آمده است« :وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راهاندازی تجارت الکترونیکی
در مبادالت خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادالت خود را به این روش انجام دهند».
با وجود اینکه سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران یک سند باالدستی برای قوه مجریه در حوزه تجارت الکترونیک
است چنان که از نص مصوبه به چشم میآید تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نشده و فقط به بیان وظایف و تکالیف نهادهای دولتی
در این زمینه بسنده کرده است و به نظر میرسد که تعاریف را به قانون واگذار کرده است.
قانون تجارت الکترونیکی
یکی از قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتل در کشور که سعی کرده راهگشای کسبوکار دیجیتال باشد قانون «تجارت الکترونیکی» مصوب
 ۲۹۸۱،۲۹،۲۷است این قانون چنانکه در ماده اول آن ذکر شده است« :مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن
اطالعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود .».میتوان گفت که با توجه به تاریخ تصویب
این قانون ،در ابتدای دهه  ۸۹و در شرایطی که هنوز اینترنت در ابتداییترین شکل ممکن در ایران رواجی محدود داشت نشان از آن
دارد که قانونگذار حداقل در مورد این قانون نگاه متعالی و رو به جلویی داشته و به این حقیقت پی برده بوده است که تجارت الکترونیک
و اقتصاد دیجیتال جز جدایی ناپذیری از زندگی آینده نزدیک است با این حال در این قانون هم شاهد هستیم که تعریفی برای تجارت
الکترو نیکی ارائه نشده است و فقط به معرفی اجزای تجارت الکترونیک بسنده شده است.
همچنین میتوان این نکته را ذکر کرد که قانون تجارت الکترونیکی یک قانون آمره برای مباحث مرتبط با تجارت الکترونیک است که
بیش از هر چیز مباحث امنیتی مرتبط با ابن نوع تجارت را مد نظر قرار داده است و حتی در مواردی اقدام به جرمانگاری کرده است.
با وجود اینکه در این قانون دولت مکلف به راهاندازی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده با این حال شاهد هستیم که اساسنامه مرکز
مربوطه  ۶سال پس از تصویب قانون فوق الذکر تصویب میشود و این مسئله یکی از اساسیترین چالشهای اجرای قوانین در کشور
است.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای
این برنامه که در سال  ۲۹۸۹به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است ،به موضوعهایی نظیر ترویج بانکداری الکترونیکی در
راستای تحقق دولت الکترونیکی ،ایجاد پایگاههای اینترنتی مختلف و گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد ،بازرگانی
و تجارت پرداخته است .طبق بند «ج» ماده ( )۲۹این برنامه دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم ،نسبت به برقراری نظام
بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در تمامی بانکهای کشور و برای
همه مشتریان اقدام کند.
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سند نظام جامع فناوری اطالعات کشور
این سند در سال  ۲۹۸۷به تصویب هیئت وزیران رسیده و در آن اولویتهای راهبردی ،اهداف راهبردی و راهکارهای سند در مورد
شهروندان ایرانی  -اسالمی ،منابع انسانی ،کسبوکار ،صنعت فناوری اطالعات دولت ،پژوهش و نوآوری فناوری ،شبکههای محلی و
بینالمللی تعیین شده است.
هدف از تدوین این سند در راستای تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله کشور و دستیابی به جایگاه اول علمی ،فناوری و اقتصادی
منطقه و استقرار جامعه دانشپایه و داناییمحور در توسعه مدیریت فناوری اطالعات در سطح ملی با تمرکز به سیاستگذاری و ساماندهی
نظام ملی نوآوری فناوری ،این گونه ترسیم شده استۀ
« فراهم آوردن امکان دسترسی مناسب همه اقشار جامعه به فناوری اطالعات و آموزش فراگیر جامعه و تربیت منابع انسانی متخصص
برای به کارگیری آن در همه ابعاد زندگی و ایجاد فضای رقابتی خالق برای سازماندهی جامعه شبکهای و هوشمند که موجب تغییر
الگو و روند توسعه ملی از منابع پایه به دانشپایه و شهروندان مسئولیتپذیر بالنده در تحصیل ارزش؛ جهت رفع شکاف دیجیتالی ملی
با جامعه جهانی گردد.».
سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور (افتا)
این سند به منظور تضمین همگرایی و نظاممندی برنامههای کشور در زمینه امنیت فضای تبادل اطالعات در سال  ۲۹۸۷به تصویب
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست رسیده و به عنوان سند باالدستی برای تمامی برنامههای بخشی و
فرابخشی این حوزه تلقی میشود.
چشمانداز این سند عبارت است از:
تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ،عدم بروز اختالل در زیرساختهای حیاتی کشور و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد
شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار
ملی در افق .۲۸۹۸
سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
سندی است که در سال  ۲۹۸۰توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .این سیاستها به عنوان راهنمای
دستگاههای اجرایی ،تقنیتی و نظارتی ،خط مشیها و جهتگیریهای نظام را بیان میکنند .متن کامل این سیاستهای ابالغی به شرح
زیر است:
 .۲ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات ،و ارتقاء مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
استمرار خدمات عمومی.پایداری زیرساخت های ملی.صیانت از اسرار کشور.حفظ فرهنگ و هویت اسالمی -ایرانی و ارزشهای اخالقی.360

حراست از حریم خصوصی و آزادیهای مشروع و سرمایههای مادی و معنوی. .۱توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی.
 .۹ارتقاء سطح دانش و ظرفیت های علمی ،پژوهشی ،آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای
اطالعاتی و ارتباطی (افتا).
 .۸تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی در توسعه زیرساختهای علمی و فنی امنیت شبکههای الکترونیکی و
سامانههای اطالعاتی و ارتباطی.
 .۵پایش ،پیشگیری ،دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات.
 .۶تعامل موثر و سازنده منطقهای و جهانی و همکاری و سرمایهگذاری مشترک در حوزههای دانش ،فناوری و امور مربوط به امنیت
شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
 .۷تعیین نهاد متولی و هماهنگکننده زیر نظر دولت به منظور هدایت ،نظارت و تدوین استانداردهای الزم برای حفظ و توسعه امنیت
فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهیه پیشنویس قوانین مورد نیاز.
 .۸فرهنگسازی ،آموزش و افزایش آگاهی و مهارتهای عمومی در حوزه افتا.
 . ۰رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاستها.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای
این برنامه در سال  ۲۹۸۰به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و به موضوعهای مختلفی از جمله افزایش سرانه خدمات
الکترونیکی توجه کرده است .ضمن اینکه فصل چهارم برنامه از مواد ( )۸۶تا ( ،)۵۹مربوط به حوزه فناوری اطالعات است .در ادامه به
برخی از این مواد اشاره می کنیم.

ماده ()18
به منظور توسعه دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به استاد الکترونیک و کاهش
استاد کاغذی ،اقدامهای زیر انجام میشود:
الف) وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام مینماید که تا پایان
سال سوم برنامه سامانههای خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب) سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج) در هر مورد که به موجب قانون تنظیم اوراق با استاد و همچنین صدور یا اعطای مجوزه اخطار و ابالغ ،مبادله وجه و مانند آن
ضروری باشد ،انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مینماید.

ماده ()11
به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام میشود:
الف) استقرار کامل سامانه سیستم بانکداری متمرکز ) (Core Bankingو تبدیل تمامی حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیالت
به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی.
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ب) ایجاد و بهرهبرداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطالعات الکترونیک.
سند راهبردی توسعه و بهکارگیری نرمافزارهای آزاد متنباز جمهوری اسالمی ایران
در راستای چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و در ادامه سیاستهای توسعه فناوری اطالعات در برنامه چهارم توسعه کشور
و به استناد سند نظام جامع فناوری اطالعات کشور مصوب هیئت وزیران ،برنامه راهبردی توسعه و به کار گیری نرمافزارهای آزاد
متنباز در کشور ،به منظور سیاستگذاری کالن در این حوزه در سال  ۲۹۰۲تهیه شده است.
تالش تمامی متصدیان تدوین این برنامه بر این بوده است که برنامهریزی راهبردی ایران اسالمی برای توسعه و به کارگیری نرمافزارهای
آزاد متنباز بر اساس اطالعات دقیق و با شناخت مناسب ،بر پایه متدولوژیهای علمی تایید شده ،انجام شود.
این طرح توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران به سفارش معاونت فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،به سرانجام
رسیده است .در این سند سعی شده است تمامی اقدامات گذشته و حال کشور در حوزه متنباز و نرمافزارهای آزاد متنباز مورد بررسی
قرار گرفته و وضع موجود داخل کشور ،به بهترین وجه ترسیم شود .در کنار این موضوع ،با بررسی اقدامات کشورهای دیگر و تحلیل
روند توسعه متنباز و نرمافزارهای مبتنی بر این متدلوژی در جهان ،شناسایی مطلبی از وضعیت نرمافزارهای متنباز در جهان به عمل
آمده است .در راه رسیدن به این مهم برنامههای کشورهای مختلف جمع آوری شده و پس از انتخاب چند کشور نمونه (بر اساس
شاخصهای تعیین شده) ،برنامههای راهبردی این کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستااههای اجرایی
این سند بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و توسط شورای عالی اداری در سال  ۲۹۰۹به تصویب
رسیده است که در آن دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا نسبت به اجرای آن برنامهریزیهای الزم را به انجام برسانند و معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز مکلف به نظارت برای اجرای آییننامه و ارائه گزارش به رییس جمهور و شورای عالی اداری
بوده است.
در این آیین نامه به توسعه کیفی خدمات پرداخته شده است که برای رسیدن به این مقصود سازمانها و نهاد را مکلف کردند تا تمام
خدمات خود را در درگاههای اینترنتی خود قرار دهند ،به گونهای که به راحتی در دسترس مردم و شهروندان قرار گیرند .همچنین،
سازمانها باید سالیانه فرایندها و روشهای انجام کار خود را با هدف ارائه در وبسایتهای اینترنتی خود ،مورد بازبینی قرار دهند.
از دیگر اهداف این آییننامه فراگیر کردن پرداخت الکترونیکی به تراکنشهای انجام شده مربوط به حسابهای دولتی ،ترتیب سازوکاری
مناسب به منظور به اشتراکگذاری دادهها بین دستگاههای اجرایی ،فرهنگسازی در نهادها و آموزش کارکنان و مدیران در حوزه
فناوری اطالعات و دولت الکترونیک و  ...است.
-99-2تدوین و اصالح قوانین ،مقررات و برنامههای اجرایی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان
با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و ظهور فناوریهای جدید در جوامع ،ممکن است قوانین و سیاستهای گذشته برای توسعه
شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای جدید مانند استارتآپها چندان مناسب نباشند .به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به منظور حمایت از این کسبوکارها و همچنین برای حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان ،به بازبینی و
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اصالح برخی از این قوانین پرداخته است تا بتواند چالشهای ایجاد شده در برابر نظام نوآوری کشور را از لحاظ سیاستگذاری برطرف
کند.
از جمله اقدامات به عمل آمده در سال  ،۲۹۰۶تدوین آییننامه اجرایی برنامه حمایت از توسعه شرکتهای خالق و فعال در فضای
دیجیتال است .با علم به اینکه ،شرکتهای بزرگی در حوزه اقتصاد دانشبنیان در حال فعالیتند ،اما بازیگران اساسی این بخش
استارتآپها و کسبوکارهای خالق و نوآور هستند .در شرایط فعلی به دلیل تمرکز قانون دانشبنیان بر فناوریهای پیشرفته ،برنامه
حمایتی منسجمی در سایر بخش ها وجود نداشته و ضرورت توجه به این نوع شرکتهای خالق به عنوان برنامهای مکمل در حوزه
دانشبنیان به شدت احساس میشود .بر این اساس و به دلیل ظرفیت باالی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این حوزه ،آییننامه
اجرایی حمایت از شرکتهای مذکور تدوین و در اردیبهشت ماه  ۲۹۰۶ابالغ شد .نسخه دوم آیین نامه مذکور نیز پس از انجام اصالحات
مقتضی در اسفندماه  ۲۹۰۶منتشر شد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای جمهوری اسالمی
این سند در راستای قوانین و برنامههای پنج ساله پیشین در سال  ۲۹۰۶توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید .یکی از بخش
های مهمی که در این قانون به آن اشاره شده است ،حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است که در مواد و بخشهای مختلف به ارائه
راهکارهای مناسب در این زمینه پرداخته است .در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد:

بند ب ماده 98
بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز ،امکان دریافت الکترونیکی و برخط
استعالمهای مورد نیاز ،جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعالم اعتبارسنجی ،بدهی مالیاتی و نظایر
آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

بند د ماده 19
راهاندازی زیرساخت شناسهگذاری ،بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهصنعتی تا رسیدن به
مصرفکننده نهایی در روزآمد کردن شناسه این کاالها

بخش 91
بخش  ۲۹برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ  ۲۸اسفند ماه سال  ۰۵به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده،
به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات اختصاص یافته است .در اولین ماده این بخش آمده است به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به  ۹۹ترابیت بر ثانیه اقدام کند.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میتواند برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی
در طرحهای (پروژههای فیبر نوری و طرحهای) پروژههای زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات ،ماهوارههای سنجشی و مخابراتی
و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی ،امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه
و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۸۸قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه
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ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای
برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد.
 .۲به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بینالملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای
منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی
غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید .اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
 .۱در توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهگذاری نماید به گونهای که امکان ارائه حداقل
چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سالمت ،آموزش ،کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد ( )۸۹%روستاهای باالی بیست خانوار
کشور امکانپذیر گردد.
ب -به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور،
دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل میباشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای
داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بسترشبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وفق مصوبات شورای عالی
فضای مجازی میباشند.
پ -دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی
مربوط ،تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند .دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات
از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند .دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل
واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTروستایی حسب
مورد واگذارکنند .تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد .وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ت-دستگاه های اجرائی ،واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان ،شوراهای اسالمی شهر و
روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود ،اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی
موضوع قانون و نمرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال
دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطالعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند.
مرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هریک از دستگاهها تهیه و به آنها
ابالغ کند.
ث -تمامی دستگاههای اجرائی ک شور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ،امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی
الکترونیکی به استعالمهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی،به
صورت رایگان فراهم نمایند.
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تبصره  -۲آییننامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در ششماه اول اجرای
قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط تدوین
وبه تصویب شورای عالی فضای مجازی میرسد.
تبصره  -۱وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه ،تمام زیرساختهای الزم برای تعامل
اطالعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطالعات ،صرفاً از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات ( )NIXو با استانداردهای
فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم کند.
ج -به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به
اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون ،تنظیم اوراق یا اسناد ،صدور یا اعطای
مجوز ،اخطار و ابالغ ،مبادله وجه ،استعالم و مانند آن ضروری باشد ،انجام الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی
مصوب  ۲۹۸۱/۲۹/۲۷معتبر بوده و کفایت مینماید.

ماده 38
الف -بهمنظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل ،از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای
اجرائی ،واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات
خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ،مکلفند استعالمات هویت اشخاص حقیقی،
کاال و خدمات ،دارائیهای منقول و غیرمنقول (از جمله ملک ،وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکانمحور را بهصورت الکترونیکی
و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.
ب -سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش
شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند .وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات ،امن و پایدار اقدام
نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
پ -به منظور گسترش متوازن زیرساختهای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک ،کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با
منابع ،بودجه ،تجهیزات ،شبکهها ،وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذینفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود
بپردازند.
ت -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ،از سال دوم
اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد ( )۲۱%/۵ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی
را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و
توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه ،ارتقاء یابد.
ث -در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد ( )۷%/۵رشد ساالنه الکترونیکی نمودن
معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود.
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ج -دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به دهبرابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات الزم را
به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهای فنی ،اعتباری و حمایتی پیشبینی کند.
ح -دولت مکلف است ،تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی ،معامالت دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه ،مزایده،
خرید کاال) و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (شورای
اجرای فناوری اطالعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به
شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.
خ -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر
ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی،
تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی به عمل
آورند.
د -شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای (اپراتورهای) پستی ،نسبت به
راه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن ،بنادر ،فرودگاههای بینالمللی و پایانههای مرزی کشور
اقدام نماید .در این راستا این شرکت از پرداخت هزینههای مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل حقاالرض ،اجاره و
حقاالمتیازها معاف میباشد.

ماده 31
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (سازمان فناوری اطالعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری
وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک (سختافزاری-
نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی ،کمک آموزشی ،رفع اشکال ،آزمون و مشاوره تحصیلی ،بازیهای رایانهای آموزشی ،استعدادسنجی،
آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و
روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده
نماید .هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
-99-3جمعبندی و پیشنهادات سیاستی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
تحلیل و بررسی قوانین ایران و پیشنهادات اصالمی
 آنچه در بررسی قوانین و مقررات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال به نظر میآید پیشی گرفتن نگاه به این حوزه به عنوان
یک حوزه زیرساختی صرف بوده نه بخشی که میتواند خود مولد ارزش افزوده باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند البته در
برخی از این اسناد به لزوم حمایت از کسبوکارها و بخش خصوصی اشاره شده است ولی مدلهای جدید کسبوکاری مثل
استارتآپها و کسبوکارهای نوین دیجیتال مغفول گذاشته شده است ازاین رو به نظر میرسد که باید نگاه غالب
قانونگذار به این حوزه متحول شود و نگاهی نو در این عرصه تسری یابد.
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 نگاه امنیتی به حوزه فناوری اطالعات یکی از اساسیترین ایرادات نگاه قانونگذار به اقتصاد دیجیتال است در واقع
قانونگذار و سیاست گذار در کنار فوایدی که در طی زمان برای فناوری اطالعات در نظر گرفته است و در قوانین انعکاس
داده است همواره به این حوزه به عنوان یک تهدید نیز نگاه میکند که این نگاه باعث ایجاد محدودیتهایی در این زمینه
میشود.
 همان طور که در قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» قانونگذار به تعریف محیط کسبوکار پرداخته محیط کسبوکار
دیجیتال نیز در قوانین نیازمند تعریف و قوانین خاص خود به ویژه در مواردی همچون رقابت ،بیطرفی در انتشار داده و ...
است.
 در حوزه سیاستگذاری دیجیتال وجود نهادهای متعدد و متفاوت که منجر به موازیکاری ،تداخل فعالیتها و عدم
یکپارچگی در سیاستگذاریها میشود ،یکی از مسائل اصلی در حوزه فناوری اطالعات است هرچند برخی قوانین سعی در
اصالح این وضعیت داشتهاند اما تضادهایی میان آنها درباره مرجع اصلی تصویب اسناد به چشم میخورد.
 یکی از مشکالت اساسی قوانین و سیاستگذاریهای موجود عدم توجه به قوانین و سیاستگذاریهای ماقبل خود است که
باعث شده ما با تکرار مکررات روبهرو باشیم و هر قانون و سند جدید بر مواردی تاکید کند که در قوانین و اسناد پیش از آن
بر آنها تاکید شده است این مسئله عالوه بر تعدد قوانین موجب میشود که کارگزاران اجرایی نیز با سردرگمی در اجرا
روبهرو شوند.
 یکی از مهمترین موضوعاتی که در سیاستگذاری باید به آن توجه شود و قوانین و سیاستگذاریهای اندکی در حوزه
فناوری اطالعات به آن توجه داشتهاند مکانیسم تغییر و بازبینی در سیاستها و برنامههای استاد و روزآمد کردن آنهاست
بنابراین الزم است تا مکانیسمهایی در این اسناد به این منظور در نظر گرفته شود.
 اغلب اسناد سیاستهای یکپارچه و مشخصی را درباره تحقیق و توسعه اتخاذ نکردهاند ایجاد فناوری ملی ،توسعه فناوری و
تبادل دانش و فناوری از جمله سیاستهای متفاوتی است که این قوانین و مقررات دنبال میکنند.
دیار پیشنهادات
 در حوزه حقوق مخابراتی قوانین یا مقررات جدیدی باید صادر شود .هدف از این قوانین تنظیم مقررات ایجاد زیرساختهای
مخابراتی زیرزمینی و روزمینی (از جمله سایتهای برج و زیرساخت ها) به منظور پرداختن به موضوعات حق تقدم است که
در حال حاضر مانع اصلی گسترش نفوذ و پوشش باند پهن در بسیاری از بازارهای منطقه است .عالوه بر این ،مهم است که
قوانینی وضع شود تا سرعت پهنای باند مشاهده شده با سرعت پهنای باند واقعی که توسط اپراتورها و  ISPتبلیغ میشود
سازگار باشد.
 در حوزه سالمت ،حفاظت از اطالعات ،امنیت و حریم خصوصی ،و نیز درمان و تجویز از راه دور و یا با کمک اپلیکیشن از
مواردی است که باید مبنای تدوین قوانین مرتبط قرار بگیرد.
 در آلمان قانون بهبود خدمات درمانی از طریق دیجیتالی شدن و نوآوری ( )Digitale-Versorgung-Gesetzکه
به عنوان قانون بهداشت دیجیتال نیز شناخته میشود از  ۲۰دسامبر  ۱۹۲۰به اجرا درآمده ،و یکی از اجزای مهم در تحول
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دیجیتالی سیستم مراقبتهای بهداشتی آلمان است .در این قانون به چند حوزه پرداخته شده که میتواند در حوزه سالمت
کشور نیز مد نظر قرار بگیرد:
 oبازپرداخت هزینههای اپلیکیشنهای حوزه سالمت
 oترویج خدمات پزشکی از راه دور
 oگسترش زیرساختهای تلماتیکس ،شاخهای از فناوری اطالعات که با انتقال از راه دور اطالعات رایانهای سروکار
دارد
 در چارچوب قانونی و نظارتی برای سالمت دیجیتال هند نیز دستورالعملی برای خدمات پزشکی از راه دور ارائه شده است.
حوزههای تحت پوشش این دستورالعمل که میتوانند در تدوین قوانین کشور مد نظر قرار بگیرند عبارتند از:
 oشناسایی هویت ارائهکننده خدمت و بیمار
 oکسب رضایت بیمار برای مشاوره
 oانواع مشاوره
 oتجویز و ارائه نسخه
 oاخالق پزشکی ،حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها
 در حوزه آموزش این موارد میتواند مد نظر قرار بگیرد:
 oتصویب برنامههای یادگیری دیجیتال دولتی و تشویق برنامههای یادگیری دیجیتال استانی و منطقهای
 oتعریف یادگیری شخصی
 oراهنمایی در مورد اجرای مواد آموزشی دیجیتال
 oتدوین استانداردهای یادگیری دیجیتال برای دانشآموزان و دانشجویان
 oنحوه نظارت بر محتوای آموزشی دیجیتال
 oتعریف مدارس مجازی و شرایط آنها
 oقانون کپیرایت برای محتوای آموزشی دیجیتال
 در حوزه تجارت الکترونیک پیادهسازی یک استاندارد ملی یکپارچه برای تمامی معامالت الکترونیکی که استفاده از امضاهای
الکترونیکی ،قراردادهای الکترونیکی و سوابق الکترونیکی را تشویق کند میتواند کمک کننده باشد .در قوانین مربوطه باید
به شرایط اعتبار برای امضاها ،قراردادها و سوابق الکترونیکی ،الزامات حفظ قرارداد و سوابق الکترونیکی ،و استانداردهای
یکنواخت ملی برای صنعت بانکداری و بیمه باید توجه شود.

-99-1سازوکارهای تامین مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
کمبود سرمایه مالی برای مشاغل ،مسئله اصلی رشد اقتصاد دیجیتال در کشورهای در حال توسعه است .برای شرکتها انواع مختلف
سرمایه بسته به مرحله توسعه کسبوکار مورد نیاز است .برای شرکتهایی که کار خود را شروع کردهاند  ،کمبود seed funding
میتواند یک گلوگاه مهم باشد زیرا سرمایه برای ساخت نمونه اولیه محصول برای آزمایش امکانسنجی تجاری و فناوری ایده کسبوکار
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الزم است .برای شرکتهایی که میخواهند تجارت خود را توسعه دهند نیز  growth fundingمورد نیاز است .با این حال،
فعالیتهای تأمین مالی سرمایههای خطرپذیر فقط در مقیاس محدودی در اقتصادهای در حال توسعه متحول شدهاند .بیشتر کشورهای
در حال توسعه فاقد سرمایههای خطرپذیر داخلی هستند و سرمایهگذاران خارجی نیز معموالً برای سرمایهگذاری در مدلهای کسبوکار
کوچک و اثباتنشده احتیاط میکنند .فقط تعداد کمی (اما در حال رشد) شرکتهای سرمایه گذاری خارجی پیشگام این تالشها هستند.
شرکتهایی که بیشتر تحت تأثیر این کمبود بودجه قرار گرفتهاند ،شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEهستند .شرکتهای بزرگ
معموالً سرمایه الزم ،شبکه های جهانی و مقیاس اقتصادی الزم را برای ورود و رقابت در بازارهای محلی و جهانی دارند؛ اما مشاغل
کوچک در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم دسترسی به سرمایه غالباً تحت فشار هستند و از این رو قادر به پرداخت هزینههای
بزرگ مربوط به صادرات نیستند.
استارتاپ های فناوری و مشاغل مجهز به فناوری در حال افزایش هستند اما فعالیتها همچنان در چند کشور متمرکز است .با افزایش
ابتکارات دولت و سایر اقدامات ،سرمایهگذاری در استارتاپهای فناوری با نرخ مرکب ساالنه  ۹۶.۶درصدی رشد کرده است ۹۲ .درصد
از معامالت و  ۷۹درصد فاند در منطقه متعلق به امارات متحده عربی است .کشورهای دیگر با اکوسیستم استارتاپی دیجیتالی قابل توجه
شامل عربستان سعودی ،مصر و لبنان هستند و پس از آنها ایران ،اردن ،کویت ،تونس و بحرین قرار دارند .تجارت الکترونیکی ،فینتک،
فناوری و تدارکات حمل و نقل نیمی از سرمایهگذاریها را تشکیل میدهد.
همانند سایر مناطقSME ،ها شکل عمده کسبوکار در  MENAPهستند و بازیگران قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال
هستندSME .ها به طور متوسط بیش از  ۰۹درصد کل مشاغل را تشکیل میدهند .سهم اشتغال  SMEاز سطوح پایین در الجزایر تا
بیش از  ۵۹درصد در چندین کشور (بحرین ،امارات متحده عربی ،ایران ،اردن ،لبنان ،مصر ،پاکستان ،تونس) است در حالی که مشارکت
SMEها در تولید ناخالص داخلی کم است؛ از  ۲۹درصد در قطر تا بیش از  ۷۹درصد در برخی از کشورهای واردکننده نفت (مصر ،
تونس  ،یمن) .وقتی بخش غیررسمی اقتصاد در نظر گرفته شود اهمیت SMEها در اقتصادهای  MENAPحتی بیشتر میشود.
برای تسهیل دسترسی SMEها به منابع مالی ،کشورهای  MENAPرویکردی چندجانبه را در پیش گرفتند که شامل افزایش تامین
اعتباری بانکی و غیر بانکی و همچنین تسهیل تقاضای اعتبار با استفاده از انواع ابزارهای اصالحی طراحیشده برای کاهش ریسکهای
اعتباری است که بانکها را قادر میسازد ریسکهای اعتباری را ارزیابی کنند ،وثیقه مجاز را گسترش دهند ،و بانکها را به سمتوام
دادن به SMEها سوق دهند.
به عالوه ،تأمین مالی برای زیرساختهای سرمایهبر مانند شبکههای باند پهن یا اتصال بینالمللی که نیاز به سرمایهگذاری بزرگ دارد
که بخش خصوصی غالباً قادر به پذیرش آن نیست ،یک چالش خاص دیگر است .یک نتیجه این است که بسیاری از اقتصادهای در
حال توسعه فاقد ستون فقرات اینترنت پرسرعت و ظرفیت پهنای باند بینالمللی هستند که برای رشد اقتصاد دیجیتال حیاتی هستند.
یکی از مشکالت این است که بودجه برای چنین سرمایهگذاری باید با بودجه آنچه که بعضاً نیاز شدیدتر به توسعه گفته میشود رقابت
کند و کشورهای در حال توسعه نیز تحت فشار زیاد بدهی و دورههای طوالنی بازپرداخت قرار دارند.
سرمایهگذاری و دسترسی به منابع مالی یکی از شرایط کلیدی و فعالکننده تحول دیجیتال است که برخی از شاخصهای آن عبارتند
از:
 هزینه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری در تمامی فعالیتهای اقتصادی در بخشهای هایتک
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 سرمایهگذاری مستقیم در بخش اطالعات و ارتباطات
 نرخ مالیات کل (درصد سود تجاری)
 در دسترس بودن سرمایه خطرپذیر
 سهولت تامین مالی از طریق بازارهای سهام محلی
 سهولت دسترسی به وامها
شکل  -1-99سرمایهگذاری و دسترسی به منابع مالی

-99-8تجارب کشورها در تامین مالی اقتصاد دیجیتال
راهحلهای مالی دیجیتال زیربنای پلتفرمهای دیجیتال هستند و تحول را در بخش خدمات به وجود میآورند .بازار فناوریهای مالی
روسیه رشد سریع ناشی از پذیرش پرداختها و حوالههای آنالین از یک سو ،و پذیرش راهحلهای فین برای بازارهای بالغتر مانند بیمه،
وام و مدیریت سرمایهگذاری از سوی دیگر را تجربه میکند .این بخش همچنین در اوایل پذیرش فناوریهای پیشرفتهای مانند
بیومتریک و بالکچین بوده که منجر به پذیرش یک سیستم شناسه دیجیتال ملی شده است .سیاستگذاران باید با اتخاذ مقررات مناسب
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و تقویت مشارکت در اکوسیستم مالی دیجیتال ،از جمله بخش عمومی ،سازمانهای نظارتی ،شرکتهای فینتک ،بانکها و سایر
سازمانهای مالی ،نوآوری در این بخش را تشویق کنند.
دولت باید معافیتهای مالیاتی ،تسهیالت اعتباری ،مشارکتهای عمومی -خصوصی و دسترسی به پارکهای پیشرفته فناوری را در
نظر بگیرد ،که می تواند تزریق جریان مالی به این اکوسیستم را تسریع کند ،و در عین حال در دسترس بودن وامهای کمهزینه را نیز
گسترش دهد.
در مالزی دسترسی به تأمین مالی در مراحل  pre-seedو  seedبرای استارتاپها نسبتاً آسان است ،زیرا دولت قدرتمند برای
حمایت از کارآفرینی است .چندین برنامه دولتی برای تأمین کمکهای بالعوض و کمکهای مالی به استارتاپها یا کمک به آنها
برای تولید محصوالتشان و اتصال آنها با سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد شده استangel investor .ها و angel
clubها در بخش خصوصی نیز در این فضا فعالیت میکنند ،اما برای سرمایهگذاری نیازمند سهام هستند .آنها شامل  ۲۹۹۷ونچر،
angelو  ...هستند که از طریق شبکه angelهای کسبوکار مالزی ،نهاد حاکم برای سرمایهگذاران  angelدر مالزی ،می توان
به آنها دسترسی داشت.
در حوزه سالمت ،کل بودجه صنعت بهداشت دیجیتال از  ۱۹۲۹تا  ۱۹۲۰در سراسر جهان (در میلیارد دالر آمریکا) در نمودار زیر قابل
مشاهده است.
شکل -2-99میزان کل تامین مالی طی سالهای 3191-3191
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-99-1جمعبندی و پیشنهادات سیاستی برای تامین مالی اقتصاد دیجیتال
 تعیین مالیات موثر و کارای معامالت دیجیتال چالشی است که اکثر کشورها – توسعهیافته و در حال توسعه – با آن روبرو
هستند .در ایران نیز باید قوانین و سیاستهای اصالح شود تا اطمینان حاصل شود که پایه مالیاتی مقیاس معامالت و سودهای
حاصل از اقتصاد دیجیتال را منعکس میکند .مهم است که چارچوب مالی داخلی توسعه اقتصاد دیجیتال را تشویق کند .به
همین ترتیب ،مهم است که هر اقدامی که برای گنجاندن اقتصاد دیجیتال در پایه مالیاتی کشور طراحی میشود ،با رشد این
بخش مهم از فعالیت اقتصادی تداخل نداشته باشد .اطمینان از عدم مزیت سیستم مالیاتی برای تأمینکنندگان خارجی نسبت
به رقبای داخلی ،میتواند روشی پایدارتر برای برقراری این تعادل نسبت به مشوقهای مالیاتی باشد که اجرای آن دشوار و
حذف آن سخت است.
 کشورهای در حال توسعه منجمله ایران میتوانند برای تامین مالی زیرساختهای دیجیتال متعلق به دولت در حوزههایی
مانند آموزش و بهداشت و درمان از منابع مالی دولتی و خصوصی استفاده کنند .تامین مالی عمومی ممکن است شامل منابع
بودجه دولت ،وام گرفتن از بانکهای توسعه ملی و بینالمللی ،و سایر اشکال مالی رسمی باشد که البته میزان دسترسی کشور
به این منابع به روابط بین المللی و شرایط تحریم وابسته است .منابع مالی خصوصی نیز به نوبه خود میتوانند از طریق وام و
اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این ،دولت ممکن است از مشارکتهای دولتی-خصوصی ( )PPPبه عنوان
روش مالی جایگزین استفاده کند .تحت  ،PPPsمنابع انواع سرمایهگذاران میتوانند از طریق بودجه پروژه جمع شوند.
سرمایهگذاران ممکن است شامل بانکهای خصوصی ،سرمایهگذاران نهادی ،شرکتهای غیرمالی و شرکتهای خصوصی
باشند .بودجه پروژه مکانیسم مشترکی است که به موجب آن یک شرکت برای ارائه کل پروژه و حتی مدیریت آن ایجاد
می شود .جنبه مهمی که باید در نظر گرفته شود ،تفاوت واضحی است که بین تامین مالی ،منابعی که برای تأمین هزینههای
اولیه یک پروژه استفاده می شود ،و بودجه ،که نحوه پرداخت هزینه یک پروژه در کل دوره زندگی آن است ،وجود دارد.
ممکن است تامین مالی خصوصی برای پرداخت هزینههای اولیه یک پروژه زیرساخت عمومی در دسترس باشد ،اما این تنها
در صورتی عملیاتی میشود که بودجه پروژه ،یعنی منابعی که می توانند هزینه پروژه را در کل چرخه عمر آن پرداخت کنند،
و نه فقط فاز ساختوساز ،تضمین شود .به طور معمول ،بودجه پروژههای زیرساخت عمومی از طریق مالیات دولت و  /یا
هزینههای کاربر تأمین میشود .بنابراین بودجه پروژه برای دوام اقتصادی یک پروژه بسیار مهم است .این برای پروژههایی
که از منابع خصوصی تأمین میشوند هم صادق است ،مگر اینکه پروژه به طور کامل با منابع بودجه دولت و  /یا کمکهای
مالی تأمین شود و شامل تامین مالی بر پایه بدهی نشود .واقعیت موجود در این زمینه این است که مالیات دولت و هزینههای
کاربر نوعی از بودجه پروژه است که همیشه در دسترس نیست .این امر به ویژه در مورد پروژههای زیرساختی منطقهای وجود
دارد .در واقع ،چالش بزرگتر چگونگی تأمین مالی پروژههای زیرساخت دیجیتال عمومی در سطح منطقه است .پروژههای
منطقهای پس از آماده شدن به دلیل کمبود تقاضا ممکن است قادر به ایجاد جریان درآمد کافی برای بازپرداخت مالی نباشند.
به این معنا که این نوع پروژهها به دالیل فنی معموالً بزرگ هستند (به عنوان مثال پخش گسترده شبکه باند پهن) و بنابراین
تقاضای قابل توجهی را در آینده پیشبینی میکنند .با این حال این تقاضا ممکن است به دلیل نیاز به زیرساختهای نرم
مکمل مانند یک چارچوب نظارتی مشترک و سیستم پرداخت در سطح منطقه به آرامی رشد کند .بنابراین ،چالش یافتن منابع
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بودجهای است که به صورت منطقهای تعریف شده باشد تا چنین پروژههایی از نظر اقتصادی دوام بیاورند .برخالف پروژههای
ملی ،به عنوان مثال در بهداشت و آموزش ،که پس از اتمام میتوانند نیاز بدهی خود را با منابع بودجه ملی برآورده کنند (اگر
هزینههای کاربر در دسترس یا کافی نباشد)  ،چنین منابعی برای پروژههای منطقهای به راحتی در دسترس نیستند .در این
حالت ،هماهنگی منطقهای برای تنظیم ترتیبات خاص مالی الزم است .این ترتیبات میتواند به باز کردن قفل مالی ،از جمله
از طریق بانکهای توسعه ،برای پرداخت هزینههای اولیه پروژه کمک کند.
 برای تامین مالی پارکهای صنعتی این گزینهها در دسترس است:
 oتامین مالی سنتی شامل تخصیص مستقیم بودجه ملی و سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق شرکتهای عمومی.
مزیت این روش برقراری دسترسی به وام از طریق بانک مرکزی است ،اما تخصیص منابع در این روش به شکل
ناکارا صورت میگیرد.
 oبازار سرمایه شامل سهام و اوراق .این روش بار مالی دولت را سبک میکند و اثربخشی تخصیص سرمایه را بهبود
میدهد .منتها باید ظرفیتهای کشور در این حوزه به دقت بررسی شود.
 oتامین مالی پروژه شامل مشارکت عمومی-خصوصی و روشهایی مانند  BOOT ،BOO ،BOTو .DBFO
کارایی هزینهکرد و کیفیت زیرساخت در این روش افزایش مییابد ولی تاخیر در دسترسی به منابع مالی بزرگترین
محدودیت آن است.
 oتامین مالی اثر :۱۹۱این سرمایه گذاریها میتوانند در عین بازگشت سرمایه اثر مثبتی بر جامعه و محیط داشته باشند
ولی نرخ بازگشت آنها نسبت به روش سنتی پایینتر است.
 استفاده از تکنولوژی بالکچین میتواند به دالیل زیر در حوزه تامین مالی کمککننده باشد:
 oشفافیت :هر یک از اعضای زنجیره بلوک میتواند با ردیابی قابل تأیید به جدیدترین ،دقیقترین و قابل اطمینانترین
داده دسترسی پیدا کند.
 oامنیت :تمام معامالت موجود در بالک چین باید به صورت رمزنگاری از طریق توافق انجام شود .برگشتناپذیری
همچنین امکان دستکاری دادهها را از بین میبرد.
 oاتوماسیون :با استفاده از قراردادهای هوشمند ،بالکچین به تسویه حساب خودکار و فوری میرسد ،که کارایی را
بسیار افزایش میدهد.
 oاعتماد :بالکچین به عنوان یک دفتر توزیع شده ،طبق قوانینی که توسط اعضا تنظیم شده است و نه مدیر مرکزی
کار میکند.
 oمقرون به صرفه بودن :با حذف واسطهها ،بالکچین سربارهای غیرضروری را حذف میکند.
 به این ترتیب ،برای تامین مالی پارکهای فناوری این گزینهها در دسترس خواهند بود:
 oتامین مالی  StableCoins :StableCoinداراییهایی هستند که دارای ویژگیهای ثبات قیمت هستند که
آنها را برای استفاده کوتاهمدت و میان مدت به عنوان یک واحد حساب و ذخیره ارزش مناسب میکند.
Impact Financing ۲۳۲
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 oوام و حواله پشتیبان دارایی دیجیتال :ابزارهای وام دارایی دیجیتال به شکلگیری وامهای جدید برای پروژههای
مرتبط با اقتصاد دیجیتال کمک میکند.
 oتامین مالی اثر دیجیتال :زیرساختهای مبتنی بر بالکچین با تامین شفافیت ،کاهش هزینه و پاسخگویی به توسعه
این شیوه تامین مالی کمک میکنند.
 oپیشنهاد رمز امنیتی :۱۹۹توکنسازی فرایند تبدیل حقوق دارایی به رمز دیجیتال بالکچین است .بالکچینها
میتوانند با سریعتر ،آسانتر و ارزانتر کردن سرمایه ،ضمن باز کردن نقدینگی (و ارزش) ثانویه سرمایهگذاران،
اوراق بهادار خصوصی را متحول کنند.
 برای تامین مالی بهتر شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه دیجیتال موارد زیر میتواند در نظر گرفته شود:
 oبهبود استفاده از ابزارهای تامین مالی موجود برای دیجیتالی کردن موجود از طریق:
 تسهیل دسترسی این شرکتها به ابزارهای موجود ،به عنوان مثال با راهاندازی یک پورتال آنالین که
طیف وسیعی از ابزارهای مالی با پشتوانه عمومی و مناسب بودن آنها را برای میزان بلوغ دیجیتال و
مرحله پروژه را یک جا ارائه کند تا به شرکتها کمک کند موارد موجود را که مناسب نیازهای آنها است
شناسایی کنند .از این طریق بررسی امکان دسترسی به انواع وامهای موجود برای شرکتهای فعال در
حوزه تجارت الکترونیک نیز تسهیل میشود.
 سهولت و سادهسازی برنامهها و همسویی ابزارهای تأمین مالی عمومی از نظر عملیاتی؛ این ممکن است
شامل معیارهای مشترک صالحیت یا مراحل درخواست باشد.
 کاهش عدم تقارن اطالعاتی در تأمین مالی با "نمره دیجیتال" ،که میتواند بلوغ دیجیتالی SMEها و
پروژههای در نظر گرفته شده آنها را نشان دهد .چنین روش نمرهگذاری را میتوان توسط یک نهاد
بیطرف objective ،و معتبر مدیریت کرد و میتواند توسط بخش خصوصی برای بهبود ارزیابی
ریسک خود استفاده شود.
 oبهبود تأمین مالی از طریق بدهی برای پروژههای بزرگ و تحولی دیجیتال از طریق:
 افزایش تامین مالی از طریق بدهی با ابزاری جدید برای افزایش پوشش ضمانت براساس طرحهای
موجود برای افزایش تقسیم ریسک بین سرمایهگذاران خصوصی و عمومی و کاهش الزامات وثیقه.
 oتقویت نقش خوشهها و هابهای نوآوری دیجیتال از طریق:
 تعریف نقش مشخص برای خوشهها و هابهای نوآوری دیجیتال به عنوان بخشی از یک چارچوب ملی
برای دیجیتالی شدن SMEها با گنجاندن خوشههای صنعتی و هابهای نوآوری در اجرای مرحله جدید
استراتژی دیجیتالیسازی  I4.0و دادن نقش به آنها در اقدامات کلیدی در حال انجام.
 روندهای متحولکننده صنعت سالمت در پنج بخش هوش مصنوعیwearable ،ها ،واقعیت مجازی و واقعیت افزوده،
اینترنت اشیاء و پرینتر سهبعدی قابل بررسی هستند .در حوزه سالمت ،برای شناسایی مناسبترین منابع مالی برای دستیابی
Security Token Offering ۲۳۳
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به اهداف ساختار سرمایه ،تیمهای رهبری سازمانهای بهداشتی درمانی انتفاعی و غیرانتفاعی به یک چارچوب استراتژیک
برای تصمیم گیری نیاز دارند .لیزینگ بخشی حیاتی و رو به توسعه از صنعت بهداشت دیجیتال است که امکان دسترسی
مقرون به صرفه به تجهیزات تشخیصی مانند دستگاههای  MRIو اشعه ایکس ،سختافزار و نرمافزارهای اداری مانند رایانهها
و سیستمهای  CRMو همچنین دستگاههای نظارت بر سالمت در خانه مانند دستگاههای قندخون را فراهم میکند .لیزینگ
نه تنها به ارائهدهندگان خدمات سالمت دسترسی مقرون به صرفه به فناوریهای متصل را ارائه میدهد ،بلکه میتواند تعمیر
و نگهداری تجهیزات ،خدمات امنیتی و به روزرسانیها را نیز پوشش دهد .ارائهدهندگان خدمات سالمت به لطف هزینههای
قابل پیشبینی موجود در قرارداد میتوانند بودجه خود را به طور موثرتری مدیریت کنند .انعطافپذیری بیشتری در زمینه
لیزینگ به دلیل تنوع گزینههای موجود وجود دارد :آنها میتوانند با پرداخت منظم فناوری را به مرور خریداری کنند یا به
راحتی دارایی را برای مدت مشخصی اجاره کنند .به عالوه ،از نظر مالیاتی نیز مقرون به صرفه است چرا که پرداخت اجاره به
عنوان هزینه کسبوکار به حساب میآید .توافقنامه لیزینگ به ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی کمک میکند تا از
جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات استفاده کنند .ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به جای درگیر بودن با تجهیزات
قدیمی و منسوخ شده ،میتوانند به راحتی داراییهای خود را در پایان قرارداد اجاره خود ارتقا دهند .این یک مزیت بزرگ
است زیرا فناوری به طور مداوم در حال بهروزرسانی است.
 مدلهای فاندینگ ابتکارات آموزش الکترونیکی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 oمشارکتهای دولتی -خصوصی شامل وامهای تحت حمایت دولت ،توافق نامههای بستههای خدماتseed ،۱۹۸
 ،fundingحمایت نهادهای مذهبی ،سازمانهای غیردولتی و تأمین مالی خرد
 oکمکهای مالی فناوری شامل بودجه عمومی و کمکهای مالی خصوصی برای سخت افزار ،نرمافزار و آموزش
 oاوراق قرضه و لیزینگ فناوری

Bundled service ۲۳4

375

فصل  :93جمعبندی سواالت فرعی و پاسخ به سواالت اصلی
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-93-9مقدمه
در این فصل با توجه به مباحث مطرح شده در فصول قبلی ،سیاستهای پیشنهادی در بخشهای مختلف جمعبندی و ارائه شده است.
در یک نگاه کالن ،کرونا اگرچه باعث کاهش رشد اقتصادی کشور و آثار منفی در ایران شده است ،با این حال زیان نسبی(از مسیر
کاهش در رشد اقتصادی) ایجاد ش ده از مسیر کرونا در ایران در مقایسه با سایر کشورها به دلیل آنکه تحریم و چالشهای اقتصادی
داخلی ،باعث قرار گرفتن ایران در مسیر رشدهای اقتصادی پایین شده است ،کمتر بوده است .این امر در واقع اهمیت نسبی مسائل
مختلف را در خصوص اقتصاد ایران مشخص کرده و در واقع چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران قرار داشتن در مسیر رشدهای اقتصادی
پایین است .این امر باعث میشود تا سطح رفاهی آحاد اقتصادی تغییر چندانی از مسیر رشد اقتصادی نکرده و به همین خاطر آنچه
میتواند باعث بهبود در وضعیت رفاهی گروههای از مردم شود ،سیاستهای حمایتی و بازتوزیعی است که در صورتیکه منابع مناسبی
برای آن دیده نشود میتواند منجر به تشدید شرایط اقتصادی شود .از اینرو الزم است ،در حوزههای مختلف سیاستهای تدوین شود
که بتواند با در نظر داشتن چالشهای اقتصادی در مسیر عدم تشدید این چالشها در جهت کیفیت بهتر سیاستگذاری حرکت کند و در
مدت زمان کوتاهتری آثار منفی ناشی از وقوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور برطرف شود .در این فصل این سیاستها با توجه به مباحث
مطرح شده در فصول قبل بررسی شده و با تجیمع برخی از نتایج در فصول قبلی ،این سیاستهای پیشنهادی ارائه شده است.

 235در شرح خدمات مصوب شده برای پروژه دو سوال اصلی در خصوص چشم انداز آتی سیاستگذاری و آثار کرونا و
سوالات فرعی ناظر بر بررسی بخش های مختلف و سیاستهای ناظر بر آنها در نظر گرفته شده بود .این فصل در واقع
جمع بندی نکات مطرح شده در فصول قبلی ناظر بر این سوالات است.
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-93-3سن اریوهای سیاستاذاری اقتصاد کالن ایران برای شرایط همه گیری کرونا
در این بخش ابتدا چشمانداز شرایط اقتصادی ایران مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس حکمرانی در شرایط کرونا ارزیابی شده و نتیجهی
حاصل شده از این چشمانداز اقتصادی در کنار شرایط حاکم بر حکمرانی اقتصادی کشور ذیل سناریوهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی
قرار میگیرد.
-93-3-9رشد اقتصادی و چشمانداز آن
بر اساس بررسی صورت گرفته ،برآورد میشود که در صورت ادامه روند فعلی ،رشد اقتصادی کشور تا پایان سال رقمی در حدود -۱/۷
درصد باشد .با برخی فروض سادهکننده ،برآوردی از رشد اقتصادی ایران با فرض عدم شیوع کرونا انجام شده است .بر این اساس ،اگر
کرونا و عوارض مستقیم و غیرمستقیم آن در سال  ۲۹۰۰بروز پیدا نمیکرد ،نرخ رشد کشور در سال  ۲۹۰۰به رقمی در حدود -۹/۷
درصد میرسید .به بیانی ،شیوع کرونا منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور به میزان  ۱واحد درصد شده است .برآورد شده است با فرض
عدم تشدید تحریمهای دو سال منتهی به  ۲۹۰۰و تداوم صادرات نفت همانند سالهای پیش از تحریم و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۹۰۰به رقمی در حدود  ۹/۰درصد میرسید .در واقع تحریمهای خارجی ،باعث شد رشد اقتصادی
کشور در سال  ۲۹۰۸به میزان  ۷/۸واحد درصد و در سال  ۲۹۰۰به میزان  ۲/۶واحد درصد کاهش یابد.
از اینرو همانطور که از این نتایج مشخص است ،چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران حتی بدون کرونا نیز رشد اقتصادی پایین در
محدودهی یک درصد درصد است ،در واقع حتی در صورتیکه تحریمهای نفتی برداشته شود ،اگرچه به دلیل رشد قابل توجه در افزایش
تولید و صادرات نفتی مشابه با شرایط سال  ۲۹۰۵رشد اقتصادی افزایش قابل توجهی پیدا میکند با اینحال پس از آن اقتصاد ایران در
یک مسیر رشد اقتصادی پایین قرار خواهد گرفت .از اینرو سناریو محتمل اقتصادی ایران در بستر تحریم رشد در محدودهی مقادیر
 ۲-۹درصد است.
در شرایط کنونی که چشمانداز دسترسی به واکسن ایجاد شده است ،به عالوه محدودیتهای اقتصادی بر فعالیتهای اقتصادی به
دلیل شیوع کرونا به میزان زیادی برطرف شده است ،به نظر میرسد چشمانداز اقتصادی ایران در سالهای آتی متاثر از شرایط کرونا
نباشد و تابعی از شرایط اقتصادی و مسالهی اصالحات ساختاری اقتصادی با هدف تغییر در قواعد ادارهی اقتصادی کشور باشد.
-93-3-3بررسی قواعد مکمرانی کشور در شرایط بحرانی با تمرکز بر سیاستاذاری اقتصادی
یکی از چالشهای مهم در دوران کرونا در ایران ضعف در فرایندهای تصمیمگیری و اجرا بوده است که برونداد طوالنی شدن فرایندهای
تصمیم گیری ،قدرت پایین در تنفیذ تصمیمات اجرا شده و عدم همگرایی و هماهنگی بین سیاستها در حوزههای مختلف بوده است.
به عالوه ،ماهیت بیماری کرونا به دلیل تفاوت مناطق مختلف جغرافیایی از منظر شدت بیماری و وضعیت آن و لزوم تسریع در
تصمیمگیری برای مناطق مختلف اقتضا میکرد که ادارهی کرونا به صورت محلی و منطقهای صورت گیرد.
یکی از وجوه و مصادیق مهم این ضعف در تصمیمگیری را میتوان در اعمال سیاست حمایت از بنگاهها از طریق دادن وام برشمرد.
طوالنی شدن فرایند تصمیمگیری به دلیل ضعف در شناسایی به موقع و مناسب بنگاههای اقتصادی ،عدم تامین مالی مناسب هزینههای
اجرایی هر چند کوچک طرح و عدم همگرایی دستگاههای اجرایی در کشور را میتوان از جمله نتایج حاصل از ضعف در حکمرانی
مدیریت بحران کرونا دانست.
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همانطور که در فصل اول توضیح داده شد ،یکی از سازوکارهای مورد استفاده توسط کشورهای مختلف به منظور تسریع و ایجاد اعتبار
برای فرایندهای تصمیمگیری در دوران کرونا شکل دادن به صندوقهای جدید با هدف تجمیع منابع مالی ،ایجاد مشروعیت و قدرت
نسبی برای افراد تعیین شده در مدیریت دوران کرونا و تصمیمگیری سریعتر در خصوص نحوهی استفاده از منابع مالی بوده است.
عالوه بر این ،تهیه بستههای مالی در کشورهای مختلف نوعا مشابه با فرایندهای تصویب بودجه ،از تصویب مجالس برخوردار بوده
است .این امر اوال باعث میشود تا مرز و تفکیک روشنی بین سیاستهای جاری بودجهای کشور با بستههای مالی مرتبط با کرونا وجود
داشته باشد ،ثانیا اجرای بستههای مالی را از مشروعیت و قدرت تنفیذ باالتری برخوردار میکند .با این حال الزم است فرایند تصویب با
لحاظ محیط حقوقی و به طور مشخص درجه فوریت الیحه یا طرح پیشنهادی از سرعت کافی برای تصویب برخوردار باشد.
بستههای سیاستی در کشورهای مختلف عالوه بر اینکه طی بازهی زمانی کوتاهی اجرا و عملیاتی شدند ،از ابعاد بزرگ و قابل توجهی
برای ایجاد اعتماد در آحاد اقتصادی در خصوص اثربخشی سیاستها همراه بودند تا با جلوگیری از ایجاد انتظارات منفی و بیشبرآوردی
آن با توجه به عدم قطعیتها باال ،فرایند عبور از دوران کرونا را تسهیل کنند ،به طوریکه متوسط بستههای بودجهای برای حمایت از
بخشهای مختلف حدود  ۸درصد بوده است .در ایران از ابتدا یک کجفهمی در خصوص عدم تمایز بین بستههای بودجهای و اعتباری
وجود داشته که باعث شد عمال اندازهی بسته بودجه ای در ایران محدودتر شده و تنها قسمت بسته مالی طراحی شده در ایران که
جنبهی بودجهای داشته باشد ،برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی بوده است که باعث شد تا اندازهی بسته مالی در ایران
در محدودهی  ۹.۵باشد .به عالوه بخش از این بسته نیز در جهت جبران کسریهای موجود و جاری در نظام تامین مالی به ویژه حوزهی
سالمت هزینه شد و به همین خاطر از اثربخشی پایینی برخوردار بوده است.
همچنین در حالیکه ایجاد ارتباط و اتصال بین سیاستهای حوزهی سالمت و سیاستهای اقتصادی و به طور مشخص حمایت از اقشار
آسیبپذیر بایستی با در نظر گرفتن معیارهای سالمت به ویژه گروههای پرخطر از منظر آسیبپذیری از بیماری کرونا یا افراد با نرخ
انتقال باالی بیماری بود ،در ایران حمایت های انجام شده عمدتا مستقل و بدون در نظر گرفتن این مالکها و چنین تحلیلهای بود.
در واقع یکی از جنبههای مهم حکمرانی کرونا داده محور بودن فرایندهای تصمیمگیری در خصوص چگونگی مداخله و مواجهه با کرونا
بوده است با اینحال آنچه بستر اصلی فرایندهای تصمیم گیری در ایران در دوران کرونا بوده است ،مشابه با روندهای گذشته و بدون
تغییر و توجه نسبت به ماهیت متفاوت این بیماری و لزوم تسریع در تصمیمگیری بوده است.
به عالوه در ایران اگرچه مصوبهای ذیل ستاد ملی کرونا برای مدیریت منطقهای و محلی کرونا گذرانده شد با این حال قید در نظر
گرفته شده در این مصوبه مبنی بر هماهنگی با رئیسجمهور به منظور اجرایی کردن تصمیمات در واقع نقض غرض بوده و باعث تداوم
مدیریت متمرکز بر نحوهی مدیریت بحران بوده است.
-93-3-1سناریوهای سیاستی پیشروی اقتصاد کشور و ماتریس ریسکهای پیش رو در افق میانمدت
با در نظر گرفتن نکات گفته شده در باال ،سناریوی محتمل و هستهی اصلی اقتصادی کشور در سالهای پیشرو از منظر عملکرد
اقتصادی رشد اقتصادی پایین است .به عالوه به دلیل آنکه در شرایط رشد اقتصادی پایین ،بهبود شرایط اقتصادی افراد از طریق
سیاست های بازتوزیعی ممکن است دنبال شود که در صورت عدم رعایت تعادل در منابع و مصارف منجر به تورمهای باال شود.
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در کنار این موارد ،با توجه به تاخیر فاز ایران نسبت به سایر کشورها در خصوص واکسیناسیون این امر میتواند تجارت کشور را متاثر
کرده و از این طریق و کاهش منابع ارزی به افزایش نرخ ارز باالتر از مقادیر جاری منجر شود .با در نظر گرفتن نکات گفته شده ماتریس
ریسکهای پیشرو اقتصاد ایران به شرح زیر است:
جدول  -9-93ماتریس ریسکهای کوتاهمدت و میانمدت

منشا ریسک

درجه
اهمیت

افق زمانی

آثار و نتایج

واکنش سیاستی

متوسط .بیثباتی سیاسی و
افزایش تنشهای
سیاسی در منطقه

متوسط

میانمدت

اقتصادی و افزایش قیمت

افزایش ظرفیت مقابله با بحران با مدیریت

کاالها و ارز ،کاهش رشد

بهتر سیاستهای مالی ،پولی و ارزی.

اقتصادی و سرمایهگذاری،

افزایش ذخایر بانک مرکزی و صندوق

کاهش سرمایه گذاری مستقیم

توسعه ،کاهش هزینههای دولت

خارجی
عدم برداشته شدن
تحریمهای اقتصادی

زیاد

کوتاهمدت و
میانمدت

بسیار زیاد .بی ثباتی اقتصادی،
افزایش شدید تورم  ،ناامنی
سیاسی پیامد
زیاد .بدون بهبود چهارچوب
سیاستگذاری پولی ،ارزی و
مالی ،تداوم سیاستهای

عدم تعیین در چهارچوب
سیاستگذاری پولی،

زیاد

ارزی

کوتاهمدت و

همچرخهای اقتصادی ،تورم

میانمدت

مزمن باالتر از مقادیر قبلی،
تقویت نرخ ارز واقعی و کاهش
رقابتپذیری ادامه پیدا خواهد
کرد

افزایش ذخایر ارزی و بهبود تراز تجاری و
مالی دولت ،کاهش وابستگی به واردات و
شکل دادن به همگرایی داخلی در جهت
اصالحات عمیق اقتصادی
ایجاد چهارچوب سیاستگذاری مالی
میانمدت ،کاهش تراز بودجه غیرنفتی
دولت به همراه افزایش درآمدهای مالیاتی،
تعیین چهارچوب سیاستگذاری پولی و
ارزی ،گسترش ابزارهای سیاست پولی،
بهبود عملکرد بازار بینبانکی و جلوگیری
از تقویت نرخ ارز واقعی

زیاد .تاخیر فاز در واکسیناسیون

شوک منفی به بازار ارز

متوسط

کوتاهمدت و
میانمدت

و تاخیر بازگشت تجارت

ایجاد چهارچوب هماهنگ سیاستگذاری

خارجی به مقادیر قبل افزایش

مالی ،پولی و ارزی ،حرکت در جهت شناور

نااطمینانی در فضای اقتصاد

کردن نرخ ارز بهعنوان یک ابزار مهم

کالن ،افزایش انتظارات تورمی

جلوگیری از بحران ارزی ،اوراق ارزی و

و نرخ تورم ،تالطم بازار

اعتبار ارزی

داراییها و افزایش سفتهبازی
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-93-1ابزارها و سیاستهای اقتصادی در بخشهای مختلف
-93-1-9سیاستهای بودجهای
افزایش منابع مالی برای دولت ،مستلزم در اختیار داشتن تصویر روشن از چشمانداز روابط و سیاست خارجی کشور به ویژه به دلیل
اثرگذاری صادرات نفت بر وضعیت منابع مالی دولت است .همانطور که اشاره شد ،در شرایط کنونی چشمانداز وضعیت بازار نفت،
قیمتهایی در محدودهی  ۵۹-۸۹دالر برای افق زمانیمیانمدت است .در صورتیکه صادرات نفت ایران نیز به بازار اضافه شود این
قیمت حتی میتواند در محدودههای پایینتری نیز قرار گیرد .با این حال نرخ ارز میتواند به عنوان ابزاری در جهت تعدیل تغییرات
قیمت نفت یا صادرات رفتار کند .در شرایط کنونی دولت هزینههای نرخ ارز باال را پرداخت کرده است و لذا اگرچه نرخهای کنونی با
نرخ های تعادلی در صورت بازگشت صادرات نفت به اقتصاد فاصله دارد با این حال الزم است با هدف اجرای اصالحات بودجهای و
همچنین استفاده از بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت برای پیشبرد اصالحات در سایر بخشهای اقتصادی از جمله نظام بانکی و
صندوقهای بازنشستگی از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کند.
اخذ مالیات از مسکن و مستغالت
یکی از سیاستهای که میتوان نقش موثر در تامین مالی دولت بر عهده داشته باشد اخذ مالیات از مسکن و مستغالت بر مبنای درصدی
از قیمت ملک یا مستغالت است .در شرایط کنونی به دلیل وجود پایگاههای داده نسبتا به روز از قیمت منطقهای مسکن در مناطق
مختلف جغرافیایی امکان اجرایی کردن این نوع از مالیات وجود دارد .در واقع به جای آنکه تمرکز اخذ مالیات مشابه با قوانین بودجه در
سالهای اخیر تنها متمرکز بر خانه های لوکس باشد الزم است از تمامی امالک و مستغالت مالیات گرفته شود .نرخ این مالیات میتواند
کوچک و در محدودهی  ۹.۵-۹.۱درصد و حتی در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت باشد .با توجه به ارزش قابل توجه امالک و
مستغالت در ایران این مالیات حتی در نرخهای پایین و حتی با درصد وصول پایین در هر سال میتواند منابع پایداری را برای بودجه
دولت فراهم سازد .قاعدتا با توجه به اینکه پرداخت بخشی از این مالیات در زمان نقل و انتقال ملک صورت میگیرد میزان و درصد
وصول آن تابعی از وضعیت رونق و رکود در بخش مسکن خواهد بود با این حال میتواند به عنوان ابزاری در جهت توسعه پایههای
مالیاتی و درآمدهای دولت باشد.
مولدسازی اموال غیرمنقول(توکنایز کردن و )reit
در خصوص عملیاتی کردن این روش ،حل و فصل چالشهای حقوقی مانند سند مالکیت به نام دولت ،فهرست کردن اموال و داراییهای
که تثبیت مالکیت دولت بر آنها انجام شده است و مشکالت حقوقی با اوقاف نداشته باشد ،به عنوان پیششرط مطرح است .با این حال
از منظر اقتصادی یکی از چالشهای مهم در فروش اموال و دارایی های غیرمنقول لزوم معرفی ابزارهایی به منظور جذب منابع مالی
خرد است .از اینرو فروش این داراییها از طریق ایجاد یا توکنایز کردن زمین و امالک از طریق ایجاد شرکت در برگیرنده امالک و
مستغالت و بهرهمندی سهامداران از اجاره و سود تحت مدیریت شرکت میتواند منابع مالی خرد را جذب کند .با توجه به لزوم نقدشوندگی
منابع ،بهتر است قابلیت جابهجایی بدون محدودیت توکنها فراهم شود تا ریسک نقدشوندگی کاهش پیدا کند.
مزایای این روش به شرح زیر است:
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 استفاده از سرمایههای خرد و در دسترس همگان قرار گرفتن اموال دولت
 ایجاد جریان نقدی باالتری با جذب سرمایه خرد بیشتر.
 کاهش هزینهها به دلیل استفاده از فناوری بلک چین و حذف واسطهها.
 عدم برخورد به محدودیتهای موجود در سازوکارهای کنونی مربوط به انتشار سهام ریت در بازار سرمایه در صورت توکنایز
کردن
توسعه بازار بدهی به منظور افزایش امکان انتشار اوراق
یکی از ابزارهای مهم تامین مالی برای دولت انتشار اوراق دولتی در بازار است .در حالیکه ذیل ماده  ۲و  ۱قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،الزاماتی برای دولت در جهت شناسایی و تسویه بدهیهای آن در نظر گرفته شده است با این
حال همچنان توسعه بازار بدهی در مراحل اولیه آن قرار دارد .در شرایط کنونی از منظر ابزارها و همچنین ارکان بازار برخی محدودیتها
بر بازار بدهی دولت وجود دارد که امکان انتشار اوراق در مقیاس قابل توجه برای تامین مالی دولت با نرخ مناسب را دشوار کرده است
و از این رو بخشی از اصالحات در ارکان مختلف این بازار بایستی صورت پذیرد .الزم است افزایش ظرفیت جذب اوراق دولتی در بازار
به میزان  ۲۹۹ه.م.ت برنامهریزی شود و اصالحات مختلف به منظور ارتقای ظرفیت جذب به این میزان برنامهریزی و ساماندهی شود.
به طور مشخص اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی از طریق وثیقهدار کردن بدهی بانکها به بانک مرکزی با استفاده از
اوراق بدهی رکن مهم در افزایش ظرفیت بازار بدهی است که اوال مشارکت بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز ،دامنه ،محدوده و
پیشبینیپذیری نرخ سود را برای بازیگران مختلف افزایش میدهد و از سوی دیگر ،افزایش نقدینگی را تبدیل به یک سیاست
برگشتپذیر برای بانک مرکزی میکند و در واقع این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد میکند تا همواره بازار کافی برای کنترل و
افسارزدن به نقدینگی را در اختیار داشته

باشد۱۹۶.

پیاده سازی عملیات بازار باز با توجه به اینکه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد ،این امکان را
ایجاد میکند که نهادهای مالی برای مدیریت و کنترل بخشی از ریسکها خود اقدام به نگهداری اوراق بدهی دولت کنند .با این حال
به منظور اعمال قواعد نظارتی الزم است بانکها و صندوقهای بازنشستگی ملزم به فروش اموال و سهام مازاد و جایگزین کردن آن
با اوراق دولت شوند .این امر امکان وثیقهدار کردن بدهی بانکها به بانک مرکزی را فراهم ساخته و باعث میشود تا اجرای عملیات
بازار باز توسط بانک مرکزی تسهیل شود .به عالوه پیشنهاد میشود با هدف مشارکت بیشتر منابع خرد در بازار بدهی ،ایجاد صندوقهای
بازار پول ۱۹۷یا حسابهای متصل به بازار پول ۱۹۸پیگیری شود.
به عالوه الزم است اصالح ساختار دارایی صندوقهای با درآمد ثابت با هدف اثرگذاری بیشتر این صندوقها در بازار بدهی صورت
گیرد .مجموعه اقدامات در خصوص اصالح ساختار صندوقهای با درآمد ثابت به شرح زیر است:

 236در بخش بعدی به تفصیل بیشتر سیاستهای مدنظر ذیل اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی توضیح داده میشود.
Money Market Founds ۲۳۷
Money Market Account ۲۳۸
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 کاهش تدریجی سقف سپرده و حذف الزام به خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت :این اقدامات باعث
میشود تا سهم اوراق بدهی در سبد صندوقهای با درآمد ثابت افزایش پیدا کند و با توجه به نقش این صندوقها
در سمت تقاضای بازار بدهی ،تقاضا برای اوراق دولتی افزایش یابد.
 افزایش سقف صندوقهای موجود یا دادن مجوز به شکلگیری صندوقهای جدید :این اقدام باعث افزایش میزان
تقاضای بالقوه برای اوراق دولتی میشود.
 محدود کردن درصد مالکیت هر صندوق از هر انتشار ،و محدودتر کردن آن برای انتشارهایی که توسط شرکت
تأمین سرمایه مربوطه ،پذیره نویسی شده :این اقدام در راستای مدیریت تعارض منافع و ممانعت از دستکاری قیمتی
توسط صندوقها میتواند اقدام موثری باشد.
 برخورد با دستکاری قیمتی و هموارسازی سود توسط صندوقهای با درآمد ثابت :در کنار اصالح ترکیب سبد
صندوقهای با درآمد ثابت تنظیم گری در این بازار باید از طریق دستکاری قیمتی و هموارسیازی سود توسط این
صندوقها پیگیری شود.
در کنار موارد زیاد شده الزم است اصالحاتی نیز در بازار سرمایه و بدهی پیگیری شود تا بتواند به توسعه رقابت در صنعت در آن
منجر شده و از سوی دیگر با ایجاد چشمانداز برای فعالین بازار بدهی ،امکان تصمیمگیری و مشارکت بیشتر آنها در این بازار را
فراهم سازد .به طور مشخص ارائه برنامه منظم انتشار اوراق دولتی متناسب با پیشبینی جریان نقدی مورد نیاز برای دولت در
جهت هموارسازی منابع و مصارف طی سال از جمله اقدامات مورد نیاز است تا فعالین بازار بدهی بتوانند در خصوص میزان
مناسب اوراق بدهی در ترکیب سبد خود تصمیمگیری الزم را داشته باشند .همچنین الزم است ،حجم انتشار هر نماد توسط
دولت افزایش یافته و انتشار اوراق بدهی دولت ذیل نمادهای محدود صورت گیرد .طی سالهای گذشته دولت انتشار اوراق
بدهی را در نمادهای متعددی پیگیری کرده است .این در حالی است که با توجه به مسالهی نقدشوندگی الزم است انتشار اوراق
دولتی ذیل یک سری نماد محدود و مشخص انجام پذیرد.
به عالوه الزم است به منظور توسعه صنعت کارگزاری و ایجاد رقابت در آن ،محدودیت اعطای مجوز حذف شود و با نظارت
روشن و مشخص ذیل ایجاد یک بستر الکترونیکی جامع اعمال قواعد نظارتی با هدف ابطال مجوز کارگزاریهای متخلف یا
غیرفعال صورت گیرد .در شرایط کنونی ،هزینهی ارکان انتشار اوراق بزرگ و قابل توجه است که این امر باعث شده است تا
هزینه ی واقعی انتشار اوراق افزایش یابد که اثر آن کاهش ظرفیت انتشار اوراق با توجه به افزایش نرخ موثر در بازار است .۱۹۰از
اینرو الزم است با پیگیری اقدامات یاد شده و توسع رقابت میزان هزینه انتشار اوراق کاهش یابد.
ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار بدهی
همانطور که اشاره شد رکن مهم در توسعهی بازار بدهی ایفای نقش فعال توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه بدهی است.
پیادهسازی عملیات بازار باز نیازمند دو سطح از اقدامات است .دسته اول ،اقداماتی است که باعث راهاندازی فرایند عملیات بازار باز
شده و با توجه به شرایط نظام بانکی در ایران و وجود کسری ساختاری در ترازنامه برخی از بانکها و نداشتن دارایی یا وثیقه مناسب
 ۱۹۰به عنوان نمونه هزینه انتشار اوراق توسط تامین سرمایه نوین در سال  ۲۹۰۸به طور میانگین  ۸.۸درصد بوده است که رقم بزرگ و قابل توجهی است.
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برای استقراض توسط این گروه از بانکها ۷راهاندازی آنرا ممکن میسازد .با این حال الزم است پیش از پرداختن به آن توضیحاتی
در خصوص عملیات بازار باز داده شود.
با در نظر گرفتن این نکات اقدامات مورد نیاز به شرح زیر است:
 پیادهسازی کوریدور نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از خروجیهای اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است که
الزم است مقدمات آن برای پیادهسازی به اجرا درآید .کریدور در بازار بین بانکی باید از طریق تعیین نرخ سود سیاستی ۱۸۹و
تعیین کف و سقف مشخص متناسب با نرخ سود سیاستی تعیین شود .نرخ سود سیاستی باید متناسب با هدفگذاری تورم
بانک مرکزی تعیین شده و بانک مرکزی از طریق این نرخ سود ،اقدام به کنترل تورم کند .در میزان سقف کریدور بانک
مرکزی از طریق وثیقهگیری اوراق بدهی ،منابع در اختیار بانکها به صورت محدود و مشخص در اختیار قرار میدهد و در
صورت نکول بانکها در بازپرداخت اقدام به فروش اوراق کرده و کنترل خود بر پایه پولی را اعمال میکند .در کف کریدور
نیز بانک مرکزی سپردهپذیری از بانکها را تقبل میکند .با توجه به معتبر بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص منابع
ریالی و امکان عرضه ی نامحدود توسط این بانک ،اعالم بانک مرکزی در خصوص نرخ سود معتبر بوده و پس از دورهی
کوتاهی نرخ سود در بازار بین بانکی در محدودهی مشخص تعیین میشود.
 مالحظهی مهم در خصوص اجرای عملیات بازار باز در بازار بین بانکی توجه به نوع وثیقه و همچنین شرایط نظام بانکی
کشور است .همانطور که اشاره شد ،از طریق اجرای عملیات بازا باز تامین نقدینگی وثیقهدار بانکها دربازار بین بانکی ممکن
میشود با این حال الزم است هیرکات داراییهای وثیقهدار شده متناسب با سطح سالمت بانکها تعیین شود.
 همچنین با توجه به نبود وثایق کافی و و مطمئن در بانکها ناسالم الزم است ،بانکهای خصوصی زیانده از بازار بین بانکی
بیرون رفته و تامین مالی آنها به صورت جداگانه صورت پذیرد و به عالوه ا زطریق و محدود کردن حیطه فعالیت آنها
ترازنامه آنها به تدریج کوچک شود تا اثرگذاری آنها محدود شود.
 با توجه به مشکالت جریان نقدی بخشی از بانکها ،بانک مرکزی میبایست به صورت غیرمستقیم بخشی از اورق (بازارپذیر)
دولت توسط بانک مرکزی را از طریق اعطای خط اعتباری به بانکها برای خرید مقدار مشخصی اوراق خرید کند.
 توسعه عملیات بازار باز به بیرون از شبکه بانکی در کنار کاهش هزینه انتشار و مبادالت اوراق اقدام دیگری است که باید
اجرایی شود .این اقدام میتواند از طریق افزایش بازیگران بازار این امکان را فراهم کند که بانک مرکزی با ریسک پایینتری
فرایند عملیات بازار باز را پیادهسازی کند.
دسته دوم از اقدامات ،سیاستهایی است که با توجه به شرایط سالجاری ،وجود عدم قطعیت در بازار داراییها ،ابعاد بزرگ و قابل
توجه اوراق مورد نیاز برای انتشار و تجربه پایین انتشار عملیات بازار باز باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان به میزان مورد نیاز اقدام به
انتشار اوراق در بازار بدهی کرد .این اقدمات به شرح زیر است:
 از میان بانکهای خصوصی و خصوصیشده ،بانکهایی برای بازارسازی اوراق انتخاب شوند.
Policy interest rate
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 مرکز مدیریت بدهیهای دولت بلوکهای به اندازه کافی بزرگ ( ۵تا  ۲۹ه.م.ت) از اوراق دولت را منتشر کند.
 بخشی از این اوراق در بازار عرضه و کشف قیمت شود.
 مابقی اوراق به نرخی زیر قیمت کشف شده (مثال  ۲واحد درصد کمتر از نرخ بازار) به بانکها فروخته شود( .در عمل هزینه
کارمزد اجرای این عملیات توسط بانکها را دولت میدهد)
-93-1-3سیاستهای ناظر بر تامین مالی بنااههای اقتصادی و سرمایهگذاری
مهمترین چالش در خصوص بحران کرونا امکان تامین مالی ،برای دولت و بنگاه بوده است .دولتها به دلیل آنکه بار زیان رفاهی ناشی
از بحران کرونا بر عهده آن ها بوده است ،نیازمند تامین منابع مالی گسترده در مواجهه با این بحران بودهاند ،از سوی دیگر بنگاههای
اقتصادی نیز به دلیل مشکالت ناشی از سرمایه در گردش نیازمند تامین منابع مالی در دوران بحران کرونا بودهاند ،با این حال چالشهای
حقوقی و نداشتن ابزارهای کا فی باعث شده است تا مواجهه مناسبی در جهت تامین مالی در خصوص بحران کرونا رخ ندهد .از سوی
دیگر ،علیرغم نقش و اهمیت نظام بانکی ایران در تامین مالی ،با مقایسه وضعیت موجود نظام بانکی ایران و تجربههای جهانی میتوان
مشاهده کرد که برخی از شیوهها و فناوریهای تأمین مالی کوتاهمدت در کشور وجود ندارد که از جمله آنها میتوان به اوراق
بهادارسازی دریافتنیها ،تأمین مالی کارگاه ،خط اعتباری غلطان ،تأمین مالی بر اساس داراییها ،تأمین مالی حق بیمهها ،وام بر اساس
دارایی غیرفیزیکی و تنزیل بروات اشاره کرد .به لحاظ کارکردی این روشها تفاوتهایی از حیث هزینه انجام ،میزان ریسک باقیمانده
در بنگاه و ریسک منتقل شده به واسطه مالی ،نرخ صرفه ریسک ،اندازه نهادهای مالی و مقرراتگذاری دارند .از سمت تقاضای بنگاهها
نیز عواملی مثل درجه عدم تقارن اطالعاتی بنگاه ،میزان تمرکز مشتریان ،درجه نقدشوندگی موجودیها و فرآیند تولید روی انتخاب
شیوههای مختلف تاثیر کلیدی دارد.
با در نظر گرفتن این نکات ،اصالحات پیشنهادی برای کمک به اصالح در نظام تامین مالی کشور ذیل اصالحات حقوقی و توسعه
ابزارها به شرح زیر است:
اصالمات مقوقی در قوانین و مقررات در بازار سرمایه
 oتوسعه انتشار اوراق بدون نیاز به ضامن و وثیقه ،۱۸۲و نیز انتشار اوراق بدون نیاز به ثبت در سازمان بورس و اوراق
بهادار ،۱۸۱با شرط آن که صرفا سرمایه گذاران تایید شده حقوقی ۱۸۹مجوز خرید چنین اوراقی را داشته باشند
 oساختار شرکتهای سهامی عام در کشور ،امکان انتشار کالسهای مختلف سهام (سهام دارای حق رای و بدون حق
رای) پیش بینی شود تا شرکتها بتوانند بدون نگرانی از بابت رقیق شدن سهامداری ،از طریق انتشار سهام بدون حق
رای تامین مالی کنند
 oتعریف دقیق ساختار حقوقی همکاری محدود  Limited Partnershipدر قانون تجارت ایران برای تسهیل پروسه
ایجاد صندوق های سرمایهگذاری خصوصی و خطرپذیر

Unsecured Bonds ۲4۱
Unregistered Bonds ۲4۲
Qualified Institutional Buyers ۲4۳
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 oتعریف دقیق سرمایهگذاران تایید شده  Accredited Investorsدر دستورالعملهای سازمان بورس ایران و تسهیل
قوانین و مقررات در مورد ابزارهایی که صرفا چنین سرمایهگذارانی در آنها وارد میشوند
 oمعافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس
 oدر ماده  166قانون تجارت برای افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام با حق تقدم ،مدت زمان اعمال حق تقدم از
"حداقل شصت روز" به "حداقل سی روز" کاهش پیدا کند تا پروسه افزایش سرمایه با سرعت بیشتری انجام شود
اصالمات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه
 oایجاد زیرساخت الزم برای امکان انتشار اوراق بدهی کوچک ( )Mini-bondبه عنوان یک ابزار تامین مالی برای
بنگاههای با اندازه کوچک و متوسط
 oتعریف و انتشار اوراق بدهی مصون از تورم ،به منظور کشف نرخ پایه در بازار اوراق بدهی و قیمتگذاری سایر نرخها با
توجه به آن
 oتسریع در اعطای مجوز به شرکتهای تامین سرمایه به منظور باال بردن رقابت در انتشار اوراق و در نتیجه کاهش
کارمزد انتشار اوراق بدهی
 oتعریف اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام برای افزایش تنوع ابزارهای مالی و نیز کاهش دادن احتمال نکول (به دلیل
قابلیت تبدیل به سهم)
-93-1-1اصالمات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در نظام مالی با تاکید بر شبکه بانکی
انتقال و اوراق بهادارسازی مسابهای دریافتنی از طریق خارج کردن از ترازنامه
حسابهای دریافتنی از ترازنامه بنگاه خارج شده و به خریدارانی که عالقهمند به سرمایهگذاری روی این داراییها هستند فروخته
میشود .این شیوه خصوصا برای بنگاههایی که جریان کمابیش قابل پیشبینی در آینده دارند (مثال شرکتهای مخابرات ،هواپیمایی،
آب و برق ،استادیومهای ورزشی و امثال آن) کاربرد گستردهای دارد.
به دلیل هزینه ثابتی که اجرای عملیات اوراق بهادارسازی دارد نقش اقتصاد مقیاس در این شیوه مهم است .بررسی تمایل به اوراق
بهادارسازی در بین شرکتهای خارجی نشان میدهد که هر قدر اندازه شرکت بزرگتر و تعداد اسناد دریافتنی بیشتر باشد تمایل شرکت
به اجرای یک برنامه اوراق بهادرسازی بیشتر میشود.
با مقایسه نسبت حسابهای دریافتنی بنگاههای ایرانی با شاخصهای جهانی (نیلی و همکاران  )۲۹۰۱میبینیم که سهم این داراییها
در ترازنامه بنگاههای ایرانی بزرگ است .این مشاهده اولویت طراحی مکانیسمهایی برای تأمین نقدینگی از مسیر حسابهای دریافتنی
را برجسته میکند.
تنزیل بروات و خرید دین
سادهترین شکل اجرایی این مساله ،تشکیل شرکتهایی هستند که خدمات  Factoringرا به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه
کنند و عمل کردشان بسیار شبیه به فرآیند اوراق بهادارسازی حسابهای دریافتنی است .این شرکتها اسناد حسابهای دریافتنی را از
شرکتها تحویل گرفته و ارزش انتظاری نقد آن را به شرکت تحویل میدهند.
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برای شرکتهای کوچک مکانیسم تنزیل اسناد شیوه جایگزینی برای اوراق بهادارسازی مستقیم خواهد بود .این شیوه خصوصا در
کشورهایی با قانون ورشکستگی ضعیف و ناکارا ،محبوب است .در فقدان یک قانون ورشکستگی کارا ،موسسات مالی دشواری زیادی
برای نقد کردن حسابهای دریافتنی که به عنوان وثیقه به ودیعه گذاشته اند ،خواهند داشت .ولی در روش فاکتورینگ بر خالف روش
مبتنی بر دارایی ،حسابهای دریافتنی از ترازنامه شرکت وامگیرنده خارج شده و به شرکت تأمین مالی منتقل میشود .به عبارت دیگر
در روش تأمین مالی مبتنی بر دارایی ،داراییهای موجود صرفا نقش وثیقه برای وام دریافتی را دارند ،در حالی که در روش فاکتورینگ،
اسناد دریافتنی عمال منبع اصلی و مستقیم بازپرداخت بدهیها خواهند بود.
تنزیل معکوس
پیاده سازی فاکتورینگ در عمل نیازمند جمعآوری اطالعات زیادی از کیفیت شبکهای از مشتریانی است که به شرکتهای متقاضی
وام ،بدهی دارند .وقتی چنین زیرساختی وجود نداشته باشد یک راه حل دیگر تمرکز موسسه وامدهنده روی چند مشتری بزرگ و قبول
تنزیل حسابهای پرداختنی توسط این موسسه نزد طیف وسیعی از شرکتها است .به دلیل نقش خریداران بزرگ دولتی در ایران این
روش میتواند اثربخشی باالیی داشته باشد.
وام بر مبنای دارایی
در این شیوه تأمین مالی بر اساس پشتوانه یک دارایی خاص صورت میگیرد .در اصطالح رایج صنعت مالی عبارت وام بر مبنای دارایی
به تأمین مالی از طریق داراییهای غیرمعمول اطالق میشود .لذا تأمین مالی از طریق وثیقه ملکی و امثال آن معموال ذیل وام بر مبنای
دارایی بحث نمیشود .داراییهای رایجی که به عنوان وثیقه در وام بر مبنای دارایی استفاده میشوند عبارتند از موجودی مواد اولیه،
حسابهای دریافتنی ،موجودی کاالی ساخته شده ،ماشینآالت صنعتی ،خودرو و امثال آن.
وام بر مبنای دارایی خود بر حسب ریسک تأمین مالی به درجات مختلف تقسیم میشود .مثال تأمین مالی با پشتوانه حسابهای دریافتنی،
ریسکیترین و در نتیجه گرانترین نوع تأمین مالی خواهد بود و فقط در زمان بحران شدید استفاده میشود .تأمین مالی بر اساس دارایی
فیزیکی حاشیه اطمینان بزرگتری دارد و به عنوان راه حل بلندمدتتر و پایداری مطرح است .وقتی اعطای وام بر اساس موجودی است
گاهی به عنوان عنوان وام مبتنی بر موجودی هم اعطا میشود.
فرق کلیدی بین تأمین سرمایه از روشهای دارایی محور و روشهای رایج تأمین مالی پروژهها ،در شیوه بازپرداخت و نحوه ارزیابی
کیفیت وامگیرنده است .در شیوه رایج تأمین مالی پروژه ،موسسه وامدهنده مجموعهای از شاخصها را بررسی میکند که نشان دهنده
توانایی بنگاه وامگیرنده برای تولید جریان نقدی و پرداخت اقساط وام باشد .در حالی که در نظام دارایی محور ،بازپرداخت وام به صورت
یک باره و از محل فروش داراییهای پایه یا دریافت حسابهای دریافتنی صورت خواهد گرفت .به این ترتیب ،ارزیابی وامگیرنده نه بر
اساس قابلیت بازپرداخت در بلندمدت یا احتمال ورشکستگی بلکه بر اساس توان بازپرداخت کل وام در کوتاهمدت از طریق نقد کردن
یک سری دارایی است .بر اساس این نگاه متفاوت است که تأمین مالی بر پایه دارایی ممکن است شرکتهایی را تحت پوشش بگیرد
که با مالحظات رایج نسبتهای مالی ،قادر به وام گرفتن از نظام سنتی تأمین مالی نیستند.
وام غلطان
وام غلطان شیوهای از تأمین مالی مبتنی بر دارایی است که بازپرداخت دورهای و سررسید ندارد و باید یکجا پرداخت شود .بانک پس از
ارزیابی داراییهای جاری (مثل حسابهای دریافتنی با کیفیت مناسب و موجودی کاال) ،سقف وام را تعیین میکند و بنگاه تا زمانی که
وام را بازپرداخت نکرده است ،بهره آن را میپردازد .این شیوه از تأمین مالی ،انعطافپذیری باالیی به بنگاه وامگیرنده میدهد و اجازه
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میدهد تا مساله بهینهسازی عملیاتی بنگاه با در نظر گرفتن هزینه بهره سرمایه در گردش انجام شود .چون محدودیتهای نقدی
کمتری به بنگاه وارد میشود و امکان حرکت روی منحنی تأمین مالی وجود دارد ،بهینهسازی عملیاتی بنگاه با احتمال بیشتری
غیرگوشهای خواهد بود.
تأمین مالی کف کارگاه
تأمین مالی کف کارگاه یک شکل تخصصی از تأمین مالی مبتنی بر دارایی است که در آن شرکت وامی را برای خرید اقالم موجودی
با ارزش باال و دارای قابلیت نقدشوندگی خوب استفاده میکند .در شیوه مبتنی بر دارایی معموال وام سرمایه درگردش بر اساس ارزیابی
کلی از قیمت موجودیها اعطا میشود ،در حالی در شیوه تأمین کف کارگاه وام برای یک قلم مشخص و محدود از ماشینآالت یا
موجودیها پرداخت شده و آن کاالی خاص به عنوان وثیقه وام باقی می ماند .این شیوه به روش رایج در نظام بانکی ایران که وام در
قبال یک پیش فاکتور برای اقالم مشخص پرداخت میشود نزدیکتر است.
پرداخت حق بیمهها
بخشی از سرمایه در گردش شرکتها صرف پرداختهایی مثل حق بیمه میشود و معموال باید به صورت یک جا در ابتدای دوره مالی
پرداخت شود .در مکانیسم پرداخت حق بیمه یک موسسه وامدهنده از طرف بنگاه این نوع هزینهها را پرداخت کرده و سپس هزینه
اولیه را طی اقساط منظمی دریافت میکند.
وام بدون پشتوانه دارایی
وامهای بدون پشتوانه رده متفاوت از اعتبارات هستند که در آن وام گیرنده دارایی را به عنوان وثیقه تودیع نمیکند .وام اعطایی صرفا
بر مبنای سابقه اعتباری وامگیرنده و تمایل بنگاه برای حذف و ارتقاء این سابقه صادر میشود.
به طور کلی رابطه بین بانک و بنگاه در معرض عدم تقارن جدی است .ارتباط بلندمدت و تأمین مالی از مسیر ارتباطات نزدیک ،یکی
از روشهای غلبه بر این معضل است .با افزایش طول عمر رابطه بانک و بنگاه ،اطالعات جدیدی تولید میشود که به بانک اجازه
میدهد تصمیمات بهتری گرفته و با تمایل بیشتری تأمین اعتبار کند.
-93-1-1سیاستهای تجاری و ارزی
یکی از آثار منفی ناشی از وقوع بیماری کرونا ،کاهش منابع ارزی در دسترس برای کشورهای مختلف به دلیل افت در تجارت خارجی
بوده است .به همین دلیل پیادهسازی یکی از محورهای سیاستگذاری در این کشورها به اجرای اصالحات اقتصادی در حوزهی تجارت
و ذیل بازار ارز باز می گردد .با توجه به محدودیت در منابع ارزی ،سازوکارهای که بتواند میزان ارز در گردش اقتصاد را افزایش دهد
اهمیت باالیی دارد .این پیشنهادات به شرح زیر است:
حوزهی تجاری
 oپیوستن به قرارداد تسهیل در تجارت به عنوان مبنایی برای همگرایی در گمرکات با کشورهای دیگر
 oپیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای عضو این منطقه
 oشکل دادن به کنسرسیومهای صادراتی برای توسعه صادرات کسب و کارهای کوچک و متوسط
 oانعقاد توافقنامههای استاندارد را با مقاصد صادراتی
سیاستهای ارزی
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در خصوص سیاستهای ارزی موارد زیر را میتوان مشابه با بقیه کشورهای نسبت به ایجاد تهاتر ارزی بین بانک مرکزی با بانکهای
تجاری و همچنین شکل دادن به سواپ ارزی بین ایران و طرفهای تجاری اقدام کرد .در کنار این موارد میتوان موارد زیر را نیز با
توجه به شرایط کنونی ایران پیشنهاد داد:
اوراق بدهی ارزی
با توجه به نوسانات ارزی در کشور ،تقاضای ارز برای پوشش ریسک جهش قیمت ارز افزایش یافته است .در این شرایط انتقال بخشی
از ارز آینده به زمان حال می تواند توازن عرضه و تقاضا را بهبود بخشد و از احتمال جهش قیمت ارز بکاهد .انتشار اوراق بدهی ارزی با
سررسیدهای مختلف ابزاری است که در صورت طراحی صحیح و جلب اطمینان فعاالن اقتصادی می تواند برای پوشش ریسک و
تقاضای سرمایه گذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد و گذار از شرایط فعلی را تا حدی تسهیل نماید .شرایط انتشار اوراق ارزی به شرح
زیر پیشنهاد می گردد:
 ناشر اوراق
ناشر و فروشنده اوراق بدهی ارزی باید نهادی باشد که در آینده ارز خواهد داشت و تحت هر سناریوی قیمتی بتواند در زمان
سررسید تعهدات خود را ایفا نماید و دچار تنگنای مالی نشود .لذا پیشنهاد می شود تنها صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت
های پتروشیمی و مواد معدنی آن هم به اندازه بخشی از عواید صادرات خود (مثال تا سقف  ۱۵درصد) بتوانند اوراق ارزی
منتشر کنند .در این صورت هم ریسک خریداران اوراق کاهش می یابد و هم ناشر در معرض ریسک ورشکستگی قرار نمی
گیرد.
 نرخ تسعیر
هدف طرح پیشنهادی ،ایجاد دارایی "شبه ارز" در بازار برای جذب ریال است .لذا در زمان انتشار اوراق ،خریدار اوراق بدهی
ارزی ،ریال پرداخت می کند و مالک دالر در آینده خواهد بود .در زمان سررسید ،تسویه به صورت ریالی و با شاخص قیمت
از پیش تعیین شده (نرخ نیما) برای دالر انجام می پذیرد .برای کاهش تعداد تبادالت ،پیشنهاد می شود اوراق بدون کوپن
منتشر شود .برای مثال قیمت اسمی اوراق بدون کوپن یک ساله ،معادل  ۲۹۹دالر نیمایی در زمان سررسید است که قیمت
آن در زمان انتشار با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می گردد .در زمان سررسید دارنده اوراق معادل ریالی  ۲۹۹دالر به قیمت
نیما دریافت می کند.
 مدیریت ریسک خریدار اوراق
از نگاه خریدار ،اوراق بدهی ارزی ،ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است و تا جای ممکن نباید هیچ گونه ریسک دیگری غیر از
نوسان نرخ ارز داشته باشد و الزم است مخاطرات دیگر این اوراق ،از جمله ریسک نحوه تسویه در زمان سررسید کاهش یابد.
اختیار تحویل ارز نیمایی به خریدار در سررسید تا حد زیادی ریسک خریدار را کاهش می دهد .لذا پیشنهاد می شود خریدار
در زمان سررسید اختیار تحویل گرفتن ارز در سامانه نیما و فروش به واردکننده (یا حتی حواله در صورت داشتن ثبت سفارش)
را داشته باشد .همچنین برای کاهش ریسک دست کاری قیمتی نیما در روز سررسید می توان تسویه را با قیمت میانگین
یک ماه منتهی به سررسید قرار داد.
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 سررسید اوراق
هر چقدر سررسید اوراق باالتر باشد ،ریسک آن افزایش می یابد .لذا پیشنهاد می شود انتشار اوراق با سررسید کوتاه (سه ماه،
شش ماه و یک سال) آغاز شود و بعد از اعتماد به این ابزار ،به مرور اوراق بلند مدت منتشر شود.
 ضامن اوراق
با توجه به اینکه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز در موعدهای مشخص هستند و همچنین اوراق به اندازه درصد کوچکی
از فروش این شرکت هاست ،پیشنهاد می شود نهادهای مرجع مانند بانک های دولتی ضمانت اوراق را با ضوابط مشخص بر
عهده گیرند.
 ایجاد انگیزه برای ناشر
هر چند با توجه به تقاضای ارز در بازار ،ابزار پیشنهادی می تواند تامین مالی ارزان قیمت برای ناشر را در پی داشته باشد ،اما
با توجه به اینکه انتشار این ارواق برای کلیت اقتصاد نیز مفید خواهد بود پیشنهاد می شود انگیزه الزم به ناشر داده شود.
 استفاده از اوراق بدهی ارزی به عنوان برات
یکی از مشکالت واردکنندگان در شرایط فعلی ،لزوم تخصیص ارز پیش از ترخیص کاالست ،در حالی که ممکن است برخی
از واردکنندگان امکان خرید اعتباری و یا پرداخت با منابع ارزی در خارج از کشور را داشته باشند .دارنده اوراق بدهی ارزی در
واقع دارنده ارز نیمایی در آینده است و لذا این اوراق می تواند برای ترخیص کاال مورد استفاده قرار گیرد .به این صورت که
وارد کننده اوراق ارزی از بازار خریداری می کند ،کاالی خود را ترخیص می کند و در زمان سررسید ارز نیمایی را دریافت
کرده و بدهی خود به شرکت خارجی را پرداخت می کند.
اعتبارسنجی ارزی
در حال حاضر صادرات غیر نفتی منبع اصلی ارز کشور است که سیاستگذار تالش می کند ارز حاصل از صادرات صرف واردات کاالهای
اولویت دار گردد و از خروج سرمایه و یا واردات کاالی غیر ضروری جلوگیری شود .از طرف دیگر با بسته شدن راههای رسمی خروج
سرمایه ،صادرات کاال علیالخصوص توسط شرکتهای کاغذی و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف راه اصلی خروج سرمایه است .در
شرایط فعلی خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش درآمدهای در دسترس برای تامین نیازهای اساسی کشور میشود بلکه به ثبات اقتصاد
کالن کشور نیز آسیب جدی وارد میکند .فلذا برای دست یابی به هدف بازگشت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای اصلی کشور ،ایجاد
مکانیزمی جهت اطمینان از عرضهی ارز حاصل از صادرات الزم است و اال عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات اجتناب ناپذیر
خواهد بود.
از سوی دیگر ،صادرکنندگان نقش مهم و تعیین کنندهای در شرایط خاص اقتصاد کشور بر عهده دارند و لذا فشار بر آنها و ایجاد اختالل
در امر صادرات ،خود اثر منفی بر وضعیت ارزی کشور خواهد داشت .لذا الزم است با پیاده سازی یک نظام غربالگری و اعتبار سنجی،
صادرکنندگان ،غربالگری شده و از یک طرف صادرات برای صادرکنندگانی که قصد بازگرداندن درآمد حاصل از صادراتشان را دارند
تسهیل شود و از طرفی دیگر خروج سرمایه از طریق صادرات پرهزینهتر گردد .در صورت اجرای صحیح این نظام غربالگری و
اعتبارسنجی ،نه تنها میتوان از بازگشت درصد بیشتری از درآمد ارزی کشور اطمینان حاصل کرد بلکه خود این نظام اعتبارسنجی
میتواند انگیزهی بازگشت بیشتر درآمدهای ارزی شود.
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به طور خاص پیشنهاد میشود که برای هر صادرکننده بر اساس پارامترهای میزان صادرات در فصلها و سالهای گذشته ،میزان ایفای
تعهدات ارزی در این مدت ،سرعت بازگشت درآمدهای ارزی و براساس میزان کل تولید و ارزش داراییهای شرکت حد اعتباری بدون
نیاز به وثیقهسپاری تعیین شود .برای مثال صادرکننده ای که در دو سال گذشته به طور متوسط سالیانه  ۱۹میلیون دالر صادرات داشته
و تعهدات ارزی خود را انجام داده است ،برای سه ماه آینده تا سقف  ۵میلیون دالر (یک چهارم صادرات سالیانه) اعتبار صادراتی تعیین
گردد .این سقف تعیین کنندهی حداکثر میزان صادرات آن فرد یا شرکت است که ارز حاصل از آن هنوز به چرخهی اقتصادی بازنگشته
است .همچنین در این طرح هرگونه صادرات به میزان بیش از اعتبار آن شرکت یا فرد منوط به پیمانسپاری ارزی و ضمانت بانکی
برای بازگشت ارز حاصله است .با این حساب اوال شرکتهای کاغذی و کم سابقه که مشکل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز
مربوط به آنها بوده ،در این رتبه بندی اعتباری امتیاز الزم را کسب نمی کنند و صادرات آنها منوط به پیمانسپاری ارزی و ارائه وثایق
الزم برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی خواهد شد .ثانیا به شرکتها این انگیزه را میدهد که ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت
بیشتری به چرخهی اقتصاد کشور بازگردانند تا بتوانند بدون نیاز به پیمانسپاری ارزی میزان صادرات خود را افزایش دهند .ثالثا با
طراحی صحیح این نظام اعتبارسنجی ارزی ،و افزایش میزان اعتبار شرکتها متناسب با سرعت آنها در بازگشت منابع ارزی ،خود این
نظام اعتبارسنجی و انگیزه برای افزایش میزان اعتبار ارزی میتواند عامل افزایش میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بشود.
بدیهی است این طرح مانند هر طرح دیگری نمی تواند غربالگری بدون خطا انجام دهد و با اجرای این شیوه ،بخشی از صادرکنندگان
واقعی و شرکت های تازه تاسیس در امر صادرات نیز ملزم به ارائه ضمانت نامه و یا وثایق دیگر خواهند شد ،اما به نظر می رسد اجرای
این روش از روش فعلی و یا الزام پیمان سپاری ارزی تمام صادرکنندگان ،کم هزینه تر و اثربخش تر باشد .همچنین شرکتهای تازه
تاسیس در صورت انجام به موقع تعهدات خود در طی بازهی یک الی دو فصل از اعتبار بیشتری برخوردار میشوند و نیاز کمتری به
پیمانسپاری ارزی دارند.
-93-1-2سیاستهای ممایتی
برآیند عملکرد نامناسب اقتصادی طی سالهای گذشته ،باعث افت قابل توجه در وضعیت رفاهی خانوارها شده است .افت وضعیت
رفاهی خانوار در حالی رخ داده است که دولت نیز با کمبود منابع مالی جدید برای حمایت غیرتورمی از اقشار نیازمند مواجه است.
ویژگی خاص دورهی جاری افزایش قابل توجه در ارزش داراییهای ارزی و ریالی ذیل ترازنامه دولت یا خانوار یا بنگاههای اقتصادی
بوده است .لذا به نظر میرسد گزینههای سیاستی در شرایط جاری محدود به چند مورد به شرح زیر است:
اصالح نظام یارانهای و بازتخصیص آن
بر مبنای گزارش سازمان برنامه و بودجه ،میزان یارانههای بودجهای احصا شده  ۲۹۹هزار میلیارد تومان در سال  ۲۹۰۸است .مجموع
یارانههای فرابودجهای از محل صندوقهای فرابودجهای ،منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی  ۲۸۹هزار میلیارد تومان
در سال تخیمن زده میشود .در نتیجه ،جمع یارانههای آشکار به  ۱۸۹هزار میلیارد تومان میرسد.
مجموع تسهیالت تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکهی بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر  ۷۱هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بهعالوه ،مجموع یارانههای پنهان در سال  ۲۹۰۰که در گزارش حاضر مورد براورد قرار گرفته است ،بالغ بر  ۲۹۹۹هزار میلیارد تومان
تخمین زده شدهاست.
از اینرو میتوان پیشنهادات زیر در جهت اصالح نظام یارانهای کشور طرح کرد:
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 تغییر نظام یارانهای از غیرنقدی و کاالیی به نقدی
 بهبود سازوکارهای شناسایی گروههای آسیبپذیر
 حذف برخی از یارانهها
تغییر نظام یارانهای از غیر نقدی به نقدی
یارانه غیرنقدی شامل یارانه حاملهای انرژی و کاالی اساسی و دارو است که به صورت یارانه پنهان داده میشود .در حالیکه متوسط
دریافت یارانه پنهان برای خانوارها ذیل این اقالم حدود  ۲۹میلیون تومان است ،میزان دریافتی دهک اول  ۹.۱میلیون تومان و دریافتی
دهک دهم  ۱۲.۹میلیون تومان است .۱۸۸این توزیع نابرابر برای تمامی اقالم یاد شده وجود دارد به طوریکه برای کاالهای اساسی
نسبت بهرهبرداری دهک دهم به دهک اول از یارانه پنهان در کاالهای اساسی حدود  ۵برابر ،برای دارو  ۲۵برابر و برای بنزین حدود
 ۲۷برابر است .لذا به نظر میرسد یارانه به صورت نامناسب و به نفع دهکهای باال توزیع شده است .تغییر نظام یارانهای از غیرنقدی
به نقدی از طریق آزادسازی قیمت این محصوالت و حمایت نقدی از خانوارهای آسیبپذیر عالوه بر آنکه میتواند منابع قابل توجهی
را برای دولت ایجاد کند میزان بهرهمندی گروههای آسیبپذیر را میتواند به صورت معنادار بهبود دهد .به عالوه بررسی سطح قیمت
کاالهای اساسی نهایی مانند برنج خارجی ،گوشت و مرغ نشان میدهد سیاست حمایتی دولت نتوانسته است نقش موثری در کنترل
قیمت داشته باشد به همین دلیل میزان بهرهمندی گروههای آسیبپذیر برای این نوع کاالها نیز به شدت محدود بوده است .پیشنهاد
سیاستی در این بخش عدم تخصیص یارانه ارزی ذیل نرخ ارز ترجیحی( ۸۱۹۹تومانی) به این دسته از کاالها ،حمایت نقدی از
مصرفکننده نهایی کمبرخوردار و تسهیل تامین مالی سرمایهدر گردش تولیدکنندگان است .اولویت اول پرداخت یارانه نقدی افراد فقیر
و سه دهک پایین درآمدی هستند که با پایگاههای داده ،از جمله پایگاه داده رفاه ایرانیان و اطالعات بانکی خانوار با تقریب خوبی قابل
شناسایی هستند .در واقع دولت تمامی یارانهها را به جای آنکه از طریق بنگاه توزیع کند به سمت خانوار منتقل کرده و هر گونه سیاست
حمایتی خود را از طریق شناسایی گروههای آسیبپذیر و ذیل پرداختهای انتقالی به آنها صورت دهد .برای این منظور دولت باید
شناسایی مناسبی از گروههای آسیبپذیر داشته باشد .این شناسایی میتواند از طریق پایگاههای اطالعاتی به ویژه پایگاه رفاه ایرانیان
و اطالعات مربوط به شبکه بانکی با همکاری مشترک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
صورت گیرد .پایگاه رفاه ایرانیان اطالعات مختلفی از وضعیت داراییها و اطالعات شبکه بانکی افراد را در اختیار دارد که میتواند برای
شناسایی مورد استفاده قرار گیرد .چالش استفاده از این پایگاه عدم به روزرسانی مناسب ذیل محورهای مختلف اطالعاتی تجمیع شده
در این پایگاه است با این حال با توجه به اینکه اطالعات مربوط به تراکنشها و وضعیت حسابهای بانکی هر فرد ،یکی از به روزترین
شاخصها در سنجش وضعیت اقتصادی است و این پایگاه به این اطالعات دسترسی دارد ،ابزار مناسبی برای شناسایی میتواند باشد.
بهبود در سازوکار شناسایی گروههای آسیبپذیر
بیش از  ۶۹درصد نیازمندان در دهک اول درآمدی مشمول طرح مستمریبگیری از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا
بهزیستی نیستند و نزدیک به  ۱۱درصد مستمری بگیران فعلی در  ۶دهک باالی درآمدی هستند و انتظار میرود که واقعا
مستحق دریافت مستمری نباشند .به عالوه به نظر میرسد سایر طرحهای حمایتی نیز از میزان اصابت کافی برخودار نباشد.
برای مثال علیرغم گسترش طرح بیمه همگانی حدود  %۲۹جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که  %۹۲آنها در سه دهک پایین
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هزینهای قرار دارند .الزم است این افراد و ویژگیهای آنها نظیر استان محل سکونت شناسایی شود و جهت افزایش دسترسی
آنها به خدمات سالمت پروژهای طراحی و اجرایی گردد .شناسایی این افراد به کمک پایگاههای دادهای نظیر اطالعات بانکی
خانوار و همچنین پایگاه رفاه ایرانیان امکانپذیر است .همچنین در جهت بهبود سازوکارهای شناسایی میتوان ایجاد مکانیزم
خودا نتخابی با مشروط کردن حمایت به دسترسی به اطالعات بانکی و درآمدی افراد جهت احراز نیازمندی ،منجر به حذف
اختیاری خانوارهای بینیاز از حمایتها میشود .به عالوه با توجه به اطالعات درآمد-هزینه خانوار مرکز آمار ایران ،و با توجه به
اینکه کارمندان رسمی دولت در دهکهای پایین قرار ندارند ،این گروهها از دریافت یارانه خارج شوند.
همچنین ،تجمیع نهادهای حمایتگر ذیل یک صندوق رفاه میتواند پوشش و شمول بیشتر اقشار آسیبپذیر را به همراه داشته
باشد و کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را افزایش دهد.
حذف برخی از یارانهها
بدون اصالحات در حاملهای انرژی و افزایش منابع پایدار در اختیار جهت بازتوزیع ،دولت تنها  ۵۵هزار میلیارد تومان امکان پرداخت
یارانه از منابع پایدار دارد .این در حالی است که دولت در سال  ۲۹۰۸متعهد به پرداخت  ۱۸۹هزار میلیارد تومان یارانه آشکار( مجموع
یارانه بودجهای و فرابودجهای) میشود .به همین خاطر میتوان بخشی از این یارانهها را حذف و به اقشار نیازمند داد.
استفاده از داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی برای خانوار
همانطور که اشاره شد ویژگی مهم شرایط جاری افزایش قابل توجه در ارزش داراییهای مختلف است .به همین منظور میتوان
اقدامات زیر را مبتنی بر دارایی و با هدف بهبود وضعیت رفاهی خانوارها ساماندهی کرد:
 اعطای وام به خانوار متکی بر طال یا ارزش سهام :در شرایط کنونی سازوکار اعطای وام متکی بر دارایی ذیل بانکهای
کارگشایی و از طریق وثیقه گذاشتن طال توسط خانوار امکانپذیر است .با این حال و علیرغم افزایش قابل توجه در ارزش
طال طی سالهای اخیر میزان وام پرداخت شده در بانکهای کارگشایی افزایش نیافته و نسبت وام پرداختی به ارزش دارایی
وثیقه گرفته شده بسیار کوچک شده است .در شرایط کنونی بانکهای کارگشایی در ازای ترهین حداقل  ۸۹گرم طال مبلغ
 ۹۹میلیون ریال و ترهین حداکثر  ۲۸۹گرم طال مبلغ  ۲۹۹میلیون ریال تسهیالت جعاله پرداخت میکند که با در نظر گرفتن
ارزش روز طال میزان وام پرداخت شده حدود  ۵درصد ارزش دارایی وثیقه گرفته شده است که نسبت ناچیزی است و به
عالوه در صورت افت قابل توجه طال ارزش وثیقه گرفته شده به مراتب بیشتر است .با توجه به اینکه سازوکار بانک کارگشایی
در شرایط جاری وجود دارد و صرفا در صورت تامین منابع مالی یا بازتخصیص آن صرفا تعدیل میزان وامدهی باید انجام
شود ،ایجاد تناسب بین ارزش دارایی با میزان وام میتواند دسترسی خانوار به تسهیالت مالی را افزایش دهد .با توجه به فاصله
قابل توجه بین ارزش دارایی ،اعطای وام ذیل نصف ارزش دارایی وثیقه گذاشته شده میتواند مورد استفاده قرار گیرد .به عالوه
از طریق آزادسازی سهام عدالت و تعریف سازوکار وام مبتنی بر این سهام نیز میتوان نسبت به وثیقهگیری امن و اعطای
تسهیالت خرد به خانوار اقدام کرد.
 واگذاری سهام جدید شرکتهای حوزه انرژی :در شرایط کنونی ارزش داراییهای دولت و نهادهای حاکمیتی در بورس قابل
توجه است .میتوان بخشی از داراییهای دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی را به اقشار آسیب پذیر که سهام عدالت ندارند یا
افرادی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند منتقل کرد .انتقال این داراییها میتواند انگیزه برای اجرای بخشی از
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اصالحات در نظام یارانهای مانند اصالحات در افزایش قیمت انرژی را نیز تسهیل کرده و از اینجهت به صورت غیرمستقیم
نیز به بهبود اقشار آسیبپذیر کمک کند.
-93-1-3سیاستهای جلوگیری از افت تقاضا
اصلیترین اقدام ایران برای تحریک تقاضای داخلی اعطای وامهای معیشتی بود که اثر موثر رفاهی و اثربخشی بر فعالیتهای اقتصادی
داشته است .از اینرو بخش مهمی از سیاستهای مدیریت تقاضا به نحوهی سیاستهای حمایتی و طراحی مناسب آن باز میگردد که
اشاره شد .با این حال در کنار این سیاستها میتوان نسبت به اقداماتی به شرح زیر اقدام کرد:
 توسعه پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی :پروژههای مشارکت عمومی خصوصی در ایران با چند چالش عمده مواجه
است .یکی از این چالشها قیمت گذاری دولت بر ارائه کاال و خدمات توسط بخش خصوصی ذیل این پروژهها و در نظر
گرفتن یارانه و ردیف بودجهای در بودجههای سنواتی است .این در حالی است که عدم تامین منابع مالی دولت باعث ایجاد
شکلگیری معوقات و دیون ذیل تعهدات دولت به بخش خصوصی میشود .به همین خاطر الزم است آییننامه مربوط به
اجرای پروژههای عمومی-خصوصی به گونهای اصالح شود که دولت متعهد شود تمامی تعهدات خود به بخش خصوصی را
به صورت ساالنه و در پایان همانسال به صورت نقدی یا از طریق در اختیار قرار دادن اوراق با سررسید کمتر از دو سال
برطرف سازد .به عالوه در صورت عدم تمکین دولت به تسویه تعهدات در پایان هر سال و در صورتیکه تعهدات دولت کسر
مشخصی از میزان سرمایهگذاری صورت گرفته باشد ،بخش خصوصی بتواند فارغ از محدودیتهای دولتی نسبت به
قیمتگذاری ارائه این خدمات اقدام کند .در کنار این موارد ،عدم وجود شفافیت در نحوه عقد قراردادها و وجود تضاد منافع در
واگذاری این قراردادها یکی از چالشهای مهم است .به همین خاطر الزم است از طریق ارائه عمومی اطالعات تمامی
قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است شفافیت الزم برای اجرای این قراردادها را تنظیم کرد.
 ارائه فهرستی از پروژههای عمرانی مشخص و اولویتدار :یکی از چالشهای مهم در حوزهی پروژههای عمرانی دولتی وجود
پروژههای متعددی است که باعث شده است فرایند تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها طوالنی شود .الزم است دولت
فهرستی از پروژههای عمرانی اولویتدار را مشخص کرده و اوال نسبت به بازتعریف منابع مالی خود در این پروژهها اقدام
کرده و به عالوه مدل مالی تکمیل این پروژهها را ذیل مدلهای مختلف از جمله صندوق پروژه با تعریف روشن از منافع
تامینکنندگان مالی در صورت بهرهبرداری از پروژه مشخص کند تا انگیزه مشارکت عمومی برای تکمیل این پروژهها افزایش
پیدا کند .ایجاد صندوقی از پروژهها با قابلیت مصونسازی مشارکتکنندگان مالی از تورم ذیل اوراق بدهی مصون از تورم یا
اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام از جمله راهکارهایی است که میتواند در تکمیل و راهاندازی این پروژهها موثر باشد.
-93-1-1سیاستهای ناظر بر توسعه اقتصاد دیجیتال
در این بخش اصالحات پیشنهادی ذیل توسعه اقتصاد دیجیتال در بخشهای منتخب و همچنین مدلهای پیشنهادی برای تامین مالی
آن ارائه میشود.
اصالحات پیشنهادی در توسعه اقتصاد دیجیتال
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توسعه اقتصاد دیجیتال اگرچه یکی از اهداف مدنظر در بسیاری از کشورها بوده است با این حال وقوع بحران کرونا ،اهمیت و اولویت
این توسعه بیش از گذشته مشخص کرد .در ایران توسعه اقتصاد دیجیتال با چالشهای مختلفی مواجه است .از یکسو ،آنچه در بررسی
قوانین و مقررات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال به نظر میآید پیشی گرفتن نگاه به این حوزه به عنوان یک حوزه زیرساختی صرف بوده
نه بخشی که میتواند خود مولد ارزش افزوده باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند البته در برخی از این اسناد به لزوم حمایت از کسبوکارها
و بخش خصوصی اشاره شده است ولی مدلهای جدید کسبوکاری مثل استارتآپها و کسبوکارهای نوین دیجیتال مغفول گذاشته
شده است ازاین رو به نظر میرسد که باید نگاه غالب قانونگذار به این حوزه متحول شود و نگاهی نو در این عرصه تسری یابد .نگاه
امنیتی به حوزه فناوری اطالعات یکی از اساسیترین ایرادات نگاه قانونگذار به اقتصاد دیجیتال است در واقع قانونگذار و سیاستگذار
در کنار فوایدی که در طی زمان برای فناوری اطالعات در نظر گرفته است و در قوانین انعکاس داده است همواره به این حوزه به عنوان
یک تهدید نیز نگاه میکند که این نگاه باعث ایجاد محدودیتهایی در این زمینه میشود.
همان طور که در قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» قانونگذار به تعریف محیط کسبوکار پرداخته محیط کسبوکار دیجیتال
نیز در قوانین نیازمند تعریف و قوانین خاص خود به ویژه در مواردی همچون رقابت ،بیطرفی در انتشار داده ،احراز هویت برای ارائه
کاال و خدماتی با اهمیت کلیدی این مولفه و  ...است.
در حوزه سیاستگذاری دیجیتال وجود نهادهای متعدد و متفاوت که منجر به موازیکاری ،تداخل فعالیتها و عدم یکپارچگی در
سیاستگذاریها میشود ،یکی از مسائل اصلی در حوزه فناوری اطالعات است هرچند برخی قوانین سعی در اصالح این وضعیت
داشتهاند اما تضادهایی میان آنها درباره مرجع اصلی تصویب اسناد به چشم میخورد.
یکی از مشکالت اساسی قوانین و سیاستگذاریهای موجود عدم توجه به قوانین و سیاستگذاریهای ماقبل خود است که باعث شده
ما با تکرار مکررات روبهرو باشیم و هر قانون و سند جدید بر مواردی تاکید کند که در قوانین و اسناد پیش از آن بر آنها تاکید شده
است این مسئله عالوه بر تعدد قوانین موجب میشود که کارگزاران اجرایی نیز با سردرگمی در اجرا روبهرو شوند .یکی از مهمترین
موضوعاتی که در سیاستگذاری باید به آن توجه شود و قوانین و سیاستگذاریهای اندکی در حوزه فناوری اطالعات به آن توجه
داشتهاند مکانیسم تغییر و بازبینی در سیاستها و برنامههای استاد و روزآمد کردن آنهاست بنابراین الزم است تا مکانیسمهایی در این
اسناد به این منظور در نظر گرفته شود .اغلب اسناد سیاستهای یکپارچه و مشخصی را درباره تحقیق و توسعه اتخاذ نکردهاند ایجاد
فناوری ملی ،توسعه فناوری و تبادل دانش و فناوری از جمله سیاستهای متفاوتی است که این قوانین و مقررات دنبال میکنند.
اصالحات سیاستی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
با در نظر گرفتن نکات گفته شده به عنوان بستر اصلی چالش در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور ،نکات زیر را میتوان به عنوان
پیشنهادات بخشی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ذکر کرد:
 در حوزه حقوق مخابراتی قوانین یا مقررات جدیدی باید صادر شود .هدف از این قوانین تنظیم مقررات ایجاد زیرساختهای
مخابراتی زیرزمینی و روزمینی (از جمله سایتهای برج و زیرساخت ها) به منظور پرداختن به موضوعات حق تقدم است که
در حال حاضر مانع اصلی گسترش نفوذ و پوشش باند پهن است .عالوه بر این ،مهم است که قوانینی وضع شود تا سرعت
پهنای باند مشاهده شده با سرعت پهنای باند واقعی که توسط اپراتورها و  ISPتبلیغ میشود سازگار باشد.
 در حوزه سالمت ،حفاظت از اطالعات ،امنیت و حریم خصوصی ،و نیز درمان و تجویز از راه دور و یا با کمک اپلیکیشن از
مواردی است که باید مبنای تدوین قوانین مرتبط قرار بگیرد .ماده  ۶۷قانون برنامه توسعه ششم و همچنین ماده  ۶قانون
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تجارت الکترونیک یکی از موانع توسعه حوزهی سالمت ذیل اقتصاد دیجیتال است .به همین خاطر به عنوان گام اول ضروری
است برای توسعه حوزهی سالمت اقدامات زیر عملیاتی شود:
 oبا توجه به ضرورت راهاندازی کلینیکهای تخصصی مجازی جهت تبادل اطالعات ،کاهش تردد و تجمع بیماران
الکتیو و همچنین راهاندازی دوراپزشکی ،مجوز استفاده از فرمهای بالینی بیمارستانی ،امضای الکترونیک کادر درمان
و استفاده از اسناد الکترونیک و تصویر الکترونیک(اسکن) اوراق پروندههای پزشکی و بیمارستانی برای تمامی مراکز
ارائه خدمات سالمت ذیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعم از مراکز دولتی ،خصوصی ،عمومی
غیردولتی ،خیریه و مراکز وابسته به نهادها صادر شود و این امضای الکترونیکی توسط تمامی بیمهها مورد تایید
باشد.
 oهمه سازمانهای بیمهگر پایه و شرکتهای تجاری مکلف باشند تمامی اسناد الکترونیکی صادر شد توسط مراکز
ارائه کننده خدمت را از طریق درگاه امن و یکپارچه تبادل اطالعات سالمت و ذیل دستورالعملهای تعیین شده
توسط تولیت حوزهی سالمت(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) مورد تایید قرار داده و در چارچوب تعهدات
خود رسیدگی و پرداخت نمایند.
 oبه استناد ماده ( ) ۶۷قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور تسهیل در ارائه خدمات سالمت الکترونیک
ذیل دستورالعملی که باید توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه
می شود الزام موضوع بند ماده ( )۶قانون تجارت الکترونیک ،در صورتیکه دارو توسط داروخانه با نسخه الکترونیک
تحویل بیماران شود ،بالمانع است
 در کنار موارد یاد شده برمبنای تجریبات سایر کشورها ،تدوین دستورالعمل و قانون مشخص برای بخش سالمت با توجه به
اهمیت این بخش ضروری است که ذیل این دستورالعمل یا قانون موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:
 oشناسایی هویت ارائهکننده خدمت و بیمار
 oکسب رضایت بیمار برای مشاوره
 oانواع مشاوره
 oتجویز و ارائه نسخه
 oاخالق پزشکی ،حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها
 oبازپرداخت هزینههای اپلیکیشنهای حوزه سالمت
 oگسترش زیرساختهای تلماتیکس ،شاخهای از فناوری اطالعات که با انتقال از راه دور اطالعات رایانهای سروکار
دارد
 در حوزه آموزش این موارد میتواند مد نظر قرار بگیرد:
 oتصویب برنامههای یادگیری دیجیتال دولتی و تشویق برنامههای یادگیری دیجیتال استانی و منطقهای
 oتعریف یادگیری شخصی
 oراهنمایی در مورد اجرای مواد آموزشی دیجیتال
 oتدوین استانداردهای یادگیری دیجیتال برای دانشآموزان و دانشجویان
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 oنحوه نظارت بر محتوای آموزشی دیجیتال
 oتعریف مدارس مجازی و شرایط آنها
 oقانون کپیرایت برای محتوای آموزشی دیجیتال
 در حوزه تجارت الکترونیک پیادهسازی یک استاندارد ملی یکپارچه برای تمامی معامالت الکترونیکی که استفاده از امضاهای
الکترونیکی ،قراردادهای الکترونیکی و سوابق الکترونیکی را تشویق کند میتواند کمک کننده باشد .در قوانین مربوطه باید
به شرایط اعتبار برای امضاها ،قراردادها و سوابق الکترونیکی ،الزامات حفظ قرارداد و سوابق الکترونیکی ،و استانداردهای
یکنواخت ملی برای صنعت بانکداری و بیمه باید توجه شود.
پیشنهادات سیاستی برای تامین مالی اقتصاد دیجیتال
 تعیین مالیات موثر و کارای معامالت دیجیتال چالشی است که اکثر کشورها – توسعهیافته و در حال توسعه – با آن روبرو
هستند .در ایران نیز باید قوانین و سیاستها اصالح شود تا اطمینان حاصل شود که پایه مالیاتی مقیاس معامالت و سودهای
حاصل از اقتصاد دیجیتال را منعکس میکند .مهم است که چارچوب مالی داخلی توسعه اقتصاد دیجیتال را تشویق کند .به
همین ترتیب ،مهم است که هر اقدامی که برای گنجاندن اقتصاد دیجیتال در پایه مالیاتی کشور طراحی میشود ،با رشد این
بخش مهم از فعالیت اقتصادی تداخل نداشته باشد .اطمینان از عدم مزیت سیستم مالیاتی برای تأمینکنندگان خارجی نسبت
به رقبای داخلی ،میتواند روشی پایدارتر برای برقراری این تعادل نسبت به مشوقهای مالیاتی باشد که اجرای آن دشوار و
حذف آن سخت است.
 کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میتوانند برای تامین مالی زیرساختهای دیجیتال متعلق به دولت در حوزههایی
مانند آموزش و بهداشت و درمان از منابع مالی دولتی و خصوصی استفاده کنند .تامین مالی عمومی ممکن است شامل منابع
بودجه دولت ،وام گرفتن از بانکهای توسعه ملی و بینالمللی ،و سایر اشکال مالی رسمی باشد که البته میزان دسترسی کشور
به این منابع به روابط بین المللی و شرایط تحریم وابسته است .منابع مالی خصوصی نیز به نوبه خود میتوانند از طریق وام و
اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این ،دولت ممکن است از مشارکتهای دولتی-خصوصی ( )PPPبه عنوان
روش مالی جایگزین استفاده کند .تحت  ،PPPsمنابع انواع سرمایهگذاران میتوانند از طریق بودجه پروژه جمع شوند.
سرمایهگذاران ممکن است شامل بانکهای خصوصی ،سرمایهگذاران نهادی ،شرکتهای غیرمالی و شرکتهای خصوصی
باشند .بودجه پروژه مکانیسم مشترکی است که به موجب آن یک شرکت برای ارائه کل پروژه و حتی مدیریت آن ایجاد
می شود .جنبه مهمی که باید در نظر گرفته شود ،تفاوت واضحی است که بین تامین مالی ،منابعی که برای تأمین هزینههای
اولیه یک پروژه استفاده می شود ،و بو دجه ،که نحوه پرداخت هزینه یک پروژه در کل دوره زندگی آن است ،وجود دارد.
ممکن است تامین مالی خصوصی برای پرداخت هزینههای اولیه یک پروژه زیرساخت عمومی در دسترس باشد ،اما این تنها
در صورتی عملیاتی میشود که بودجه پروژه ،یعنی منابعی که میتوانند هزینه پروژه را در کل چرخه عمر آن پرداخت کنند،
و نه فقط فاز ساختوساز ،تضمین شود .به طور معمول ،بودجه پروژههای زیرساخت عمومی از طریق مالیات دولت و  /یا
هزینههای کاربر تأمین میشود .بنابراین بودجه پروژه برای دوام اقتصادی یک پروژه بسیار مهم است .این برای پروژههایی
که از منابع خصوصی تأمین میشوند هم صادق است ،مگر اینکه پروژه به طور کامل با منابع بودجه دولت و  /یا کمکهای
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مالی تأمین شود و شامل تامین مالی بر پایه بدهی نشود .واقعیت موجود در این زمینه این است که مالیات دولت و هزینههای
کاربر نوعی از بودجه پروژه است که همیشه در دسترس نیست .این امر به ویژه در مورد پروژههای زیرساختی منطقهای وجود
دارد .در واقع ،چالش بزرگتر چگونگی تأمین مالی پروژههای زیرساخت دیجیتال عمومی در سطح منطقه است .پروژههای
منطقهای پس از آماده شدن به دلیل کمبود تقاضا ممکن است قادر به ایجاد جریان درآمد کافی برای بازپرداخت مالی نباشند.
به این معنا که این نوع پروژهها به دالیل فنی معموالً بزرگ هستند (به عنوان مثال پخش گسترده شبکه باند پهن) و بنابراین
تقاضای قابل توجهی را در آینده پیشبینی میکنند .با این حال این تقاضا ممکن است به دلیل نیاز به زیرساختهای نرم
مکمل مانند یک چارچوب نظارتی مشترک و سیستم پرداخت در سطح منطقه به آرامی رشد کند .بنابراین ،چالش یافتن منابع
بودجهای است که به صورت منطقهای تعریف شده باشد تا چنین پروژههایی از نظر اقتصادی دوام بیاورند .برخالف پروژههای
ملی ،به عنوان مثال در بهداشت و آموزش ،که پس از اتمام میتوانند نیاز بدهی خود را با منابع بودجه ملی برآورده کنند (اگر
هزینههای کاربر در دسترس یا کافی نباشد)  ،چنین منابعی برای پروژههای منطقهای به راحتی در دسترس نیستند .در این
حالت ،هماهنگی منطقهای برای تنظیم ترتیبات خاص مالی الزم است .این ترتیبات میتواند به باز کردن قفل مالی ،از جمله
از طریق بانکهای توسعه ،برای پرداخت هزینههای اولیه پروژه کمک کند.
 برای تامین مالی پارکهای صنعتی این گزینهها در دسترس است:
 oتامین مالی سنتی شامل تخصیص مستقیم بودجه ملی و سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق شرکتهای عمومی.
مزیت این روش برقراری دسترسی به وام از طریق بانک مرکزی است ،اما تخصیص منابع در این روش به شکل
ناکارا صورت میگیرد.
 oبازار سرمایه شامل سهام و اوراق .این روش بار مالی دولت را سبک میکند و اثربخشی تخصیص سرمایه را بهبود
میدهد .منتها باید ظرفیتهای کشور در این حوزه به دقت بررسی شود.
 oتامین مالی پروژه شامل مشارکت عمومی-خصوصی و روشهایی مانند  BOOT ،BOO ،BOTو .DBFO
کارایی هزینهکرد و کیفیت زیرساخت در این روش افزایش مییابد ولی تاخیر در دسترسی به منابع مالی بزرگترین
محدودیت آن است.
 oتامین مالی اثر :۱۸۵این سرمایه گذاریها میتوانند در عین بازگشت سرمایه اثر مثبتی بر جامعه و محیط داشته باشند
ولی نرخ بازگشت آنها نسبت به روش سنتی پایینتر است.
 استفاده از تکنولوژی بالکچین میتواند به دالیل زیر در حوزه تامین مالی کمککننده باشد:
 oشفافیت :هر یک از اعضای زنجیره بلوک میتواند با ردیابی قابل تأیید به جدیدترین ،دقیقترین و قابل اطمینانترین
داده دسترسی پیدا کند.
 oامنیت :تمام معامالت موجود در بالک چین باید به صورت رمزنگاری از طریق توافق انجام شود .برگشتناپذیری
همچنین امکان دستکاری دادهها را از بین میبرد.

Impact Financing ۲45

397

 oاتوماسیون :با استفاده از قراردادهای هوشمند ،بالکچین به تسویه حساب خودکار و فوری میرسد ،که کارایی را
بسیار افزایش میدهد.
 oاعتماد :بالکچین به عنوان یک دفتر توزیع شده ،۱۸۶طبق قوانینی که توسط اعضا تنظیم شده است و نه مدیر
مرکزی کار میکند.
 oمقرون به صرفه بودن :با حذف واسطهها ،بالکچین سربارهای غیرضروری را حذف میکند.
 به این ترتیب ،برای تامین مالی پارکهای فناوری این گزینهها در دسترس خواهند بود:
 oتامین مالی  StableCoins :StableCoinداراییهایی هستند که دارای ویژگیهای ثبات قیمت هستند که
آنها را برای استفاده کوتاهمدت و میان مدت به عنوان یک واحد حساب و ذخیره ارزش مناسب میکند.
 oوام و حواله پشتیبان دارایی دیجیتال :ابزارهای وام دارایی دیجیتال به شکلگیری وامهای جدید برای پروژههای
مرتبط با اقتصاد دیجیتال کمک میکند.
 oتامین مالی اثر دیجیتال :زیرساختهای مبتنی بر بالکچین با تامین شفافیت ،کاهش هزینه و پاسخگویی به توسعه
این شیوه تامین مالی کمک میکنند.
 oپیشنهاد رمز امنیتی :۱۸۷توکنسازی فرایند تبدیل حقوق دارایی به رمز دیجیتال بالکچین است .بالکچینها
میتوانند با سریعتر ،آسانتر و ارزانتر کردن سرمایه ،ضمن باز کردن نقدینگی (و ارزش) ثانویه سرمایهگذاران،
اوراق بهادار خصوصی را متحول کنند.
 برای تامین مالی بهتر شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه دیجیتال موارد زیر میتواند در نظر گرفته شود:
 oبهبود استفاده از ابزارهای تامین مالی موجود برای دیجیتالی کردن موجود از طریق:
 تسهیل دسترسی این شرکتها به ابزارهای موجود ،به عنوان مثال با راهاندازی یک پورتال آنالین که
طیف وسیعی از ابزارهای مالی با پشتوانه عمومی و مناسب بودن آنها را برای میزان بلوغ دیجیتال و
مرحله پروژه را یک جا ارائه کند تا به شرکتها کمک کند موارد موجود را که مناسب نیازهای آنها است
شناسایی کنند .از این طریق بررسی امکان دسترسی به انواع وامهای موجود برای شرکتهای فعال در
حوزه تجارت الکترونیک نیز تسهیل میشود.
 سهولت و سادهسازی برنامهها و همسویی ابزارهای تأمین مالی عمومی از نظر عملیاتی؛ این ممکن است
شامل معیارهای مشترک صالحیت یا مراحل درخواست باشد.
 کاهش عدم تقارن اطالعاتی در تأمین مالی با "نمره دیجیتال" ،که میتواند بلوغ دیجیتالی SMEها و
پروژههای در نظر گرفته شده آنها را نشان دهد .چنین روش نمرهگذاری را میتوان توسط یک نهاد
بیطرف objective ،و معتبر مدیریت کرد و میتواند توسط بخش خصوصی برای بهبود ارزیابی
ریسک خود استفاده شود.
 246ساختار شناسایی و توزیع اطالعات در بالکچین به منظور جلوگیری از اعمال تمرکز به صورت توزیع شده بین کاربرهای مختلف است که از آن به عنوان
دفتر توزیع شده
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 oبهبود تأمین مالی از طریق بدهی برای پروژههای بزرگ و تحولی دیجیتال از طریق:
 افزایش تامین مالی از طریق بدهی با ابزاری جدید برای افزایش پوشش ضمانت براساس طرحهای
موجود برای افزایش تقسیم ریسک بین سرمایهگذاران خصوصی و عمومی و کاهش الزامات وثیقه.
 oتقویت نقش خوشهها و هابهای نوآوری دیجیتال از طریق:
 تعریف نقش مشخص برای خوشهها و هابهای نوآوری دیجیتال به عنوان بخشی از یک چارچوب ملی
برای دیجیتالی شدن SMEها با گنجاندن خوشههای صنعتی و هابهای نوآوری در اجرای مرحله جدید
استراتژی دیجیتالیسازی  I4.0و دادن نقش به آنها در اقدامات کلیدی در حال انجام.
 روندهای متحولکننده صنعت سالمت در پنج بخش هوش مصنوعیwearable ،ها ،واقعیت مجازی و واقعیت افزوده،
اینترنت اشیاء و پرینتر سهبعدی قابل بررسی هستند .در حوزه سالمت ،برای شناسایی مناسبترین منابع مالی برای دستیابی
به اهداف ساختار سرمایه ،تیمهای رهبری سازمانهای بهداشتی درمانی انتفاعی و غیرانتفاعی به یک چارچوب استراتژیک
برای تصمیم گیری نیاز دارند .لیزینگ بخشی حیاتی و رو به توسعه از صنعت بهداشت دیجیتال است که امکان دسترسی
مقرون به صرفه به تجهیزات تشخیصی مانند دستگاههای  MRIو اشعه ایکس ،سختافزار و نرمافزارهای اداری مانند رایانهها
و سیستمهای  CRMو همچنین دستگاههای نظارت بر سالمت در خانه مانند دستگاههای قندخون را فراهم میکند .لیزینگ
نه تنها به ارائهدهندگان خدمات سالمت دسترسی مقرون به صرفه به فناوریهای متصل را ارائه میدهد ،بلکه میتواند تعمیر
و نگهداری تجهیزات ،خدمات امنیتی و به روزرسانیها را نیز پوشش دهد .ارائهدهندگان خدمات سالمت به لطف هزینههای
قابل پیشبینی موجود در قرارداد میتوانند بودجه خود را به طور موثرتری مدیریت کنند .انعطافپذیری بیشتری در زمینه
لیزینگ به دلیل تنوع گزینههای موجود وجود دارد :آنها میتوانند با پرداخت منظم فناوری را به مرور خریداری کنند یا به
راحتی دارایی را برای مدت مشخصی اجاره کنند .به عالوه ،از نظر مالیاتی نیز مقرون به صرفه است چرا که پرداخت اجاره به
عنوان هزینه کسبوکار به حساب میآید .توافقنامه لیزینگ به ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی کمک میکند تا از
جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات استفاده کنند .ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به جای درگیر بودن با تجهیزات
قدیمی و منسوخ شده ،میتوانند به راحتی داراییهای خود را در پایان قرارداد اجاره خود ارتقا دهند .این یک مزیت بزرگ
است زیرا فناوری به طور مداوم در حال بهروزرسانی است.
 مدلهای فاندینگ ابتکارات آموزش الکترونیکی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 oمشارکتهای دولتی -خصوصی شامل وامهای تحت حمایت دولت ،توافق نامههای بستههای خدماتseed ،۱۸۸
 ،fundingحمایت نهادهای مذهبی ،سازمانهای غیردولتی و تأمین مالی خرد
 oکمکهای مالی فناوری شامل بودجه عمومی و کمکهای مالی خصوصی برای سخت افزار ،نرمافزار و آموزش
 oاوراق قرضه و لیزینگ فناوری
 جای درگیر بودن با تجهیزات قدیمی و منسوخ شده ،میتوانند به راحتی داراییهای خود را در پایان قرارداد اجاره خود ارتقا
دهند .این یک مزیت بزرگ است زیرا فناوری به طور مداوم در حال بهروزرسانی است.
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 مدلهای فاندینگ ابتکارات آموزش الکترونیکی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 oمشارکتهای دولتی -خصوصی شامل وامهای تحت حمایت دولت ،توافق نامههای بستههای خدماتseed ،۱۸۰
 ،fundingحمایت نهادهای مذهبی ،سازمانهای غیردولتی و تأمین مالی خرد
 oکمکهای مالی فناوری شامل بودجه عمومی و کمکهای مالی خصوصی برای سخت افزار ،نرمافزار و آموزش
 oاوراق قرضه و لیزینگ فناوری

فصل  :91اقدامات قابل انجام توسط نهادهای مشورتی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی برای کمک به بنااههای این بخش
-91-9مقدمه
وقوع بحران کرونا به دلیل ماهیت آن از جهت اثرگذاری بر سالمت عمومی باعث شد تا مواجهه و مداخله کشورها به منظور جلوگیری
از آثار این بیماری بر سالمت و جان مردم ،آثار منفی گستردهای بر بخشهای مختلف اقتصادی برجای بگذارد و باعث ایجاد زیان
رفاهی قابل توجهی برای خانوار و بنگاههای اقتصادی باشد .تفاوت زیان رفاهی ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا که به دلیل ماهیت
مداخالت دولت بوده است باعث گردید تا دولت ها در ابعاد بزرگ و قابل توجهی به حمایت از خانوارها و کسب و کارهای مختلف روی
بیاروند به طوریکه همانطور که فصل اول به آن اشاره شد ،متوسط بسته مالی دولتها در دنیا که ماهیت بودجهای و یارانهای داشته
فارغ از سیاستهای اعتباری یا پولی ،حدود  ۸درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که  ۹درصد آن ضمانتها دولتی(عمدتا برای
دریافت تسهیالت بانکی توسط بنگاههای اقتصادی) و  ۵درصد آن نیز منابع غیرمشروطی(در مقایسه با ضمانتها که جنبهی مشروط
داشته و استفاده از آنها منوط به عدم ایفای تعهدات بنگاهها و استفاده از ضمانتهای دولتی است) بوده است که دولتها صرف جبران
زیان رفاهی ناشی از بیماری کرونا کردهاند.
با اینحال یکی از عوامل مهم در چگونگی واکنش دولتها و همچنین کسب و کارهای مختلف به آثار منفی ناشی از بیماری کرونا،
فضای سیاستگذاری ممکن در اختیار آنها بوده است .به طور مشخص وجود ابزارهای سیاستی متنوع و در دسترس به گونهای که
متناسب با شرایط بخشهای مختلف آسیب دیده اعم از بنگاه ،خانوار یا دولت باشد ،نقش مهمی در چگونگی طراحی بستههای سیاستی
از جهت اندازه و ترکیب و همچنین نوع واکنش آنها به آثار اقتصادی کرونا بوده است.
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یکی از وجوه مهم بحرانهای اقتصادی از منظر سیاستگذاری ،اصالح رویهها ،قوانین و ابزارها در دوران بحران به منظور مواجهه بهتر
با آثار اقتصادی است و در واقع بحرانهای اقتصادی از یک منظر فرصتی برای اصالح حکمرانی در بخشهای مختلف هستند .با توجه
به اینکه در مواجهه با بحرانهای اقتصادی امکان پیشتیبانی و حمایت اجتماعی برای اجرای اصالحات اقتصادی و حقوقی بیشتر میشود
از این جهت و به عنوان یک عامل موثر ،اصالحات اقتصادی میتواند از پیشتیبانی بیشتری برخوردار باشد .برای بخشی از کشورهای
توسعه یافته که در موج بحران  ۱۹۹۸قرار داشتند ،بخشی از فرایندهای یادگیری و اصالح رویهها ذیل بحران قبلی به دلیل ابعاد بزرگ
و گسترده آن طی شد و به همین خاطر از منظر اصالحات جعبه ابزار سیاستگذاری ،این گروه از کشورها آمادگی بیشتری در مواجهه با
بحران اقتصادی ناشی از کرونا داشتهاند.
با این نگاه ،سیاستگذاری اقتصادی در ایران ،میبایست از فرصت کرونا در جهت رفع برخی از چالشهای حقوقی ،قانونی و شکل دادن
به ابزارهای سیاستگذاری در جهت مواجهه بهتر با بحران کرونا اقدام کند .اصالحات مدنظر را میتوان ذیل دو بخش طبقهبندی کرد.
اصالحاتی که به صورت خاص در جهت مواجهه اقتصادی بهتر با بیماری کرونا یا شوکهای اقتصادی مشابه با آن طراحی میشود.
اصالحات گروه دوم اصالحاتی هستند که به دلیل سازوکار اثرگذاری بحران کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی اهمیت پیدا کردهاند،
قاعدتا تشابه اثرگذاری بحران کرونا با سایر چالشها و شوکهای اقتصادی ،این بخش از اصالحات پیشنهادی را مشابه با سایر
پیشنهادات میکند با این تفاوت که در بخشی از آنها اولویتبندی دچار تغییر میشود.
با در نظر گرفتن مقدمه یاد شده در ادامه به پیشنهاداتی که میتواند توسط اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به سیاستگذار
به عنوان بسته اصالحی ارائه شود ،پرداخته میشود.
-91-3سیاستهای موزهی سالمت مرتبط با کرونا
در شرایط کنونی ،مهم ترین اولویت در خصوص مقابله با کرونا ،ایجاد اطمینان از دسترسی به سطوح مشخصی و تعریف شدهای از
واکسن معتبر و قابل تایید است .واکسیناسیون چه از جهت اثرگذاری آن بر سالمت آحاد اقتصادی و چه از جهت اینکه کشورهای دیگر
فرایند عادیسازی رابطهی اقتصادی خود را تنظیم کنند اهمیت باالیی دارد.
در شرایط کنونی با توجه به محدودیتهای دولت در خصوص دسترسی به سطح مشخصی از واکسن ،محدودیت در منابع مالی و
همچنین محدودیت در ابزارها و روشها برای تامین آن پیشنهادات به شرح زیر قابل طرح است:
اعتباربخشی به سیاست واکسن از طریق اعالم یک برنامهی مشخص و روشن از اولویتها
تخمین اولیه از جمعیتی است که باید واکسن زده شود .این تخمین تابعی از میزان اثربخشی واکسن و همچنین برآوردی از میزان
جمعیتی است که به دلیل ابتال به کرونا ایمنی جمعی پیدا کردهاند .با توجه به وجود موجهای سه گانه ابتال به کرونا در ایران الزم است
ابتدا براوردی از میزان ایمنی جمعی ایجاد شده و ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی گروههایی که ایمنی جمعی پیدا کردهاند ارائه شود تا
بر مبنای آن به نرخ جمعیتی که باید تحت واکسیناسیون قرار گیرند دست یافت .این مساله با توجه به وجود محدودیت در واکسن
اهمیت باالیی دارد تا بتوان واکسن را به شکل بهینه استفاده کرد .در شرایط کنونی ،اولویتهای رسمی اعالم شده برای واکسیناسیون
عمدتا بر اساس گروههای پرخطر بدون در نظر گرفتن مسالهی جغرافیا و همچنین نقش گروههای شغلی یا سایر ویژگیهایی است که
در انتقال و آسیبپذیری ناشی از کرونا اثرگذار است .رعایت این مالکها برای یافتن جمعیت تحت پوشش میتواند به اثربخشی باالتر
واکسن کمک کند .بر اساس برآوردهای سرانگشتی صورت گرفته اگر اثربخشی واکسن  ۰۹درصد باشد و تخمین جمعیتی که ایمنی
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جمعی پیدا کردهاند حدود  ۲۵-۲۹درصد باشد در اینصورت میزان جمعیتی که باید تحت پوشش واکسن باشد حدود  ۸۹-۹۹درصد است.
از این رو یک چالش مهم و قابل طرح برای واکسیناسیون پیدا کردن افراد مناسب برای واکسن ذیل یک مجموعه مالک روشن است
که بتوان بر اساس آن اثربخشی باالتری از واکسن را دنبال کرد .بخشی از برنامه دولت ذیل این روش اتخاذ یک سیاست ارتباطی
مناسب است .به طور مشخص برخی از کشورها پایگاههای اطالعاتی ایجاد کردهاند که ذیل آن افرادی که واکسن را دریافت کردهاند
می توانند به صورت روشن و مشخص هرگونه(با تاکید بر هر نوع از عوارض ایجاد شده اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) عوارض ایجاد
شده پس از واکسن را ثبت کنند و تیمهای کارشناسی پیگیری عوارض ایجاد شده و گزارشهای منظم و متواتر از نتایج حاصل شده
را بر عهده دارند .در اختیار قرار دادن دادههای ثبت شده به تیمهای مستقل و علمی به منظور ارزیابی این آثار میتواند در اعتباربخشی
به واکسنهای مختلف در داخل و همراهی بیشتر گروههای مختلف برای واکسن کمک کند .به عالوه در صورتی که تداوم خرید یا
تولید مشترک یا تولید واکسن داخلی ،چند نوع واکسن در اختیار بود ،الزم است به افراد در انتخاب نوع واکسن اختیار داده شود تا بتوان
اعتماد عمومی بیشتری را برای واکسیناسیون جلب کرد.
استفاده از ظرفیت ماده  18قانون الحاق برای اخذ عوارض جهت تامین مالی
به عالوه اگرچه واکسیناسیون یکی از اولویتهای کالن ملی است و ممکن است مسالهی تامین منابع مالی برای آن در مقایسه نسبی
با سایر هزینهها چالش جدی نباشد با این حال با توجه به محدودیتهای عمومی در خصوص منابع مالی میتوان از ظرفیتهای قانونی
برای تامین منابع مالی در خصوص واکسیناسیون اقدام کرد .یکی از ظرفیتهای قانونی ماده  ۸۸قانون الحاق برخی موارد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )۱است که ذیل آن اخذ عوارض از کاالها وخدمات آسیبرسان به سالمت را حداکثر تا  ۲۹درصد
ارزش کاال مجاز دانسته است .طی سالهای گذشته اگرچه در پایان هر سال فهرست این گروه از کاالها توسط وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی اعالم میشود ،با اینحال با توجه به اینکه تعیین عوارض مربوطه و وصول آن ذیل کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه
از جمله وزات صنعت،معدن و تجارت،وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بوده
است ،با این حال به دلیل عدم همگرایی و همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به اخذ عوارض از این فهرست کوتاهی میشود و
علی رغم تاکید قانون تاکنون منابعی از این طریق ایجاد نشده است .با توجه به اینکه مصداق فهرست مدنظر این قانون شامل موارد
مانند سیگار ،برخی از نوشیدنیها و فراوردههای گوشتی با اثرات نامناسب بر سالمت میشود و ارزش فروش این کاالها قابل توجه
است ،و به عالوه منابع دیده شده به صورت مستقیم برای واکسن کرونا در الیحه بودجه هزار میلیارد تومان بوده است ،میتوان از این
ظرفیت قانونی نسبت به عملیاتی کردن اخذ عوارض از ابتدای سال آتی و استفاده از منابع حاصل شده برای تامین واکسن اقدام کرد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن
با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی الزم است از طریق سازمان غذا و دارو و استفاده از شرکتهای معتبر داخلی نسبت به واردات
واکسن و ایجاد بازار داخلی برای آن برای انواعی از واکسن که تاییدات مراکز بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی را دارند اقدام
کرد .این امر اوال بخشی از بار مالی از دوش دولت را کاهش میدهد و از سوی دیگر در عبور هر چه سریعتر از شرایط جاری میتواند
موثر باشد.
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-91-1ایجاد صندوق ویژه برای اعطای ضمانت به بنااههای کوچک و متوسط
یکی از چالشهای مهم در تامین مالی به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی نداشتن وثیقه مناسب و کافی برای این گروه
از بنگاه هاست .در دوران یکی از ابزارهای گسترده استفاده شده توسط کشورهای مختلف برای کمک به بنگاههای اقتصادی به ویژه
بنگاههای کوچک و متوسط شکلگیری صندوقهای ضمانت با منابع دولتی به منظور استفاده اهرمی از منابع مالی دولتی در جهت
کمک به بنگاه های اقتصادی بوده است به طوریکه متوسط استفاده از این ابزار به تنهایی حدود  ۹درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و
به عالوه از جمله ابزارهایی بوده است که بیشترین استفاده را توسط بنگاههای اقتصادی داشته است .به همین خاطر پیشنهاد میشود
صندوق ضمانت از بنگاههای کوچک و متوسط با منابع دولتی ایجاد شود و نقش ضمانت این بنگاهها را بر عهده داشته باشد .به عالوه
پیشنهاد میشود استانداردهای وامدهی این صندوق مطابق با استانداردهای به روز در ارزیابی وشناسایی ریسکهای بنگاههای اقتصادی
باشد و از نظام شفافیت مالی برای انتشار اطالعات و فرایندهای تصمیمگیری در خصوص اعطای وام استفاده کرده تا اطمینان از صحت
شناسایی و اعطای وام این صندوق ایجاد شود.
-91-1اصالح در نظام بیمه بیکاری و تامین اجتماعی در ایران
یکی از چالش های مهم در کسب و کار در ایران ،مسائل مربوط به تامین اجتماعی است .نرخ باالی مشارکت کارفرما در صندوقهای
بیمه ای باعث شده است تا به عنوان یک عامل ،سهم کارگران غیررسمی در اقتصاد افزایش یابد و همین امر در شناسایی این گروه از
کارگران در مواجهه با بحران های مانند کرونا چالشهای جدی ایجاد کند .به عالوه از منظر نظام تامین اجتماعی در ایران ،محدودهی
بنگاه اقتصادی به منظور اعمال قواعد تامین اجتماعی به صورت روشن مشخص نیست و همین امر باعث ایجاد چالش برای بنگاههای
اقتصادی میشود .به همین خاطر پیشنهاد میشود موارد زیر پیگیری شود:
 مشارکت پلکانی کارفرما در حق بیمه و کاهش آن با افزایش سطح دستمزد :یکی از سیاستهای بازتوزیعی مناسب در کشورهای
مختلف کاهش مشارکت کارفرما در حق بیمه در صورت افزایش دستمزد است .این امر میتواند با کاهش بار مالی کارفرما از
نظام تامین اجتماعی انگیزه کارفرمایان برای مشارکت در نظام تامین اجتماعی به منظور شناسایی بهتر بخش غیررسمی را
فراهم سازد.
همچنین برای صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد میشود اصالحاتی به شرح زیر به عنوان ابزاری مهم در مواجهه با بحرانهایی مانند
کرونا پیگیری شود:
 ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری از طریق:
 oکاهش مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور افزایش انگیزه برای جستوجوی بیشتر برای کار و همچنین
امکان شمول بیشتر افراد برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی
 oافزایش طول مدت مشارکت در صندوق بیمه به منظور مشمول شدن استفاده در بیمه بیکاری
 oکاهش تعهدات غیرمرتبط با بیمه بیکاری ذیل صندوق و ایجاد انعطاف در تعیین پارامترهای پوشش مطابق با منابع
وصول شده به منظور جلوگیری از تشدید عدم تعادل
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-91-2اصالمات پیشنهادی در نظام تامین مالی کشور
نظام تامین مالی کشور با اشکاالت و چالشهای متعددی مواجه است .مشابه با نتایج سیاستی در فصل گذشته پیشنهاد میشود موارد
زیر در اولویت اصالحات قرار گیرد:
 اصالمات مقوقی در قوانین و مقررات در بازار سرمایه
 oمعافیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی کوچک از شمول در قوانین و مقررات سازمان بورس
 oساختار شرکتهای سهامی عام در کشور ،امکان انتشار کالسهای مختلف سهام (سهام دارای حق رای و بدون حق
رای) پیش بینی شود تا شرکتها بتوانند بدون نگرانی از بابت رقیق شدن سهامداری ،از طریق انتشار سهام بدون حق
رای تامین مالی کنند
 oتعریف دقیق ساختار حقوقی همکاری محدود  Limited Partnershipدر قانون تجارت ایران برای تسهیل پروسه
ایجاد صندوق های سرمایهگذاری خصوصی و خطرپذیر
 oتعریف دقیق سرمایهگذاران تایید شده  Accredited Investorsدر دستورالعملهای سازمان بورس ایران و تسهیل
قوانین و مقررات در مورد ابزارهایی که صرفا چنین سرمایهگذارانی در آنها وارد میشوند
 اصالمات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه
 oایجاد زیرساخت الزم برای امکان انتشار اوراق بدهی کوچک ( )Mini-bondبه عنوان یک ابزار تامین مالی برای
بنگاههای با اندازه کوچک و متوسط
 oتعریف و انتشار اوراق بدهی مصون از تورم ،به منظور کشف نرخ پایه در بازار اوراق بدهی و قیمتگذاری سایر نرخها با
توجه به آن
 oتسریع در اعطای مجوز به شرکتهای تامین سرمایه به منظور باال بردن رقابت در انتشار اوراق و در نتیجه کاهش
کارمزد انتشار اوراق بدهی
 oتعریف اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام برای افزایش تنوع ابزارهای مالی و نیز کاهش دادن احتمال نکول (به دلیل
قابلیت تبدیل به سهم)
 اصالمات پیشنهادی در جهت توسعه ابزارهای مالی در نظام مالی با تاکید بر شبکه بانکی
 oانتقال و اوراق بهادارسازی حسابهای دریافتنی از طریق خارج کردن
 oتنزیل بروات و خرید دین
 oتنزیل معکوس
 oوام بر مبنای دارایی
 oوام غلطان
 oتأمین مالی کف کارگاه
 oپرداخت حق بیمهها
 oوام بدون پشتوانه دارایی
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-91-3اصالمات پیشنهادی در نظام ارزی و تجاری کشور
یکی از چالشهای مهم در حوزهی تجارت ایران عدم توجه به موانع غیرتعرفهای به ویژه استانداردهای گمرکی و استانداردهای
طرفهای تجاری است .با توجه به اهمیت تجارت با کشورهای همسایه برای ایران پیشنهاد میشود شکل دادن به نظام یکپارچه
گمرکی بین ایران با کشورهای همسای ه یا وارد شدن ایران به قرارداد تسهیل در تجارت به عنوان مبنا برای همگرایی در گمرکات
دنبال شود .همچنین برای سیاستهای ارزی مطابق با موارد پیشنهاد شده انتشار اوراق ارزی و اعتبار ارزی دنبال شود.
-91-1اصالمات پیشنهادی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
با در نظر گرفتن نکات گفته شده به عنوان بستر اصلی چالش در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور ،نکات زیر را میتوان به عنوان
پیشنهادات بخشی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ذکر کرد:
 در حوزه حقوق مخابراتی قوانین یا مقررات جدیدی باید صادر شود .هدف از این قوانین تنظیم مقررات ایجاد زیرساختهای
مخابراتی زیرزمینی و روزمینی (از جمله سایتهای برج و زیرساخت ها) به منظور پرداختن به موضوعات حق تقدم است که
در حال حاضر مانع اصلی گسترش نفوذ و پوشش باند پهن در بسیاری از بازارهای منطقه است .عالوه بر این ،مهم است که
قوانینی وضع شود تا سرعت پهنای باند مشاهده شده با سرعت پهنای باند واقعی که توسط اپراتورها و  ISPتبلیغ میشود
سازگار باشد.
 در حوزه سالمت ،حفاظت از اطالعات ،امنیت و حریم خصوصی ،و نیز درمان و تجویز از راه دور و یا با کمک اپلیکیشن از
مواردی است که باید مبنای تدوین قوانین مرتبط قرار بگیرد .ماده  ۶۷قانون برنامه توسعه ششم و همچنین ماده  ۶قانون
تجارت الکترونیک یکی از موانع توسعه حوزهی سالمت ذیل اقتصاد دیجیتال است .به همین خاطر به عنوان گام اول ضروری
است برای توسعه حوزهی سالمت اقدامات زیر عملیاتی شود:
 oبا توجه به ضرورت راهاندازی کلینیکهای تخصصی مجازی جهت تبادل اطالعات ،کاهش تردد و تجمع بیماران
الکتیو و همچنین راهاندازی دوراپزشکی ،مجوز استفاده از فرمهای بالینی بیمارستانی ،امضای الکترونیک کادر درمان
و استفاده از اسناد الکترونیک و تصویر الکترونیک(اسکن) اوراق پروندههای پزشکی و بیمارستانی برای تمامی مراکز
ارائه خدمات سالمت ذیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعم از مراکز دولتی ،خصوصی ،عمومی
غیردولتی ،خیریه و مراکز وابسته به نهادها صادر شود و این امضای الکترونیکی توسط تمامی بیمهها مورد تایید
باشد.
 oهمه سازمانهای بیمهگر پایه و شرکتهای تجاری مکلف باشند تمامی اسناد الکترونیکی صادر شد توسط مراکز
ارائه کننده خدمت را از طریق درگاه امن و یکپارچه تبادل اطالعات سالمت و ذیل دستورالعملهای تعیین شده
توسط تولیت حوزهی سالمت(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) مورد تایید قرار داده و در چارچوب تعهدات
خود رسیدگی و پرداخت نمایند.
 oبه استناد ماده ( ) ۶۷قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور تسهیل در ارائه خدمات سالمت الکترونیک
ذیل دستورالعملی که باید توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه
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می شود الزام موضوع بند ماده ( )۶قانون تجارت الکترونیک ،در صورتیکه دارو توسط داروخانه با نسخه الکترونیک
تحویل بیماران شود ،بالمانع است
 در کنار موارد یاد شده برمبنای تجریبات سایر کشورها ،تدوین دستورالعمل و قانون مشخص برای بخش سالمت با توجه به
اهمیت این بخش ضروری است که ذیل این دستورالعمل یا قانون موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:
 oشناسایی هویت ارائهکننده خدمت و بیمار
 oکسب رضایت بیمار برای مشاوره
 oانواع مشاوره
 oتجویز و ارائه نسخه
 oاخالق پزشکی ،حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها
 oبازپرداخت هزینههای اپلیکیشنهای حوزه سالمت
 oگسترش زیرساختهای تلماتیکس ،شاخهای از فناوری اطالعات که با انتقال از راه دور اطالعات رایانهای سروکار
دارد
 در حوزه آموزش این موارد میتواند مد نظر قرار بگیرد:
 oتصویب برنامههای یادگیری دیجیتال دولتی و تشویق برنامههای یادگیری دیجیتال استانی و منطقهای
 oتعریف یادگیری شخصی
 oراهنمایی در مورد اجرای مواد آموزشی دیجیتال
 oتدوین استانداردهای یادگیری دیجیتال برای دانشآموزان و دانشجویان
 oنحوه نظارت بر محتوای آموزشی دیجیتال
 oتعریف مدارس مجازی و شرایط آنها
 oقانون کپیرایت برای محتوای آموزشی دیجیتال
 در حوزه تجارت الکترونیک پیادهسازی یک استاندارد ملی یکپارچه برای تمامی معامالت الکترونیکی که استفاده از امضاهای
الکترونیکی ،قراردادهای الکترونیکی و سوابق الکترونیکی را تشویق کند میتواند کمک کننده باشد .در قوانین مربوطه باید
به شرایط اعتبار برای امضاها ،قراردادها و سوابق الکترونیکی ،الزامات حفظ قرارداد و سوابق الکترونیکی ،و استانداردهای
یکنواخت ملی برای صنعت بانکداری و بیمه باید توجه شود.
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