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نرخ ارز و صادرات 
حمید آذرمند

افزایش نرخ ارز تا چــه حد می تواند به افزایش 
صادرات و خروج از رکود کمک کند و آیا افزایش 
نرخ ارز بــه تنهایی می تواند به توســعه صادرات 
کشور و دستیابی به بازارهای جهانی منجر شود؟ 
درخصوص ارتباط بیــن نرخ ارز و تــراز تجاری 
کشــورها، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بنابراین 
پاسخ به این پرسش ها نیاز به بررسی ابعاد مختلف 
موضوع دارد. درخصــوص جهش اخیر نیز باید به 

برخی نکات توجه شود. 
آنچه در ماه های اخیــر در اقتصاد ایران رخ داده 
است، شوک ارزی ناشی از ناکارآمدی سیاست های 
اقتصادی اســت. اقتصــاد ایران در اثــر ناکارآیی 
سیاست های پولی و مالی، چهار دهه گرفتار چرخه 
»کاهش نرخ ارز حقیقی - شوک نرخ ارز« بوده است 
و این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. 
در دوره های ســرکوب نرخ ارز، کسری تراز تجاری 
کشور به وضوح منفی تر شده است، ولی در دوره های 
جهش نرخ ارز، اگر چه واردات کاهش یافته است، ولی 
اثری پایدار بر افزایش صادرات برجا نمانده است. این 
مساله ابهاماتی را به وجود آورده و موجب شده است 
در برخی مطالعات تجربی، ارتباط بین تغییرات نرخ 
ارز و صادرات در ایران اثبات نشود. درخصوص علت 
این مساله، توضیحاتی را به شرح زیر می توان ارائه 
کرد: اوال، بخش عمده ای از صادرات کشــور شامل 
صادرات نفت و گاز، تابع متغیرهایی مانند سهمیه 
کشورها، بازاریابی، متغیرهای سیاسی، تحریم های 
خارجی، قیمت های جهانی نفت و ظرفیت تولید 
اســت. بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر عمده ای بر 
صادرات این اقالم ندارد. ثانیــا افزایش تقاضا برای 
کاالها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی به عوامل 
متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. در این بین 
قطعا افزایش نرخ ارز یکــی از عوامل اصلی بهبود 
رقابت پذیری محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی 
است، ولی عالوه بر آن، طیفی از متغیرها و شرایط 
دیگر نیز وجود دارد که تعیین  کننده رقابت پذیری 
کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی است. به عنوان 
مثال، عواملی مانند ضعف زیرساخت های اقتصادی، 
ناکارآیی بازارهای مالی، محیط کسب و کار نامساعد، 
بنگاه داری خردمقیاس، محرومیت از مزایای تجارت 
آزاد و عدم عضویت در پیمان هــای تجاری، انواع 
انحصارات، دخالت های دولت در بازارها، سهم پایین 
تحقیق و توسعه، موانع ناشی از تحریم های خارجی 
و مشکالت تعامالت بانکی، سیاست های تجاری 
ناکارآمد و... تــوان رقابت پذیری بنگاه های داخلی 
را در بازارهای جهانی به طور جــدی کاهش داده 
است. با این موانع، امکان توسعه بازارهای صادراتی 
و رقابت با رقبای خارجی وجود نخواهد داشت. در 
این شــرایط تنها محصوالتی در بازارهای جهانی 
امکان حضور دارند که وابسته به منابع زیرزمینی یا 
برخوردار از رانت ها و یارانه های دولتی هستند. به این 
دالیل است که حتی با افزایش نرخ ارز، امکان حضور 
پایدار محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی فراهم 
نمی شود. ثالثا، بنگاه های اقتصادی با رجوع به حافظه 
تاریخی خود انتظار دارند به دنبال شوک های ارزی 
و با فروکش کردن التهاب بازار، مجددا دولت همانند 
همیشه اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز 
حقیقی کند. شوک های ارزی اگر چه در کوتاه مدت ، 
مزیتی برای صادرات فراهم می کنند، ولی باتوجه به 
بی ثباتی سیاست های ارزی، انگیزه ای برای افزایش 

ظرفیت تولید به منظور صادرات شکل نمی گیرد.
الزامات توسعه صادرات

اقتصاد ایران برای خروج از رکود و مواجه نشدن 
با بحران بیکاری، به توسعه بازارهای صادراتی نیاز 
دارد. بدون تردید از اولین الزامات توسعه صادرات، 
اصالح سیاست های ارزی و پایان دادن به سیاست 
غلط سرکوب نرخ ارز است. اصالح سیاست ارزی 
باید در جهت ثبات بخشی به روند بلندمدت نرخ ارز 
حقیقی باشد. به بیان واضح تر، سیاست گذار باید 
در نهایت بپذیرد کــه در بلندمدت امکان تثبیت 
نرخ ارز اسمی همزمان با انبساط پولی وجود ندارد 
و نمی توان لنگر اســمی نرخ ارز را در یک اقتصاد 
تورمی جایگزین یک سیاست پولی کارآمد کرد. 
سیاست گذار باید هدف خود را ثبات نرخ ارز حقیقی 
و مدیریت متقارن نوسانات و شوک های ارزی قرار 
دهد. همزمان با اصالح سیاســت ارزی، اقدامات 
دیگری نیز مورد نیاز است از جمله باید زمینه اصالح 
بازارها و ثبات اقتصاد کالن، اصالح ناکارآیی بازارها 
و حذف دخالت های قیمتی دولت فراهم شــود. 
عالوه بر آن، الزم اســت زیرساخت های اساسی و 
بازارهای مالی توسعه پیدا کند و محیط کسب و کار 
بهبود یابد. همچنین برای افزایش رقابت پذیری 
بنگاه های داخلی و توانمندسازی بنگاه ها چاره ای 
جز افزایش مقیاس تولید، افزایش رقابت و کاهش 
انحصارات وجود ندارد. در نهایت برای دستیابی به 
بازارهای جهانی الزم است موانع سیاسی تجارت 

خارجی برطرف شود.
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امین قلعه ای

بزرگــی فاجعــه صندوق هــای 
بازنشســتگی را نمی توان تصور کرد. 
این جمله، سال گذشته از زبان سلمان 
خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی بیان شد. درست 
در زمانی که  رسانه های  اقتصادی فارغ 
از موضوع خروج آمریکا از برجام، سرگرم 
انتشــار اخبار و تحلیل های متفاوت از 
بحران های اقتصادی کشورمان بودند. 
بحران هایی که توســط  مسعود نیلی، 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور به عنوان 
شــش ابرچالش اقتصاد ایران معرفی  
شده بود و در میان این شش ابرچالش، 
بحران صندوق های بازنشستگی هم 
دیده می شد. حاال نزدیک به یک سال 
از آن روز ها گذشته و مشخص نیست 
تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصاد 
ایران، در این مــدت چه راهکارهایی را 

برای حل این بحران در نظر گرفته اند. 
 بحران صندوق های 
بازنشستگی چیست؟

 گفتیــم که بحــران صندوق های 
بازنشســتگی و تامین اجتماعی یک 
ابرچالش برای اقتصاد ایران محسوب 
می شود. برای درک بهتر این موضوع 
باید ابتدا ابعاد این بحران را شناسایی 
کرد. برای این منظور در ابتدا باید نظری 
به نسبت وابســتگی یا همان ضریب 
پشتیبانی صندوق های بازنشستگی 
بیفکنیم؛ چرا که درست ترین پارامتر 
بــرای ارزیابی وضعیت آنهاســت. در 
واقع نسبت وابســتگی نسبت تعداد 
بیمه پردازان و مستمری بگیران است 
که نباید عدد آن کوچکتر از ۵ باشــد. 
اگر عدد به دست آمده کوچکتر از این 
عدد باشــد، آن صنــدوق در معرض 
ورشکستگی اســت و قطعا نمی تواند 
بدون کمک مالی نهاد پشتیبان خود 
به بازنشستگان، مســتمری بپردازد 

و هزینه هــای درمان آنها را پوشــش 
دهد. خبرگــزاری ایلنا در گزارشــی 
کــه مردادمــاه امســال از وضعیت 
صندوق های بازنشستگی منتشر کرد، 
نوشت: صندوق بازنشستگی کشوری با 
۱ میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شده اصلی، 
۱ میلیون و ۲۷۹ هزار مستمری بگیر 
دارد که نسبت وابستگی این دو عدد ۹۳ 
صدم است؛ یعنی حتی از یک هم کمتر 
است. صندوق کارکنان فوالد با ۱۱ هزار 
و ۶۰۰ بیمه شده اصلی، ۷۴ هزار و ۶۰۰ 
مستمری بگیر دارد و نسبت وابستگی 
آن ۱۶ صدم اســت. صندوق کارکنان 
صنعت نفت با ۹۳ هزار و ۸۰۰ بیمه شده 
اصلی، ۷۳ هزار و ۹۰۰ مستمری بگیر 
اصلی دارد و نســبت وابستگی آن یک 
و ۴۷ صــدم درصــد اســت. صندوق 
بازنشستگی شــهرداری تهران با ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ بیمه شده اصلی، ۹ هزار و 
۴۰۰ مستمری بگیر اصلی دارد و ضریب 
پشتیبانی یک و ۲۲ صدِم درصد را دارد. 
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 
۱۶۳ هزار و ۸۰۰ بیمه شــده اصلی، و 
۱۰۲ هزار و ۳۰۰ مســتمری بگیری 
اصلی دارد و ضریب پشتیبانی آن یک و 
۶۰ صدم درصد است.وضعیت در مورد 
ســایر صندوق ها هم تعریف چندانی 
ندارد و ضریب پشتیبانی آنها یا کمتر 
از یک اســت و یا کمتر از دو. با این حال 
صندوق بازنشســتگی سازمان تامین 
اجتماعی با ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه 
شده اصلی، ۳ میلیون مستمری بگیر 
دارد و این نســبت ضریب پشتیبانی 
چهار و ۵۷ صدم درصد را برای آن نشان 
می دهد که البته لب مــرز قرار دارد. در 
معنای روشــن باید گفت، بسیاری از 
صندوق های بازنشستگی  هم اکنون 
در وضعیت تعطیل هستند و منابع الزم 
جهت پرداخت مســتمری به اعضای 
صندوق  ها توسط دولت تامین می شود. 
به عنوان مثال می توان به شــرایط دو 

صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق 
بازنشستگی فوالد اشاره کرد که امروز 
تقریباً تمامی منابع آنها  توسط دولت 
تامین می شود و البته مشخص نیست که 
دولت با توجه به رکود شدید اقتصادی در 
سال آینده و تحریم های نفتی، چطور 
خواهد توانست پرداخت مستمری به 
اعضای این صندوق هــا را ادامه دهد. 
این تازه در شرایطی است که وضعیت 
ســایر صندوق  ها و به خصوص تامین 
اجتماعی، سال آینده دستخوش تغییر 
چدانی نشــود. نگرانی در مورد تامین 
اجتماعی از آن روســت که بنا بر پیش 
بینی صندوق بین المللی پول، رشــد 
اقتصادی کشــور در سال آینده  منفی 
۳.۶۱۱ درصد خواهد بود و بیم آن می 
رود که بسیاری از واحد های تولیدی و 
خدماتی  به سبب رکود شدید اقتصادی 
به حالــت تعطیل درآیند کــه در این 
صورت قطعاً بر تعداد  متقاضیان دریافت 
مستمری بیکاری از تامین اجتماعی 

افزوده خواهد شد. 
 بمب ساعتی 

زیر ستون های اقتصاد
هفته گذشته مراســم رونمایی از 
مستند  بمب ساعتی در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با حضور انوشیروان 
محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ، حسام الدین آشنا 
مشــاور رییس جمهور، علی حیدری 
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین 
اجتماعی ، مســعود نیلی اقتصاددان 
برگزار شد. موضوع این مستند به بحران 
صندوق های بازنشستگی اختصاص 
یافته بود.ســوژه ای بکر برای مستند 
سازی که البته مورد توجه رسانه ها نیز 
قرار گرفت. حســام الدین آشنا مشاور 
رئیس جمهور در مراسم رونمایی از این 
مستند گفت: عده ای با پول صندوق های 
بازنشستگی این کشــور بار نسل های 
بعدی خودشان را هم بســته اند. این 

که مــردم در کف خیابــان می گویند 
اگر یک اختالس کم بشــود مشکل ما 
حل می شود، یک شعار ساده خیابانی 
نیست. این یک شعار سیاستی است. 
وی در ادامه افزود: سیاســت مداران ما 
اسیر مسیرهای طی شده هستند. مساله 
اصلی در این فیلم و مستند مادرکشی 
تعارض منافــع خرد با کالن اســت. 
کسانی می توانند برای منافع خودشان 
سیاست گذاری کنند؛ برخی می توانند 
منافع شــان را در قالب سوءاستفاده از 
قانون و مصوبات به جامعه تحمیل کنند. 
تمام اتفاقات صندوق هــا را نمی توان 
به سوء مدیریت نسبت داد بلکه برخی 
را باید به ســوء تصمیم و تدوین نسبت 
داد. مساله شفافیت جدی است و برای 

پیشگیری از تعارض منافع است. 
ســخنان مشــاور رئیس جمهور 
به خوبی نشــان می دهد کــه بحران 
صندوق هــای بازنشســتگی حاصل 
معجونــی از بی تدبیری هــا و ســوء 
استفاده هایی است که در دهه های اخیر 
دامنگیر اداره آنها بوده است. مدیرعامل 

صندوق بازنشستگی کشوری  در مورد 
دالیل وقوع بحــران در صندوق های 
بازنشســتگی می گوید: بازنشستگی 
پیــش از موعــد، فاصله میان ســن 
بازنشستگی تا میانگین عمر در ایران، 
عدم پرداختن به وضعیت صندوق ها، 
افزایــش ناگهانی حقوق و دســتمزد 
در دو ســال آخر، از جمله علل بحران  
صندوق های بازنشســتگی در کشور 
محسوب می شود.. در این بین دالیلی 
که رئیس صندوق بازنشستگی کشوری 
به آنها اشــاره می  کند اما اموری پنهان 
از دید مســئوالن نبوده است. مهدی 
پازوکی ، اقتصــاددان در این باره می 
گوید: به نظر من مشکل صندوق هاي 
بازنشستگي ایران،  مشکلي ساختاري 
اســت و باید به صورت ریشــه اي حل 
شود. به عنوان مثال، کدام کشور دنیا 
را سراغ داریم که در آن شخص بتواند 
از یک صندوق بازنشستگي دو حقوق 
دریافت کند؟ این اتفاق در ایران مي افتد. 
فردي که خودش و همســرش از یک 
صندوق مستمري بازنشستگي دریافت 
مي کردند،  بعد از مرگ همسرش و بعد 
از اینکه خودش نیز بازنشسته شد، دو 
مستمري بازنشســتگي را به صورت 
همزمان و تا پایان عمر دریافت مي کند. 
چنانچه مشــکالتي از این قبیل حل 
نشوند،  معضل صندوق هاي بازنشستگي 
مي تواند در ســال هاي آینــده، ما را با 

چالش هاي جدي روبه  رو کند. 
پازوکي ادامه مي دهد:موضوع دیگر 
این است که نســبت حداکثر حقوق 
دریافتي به حداقل حقــوق دریافتي 
نباید بیش از هفت برابر باشــد، اما این 
نســبت در ایران گاهي بــه ۱۵ تا ۲۰ 
برابر مي رســد. این موضوع تا پیش از 
دوران آقــاي احمدي نــژاد به صورت 
تقریبي در کشــور رعایت مي شد اما 
مدتي اســت که این نســبت ها به هم 
خورده اند و سیســتم را با عدم توازن 
روبه رو کرده اند.پازوکي معتقد اســت 
قوانین بازنشستگي کشوري نیز نیازمند 
اصالح اســت و از جملــه،  باید جلوي 
بنگاه داري صندوق هاي بازنشستگي را 
گرفت. یکي از بزرگ ترین مشکالتي که 
نظام بازنشستگي ما با آن مواجه است، 
ورود مستقیم صندوق هاي بازنشستگي 
به عرصه فعالیت اقتصادي است که در 
اصطالح به آن بنگاه داري گفته مي شود. 
وظیفه صندوق هاي بازنشستگي، تامین 
حقوق و مستمري بازنشستگان است و 
این صندوق ها اگرنیز مي خواهند منابع 
خود را در جایي سرمایه گذاري کنند، 
نباید به صورت مســتقیم وارد عرصه 
فعالیت هاي اقتصادي شــوند بلکه به 
عنوان مثال مي توانند از طریق تاسیس 

بانک، این کار را انجام دهند. 
بانکي که با استفاده از منابع صندوق 
بازنشستگي ایجاد شــده، مي تواند با 
لحاظ کردن اصول بانکداري وبا استفاده 
از پرداخت تسهیالت و سایر شیوه هاي 
درآمدزایــي مرســوم در بانک هــا، 

ســرمایه هاي صندوق بازنشستگي را 
حفظ کنــد و آن را افزایــش دهد. این 
اظهارات به روشنی نشان می دهد که 
بحران صندوق های بازنشســتگی و 
تامین اجتماعی در ایران بدون راه حل 
نیست. اما هنوز مشــخص نیست که 
تصمیم گیران اصلی کشــور در قوای 
سه گانه چرا برای خنثی کردن این بمب 
ساعتی دست روی دست گذاشته اند؟ 

احمد میدری معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مراســم رونمایی از فیلم مستند بمب 
ساعتی در این باره گفت: اصالح قوانین 
بازنشستگی پیش از موعد شاید به حل 
مشکالت کمک کند. همیشه مشکالت 
بخاطر خطای سیاســتگذاران نیست 
بلکه گاهی جامعه دچــار تصمیمات 
نادرست می شود لذا  آنها باید پذیرای 

اصالحات باشد. 
میدری در ادامه با اشاره به تحقیقاتی 
درخصوص توزیع جغرافیایی مسایل 
اقتصــادی و اجتماعی ایــران و با ذکر 
مثالی گفــت: در تهــران از ۲ میلیون 
خانوار بیش از ۴۰۰ هزار بازنشســته 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 
تامیــن اجتماعی داریم )حــدودا ۱۸ 
درصد بازنشسته( و براساس اطالعاتی 
که ما از این بازنشستگان داریم متوجه 
شــدیم که ۳۳ درصد آنها زیر شصت 
سال هستند ؛ یعنی این افراد در سنی 
هستند که اگر هرکجای جهان بودند 
باید مشــغول به کار مــی بودند و این 
پدیده باعث ایجاد بار مالی زیادی برای 
صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی 
شــده اســت.  حال با نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال و فراررسیدن موعد 
ارائه الیحه بودجه سال ۹۸ به مجلس 
باید منتظر بود و دید که تصمیم گیران 
اصلی کشور آیا تصمیمی برای اصالح 
وضعیت صندوق های بازنشستگی از 
طریق اصالح مقررات و قوانین مربوط 
به سن بازنشســتگی، منع بنگاه داری 
صندوق ها و سایر مشکالتی که وضعیت 
ایــن صندوق ها را به شــرایط بحرانی 

رسانده خواهند گرفت؟

نگاهی به ابرچالش صندوق های بازنشستگی

بمب ساعتی را خنثی کنید

خبر

سخنگوی صنعت برق کشور ضمن تشریح 
جزئیــات افزایش تعرفه برق مشــترکان پر 
مصرف، گفت : بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته قرار شده برای مشترکانی که زیر الگو 
مصــرف دارند، طرح های تشــویقی در نظر 
گرفته شود و برای مشترکانی که باالتر از الگو 
مصرف برق دارند، میزان تعرفه دو برابر و برای 
مشــترکانی که بیش از این میزان افزایش 

میزان دارند ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
محمودرضا حقــی فــام در گفت وگو با 
ایســنا، با اشــاره به کلیات انجــام این کار، 
اظهار کرد: افزایش تعرفه بســته به مناطق 
مختلف در رده بندی هــای مختلف تعیین 
شده است و برای این مساله نیز مصوبه هایی 

را نیــز در نظر گرفته ایم. بــه گونه ای که اگر 
مشــترکان  دو برابــر الگو مصرف داشــته 
 باشــند میزان تعرفه ۵۰ درصد بــرای آنها 

افزایش می یابد.
وی با تاکید بر این مســاله که مشترکانی 
که زیر الگو مصرف می کنند نه تنها تعرفه را 
افزایش نمی دهیم،   بلکه پیشنهاد طرح های 
تشویقی را نیز برای آنها در نظر داریم، گفت : 
قصد ما این نیســت که از مشــترکان پولی 
دریافت شــود،   بلکه قصد داریــم با اصالح 
رفتار به مصرف نحوه مصرف مشــترکان را 

تغییر دهیم.
به گفته وی اگر برای مصرف مشــترکان 
تا دو برابر الگوی مصرف باشــد ضریب ۱.۵ و 

باالتر از آن با ضریب دو محاسبه می شود، اما 
باید گفت که این مساله نیز بسته به مناطق و 

تعداد متفاوت است.
سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص 
تعداد مشترکان پر مصرف، خاطرنشان کرد: 
طبق بررســی های صورت گرفتــه از میان 
مشترکان کل کشور تنها ۱۴ نفر باالتر از الگو 
مصرف دارند و دو درصد نیــز فراتر از آن چه 

تعریف شده برق مصرف می کنند.
وی با تاکید بر این مساله که این موضوع 
فعال برای مشــترکان خانگی در نظر گرفته 
شــده اســت، تصریح کرد: پس از تصویب 
مجلس شورای اســالمی و اخذ اجازه از آنها 
این طرح را اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم 

که شاهد جنبه های مثبت و اجرای این طرح 
باشیم. چندی پیش همایون حائری معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انــرژی گفت : برای 
افزایش تعرفــه برق مشــترکان پرمصرف 
مذاکرات بســیاری با مجلس و دولت انجام 
شــده که اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این 

کار عملیاتی خواهد شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا تا ماه 
آینده تکلیف تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
مشخص می شــود؟ اظهارکرد: پیش بینی 
می شود که این اتفاق بیفتد چرا که تاکنون 
نیز بسیاری از مراحل این کار طی شده است.

آخرین جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف

»بزرگی فاجعه صندوق های 
بازنشستگی را نمی توان 

تصور کرد.« این جمله، 
سال گذشته از زبان سلمان 
خدادادی، عضو کمیسیون 

اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی بیان شد. درست 

در زمانی که  رسانه های  
اقتصادی فارغ از موضوع 

خروج آمریکا از برجام، 
سرگرم انتشار اخبار و 
تحلیل های متفاوت از 
بحران های اقتصادی 

کشورمان بودند

صندوق های بازنشستگی 
یک ابرچالش برای اقتصاد 

ایران محسوب می شود. 
برای درک بهتر این 

موضوع باید ابتدا ابعاد 
این بحران را شناسایی 

کرد. برای این منظور در 
ابتدا باید نظری به نسبت 
وابستگی یا همان ضریب 

پشتیبانی صندوق های 
بازنشستگی بیفکنیم؛ 

چرا که درست ترین 
پارامتر برای ارزیابی 

وضعیت آنهاست


