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گروھی از سوی صندوق بين المللی پول ) (IMFبه رھبری  ، Martin Cerisolaمعاونت بخش خاورميانه و آسيای
مرکزی ،از  25ژانويه تا  8فوريه برای انجام مذاکرات مشاورتی  2014اصل  IVاز تھران ديدن کردندAlfred .
 ،Kammerقائم مقام بخش خاورميانه و آسيای مرکزی ،نيز در مذاکرات نھائی ھيئت شرکت کرد .اين ھيئت با مقامات
ارشد بانک مرکزی ايران ) (CBIو وزارت امور اقتصادی و مالی راجع به تحوالت اخير در اقتصاد ايران ،چشم
انداز کوتاه مدت ،و طرحھای کالن اقتصادی و برنامه اصالحات ساختاری آن مقامات تبادل نظر نمود .ھيئت IMF
ھمچنين با طيف گسترده ای از نمايندگان بخشھای دولتی و خصوصی مالقات نمود .بر اساس اين بازديد ،يک گزارش
کارکنان تھيه شده و در اواخر ماه مارس به ھيئت مديره  IMFارائه خواھد شد.
در خاتمه اين بازديد ،آقای  Cerisolaبيانيه زير را صادر نمود:
"ضربه ھای بزرگ و ضعف مديريت کالن اقتصادی در طی چند سال اخير اثرات عمده ای بر ثبات کالن اقتصادی و
رشد کشور در بر داشته اند .ترکيبی از ضربات ،به ھمراھی اجرای فاز اول اصالح يارانه ھا ،طرحھای بلندپروازانه
اجتماعی با وجوه نامکفی ،و زوال قابل توجه در محيط خارجی به علت تشديد تحريمھای تجارتی و مالی ،موجب
ضعف اقتصاد شده است .نرخ تورم و بيکاری باالست ،در حاليکه عالئم ضعف در بخش شرکتھا و بخش بانکی مشھود
است .اين ضربات موجب نمايان شدن ضعفھای ساختاری اقتصاد و چارچوب سياستی شده اند.
"ايران اکنون بر سر دوراھی قرار دارد .به علت خطر اينکه اقتصاد در محيط آينده کماکان با رشد پائين و تورم زياد
مواجه باشد ،احتياج به شروع اصالحاتی برای پيشبرد ثبات ،سرمايه گذاری ،و توليد وجود دارد .مقامات جديد بايستی
شروع به اجرای سريع و نيرومند اصالحات اساسی در چارچوبھای پشتيبان بازارھای توليد ،کار ،و اعتبار بنمايند .اين
اصالحات مبنائی برای رشد پايدار باال و بيکاری کمتر برقرار خواھند نمود ،بخصوص اگر محيط خارجی به بھبود
ادامه دھد .مقامات جديد کامالً از اين چالشھا و نياز به پيشبرد اصالحات آگاھی دارند ،و کارھای مقدماتی را در
بسياری از اين زمينه ھا آغاز نموده اند.
"شتاب انقباض فعاليت اقتصادی آھسته تر شده است .اقتصاد در نيمه اول  2013/14به انقباض ادامه داده است )تقويم
و سال مالی ايرانی از  21مارس تا  20مارس است( ،و پيش بينی کارکنان اين است که انقباض در نيمه دوم ادامه يافته
ولی شتاب آن کاھش يابد ،و توليد داخلی ناخالص واقعی ) (GDPبه ميزان  1تا  2درصد در طی  2013/14کاھش يابد.
نرخ دوازده ماھه تورم به سرعت نزول کرده است ،از تقريبا ّ  45درصد در ژوئيه  2013به کمتر از  30درصد در
دسامبر  .2013اين کاھش نمايشگر مقيدتر شدن اعتبارھای بانک مرکزی ،باال رفتن ارزش ﷼ ،و تورم منفی برخی
اقالم اصلی است .ممکن است تا پايان دوره  2013/14تورم به سطح  20تا  25درصد برسد.
"به علت توافق مقدماتی  ،P5+1چشم انداز برای دوره  2014/15بھتر شده است ،ولی ھنوز بسيار نامطمئن است.
تحت محيط خارجی فعلی ،کارکنان پيش بينی ميکنند که فعاليت اقتصادی در دوره  2014/15به تدريج متعادل شده و

2

 GDPواقعی به ميزان  1تا  2درصد در طی دوره  2014/15رشد کند .با کنار گذاشتن اثر قيمتھای باالتر داخلی
انرژی ،احتمال اين وجود دارد که تورم به  15تا  20درصد کاھش يابد.
"برای مقابله با بسياری چالشھای پيچيده ،نياز به اصالحات جامع وجود دارد:
سياستھای مقابله با رکود تورمی
تمرکز يک تدبير سه جانبه برای متوقف کردن رکود تورمی بايستی روی موارد زير باشد (i :مقيدتر نمودن سياست
پولی؛  (iiتثبيت مالی متوازن؛ و  (iiiپيشبرد اصالحات طرف عرضه )به زير مراجعه شود(.
سياست مقيدتر پولی به استقرار يافتن تورم منفی کمک ميکند .تجزيه و تحليل کارکنان نشانگر اين است که
•
ھزينه ھای برونداد تورم منفی در ايران ميتواند پائين باشد .با اينکه ممکن است مقداری از کاھش شتاب اخير تورم
موقتی باشد ،اقدامات بانک مرکزی برای رفع تامين وجه برنامه مسکن مھر از ترازنامه خود از آينده خوبی برای
کنترل نقدينگی و تثبيت تورم خبر ميدھد .اين نکته اھميت دارد که افزايش دادن نرخھای سود را به تدريج شروع کرد
تا مبنای استواری برای انتظارات فراھم شده و بروز اثرات دوره دوم در اثر افزايشھای طرحريزی شده در قيمتھای
داخلی انرژی محدود شود.
محدودسازی کسری مالی دولت کلی در سطح تقريبا  2تا  3درصد  GDPاحتماال به متعادل نمودن پشتيبانی
•
از تورم منفی و اقتصاد کمک خواھد کرد .پيش نويس بودجه  2014/15تصميم دولت برای تثبيت سياست مالی با توجه
به کاھش شديد در درآمدھای نفتی را پيگيری ميکند .کارکنان از اقدامات پيشنھادی برای آغاز گسترش دادن مبنای
درآمد غيرنفتی استقبال مينمايند ،به ويژه تصميم بر مطرح کردن و افزايش دادن آتی نرخ ماليات بر ارزش افزوده
) (VATو نيز اصالحاتی برای تقويت مديريت مالياتی ،شامل اصالح استثنائات مالياتی برای غيرماليات دھنده ھای
بزرگ .به عقيده کارکنان ،جا برای افزايش بيشتر نرخ  VATدر سالھای آتی وجود دارد ،و نيز برقرار کردن يک
ماليات بر سود سرمايه برای فعاليتھای خاصی که سودھای ھنگفتی در بر داشته اند .اين اقدامات به بھبود کيفيت تعديل
مالی کمک کرده و زمينه را برای سياست مالی پايدار در آينده آماده خواھند کرد.
به علت آسيب پذير بودن اقتصاد در مقطع فعلی ،زمانبندی پيشبرد اصالحات يارانه را بايستی با دقت ارزيابی
•
کرد .افزايش دادن قيمھای داخلی انرژی يک قدم مھم برای ادامه دادن اصالحات بسيار موردنياز در کاھش مصرف
انرژی ،بھبود دادن کارآئی اقتصاد ،و کمک به انسداد کسری نقدی تخمين زده شده سازمان يارانه ھدفمند به مقدار
تقريبا  1درصد  GDPميباشد .قصد مقامات به تعديل تدريجی قيمتھا محتاطانه است ،با توجه به مخاطرات رکود
تورمی ،ھمانطوريکه تجربه فاز اول نشان داد ،ضربات خارجی ميتوانند ثبات پول رايج را که با سختی کسب شده است
و نيز تعديل نسبی پيش بينی شده قيمتھا را بطور جدی تضعيف نمايند .به اضافه ،اصالحاتی که برای مقيد نمودن
محدوديتھای بودجه ای در بخش شرکتھا الزم است دشوارند ،و ھنوز بخوبی برقرار نشده اند ،صرفنظر از پشتيبانی
پيش بينی شده برای بخشھای خاص .بدون اين شرايط ،ادامه دادن سياستھای يکنواخت کالن اقتصادی در طی چنين
تغيير قيمت نسبی مخاطراتی در بر خواھد داشت.
تقويت چارچوب سياستی برای ثبات کالن اقتصادی
سياست پولی بايستی فشار بيشتری روی ثبات قيمتھا وارد کند .برای اين امر ،رسالت بانک مرکزی را
•
بايستی ساده تر نمود و تمرکز آنرا به سوی ثبات قيمتھا ھدايت داد .بانک مرکزی ھمچنين بايستی از توانائی عملياتی
برای مورد ھدف دادن پول مبنا بطور متداوم برخوردار باشد ،به وسيله توانائی تعيين کردن نرخھای سود در سطحھائی
که امکان استفاده موثر از ابزارھای محدود آن برای پاسخگوئی به شرايط کالن اقتصادی را فراھم کند .اين موضوع
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مھم است که تشکيالت تصميم گيری سازمانی در شورای پول و اعتبار به موازات موارد مشابه در کشورھائی که تورم
مزمن را بطور موفقيت آميز حل و فصل نموده اند آورده شوند.
چندين اصالح در چارچوب سياست مالی به تقويت نقش ضدچرخه ای ،محدود کردن مخاطرات مالی ،و بھبود
•
دادن به ھماھنگی کالن اقتصادی آن کمک خواھد کرد .به ويژه:
مديريت صرفه جوئی ھای ھيدروکربن .چارچوب جاری ،که از پشتيبانی صندوق تثبيت نفت و
صندوق توسعه ملی ايران برخوردار است ،ميتواند ھدفھای ثبات کالن اقتصادی ،عدالت ميان نسلی ،و توسعه را بھتر
توازن دھد .منابع صندوق ثبيت نفت را بايستی به زودی دوباره احياء کرد تا از تامين وجه غيرتورمی برای بودجه و
ايجاد حائل در مقابل ضربات آتی پشتيبانی کند .تصميمات راجع به چگونگی پس انداز کردن و سرمايه گذاری منابع
صندوق توسعه ملی ايران را بايستی بھتر بطور صريح با سياستھای کالن ھماھنگی نموده و بر مبنای حفاظت و
شفافيت صريحتر قرار داد.
اقداماتی برای اتخاذ نمودن يک قاعده مالی .مقامات بايستی آغاز به تدوين کردن و مستقر نمودن
اجرای سياست مالی بر اساس تراز ساختاری غيرھيدروکربن بنمايند .برای اين منظور ،بايستی يک بودجه و
طرحريزی مخارج چندساله اتخاذ نموده و پوشش دولت کلی در دستورالعمل آمار مالی دولتی  2001را به سوی آنکه
در بودجه ساالنه ارائه ميشود گسترش دھند ،تا رفتار عملياتی ،نظارت ،و مسئوليت پذيری سياست مالی را بھبود داده و
مخاطرات مالی را به اين طريق محدود نمايند.
فعاليتھای شبه مالی ) ، (QFAsمانند سياستھای اعتباری دستوری دولتی .مقامات بايستی آغاز به
بازبينی بھترين راه آوردن فعاليتھای شبه مالی و تامين وجه آنھا به داخل بودجه بنمايند تا به اين وسيله آنھا را پديدار
نمايند تا آنھا را اصالح داده و يا خاتمه دھند .طرح مسکن مھر يک نقطه مساعد برای شروع اين کار است .با توجه به
اندازه وامدھی داخلی صندوق توسعه ملی ايران و مخاطرات ،مقامات ميتوانند يک بازبينی منابع توزيع شده و تخصيص
يافته را آغاز نمايند ،به اضافه سياستھای اعتبار دستوری دولت.
پرداختن به اصالح يارانه .طراحی اصالح يارانه توسط ايران نمونه بوده است ،و اصالحات ھنوز
از اولويت برخوردارند .اجرای فاز اول با دشواريھای عمده و گوناگونی مواجه بوده است ،و درسھای آموخته شده را
بايستی به آگاھی عموم رساند .از افزايش قيمتھای داخلی انرژی که يکی از طرحھای مقامات است استقبال ميشود،
اگرچه توزيع پيشنھادی منابع دربين خانوارھا و بخشھای خاص از طرح اصلی انحراف يافته است .اين انحراف با
خطر تضعيف کردن پيشتيبانی قوی که در طی فاز اول کسب شد روبرو ميباشد .اقداماتی برای مقابله با آن مخاطرات
الزم خواھد بود .اول ،تعديالت تدريجی موردنظر در قيمتھای داخلی را بايستی به وسيله يک سازوکار خودکار تعديل
حمايت کرد که از حمايت قوی سياسی برخوردار باشد تا از اجرای کامل آن اطمينان حاصل شود .دوم ،روالی برای
شناسائی کردن و حذف کردن گروھھای کمتر آسيب پذير احتياج به معيارھائی دارد که ساده و شفاف بوده و عادالنه
شناخته شوند .به عالوه ،توزيع منابع برای پشتيبانی از بخشھای پرنياز به انرژی بايستی چارچوبی را تضمين کند که
اتخاذ فناوريھای نو و محدوديتھای مقيدتر بودجه ای را توسعه دھد .در مراحل بعدی اصالحات ،ميتوان انتقاالت را
بيشتر مشروط بر اھداف اجتماعی نموده و آنھا را به سوی پس اندازھای خصوصی برای جمعيت گسترده تر سوق داد.
•
از ھدف واحد کردن بازار ارز در حاليکه شرايط خارجی در حال عادی شدن ھستند استقبال ميشود .در طی
دوره انتقالی ،مقامات بايستی ادامه به مديريت انعطاف پذير ارز بدھند ،با توجه به مخاطرات خارجی و تورمی که ھنوز
باالست ،که رقابت پذيری را تخريب ميکند .به علت ماھيت محيط خارجی و چشم اندازھا ،ارزيابی نرخ رسمی ارز در
معرض ميزان غيرعادی عدم اطمينان است .در شرايط فعلی ،نرخ رسمی ارز تا حدودی بيش از ارزش حقيقی آن
است ،و نرخ بازار موازی به تعادل نزديکتر است.
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اصالحات برای پيشبرد ثبات مالی ،اشتغال ،و رشد
وضعيت نظام بانکی و چارچوب تنظيمی-نظارتی .کارکنان متوجه رضايت کلی در بين شرکت کنندگان در
•
بازار نسبت به جھتی که بانک مرکزی به سياستھای بخش مالی القاء ميکند شدند .در عين حال ،به نظر کارکنان ،نياز
فوری به تقويت نمودن توانائيھای نظارتی و ظرفيتھای اجرائی بانک مرکزی وجود دارد ،به اضافه حراست قانونی
کارکنان آن .کارکنان از اقدامات ابتدائی بانک مرکزی بسوی يک رويکرد نظارتی بر پايه مخاطره استقبال ميکنند.
کارکنان با برخی از شرکت کنندگان بازار درمورد حوزه ھمتراز کردن ميدان رقابت در نظام به وسيله خصوصی
سازی بيشتر و اصالحات سياستھای اعتبار دستوری دولت موافقند .پيشنھادھای جاری برای رسيدگی به وامھای بی
عملکرد و تزريق مجدد سرمايه به بانکھای دولتی بايستی مشخصتر شده و توسط طرحھای واقعی تغيير ساختار و
اصالح برای بھبود مديريت مخاطرات و مسئوليت پذيری آنھا حمايت گردد .در رابطه با آمادگی برای بحران ،مھم
است که چارچوب تسويه بانکی را تقويت نموده و صندوق تضمين سپرده را بر مبنای پايدار مالی مستقر نمود.
کارکنان مذاکراتی در باره چارچوب ضد پولشوئی/مبارزه با تامين وجه برای تروريسم انجام دادند.
اصالحات برای بھبود دادن به محيط کسب و کار و افزايش اشتغال يکديگر را تکميل ميکنند .مذاکرات با
•
نمايندگان بخشھای گوناگون اقتصادی نشانگر نياز به بھبود دادن به اجرای قوانين و حقوق مالکيت ،حفظ ثبات سياستی
و کالن اقتصادی ،و بھبود دادن به شافيت تصميم گيری ميباشند .با توجه به تعداد زياد تازه واردين بالقوه به بازار کار
در سالھای آينده ،اصالحاتی برای تسھيل تخصيص مجدد قوای کار در سطح بخشھا و کاھش دادن ھزينه ھای
غيردستمزدی کار الزمند .بازبينی مقررات کار که انعطاف ناپذيری قراردادھا و ھزينه قوه کار را کاھش ميدھد ميتواند
نقش عمده ای در جذب کردن کارگران مأيوس شده و غيررسمی ايفا نموده و اشتغال جوانان را تسھيل نمايد.
"ھيئت مايل است که از مقامات بانک مرکزی ايران و ساير مقامات ارشد دولتی برای مھمان نوازی و گفتگوھای پربار
تشکر نمايد".

