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نوبت دوم

نگاهی به عملکرد صادراتی ایران
در ۲۰۱۹

افول هژمونی دالر؟!

این روزها بسیاری از سرمایهگذاران ،حتی
خارج از آمریکا در سرمایهگذاریهای خود به
طرز چشمگیری از دالر آمریکا استفاده میکنند
و این مسئله نفوذ دالر در سیستمهای مالی
جهان را نشان میدهد .البته این در حالی است
که بسیاری از صاحبنظران معتقدند که پایان
هژمونی دالر نزدیک است .بر این اساس برخی
از کشورها در حال کاستن از موجودی دالر خود
هستند .در این میان اما برخی از تحلیلگران بر
این باور هستند که افول هژمونی دالر کمی دور
از واقعیت است .چراکه این ارز عالوهبر اینکه
ابزار مبادالت تجاری بینالمللی بوده ،معیاری
برای سنجش ارزش واحدهای پولی ملی است و
شکستن سلطه دالر در اقتصاد به آسانی ممکن
نخواهد بود .ناگفته نماند که برخیها نیز میگویند
هیچچیزی وجود ندارد که نشان دهد سیطره دالر
باید تا ابد باقی بماند .همانطور که اشاره شد
برخی از کشورها به دنبال راهی هستند تا بتوانند
استفاده از دالر را به حداقل برسانند .در این راستا
حسن روحانی ،رئیسجمهوری روز چهارشنبه در
جلسه هیئت دولت گفته بود« :برقراری روابط
تجاری و اقتصادی با استفاده از پول ملی با ترکیه
و روسیه و دیگر کشورها مانند عراق میتواند
بسیاری از مشکالت را در توسعه مناسبات از
میان بردارد .امروز در سطح جهان یک مبارزه
جدی با دالر در حال شکلگیری است و با ادامه
این روند ،سلطه آمریکا بر بازارهای پولی و مالی
جهانی و سیستمهای بانکی تضعیف شده و از
بین خواهد رفت» .پایان هژمونی دالر امکانپذیر
است؟ مهمترین پرسشی است که با مطرح شده
این مسائل به وجود میآید .این درحالی است که
شمار کشورهایی که بنا دارند دالر را از مبادالت
خود حذف کنند ،ماه به ماه بیشتر میشود .با
این حال آیا این به معنای افت تسلط دالر است؟
علی مزیکی ،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره
به اینکه نمیتوان قابل قبول بودن دالر در جهان
را سلطه واقعی دانست به «ابتکار» گفت :ما باید
بدانیم که سلطهای در مورد دالر وجود ندارد ،به
عبارتی دیگر ما یک کشور همانند دیگر کشورها
بوده و به اندازه خودمان دارای قدرت هستیم.
این درحالی است که دالر آمریکا به دلیل اعتباری
که از گذشته داشته است در میان معامالت
بینالمللی نقش مهمتری به خود گرفته ،بهنوعی
مورد قبول کشورها واقع شده است .اما به معنای
واقعی کلمه سلطهای در میان نیست.
وی در بخشی دیگر از صحبتهایش افزود:
البته باید اشاره کنم این ماجرا به آن معنا نیست
که اقتصاد آمریکا بر تمام کشورها مسلط است،
خیر ،تنها به عنوان یک واحد پول میانی که
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امروزه کشورهای سراسر جهان ،دالر را وسیلهای برای معامالت بینالمللی خود میدانند .این درحالی است که برخی از کشورها در حال جستوجو برای
یافتن راهی هستند تا از بهکارگیری دالر آمریکا در روابط تجاری خود اجتناب کنند .اما این اقدام تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود؟

ممکن است ما
بتوانیم با واحد
پولی دیگر با
کشورهایی
همچون
عراق ،ترکیه
و ...معامالت
بینالمللی
داشته باشیم اما
این کار دشوار
خواهد بود و در
برخی از شرایط
غیرممکن!
ارتباطات ،معامالت و مبادالت را آسانتر میکند
مورد قبول کشورها قرار گرفته است .البته تردیدی
نیست که آمریکا از این وضعیت میتواند به نفع
خود استفاده کند ،اما استفاده آن محدود بوده
و درصورت وارد کرد فشار برای استفاده بیشتر،
کشورها میتوانند به تدریج این واحد پولی را
از معامالتشان کاهش دهند .بنابراین آمریکا
نیز برای استفاده از شرایط موجود با محدودیت
مواجه است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش
که آیا میتوان دالر را از معامالت بینالمللی حذف
کرد یا خیر؟ گفت :اینکه ما بخواهیم دالر آمریکا
را کنار بگذاریم و یا نقش آن را در اقتصاد کاهش
دهیم به نظر میرسد که کمی نادرست باشد.

چراکه تمام کشورها با این واحد پولی معامالتشان
را انجام میدهند و حاال چون در ارتباط با این کشور
مشکالتی وجود دارد ،بخواهیم این اقدام را انجام
دهیم و کشورهای دیگر را نیز با خود همراه کنیم
کار سادهای به نظر نمیرسد.
وی در ادامه افزود :ممکن است ما بتوانیم با واحد
پولی دیگر با کشورهایی همچون عراق ،ترکیه و...
معامالت بینالمللی داشته باشیم اما اینکار دشوار
خواهد بود در برخی از شرایط غیرممکن! اما این
درحالی است که استفاده از دالر دارای مزیتی بوده
و آن مزیت ،کاهش هزینههای مبادالت است.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد:
در روابط بینالملل دالر آمریکا مورد پذیرش واقع
شده است .در این شرایط اگر بخواهیم با واحد

پولی دیگری با کشورها مبادالت انجام دهیم ممکن
است که کمی متضرر شویم .به عنوان مثال در
یک مبادله با کشوری مانند عراق یا ترکیه ممکن
است به جای اینکه  50دالر از یک معامله سود
دریافت کنیم ،تنها  40دالر به دستمان برسد و
در این شرایط ما ضرر خواهیم کرد .بنابراین با توجه
به این شرایط میتوانیم نقش دالر در معامالت
بینالمللی خود را کاهش دهیم اما باید بدانیم که
اقتصاد و کشور متضرر خواهند شد .درنهایت باید
اشاره کنم که چیزی به نام سلطه دالر وجود ندار د
اما این ارز یک نوع ابزار هماهنگکنندهای است
که مورد قبول کشورها واقع شده است و ما باید با
دنیا تعامل داشته باشیم پس نمیتوانیم این ابزار را
نادیده بگیریم.

بارگذاری اطالعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیاتی

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطالعات خریداران ارز و
سکه در سامانه مالیاتی بارگذاری میشود ،گفت :در حال تشکیل
جلسه برای ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس
هستیم.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما ،نادر جنتی در
برنامه پایش در خصوص الزام پزشکان به نصب کارتخوان ،اظهار
کرد :به موجب بند (ی) تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۸و
تبصره ( )۲ماده ( )۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم ،کلیه صاحبان
حرف و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی،
مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره ( )۲ماده ( )۱۶۹قانون
مالیاتهای مستقیم ،نسبت به نصب ،راهاندازی و استفاده از
پایانه فروشگاهی از ابتدای سال  ۱۳۹۸اقدام کنند.
وی ادامه داد :سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی باید
به تکلیف خود در این خصوص عمل کنند.

روند مالیاتستانی شفاف میشود
جنتی در پاسخ به این سوال که چرا رفتار تبعیضآمیز با
این قشر انجام میشود؟ گفت :همه صاحبان درآمد و فعاالن
اقتصادی بر این باورند مالیات حق دولت است .اما از این نکته
شاکی هستند که مالیاتها عادالنه نیست .ما میخواهیم مالیات
عادالنه و واقعی باشد و بر اساس درآمدهای واقعی مردم مالیات
وصول شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد :مالیات پزشکان باید
دقیق ،واقعی و شفاف حساب شود و تنها راه این است که از طریق
ریز درآمد مشخص شود .گلهمندی پزشکان این
این کارتخوانها ِ
است که پرداختن مالیات از طرف آنها به میزانی که در نظر گرفته
شده ،عادالنه نیست .ما میخواهیم با سازمان نظام پزشکی تفاهم
کنیم که فرآیندی طراحی شود تا مالیات آنها عادالنه تعیین شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبتها ادامه داد :افرادی
که کارتخوان دارند ،اطالعات درآمدی آنها در نظام مالیاتی ثبت
و ضبط میشود و بعدا با اظهارنامه مالیاتی آنها سنجیده میشود
و اگر مطابق هم بودند دیگر بررسی نمیشود.
جنتی در ادامه تاکید کرد :همکاری خوبی از سوی دستگاههای
اجرایی میبینیم و در سالهای آینده مالیاتها واقعی میشود.
در ارتباط با این موضوعات ،کشور به دنبال این است که از هیچ
کس مالیات اضافی گرفته نشود .با اقداماتی که در حال حاضر
سازمان امور مالیاتی انجام میدهد ،در آینده روند مالیاتستانی
شفاف و باعث میشود که اعتراضات مردم در این زمینه نیز به
حداقل برسد.
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«ابتکار» امکان شکستن سلطه دالر در اقتصاد را بررسی کرد

خطر حفظ اشتغال با اجرای طرح
«یارانه دستمزد»

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد به جای
اجرای طرح یارانه دستمزد ،حمایت از بنگاهها
در دستور کار قرار گیرد و معافیتهای بیمهای
و مالیاتی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا ،حمید حاجاسماعیلی اظهار
کرد :در شرایطی که بیش از  ۹۵درصد نیروهای
کار در کشور قراردادی هستند طرحهایی مثل
یارانه دستمزد به بازار کار لطمه میزند .چون
در زمانی که تعادل در بازار کار از نظر عرضه
و تقاضا وجود ندارد ،کارفرمایان برای گرفتن ۳۰
درصد یارانه دستمزد اقدام به جذب نیروی کار
جدید میکنند.
وی ادامه داد :شخصا نسبت به تخصیص
اعتبار نقدی به بنگاهها و افراد مخالفم و
تجربه دو دهه گذشته نشان داده این روشها
روشهایی است که به توسعه بازار کار منجر
نمیشود .از آنجا که نظارتها و مکانیسمهای
نظارتی در کشور ما دقیق نیست معموال این
قبیل کارها با انحراف همراه است و میتواند
مشکالت زیادی را در بازار کار و برای منابع
کشور ایجاد کند لذا توزیع پول چه به صورت
یارانه ،چه به شکل کمک یا دستمزد به کارگران
و کارجویان و فارغالتحصیالن ،اثر مثبتی در
بازار کار نمیتواند داشته باشد.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد:
شاید این طرح با نیت بهکارگیری و جذب
شغل اولیهای دانشگاه دنبال شود ولی مشابه
چنین طرحی را به شکل جدیتر در طرح
«کاج» (کارانه اشتغال جوانان) برای جوانان و
فارغالتحصیالن به اجرا درآوردیم که چندان
موفق نبود و نتوانست اهداف دولت را تامین
و ورود تحصیلکردگان به بازار کار را تسهیل
کند.
به گفته حاج اسماعیلی ،در شرایطی که
میزان بیکاری باال و فضای کار محدود است،
این قبیل طرحها موثر نیست چون بسیاری از
بنگاهها ممکن است از جذب نیروی کار جدید
سوءاستفاده کنند و اشتغال موجود و نیروهای
کار قبلی آسیب ببینند و لذا اجرای طرحهایی
که با توازن و تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار
همراه نیست ،به صالح نیست.
وی با تاکید بر اعمال نظارت دقیق بر
بنگاههای اجراکننده این طرح گفت :در حال
حاضر در بازرسی از کارگاهها دچار ضعف
هستیم و این طرح نیز به لحاظ شفافیت،
اهرمهای نظارتی و مکانیسمهای حفظ اشتغال
موجود ابهام جدی دارد لذا در اجرای طرح باید
دقت کرد تا منشأ انحرافات نباشد.
این کارشناس بازار کار در پایان با بیان اینکه
حفظ اشتغال موجود در بنگاهها باید از طریق
طرحهای دیگری صورت گیرد ،گفت :به جای
یارانه دستمزد حمایت از بنگاهها باید در دستور
کار قرار گیرد و معافیتهای بیمهای و مالیاتی
برای کارفرمایان در نظر گرفته شود .کارفرمایان
بنگاههایی که نیروی کار جدید را به خدمت
میگیرند در قالب یارانه ،سهم بیمه کارفرمایی
را مستقیم از سوی دولت و نه سازمان تامین
اجتماعی دریافت کنند تا باری بر دوش تامین
اجتماعینباشد.
بر اساس این گزارش ،طرح یارانه دستمزد
یکی از برنامههای مهم وزارت کار در راستای
توسعه فضای کار و گشایس بازار کار است
که در حال حاضر در هشت استان کشور که
دارای بیشترین میزان بیکاری هستند به اجرا
درآمده است.
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نوبت دوم

بارگذاری اطالعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیات
وی ادامه داد :اطالعات خریداران ارز و سکه هم در سامانه
مالیات بارگذاری میشود و از این افراد مالیات دریافت میشود.
با جمعآوری دقیق اطالعات ،در آینده تمکین مردم در پرداخت
مالیات چندبرابر خواهد شد.
وی تصریح کرد :طبق قانون به تدریج از اقشاری مختلف برای
نصب کارتخوان فراخوان میشود و امروز در جراید فراخوان نصب
و راهاندازی دستگاه کارتخوان برای  ۵۰شغل مشمول این قانون
همچون مشاوران حقوقی ،مشاوران امالک ،دفاتر رسمی ،وکال
و ...آگهی شده است.
وی همچنین ادامه داد :این مشاغل پیش از این مالیات
علیالراس پرداخت میکردند که ممکن است در حق افرادی
ظلم باشد ،اما سازمان امور مالیاتی به دنبال واقعیسازی مالیات
است .این کار دریافت اطالعات درآمدی شفاف با استفاده از
ابزاری همچون پایانه فروشگاهی ،گردش حسابها ،شناسایی
امالک امکانپذیر میشود.
وی در ادامه افزود :امیدواریم در سال  ،۹۸بر اساس این
اطالعات شفاف درآمدی ،مالیات گرفته شود.
مالیات بر عایدی سرمایه در راه مجلس
جنتی گفت :در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز
جلساتی در حال تشکیل است که الیحه مالیات بر عایدی سرمایه
به مجلس ارسال شود.
وی یادآور شد :اما مجلس نیز در این زمینه طرحی داشت ه که
نیاز به هماهنگی مجلس و دولت دارد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش
خود به بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی
کشور تا نیمه سال  ۲۰۱۹پرداخته و وضعیت
حضور ایران در تعدادی از کشورهای مهم
منطقه و آسیا را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا ،براساس این گزارش
صادرکنندگان ایرانی در ششماهه ابتدایی
سال  ۲۰۱۹ماهانه بهطور متوسط  ۱.۳میلیارد
دالر به چین صادرات داشتهاند .این عدد
در حالی به دست آمده که صادرات ایران
به چین نوسانات جدی را تجربه کرده و در
برخی ماهها با افزایش قابل توجه و در برخی
ماهها با کاهش جدی روبهرو شده است.
از ابتدای سال  ۲۰۱۹تا پایان ماه آوریل
روند صادراتی ایران به چین صعودی بوده
و حتی در دومینماه سال  ۲۰۱۹با وجود
کاهش  ۲۶درصدی واردات چین از جهان،
کاالهای ایرانی  ۲۹درصد بیشتر به چین
صادر شدهاند .سال  ۲۰۱۸کاالهای ایرانی
به طور متوسط یک درصد از نیاز وارداتی
چین را تشکیل میدادند که در سال ۲۰۱۹
در بعضی ماهها این سهم افزایش و در دیگر
ماهها کاهش یافته است .در تجارت ایران
و ترکیه نیز تغییراتی حاصل شده است.
براساس آمارهای رسمی در ماه جوالی ۲۰۱۹
کمترین میزان صادرات ایران به ترکیه در ۱۹
ماه اخیر به ثبت رسیده ،اما همچنان در
هفتماهه ابتدایی سال جاری ایرانیها به
طور میانگین  ۳۹۳میلیون دالر صادرات به
ترکیه داشتهاند.
آمارهای فعلی در حالی به ثبت رسیده که
در سالهای اخیر ماه آوریل  ۲۰۱۸با صادرات
 ۸۰۲میلیون د دالری ایران به ترکیه ،باالترین
رکورد را به خود اختصاص داد ه است .در
هفتماهه ابتدایی سال جاری میالدی میزان
صادرات ایران به کرهجنوبی کاهش یافته
است .در هفتماهه سال  ۲۰۱۹ایرانیها
توانستهاند بهطور میانگین  ۲۹۶میلیون دالر
صادرات ماهانه به کرهجنوبی داشته باشند
که این عدد در قیاس با متوسط  ۳۴۱میلیون
دالری  ۱۲ماهه سال گذشته کاهشی نسبی را
نشان میدهد.
در رابطه با ژاپن نیز در ماههای ابتدای
امسال متوسط صادرات  ۱۸۶میلیون دالری
به ثبت رسیده است .ایران در ماههای
ابتدایی سال جاری توانست صادرات خود
به ژاپن را افزایش دهد و در ژانویه این
سال رشدی  ۹۹درصدی را در قیاس با ماه
مشابه سال قبل ثبت کند .ایران در طول این
سالها کمتر از یک درصد نیاز وارداتی ژاپن
را تامین کرده است .در تجارت با روسیه در
پنجماهه ابتدایی سال جاری میالدی ایران
توانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد
و از حدود  ۴۴میلیون دالر در سال  ۲۰۱۸به
 ۵۱میلیون دالر در پنجماهه ابتدایی امسال
برسد .همچنین ایران در سال جاری حدود
یک درصد از نیاز وارداتی روسیه را تامین
کرده است.
ایران در چهارماهه ابتدایی امسال بهطور
میانگین  ۷۱۰میلیون دالر به شکل ماهانه
به هندوستان صادر کرده و با وجود کاهش
سهم در تامین نیازهای هند  ،سطح صادرات
کاالیی به این کشور کمابیش حفظ شده
است .ایران در چهار ماهه ابتدایی  ۲۰۱۹به
طور متوسط  ۱.۷درصد از نیاز وارداتی هند را
تامین کرده است.
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