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3 كالن
بنگاه هاي خرد، رسته هاي 

پرظرفيت اشتغال
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: ديدگاه نويني در عرصه اشتغال كشور در 
حال شكل گيري است كه مبتني بر باور توانمندي نيروي 
انس��اني و توسعه پتانس��يل هاي دراختيار است و نه فقط 

تزريق منابع جديد مالي. 
عيسي منصوري در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: رشد 
اقتصادي لزوما و در كوتاه مدت منجر به اشتغال نمي شود، 
اما زماني كه رشد به دنبال مشاركت هاي مردمي ايجاد شود، 
مي توان در انتظار اش��تغال منتج از رشد بود. رشدي كه از 
مشاركت مردمي حاصل نشود، نمي تواند معيشت مردم را 

ارتقا دهد. 
وي افزود: بايد سياس��ت گذاري هاي اشتغال به گونه يي 
باش��د كه صنايع كوچ��ك نظير صنايع كفش، پوش��اك، 
گردش��گري، فناوري اطالعات و برخي رشته هاي ديگر كه 
ظرفيت متناسب تري از رشد و اشتغال دارند، رونق بگيرند. 
با اين حال، كساني كه رشدمحور فكر مي كنند تنها به دنبال 
ارزش افزوده بزرگ از طريق صنايع بزرگ هستند، بنابراين 
وقتي درباره پرداخت تسهيالت به صنايع صحبت مي شود 
يا اين منابع به صنايع بزرگ تخصيص مي يابد يا اينكه اگر 
هم به صنايع كوچك تخصيص داده ش��ود به همان سياق 

صنايع بزرگ است. 
منصوري با بيان اينكه اكنون در ايران افول صنايع بزرگ 
قديمي نظير فوالد شروع ش��ده است، اظهار كرد: در دوره 
ركود، صنايع بزرگ دچار افول مي ش��وند. چنين تجربه يي 
در ديگر كش��ورها هم رخ داده است. با افول صنايع بزرگ 
طبيعي اس��ت كه اش��تغال ريزش يابد و اشتغال جديدي 
هم در اين نوع صنايع ايجاد نش��ود، بنابراين در دوره ركود 
بايد به دنبال صنايعي رفت كه در شرايط ياد شده وضعيت 

مناسب تري دارند. 
معاون امور اشتغال وزير كار با بيان اينكه ممكن است 
امسال رشد اقتصادي به بيش از 5درصد برسد، افزود: اين 
امكان وجود دارد كه اش��تغالي از اين رش��د حاصل نشود. 
تاكنون 5برنامه توس��عه يي در كش��ور اجرا ش��ده اما همه 
برنامه ها فاقد سياس��ت گذاري هاي اشتغال بود. به عبارتي 

راهكاري براي توسعه اشتغال بيان نشده بود. 
منصوري بااش��اره به نقش بنگاه ه��اي خرد، كوچك و 
متوسط گفت: هم اكنون 85درصد اشتغال كشور در دست 
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط است. براي توسعه اشتغال 
در كش��ور بايد تمركز خود را بر گسترش بنگاه هاي خرد، 
كوچك و متوس��ط قرار دهيم، اين درحالي است كه براي 

توسعه اين نوع بنگاه ها برنامه يي تدوين نشده است. 

ايجاد ۲۰۰هزار شغل پايدار 
در 3سال اخير

مديرعامل صندوق كارآفريني امي��د از پرداخت بيش 
از ۲۳هزار ميليارد ريال تس��هيالت قرض  الحسنه اشتغال 
در ۳س��ال دولت يازدهم خبر داد و گفت: اين تس��هيالت 
زمينه ايجاد اش��تغال پايدار براي بي��ش از ۲۰۰هزار نفر را 
فراهم كرده اس��ت. اصغر نوراله زاده در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: تس��هيالت ۲۳هزار ميلي��ارد ريالي صندوق به 
۱۴۶ ه��زار متقاضي كس��ب وكار و در بخش هاي صنعتي، 
كش��اورزي و خدمات پرداخت شده اس��ت. وي ادامه داد: 
صن��دوق كارآفريني اميد تالش كرده تس��هيالت خود را 
به صورت منسجم و با هدف ايجاد اشتغال پايدار دراختيار 
صاحبان كسب وكارهاي خانگي و خرد و كوچك قرار دهد 
و بر همين اس��اس پس از روي كار آم��دن دولت يازدهم 
با تغيير روش پرداخت تس��هيالت و همكاري با نهادهاي 
تخصصي در شناسايي خوشه ها و برندها، حمايت از ايجاد 
كسب وكارهاي مولد و پايدار در بنگاه هاي خرد و كوچك را 
در دستور كار قرار داده است. مديرعامل صندوق كارآفريني 
اميد همچنين از پرداخت ۱۲هزار ميليارد ريال تسهيالت 
به ۱5۳هزار متقاضي كسب وكار خبر داد و گفت: پرداخت 
اين ميزان تس��هيالت در ۳سال گذشته بيش از ۹۰درصد 
رشد را در مقايسه با ۴سال دولت دهم در پي داشته است. 

واگذاري 7۰جايگاه سوخت 
به بخش خصوصي واقعي 

مشاور سازمان خصوصي سازي با اعالم خبر واگذاري 
7۰جايگاه سوخت به بخش خصوصي واقعي، گفت: ارزش 
ريالي جايگاه هاي س��وخت ۲5۰ميلي��ارد تومان بود كه 

قيمت نهايي آن به ۴۰۰ميليارد تومان رسيد. 
جعفر سبحاني در گفت وگو با ايلنا، درمورد بزرگ ترين 
واگذاري در س��ازمان خصوصي سازي اظهار كرد: پانزدهم 
ش��هريور ماه بزرگ ترين مزايده واگذاري جايگاه سوخت 
سال۹5 در سازمان خصوصي سازي انجام شد. بر اين اساس 
۱۰۰جايگاه سوخت در قالب ۲5استان در مزايده شركت 
داش��تند كه از اين تعداد ۳استان البرز، آذربايجان غربي و 

كهگيلويه وبويراحمد به پيشنهاد قيمت نرسيدند. 
وي افزود: استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
سيستان وبلوچستان، بوش��هر، اصفهان، آذربايجان شرقي، 
فارس، تهران، كردستان، لرس��تان، مازندران و هرمزگان 
ازجمله استان هايي بودند كه موفق به قيمت گذاري نهايي 
در مزايده ش��دند كه 7۰جايگاه از ۱۰۰جايگاه به فروش 

رفت. 
مشاور سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه در سال۹۴ 
از 5۰جايگاه س��وخت تنه��ا ۱۰درصد به ف��روش رفت، 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته ميزان پرداخت نقدي تا 
۴۰درصد بود كه امسال به ۳۰درصد رسيد و اقساط ۲ساله 

نيز به نفع خريدار تا ۳ و ۴ساله اصالح شد. 
سبحاني افزود: ارزش ريالي اين جايگاه ها ۲5۰ميليارد 
تومان بود كه قيمت نهايي آن تا ۴۰۰ميليارد تومان رسيد 

كه به لحاظ عددي قابل توجه بود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در اين مزايده حف��ظ رقابت براي 
هم��ه متقاضي��ان به وجود آم��د، اف��زود: مزايده ها اغلب 
بين نيم س��اعت ت��ا ۴۰دقيقه به طول مي كش��د اما اين 
مزايده تا ۶س��اعت زمان برد و ۳۳۳پاكت قيمت تاكنون 
به سازمان خصوصي سازي رس��يده كه در تاريخ سازمان 
خصوصي س��ازي اين ميزان بي س��ابقه اس��ت. سبحاني 
تصري��ح كرد: تيم مديريتي در تمام جايگاهاي س��وخت 
در سراسر كشور حضور داشتند اما برخي جايگاه ها بيش 
از يك متقاضي داش��تند. وي گف��ت: در اين مزايده براي 
برخ��ي جايگاه ها 5 تا ۱۰ و گاهي از ۱7 و ۲۳برابر قيمت 
پيشنهادي پاكت رسيده بود، به عنوان مثال براي اسفراين 
۱7پاكت پيشنهادي رسيد و براي استان هاي پيشنهادي 

بوشهر ۳پاكت رسيد و متقاضيان رقابت خوبي داشتند. 

اشتغال

خصوصيسازي

البي صهيونيست ها )آيپك( اعتراف كرد

FATF مشروعيت بخشي به ايران با توافق

 اصالح روند اخذ ماليات
 نيازمند تقويت پايگاه اطالعات مالي

 راه اندازي سامانه جديد
 براي حذف قاچاقچيان از مزايده ها

گروه اقتصاد كالن|
۳م��اه از زم��ان ح��ذف ن��ام ايران از فهرس��ت 
كش��ورهايي كه در معرض پولشويي و تامين مالي 
تروريس��م هستند )گروه ويژه مالي اقدام( مي گذرد 
و اين اتفاق نقدها و حاش��يه هاي فراواني را به دنبال 
داش��ت. منتق��دان و مخالف��ان اين ماج��را هم دو 
دس��ته اند؛ منتقداني خارج از كشور و مخالفاني در 
داخل. همچنان كه علي طيب نيا وزير اقتصاد گفته 
اس��ت: »خارج ش��دن ايران از اين ليس��ت خشم و 
ناراحت��ي س��عودي ها، صهيونيس��ت ها و امريكا را 
به همراه داش��ته اس��ت.« او همچنين با اش��اره به 
مخالفت هايي كه در اين خصوص در داخل كش��ور 
ص��ورت گرفته، اظه��ار كرد: »بهتر اس��ت به جاي 
درگي��ري در برنامه انتخاباتي به فكر اجرايي كردن 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي 
و افزايش توان توليد كشور باشيم.« به گفته طيب نيا 
صهيونيست ها بيشترين البي را به كار بردند تا ايران 
از ليس��ت سياه خارج نش��ود و بعد از خروج هم در 
بيانيه يي اين اقدام FATF را محكوم كرده و آن را 
خطرناك توصيف كرده اند. نمايندگان كنگره امريكا 
ني��ز در حمايت از البي صهيونيس��تي آيپك اقدام 
FATFدر خارج كردن نام ايران از ليس��ت س��ياه 
را محكوم كردند. از طرف ديگر اصحاب رسانه هاي 
منتق��د دولت نيز در توييتر با هش��تك »#اكاذيب 

بروبچ روحاني« عنوان كرده اند كه آيپك مخالف اين 
اق��دام FATF نبوده و با بازي با كلمات حرف وزير 
را زير س��وال برده ان��د، در صورتي كه متن گزارش 
آيپك اين را نش��ان نمي دهد. منتق��دان دولت در 
داخل و مخالفاني همچون صهيونيست ها هر دو در 
يك مورد همس��و هس��تند و آن مخالفت با اجراي 
توصيه هاي FATF در ايران هستند اما تفاوت آنها 
در اين است كه طبق بيانيه آيپك البي صهيونيست 
خروج ايران از ليست سياه را به منزله ورود ايران به 
جامعه جهاني و مشروعيت بخشي بادآورده به ايران 
مي دانند و دلواپس��ان داخلي نگراني هايي را مطرح 
مي كنن��د كه طبق تهعدات دول��ت هيچ يك از آنها 

موضوعيت ندارد. 
به گزارش »تعادل« آيپك در بيانيه شديداللحني 
ن��ه تنها اين اق��دام FATF را محكوم كرده كه آن 
را خطرناك خوانده و هش��دار داده كه اين اقدام به 
معناي ادغام ايران با دنيا و بخش��يدن مشروعيتي 
بادآورده به ايران اس��ت. در اين بيانيه آمده اس��ت: 
»FATF به ص��ورت غيرمنتظره ي��ي تصمي��م به 
تعليق دس��تور خود ب��راي اقدام��ات تقابلي عليه 
اي��ران براي يك دوره ۱۲ ماهه ب��ا اظهار اميدواري 
نس��بت به بهبود عملك��رد ايران گرف��ت، درحالي 
كه اين تصميم FATF خطرناك اس��ت. به گفته 
آيپك نتيجه نهايي اين اس��ت كه FATF اقدامات 

تقابل��ي خ��ود عليه اي��ران را صرف��ا در مقابل يك 
تعهد ناكارا از س��وي بزرگ ترين حامي تروريس��م 
در دنيا برداش��ته اس��ت. اجازه دادن به ايران براي 
ادغام دوباره با سيس��تم بانكي جهاني در حالي كه 
بهبودها قابل مالحظه در رفتار اين كشور مشاهده 
نمي شود، امنيت سيستم جهاني را به خطر انداخته 
و مش��روعيت بادآورده يي را به ايران مي بخش��د.« 
فارغ از لحن تند و تيز صهيونيست ها در اين بيانيه، 
اين س��خنان به صورت ضمني تاييد دفاع دولت از 
توافق انجام شده از FATF است. همچنان كه وزير 
اقتصاد، علي  طيب نيا و حس��ين قضاوي در اين باره 
توضيح داده اند، تواف��ق با اين نهاد به معناي اجراي 
كامل توصيه ها نيست، كما اينكه هيچ كشوري در 
دنيا توصيه هاي FATF را به تمامي اجرا نمي كند. 

ش��يوه اجراي توصيه ها بس��ته به چارچوب هاي 
حقوقي كش��ورها مي توان��د متفاوت باش��د؛ براي 
نمونه برخ��ي توصيه ها در ايران قابل اجرا نيس��ت 
)مانند توصيه ها در مورد كازينو يا س��اير ترتيباتي 
ك��ه اصوال در ايران وجود ن��دارد( و برخي ديگر نيز 
مورد تاييد كشور نيست و نسبت به اجراي آن اقدام 
نخواهد كرد )مانند آنكه اشخاص مشمول مي توانند 
به فرآيند شناسايي ارباب رجوع كه توسط شخص 
ثالث انجام شده است، اتكا كنند.( نكته بسيار مهم 
بعدي آن اس��ت كه برنامه گروه اقدام مالي، الزام به 

اج��راي ۴۰ توصيه نكرده بلكه حدود ۱۰ توصيه را 
براي اجرا به ايران پيشنهاد داده است. 

اجراي همه توصيه ها فقط توسط برخي كشورها 
ص��ورت مي گي��رد؛ اي��ران معتقد به اج��راي همه 
توصيه ها نبوده و فقط سعي در بهبود وضعيت كشور 
و خروج از فهرست كشورهاي غيرهمكار و پيوستن 
به گ��روه كش��ورهاي در حال پيش��رفت )ش��امل 
 عراق، افغانستان، س��وريه، بوسني و هرزگوين و...(

است را دارد.
تا س��ال آينده كه گروه اق��دام مالي براي اثبات 
حس��ن نيت به ايران مهلت داده است، ايران فقط ۲ 
وظيفه دارد كه شامل ساماندهي جابه جايي فيزيك 
پول )حمل چمداني( از مرزهاي كشور و ساماندهي 
جابه جايي الكترونيكي پول اس��ت كه البته اجراي 
اي��ن دو مورد، فارغ از نظ��ر گروه اقدام مالي، امكان 
سوءاس��تفاده از كش��ور توس��ط مجرمان را كاهش 
خواهد داد. بخش عمده توصيه هاي گروه ويژه اقدام 
مالي در كنوانس��يون مبارزه با فس��اد سازمان ملل 
در م��ورد قاچاق غيرقانوني م��واد مخدر و داروهاي 
روانگردان نيز ذكر شده است كه جمهوري اسالمي 
اي��ران پيش از اين به هر دو پيوس��ته و آنها را اجرا 
مي كند. همچنين كميته بال نيز نس��بت به اجراي 
اي��ن توصيه ها تاكيد كرده و از اين رو اجراي برخي 
توصيه ها ب��راي بهبود نظارت داخلي بر فرآيندهاي 

مالي در كشور ضروري است. 

 تسويه حساب سياسي يا حفظ منافع ملي
به هرح��ال واقعيتي كه در اين ميان وجود دارد، 
اين است كه خارج شدن از فهرست سياه گروه ويژه 
اقدام مالي، ش��رط الزم براي حض��ور نظام بانكي، 

بورس و غيره در عرصه بين المللي است. قرار داشتن 
در فهرس��ت غيرهم��كار به معناي ام��كان فعاليت 
تجاري با معدود بانك هاي كوچك در كش��ورهاي 
محدودي است كه بابت همكاري با ايران هزينه هاي 
بس��يار گزافي براي پوشش ريسك هاي خود طلب 
مي كنند و اين موضوع به صورت جدي بر صادرات 
و واردات كش��ور تاثير مس��تقيم و مهم دارد. نكته 
ديگر آنكه درباره تصميم كشورها در مورد همكاري 
نكردن با نهادهاي بين المللي، به طور معمول كشور 
كره ش��مالي به عنوان نمونه ذكر مي شود اما در اين 
م��ورد خاص حتي كره ش��مالي نيز راض��ي به انزوا 
نب��وده و به تازگي براي تامين نظر مثبت گروه ويژه 
اقدام مال��ي، به تصويب قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم اقدام كرده است. به همين دليل هم است 
ك��ه در بيانيه ۲۶ ژوئن ۲۰۱5 گروه ويژه، به تعامل 
كره ش��مالي با گروه ويژه درب��اره برنامه كاري تهيه 

شده، اشاره شده است.
 اگ��ر ايران در اي��ن دوره زماني از تعامل با گروه 
ويژه اقدام مالي عقب نش��يني كند، ممكن است با 
س��لب اطمينان در جامعه جهاني، تعامل دوباره در 
زماني ديگر و در دولتي ديگر تقريبا غيرممكن باشد 
و همچنان و براي س��ال هاي طوالني، درهاي نظام 
بانكي كش��ور باوجود رفع ايرادهاي وارد شده، قفل 
بماند. پس مي توان گف��ت كه توافق با FATF در 
چنين شرايطي به معناي تضعيف منافع ملي نيست، 
بلك��ه آن چيزي ك��ه منافع كش��ورمان را مي تواند 
به خطر بيندازد، بازي در ميدان سياس��ت و تسويه 
حس��اب هاي سياس��ي مخالفان دولت در داخل و 
مخالفان نظام جمهوري اسالمي در دنياست كه در 

نهايت به ضرر كشور تمام مي شود. 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به ضعف در 
زمينه محاس��به ماليات بر ارزش افزوده، گفت: 
ب��راي اصالح روند اخذ مالي��ات و جلوگيري از 
فسادهاي اقتصادي بايد پايگاه اطالعات مالي در 

كشور تقويت شود. 
مهرداد بائوج الهوتي در گفت وگو با »خانه 
مل��ت«، درباره وضعيت اخذ ماليات گفت: بايد 
پذيرف��ت در حال حاضر نيز روش س��نتي در 
زمينه محاس��به ماليات اعمال مي شود كه اين 

موضوع صحيح نيست. 
نماينده لنگرود مجلس ش��وراي اسالمي، 
ادامه داد: باتوجه به استفاده از بحث خوداظهاري 

براي محاسبه ميزان ماليات بخشي از موديان، مي توان عنوان كرد احتمال 
خطا و تخلف در اخذ ماليات همچنان باال ست. 

اين نماينده در مجلس دهم با بيان اينكه در سال هاي گذشته سازمان 
مالياتي تالش هاي مناسبي براي محاسبه ماليات داشته است، افزود: بايد 

زمينه هاي فساد اقتصادي در جامعه به صورت 
كارشناسي و علمي جمع آوري شود. 

بائوج الهوت��ي با بيان اينك��ه كارمندان و 
كارگران از مشاغلي هستند كه ماليات را دقيق 
مي پردازن��د، اف��زود: بايد توجه داش��ت حجم 
معامالتي كه در كش��ور ب��دون ارائه اطالعات 
انجام مي شود، باالس��ت و اين موضوع يكي از 
دالي��ل اصلي باال بودن ميزان فرارهاي مالياتي 

در كشور محسوب مي شود. 
وي ادام��ه داد: عالوه ب��ر موضوعات مذكور 
در بحث ماليات بر ارزش افزوده نيز مس��ائل و 
مشكالتي وجود دارد و در برخي اوقات منجر به 

اخذ ماليات مضاعف مي شود. 
اين عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي 
اسالمي، با بيان اينكه بي عدالتي در زمينه اخذ ماليات وجود دارد، افزود: 
براي اصالح روند اخذ ماليات و جلوگيري از فسادهاي اقتصادي بايد پايگاه 

اطالعات مالي در كشور تقويت شود. 

رييس س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي گفت: با راه اندازي س��امانه مش��ترك 
جديد انتقال اطالعات در مهرماه امكان حضور 
قاچاقچيان در مزايده هاي سازمان به كمترين 

ميزان مي رسد. 
امين دليري در گفت وگو با تسنيم، بااشاره 
به قابل پذيرش نبودن فس��اد در سازمان اموال 
تمليك��ي گف��ت: دو نف��ر از مدي��ران متخلف 
اس��تان هاي س��ازمان بركنار ش��ده و مراحل 
رس��يدگي قضايي آنه��ا در حال طي ش��دن 
اس��ت. رييس س��ازمان جم��ع آوري و فروش 
اموال تمليكي بااشاره به اظهارات وزير صنعت 
درب��اره انباره��اي دپوي كاال گف��ت: انبارهاي 

اطراف تهران به زودي شناس��نامه دار مي ش��وند چراكه بررس��ي ها نشان 
مي دهد يكي از بزرگ ترين محل هاي دپوي كاالي قاچاق همين انبارها 
هس��تند. طبق توافقي كه با دادستاني به عمل آمده، مقرر شده به زودي 
اين انبارها تعيين تكليف شوند. رييس سازمان اموال تمليكي در پاسخ به 

پرسشي درباره نحوه شناسايي قاچاقچيان براي 
جلوگيري از حضور آنها در مزايده هاي سازمان 
گف��ت: با ايجاد و راه اندازي س��امانه مش��ترك 
ب��ه زودي اطالع��ات موردنياز براي شناس��ايي 
اين اف��راد جه��ت ممانعت از حض��ور آنها در 
مزايده ها دراختيار سازمان قرار خواهد گرفت. 
دليري ادامه داد: اين س��امانه تبادل اطالعات 
را بين س��ازمان بنادر، گمرك، س��ازمان اموال 
تمليكي، س��ازمان تعزيرات حكومتي و س��تاد 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز به اش��تراك خواهد 
گذاشت. باوجود اطالعاتي كه از طريق سازمان 
تعزيرات دراختيار ما قرار مي گيرد، امكان حضور 
قاچاقچيان در مزايده ها به حداقل خواهد رسيد. 
وي تصريح كرد: قاچاق س��ازمان يافته از طريق دادستاني ها پيگيري 
مي ش��ود و قاچاق موردي كه بيش��ترين حجم قاچاق را شكل مي دهد 
ازسوي تعزيرات حكومتي دنبال مي شود بنابراين اطالعات الزم دراختيار 

اين نهاد قرار دارد. 

حسين عبده تبريزي تحليل كرد

تاثير پارامترهاي كالن بر صندوق هاي بازنشستگي
تاثي��ر اقتصاد كالن بر صندوق هاي بازنشس��تگي 
قابل انكار نيست اما اين صندوق ها اكنون به مرحله يي 
رسيده اند كه اقتصاد ملي را رهبري مي كنند بنابراين 
بين اين دو رابطه يي دوسويه برقرار است. در اين ميان 
پارامتر هاي مختلف��ي از اقتصاد كالن بر صندوق هاي 
بازنشستگي تاثير مي گذارند يا از آنها تاثير مي پذيرند 
كه مي توان به تاثير ب��ر پس انداز ملي، تاثير بر/از نرخ 
بهره  بلندمدت، تاثير بر/از ن��رخ برابري ارز، تاثير بر/از 
بازار س��رمايه و تاثير بر/از نرخ بازده سرمايه گذاري ها 

اشاره كرد. 
درخص��وص تاثي��ر بر پس ان��داز مل��ي بايد گفت 
پس اندازهاي صندوق هاي بازنشستگي حجم پس انداز 
كل را به اش��كال مختلف افزايش مي دهد. نخس��ت 
اينكه دارايي هاي مالي اعضا بسيار نقدنشو است و در 
شرايط خاص نقد مي شود. در عين حال پس اندازهاي 
بازنشستگي ممكن اس��ت ساير پس اندازها را تشويق 
كن��د. ع��الوه بر اي��ن معافيت هاي ماليات��ي اين نوع 

پس انداز به پس انداز كل مي افزايد. 

 تاثير نرخ بهره
نكت��ه  مهم��ي ك��ه در رابط��ه ب��ا صندوق ه��اي 
بازنشس��تگي بايد مورد بررس��ي قرار گيرد، تاثير نرخ 
بهره  بلندمدت است. كاهش نرخ بهره به معني كاهش 
بازده همه دارايي ها و سرمايه گذاري هاي صندوق هاي 
بازنشستگي است و اين شرايط وقتي با افزايش اميد به 
زندگي تركيب مي شود، شرايط بدي براي صندوق ها 
ايج��اد مي كن��د. در اين خصوص تاثي��ر بلندمدت به 
ديرش دارايي ها و بدهي هاي صندوق ارتباط دارد. در 
صندوق هاي بازنشستگي ديرش بدهي ها بلندمدت تر 
از ديرش دارايي هاست، بنابراين شكاف ديرش منفي 
وجود دارد. در بانك ها ديرش دارايي هاي بلندمدت تر 
از ديرش بدهي هاس��ت، بنابراين شكاف ديرش مثبت 
وج��ود دارد. بنابراين صندوق هاي بازنشس��تگي  بايد 
 )Maturity Matching( دنبال انطباق سررسيدها

و پوشش ريسك نرخ بهره باشند. 
تاثير نرخ بهره  پايين روي بازده صندوق به تركيب 
س��بد دارايي هاي آن بس��تگي دارد. در دوره  نرخ  هاي 
پايين بهره، صندوق هاي بازنشستگي با چالش مديريت 
دارايي ها مواجه اند. چون ديرش بدهي ها به دليل تعهد 
پرداخ��ت معين در اي��ران از دارايي ها طوالني مدت تر 
است. بدهي هاي صندوق بازنشستگي مساوي ارزش 
تنزيل ش��ده  جريان هاي نقدي قابل پرداخت در آينده 
است. قواعد حسابداري مورد استفاده در صندوق هاي 
بازنشس��تگي بايد تاثير ن��رخ بهره  پايين ت��ر را روي 

بدهي هاي صندوق برآورد كرده و انعكاس دهند. 
تا ح��دي كه نرخ ه��اي بهره  پايين ت��ر پايدار نرخ 
بازده س��رمايه گذاري ها را كاهش دهند، صندوق هاي 
بازنشستگي به طور مستقيم تحت تاثير قرار مي گيرند. 
ح��ال اي��ن س��وال مطرح مي ش��ود كه ش��وك هاي 
متغيرهاي اقتصاد كالن ش��امل ش��وك ن��رخ بهره، 
ش��وك تورم، ش��وك نرخ ارز را چه كسي بايد جذب 
كند؟ صندوق يا افراد؟ به طور كلي دولت، صندوق هاي 

بازنشستگي يا اعضاي صندوق ها بايد شوك هاي ناشي 
از متغيرهاي اقتص��اد كالن را جبران كنند. به عنوان 
مثال در مورد پروژه مس��كن مهر وقتي با ارقام پايين، 
خانه يي براي خانواده ها و متقاضيان فراهم نشد، مجبور 
شدند تا ساير هزينه هاي مسكن را از متقاضيان مسكن 
مهر دريافت كنند. در اين مورد نيز ش��وك هاي ناشي 
از متغيرهاي اقتصاد كالن بايد به گونه يي جبران شود. 

 تاثير نرخ برابري ارز
اندازه صندوق هاي بازنشستگي، شكل تمركز وجوه 
در آنها، رفتار متحد الشكل سرمايه گذاري صندوق ها، 
بازبودن حساب سرمايه و سرمايه گذاري در خارج و... 
تحت تاثير تغييرات برابري ارز قرار مي گيرد. بنابراين 
آزادسازي نرخ، تك نرخي كردن و ارز چندنرخي روي 

صندوق هاي بازنشستگي تاثير مي گذارد. 
در همين حال بايد گفت صندوق هاي بازنشستگي 
اي��ران هنوز در خارج س��رمايه گذاري چنداني ندارند 
تا آثار تغيير س��بد دارايي ه��اي خارجي آنها به دليل 
تغيي��ر نرخ ارز از ديد اقتصاد كالن بررس��ي ش��ود. با 
اين ح��ال، با توجه به وضعي��ت بحراني صندوق هاي 
بازنشس��تگي، آزادسازي س��رمايه گذاري در خارج با 
توجه به ضرورت كمك و تعميق اندازه و نقدشوندگي 
بازار س��رمايه بلندمدت داخلي مي تواند، اقدام موثري 
باش��د. يكي از راهكارهاي صندوق هاي بازنشس��تگي 
ب��راي ح��ل بحران هاي موج��ود حركت به س��مت 
س��رمايه گذاري در خارج از كش��ور است. در شيلي يا 
برزيل سرمايه گذاري ها بيشتر در خارج از آن كشورها 
صورت مي گيرد. در ايران نيز صندوق ها بايد به سمت 

سرمايه گذاري در خارج از كشور حركت كنند. 

 تاثير بر بازار سرمايه
به دلي��ل اندازه يي كه صندوق هاي بازنشس��تگي 
در كش��ور دارند، تصميمات مدي��ران آنها مهم ترين 
اث��ر را در ب��ازار مال��ي دارد. ث��روت در صندوق هاي 
بازنشس��تگي عمدت��ا به ش��كل زمين، س��اختمان، 
ماشين آالت، تجهيزات، موجودي ها، ساير دارايي هاي 
ملم��وس و دارايي ه��اي واقعي غيرملم��وس از قبيل 
 دارايي هاي معنوي، حق بهره برداري، حق استفاده و... 

وجود دارد. 
ادع��ا روي دارايي هاي واقع��ي )ثروت هاي واقعي( 
صندوق ه��اي  مدي��ران  س��رمايه گذاري  موض��وع 
بازنشستگي است. بيشتر دارايي هاي واقعي از فهرست 
سرمايه گذاري هاي صندوق ها خارج است. به طور كلي 
صندوق ها بايد به جاي س��رمايه هاي ثابت به س��مت 
فعالي��ت در بازار مالي بروند. در امريكا، در دهه ۱۹۶۰ 
بي��ش از ۹۲درصد از دارايي هاي صندوق ها مالي بوده 
و امالك و مس��تغالت بخش محدودي از سرمايه اين 

صندوق ها را تشكيل مي داده است.
در اي��ن رابطه تاثي��ر صندوق هاي بازنشس��تگي 
بر توس��عه  بازارهاي مالي محل��ي، تاثير صندوق هاي 
بازنشس��تگي بر ايجاد تقاضا در بازارهاي مالي، تاثير 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي ب��ر ايج��اد نقدينگي در 
بازارهاي مالي، تاثير صندوق هاي بازنشستگي در بهبود 
حاكميت شركتي )اصول ش��ركت داري( كه بازارهاي 
سهام و اوراق با درآمد ثابت را توسعه مي دهد، ارتقاي 
س��طح نظارت و بهبود محيط كنترلي و فضاي عمل 
براي مقام ناظر در بخش مال��ي و تاثير بازار بدهي ها 
)جديد در اي��ران( جزو مواردي اس��ت كه بايد مورد 
بررس��ي قرار گيرد. بايد توجه داشت كه صندوق هاي 

بازنشستگي به دليل اندازه، انتظارات را در بازار رهبري 
مي كنن��د. در همين حال صندوق هاي بازنشس��تگي 
همچ��ون بيمه هاي زندگان��ي بايد در بازار س��رمايه 
ضربه گير باش��ند و در مواردي pro-cyclical عمل 
نكنند. كاهش تاثير منفي صندوق هاي بازنشستگي بر 
ثبات اقتصاد كالن به توان معامالتي آنها برمي گردد. 
نكته ديگر اين اس��ت كه صندوق هاي بازنشس��تگي 
برخ��الف ديگر نهاده��اي مالي )غي��ر از بيمه ها( به 

نقدينگي نيار ندارند. 
بررس��ي ها روي بازارهاي OECD نشان مي دهد 
صندوق هاي بازنشس��تگي باعث كاه��ش تالطم بازار 
س��هام شده اند. در همين حال بررس��ي ها نشان داده 
اس��ت كه بين درصد س��هم صندوق بازنشستگي در 
سهام و تالطم بازار س��هام رابطه وجود دارد. بنابراين 
نمي ت��وان نقش صندوق هاي بازنشس��تگي را در بازار 
س��رمايه ناديده گرفت. اين م��وارد ايجاب مي كند كه 
در خصوص چگونگي نقش صندوق هاي بازنشستگي 
در رهبري بازار سرمايه مطالعات گسترده تري صورت 

گيرد. 

 نرخ بازده سرمايه گذاري ها
تصميمات س��رمايه گذاري بر اس��اس معيارهاي 
امنيت، نقدشوندگي، سررس��يد، بازده و حفظ قدرت 
خري��د انج��ام مي ش��ود. قواعد حاكم ب��ر تصميمات 
س��رمايه گذاري ها نه تنها بايد در برگيرنده  مالحظات 
اقتصاد خ��رد، بلكه همچنين مالحظات رش��د ثبات 
اقتص��اد كالن باش��د. وضعيت صندوق ه��ا مي تواند 
كس��ري بودجه يي قابل مالحظه يي بر كشور تحميل 
كند. كساني كه از طريق برنامه هاي توسعه يا بودجه 

در مجلس تغييرات اساس��ي اي در نظام بازنشستگي 
مي دهن��د، بايد آث��ار آن تصميم��ات را بر متغيرهاي 
اقتصادي )الزامات اقتص��اد كالن( در نظر بگيرند. در 
اين رابطه بايد اين سوال را مطرح كرد كه آثار اقتصاد 
كالن تصميمات دولت و مجلس براي اصالح و تغيير 

نظام بازنشستگي در ايران كجا اندازه گيري مي شود؟
بنابراي��ن با توج��ه به آنچه در خص��وص اهميت 
صندوق هاي بازنشس��تگي گفته ش��د، صندوق هاي 
بازنشستگي بايد تالش كنند تا مشكالت موجود حل 
ش��ود. چراكه اگر صندوق ها، مش��كالت خود را حل 
نكنند، كس��ري هاي بودجه يي عظيمي را بر دولت و 
كش��ور تحميل خواهند كرد. در همين حال، كساني 
ك��ه از طريق برنامه هاي توس��عه يا بودجه در مجلس 
تغييرات اساسي در نظام بازنشستگي ايجاد مي كنند 
باي��د آثار اين تصميمات حتي تصميم هاي كوچك را 

در نظر بگيرند. 

 اصول اقتصاد مقاومتي در اصالح 
صندوق هاي بازنشستگي

به صندوق هاي بازنشس��تگي پيشنهاد مي شود تا 
اص��ول اقتصاد مقاومتي را براي عبور از بحران موجود 
رعاي��ت كنند. اقتص��اد مقاومتي مبن��اي علمي دارد 
و مباحث ج��دي را مطرح مي كن��د، به همين دليل 
صندوق هاي بازنشستگي بايد چارچوب ۲۴ اصل اين 

علم را رعايت كنند. 
جمعيت ايران در حال پيرش��دن است. اروپا ظرف 
۲۰ سال آينده از نسبت جمعيت شاغل به بازنشسته 
۴ به ۱ به نسبت ۲ به ۱ مي رسد؛ ايران شايد به دليل 
نرخ مشاركت نازل در اقتصاد، زودتر به نسبت ۲ به ۱ 
برسد. بنابراين هزينه هاي سالمت و كسري صندوق ها 
چه خواهد ش��د؟ آيا ناچاريم از نظام DB به س��مت 
PAYG حركت كنيم؟ چگونه بايد در قبال ش��وك 
افزايش »اميد به زندگي« و تغيير ساختار خانوار كشور 
را مصون كنيم؟ آيا نس��ل حاضر ريسك بين نسلي را 
عادالنه توزيع خواهد كرد؟ آيا مس��ووليت هاي فردي 
را بيش��تر و بيش��تر مي كنيم )خ��ود اعضاي صندوق 
ضربه گير باشند(؟ چگونه بايد صندوق هاي بازنشستگي 

را مقاوم و مستحكم كنيم؟
مطالعات OECD و كش��ورهاي نوظهور نش��ان 
مي ده��د صندوق ه��اي تامين مالي ش��ده در مقاب��ل 
ش��وك هاي عمده مثل تغيير ساختار سني جمعيت 
از صندوق هاي تامين مالي نش��ده بسيار مقاوم تر عمل 
كرده اند. همچنين آزمون كش��ور هاي ش��يلي و هلند 
نش��ان داده كه صندوق هاي تامين مالي شده به رشد 

اقتصادي باالتر انجاميده است.
بنابراين اص��الح صندوق هاي بازنشس��تگي جزو 
اولويت ه��اي اقتصاد اس��ت كه بايد هر چه س��ريع تر 
عملياتي شود. در همين حال اصالح صندوق ها براي 
تس��هيل خصوصي س��ازي بنگاه هاي دولتي در غياب 
سرمايه  خارجي ضرورت دارد. در اين ميان، اثر تغيير 
نظام بازنشستگي بر رفتارهاي پس اندازي افراد نيز بايد 

مورد توجه قرار بگيرد. 
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