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ايران اقدامات مھمی برای کاھش نرخ تورم اتخاذ نموده است
چشم انداز کوتاه مدت کماکان نامطمئن است
تداوم بھبود دراز -مدت اقتصادی نياز به اصالحات ساختاری برای پشتيبانی از رشد غيرنفتی دارد

از نظر  ،IMFايران در طی ماھھای اخير پيشرفتھايی به سوی تثبيت اقتصاد خود کسب کرده است ،ولی کشور ھنوز
احتياج به پيشبرد اصالحات جامع برای برقرار کردن مبنائی برای بازگشتن به رشد و ايجاد اشتغال الزم دارد.
اقتصاددانان  ،IMFدر طی بررسی ساليانه سالمت اقتصاد ايران ،که اولين بررسی آنھا در دو سال و نيم اخير است،
اظھار کرده اند که چشم انداز کوتاه مدت ايران کماکان نامطمئن است .با توجه به تداوم محدوديت چشم انداز درآمدھای
نفتی و تراکنشھای بين المللی ،انتظار می رود که رشد واقعی توليد ناخالص ملی ) (GDPايران در سال مالی جاری،
پس از انقباض شديد در طی دو سال متوالی ،آغاز به ثبات يافتن بکند .انتظار ميرود که بھبود اقتصادی که ھنوز
ضعيف است از روند رو به پيشرفت در شرايط خارجی و برخی نشانه ھای زودھنگام از احياء رشد در تقاضای داخلی
بھره ببرد.
به قول گزارش فوق ،دولت جديد ايران که در ماه اوت  2013زمام امور را به دست گرفت موفق به کسب قدری
پيشرفت در بھبود دادن محيط خارجی و اعتماد در چشم انداز آينده شده است .مقامات کشور موافقتنامه موقتی را با
گروه کشورھای ) P5+1پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان( منعقد نموده اند .آن
موافقتنامه )که در ماه ژانويه  2014به مرحله اجرا رسيد و شامل تقليل محدود و موقت تحريم ھاست( به ايران اجازه
ميدھد صادرات نفتی خود را تثبيت نمايد ،دسترسی به وجوه ايران که در خارج نگھداری ميشوند را تسھيل می کند ،و
موقتا ً از تحريمھای مربوط به صادرات پتروشيمی و صنعت اتومبيل سازی چشم پوشی مينمايد.
ايران اکنون بايستی روی برنامه اصالحات داخلی تمرکز کند تا بطور کامل از توان اقتصادی کشور بھره ببرد .به قول
آقای مارتين سريزوال  ،Martin Cerisolaمعاون بخش خاورميانه و آسيای مرکزی " ،IMFاين بازه فرصت برای
پيشبرد اصالحات جامع را نبايستی از دست داد".
خطاب نمودن ضعفھا
عليرغم پيشرفت قابل توجه ايران در زمينه ھای افزايش درآمد سرانه و سطح زندگی در طی دھه ھای قبل ،ضربه ھای
بزرگ و مديريت ضعيف در اقتصاد کالن ،اثرات قابل توجھی بر ثبات و رشد اقتصادی در طی چند سال اخير داشته
اند .مجموعه ای از شک ھای اقتصادی– مربوط به اجرای فاز اول اصالحات يارانه انرژی ،برنامه ھای اجتماعی
بلندپروازانه با تأمين وجه نامکفی ،و زوال قابل توجه در محيط خارجی به علت تشديد يافتن تحريمھای تجارتی و مالی
– موجب تضعيف اقتصاد در چند سال اخير شده است.
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با توجه به گزارش  ،IMFمقامات کشور اکنون برای دستيابی به رشد اقتصادی بايستی روی موضوع چگونگی رفع
برخی از چالشھای ديرينه در ساختار اقتصاد تمرکز نمايند ،و اضافه شده است که دولت آغاز به اتخاذ اقدامات مھمی در
آن جھت نموده است.
برای کاھش و تثبيت تورم ،بانک مرکزی در طی چند ماه اخير کنترل سختگيرانه تری روی حجم نقدينگی اعمال نموده
است .موافقتنامه ای برای حذف تأمين وجه پروژه مسکن مھر – يک پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان که در سال
 2007راه اندازی شد – از ترازنامه بانک مرکزی ،نمايانگر تالش فوق بوده است .آن اقدامات برای کنترل کردن
تورم ،به ھمراه قيمتھای مناسب مواد غذائی در جھان و افزايش ارزش پول ،به کشور امکان داده اند تا نرخ تورم 12
ماھه را به تقريبا ً  23درصد در اوايل  2014کاھش دھد ،که بسيار از نرخ  45درصد در ماه ژوئن سال قبل کمتر است.
بازگشت به مسير صحيح
در عين حال ،اصالحات بيشتری الزم است تا اقتصاد ايران بتواند به مسير رشد پايدار برگردد .گزارش  IMFتأکيد
ميکند که مقامات کشور بايستی از عقب انداختن اصالحات و "به يک طوری جلو رفتن" به اميد بھتر شدن محيط
خارجی اجتناب کنند .برای مبارزه با دو مشکل اقتصاد کشور ،يعنی رشد کم و تورم زياد ،تمرکز يک راھبرد سه گانه
روی سياست پولی انقباضی و سياست مالی متوازن انقباضی و اصالحات ساختاری تمرکز نمايد.
بودجه سال  2014نويد مثبتی است برای آن راھبرد از اين رو که تراز مناسبی بين تورم زدائی و پشتيبانی از اقتصاد
را فراھم مينمايد .اقداماتی برای گسترش مبنای درآمد به سمت منابع غيرنفتی – مانند تصميم مقامات کشور مبنی بر
جلو آوردن و افزايش دادن نرخ ماليات بر ارزش افزوده ) ،(VATو ھمچنين اصالحاتی برای تقويت مديريت مالياتی و
کاھش دادن استثنائات – به برقرار کردن زمينه ای برای سياست مالی پايدار کمک خواھند کرد .گزارش IMF
ھمچنين خاطرنشان کرده است که اصالحات در چارچوب سياست مالی بايستی نقش ضد ادواری آن را تقويت نموده،
مخاطرات مالی را کاھش داده و ھماھنگی کالن-اقتصادی را بھبود دھد.
اصالحات چارچوب سياست پولی ،و نيز اقدام درنظر گرفته شده برای وحدت دادن به بازار ارز تا اواسط  ،2015نيز
برای برقرار کردن کامل ثبات اقتصادی جنبه اساسی دارند .موفقيت اين اصالحات مديون پيشرفت در ساده سازی و
تمرکز مجدد روی رسالت بانک مرکزی بسوی ثبات قيمتھا و اقدامات برای نوساختار کردن تصميمگيری سازمانی
خواھد بود.
بطور ھمزمان ،اصالحاتی برای افزايش بھره وری الزم است تا توان کارآفرينی و سرمايه انسانی ايران برای ايجاد
اشتغال که بسيار مورد نياز است ،آزاد شود .کاھش بيکاری حدود  24درصد در ميان جوانان مستلزم اصالحاتی در
بازار کار است .بنا براين گزارش ،چشم انداز قابل توجھی برای بھبود محيط کسب و کار وجود دارد ،که می تواند
افزايش قابل توجھی در بھره وری و رشد در سالھای آينده را در بر داشته باشد.
گزارش  IMFخاطرنشان ميکند که اجرای اصالحات يارانه ھا در ايران کماکان اولويت دارد .طراحی آن اصالحات –
جايگزين کردن يارانه ھا با انتقالھای نقدی عمومی به خانوارھا – يک نمونه بوده است ،حتی اگر فاز اول با دشواريھای
قابل توجھی روبرو بوده است .بسيار مھم است که اطمينان حاصل شود که فاز دوم اصالحات به ھمراھی چارچوب
پشتيبان و سياستھای کالن-اقتصادی صحيح جلو برود.
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گزارش درمورد دو سناريوی تمثيلی ميان-مدت برای اقتصاد ايران بحث ميکند .آن سناريوھا نشان ميدھند که در غياب
افزايش سريع در قيمت نفت يا توليد ،و بدون پيشرفت ج ّدی از نظر اصالحات ساختاری ،ايران کماکان با محدوديتھای
قابل توجھی در دستيابی به رشد و کاھش تورم روبرو خواھد بود.
پيوندھای مربوط
مطلب مطبوعاتی را بخوانيدhttp://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14152.htm ،
گزارش کارکنان را بخوانيدhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1493.pdf ،
مطالبی راجع به برخی موضوعات خاص را بخوانيد،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1494.pdf
نظر  IMFدرمورد اصالحات يارانه ھا،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/INT032713A.htm
نظر  IMFدرمورد ثروت منابع طبيعی،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/CAR032414B.htm

