
تسريع درارايه گزارش هاي 
شفاف از عملكرد پولي كشور

قضاوت كردن در م��ورد عملكرد بانك 
مرك��زي در ي��ك ش��رايط معق��ول و 
غيرهيجاني بايد تابعي از يك سلسه معيارها باشد تا بتوان 
آن را از رويه هاي متعددي ارزيابي كرد. براساس شرايط 
كنوني اقتصاد اي��ران، مهم ترين معي��ار در اين زمينه 
ميزان توفيق بانك مركزي در زمينه متوقف س��اختن 
رويه ضد توليدي بانك هاي خصوصي و دولتي ارزيابي 
كرد. حداقل شواهد سه ساله گذشته دراين زمينه از اين 
باب عملكرد مثبتي را از طرف بانك مركزي به نمايش 

نمي گذارد. 
بانك مرك��زي در دوره جديد با وج��ود اظهارات آقاي 
رييس جمهور و وعده هاي ايش��ان هي��چ گام موثري 
در زمين��ه شفاف س��ازي اطالعات و آم��ار مربوطه به 
واس��طه گري هاي مال��ي وطرز عمل سيس��تم بانكي 
برنداشته است. به طور مشخص طي اين مدت بالغ بر سه 
سال حتي يكي از آمارها و اطالعاتي كه در دوره مديريت 
قبلي بانك مركزي از انتشار آنها جلوگيري مي شد، نيز 
به صحنه بازنگشته اس��ت، بنابراين همچنان سيستم 
پولي و بانكي كشور بر مدار عدم شفافيت اداره مي شود. 
مساله بس��يار مهم ديگر ميزان توفيق بانك مركزي و 
سياس��ت هاي پولي براي كمك ب��ه برون رفت از ركود 
عميق موجود اس��ت. در اي��ن زمينه مي ت��وان گفت 
واقعيت ه��ا حكايت از آن دارد ك��ه به هيچ وجه چنين 
توفيقي به دس��ت نيامده است. ش��رحي كه حتي در 
گزارش هاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده است. جداي 
از فراز و نشيب هاي شديد رشد اقتصادي كه در دولت 
فعلي هم استمرار داشته است و جداي از مساله كيفيت 
رش��دي كه در دولت قبلي همواره مورد توجه و تاكيد 
كارشناس��ان قرار داش��ت، حتي درباره آمارهاي رشد 
اقتصادي مربوط به سال جاري نيز رد ناچيزي از توفيق 

در زمينه تحريك بخش هاي مولد مشاهده نمي شود. 
 دراين زمينه مساله فقط اين نيست كه بار اصلي رشد 
بي كيفي��ت موجود را در باالترين س��طوح قابل تصور، 
منحصرا فروش نفت خام به دوش مي كشد، بلكه مساله 
اساسي تر آن اس��ت كه در ميان فعاليت هاي توليد هم 
كان��ون اصلي افزايش ه��ا منحصرا ب��ه فعاليت هاي به 
اصطالح معطوف به رانت است. مس��اله اساسي تر كه 
با كمال تاسف مس��ووالن اقتصادي كشور همچنان بر 
توضيح قابل قبول آن طفره مي روند، پوشش��ي اس��ت 
كه بانك مركزي و شخص رييس كل، در آغاز روي كار 
آمدن دولت جديد در جهت منافع بخش هاي غير مولد 
صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخش��ي به بازار ارز از 
تخليه حباب قيمتي نرخ ارز كه ريشه در سياست هاي 
آينده هراس��انه و ضد توس��عه اي دولت قبلي داش��ت 
جلوگيري كردند. اين سياس��ت در واقع بزرگ ترين و 
نا بخش��ودني ترين كاري بود كه در سه سال گذشته از 
سوي بانك مركزي عليه مسائل توسعه اي ملي اعمال 
شد و موجب شد كه هم اعتماد توليد كنندگان بازنگردد 
و هم گرايش به س��رمايه گذاري توليدي جديد، بهبود 
معناداري پيدا نكند. بنابراين به نظر مي رسد كه اگر قرار 
است با رابطه و معيارهاي خارج از استانداردهاي فضاي 
سياسي كنوني، موفقيت يا عدم موفقيت بانك مركزي 
را به محك گذاش��ت، ابتدا بايد يك گزارش مكتوب با 
ضوابط و معيارهاي علمي درباره طرز عمل بانك مركزي 

ارايه شود و سپس تبليغات بر اساس آن صورت گيرد. 

  بيم از اعتراض گس�ترده به دنبال مصوبه مبهم 
مجلس درباره ماليات بر ارزش افزوده. ايسنا 

  سيب زميني ۳۰۰ توماني روي دست كشاورزان 
مانده اس�ت/ واردات س�يب زميني توجيه ندارد. 

فارس 
  پيش بيني لكوموتيو جايگزين در نوروز/ زمان 

سير قطار ها  كاهش يافت. راه آهن 
  بيابان زدايي از نيم ميليون هكتار با كمك بسيج 
مستضعفين/ تشريح عملكرد سازمان جنگل ها. 

سازمان جنگل ها 
  مش�كالت پرداخ�ت پول در صادرات گوش�ت 
ايرلند به ايران/ ام�كان صادرات مجدد محصول 
غذاي�ي ايرلن�د از اي�ران ب�ه كش�ورهاي ديگر. 

بلومبرگ 
  كاهش ۵ درصدي تعرفه واردات ورق گرم/افزايش 

۱۵ درصدي توليد در سال آينده. انجمن فوالد 

مذاكرات جديد ۲ ميليارد يورويي نفتي ايران-ژاپن
اسفنديار دايم الذكر، مقام مسوول در شركت ملي پااليش و پخش نفتي از مذاكرات ۲ ميليارد يورويي ايران و ژاپن براي اجراي طرح فاز چهارم توسعه و به روزرساني پااليشگاه نفت آبادان خبر داد و درباره آخرين وضعيت توسعه 
پااليشگاه نفت آبادان و طرح كاهش توليد نفت كوره قديمي ترين پااليشگاه نفت خاورميانه، گفت: از ابتداي سال ۹۶ طرح تجهيز و آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه نوسازي پااليشگاه نفت آبادان با مشاركت شركت ساينوپك 
چين آغاز خواهد شد. وي با بيان اينكه بعد از برجام قرارداد توسعه فاز ۲ با طرف چيني به نتيجه رسيد، تصريح كرد: هدف از اجراي اين پروژه در راستاي ارتقاي سودآوري و كاهش نفت كوره از ۴۰ درصد به زير ۲۰ درصد است. 

قائم مقام ش��ركت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
انتظار داريم مجلس ش��وراي اسالمي در بحث جرايم 
مش��تركان پرمصرف به ما كمك و مجوزهاي قانوني 
در اي��ن زمينه را هر چ��ه زودتر اب��الغ كنند. عليرضا 
نوذري پور با بيان اينكه در تهران همواره با محدوديت 
منابع آب روبه رو هستيم، اظهار كرد: علت اين مساله 
فاصله زياد بين سرانه آب تجديدپذير استان تهران و 
جمعيت موجود در تهران است. وي با اشاره به اقدامات 
انجام شده براي گذر از پيك آبي تابستان ۱۳۹۶ عنوان 
كرد: در حال حاضر تمامي ش��رايط و وضعيت منابع 
آبي را به طور كامل رصد مي كنيم و در مورد ش��رايط 
بارندگي ها نيز بايد گفت گرچه بارش هاي اخير خوب 
نبوده اما به طور كلي ش��رايط منابع آبي استان تهران 
نرمال است. با توجه به اينكه استان تهران در فصل بهار 
شاهد بيشترين بارندگي ها است، ما منتظر هستيم تا 
بارش هاي بهاري نيز اتف��اق بيفتد و بعد از آن بتوانيم 
شرايط منابع آبي استان تهران را به طور كامل بررسي 
كنيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر تمامي تجهيزات 
آبي در دوره بازس��ازي ق��رار گرفته ان��د، اظهار كرد: 
پيش بيني مي شود كه براي تابستان سال ۹۶ مشكل 
خاصي در خصوص منابع آبي نداشته باشيم بر همين 
اساس تاكنون هيچ برنامه اي براي محدوديت منابع آبي 
همچون كاهش فشار تعريف نكرده ايم. وي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا برنامه جديدي براي جذب سرمايه 
در نظر گرفته ايد، گفت: در برنامه بودجه س��ال جاري 
اگر بتوانيم وام بانك توسعه اسالمي و بانك آسيايي كه 
هر كدام ۵۰۰ تا ۷۰۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده 
است را اخذ كنيم، مي توانيم اقدامات خوبي را به انجام 
برسانيم. اگر مصوبه مجلس در اين زمينه ابالغ شود، 
مي توان پيش بيني كرد كه فاضالب استان تهران راس 

سه تا پنج سال آينده به اتمام برسد. 

 رييس اتاق اصن��اف ايران با بيان اينكه مبارزه با عرضه 
كاالي قاچاق اولويت اصلي اصناف است، گفت: عرضه 
اكثريت قريب  به اتفاق پوش��اك خارجي در واحدهاي 
صنفي با مجوز قانوني انجام مي ش��ود. علي فاضلي در 
رابطه با دليل فراواني عرضه پوشاك خارجي و به ويژه 
پوش��اك چيني در فروشگاه هاي س��طح شهر تهران 
گف��ت: مغازه ها و واحدهاي صنف��ي از عرضه و فروش 
كاالهاي خارجي منع نشده اند و كاالهاي وارداتي هم 
از جمله كاالهاي قابل عرضه در سطح فروشگاه ها است. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد بررسي كرد كه كار واحدهاي 
عرضه كننده پوش��اك خارجي قانوني ي��ا غيرقانوني 
اس��ت، گفت: اكثريت قريب  به اتفاق كاالهاي خارجي 
عرضه شده در سطح مغازه ها داراي مجوزهاي قانوني 
و الزم هستند و عرضه كنندگان اين كاالها حتما داراي 
برگ س��بز گمركي هس��تند. وي با بيان اينكه مبارزه 
ب��ا عرضه كاالي قاچ��اق اولويت اصلي اصناف اس��ت، 
اف��زود: مغازه هايي كه كاالي چيني و پوش��اك چيني 
عرضه مي كنند، ب��ه صورت مجاز و قانون��ي اين كار را 

انجام مي دهند. 

بر اس��اس برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده افزايش ۱۰ 
ميلي��ارد دالري صادرات كاالهاي غير نفتي در س��ال 
جاري در دس��تور كار قرار گرفت تا دس��تيابي به رقم 
۵۰ ميليارد دالري صادرات غيرنفتي محقق ش��ود، اما 
با گذشت ۱۰ ماه از سال ۱۳۹۵ درحالي كه بايد به عدد 
۴۲ ميليارد دالري در اين بخش مي رسيديم مبلغ ۳۵ 
ميليارد دالري در تابلوي صادرات غيرنفتي كشور ثبت 
ش��د. محمدرضا مودودي، معاون كل سازمان توسعه 
تجارت ايران، در مورد اه��م چالش هاي پروژه افزايش 
صادرات كاال و خدمات اظه��ار كرد: عدم تحقق برنامه 
 تدوين شده در س��ال جاري داليل مختلفي داشت كه 
مهم ترين آن عدم تحقق كامل بسته حمايت از توسعه 
صادرات غير نفتي سال ۱۳۹۵ و نبود يك نظام تشويقي 
پايدار برنامه ريزي بلندمدت بنگاه ها بود. وي ادامه داد: 
عالوه بر اين كاهش ش��ديد قيمت كاالهاي صادراتي 
اي��ران، رقابتي نبودن بنگاه هاي صادراتي به دليل عدم 
دسترسي به منابع مالي رقابتي و بين المللي و باال بودن 
هزينه هاي تامي��ن مالي )خدماتي، تعرف��ه اي، بانكي 
و...(، اثر بخش��ي نازل سياس��ت هاي حمايتي به دليل 
تعارض ديدگاه ها، نبود اجماع ملي و عدم وجود وحدت 
فرماندهي در تجارت خارجي از ديگر چالش هاي پروژه 

افزايش صادرات كاال و خدمات است. 
مودودي در ادامه با اشاره به اينكه عدم تخصيص منابع 
بر فعال سازي خطوط اعتباري براي كشورهاي هدف و 
نيز پايين بودن نرخ بهره وري بنگاه هاي داخلي نسبت 
به رقبا از ديگر چالش هاي پروژه افزايش صادرات كاال 
و خدمات در سال جاري بود، اظهار كرد: عالوه بر موارد 
عنوان ش��ده عدم وجود ظرفيت هاي توليدي رقابتي 
)قيمت و كيفي��ت( از صادراتي، عدم حضور بنگاه هاي 
داخلي در بازارهاي هدف، حضور رقابتي منفي و مخرب 
بين بنگاه هاي داخلي در بازار هدف را مي توان از ديگر 

چالش هاي پروژه افزايش صادرات عنوان كرد. 

خبر كوتاه 

آبي ها منتظر ابالغ مجوز 
جريمه مشتركان پرمصرف 

 عرضه پوشاك چيني
با مجوز قانوني

 علل عدم تحقق صادرات
۴۲ ميليارد دالري غيرنفتي

ش��ركت جهان نوي��ن آري��ا، نماينده رس��مي فروش 
و خدم��ات پس از ف��روش نيس��ان در اي��ران، پس از 
فروش موفق نيس��ان جوك و ايكس تريل، اكنون براي 
نخستين بار در ايران تست رانندگي خودروهاي نيسان 
را به صورت روزانه و در فضايي اس��تاندارد و ايمن براي 
عالقه مندان فعال كرد. در ش��رايطي كه هيچ شركت 
خودرويي تا به حال ريسك و سرمايه گذاري اجراي تست 
رانندگي روزانه در طوالني مدت و در قلب شهر تهران را 
براي مشتريان يا مخاطبان شان فعال نكرده اند، شركت 
جهان نوين آريا، تجربه تست خودروهاي نيسان را براي 

عموم فراهم آورده است. 

ويژه

فراخوان تست رانندگي نيسان

اقتصاد كالننگاه روزسرخط خبرها

اقتصاد شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۵  جمادي الثاني ۱۴۳8، ۴ مارس ۲۰۱۷،  سال چهارد                     هم، شماره ۴۳۷۶۰ eghtesad@etemadnewspaper.ir

 رانت
 شركت دولتي

ش�ركت دولت�ي يعن�ي 
ران�ت،  تولي�د  منب�ع 
ش�ركت دولت�ي يعن�ي 
س�فر خ�ارج، ش�ركت 
دولت�ي يعن�ي عضويت 
در هيات مدي�ره يعن�ي 
حقوق هاي نجومي يعني 
مفسده يعني استخدام 
هر كسي كه مي خواهي 
يعني جاي هزار نفر، پنج 
هزار نف�ر را اس�تخدام 
كن�ي. تفك�ر دولتي در 
مغز مدي�ران م�ا نهفته 
اس�ت. مدي�ران محلي 
و شهرس�تان ها از اي�ن 
ش�ركت ها نفع مي برند. 
ه�ر روز ب�ا نامه هاي�ي 
رو به رو هستيم با چندين 
امضا تهديد به استيضاح.

علي طيب نيا كمتر از كوره 
در م��ي رود. ب��ه صبوري 
مش��هور اس��ت. حتي تُن صداي او بدون 
ميكروفن به س��ختي قابل شنيدن است. 
چنين خصوصياتي از شخصيت ظاهري 
عل��ي طيب نيا وقتي ناگهان ص��داي او را 
بلند و گاليه برانگيز بشنويد، حتما توجه 
خيلي ه��ا را به خود جل��ب مي كند. همه 
بدهي هايي كه بتوان براي يك ش��ركت 
دولت��ي تصور كرد، را در جمالتي پش��ت 
س��ر هم رديف مي كن��د. به ش��دت نقد 
مي كند، از ك��وره در م��ي رود. مي گويد، 
تهديد به استيضاح شده ام. روي سخنش 
با برخي نمايندگان مجلس است كه گويا 
توصيه هاي بس��ياري براي ش��ركت هاي 
دولت��ي داش��ته اند. او آخ��ر هفت��ه قبل 
بع��د از هماي��ش سياس��ت هاي مالي و 
مالياتي وقتي در جم��ع خبرنگاران قرار 
گرفت، ديگر نتوانس��ت عصبانيت خود را 
كنترل كند زماني كه با نخس��تين سوال 
خبرنگاران مواجه شد، گفت: »نامه هايي 
به من مي دهند كه مرا تهديد به استيضاح 

مي كنند؛ خب استيضاحم كنيد!«
وي حت��ي به نامه هايي اش��اره كرد كه به 
معاونين وي نيز داده ش��ده است و تاكيد 
كرد: »معاونينم هم توس��ط برخي افراد 
نامه هاي��ي دريافت كرده ان��د كه تهديد 

شده اند.«
 اين نامه ها كه گويا تنها شامل حال وزير 
نشده و معاونان وي را نيز هدف قرارداده، 
در اعتراض به خصوصي س��ازي ها نوشته 
ش��ده اس��ت و اين طور كه طيب نيا ادعا 
مي كند به نهاده��اي نظارتي هم مراجعه 

شده اما هنوز فايده نداشته است. 
وزير اقتصاد با ابراز گاليه  بسيار از افرادي 
ك��ه در مقابل خصوصي س��ازي  مقاومت 
مي كنن��د، گف��ت: انتهاي تهدي��د من و 
معاونانم از سوي اين افراد آن است كه مرا 

استيضاح يا بركنار كنند. 
اين وزير با چهره اي برافروخته و عصباني 
با انتقاد ش��ديد از مقاومت برخي افرادي 
كه در حوزه خصوصي سازي ها و واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي به ش��دت مقاومت 
مي كنند، گفت: مقام معظم رهبري دستور 
رسيدگي و س��رعت بخشيدن به موضوع 
خصوصي س��ازي ها را صادر كرده اند، اما 

عده اي در مقابل آن مقاومت مي كنند. 
علي طيب نيا در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا گزارش اف��رادي را ك��ه نامه هاي تند 
تهديدآميز به شما و معاونان تان در مقابل 
خصوصي ك��ردن برخ��ي مجموعه هاي 
دولتي ارس��ال مي كنند را ب��ه نهادهاي 
نظارت��ي اراي��ه داده ايد؟ گف��ت: به نظر 

مي رسد اين كار فايده اي نداشته باشد. 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي در پاس��خ 
به اين س��وال كه باالخره ش��ما تهديد به 

اس��تيضاح و حتي آتش زدن مخالفان در 
مقابل مجلس و س��اير نهادها مي شويد؟ 
تصري��ح ك��رد: بگذاري��د تهدي��د كنند، 
انتهاي��ش اين اس��ت كه مرا اس��تيضاح 
كرده و بركنار مي كنن��د؛ خب اين كار را 

انجام دهند. 
طيب نيا به تندي گفت: ش��ركت دولتي 
يعني منبع توليد رانت، ش��ركت دولتي 
يعني س��فر خارج، ش��ركت دولتي يعني 
عضويت در هيات مديره يعني حقوق هاي 
نجومي يعني مفسده يعني استخدام هر 
كسي كه مي خواهي يعني جاي هزار نفر، 
پنج هزار نفر را استخدام كني. تفكر دولتي 
در مغ��ز مديران ما نهفته اس��ت. مديران 
محلي و شهرستان ها از اين شركت ها نفع 
مي برند. هر روز با نامه هايي رو به رو هستيم 

با چندين امضا تهديد به استيضاح. 
اين صحبت ه��ا از وزيري ك��ه آرام ترين 
چه��ره كابينه به نظر مي آمد ش��گفتي را 
افزايش مي ده��د. تهديد وزير از س��وي 
مخالف��ان خصوصي س��ازي و بيان علني 
آن در رس��انه ها جزو اتفاقات مرس��وم در 
عرصه سياس��ي اي��ران نيس��ت. حال در 
آخرين روزهاي كابينه بيان اين جمالت 
بيش از گذش��ته تعجب آور است و به نظر 
مي رس��د در روزهاي آينده واكنش هاي 
بيش��تري را به خود جلب كن��د. در مورد 
خصوصي س��ازي ني��ز دول��ت يازدهم با 
جلوگي��ري از ادامه رد ديون، س��عي كرد 

واگذاري هاي بيش��تر به بخش خصوصي 
واقعي باش��د. درهمين رابط��ه پيش تر، 
سيدجعفر سبحاني، مش��اور رييس كل 
سازمان خصوصي سازي گفته بود: ميزان 
واگذاري هاي س��ازمان خصوصي سازي 
از س��ال ۱۳8۰ يعني س��ال تاسيس اين 
سازمان تاكنون بيش از ۱۴۰ هزارميليارد 
تومان بوده به طور تقريب ۴۰ درصد ازاين 
رقم طي دولت يازدهم انجام شده است. از 
اين منظر، عملك��رد دولت مبني بر انجام 
۴۰ درصد مجموع واگذاري هاي ۱۵ سال 

اخير دراين سه سال، قابل قبول است. 
س��بحاني درباره عملكرد دولت يازدهم 
درام��ر خصوصي س��ازي گف��ت: زم��ان 
تاس��يس س��ازمان خصوصي س��ازي تا 
روي كار آم��دن دول��ت يازدهم، مجموع 
واگ��ذاري به بخ��ش خصوص��ي واقعي 
معادل ۱8 درص��د از واگذاري ها و ميزان 
حضور بخش ش��به دولتي نيز حدود ۳۹ 
درصد بوده اس��ت. اين درحالي است كه 
درمدت سه س��ال دولت يازدهم، ميزان 
واگذاري به بخش خصوصي واقعي به ۴۵ 
درصد افزايش يافته اس��ت. اين ميزان در 
نوع خود بسيار چشمگير و معادل بيش از 
۲/۵ برابر اس��ت. از سوي ديگر، به موازات 
اين امر، آمار واگذاري به شبه دولتي ها در 
دولت يازدهم به ۲۴ درصد كاهش يافت 
كه اين نش��ان دهنده ريل گ��ذاري دولت 
يازدهم درحضور بيشتر بخش خصوصي 

واقعي است. 
اقتصاد دولتي يا بازار آزاد؛ دعواي صد ساله

بحث ميان اقتصاد ب��ازار آزاد و خصوصي 
شده و اقتصاد دولتي و برنامه ريزي شده، 
س��ابقه اي طوالني دارد. اي��ن مباحث از 
ابتداي قرن بيستم ميالدي شكلي جدي تر 
به خ��ود گرفت و به ش��كل صف آرايي دو 
بلوك ش��رق و غ��رب خود را ب��ه نمايش 
گذاش��ت. مدافعان اقتص��اد دولتي باور 
دارند، با افزايش تمركز، مي توان سرعت 
رش��د را باالتر ب��رد و كاري كرد كه منابع 
به ترتيب اولويت س��رمايه گذاري شوند 
و از ه��رج و مرج ناش��ي از ب��ازار آزاد رها 
شد. از س��وي ديگر مدافعان اقتصاد آزاد 
باور دارند ك��ه اقتصاد دولتي در نهايت به 
افزايش فساد و رانت منجر مي شود و اجازه 
شكوفايي را نخواهد داد. البته هم اقتصاد 
دولتي و هم بازار آزاد مزايا و معايبي دارند 
كه در جاي خود قابل توجه است. متمركز 
ش��دن قدرت و ث��روت در دس��ت دولت 
مشكالتي را ايجاد مي كند و احتمال فساد 
را افزايش مي دهد اما نبايد فراموش كرد 
بدون نظارت كافي، ديگ��ر تفاوتي ندارد 
اقتصاد با چه مكانيسمي اداره شود و فساد 
خواهد بود. در دولت هايي مانند پينوشه در 
شيلي يا حكومت هاي امريكاي التين كه 
بيش��ترين اصالحات مرتبط با آزاد سازي 
اجرا شد، فس��اد گس��ترده اي هم وجود 
داش��ت. در دولت هاي ديگر ب��ه ويژه در 
اروپاي ش��رقي يا امري��كاي التين نيز هر 
چند خصوصي س��ازي هاي گس��ترده اي 
صورت گرفت اما س��طح فس��اد كاهش 
نياف��ت. همچنين باورمن��دان به اقتصاد 
دولت��ي فك��ر مي كنند ب��ا افزايش نقش 
دولت در اقتصاد، بخش هاي بيش��تري از 
مواهب اقتصاد بهره مند مي شوند و عدالت 
اجتماعي به مراتب بيش از دنياي اقتصاد 
آزاد خواهد بود. هر چند اين گفته چندان 
نادرست نيس��ت، منتها اين كارشناسان 
همواره در مقابل پاسخ به اين پرسش كه 
چرا اقتصاد دولتي پس از چند دهه رشد 
باال، ناگهان به ركودي دامن گير مي افتد، 
س��كوت مي كنند. اقتصاد دولتي به ويژه 
در كش��ورهاي جنگ زده ي��ا بحراني، در 
ابتدا رشدي چش��مگير به دست مي آورد 
اما پس از مدتي و با اش��باع ب��ازار داخلي 
و ب��ه دليل آنك��ه توليدات اين كش��ورها 
هنوز كيفيت رقابتي ندارن��د و درنتيجه 
ام��كان صادرات ه��م ندارن��د، در مقابل 
ركود خلع س��الح هس��تند. فروپاش��ي 
اتحاد جماهير ش��وروي، نمونه بارز زمين 
خوردن مهم ترين ابرقدرت اقتصاد دولتي 
است. البته مصايب بشر امروز، به اندازه اي 
پيچيده است كه راهكار آن قطعا هيچ كدام 
از اين دو نخواهد بود و امروز بس��ياري از 
كارشناس��ان مطرح اقتصاد سياسي باور 
دارند كه با تلفيق مدل هاي مش��اركتي، 
تعاون��ي و جايگزيني هم��كاري با رقابت 
مي تواند به مدل هاي ديگري دست يافت 
كه دنياي بهتري را براي نوع بشر به دنبال 

داشته باشد. 

گروه اقتصادي

مركز پژوهش هاي مجلس 
در تازه ترين گ��زارش خود 
محيط كس��ب و كار را مورد بررسي جدي 
قرار داده و به ارزيابي ۲۶ تش��كل اقتصادي 

سراسر كشور پرداخته است. 
 مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش 
مدعي ش��ده كه در تابس��تان ۹۵ فس��اد 
اقتصادي در دستگا ه ها افزايش يافته است. 
اي��ن مرك��ز تش��كل هاي  در مطالع��ه 
شركت كننده، به ترتيب سه مولفه »مشكل 
دريافت تسهيالت از بانك ها«، »ضعف بازار 
س��رمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي 
تامين سرمايه از بازار غير رسمي« و »وجود 
مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حكومتي« 
را نامناسب تر از بقيه مولفه ها ارزيابي كرده اند 
و مولفه هاي »ضعف زيرساخت هاي تامين 
برق«، »ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل« 
و »ضعف نظام توزيع و مش��كالت رساندن 
محصول به دست مصرف كننده« را نسبت 
به ساير مولفه ها در تابستان ۱۳۹۵ مساعدتر 

دانسته اند. 
برآيند )ميانگين وزني( ارزيابي ۲۶۱ تشكل 
اقتصادي سراسر كش��ور از ۲۱ مولفه ملي 
محيط كسب و كار ايران در تابستان ۱۳۹۵، 
نمره ۵/۹۳ از ۱۰ )نمره بدترين ارزيابي( بوده 
كه اندكي مناس��ب تر از ارزيابي بهار ۱۳۹۵ 
)ب��ا ميانگين ۵/۹۷( اس��ت. همچنين اين 
ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر تشكل هاي 
مش��اركت كننده در اي��ن مطالعه، محيط 
كس��ب و كار ايران در تابس��تان ۱۳۹۵ در 
مقايسه با فصل مشابه سال قبل )تابستان 
۱۳۹۴ ب��ا ميانگي��ن ۵/8۱ از ۱۰( اندك��ي 

نامساعدتر است. 
تشكل هاي اقتصادي اس��تان هاي قزوين، 
آذربايجان غربي، بوش��هر، گلس��تان و قم 
ارزياب��ي بدت��ر و تش��كل هاي اقتص��ادي 
استان هاي گيالن، چهارمحال وبختياري، 
اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نس��بت 
به تش��كل هاي ساير اس��تان ها از وضعيت 
مولفه هاي محيط كسب و كار در تابستان 

۱۳۹۵ ارايه كرده اند. 

 همچنين وضعيت محيط كسب و كار ايران 
در تابستان ۱۳۹۵ براساس نظريه عمومي 
و كارآفريني ش��ين، ۵/8۹ از ۱۰ )عدد ۱۰ 
بدترين ارزيابي( ارزيابي شده است. به طوري 
كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي )شامل 
محيط مالي، محيط اقتصاد كالن، ساختار 
توليد و محيط جغرافيايي( ۵/8۹ و ميانگين 
ارزياب��ي محيط نه��ادي )ش��امل محيط 
سياسي،  محيط حقوقي، محيط فرهنگي 
و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و 

محيط آموزشي و علمي( ۵/۵۹ است. 
 گزارش هاي فصلي پايش محيط كس��ب و 
كار ايران از تابستان ۱۳8۹ به طور مستمر 
با همكاري تش��كل هاي اقتصادي سراسر 
كشور توس��ط مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي تهيه و منتشر مي شود. اين 
گزارش ها، ارزيابي تش��كل هاي اقتصادي 
ايران از مولفه هاي ملي محيط كسب و كار 
در ايران را با ابزار پرس��ش نامه استخراج و 

ارايه مي كند. 
خدمات و صنعت بدترين عملكرد 

اقتصاد مقاومتي 
در پرسشنامه اين مطالعه معموال يك سوال 
گزينه دار درباره مسائل روز محيط كسب و 
كار از تشكل هاي اقتصادي پرسيده مي شود. 
در پرسشنامه تابستان ۱۳۹۵، ميزان اجراي 
محورهاي اصلي سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي پرسش ش��ده بود كه در مجموع، 
پاس��خ دهندگان نمره مناس��بي به ميزان 
اجراي محورهاي اصلي سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ندادند )۴/۳۲( و به ترتيب 
بخش هاي خدمات )۴/۶۲(، صنعت )۴/۳۱( 
و كشاورزي )۴/۰۳( نمره بدتري داده اند. در 
ميان محورها، محور ايجاد ثبات اقتصادي 
باالتري��ن نم��ره )۵/۰۲( و محور تس��هيل 
س��رمايه گذاري و ورود به كس��ب و كارها 
)۳/۷۴( پايين ترين نمره را آورده اند. ارزيابي 
تشكل هاي مش��اركت كننده از مولفه هاي 
محيط و كسب و كار در تابستان ۱۳۹۵ در 
مقايسه با همين ارزيابي در زمستان ۱۳۹۴ 
و بهار س��ال هاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴ را نشان 
مي دهد. در مورد مولفه »دريافت تسهيالت 
از بانك ها« كه درتمامي سال هاي گذشته 

مشكل ش��ماره يك بوده است، سه نكته در 
اينجا الزم به ذكر است. 

نخس��ت اين تصور بنگاه هاي اقتصادي كه 
همچون دوره هاي گذش��ته، رانت بس��يار 
زيادي در تسهيالت و اعتبارات بانكي وجود 
دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي 
وجود نداش��ته و وضع كامال برعكس شده 
است )در حالي كه قبال نرخ بهره واقعي منفي 
بود اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است(. 
پس ات��كا ب��ه وام بانكي اينك ب��ه تنهايي 
نمي تواند راهگش��اي مش��كالت بنگاه ها 
باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. 
نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي 
در زمان حال مربوط اس��ت به طوري كه با 
وجود وخامت اوضاع بس��ياري از بانك ها، 
ادراك مش��كل بودن دريافت تس��هيالت 
اندكي بهبود يافته است كه مي تواند ناشي 
از سياست هاي موقت اعطاي تسهيالت در 
سال ۱۳۹۵ باشد. جداي از اينها نكته سوم و 
مشكل هميشگي بنگاه هاي اقتصادي با نظام 
بانكي اس��ت كه آن تبعيض و برخوردهاي 
س��ليقه اي با متقاضيان دريافت تسهيالت 
و همچنين اعطاي وام هاي بسيار سنگين 
به بنگاه هاي رابطه دار و اشخاص حقيقي و 

حقوقي خاص است. 
در كنار مشكل دسترسي به بانك ها، موانع 
تامين مالي از بازار سرمايه نيز در سال هاي 
اخير ب��ه عنوان مان��ع دوم ذكر مي ش��ود. 
ركود فعاليت هاي توليدي و تحقق نيافتن 
پيش بيني ه��اي خوش بينان��ه بنگاه هاي 
اقتصادي ب��راي فروش بيش��تر و افزايش 
هزينه ها، تنه��ا راه دوام و بقا و جلوگيري از 
ورشكس��تگي را دريافت منابع مالي بيشتر 
كرده اس��ت تا يك روز ديگر را پش��ت سر 

بگذارند تا شايد اوضاع بهتر شود. 
 رشد فساد درون دستگاهي طي

سه سال 
مولف��ه »وج��ود مفاس��د اقتص��ادي در 
دس��تگاه هاي حكومت��ي« از رق��م ۶/۶۵ 
)رتب��ه ۷( در تابس��تان س��ال ۱۳۹۲ به 
رق��م ۷/۱۵ )رتبه ۳( در تابس��تان ۱۳۹۵ 
رسيده اس��ت كه نش��ان مي دهد در طي 
سال هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه 

از نظر تش��كل هاي مش��اركت كننده به 
مرور نامساعدتر ش��ده است. هر چه زمان 
مي گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي 
در دس��تگاه هاي حكومتي تاثير منفي و 
چهره مخ��وف خود را بيش��تر به نمايش 
مي گ��ذارد. كرم هاي فس��اد با بي توجهي 
مس��ووالن رده باال در تاروپود نظام هر چه 
بيشتر رخنه كرده و پايه هاي اقتصاد سالم 
و مولد را تخريب مي كنند. با جاي گرفتن 
فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته 
اين را بايد به منزله هشداري جدي تلقي 
كرد كه ضروري اس��ت تا اقدامات اساسي 
ب��راي كاهش آن ص��ورت گي��رد. مولفه 
»برگشت چك هاي مشتريان و همكاران« 
نيز از رقم ۵/۵۵ )رتبه ۱۴( در تابستان سال 
۱۳۹۲ به رقم ۶/۲۳ )رتبه ۶( در تابستان 
۱۳۹۵ رسيده است كه نشان مي دهد در 
طي سال هاي مورد بررس��ي شرايط اين 
مولفه از نظر تشكل هاي مشاركت كننده 
به مرور به نسبت نامس��اعدتر شده است. 
مولفه »اعم��ال تحريم ه��اي بين المللي 
عليه كش��ورمان« نيز از رق��م ۴۱۷ )رتبه 
۳( در تابستان س��ال ۱۳۹۲ به رقم ۵/۷۲ 
)رتبه ۱۳( در تابستان ۱۳۹۵ رسيده است 
كه نش��ان مي دهد در طي سال هاي مورد 
بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل هاي 

مشاركت كننده به مرور به نسبت مساعدتر 
شده است. 

بي ثباتي در قيمت مواد اوليه 
 مولفه »بي ثباتي در قيم��ت مواد اوليه« 
از رقم ۷/۵۳ )رتبه ۲( در تابس��تان س��ال 
۱۳۹۲ به رقم ۵/۵۹ )رتبه ۱۶( در تابستان 
۱۳۹۵ رسيده است كه نشان مي دهد در 
طي سال هاي مورد بررس��ي شرايط اين 
مولفه از نظر تشكل هاي مشاركت كننده 
به مرور به نس��بت مس��اعدتر شده است. 
غيرمنطق��ي  »قيمت گ��ذاري  مولف��ه 
محص��والت تولي��دي توس��ط دول��ت و 
نهادهاي حكومتي« از رتبه 8 )رقم ۶/۳۶( 
در تابس��تان س��ال ۱۳۹۲ ب��ه رتبه ۱۲ 
)رقم ۵/۷8( در تابس��تان ۱۳۹۵ رسيده 
است كه نشان مي دهد در طي سال هاي 
مورد بررس��ي ش��رايط اين مولفه از نظر 
تش��كل هاي مش��اركت كننده ب��ه مرور 
به نسبت مس��اعدتر شده اس��ت. مولفه 
»نرخ باالي حق بيمه« در شرايط اقتصادي 
با رش��د كم جان و البته مفاس��دي كه در 
حوزه تامي��ن اجتماعي وج��ود دارد، نيز 
باعث شده اس��ت تا اين عامل در جايگاه 
چهارم بين ۲۱ مانع اصلي در محيط كسب 

و كار ظاهر شود. 

رشد فساد اقتصادي دستگاه ها در دومين فصل سال 
مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد

مركز پژوهش ها

گروه اقتصادي

فرشاد مومني 
اقتصاددان 

خبرگ�زاري آريا|رييس سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور گفت: اگرچه روند عموم��ي فعاليت گزينش و 
گزينشگران نيروي انساني در كشور با تصويب قوانين، 
آيين نامه ه��ا و مجموع��ه اقدامات انجام ش��ده، بهبود 
يافته و مثبت ارزيابي مي ش��ود، اما همچنان امروز نيز 
اش��كاالتي جدي در عملكرد گزينش ها داريم و شاهد 
عملكرد نامطلوبي در بعضي از بخش هاي آن هستيم. 
به گزارش خبرگزاري آريا، مهندس جمش��يد انصاري 
در گردهمايي سراس��ري اعض��اي هيات هاي مركزي 
و مدي��ران هس��ته هاي گزينش تهران اظهار داش��ت: 
متاس��فانه برخ��ي عملكردها در گزينش كش��ور نه با 
فرمايش عتاب آميز حضرت امام خميني)ره( در ارتباط 
با گزينش سازگار است و نه با موازين قانوني و آيين نامه 
اجرايي گزينش انطب��اق دارد. وي افزود: ضمن اينكه 
برخي اقدامات انجام شده در گزينش با منشور حقوق 
شهروندي ابالغي از سوي رييس محترم جمهور و حقوق 
ملت در برخي بندهاي قانون اساسي كه متضمن حقوق 
قانوني شهروندان براي ورود به عرصه خدمتگزاري در 
دولت است، سازگاري ندارد. عضو هيات عالي گزينش 
كشور با اش��اره به س��ابقه تاريخي مجموعه اقداماتي 
كه براي س��اماندهي ام��ر گزينش از ابت��داي انقالب 
اس��المي ايران صورت گرفته اس��ت، تاكيد كرد: امروز 
در جايي قرار گرفته ايم كه مي توانيم با گذشت سال ها 
از مجموعه اهداف و آرمان هايي كه از تشكيل گزينش 
مدنظر بوده است، در مقام قضاوت و با نگاه به مجموعه 
نيروي انس��اني دولت نتيجه گيري كنيم كه تا چه حد 
نظام اداري ما موفق بوده اس��ت و آيا امروز ميزان تعهد 
و پايبندي نظام اداري ما به ارزش هاي انقالب اسالمي 
و همچنين س��المت و صالحيت كاركنان نظام اداري 
در مقايس��ه با قبل تا چه ميزان بهبود يافته و احيانا چه 

فرازو نشيب هايي داشته است. 

گزينش داوطلبان ورود به دولت 
با رعايت حقوق شهروندان

تهديدم مي كنند
حمله وزير اقتصاد به مخالفان خصوصي سازي:

خبرگزاري آنا


