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 کاهش محدود نرخ سود بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحرک تقاضا شده است  
افزایش شاخص فروش کاالهای مصرفی بادوام نشانه ای از بهبود نسبی در سمت تقاضاست  تسهیالت 
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داخلی بدون نفت در حال افزایش است  افزایش تسهیالت مسکن نشان دهنده شکل گیری تحرک اولیه 
در بخش ساختمان است  مخارج دولت به عنوان جزئی دیگر از تقاضا در این مدت رشد پر رنگی داشته 
است  رشد حقیقی صادرات غیرنفتی خیره کننده و هم تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به 
میزان حدود 40 درصد خواهد رسید  اتفاقاتی که در سمت تقاضا رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و 
با توجه به ظرفیت های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است  رشد تولید و فروش در فصل 
اول 1395 مثبت، و رشد فروش بیش از تولید است  احتمال حصول رشدی بین 5 تا 6 درصد بسیار زیاد 
است، هرچند تحقق رشد 6 تا 7 درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود  سال 1395، بدون تردید از نظر 
ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود  

تحلیل مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی 

سال 1395 
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نرخ بیکاری کلنرخ بیکاری مرداننرخ بیکاری زناننرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال

رخ جدید 
بیکاری
بازار کار در بهار امسال چه تغییراتی کرد؟

نرخ بیکاری در بهار امسال باالترین نرخ بیکاری در 
دوران فعالیت دولت حسن روحانی بوده است. اما 
این همه ویژگی بازار کار بهار امسال نیست. ورود 
جمعیت کم سابقه به بازار کار، به شغل رسیدن 60 
درصد تازه واردهای بازار کار طی یک ســال اخیر، 
افزایش بیش  از پیش سهم بخش خدمات از بازار 
کار، بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان و در عین 
حال کاهش نرخ مشــارکت اقتصادی مردان و در 
کنار اینها سریع تر شدن رشــد بیکاری در گروه 
سنی جوانان 15 تا 29 سال چندین ویژگی خاص 
دیگر بازار کار ایران در بهار امســال بوده اســت. 
اتفاق هایی که هرکدام معنــا و تبعات خاصی را 
می توانند برای اقتصاد ایران داشته باشند و شاید 
در آینده شــرایط برای برنامه ریزی در بازار کار را 
متفاوت کنند. اما آیا دولت یازدهم هم نقشی در 
این اتفاق ها داشته و مرتکب اشتباهی در بازار کار 
شده یا ویژگی های مورد اشاره، باعث ظهور چهره 

جدید بازار کار ایران شده است؟
پیام های جانبی افزایش نرخ بیکاری

باالتر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان، 
باالتر بودن نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت 
به مناطق روستایی و فزونی نرخ بیکاری جوانان 
15 تا 29 سال از دیگر گروه های سنی سه ویژگی 
تغییر نکرده بازار کار در دوران فعالیت دولت یازدهم 
است. ویژگی هایی که پیش از آن هم در بازار کار 
ایران وجود داشتند و بعید هم به نظر می رسد در 
سال های آینده اتفاقی بتواند اینها را تغییر دهد. اما 
افزایش 1/6درصدی نرخ بیکاری در بهار سال 92 

تا بهار امسال شــاید یکی از ویژگی های خاص این بازار طی این دوران 
باشد. اتفاقی که خیلی ها انتظار تغییر و بهبود آن را دارند. در بهار سال 
92 یعنی پیش از شروع به کار دولت یازدهم نرخ بیکاری 10/6 درصد 
بود و در حالی که طبق برنامه توسعه انتظار می رفت این نرخ به سمت 
تک نرخی شدن پیش برود اما تا بهار امسال به 12/2 درصد رسیده است. 

اما آیا وضعیت بیکاری در فصل بهار هر سال این طور بوده است؟
مروری بر وضعیت بازار کار در سه سال اخیر نشان می دهد که تنها در 
سال 92 بود که نرخ بیکاری بهار بیشتر از فصول دیگر سال بوده است، 
وگرنه در دو ســال اخیر فصل بهار، بازار کار وضعیت بهتری نسبت به 

فصول دیگر داشته است.
اما این وضعیت صعودی شــدن بیکاری در کدام گروه ها بیشتر بوده 
است؟ مقایسه نرخ بیکاری مردان و زنان از بهار سال 92 تا بهار امسال 
نشان می دهد نه تنها هنوز هم بیکاری در زنان شدت بیشتری نسبت به 
این وضعیت در مردان دارد، بلکه سرعت رشد بیکاری در گروه زنان نیز 
بیشتر از مردان است. طی این مدت نرخ بیکاری مردان 1/5 درصد و نرخ 
بیکاری زنان 1/6 درصد افزایش داشته است. بر این اساس نرخ بیکاری 
مردان در بهار امسال 10/3 درصد و نرخ بیکاری زنان 20/3 درصد بوده 
است. با این حال موضوع قابل توجه کاهش نسبت نرخ بیکاری زنان به 
مردان بوده که در این مدت فاصله این دو نرخ کمی کاهش یافته است. 
پیام قابل توجهی که در صورت تکرار و استمرار آن شاید بتواند وضعیت 

بازار کار را حداقل از نظر جنسیتی کمی بهتر نشان دهد.
از نظر مناطق بیکاری، طی این دوره سه ســاله نرخ بیکاری در مناطق 
شــهری 1/5 درصد و در مناطق روستایی 1/7 درصد افزایش یافته است. 
سبقت میزان رشد بیکاری روستایی بر بیکاری شهری در حالی است که 
طی سال های گذشته معموالً نرخ بیکاری روستایی وضعیت بهتری نسبت 
به بیکاری در مناطق شهری داشته است. با این حال هرچند که نرخ بیکاری 
روســتایی در مناطق شهری 1/6 برابر این وضعیت در مناطق روستایی و 
معادل 13/7 درصد بوده اما این نسبت در بهار سال 92 بهبود یافته است. 

  ابراهیم علیزاده
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فصل پنجم . کسب و کار

نسبت توسعه صادرات به رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی سال 1394

سه ماهه اول سال 1395
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سهم صادرات کاال 
GDP و خدمات از
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40/3

برای تحقق هدف 
رشد اقتصادی 8 

درصدی چقدر باید 
به صادرات کشور 

افزوده شود؟

صادرات 
منشأ رشد
رشد اقتصادی ایران
چه نسبتی با صادرات دارد؟

»اقتصاد ایران در سال 1394 با مشکل کمبود تقاضای 
خارجی مواجه بوده اســت که می تواند رشد اقتصادی 
1394 را تحت تاثیر قرار دهد.« این جمله که در گزارش 
»تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران« مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی منتشر شده، از جمله مواردی 
اســت که موید ارتباط بین رشــد اقتصادی و صادرات 
کشور اســت. بر اســاس همین گزارش »برآورد مرکز 
پژوهش ها برای سال 1394، حاکی از رشد 4/5 درصد 
برای بخش کشاورزی، رشد 1/3 درصد برای بخش نفت، 
رشد منفی 2/7 درصد برای بخش صنعت، رشد منفی 
14/7 درصد برای بخش ســاختمان و رشد یک درصد 
برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نیز در 
سال 1394 در حدود منفی 0/4 درصد است.« در این 
گزارش درباره علت کمبود تقاضای خارجی که اقتصاد 
ایران در سال 1394 با آن مواجه بوده، عنوان شده است: 
»از دالیل کمبود تقاضای خارجــی می توان به برقرار 
بودن تحریم ها تا اواخر دی ماه سال گذشته و عدم تغییر 
محسوس در دو ماه بعد از اجرایی شدن برجام، کاهش 
رشد اقتصاد جهانی باالخص اقتصادهای نوظهور، کندی 
فعالیت های اقتصادی چین )به عنوان یکی از مهم ترین 
مقاصد صادراتی کشور(، وجود ناامنی ها در عراق، روند 
کاهش قیمت در بازار کاالها و افت جهانی قیمت نفت 
و به تبع آن افت جهانی قیمت محصوالت پتروشیمی 
اشــاره کرد.« مواردی که به نظر می رسد ابتدا صادرات 
غیرنفتی ایران را تحت تاثیر قرار داده و سپس نرخ رشد 
اقتصادی را متاثر کرده اســت. اما آیا این روند همیشه 
می تواند در اقتصاد ایران صدق کند؟ از ســوی دیگر در 
الیحه برنامه ششم توسعه که به رشد اقتصادی ساالنه 

هشت درصد اشاره دارد، متوسط رشد ساالنه 21/8 درصد برای صادرات غیرنفتی 
کاال و خدمات )بدون میعانات گازی( در نظر گرفته شده، اما در اقتصاد ایران چه 
نسبتی میان رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد و برای تحقق 
اهداف صادراتی چه پیش زمینه هایی الزم اســت؟ چه میزان افزایش صادرات 

می تواند به رشد هشت درصدی منجر شود؟
مروری بر آخرین آمارهای ساالنه منتشر شده از جزییات نرخ رشد اقتصادی از 
سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال 1394 هرچند گروه های کشاورزی 
و خدمات نرخ رشد مثبتی داشته اند اما نرخ رشد بخش صنعت منفی 2/2 درصد 
محاسبه شده اســت. آیا با استناد به چنین مواردی می توان گفت برای تحقق 
صادرات غیرنفتی برنامه ریزی شده باید به بخش هایی با رشد مثبت مثل کشاورزی 
و خدمات اتکا کرد؟ در صورتی که این گزاره تایید شود، آیا در سال های با نرخ کل 
رشد اقتصادی منفی نمی توان چندان به افزایش صادرات امید داشت؟ مروری بر 
کارنامه های چند سال اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد، در سال هایی که رشد 
اقتصاد منفی بوده از جمله در سال های 1391 و 1392، صادرات غیرنفتی ایران 
به ترتیب پنج درصد کاهش و کمتر از یک درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی 
که نشان می دهد همیشه نرخ رشد منفی اقتصاد کشور به معنای نزولی بودن 
روند صادرات غیرنفتی هم نیســت. با این حال این پرسش مطرح است که در 
شــرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی و نزولی است، تحقق رشد صادرات تا 
چه حد ممکن و مقدور اســت؟ آیا می توان از توسعه صادرات برای برون رفت از 
این شرایط بهره برد یا رونق صادرات تنها در صورتی میسر می شود که اقتصاد در 
رونق باشد؟ در شرایطی که بازارهای صادراتی ایران حتی بازار صادرات کاالهای 
سنتی ایران محدود شده، صادرات کدام دسته از محصوالت می تواند اثر بیشتری 

در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟
عالوه بر ایــن، معموالً صادرات نفتی به عنوان مانعــی برای فکر کردن به 
صادرات غیرنفتی تلقی می شود، اما صادرات نفتی در چه صورتی می تواند به رشد 
اقتصادی ایران کمک کند؟ آیا جایگزین کردن صادرات غیرنفتی به جای صادرات 
نفت امکان پذیر اســت و محتمل است که روزی منشأ اصلی رشد اقتصادی در 

ایران صادرات غیرنفتی باشد؟ 

  فاطمه شیرزادی

اینفوگرافیک: مسعود زارع

صفحات 100  تا  103

رشد اقتصادی ایران
چه نسبتی با صادرات دارد؟

صفحات 26   تا 37

ارزیابی وضعیت اقتصادی
 سال 139۵

سرکار خانم شادی آذری 
درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت 

عرض می کنیم.
همکاران شما در هفته نامه تجارت فردا

رنسانس اطالعات

شبه دولتی ها ملزم به افشای اطالعات شدند
بهمن کروز

قطعه سازان خودروساز می شوند؟ 

برادر ناخلف
دشمنی ایران و عربستان به کجا ختم می شود؟
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نشانه های
رونق

مسعود نیلی: پس از یک دوره نسبتاً طوالنی برای اولین بار سهم پول در نقدینگی در حال افزایش است 

 کاهش محدود نرخ سود بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحرک تقاضا شده است  

افزایش شاخص فروش کاالهای مصرفی بادوام نشانه ای از بهبود نسبی در سمت تقاضاست  تسهیالت 

بانکی از نیمه دوم سال 1394، با افزایش مواجه شده است  نسبت مانده تسهیالت به تولید ناخالص 

داخلی بدون نفت در حال افزایش است  افزایش تسهیالت مسکن نشان دهنده شکل گیری تحرک اولیه 

در بخش ساختمان است  مخارج دولت به عنوان جزئی دیگر از تقاضا در این مدت رشد پر رنگی داشته 

است  رشد حقیقی صادرات غیرنفتی خیره کننده و هم تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به 

میزان حدود 40 درصد خواهد رسید  اتفاقاتی که در سمت تقاضا رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و 

با توجه به ظرفیت های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است  رشد تولید و فروش در فصل 

اول 1395 مثبت، و رشد فروش بیش از تولید است  احتمال حصول رشدی بین 5 تا 6 درصد بسیار زیاد 

است، هرچند تحقق رشد 6 تا 7 درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود  سال 1395، بدون تردید از نظر 

ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود  

تحلیل مشاور اقتصادی رئیس جمهور 

از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی 
تجارت فردا در این شماره ضمن انتشار مقاله ای به قلم سال 1395 

مسعود نیلی، مشاوراقتصادی رئیس جمهوری، نشانه های 
خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکودی را بررسی و 

سناریوهای محتمل برای آینده آن را تحلیل کرده است. 
صفحات 26 تا 37 را بخوانید.

95/07/24- شماره 95/07/03196- شماره 194 95/07/10- شماره 195

نبض دو بازار

بازارهای سهام و مسکن چه چشم اندازی دارند؟
پول نادیده

آیا داد و ستد بیت کوین در ایران رونق می گیرد؟

گزارش اقلیت
آیا گزارش موسسه مکنزی خوش بینانه است؟
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194
سال پنجـم  شنبه 3 مهـر 95

148 صفـحه  8000 تومان

چگونه دستکاری و حبس آمارها به بی اعتمادی منجر می شود؟

مقام معظم رهبری در آسیب شناسی سازوکارهای تدوین و انتشار آمارها، هرگونه 

دستکاری آماری را »گناه کبیره« خواندند، اختالف میان مراجع آماری را »بالیی بزرگ« 

برشمردند و تاکید کردند این نارسایی منجر به »بی اعتمادی مردم« می شود. در این 

شماره تالش کردیم، ابعاد مختلف این نگرانی را از منظر دانش اقتصاد بررسی کنیم.

تب اسنپ
انیاوبرچگونهکارمیکند؟

نسخهایر
مخدوم بی عنایت

چراایرانیهاتمایلیبهپرداختانعامندارند؟

چهره فقر
آیاایرانیانفقیرترمیشوند؟
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قرارداد 
شیرین

اولیور هارت و بنگت هولمستروم

نوبل 2016 اقتصاد را به خاطر

بسط و توسعه نظریه قراردادها به خانه 

بردند؛ این دو کیستند و یافته های آنها

چه کمکی به علم اقتصاد کرده است؟
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رتبه جدید آزادی اقتصاد

ایران در میان آزادترین اقتصادها چه جایگاهی دارد؟

مرثیه های خاک

فرسایش خاک در ایران چه هزینه ای دارد؟ 

شانس هندی
آیا رابطه با هند گره گشای رشد اقتصادی ایران است؟
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قاعده بازی
واکاوی نظریه بازی، طراحی بازار

مکانیسم های حراج و اقتصاد خرد مدرن

در گفت وگوی محمد اکبـرپور با پل میلگرام

گفت وگوی محمد اکبرپور استاد ایرانی دانشگاه استنفورد با پل میلگرام که یکی از 

سرشناس ترین متخصصان اقتصاد خرد جهان است از آن جهت اهمیت دارد که مسیر 

شکل گیری و بسط چند نظریه مهم اقتصادی را تشریح و تبیین می کند. میلگرام در 

این گفت وگو از اقتصاددان جوان ایرانی به عنوان یکی از چهره های آینده دار اقتصاد 

جهان یاد می کند و درباره سفرش به ایران نیز نظر می دهد

سال پنجـم  شنبه 10 مهر 95
148 صفـحه  8000 تومان

195
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صفحات 50 تا 53
صفحات 88 تا 91

صفحات 116 تا 119
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صفحات 120 تا 123
صفحات 134 تا 137
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همراه با بخش های
ضریب جینی

سیاست های انتخابات
بازار مسکن
قطعه سازی

صادرات  
مامان پز     

سال بی باران
مصرف جهانی گاز

مقاالت

صفحات 92 تا 95

آدرس کانال تجارت فردا 
در تلگـرام:

telegram.me/tejaratefarda

آیا با ابالغ قانون شفافیت شرکت های شبه دولتی، این 
نهادها مکلف به پاسخگویی خواهند شد؟

80

پرونـده اول . شبهدولتیها

فصل چهارم. بازارها

19،000
حدود 19 هزار شرکت شبه دولتی 

در ایران وجود دارد. 

پس از این مصوبه، با تحقيقاتي که توسط 

سازمان بورس انجام شد، درمجموع 19هزار 

شرکت شبه دولتي شناسایي شدند که اطالعاتي 

در مورد آنها در دست نبود و فراخوان هاي 

مختلفي براي دریافت اطالعات مالي این 

شرکت ها منتشر شد.

پس از  گذشت دو سال 

هيچ شرکت شبه دولتی این 

قانون را اجرا نکرد.

 تا اینکه مجلس در اوایل سال 

1395، سه ضمانت اجرایی برای 

آن وضع کرد. شرکت های شبه دولتی توسط نهادها، 

شرکت ها و موسسات زیرمجموعه دولت یا 

موسسات عمومی غيردولتی اداره می شوند.

این قانون به تازگی توسط 
رئيس جمهور ابالغ شد .

براساس بند 5 ماده 6  اصل 44 قانون اساسی، همه شرکت هاي 
شبه دولتي موظف بودند گزارش مجموع مالکيت مستقيم و غيرمستقيم 

تمامي شرکت هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد کاال و خدمات، 
هر 6 ماه یك بار به شوراي رقابت ارسال کنند.

در این قانون 6 ماه به شرکت ها 
مهلت داده شده بود که گزارش هاي 

مالي شان را ارائه کنند.

مجلس با بررسي این بند به این نتيجه رسيد که این بند ضمانت کافي براي 

شفافيت در عملکرد اقتصادي شرکت ها ندارد و در سال 93 قانون شفافيت 

شرکت های شبه دولتی تصویب شد که بر مبنای آن این شرکت ها موظف بودند 

کليه اطالعات مالی خود را به بورس ارائه کرده و روی سامانه کدال قرار دهند.

با استناد به قانون جدیدي باید هر چه سریع تر تکليف 
خيریه، بقاع متبرکه، صندوق هاي بازنشستگي و نهاد هاي شبه دولتي شامل نهاد هاي نظامي و انتظامي، سازمان هاي انتشار گزارش هاي مالي و اقتصادي شرکت هاي 

انقالب اسالمي مشخص شود.

1

3

4

5

2

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت های 

شبه دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند ثبت کند.

بانك مرکزی باید حساب های بانکی شرکت هایی را که گزارش های 

مالی خود را به بورس نداده اند مسدود کند.

مدیران شرکت های شبه دولتی که اطالعات خود را منتشر نمی کنند طبق قانون 

مجرم شناخته می شوند.

حدود 60 درصد ایران ماليات نمی دهند

به گفته وزیر اقتصاد 40 درصد از توليد ناخالص ملی ایران از پرداخت 
ماليات معاف هستند و 20 تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلی در حوزه 

خاکستری و سياه بوده که مشمول فرار مالياتی هستند. 

حکمبهافشا
آیا با ابالغ قانون شفافیت شرکت های 
شبه دولتی، این نهادها مکلف به پاسخگویی 
خواهند شد؟

قانون شفافیت ساختار و اطالعات مالی شرکت ها 
و بنگاه های دولتی در راستای تسریع اجرایی شدن 
بند 6 اصل 44 قانون اساسی از 15 بهمن ماه سال 
1393 برای تمامی نهادهــا و ارگان های دولتی و 
شــبه دولتی الزم االجرا شــد، اما با گذشت حدود 
دو ســال، هیچ شرکتی این قانون را اجرایی نکرده 
است. اوایل سال جاری مجلس شورای اسالمی سه 
ضمانت اجرایی برای قانون فوق الذکر وضع کرد که 
اواســط مهرماه از سوی رئیس جمهوری ابالغ شد. 

این قانون بیان می کند: 
1- سازمان ثبت اســناد و امالک کشور از این 
پس حق ندارد اسناد مالی شرکت های شبه دولتی را 

که از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت کند. 
2- بانک مرکزی بایســتی حساب های بانکی 
شرکت هایی که گزارش های مالی خود را به سازمان 

بورس و اوراق بهادار نداده اند، مسدود کند. 
3- مدیران شرکت های شبه دولتی که اطالعات 
خود را منتشر نمی کنند، طبق قانون مجرم شناخته 

می شوند.
طبق آخرین آمار و اطالعاتی که از سوی منابع 
رسمی و غیررسمی منتشر شده است، حدود 19 
هزار شرکت شــبه دولتی در اقتصاد ایران در حال 
فعالیت هستند که غالب این شرکت ها زیرمجموعه 
نهادهای بزرگ شبه دولتی نظیر بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد 
15 خرداد هستند. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
پس از ابالغ این قانون درصدد است با فروش بخشی 
از دارایی های خود در بورس اوراق بهادار گامی موثر 

در راستای شــفافیت اطالعاتی بردارد اما این اقدام تا چه میزان محقق 
می شود و زمان الزم برای به اجرا درآوردن آن چه میزان است، نکاتی است 

که در مرحله اجرا مشخص می شود.
قوانین فوق الذکر نوید می دهند در آینده ای نزدیک اقتصاد ایران شاهد 
شکستن انحصار دولتی باشد. با توجه به قیمت نفت و تصمیم دولت مبنی 
بر متنوع سازی راه های درآمدی، دولت درصدد است تا دارایی خود را که 
غالباً غیرمولد هستند واگذار کند. مهم ترین چالشی که نهادهای دولتی و 
شــبه دولتی برای پیاده سازی این قانون با آن مواجه هستند نبود بخش 
خصوصی مولد در ایران است. غالب شرکت های خصوصی فعال در اقتصاد 
ایران توانایی خرید شرکت های بزرگ تحت تملک دولت را نداشته و نهایتاً 
بتوانند بخشی از آن را به تملک خود درآورند. این مهم اگرچه به افزایش 
شــفافیت اطالعاتی تا حدودی کمک می کند اما از آنجا که مدیریت این 
شرکت ها احتماالً در دستان دولت یا بخش های شبه دولتی باقی می ماند، 

افزایش راندمان و سوددهی برای شرکت ها را به همراه نخواهد داشت.
 به نظر می رســد واگذاری شرکت های تحت تملک دولت و نهادهای 
شــبه دولتی نیازمند اقدامات اساســی تری باشــد تا عالوه بر دستیابی 
به شــفافیت مد نظر، بتوان با کمک به بخش فعال خصوصی بهره وری 
شرکت های فوق الذکر را افزایش داد. این مهم تنها در صورتی امکان پذیر 
اســت تا با طراحی ســاز و کار مناسب از ســوی دولت مدیریت چنین 
شــرکت هایی به مرور به بخش خصوصی انتقال یابد و حتی می توان در 
صورت افزایش بهره وری شــرکت های واگذارشده برای بخش خصوصی 

تخفیف هایی نیز در نظر گرفت.
با توجه به نکاتی که در سطور باال به آنها اشاره شد، می توان استنتاج 
کرد وضع چنین قوانینی اگر با حمایت و خط مشی مشخص از سوی 
دولت دنبال شود، می تواند تبعات بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران در 
راستای افزایش شفافیت و افزایش بهره وری به همراه داشته باشد. نکاتی 
که می توان از آنها به عنوان حلقه مفقوده رونق اقتصادی در این سال ها 

نام برد. 

اینفوگرافيك: آرشين ميرسعيدی

شبه دولتی ها

صفحات 80 تا 83
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پرونـده دوم .  مقایسه دو اقتصاد 

فصل سوم . پرونده ویژه

ارزش تولید ناخالص داخلی 
۲۰۱۵

ایران: ۳۹۳/۷ میلیارد دالر

عربستان: ۶۲۶ میلیارد دالر

کاربران اینترنت
)به ازای هر ۱۰۰ نفر(

ایران: ۴۴/۰۸ نفر 

عربستان: ۶۹/۶۲ نفر

نرخ رشد اقتصادی در سال 
۲۰۱۵

ایران: ۴/۳۴ درصد

عربستان: ۳/۴۹ درصد

مساحت جنگل ها
)درصد از مساحت کشور(

ایران: ۶/۵۷ درصد 

عربستان: ۰/۴۵ درصد

نرخ بیکاری

ایران: ۱۲/۸ درصد

عربستان: ۵/۶ درصد

هزینه های نظامی 
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

ایران: ۲/۳۳ درصد 

عربستان: ۱۳/۵۰ درصد

متوسط تورم
 در سه سال اخیر

ایران: ۱۷/۲۴ درصد

عربستان: ۲/۶۷ درصد

امید به زندگی

ایران: ۷۵ سال

عربستان: ۷۴ سال

جمعیت

ایران: ۷۹/۱ میلیون نفر

عربستان: ۳۱/۵ میلیون نفر

متوسط سن جمعیت

ایران: ۲۸/۸ سال

عربستان: ۲۶/۸ سال

Trading economics

اقتصاد نفتی
ساختار اقتصادی عربستان چگونه است؟

 عربســتان اقتصادی وابسته به نفت دارد و به همین 
دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی آســیب زیادی 
به اقتصاد این کشور وارد کرد. عربستان ۱۸ درصد از 
منابع تایید شده نفتی در دنیا را در خود جای داده است 
و بزرگ ترین صادر کننده نفت در دنیاســت و نقشی 
کلیدی در اوپک ایفا می کند. مطالعات نشان می دهد 
بالغ بر ۸۰ درصد از درآمد صادراتی عربستان از فروش 
نفت به دســت می آید و این درآمد در تمامی صنایع 
و بخش های خدماتی عربســتان مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. این کشور که جمعیتی برابر با ۳۱ میلیون 
نفر دارد برای تامین نیروی کار متخصص به خصوص 
در بخــش تکنولوژی از خارجی ها کمک می گیرد. به 
همین دلیــل ۱۸ درصد از نیــروی کار فعال در این 
کشــور را خارجی ها تشــکیل می دهند که رقم قابل 
توجهی نیست ولی از آنجا که در زمره افراد متخصص 
و تحصیل کرده هستند ارزش افزوده باالیی در اقتصاد 
دارند. عربســتان عالوه بر نفت دارای منابع معدنی و 
طبیعی دیگری هم هست. مثالً این کشور دارای ذخایر 
طال و نقره و مس و آهن اســت که می تواند به عنوان 
منبع درآمد برای دولت عربســتان باشــد. عربستان 
بزرگ ترین تولید کننده خرما در دنیاســت و به تولید 
انواع دام های مورد استفاده برای غذا هم مشغول است. 
به تعبیر بهتر این کشور در سال گذشته میالدی 7/4 
میلیون راس گوسفند، 4/2 میلیون راس بز، نیم میلیون 
راس شــتر و 2۵۰ هزار راس گاو تولید کرد که از آنها 
برای تامین نیاز داخلی و صادرات استفاده کرد. با وجود 
اینکه ایام حج در این کشــور بسیار کوتاه است ولی 
هر ساله بین دو تا ســه میلیارد دالر درآمد برای این 

کشور ایجاد می کند. در روزهای حج بالغ بر 4۰ هزار شغل موقتی در این کشور 
ایجاد می شود. مطالعات نشان می دهد تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در 
ایام حج در عربستان سعودی بیش از تعداد مشاغل ایجاد شده در صنعت نفت 
است.  به دنبال افت قیمت نفت و تدوام این وضعیت، اقتصاد عربستان شاهد 
کاهش نرخ رشــد اقتصادی بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی عربستان در کنار 
افت فعالیت های اقتصادی و صنعتی سبب شد تا این کشور با کسری بودجه 
و کمبود منابع مالی روبه رو شــود. موسسه مطالعاتی بروکینگ در این زمینه 
می نویسد: در فصل دوم سال 2۰۱۶ میالدی قیمت پایین نفت در بازار جهانی 
و افزایش هزینه های اعتباری برای فعالیت های اقتصادی و صنعتی خصوصی 
سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۱/4 درصد تنزل یابد. هزینه تامین 
مالی از سوی بخش خصوصی در تمامی کشورهای دنیا بیش از هزینه تامین 
مالی دولتی است و زمانی که دولت به دلیل بحران های اقتصادی توان تامین 
منابع مالی را ندارد، بنگاه های خصوصی به این کار روی می آورند و از آنجا که 
هزینه تامین مالی پروژه ها از سوی بخش خصوصی باالتر از بخش دولتی است، 
هزینه تمام شده پروژه ها بیشتر می شود و نرخ رشد اقتصادی تنزل پیدا می کند. 
طبق آمارهای موجود در فصل اول سال 2۰۱۶ میالدی اقتصاد عربستان با نرخ 
۱/۵ درصد رشد کرد و در فصل دوم نرخ رشد اقتصادی به ۱/4 درصد تنزل پیدا 
کرد. در نتیجه این مساله و تداوم روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی در این کشور، 
دولت عربستان برای اولین بار در تاریخ خبر از کاهش سطح دستمزدها داد و 
این مساله بحرانی جدی در اجتماع عربستان ایجاد کرد زیرا بالغ بر دو سوم از 
مردم این کشور در بخش دولتی مشغول به کار هستند و کاهش دستمزدها در 
واقع زندگی تمامی مردم عربستان را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاد عربستان 
از جنبه های مختلف شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. از طرف دیگر ایران 
و عربستان دو کشوری هستند که بیشــترین نقش را در سازمان اوپک ایفا 
می کنند و سیاست های آنها در جهت گیری سیاست های اوپک و بازار جهانی 
نفت بسیار اثر گذار است. اختالفات اخیر ایران و عربستان هم ریشه نفتی دارد به 
همین دلیل مطالعه وضعیت اقتصادی عربستان و مقایسه آن با آمارهای رسمی 
ا قتصاد ایران می تواند تصویری از وضعیت دو کشور در عرصه جهانی ارائه دهد. 

  مونا مشهدی رجبی

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

صفحات 60  تا 63
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تحلیل

نظــام مالــی از نهاد، ابزار و بازارهایی تشــکیل شــده اســت که فرآیند 
ســرمایه گذاری و تامین مالی را به ترتیب بــرای عرضه کنندگان وجوه و 
متقاضیان وجوه تسهیل می کند. در این نظام، نهادهای مالی مانند بانک های 
تجاری و بانک های ســرمایه گذاری به مثابه فروشگاه های بازارهای مالی از 
طریق ابزارهای مالی مانند گواهی سپرده، وام، سهام، اوراق مشارکت و... به 
مشتریان خود یعنی عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه خدمات مالی ارائه 

می کنند.
بسیاری از نهادهای فعال در بازارهای مالی به نوعی واسطه مالی محسوب 
می شوند. آنها با قرار گرفتن بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، فرآیند انتقال 
سرمایه از گروه اول به گروه دوم را تسهیل می کنند. هرکدام از این واسطه ها 
برای نوع خاصی از واســطه گری در بازارهای مالی تخصص یافته اند. بانک ها 
به عنوان مثال با انتشــار گواهی سپرده، وجوه سپرده گذاران )عرضه کنندگان 
وجــوه( را تجمیع می کنند، و آنها را در قالب تســهیالت بــه افراد و بنگاه ها 
)متقاضیان وجوه( اعطا می کنند. بانک های سرمایه گذاری )شرکت های تامین 
سرمایه( نیز میان سرمایه گذاران )عرضه کنندگان وجوه( و تامین مالی کنندگان 
)متقاضیان وجــوه( قرار می گیرند. آنها دارایی های مالی گروه دوم را در قالب 
سهام، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و... به گروه اول می فروشند، و در مقابل 

وجوه سرمایه گذاران را به تامین مالی کنندگان انتقال می دهند.
صندوق های بازنشستگی از جمله همین واسطه های مالی اند. آنها وجوه 
شــاغالن را تجمیع می کنند، و آن وجوه را عمدتاً صرف خرید دارایی های 
مالی می کنند. بنابراین آنها بین شاغالن و شرکت ها قرار می گیرند و اسباب 
سرمایه گذاری برای شاغالن و تامین مالی برای شرکت ها را فراهم می کنند. 
از نظر اندازه، صندوق های بازنشســتگی در زمره بزرگ ترین نهادهای مالی 
طبقه بندی می شوند. مشتریان آنها را عموماً آحاد شاغالنی تشکیل می دهند 
که نگران وضعیت معیشــت خویش در دوران بازنشستگی اند. از تجمیع 
پس اندازهای کوچک این شاغالن که عموماً به صورت ماهانه به صندوق های 
بازنشستگی ســرازیر می شود، ســرمایه های بزرگی تجمیع می شود. این 
ســرمایه های بزرگ عموماً در دارایی های مالی مانند ســهام، اوراق قرضه، 
گواهی سپرده و... سرمایه گذاری می شود. ثمر این سرمایه گذاری ها به صورت 
سود ســهام، سود اوراق قرضه، سود ســپرده و... در دوران بازنشستگی به 
سرمایه گذاران برمی گردد، و بدین ترتیب چرخه سرمایه گذاری-تامین مالی 

تکمیل می شود.
صندوق های بازنشستگی از نهادهای مهم بازارهای مالی تلقی می شوند. 
آنها از یک طرف سطح پس انداز آحاد مردم را ارتقا می دهند، و از طرف دیگر 
به توســعه بازارهای مالی کمک می کنند. سرمایه های بزرگی که در اختیار 
صندوق های بازنشستگی قرار دارد، امکان سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس در 
طبقات مختلف دارایی را برای آنها فراهم می کند. صندوق های بازنشستگی 
عموماً در بازار پول و سرمایه، بزرگ ترین سپرده گذاران و سهامداران محسوب 
می شوند. آنها عالوه بر اینکه در طبقات اصلی دارایی )گواهی سپرده، سهام و 
اوراق مشارکت( و طبقات فرعی دارایی )مانند امالک و مستغالت و کاالهای 
اساسی( سرمایه گذاری می کنند، عموماً در سرمایه گذاری های بدیل از قبیل 
صندوق های سهامی خاص۱ و صندوق های مخاطره پذیر۲ نیز حضور می یابند. 
با وجود اینکه وزن این گونه ســرمایه گذاری ها نســبت به ارزش کل سبد 
دارایی های صندوق های بازنشستگی ناچیز است، آنها از بزرگ ترین تامین 
 مالی کنندگان صندوق های مخاطره پذیرند، و بدین ترتیب در تجاری سازی 

ایده های خالقانه و راه اندازی طرح های نوآورانه نقش بسزایی ایفا می کنند.

ترکیب نامناسب دارایی ها
چرا صندوق های بازنشستگی به مرز بحران رسیده اند؟

در  بازنشســتگی  صندوق هــای 
کشــورمان از بابت نوع دارایی های تحت 
مدیریت با همتایان خود در کشــورهای 
توسعه یافته بسیار متفاوت اند. صندوق های 
سرمایه گذاری به دلیل ماهیت تعهداتشان 
عمومــاً در اوراق بهــادار با نقدشــوندگی 
نســبتاً باال ســرمایه گذاری می کنند. آنها 
اساســاً به معنای مالی ســرمایه گذارند، 
و حتی االمــکان از شــرکت داری اجتناب 
می کنند. سبد اوراق بهادار این صندوق ها 
طیف وسیعی از دارایی های مالی را در هر 
طبقه دارایی شامل می شود. سهام و اوراق 
قرضه شرکت ها، گواهی سپرده و وجه نقد 
بیشترین وزن را در سبد دارند. این در حالی 
است که سبد صندوق های سرمایه گذاری 
در کشــورمان عمدتاً دارایی های واقعی را 
شامل می شود. این صندوق ها ضمن اینکه 
حجم قابل توجهی در امالک و مستغالت 
ســرمایه گذاری کرده اند، سهام مدیریتی 
قابــل  توجهی از شــرکت های مختلف در 
اختیار دارند. این ســهام مدیریتی ماهیت 
صندوق هــا را از ســرمایه گذار، به صاحب 
کسب وکار تغییر داده است. آنها عمالً شبیه 
شرکت های هلدینگ هستند؛ شرکت های 
تابعه فراوانی دارند و در مدیریت شرکت ها از 
طریق اخذ کرسی های هیات مدیره و تعیین 
مدیرعامــل دخالت می کننــد. از آنجا که 
عموماً این صندوق ها در حوزه شرکت داری 
نیز نقطه قوتی ندارند، بازده رضایت بخشی 
از کسب وکارهای تحت مالکیت خود حاصل 

نمی کنند.
مشکل دیگر دارایی های تحت مدیریت 
صندوق های بازنشســتگی، نقدنشوندگی 
آنهاست، چرا که بسیاری از آنها شرکت های 
غیربورسی اند که به زحمت می توان خریدار 
یا فروشنده ای برای آنها پیدا کرد. می توان 
گفت ترکیــب دارایی هــای صندوق های 
بازنشســتگی تطابقی با ماهیت تعهدات 
آنها ندارد. دارایی های آنها عمدتاً نقدنشو و 
مدیریتی اســت، که عموماً به دلیل ضعف 
مدیریت موازنه ریسک-بازده رضایت بخشی 
ارائه نمی دهد. تعهدات آنها شامل تعهدات 
جــاری، میان مــدت و بلندمدت اســت، 
تعهداتی که با گذشــت زمان دائماً هزینه 
به بار می آورد، و جریان های نقدی خروجی 
قابل  مالحظه ای ایجــاد می کند. بنابراین 

دارایی های صندوق ها از بابت نقدشــوندگی و مولد بودن، با تعهداتشــان 
سازگاری ندارد.

ترکیب نامناسب دارایی های صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر 
بیش از پیش نمایان شده است. طی سال های گذشته ناکارآمدی های سبد 
دارایی های صندوق های بازنشستگی عمدتاً پشت حجاب تورم پنهان مانده 
بود. به برکت تورمی که در بســیاری از ســال ها نرخی باالتر از نرخ هزینه 
تعهدات صندوق ها داشته است، دارایی های صندوق های بازنشستگی متورم 
می شد، و بدین ترتیب اختالف بین ارزش دارایی ها و تعهدات صندوق های 
بازنشستگی را قابل  تحمل می کرد. در سه سال اخیر که نرخ تورم با شیب 
نســبتاً تندی کاهش پیدا کرده است، شکاف بین ارزش دارایی ها و ارزش 
تعهدات صندوق ها بیشتر و بیشتر شده است. همچنین در این سال ها که 
رکود نسبی بر کسب وکارها حاکم بوده است، مساله نقدناشوندگی دارایی های 
صندوق ها بیش از پیش عیان شــده است. دیگر صندوق ها به راحتی قادر 
نیستند با فروش دارایی های خود از عهده تعهدات سرسام آور خود برآیند. 
بدین ترتیب، تورم و رکود پرده از نابسامانی های صندوق های بازنشستگی 

کشور برداشته است، و وضعیت بحرانی آنها را نمایان ساخته است.
یکی از دالیل ناکارآمدی سبد دارایی های صندوق های بازنشستگی به 
خأل توسعه نیافتگی بازار سرمایه کشور بازمی گردد. در فقدان توسعه کمی 
و کیفی بازار سرمایه، صندوق های بازنشستگی به دارایی های غیربورسی 
روی آورده اند، دارایی هایی که انعطاف پذیری بسیار پایینی دارند و امکان 
اداره اثربخش تعهدات صندوق ها را از مدیران آنها ســلب می کنند. البته 
عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه تنها بخشی از دالیل توضیح دهنده وضعیت 
فعلی صندوق های بازنشســتگی کشور اســت. عدم برخورداری مدیران 
صندوق ها از دانش و مهارت های الزم ســرمایه گذاری، نبود سازوکارهای 
اثربخش نظارتی و کنترلی، عدم الزام صندوق ها به ارائه گزارش های مالی 
شفاف و ... از دیگر دالیل وضعیت فعلی اسفبار صندوق های بازنشستگی 
کشور اســت. مدیران صندوق های بازنشستگی در کشورمان نه نیازی به 
توسعه مهارت های خود می بینند، و نه از بابت کسری های صندوق، فشاری 
متحمل می شوند، نه کســی مدیران بزرگ ترین نهادهای مالی کشور را 
از بابت تصمیمات شــان مواخذه می کند، و نه نهادی آنها را ملزم به ارائه 

گزارش های مالی می کند.
باید توجه داشــت بخش مهمی از دالیل ذکرشده به دولتی بودن نظام 
اداره صندوق های بازنشستگی کشور برمی گردد. از آنجا که دولت همیشه 
کسری های صندوق ها را جبران کرده است، خود را مالک و مدیر صندوق ها 
می داند، و این در حالی اســت که نه اموال این صندوق ها متعلق به دولت 

است، و نه دولت بر اساس تجربه، تخصص الزم برای اداره آنها را دارد.
در بسیاری از کشورها دولت ها به صندوق های بازنشستگی برای تامین 
تعهداتشان کمک می کنند، اما این روابط غالباً تعریف شده است. مراودات 
بی قاعده و بده بســتان های فراوان دولت ها در کشــورمان با صندوق های 
بازنشستگی عمالً صندوق ها را به یکی از حساب های تحت مالکیت دولت ها 
بدل کرده اســت. آنها هر زمان که صالح بدانند به آن منابع دست اندازی 
می کنند. صندوق های بازنشســتگی کشــور در حال حاضر به مرز بحران 
نزدیک شــده اند. آنها به طور مستقل توانایی اداره خود را ندارند، و دائماً به 
منابع عمومی نیازمندند. باید بپذیریم که این صندوق ها که آتیه شاغالن 
گذشــته و حال کشورمان به عملکرد آنها بستگی دارد، به تجدید ساختار 
اساسی نیاز دارند. در این تجدید ساختار نیاز است ترکیب مدیران صندوق ها 
تغییر کند، ترکیب دارایی هایشــان اصالح شود، روابط صندوق ها با دولت 
بازتعریف شود، سازوکارهای کنترلی و نظارتی موثر جهت پایش عملکرد 
مدیران مستقر شــود، قوانین الزم برای ایجاد ظرفیت های قانونی در نهاد 

قانونگذاری کشور مصوب شوند و... . 
پی نوشت ها:

1- Private equity funds / 2- Venture capital funds

میثمرادپور  
تحلیلگربازارمالی
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