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اوراق قرضالحسنه بدون بهره در راه بازار
رييس كميته فقهي بازار سرمايه گفت :اوراق اجاره يكي از پر كاربردترين صكوك است كه در سال  ۲۰۱۱توسط ايران مورد استفاده قرار گرفته و ازجمله ابزاري است كه كميته فقهي آن را تاييد كرده است .غالمرضا
مصباحي مقدم در نهمين دوره بازار سرمايه اسالمي گفت :قرض بدون بهره در شريعت اسالم پسنديده است .اوراق قرض الحسنه بدون بهره است و ناشر اوراق به اندازه ارزش اسمي اوراق بدهكار ميشود .اينجا
اوراق به كسر يا صرف نداريم.
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پرداخ�ت ۱۰ميلي�ارد توم�ان تس�هيالت ب�ه
بنگاههاي توليدي تا  ۲ماه آينده .مهر
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عرضه ميشود .ايسنا
اولتيمات�وم كاه�ش عرض�ه بنزين فعلا اجرا
نميش�ود/افزايش  ۲درص�دي كارم�زد عرضه
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زاويه

رشد اقتصادي به  3/3درصد
كاهش مييابد

صندوق بينالمللي پ��ول در جديدترين گزارش خود
با پيشبيني كاهش رش��د اقتصادي ب��ه  3/3درصد و
در عين ح��ال افزايش نرخ بيكاري ب��ه  12/52درصد
در س��ال  2017اعالم كرد ،طي س��ه سال گذشته كل
سرمايهگذاري انجام شده در اقتصاد ايران روند كاهشي
داشته اس��ت .صندوق بينالمللي پول در جديدترين
گزارش خود كه ساعاتي قبل منتشر كرد ،برآورد خود
از ش��اخصهاي كالن اقتصادي ايران در سال  2016و
پيشبيني تا پايان س��ال  2017را اعالم كرد .بر اساس
اين گزارش ،توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2016
به  376ميليارد و  755ميليون دالر رس��يده است .اين
رقم براي سال 2015بالغ بر 374ميليارد و 306ميليون
دالر بوده است ،اما اين رقم در سال 2017كاهش خواهد
يافت و به 368ميليارد و 488ميليون دالر خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش ،رشد اقتصادي ايران در سال2016
به  )6/544( 6/6درصد افزايش يافته است .اين صندوق
رشد اقتصادي ايران در سال  2015را منفي  1/6اعالم
كرده است .در عين حال اين نهاد بينالمللي از كاهش
رشد اقتصادي ايران در س��ال  2017به )3/286( 3/3
درصد خبر ميدهد .برآورده��اي صندوق بينالمللي
پول نشان ميدهد ،توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس
ش��اخص قدرت خريد در سال ميالدي گذشته بالغ بر
 1454ميليارد دالر بوده كه پيشبيني ميشود ،اين رقم
در سال جاري بيش از  80ميليارد دالر افزايش يابد و به
بيش از 1535ميليارد دالر برسد .همچنين سرانه توليد
ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد نيز
كه در سال  2016بالغ بر  18077دالر برآورد شده است
در سال جاري ( )2017به حدود  18858دالر افزايش
خواهد يافت .به اين ترتيب ،سهم ايران از اقتصاد جهاني
در سال  2016افزايش يافته است و از  1/17درصد در
س��ال  2015به  1/213درصد رسيده است اما در سال
 2017دوباره كاهش مييابد و به  1/212درصد خواهد
رس��يد .اين نهاد بينالمللي همچنين اعالم كرد :كل
سرمايهگذاري انجام ش��ده در اقتصاد ايران طي سال
گذش��ته معادل  31/19درصد توليد ناخالص داخلي
رسيده است در حالي كه اين رقم طي سال  2015برابر
با 32/10درصد بوده است .همچنين كل سرمايهگذاري
انجام شده در اقتصاد ايران در سال جاري ميالدي باز هم
كاهش مييابد و به  31/09درصد توليد ناخالص ملي
خواهد رسيد .كل پساندازهاي ملي نيز نسبت به توليد
ناخالص داخلي نيز در س��ال  2016به  37/44درصد
جيدي پي رس��يده است كه در مقايسه با سال 2015
افزايش را نشان ميدهد .پيشبيني صندوق براي سال
جاري ميالدي كاهش اين رقم و رسيدن به 36/3درصد
است .بر اساس اين آمار ،نرخ تورم كه در سال 2016برابر
با  8/866درصد برآورد ش��ده است كه امسال افزايش
مييابد و به  11/23درصد خواهد رس��يد .نرخ تورم در
سال  2015برابر با  11/9درصد اعالم شده است .واردات
ايران كه در سال  2016رشد  16/97درصدي را تجربه
كرده بود ،امسال با رشد  14/58درصدي مواجه خواهد
شد .بر اس��اس برآوردهاي اين گزارش ،صادرات ايران
كه در س��ال  2016رشدي  43/07درصدي داشت ،در
سال جاري رشد منفي  5/34درصدي را تجربه ميكند.
گزارش صندوق بينالمللي پول از بدترشدن وضعيت
بيكاري در ايران طي سال 2016و امسال نسبت به سال
قبلخبرميدهدوپيشبينيكردهاستكهنرخبيكاري
در سال  2017به  12/52درصد برسد ،در حالي كه اين
رقم براي سال  2016برابر با  12/45درصد اعالم شده
اس��ت .همچنين نرخ تورم ايران در سال  2015برابر با
 11درصد برآورد شده است.

ويژه

اعطاي تنديس و مدال
به بانك ملت

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ،تنديس و مدال
نمايش��گاه بورس ،بانك و بيمه را به بانك ملت اعطا
ك��رد .به گ��زارش روابط عمومي بان��ك ملت ،دكتر
شاپور محمدي همراه با اعضاي كميسيون اقتصادي
مجلس از غرفه اين بانك در نمايشگاه بورس ،بانك و
بيمه بازديد كرد .رييس سازمان بورس در اين بازديد
ب��ا قدرداني از حضور گس��ترده گ��روه مالي ملت در
نمايشگاه ،تنديس و مدال فاينكس را به دكتر هادي
اخالقيفيضآثار ،مديرعامل بانك ملت اعطا كرد.
بر اساس اين گزارش ،بانك ملت همراه با شركتهاي
زيرمجموعه خود در قالب گروه مالي ملت ،با حضور در
دهمين نمايشگاه بانك و بيمه ،خدمات و محصوالت
خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد.

تشكيل بخش تخصصي
خسارت خودرو در بيمه«ما»

با تصميم اعضاي هياتمديره و مديرعامل ش��ركت
سهامي بيمه «ما» ،بخش تخصصي خسارت خودرو
اين شركت در پاركينگ بيهقي آغاز به كار كرد.
به گ��زارش روابط عموم��ي بيمه «ما» در راس��تاي
خدمت رساني مناس��ب ،پرداخت سريعتر خسارت
و در نهايت رضايتمندي بيش��تر بيمهگذاران ،بخش
تخصصي خسارت خودرو شركت سهامي بيمه «ما»
تش��كيل و درضلع شمال ش��رقي پاركينگ بيهقي،
طبقه اول تاالر پايتخت آغاز به كار كرد.

كالن

صندوقهاي با درآمد ثابت ،منطقه آزاد بانكها شد

وقتي بانكها اهرمهاي
نظارتي را دور ميزنند

كارشناس اقتصادي

سوق تسهيالت به سمت
توليد اشتغالزا

نظام بانكي به عنوان پيش��ران اقتصاد
اي��ران در صورتي ميتواند زمينهس��از
بروز و ظهور اقتصاد مقاومتي شود كه يك برنامه چند
وجهي براي رفع مشكالت بازار پول طراحي و اجرا شود.
اقتصاد مقاومتي يكي از كليدواژههاي مهمي است كه
در چند س��ال اخير در اقتصاد كشور مطرح شده است.
اقتصاد مقاومتي ارتباط نزديكي با اقتصاد اسالمي دارد.
يعني ذات اقتصاد برگرفته از شريعت و دين مبين اسالم
باثب��ات و مقاوم در برابر ش��وكهاي داخلي و خارجي
اس��ت؛ چرا كه در يك نظام اقتصادي ايدهآل اسالمي
از يك سو پيوندي ناگسس��تني بين بخش اعتباري و
بخش واقعي وجود دارد و از س��وي ديگ��ر ،از منابع به
صورت بهينه استفاده ميش��ود .بر اين اساس ،اقتصاد
مقاومتي مردمبنياد ،عدالتمحور ،دانشبنيان ،پيشرو،
فرصتس��از ،مولد ،درونزا ،برونگ��را و انعطافپذير
است .از سوي ديگر ،نظريهها و تجربه جهاني حاكي از
آن اس��ت كه ميان توسعه بخش مالي اقتصاد و توسعه
اقتصادي رابطه بسيار نزديكي وجود دارد و رسيدن به
رشد و توس��عه اقتصادي مطلوب ،بدون تجهيز منابع
مالي بلندمدت ،امري غيرممكن است .مطابق با نظريات
اقتصادي ،ارتباط مثبت و معناداري بين توسعه بازار پول
و سرمايه و رشد اقتصادي وجود دارد .نهادهاي مالي در
مورد شكلگيري و تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي
تصميمگي��ري ميكنن��د و كارآفرينان را ب��ه نوآوري
ترغي��ب خواهند كرد .با نظر به اينك��ه بار اصلي تامين
مال��ي اقتصاد ايران بر دوش نظام بانكي اس��ت و اصوال
اقتصادي بانكمحور در كش��ور حاكم است ،لذا وزن و
نقش نظام بانك��ي در حركت و تحقق اقتصاد مقاومتي
بسيار زياد است .با توجه به وابستگي مالي بخشهاي
توليدي به اين نهاد بازار پول ،هرگونه ناكارآمدي يا بروز
بحران در سيس��تم بانكي ميتواند بخشهاي مختلف
اقتصاد را با معضالت زيادي مواجه كند .در حال حاضر
ي اصليتري��ن تامينكنن��ده منابع مالي
ش��بكه بانك 
بخشهاي واقعي اقتصاد (صنعت ،كشاورزي ،تجارت
و خدمات) محسوب شده و در كنار كاركرد اصلي خود
(تجهيز و تخصيص بهينه منابع و ارايه خدمات متنوع
به مشتريان) به دنبال درآمدزايي و كسب سود است .در
اين شرايط ،نظام بانكي به عنوان پيشران اقتصاد ايران در
صورتي ميتواند زمينهساز بروز و ظهور اقتصاد مقاومتي
ش��ود كه يك برنامه چند وجهي براي رفع مش��كالت
نظام بانك��ي همراه با رفع مش��كالت ديگر بخشهاي
اقتصادي و قدرتآفرين��ي در واحدهاي توليدي مورد
توجه قرار گي��رد .در منظومه اقتصاد مقاومتي بانك به
عنوان واسطه در تجهيز و تخصيص منابع بايد بهگونهاي
عمل كند كه حامي توليد و اشتغال باشد و زمينه پيوند
س��الم و اثرگذار بين سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي
را در چارچوب اقتصاد متكي به شريعت مهيا سازد .در
پايان پيش��نهادهاي ذيل جهت نزديك ساختن نظام
بانكي كشور به اهداف اقتصاد مقاومتي قابل ارايه است:
• حركت هماهنگ بازار پول با مالحظات بخش واقعي
اقتص��اد • عدم ورود بانكهاي كش��ور به فعاليتهاي
س��وداگرانه • حمايت ويژه ش��بكه بانكي از توليد ملي
با تاكيد بر تامين مالي خرد و اش��تغالزا • اولويتبندي
تسهيالت بانكي و اختصاص آنها به بخشهاي توليدي
اثرگذار • طراحي تدابي��ر الزم جهت مواجهه با پديده
ناميمونمطالباتغيرجاري• پاكسازيترازنامهبانكها
از داراييهاي س��مي • خروج تدريجي از بنگاهداري •
نظارت كامل و دقيق بر مصارف تسهيالت اعطايي.

خبر كوتاه

مذاكره با چند شركت خارجي
براي توليد خودروي جديد

معاون وزي��ر صنعت در امور صناي��ع از مذاكره با چند
شركت خارجي از جمله پروتون براي توليد خودروي
جديد در كارخانه زاگرس خ��ودرو خبر داد و گفت :در
حال حاضر از ظرفيت اين كارخانه براي خدمات بدنه و
رنگ به پارس خودرو و سايپا استفاده ميشود .محسن
صالحينيا در واكنش به بحثهاي مطرح شده مبني بر
تعطيلي كارخانه زاگرس خودرو بروجرد اظهار داشت:
اين كارخانه در حال حاضر فعال است و خدمات بدنه و
رنگ براي محصوالت سايپا و پارسخودرو ارايه ميدهد.
وي توضيح داد :در سالهاي گذشته محصوالت شركت
پروتون مالزي در كارخانه زاگرس خودرو توليد ميشد
اما از س��ال  87به بعد توليد اين محصوالت در زاگرس
خودرو متوقف ش��د .معاون وزير صنعت تصريح كرد:
براي فعال نگه داشتن اين كارخانه ،ارايه خدمات بدنه و
رنگ براي شركت پارس خودرو به زاگرس خودرو سپرده
شد و در حال حاضر نيز اين كار ادامه دارد .صالحينيا با
بيان اينكه هماكنون مذاكراتي با چند شركت مختلف
خارجي از جمله پروتون براي توليد محصول مشترك با
زاگرس خودرو در حال انجام است ،گفت :سال گذشته
شركت زاگرس خودرو به شركت عظيم خودرو واگذار
شد.مذاكرهبينمديراناينشركتباطرفهايخارجي
در حال انجام است.

تداوم مذاكره با مرسك براي
اليه نفتي پارسجنوبي

وزير نفت از ادامه مذاكره با ش��ركت دانماركي مرسك
جهت توسعه اليه نفتي پارس جنوبي و تغيير كارفرماي
اين ميدان خبر داد .بيژن نامدار زنگنه در گفتوگو با مهر
با اشاره به تداوم مذاكرات با اين شركت دانماركي گفت:
اميدواريم توافقهاي نهايي در آيندهاي نزديك حاصل
شود .بر همين اساس تصميم گرفته شد كارفرماي اين
پروژه ش��ركت نفت و گاز پارس باشد .در همين ارتباط
غالمرضا منوچهري ،معاون توسعه و مهندسي شركت
ملي نفت هم در گفتوگو با مهر در پاس��خ به اينكه در
حوزه پيمانكاري تكليف مذاكرات به چه نتيجهاي ختم
شده است گفت :فعال مذاكرات خود را با شركت مرسك
دانمارك به پيش ميبريم تا در آيندهاي نزديك به انعقاد
قرارداد برسيم .اين اظهارات منوچهري در حالي مطرح
ميشود كه وي از شركت پتروايران خواسته است براي
اجراي برنامه توليد از اليه نفتي پارس جنوبي حتما از
مشورتهاي شركت مرسك دانمارك استفاده كند.

صندوق هم اين س��ود باالتر از مصوبه را به
خري��دار يونيت ميدهد .به بي��ان ديگر به
خريدار يونيتي كه به حكم ش��وراي پول و
اعتبار نميتواند سود باالي  15درصد بگيرد
با وس��اطت صندوق مقدار بسيار بيشتري
سود پرداخت ميشود .در بعضي صندوقها
دقيقا صد درصد دارايي به صورت سپرده نزد
بانك مادر است.
استفاده از صندوقها به عنوان شرخر

رشد تصاعدي
صندوقها

در بعض�ي م�وارد اندازه
صندوق تنه به تنه اندازه
بان�ك اصل�ي ميزن�د.
چنان ك�ه در مورد بانك
ش�هر كل داراييه�اي
بان�ك تقريب�ا  26هزار
ميلي�ارد تومان اس�ت و
اندازه صن�دوق  25هزار
ميلياردتومانوباسرعت
رش�دي ك�ه صندوقها
دارن�د ،بعيد نيس�ت به
زودي از بان�ك م�ادر
بزرگتر شوند.

مهري جمشيدي /اعتماد

گروه اقتصادي

اين روزها هرچند دادخواهي
بانكها براي عدم اعالم سود
دس��توري و قطعي بارها ش��نيده ش��ده و
ذهنيت بحران داراييهاي مس��دود شده
روز به روز قوت ميگيرد اما بررسي دقيقتر
تصويري ديگر را از شرايط بانكها رونمايي
ميكند؛ ش��رايطي ك��ه با بهرهگي��ري از
ترفندها هنوز هم براي بانكها س��ودآور و
مطلوب است .بانكها مدت زيادي نيست
كه با استفاده از صندوقهاي درآمد ثابت ،از
ت بانك مركزي گريختهاند و با
زير بار نظار 
ساز دلخواه نرخ سود و ساير مناسبات خود
را ميچينند.
يكي از نهادهاي مالي نه چندان سابقهدار،
صندوقهاي با درآمد ثابت هس��تند كه به
اعتقاد كارش��ناس اقتصاد سياسي در اكثر
موارد با حمايت يك بانك ايجاد ميش��وند

و يونيته��اي آن هم پش��ت كانت��ر بانك
فروخته ميش��ود .اين صندوقها در ابتدا
با هدف س��رمايهگذاري در اوراق با درآمد
ثابت و ابزاره��اي بدهي ايجاد ش��دند ،اما
امروز عمال نقش منطقه بدون نظارت بانكي
يا منطقه آزاد بانكي را ايفا ميكنند .درباره
اين صندوقها توجه به چند مطلب بس��يار
ضروري است.
صندوقهاي از مادر فربهتر

اوال تصور ميش��ود اي��ن صندوقها بخش
حاش��يهاي از بازار پول را تش��كيل دهند و
اين نظارت ضعيف برآن نبايد چندان مهم
باش��د .حال آنكه در كانال مزبور غلط بودن
اين تصور به طور مفصل بررسي شده است.
در بعضي موارد اندازه صن��دوق تنه به تنه
اندازه بانك اصلي ميزند .چنان كه در مورد
بانك شهر كل داراييهاي بانك تقريبا 26
هزار ميليارد تومان اس��ت و اندازه صندوق
 25هزار ميليارد تومان و با س��رعت رشدي

كه صندوقها دارند ،بعيد نيست به زودي از
بانك مادر بزرگتر شوند.
دوم تصور ميش��ود اين صندوقها دارايي
خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق
با درآمد ثابت نگ��ه ميدارند .اين تصور نيز
اشتباه است .اگر چه صندوقهايي كه واقعا
اين كار را كردهاند اكنون هم وضع سودآوري
و هم ثبات مالي كامال قابل دفاعي دارند اما
صندوقهاي بسياري عمال ترجيح دادهاند
هر كاري به جز وظيفه اصلي را انجام دهند.
ردگم كني عملكرد در حسابها

يكي از عاليق مديران بانك مادر آن است كه
از صندوق براي دور زدن اهرمهاي نظارتي
و حدود تعيين شده س��ود سپرده استفاده
كنند .چنان كه دارايي صندوق را به صورت
سپرده نزد خود بانك مادر نگه ميدارند و با
استفاده از رابطه مادر و فرزندي ،سود باالتر از
مصوبه به سپرده مزبور پرداخت ميكنند -و
رد آن را در حس��ابداري گ��م ميكنند -و

از اي��ن بدت��ر بانكهايي هس��تند كه از
صندوق به عنوان شرخر حقوقي استفاده
ميكنن��د كه ش��رح مفص��ل و غمباري
دارد .مس��اله ديگ��ر اما ع��دد نقدينگي
اس��ت .يونيتهاي صندوقها با تضمين
نقدش��وندگي از طرف بان��ك مادر همراه
هس��تند .از اين لحاظ اين ديدگاه وجود
دارد ك��ه بايد اين يونيته��ا را هم نوعي
ش��بهپول به حس��اب آورد .مخالفان اين
ديدگاه ميگويند اين يونيتها در مواردي
كه دارايي معادل آن نزد بانك مادر سپرده
شده است در صورت واخواهي عمال باعث
كاهش جمع سپرده ميشوند و سرجمع
تغيي��رات نقدينگي از اي��ن دريچه صفر
اس��ت .اما موافق��ان معتقدن��د در طرف
دارايي صن��دوق ب��راي اي��ن يونيتها،
دارايي نقدناپذير هم هست و در مواردي
كه صندوق شرخر است بسيار هم هست
و بايد اين را در عدد نقدينگي لحاظ كرد.
اهميت اين موضوع از آن جنبه اس��ت كه
همين حاال در اثر سوءتدبير مقامات پولي
دولت محترم نقدينگي ظرف س��ه سال
دو برابر ش��ده اس��ت و اضافه ش��دن اين
رديف جدي��د عدد را ب��ه مراتب بزرگتر
خواهد كرد.
مس��ووالن بانك مركزي معتقدند انتش��ار
اوراق با درآمد ثابت باعث ش��ده كه كاهش
نرخ سودهاي سپرده بانكي به سمت پايين
چسبنده باشد ،اما كارشناسان بازار سرمايه
در اين باره ميگويند انتشار اوراق بدهي يك
بار مالي را از دوش بانك مركزي برميدارد.
به عقيده آنها صندوقه��اي با درآمد ثابت
در ش��رايط فعلي كه ن��رخ بهرههاي بانكي
پايين آمده يكي از ابزارهاي جايگزين براي
سرمايهگذاران اس��ت كه به دنبال ريسك
نيس��تند ،چرا كه در صندوقهاي س��هام
س��رمايهگذاران بايد ريس��ك را بپذيرند.
بنابراين يك سال امكان دارد سود مناسبي
داش��ته باشند و س��ال ديگر ضرر دهند .در

صندوقهاي با درآم��د ثابت مدير صندوق
حداقل بازده��ي را براي س��رمايهگذاران
تضمين ميكند و در نهايت اگر توانس��ت،
بازدهي باالتري هم به دست ميآورد.
سرمايهگذاران اندكي هس��تند كه دربازار
س��هام و اوراق بدهي جابهجا ميشوند .اين
بازارها از هم تفكيك ش��ده هستند و اكثر
مش��تريان صندوقهاي س��رمايهگذاري
با درآمد ثابت مش��تري بانك هس��تند كه
ريس��كگريزند اما آنها كه در صندوقهاي
س��هام س��رمايهگذاري ميكنند سرمايه
خ��ود را آوردهاند كه ريس��ك كنن��د و در
مقابلش بازدهي به دست آورند .برخي هم
معتقدند بان��ك مركزي عليه صندوقهاي
سرمايهگذاري با درآمد ثابت موضع گرفته
آنها فكر ميكنن��د كه اين صندوقها باعث
ميشوند كه نرخهاي بهره به سمت پايين
چسبنده باش��ند ،اما به گفته اين دسته از
كارشناسان سرمايهگذاران در اوراق سهام
و بده��ي دولتي و ش��ركتهاي خصوصي
باعث هموار شدن مسير توسعه بازاربدهي
و فراهم شدت نيازهاي تامين مالي بنگاهها
كشور شدهاند.
بنگاهه��اي خصوصي تواناي��ي مالي براي
خريد اين اوراق را ندارند پس صندوقهاي
س��رمايهگذاري ب��ا درآمد ثاب��ت بايد وارد
اين عرصه ش��وند و اي��ن اوراق را خريداري
كنن��د .اي��ن صندوقه��ا پ��ول را از بانك
بي��رون ميكش��ند و روي اوراق بده��ي
سرمايهگذاري ميكنند .حدود  80درصد
از اوراق بدهي منتش��ره در كشور از جانب
دولت ،ش��ركتهاي دولتي و خصوصي از
جانب صندوقهاي با در آمد ثابت خريداري
شدهاند .سررسيد اين اوراق بلندمدت است
و هرچه نرخ بهره بانكي كاهش يابد بازدهي
اوراق افزاي��ش خواهد ياف��ت در نتيجه با
كاهش نرخ س��ود بانكي قيم��ت اين اوراق
افزايش يافته و حتي بعض��ا صندوقهايي
كه اكثريت تركيب دارايي آنها اوراق بدهي
است با افزايش بازدهي مواجه خواهد شد.
بااينهمهبحثنظارتبرصندوقهاموضوع
تعليق يافتهاي اس��ت كه دس��ت بانكها
را براي چيدن مناس��بات دلخواهش��ان باز
گذاشته است .بهبود نظارت بر صندوقهاي
با درآمد ثابت و فراتر از آن بانكها نيز نيازمند
كاهش توان البي بانكها با مقام ناظر و دولت
اس��ت كه اين امر در تي��م اجرايي فعلي در
دسترس نيست.

سوژه روز

توصيه مركزپژوهشها به دولت براي كنترل واردات

بازگشت رقم واردات به سال 85

مركز پژوهشهاي مجلس اعالم
كرده كه واردات كاال در حد فاصل
يك دهه 50ميلي��ارد دالر افزايش يافته اس��ت.
بررسي روند واردات در كشور براساس آمار رسمي
گمرك ،گوياي آن است كه واردات تا سال 1389
روندي صعودي داشته و از حدود  13ميليارد دالر
در سال  1378به بيش از  64ميليارد دالر در سال
 1389رسيد .رابطه ميان واردات و توليدات داخلي
موضوعي اس��ت كه از س��وي مركز پژوهشهاي
مجلس به سياستگذاران كشور توصيه ميشود.
يكي از سواالت مهم مطروحه در اين موضوع ،اين
است كه كدام توليد ملي نيازمند حمايت در مقابل
واردات است؟ موضوعي كه حاميان توليد داخلي
بارهاس��ت براي يافتن سياستي واحد در رابطه با
واردات برآن تكيه ميكنند.
اگرچه ضرورت توجه به حلقههاي پيشين و پسين
توليد ،ضرورت حمايت از مصرفكنندگان در كنار
توليدكنندگان و رابطه حمايت از توليد و قاچاق از
سياستهايي است كه دولتها در دو دهه گذشته
دنبال كردهاند ،اما نتيجه بررس��ي انجام شده در
اين مطالعه نشان ميدهد كه حمايت از توليد ،با
توجه به ضرورت حراست از منابع محدود كشور،
مستلزم احصاي بخشها و كاالهاي توليدي داراي
مزيتهاينسبيومطلقدرتوليدوبخشهاينوپا
و استراتژيك و ضروري و توجه به خلق مزيتهاي
جديد است .چه آنكه اين امر تنها با تدوين و اجراي
«استراتژي توسعه رشته فعاليتهاي اقتصادي» و
متعاقب آن تدوين «استراتژي تجاري بلندمدت»
به دور از هرگونه بخش��ينگري ،منطقهگرايي و
سليقههايشخصيو...باتوجهبهآمايشسرزميني
و ظرفيتهاي استاني محقق خواهد شد.
از همين رو ،هرگونه حمايت تعرفهاي و محدوديت
واردات اين بخشها نيز الزم اس��ت پس از تعيين
محدوده زماني بهينه براي حمايت و اعالم برنامه

نكته

زمانبندي دستيابي به س��طوح رقابتي و كاهش
موانع تعرفهاي در زمانبندي اعالم ش��ده صورت
پذيرد و در كنار آن بستههاي حمايتي خاص نيز
تعريف و عملياتي شوند .تحقق موارد فوق نيازمند
الزاماتي اس��ت كه در اين گزارش ب��ه رووس آن
اشاره شده است.
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد شده،
نگاهي به آمار تجاري كشور نشان ميدهد به دليل
تش��ديد تحريمها و بروز محدوديتهاي ارزي در
كشور روند كاهش��ي واردات از سال  1389آغاز
و به دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و كاهش تقاضا
به دليل تش��ديد ش��رايط ركودي ،روند كاهشي
واردات ادامه يافت و در سال  1394به حدود 41
ميليارد دالر رسيد كه تقريبا معادل ميزان واردات
در س��ال  1385بود .بنابراين ميتوان عنوان كرد
كه به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كالن و اتخاذ
سياس��تهايي براي كاهش تقاضاي ارز در طول
سالهاي اخير ،مديريت واردات بهصورت نسبي
مورد نظر و اجرا قرارگرفته است .البته در شرايط
تحريم و تشديد محدوديتهاي ايجاد شده براي
واردات ميت��وان عنوان كرد كه مي��ل به واردات
غيررس��مي (قاچاق) افزايش يافته و الزم اس��ت
س��رجمع واردات بهصورت رسمي و قاچاق مورد
نظر ق��رار گيرد؛ با اين حال ب��ا توجه به تخميني
بودن آمار ( 15تا  25ميلي��ارد دالري) قاچاق در
چند سال گذش��ته و ابهامات متعدد مطروحه در
خصوص نحوه برآورد ميزان قاچ��اق ،اتكا به اين
سرجمع نيز از اطمينان بااليي برخوردار نيست.
شايان ذكر است كه بررسي آماري ميزان واردات
در بلندمدت نش��اندهنده رابطه مستقيم آن با
س��رريز درآمدهاي نفتي به اقتصاد كش��ور است
به اين نحو كه درآمدهاي سرش��ار نفتي موجب
افزايش ميل به واردات شده و از اين منظر ميزان
سرمايهگذاريهايصنعتيوتوليديرامتاثركرده

اس��ت .روند كاهشي واردات در چند سال اخير به
معناي مديريت واردات در تمامي بخشها و كاالها
نبوده و ممكن است در برخي موارد هنوز مصاديقي
از كااله��اي غيرضرور يا مخ��ل توليد ملي وجود
داشته باشد كه الزم است احصا و مديريت شوند.
در نگاهي ساده به جريان كاال در كشور ،ميتوان
اينگونه بيان كرد كه مصرف جامعه از س��ه منشأ،
كاالهاي تولي��د داخلي ،كاالي وارداتي خارجي و
كاالي قاچ��اق وارداتي خارجي تامين ميش��ود.
همچني��ن بخش��ي از توليدات داخلي كش��ور و
حتي كاالهاي وارداتي به شكل صادرات رسمي يا
قاچاق خروجي (مانند كاالهاي يارانهاي) از كشور
خارج ميشوند .بنابراين يكي از اصليترين داليل
اقدام به واردات ،تامين كاالهاي مورد نياز جامعه
است و ازاين رو انجام واردات براي تامين نيازهاي
ضروري بخش مصرف ،امري مثبت و در راستاي
تنظيمبازاروجلوگيريازافزايشقيمتفزايندهدر
برخي بخشها اقدامي ضروري محسوب ميشود.
شايان توجه است كه در پنج سال گذشته همواره
حدود  84تا  90درصد از كاالهاي وارداتي كشور را
كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل دادهاند و
در  10ماهه  1395نيز كمتر از  14درصد واردات
كل كش��ور را كاالهاي مصرفي تشكيل دادهاند.
بديهي اس��ت ورود برخي كاالها مانند مواد اوليه،
كاالهاي سرمايهاي و كاالهاي واسطهاي با توجه به
اينكه نياز توليدكنندگان داخلي را تامين و ضمن
ايجاد اشتغال شرايط استفاده از ارزش افزوده كاال
را ايجاد ميكنند نه تنها امري منفي نبوده ،بلكه
ميتواند در راستاي تقويت توليد داخلي قلمداد
ش��ود .البته بايد به اين موضوع نيز توجه داش��ت
كه امكان توليد بخش��ي از م��واد اوليه و كاالهاي
واس��طهاي درداخل كش��ور نيز وجود داش��ته و
واردات مواد اوليه و واسطهاي ممكن است برخي
توليدكنندگان نوپاي كاالهاي فوق را با مشكالتي

 ۳۸هزار ميليارد پول منجمد و نامه  ۷نفر

حدود س��ه س��ال از شروع
و ش��دت گرفتن انتقادات
ب��ه ماجراي بن��گاهداري بانكه��ا و ابالغ
دس��تورالعملهايي براي واگذاري اموال
مازاد و منجمد ش��ده آنها ميگ��ذرد ،اما
با وج��ود ارقامي ك��ه گاه��ي در رابطه با
كاهش حج��م اين اموال اعالم ميش��ود،
همچن��ان رقم قفل ش��ده مناب��ع بانكي
بيش از حد قانوني آن بوده و انحراف قابل
تاملي دارد .ايس��نا در گزارش��ي نوشت ،با
توجه ب��ه بانكمحور ب��ودن اقتصاد ايران
و تامين مالي بي��ش از  ۸۰درصدي كه بر
عهده ش��بكه بانكي قرار دارد وجود منابع
آزاد و در دسترس براي اعطاي تسهيالت
و همچني��ن تامي��ن هزين��ه طرحه��ا و
پروژههاي اقتص��ادي به طور ويژهاي قابل
توجه خواهد بود .اين در حالي اس��ت كه

ت��ا  ۵۰درص��د منابع بانكها در ش��رايط
موجود در س��ه بخش اصلي بدهي دولت
به شبكه بانكي ،معوقات بانكها و به طور
خاص بنگاهداري آنها قفل ش��ده اس��ت
و قابلي��ت اس��تفاده ن��دارد .از اهم عوامل
منجمدكننده منابع بانكي آنچه است كه
در سرمايهگذاريهاي س��ودآور آنها و به
عبارتي بنگاهداري صرف ش��ده و اكنون
نميتوانند در ش��رايط موج��ود حاكم بر
بازار بورس و البته مس��كن و س��اختمان
چن��دان آن را آزاد كنند .در س��ال ۱۳۹۳
بود كه انتقادات نسبت به سرمايهگذاري
بانكه��ا و هزينهكرد منابع��ي كه بايد در
اقتص��اد هزين��ه كنن��د ،در بنگاهداري و
شركتداري به اوج رسيد .جايي كه حتي
رييسجمه��وري در س��خنراني خود از
اوضاع بانكها بهشدت انتقاد كرده و گفت

مواجه س��ازد كه توجه به اين موارد و برنامهريزي
براي حمايت از اي��ن بخش از توليدكنندگان نيز
در تحليل فوق ضروري اس��ت .يكي از آثار واقعي
واردات در فض��اي اقتصادي ،ايجاد فضاي رقابتي
است .اگر توليد داخلي در فضايي انحصاري صورت
پذيرد مصرفكننده ناچار است كاالي داخلي را با
هر كيفيت و قيمتي كه عرضه ميشود خريداري
كند ،ولي اگ��ر واردات بهصورت منصفانه در كنار
توليد داخلي وجود داش��ته باشد موجب ميشود
كه توليدكننده داخلي خود را به سطح بهرهوري و
كارايي توليد و كيفيت محصول در فضايي رقابتي
برس��انند .البته در كنار چالش براي ايجاد رقابت
در بازار الزم اس��ت از ابزار نظارت بر استانداردها
و ضوابط توليد نيز اس��تفاده ك��رد تا بخشهاي
مختلف اقتص��ادي به س��مت ارتق��اي كيفيت
محصوالت حركت كنند .ورود برخي از كاالها به
كشور همراه خود بخشي از تكنولوژي توليد كاال
را ني��ز وارد ميكند .هرچن��د از طريق ورود چند

ك��ه اگر ما بتوانيم مش��كل بانكها را حل
كنيم ،ظاهرا مش��كل عالم را حل خواهيم
كرد .روحاني ،گاليههايي نس��بت به عدم
تمايل بانكها به فروش اموال مازادش��ان
داشت و تاكيد كرد كه بايد اين منابع آزاد
شده و در اختيار اقتصاد قرار گيرد .البته بر
اساس آنچه پيشتر مقامات بانك مركزي
روايت كردند ،در به اوج رسيدن هجمهها
نس��بت به بنگاهداري بانكها ،نامه هفت
نفر بسيار موثر بوده است .اين افراد مدعي
بودند كه شركت داري بانكها به آنها صدمه
زده اس��ت و رقيبشان ش��دهاند ،چرا كه
بنگاهداري موجب شده تا بانكها بخش
زيادي از منابع خود را ب��ه آنها اختصاص
و عرصه براي فعاليت اين توليدكنندگان
تنگ شود .با اين حال مديران بانك مركزي
تاكيد داش��تند كه ادعاي اي��ن چند نفر

نمونه كاالي وارداتي و انجام مهندس��ي معكوس
ميتوان گامهايي ب��راي بهرهمندي از تكنولوژي
توليد برداش��ت؛ با اين حال واردات كاال بهصورت
تجاري زمينه استفاده و ارتقاي تكنولوژي باالتر در
كشور را ايجاد و ميتواند نقشه راهنماي مناسبي
براي ارتقاي كيفيت كاالي مشابه در كشور باشد.
در ضمن واردات با افزايش حجم تجارت در كشور
تاثير مستقيمي بر فعال شدن بخشي از فعاليتها
ازجمله توس��عه بخ��ش خدمات حم��ل ونقل،
انب��ارداري ،خدمات بندري ،بازرس��ي ،بيمهاي،
آزمايش��گاهي و ...دارد و بخشي از اشتغال كشور
با ارايه خدمات به بخش تجارت اجين شده است.
شايان توجه است كه بخش عمدهاي از جغرافياي
س��رزميني كش��ور داراي ظرفيتهاي دريايي و
زميني مرزي قابل مالحظ��هاي در اين خصوص
اس��ت كه تاكنون استفاده مطلوب و حداكثري از
اينظرفيتهابرايتوسعهمرزيوتقويتمعيشت
مرزنشينان صورت نگرفته است.

چندان هم پذيرفته شده نبود ،چون وقتي
امضاكنندگان اين نامه به طور دقيقتري
رصد ميشدند نتايجي وجود داشت كه با
غير مسلح ديده نميشد .با اين حال چندي
طول نكش��يد كه به دنبال اين جريانات و
بررس��يهاي انجام شده ،بانك مركزي در
دس��تورالعملي خواس��تار ارايه ليستي از
اموال مازاد آنها به اين بانك شده و در نهايت
زمان س��ه س��الهاي را براي واگذاري اين
منابع مازاد اعالم كرد .بر اين اساس با توجه
به اينكه بانكها فقط ميتوانند طبق قانون
تا  ۴۰درصد سرمايه خود را در شركتداري
هزينه كنند بايد م��ازاد آنكه در مجموع
تا  ۵۱درصد رس��يده و ح��دود  ۱۱درصد
اضافه داشت را طي سه سال و هر ساله يك
س��وم واگذار ميكردند .اين واگذاري بايد
از طريق ب��ورس و همچنين فروش اموال

شكل ميگرفت .گرچه تاكنون آمار جزيي و
شفافيدررابطهبا حجمبنگاهداريبانكها
و فروش اموال مازاد آنها طي زمان تعيين
شده براي واگذاري از سوي بانك مركزي
اعالم نشده ،اما ارقامي كه در اواسط سال
گذشته معاون نظارت بانك مركزي از آن
خبر داد بيانگر رشد درصد منابع درگير در
ش��ركتداري بانكها بود .در سال ۱۳۹۳
ارزش دفتري شركتهاي بانكها حدود
 ۲۶هزار ميليارد شده بود كه تا  ۵۱درصد از
سرمايه آنها را درگير ميكرد ولي آمار سال
قبل نشان داد كه از سرمايه حدود  ۷۰هزار
ميلياردي بانكها تا ۳۸هزار ميليارد تومان
در بنگاهداري هزينه شده است .اين رقم
بيانگر انجماد تا  ۵۴درصدي منابع در اين
بخش بود كه تا رقم مجاز ،حدود  ۱۰هزار
ميلياردتومان انحراف داشت.

