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الف -بهمن آرمان
 -1سه پیشنهاد اقتصادی برای خروج از رکود /دولت درکی از شرایط کنونی ندارد
94/09/01

کارشناس بازار سرمایه با بررسی اوضاع اقتصادی کشور گفت :بازار سرمایه به عنوان دماسنج
اقتصاد ،اکنون بازتابدهنده میزان رکود سایه انداخته بر فضای کسب و کار کشور است.
بهمن آرمان در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بررسی اوضاع کنونی اقتصاد
کشور عنوان کرد :بخشی از ریشه فضای رکودی شکل گرفته در بازار کسب و کار کشور ناشی از
عوامل ساختاری و بخش دیگر از سیاستهای اشتباه دولت نشات می گیرد.
وی افزود :هر چند پیوستگی عوامل مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه و یا نداشتن رابطه
مستقیم با بازارهای جهانی نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در شکلگیری رکود هستند ،اما این
موضوع به این معنی نیست که اقتصاد ایران نمی تواند از رکود خارج شود.
وی بر این باور است که بخش هایی از اقتصاد ایران هم اکنون وجود دارد که رابطه ای با تحریم
ها نداشته و خروج از رکود رابطه مستقیمی با اقدام های دولت در نحوه بکارگیری این بخش ها
دارد .آرمان از بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور یاد کرد و افزود :بطور معمول بازار
سرمایه به عنوان یکی از نماگرهای بازتاب دهنده اوضاع اقتصاد کشور در شرایط مختلفی از جمله
بروز و ظهور نشانه های رکود در فضای کسب و کار کشور نگریسته می شود.
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دراین زمینه بورس تهران همزمان با تصمیم مجلس برای  6برابر شدن نرخ خوراک مجتمع های
پتروشیمی از دی ماه  92وارد رکود فزاینده شد که اکنون به مرحله بحران رسیده است.
وی ادامه داد :از آنجایی که صنعت پتروشیمی در بازار سهام کشور حدود  40درصد از ارزش کل
بازار و بطور غیر مستقیم تا  55درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص می دهد مصوبه
مجلس در زمینه نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها باعث شد تا بورس به رکود دچار
شود.هر چند که مجلس در ادامه با جبران رفتار خود در قبال بازار سهام ،نحوه قیمت گذاری نرخ
خوراک پتروشیمیها را به دولت واگذار کرد.
آرمان با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حوزه های سرمایه گذاری کشور
عنوان کرد :با وچود گذشت  8ماه از سال جاری اما دولت هنوز هیچ اقدامی درباره نرخ خوراک
مجتمع های پتروشمیی به عنوان کلید ترین صنعت سرمایه گذاری و بورسی کشور نگرفته و حتی
برخی از مشاوران دولت با عنوان رانت از آن یاد میکنند .در حالی که در فرهنگ اقتصادی
حمایت از تولید به معنای رانت نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد درآمد برای دولت از محل خوراک گاز پتروشیمی
ها انتظاری بیهوده است ،عنوان کرد :وزیر نفت در حالی به بهانه نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها
ادعا میکند که نمی خواهد به شاخص بورس از طریق قیمت ارزان گاز رانت بدهد که از حجم
کل گاز مصرفی کشور تنها  8درصد در صنعت پتروشیمی مورد مصرف قرار می گیرد.
وی گفت :بنابراین ایجاد درآمد برای دولت از این محل اشتباه است و این در حالی است که به
دلیل پافشاری وزیر نفت بر سر افزایش قیمت خوراک ،بورس هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.
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وی گفت :از سوی دیگر انجماد قیمت انرژی و سوخت برای صنایع بزرگ و مادر کشور از جمله
صنایع فوالدی می تواند براحتی کشور را از بحران فعلی رکود نجات دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت صنعت فوالد کشور عنوان کرد :در حال حاضر
تعرفه واردات  10درصدی فوالد به کشور برای حمایت از صنایع داخلی کار ساز نیست و باید
این تعرفه به بیش از  40درصد افزایش یابد .دولت در حالی از این موضوع سرباز می زند که
تعرفه واردات ترکیه با سهم  2.5برابری نسبت به حجم تولید فوالد ایران به  30درصد می رسد.
آرمان گفت :از سوی دیگر در حالی برای واردات  4.5میلیون تن فوالد ترک ها به ایران قرار
است که نشستی برگزار شود که صنعت فوالد داخلی به دلیل رکود و مازاد تولید با شرایط
دشواری مواجه است .این موضوع نشان دهنده کم کاری دولت و برخی متولیان از جمله وزات
اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه کشور است که توان درک شرایط کنونی را به ویژه در
دو صنعت فوالد و پتروشیمی ندارند.
وی در ادامه با ارایه برخی پیشنهاد ها برای خروج اقتصاد از رکود گفت :توجه به شبکه های
آبیاری و عمرانی از قبیل راه آهن،جاده سازی و یا سد سازی که هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارند
می تواند راهکاری برای خروج از رکود باشد .با وجود اقدام های موثر وزارت راه و شهر سازی
و تخصیص  10درصدی منابع بودجه کشور و یا تالش هایی همچون عقد قرارداد  150هزار
میلیارد ریالی با بخش خصوصی در حوزه های عمرانی اما در این زمینه هنوز اقدام های بسیاری
در حوزه هایی همچون توسعه سد های مخزنی  ،راه آهن و جاده سازی باقیمانده است.
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آرمان ادامه داد :در زمینه تجهیز کشتزارها به سیستم آبیاری تحت فشار و توسعه شبکه های
آبیاری هنوز دولت اقدام و یا برنامه منسجمی را تدوین نکرده و همچنان  80درصد آب کشور از
طریق زمین های کشاورزی به هدر میرود ،در حالیکه بازدهی مود انتظار را نیز در بر ندارد .به
گفته وزیر کشاورزی در ایران چهار میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از این ابعاد تنها
یک میلیون و  200هزار هکتار تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.
این کارشناس گفت :دولت می تواند بطور کلی با توجه ویژه به سه بخش بازار سرمایه ،
کشاورزی و حوزه های عمرانی خود را از رکود فزاینده نجات دهد .موفقیت در این زمینه نیازمند
اراده و تصمیم دولت بوده و این در حالی است که با توجه به امیدواری ایجاد شده پس از رفع
تحریم ها اقدام دولت در زمینه های فوق می تواند با نتایج بهتری برای کشور همراه شود.

 -2قوانین برای سرمایه گذاران خارجی سختگیرانه است
94/08/29

قوانینی که ما اکنون برای سرمایه گذاران خارجی در کشور وضع کرده ایم بسیار سختگیرانه است
و اصال مورد مطلوب یک سرمایه گذار نیست به طوریکه در برخی از ماده ها و تبصره ها قانون
گذار گویا فراموش کرده است که ما به آنها احتیاج داریم نه آنها به ما.
به نقل از ایلنا ،بهمن آرمان در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود
گفت:بسته هایی که دولت طراحی کرده نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
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وی افزود:اگر دولت به جای تشویق مردم به مصرف گرایی و خرید کاال این منابع را در بخش
عمرانی هزینه می کرد نفع آن برای اقتصاد کشور بیشتر بود آن هم در سالی که بنا به آمار اعالم
شده از سوی همین دولت از لحاظ فعالیت های عمرانی امسال یکی از کم تحرک ترین سالها بوده
است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد:از سوی دیگر دولت و به تبع آنها بانکها اعتباری در
اختیار مشتریان قرار نمی دادند اما حاال این منابع پیدا شده و در اختیار خودرو سازها قرار گرفته
اما متاسفانه قرار است این منابع خرج خرید پراید و لوازم خانگی شودکه فقط برند ایران را دارند
و تجهیزات آنها وارداتی است.
وی با اشاره به لزوم تعامل با سایر کشورهای دنیا گفت:متاسفانه این مسئله مهم در دولت قبل
نادیده گرفته شد و اکنون نیز به نظر من دولت یازدهم اراده الزم را برای این مهم ندارد.

آرمان افزود:در اقتصاد امروز دنیا مرزها برداشته شده اند و این شرکت های بزرگ هستند که سبب
پیشرفت و ارتقای کشورها می شوند به طور مثال همسایه غربی ما ترکیه که تا  30سال پیش از
تمام جهات از ما عقب بود اکنون از تمام جهات از ما جلوتر افتاده اند به طور مثال اکنون در
بخش حمل و نقل ریلی قطارهای آنها با سرعت  250کیلیومتر بر ساعت حرکت می کند این در
حالیست که در ایران سرعت قطارها به زحمت از  100کیلومتر فراتر می رود .استاد اقتصاد
دانشگاه تهران ادامه داد:این پیشرفت ترکیه مرهون سیاستمدارانی است که اهمیت ارتباط با دنیا را
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درک کرده بودند و هر روز تالش داشتند به کشورهای اروپایی نزدیک بشوند و زمینه را برای
حضور کمپانی های اروپایی مهیا کنند.
وی در خصوص قوانین سرمایه گذاری گفت:قوانینی که ما اکنون برای سرمایه گذاران خارجی در
کشور وضع کرده ایم بسیار سختگیرانه است و اصال مورد مطلوب یک سرمایه گذار نیست به
طوریکه در برخی از ماده ها و تبصره ها قانون گذار گویا فراموش کرده است که ما به آنها احتیاج
داریم نه آنها به ما.
آرمان با اشاره به موقعت استراتژیک ایران در منطقه گفت:کشورمان به لحاظ منابع نفتی و معدنی
و جمعیت زیاد و دروازه ورودی بازار غرب آسیا برای کشورهای صنعتی اهمیت زیادی دارد و به
همین لحاظ آنها در این مدت هیئت های خارجی به کشورمان اعزام کردند اما در نهایت این
سیاستمداران آنها هستند که باید برای حضور آنها در ایران چراغ سبز نشان دهند.

ب -محمدحسین ادیب
 -1بانک مرکزی جلوی ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز را نگیرد
94/08/13

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد ایران در میانه حباب غول پیکر سود سپرده است گفت:
چنانچه در شرایط فعلی نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد ،آنچه در عمل رخ می
دهد هدایت منابع از بانکهای بزرگ و سالم به سمت موسسات مالی است.
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محمد حسین ادیب ،استاد دانشگاه است و از جمله افرادی است که با تحلیل شرایط موجود ،نگاه
آینده نگرانه به تحوالت اقتصادی ایران دارد.
او با شناختش از سیستم بانکی و اقتصاد ایران معتقد است 80 ،درصد حجم نقدینگی حرکت
ندارد بنابراین از نظر او ،سرعت گردش نقدینگی مهمتر از حجم آن است.
از نظر ادیب ،اقتصاد ایران در میانه حباب غول پیکر سود سپرده است که در چنین شرایطی ،مردم
سپرده گذاری در بانکها را یک بازی بدون باخت می دانند و بانک مرکزی نیز با حمایت از
موسسات مالی فاقد مجوز مانع از ورشکستگی آنها می شود و در عمل ،به این باور دامن می زند.
راهکارهای پیشنهادی ادیب به بانک مرکزی :
 78درصد سپرده های بانکی به صورت تسهیالت زنده در اقتصاد جریان ندارد
تنها معادل  180هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی به تسهیالت فعال تبدیل شده است
در فضای فعلی اقتصادی ،بر حجم نقدینگی بسیار تأکید می شود اما بر سرعت گردش نقدینگی
تأکیدی وجود ندارد چرا ؟
ادیب  :بنابر اظهار وزیر اقتصاد  80درصد منابع بانکها قفل شده است .به گفته رئیس کل بانک
مرکزی ،تسهیالت پرداختی در سال جاری  360هزار میلیارد تومان است که پنجاه درصد آن
تمدیدی است ،به عبارت دیگر به اظهار سیف ،تسهیالت در جریان فقط  180هزار میلیارد تومان
است ،با لحاظ  787هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بر اساس اظهار رئیس کل بانک مرکزی،
نسبت تسهیالت زنده به سپرده های بانکی  23درصد است  .بنابراین ،عمال  78درصد سپرده های
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بانکی به صورت تسهیالت زنده در اقتصاد جریان ندارد ،لذا سرعت گردش نقدینگی مهم تر از
حجم نقدینگی است .وقتی  78درصد از نقدینگی تنها ثبت دفتری شده و در قسمت واقعی
اقتصاد جریان ندارد .تاکید بر رشد نقدینگی ،بدون تفکیک نقدینگی دفتری از نقدینگی در جریان،
به اقتصاد آدرس غلط داده می شود .تنها معادل  180هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی به
تسهیالت فعال تبدیل شده است .نقدینگی دفتری ثبت حسابداری است و در قسمت واقعی
اقتصاد جریان ندارد.
عدم تبدیل  27درصد از سپرده های بانکی به تسهیالت
بقیه سپرده های بانکی چه شده است ؟
ادیب  :نزدیک به  27درصد از سپرده های بانکی به تسهیالت تبدیل نشده است.
سرنوشت  27درصد سپرده های بانکی تبدیل نشده به تسهیالت
این  27درصد کجاست ؟
ادیب  :یازده و هفت دهم درصد نزد بانک مرکزی است ،دو درصد نقد در صندوق است .حدود
هشت و چهاردهم درصد از سپرده های بخش غیر دولتی ،به دولت وام داده شده است.
چرا ؟
ادیب  :سپرده بخش دولتی نزد بانکها  38هزار میلیارد تومان و تسهیالت به بخش دولتی 108
هزار میلیارد تومان است .اختالف  70هزار میلیارد تومان است که از محل سپرده بخش
خصوصی تأمین شده است.
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مابقی ؟
ادیب  26 :هزار میلیارد تومان که معادل سه و نیم درصد از کل سپرده هاست ،به وسیله بانکها
سرمایه گذاری شده است .سایر هم یک درصد است به این طریق جمع موارد یاد شده نزدیک 27
درصد است.
 11درصد از کل سپرده های بانکی معوق شده است
84هزار میلیاردتومان ،معوقات بانکی
پس  73درصد از سپرده ها تسهیالت داده شده است ،از این مقدار چه میزان معوقات بانکی است
؟
ادیب  :معوقات  84هزار میلیارد تومان است که معادل  11درصد از کل سپرده های بانکی است.
وصول اقساطی و قطره چکانی اقساط حوزه تسهیالت بانکی
چه میزان به بخش مسکن تسهیالت داده شده است ؟
ادیب  :تسهیالت بخش مسکن سالم ترین و کم ریسک ترین تسهیالت بانکی است اما وصولی
اقساط آن قطره چکانی است .عمده تسهیالت مسکن 10تا  20ساله است به هر حال  126هزار
میلیارد تومان از تسهیالت مسکن در سال جاری وصول نمی شود که معادل  16درصد از کل
سپرده هاست .این  16درصد هیچ مشکلی ندارد فقط در سال جاری وصول نمی شود ،اقساط
سالهای بعد است.
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 9درصد کل سپرده های بانکی استمهالی است
تسهیالت استمهالی چقدر است ؟
ادیب  :تسهیالت استمهالی  70هزار میلیارد تومان است که معادل  9درصد کل سپرده هاست و
یکی از مسئوالن به من گفت وام های استمهالی که تمدید می شود یک قسط پرداخت می شود و
دیگر پرداخت نمی شود.
چرا ؟
ادیب  :شما حق دارید سئوال کنید من هم حق دارم جواب ندهم.
بقیه سپرده ها چه می شود ؟
ادیب  52 :هزار میلیارد تومان از سپرده ها به بخش " انرژی محور " پرداخت شده که براساس
صورت های مالی منتشره در بورس ،این شرکتها اصل تسهیالت را تمدید کرده اند  ،بدهی بانکی
 120شرکت بورسی " انرژی محور " در سال  92بر اساس صورت های مالی منتشره در بورس،
حدود  50هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند  93نیز نزدیک به همین میزان بوده است .این نشان
می دهد شرکتهای انرژی محور بورسی ،اصل تسهیالت را تمدید کرده اند
تسهیالت پرداختی به شرکتهای انرژی محور بورسی چند درصد از کل سپرده های بانکی است ؟
ادیب  7 :درصد
خودرو سازان و قطعه سازان چه میزان تسهیالت دریافت کرده اند ؟
www.tehranhim.com
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ادیب  :این دسته  18هزار میلیارد تومان به حسب صورت های مالی منتشره در بورس ،تسهیالت
بانکی دارند که معادل دو و سه دهم درصد از کل سپرده هاست و مقایسه آن با اسفند  92نشان
می دهد اصل و فرع تمدید شده و بانکها وصولی از این محل نداشته اند.
تسهیالت شرکتهای دارویی چه میزان است ؟
ادیب  :تسهیالت شرکتهای داروئی بورسی  3200میلیارد تومان است که معادل نیم درصد سپرده
هاست و مقایسه با سال قبل نشان می دهد که اصل و بهره تمدید شده است.
مابقی سپرده ها در چه موردی تخصیص یافته است ؟
ادیب  :به حسب صورت های مالی منتشره در بورس دو بانک کوچک در بورس  31هزار میلیارد
تومان از سپرده ها را به خودشان وام داده اند که بلوکه شده است و صورت های مالی به دقت آن
را نشان می دهد و معادل  4درصد از کل سپرده هاست.
برای اینکه مطالب رئیس کل بانک مرکزی راستی آزمائی شود فقط کمتر از دو درصد باقی مانده
است اگر تکلیف این کمتر از دو درصد هم روشن شود به دقت روشن می شود که چگونه 78
درصد سپرده ها قفل شده است ؟
ادیب :کمتر از دو درصد از کل سپرده ها نیز در صورت مالی یک بانک کوچک بلوکه شده است.
یعنی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد قفل شدن  78درصد منابع سپرده ای صحیح
است ؟
ادیب  :بله
www.tehranhim.com
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نظرات وزیر اقتصاد در مورد قفل شدن  80درصد منابع چطور ؟
ادیب  :منبع همه مطالبی که اینجا اظهار شد یا منابع بانک مرکزی در خرداد  94است و یا در
مورد وام های استمهالی هم اظهارات جناب طیب نیاست و در باقی موارد نیز صورت های مالی
منتشره بوسیله بورس است ،امامطالب جناب طیب نیا ناظر به قفل شدن  80درصد منابع
بانکهاست ،تحلیل من ناظر به سپرده های بانکی است.سپرده جزء منابع بانکی است اما منابع،
موارد دیگری را هم شامل می شود.
تورم فقط از  23درصد از سپرده های بانکی تولید می شود
شما به سئوال من درخصوص تاکید بر سرعت گردش نقدینکی به جای حجم نقدینگی پاسخ
ندادید؟
ادیب  78 :درصد از سپرده های بانکی قفل شده است و حرکت ندارد لذا سئوال شما که سرعت
گردش نقدینگی مهم تر از حجم نقدینگی است صحیح است 78 ،درصد از نقدینگی ثبت
حسابداری است و در اقتصاد واقعی جریان ندارد و لذا تورم هم ایجاد نمی کند تورم فقط از 23
درصد از سپرده های بانکی تولید می شود.
بر این اساس مطلب معاون نظارت بانک مرکزی که شرکتهای بزرگ تسهیالت دریافتی را پس
نمی دهند و اگر بازپس دهند حداکثر از یک بانک دیگر وام می گیرند صحیح است؟
ادیب  :بر اساس اطالعات شرکتهای بورسی به استثنای یک بخش بله همین طور است
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*بزرگترین عامل معوقات بانکی ؛ ورود وام گیرندگان بانکی به سفته بازی و عدم توان
بازپرداخت آن
بنابر اظهار برخی کارشناسان اقتصادی ،نکته حائز اهمیت در افزایش نقدینگی  ،مدیریت نقدینگی
است نه حجم آن،این دغدغه وجود دارد که اگر با بسته جدید بانک مرکزی نقدینگی جدید به
اقتصاد تزریق شود به سمت بخش های حبابی حرکت کند از همین منظر نیز به بسته اقتصادی
دولت برای خروج از رکود و عدم اشاره به چنین بحثی در آن انتقاد وارد کرده اند .نظر شما در
این خصوص چیست؟
ادیب :سفته بازی در همه زمینه ها متوقف شده است سفته بازی در مسکن  ،بورس  ،طال ،
خودرو و ارز دیگر وجود ندارد  ،یکی از آثار مهار تورم ،حذف سفته بازی از اقتصاد کشور است
لذا سرمایه ها اکنون به سمت فعالیت های سفته بازی نمی رود ،دولت در این حوزه کامال موفق
عمل کرده است .بنابراین دیگر نگرانی از ورود منابع جدید بانکی به بخش های سفته بازی وجود
ندارد اما کسانی که در گذشته با وام های بانکی وارد معامالت سفته بازی شده اند و حاال گیر
کرده اند مسئله دیگری است ،اکنون کسی وام نمی گیرد تا وارد سفته بازی شود اما کسانی که
در گذشته با وام بانکی وارد معامالت سفته بازی شده اند گیر کرده اند و قادر به بازپرداخت
تسهیالت نیستند .اتفاقا بزرگترین عامل معوقات بانکی در وضع موجود همین افراد اند.
سرعت نقدینگی مهمتر از حجم نقدینگی است
باالخره حجم نقدینگی مهم است یا مدیریت آن ؟
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ادیب  :حجم نقدینگی مهم نیست چون  80درصد آن حرکت ندارد ،مهم سرعت گردش نقدینگی
است و نقدینگی به سمت سفته بازی هم نمی رود چون سفته بازی متوقف شده است.
اما سفته بازان قبلی قادر به فروش دارایی درگیر سفته بازی نیستند تا تعهدات بانکی خود را
پرداخت کنند .
چرا شورای پول و اعتبار کاهش سود سپرده را در دستور کار قرار نمی دهد تورم کاهش یافته
اما سود سپرده و نرخ بهره کاهش نیافته است ؟
ادیب  :مطلب جناب تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی صد درصد صحیح است که موسسات یا
بانکهایی که سود بیشتر به سپرده می دهند واحد هایی نیستند که بازدهی بیشتر دارند ،اینها
واحدهایی ورشکسته هستند که دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست و سود بیشتر به سپرده می
دهند تا مشکل را به بعد منتقل کنند ،از این ستون به آن ستون فرج است فقط همین.
مدیر عامل یکی از بانکهای موفق بخش خصوصی اظهار داشت موسسات ورشکسته سود باال به
سپرده پرداخت می کنند و اگر بانکهای سالم و بدون مشکل با آنها رقابت نکنند منابعشان را از
دست می دهند و ورشکست می شوند ،لذا امروز لیدر نظام بانکی ،موسسات مالی ورشکسته اند
همه یا باید دنبال آنها حرکت کنند یا ورشکست می شوند و این بهت آور است.
کاهش سود سپرده در شرایط فعلی یعنی هدایت منابع از بانکهای بزرگ به موسسات مالی
نگفتید علت عدم کاهش نرخ سود سپرده متناسب با کاهش تورم توسط شورای پول و اعتبار
چیست ؟
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ادیب  :اگر شورای پول و اعتبار سود سپرده را کاهش دهد بانکهای دولتی و بزرگ آن را رعایت
می کنند و موسسات مالی ورشکسته با پرداخت سود باالتر منابع بانکهای موفق ،بزرگ و بدون
مشکل را جذب می کنند لذا در عمل کاهش سود سپرده چون الزام موسسات مالی را به همراه
ندارد ،فقط به سود موسسات مالی تمام می شود .کاهش سود سپرده با توجه به وضعیت موجود
یعنی هدایت منابع از بانکهای بزرگ و سالم به موسسات مالی.
ذهنیت افکار عمومی؛ سپرده گذاری در بانکها یک بازی بدون باخت است
ریشه این مشکل به چه باز می گردد ؟
ادیب  :این تلقی در افکار عمومی ایجاد شده که سپرده گذاری در بانکها یک بازی بدون باخت
است ،این برداشت ایجاد شده که سپرده گذاری در بانکها هیچ ریسکی ندارد لذا همه در حال
تعطیل کردن کسب و کار و سپرده گذاری در بانکها هستندو هیچ بخشی از منظر بازده ،قادر به
رقابت با سپرده گذاری در بانکها نیست.
*اقتصاد ایران در میانه حباب غول پیکر سود سپرده است
این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب  :اقتصاد ایران در میانه حباب غول پیکر سود سپرده است.
وظیفه بانک مرکزی این نیست که مانع ورشکستگی موسسات مالی و بانکها شود
چرا افکار عمومی سپرده گذاری در بانکها را یک بازی بدون باخت می داند ؟
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ادیب  :به سبب عملکرد بانک مرکزی  ،وظیفه بانک مرکزی در ایران غلط تعریف شده است
وظیفه بانک مرکزی این نیست که مانع ورشکستگی موسسات مالی و بانکها شود اگر موسسات
مالی که ورشکست می شوند بانک مرکزی مانع شود سنگ روی سنگ بند نمی شود و این دقیقا
کاری است که بانک مرکزی انجام می دهد.
بیشتر توضیح دهید ؟
ادیب  :بانک مرکزی از یکسو اعالم می کند که موسسات مالی غیر مجاز حق فعالیت ندارند از
سوی دیگر تا کنون هر موسسه مالی مجاز یا غیر مجاز که ورشکست شده بانک مرکزی دخالت
کرده و یک موسسه مالی یا بانک دیگر را موظف کرده که بدهی آن موسسه ورشکسته را به عهده
بگیرد.
می توانید یک مثال عینی بزنید.
ادیب  :جز یک موسسه مالی در شرق کشور که بانک مرکزی با شجاعت در چند ماه اخیر به این
شیوه دخالت نکرد تا کنون با قاطعیت عرض می کنم ،همه موسسات مالی مجاز و غیر مجاز که
تا کنون ورشکست شده اند بانک مرکزی یک موسسه مالی دیگر را موظف کرده که بدهی آن را
به عهده بگیرد از دو موسسه مالی در اصفهان در دهه قبل تا یک موسسه در آذربایجان ،به قول
سعدی از قونیه تا دمشق هر موسسه مالی که ورشکست شود ،مطمئن است که بانک مرکزی یک
موسسه مالی دیگر را موظف می کند تا زیان آن را به عهده بگیرد.
 4پیامد جلوگیری بانک مرکزی از ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز
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مگر وظیفه بانک مرکزی صیانت از سپرده مردم نیست ؟
ادیب  :وقتی بانک مرکزی در عمل مانع می شود تا مردم هزینه ورشکست شدن یک موسسه
مالی غیر مجاز را به چشم بینند این شیوه عمل چهار پیامد ایجاد می کند ،پیامد اول این است که
در سپرده گذار این ایده ایجاد می شود که سپرده گذاری باخت ندارد و موسسه مجاز و غیر
مجار فرقی ندارد  .پیامد دوم این است که موسسات مالی غیر مجاز جسور می شوند تا اقدامات
خود را ادامه دهند  .پیامد سوم این است که یک سری موسسه مالی ورشکسته لیدر نظام بانکی
می شوند و هر بانکی که در مسابقه آنها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده شرکت نکند
ورشکست شود  .پیامد چهارم این است که در فضای کسب و کار همه می خواهند کار را تعطیل
کنند و منابع آن را در بانک سپرده گذاری کنند.
بانک مرکزی اجازه دهد موسسات مالی غیرمجاز ورشکست شوند
چه باید کرد ؟
ادیب  :بانک مرکزی باید اجازه دهد تا موسسات مالی غیر مجاز ورشکست شوند باید اجازه داد
تا سپرده گذاری در بانکها یک بازی بدون باخت نباشد این شیوه به تمرکز ریسک در بانکها می
انجامد عملکرد بانک مرکزی نباید به انباشت ریسک در بانکها منجر شود نتیجه این شیوه عملکرد
بانک مرکزی ریسک زدائی از کل اقتصاد و انباشت ریسک در بانکهاست وظیفه اصلی بانک
مرکزی در همه دنیا حلوگیری از تمرکز ریسک در یک بخش است ریسک ها باید متفرق باشد
عملکرد بانک مرکزی به تمرکز ریسک در ایران می انجامد.
ارزیابی کلی شما از وضعیت موجود چیست ؟
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ادیب  :سود سپرده باید از محل بازده تسهیالت و یا سود بانک از سرمایه گذاری تامین کند،
اکنون سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک تامین می شود ،ریسک از وام
گیرنده به بانک منتقل می شود اما به سپرده گذار منتقل نمی شود تا زمانی که ریسک یک موسسه
ورشکسته به سپرده گذار منتقل نشود وضع همین است که هست.
دقیقا در نقطه موجود بانک مرکزی چه باید انجام دهد ؟
ادیب  :در همین لحظه ای که ما گفتگو می کنیم یک موسسه غیر مجاز ورشکسته قادر به
بازپرداخت سپرده های مردم نیست امیدوارم بانک مرکزی به گونه ای دخالت کند که برای
موسسات غیر مجاز موجود درس شود نه اینکه آنها جسورتر شوند.

 -2درسهای ورشکستگی غول بزرگ خودروساز
1394/08/25

فروش کمپانی جنرال موتورز غول صنعت خودروسازی جهان در سال  2004از تولید ناخالص
ملی  140کشور جهان بیشتر بود اما جنرال موتورز نهایتا در سال  2008ورشکست شد.
اما چرا جنرال موتورز ورشکست شد؟! علت آن بود که جنرال موتورز در اوج قدرت ،مبلغ
80میلیارد دالر از دولت آمریکا و 70میلیارد دالر از دولت کانادا استقراض کرده بود .آنگوس
دیتون ،برنده امسال جایزه نوبل اقتصادی نیز سالها قبل نوشت ،اگر جنرال موتورز وقت و
هزینهای را که برای البی با دولت آمریکا و کانادا صرف کرد ،برای ارتقای سطح بهرهوری
محصوالت خود بهکار میگرفت ،بحران سال 2008در این شرکت خودروسازی اتفاق نمیافتاد.
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تجربه سال 2008جنرال موتورز نشان داد که البی کردن یک خودروساز با دولت ،نتیجهای جز
ورشکستگی آن خودروساز بهدنبال نخواهد داشت.
واقعیت آن است که اکنون خودروسازان ایرانی نیز مسیری شبیه جنرال موتورز را دنبال میکنند .با
طرح فروش قسطی خودرو از طریق اعتباری که بانک مرکزی و دولت به خودروسازان داد،
مشکل موقتا حل میشود هرچند برخی میگویند این وام تورم ایجاد میکند و تورم ایجاد شده به
قول برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد ،مالیات غیرمجازی است که دولت بر فضای کسب و کار
وضع میکند .با وجود این ظاهرا در نهایت تفاهم شده تا با پرداخت وام بهخودروسازان و وضع
مالیات بر فضای کسب و کار در همه ایران ،مشکل شرکتهای خودروسازی فقط برای چندماه
حل و هزینه رفع مشکل فروش خودروسازان به همه تحمیل شود.
حقیقت آن است که اگر شرکتهای خودروسازی کشورمان وقت و هزینهای را که برای البی
کردن با دولت صرف کردهاند ،در جهت ارتقای سطح بهرهوری خود بهکار میگرفتند ،در نقطه
کنونی قرار نداشتند و میتوانستند خودروهای باکیفیتتری را دراختیار مصرفکنندگان و مشتریان
قرار دهند .همچنین روشن است نمیتوان برای همیشه از چنین شیوههایی برای نجات صنعت
خودرو بهره گرفت .باید طور دیگری دید ،مشکل شرکتهای خودروسازی نوع تفکر حاکم بر
این صنایع است.
نباید بانک مرکزی به کارخانههایی با کمترین نرخ بهرهوری ممکن پاداش همیشگی دهد .بهتر
است بانک مرکزی به جای پاداش دادن به چند کارخانه خودروساز ،بدهی سرسامآور خود به
بانکها را پرداخت کند ،چرا که اصلیترین علت باالبودن نرخ بهره بانکی در ایران ،باالبودن نرخ
www.tehranhim.com

19

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

ذخیره قانونی است .خودروسازان هم میتوانند از شیوههایی استفاده کنند که به جذب مشتری
منجر شده و به این امید نباشند که دوباره از امتیازاتی نظیر وامهای 25میلیونی بهرهمند شوند.

 -3موج چهارم فناوری و اقتصاد
1394/08/29

ایران در سال  92به ارزش حدود یک میلیارد و  500ملیون دالر سنگ آهن صادر کرد  .در سال
 94صادرات سنگ آهن تقریبا متوقف شده است.
علت توقف صادرات سنگ آهن ایران  .فناوری موج چهارم است.
در گذشته صادرات سنگ آهن با کشتی های  60تا  70هزار تنی انجام میشد  .اکنون استرالیا 4
کشتی  600هزار تنی خریداری کرده است و هزینه حمل از استرالیا به چین فقط  4دالر برای هر
تن است.
اما هزینه انتقال سنگ آهن از بافق یزد تا بندرعباس با فن آوری موج دوم ایران  17دالر است .
ایران هرگز نمی تواند با فناوری موج دومی با فناوری موج چهارمی استرالیا رقابت کند  .مزید بر
این مشکل حمل فناوری استخراج در معادن سنگ آهن ایران موج دومی است .در حالی که در
استرالیا موج چهارمی است.
قیمت ورق سرد چین در سال  2001حدود  540دالر بود  .در همان سالها فناوری چین در تولید
ورق سرد موج سومی بود  .اینک موج چهارمی هست و قیمت آن حدود  450دالر شده است 3.
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دالر امروز معادل یک دالر سال  2001در بازار جهانی قدرت خرید دارد به عبارت دیگر تورم
زدایی شده است.
به سخن دیگر قیمت ورق سرد چین در مقایسه با سال  2001در واقع  150دالر است.
چینی ها در شرف قبضه بازار جهانی فوالد هستند.
چینی ها برج  110طبقه را با فناوری موج چهارمی در  10ماه میسازند  .در حالی که در تهران یک
ساختمان  5طبقه با فناوری موج دومی معموال  18ماهه ساخته میشود.
فناوری موج دومی در تولید مسکن بیش از حد نقدینگی را درگیر میکند  .علت اینکه در ایران از
کمبود منابع بانکی گله میکنند استفاده از فناوری های قدیمی است.
با فناوری جدید در هر مورد نیاز به وام بانکی حداقل به یک ششم کاهش می یابد.
در ایران به سبب استفاده از فناوری قدیمی در هر مورد  .نیاز به وام بانکی شش برابر عرف جهان
است.
استفاده از فناوری قدیمی خواب سرمایه را طوالنی کرده و این باعث افزایش میزان بهره در ایران
شده است.
منظور از فناوری فقط ابزار االت و ماشین نیست بلکه روش و روش بهره وری و فوت فن امور
هم هست.
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اگر از فناوری موج چهارم در حمل و نقل استفاده شود قیمت زمین در ایران به شدت کاهش می
یابد.
اگر در ایران به جای طرح مسکن مهر دولت در حومه شهرهای بزرگ شهرهای اقماری احداث
می کرد و با هزینه دولت شهرهای اقماری را با متروی موج چهارمی به قلب کالنشهرها وصل
میکرد  .قیمت زمین به شدت در تهران سقوط میکرد.
با قطار شهری موج چهارمی  500کیلومتر طی یک ساعت طی میشود .فاصله زمانی شهر اقماری
با فاصله  120کیلومتری تا تهران با قطار نسل چهارمی فقط  15دقیقه است .اگر از  120کیلومتری
تهران طی  15دقیقه با مترو در میدان فردوسی پیاده می شدند آیا قیمت زمین در تهران همین حد
بود؟
45هزار میلیارد تومان منابعی که صرف احداث مسکن مهر شد و اکنون در خیلی مناطق فقط بتن
آباد ایجاد کرده است .اگر صرف احداث زیرساخت در  50شهر اقماری در حومه کالنشهرهای
ایران و وصل آنها با قطار تند رو نسل چهارمی شده بود .به سادگی جمعیت شهرهای اقماری به
کالن شهرها وصل شده بود.
در سال  2004فروش کمپانی جنرال موتور امریکا که با فناوری موج سوم تولید میکرد .از تولید
ناخالص ملی  140کشور جهان بیشتر بود.
در سال  2007جنرال موتور امریکا به میزان  250میلیارد دالر ورشکست شد .اکنون جنرال موتور
با فناوری موج چهارم اولین تولید کنتده خودرو در جهان است.

www.tehranhim.com

22

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

بحران در صنعت خودروسازی ایران به سبب استفاده از فناوری موج دومی است.
درآمد ریالی ناشی از فروش نفت در سال گذشته به اظهار وزیر نفت  28هزار میلیارد تومان و
بدهی صنعت خودرو و قطعه سازان به بانکها  24هزار میلیارد تومان است.
بدهی بانکی صنعت خودرو و قطعه سازی معادل  86درصد درآمد نفت است .که غیرطبیعی است
و نشان می دهد یه جای کار اشکال دارد.
با فناوری موج دومی نمیشود خودرو تولید کرد  .فقط بدهی بانکی تولید میشود.

همه صنایع پتروشیمی گازی ایران که طی  10سال گذشته تاسیس شده است فناوری موج
جهارمی دارد و ایران در این زمینه در جهان پیشرو است.
اما در زمینه صنعت گاز چنین نیست.
توتال فرانسه فاز یک و دو پارس جنوبی را با فناوری موج سومی ایجاد کرد  .بعدها ایران فازهای
بعدی را با کپی برداری با مهندسی معکوس تکمیل کرد  .اما توتال در قطر طی سالهای اخیر از
فناوری موج چهارم استفاده کرد.
اگر با قایق از کنار تاسیسات قطری ها عبور کنید مشاهده می کنیدکه حجم تاسیسات قطری ها که
طی پنج سال اخیر احداث شده  20درصدِ حجم تاسیسات ایران است .گزارشهای منتشر شده
نشان می دهد از نظر هزینه تمام شده نیز  25درصد ایران هزینه کرده اند.
هزینه تمام شده توسعه پارس جنوبی با فناوری موج سوم  4برابر موج چهارمی است.
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ج -هاشم پسران
 -1آینده اقتصاد ایران از زبان کاندیدای نوبل اقتصادی
94/08/06

پروفسور هاشم پسران با بیان چالشهای اقتصاد ایران بر اصالح و تعدیل اقتصاد برای ورود به
شرایط پساتحریم تاکید کرد و نسبت به تبعات تعویق آن هشدار داد.
بعد از ظهر امروز محمد هاشم پسران در تحلیلی به وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و از آینده
اقتصاد کشور سخن گفت.
از مهمترین نکات مطرح شده توسط نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال  2014برای اقتصاد ایران
میتوان به پیشبینی او از قیمت نفت اشاره کرد که به اعتقاد وی ،احتماالً قیمت نفت در آینده
کوتاهمدت در سطح  45تا  50دالر باقی میماند و نمیتوان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی
ایران به درآمد پیش از اعمال تحریمها باز میگردد.
وی همچنین به منابع مالی عظیم ایران در خارج از کشور به میزان  50میلیارد دالر اشاره و آن را
تهدیدی قلمداد کرده که اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود ،تزریق آن اصالحات اقتصادی را
به تاخیر میاندازد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نباید اصالحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت
تصریح کرده است :اکنون بهترین زمان اصالح نرخ حاملهای انرژی است و اگر اصالحات
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اقتصادی در ایران هر چه سریعتر صورت نگیرد ،گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد
بود
مشروح سخنان پسران در نشست اتاقیها
محمدهاشم پسران که از طریق ویدئو کنفرانس در نشست اتاق تهران سخنرانی میکرد ،در ابتدای
سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد :با توجه به این که تحریمها
در دو تا سه ماه آینده برداشته میشود ،انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از
دولتمردان شکل گرفته است.
وی در این نشست که محمد ستاریفر و سعید لیالز به عنوان دو اقتصاددان حضور داشتند ،افزود:
اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمدهای است که به سادگی نمیتوان برای آن راهکار ارائه داد.
اقتصاددانان شهیر ایرانی اضافه کرد« :البته حرف من به این معنا نیست که راهحل وجود ندارد اما
راهحلها در درازمدت جواب میدهند».
عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران
پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت« :همه میدانیم که
اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار باالست و نوسانات قیمت نفت ،صادرات نفت و صادرات
پتروشیمی و فرآوردهها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است».
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به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و میکند
تحریمهای اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است .او گفت« :با برداشته
شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصالح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان میدهد».
او افزود« :مساله سوم عدم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ
سیاستهای پوپولیستی در گذشته بوده است .تداوم سیاستهای پوپولیستی منابع اقتصادی را به
جای سرمایهگذاری به سمت مصرف سوق داده است».
او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته و ثبت ارقام منفی رشد
اقتصادی گفت« :کاهش سرمایهگذاری دراین دوره ارقام قابل توجهی است و بین  12تا  15درصد
چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایهگذاری مواجه بودهایم .در حالی که
در همین دوره مصرف در نهایتا حدود  1.5درصد کاهش یافته است .یعنی اثر تحریم روی
مصرف نبوده بلکه روی سرمایهگذاری و تولید بوده است».
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود« :این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم
سرمایهگذاری قابل توجهی انجام دهیم ،ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران
پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی
را توسعه دهیم».
او همچنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و
توضیح داد« :اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم
نمیتوانیم در این رقابت دوام بیاوریم».
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محمدهاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است.
به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت روحانی حدود  45درصد بوده
است و در حال حاضر به حدود  13درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است.
او عنوان کرد که کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیشبینی نکرده بود به همین
دلیل نرخ بهره در بانکها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است .این اقتصاددان افزود« :اگر بهره
مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد ،در سرمایهگذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ
بهرهها بیش از نرخ تورم است ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ضربه میبیند».
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج میلیون دالر اوراق قرضه دولتی گفت« :اگر
دولت در نظر داشته باشد ،نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری باال ببرد،
ممکن است بانکهای خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح باالیی نگاه دارند که اجازه
نمیدهد منابع مالی بانکها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود .در نتیجه اختالف میان نرخ اسمی
بهره در بازار با نرخ تورم ،منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد .افزایش نرخ بهره واقعی
به کاهش سرمایهگذاری منتج میشود .از این رو بسیار دارای اهمیت است که سیاستهای پولی و
مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد .در واقع ،با افزایش نرخ تورم
نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد ،لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد
میشود».
پیشبینی پسران از قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران
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او همچنین با بیان این که قیمت نفت تقریباً غیرقابل پیشبینی است عنوان کرد که احتماالً قیمت
نفت در آینده کوتاهمدت در سطح  45تا  50دالر باقی بماند ،بنابراین نمیتوان این گزاره را مطرح
کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریمها باز میگردد.
پسران گفت« :حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد ،درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود
و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایینتر تطبیق دهند .صرفا باید امیدوار بود که
میزان سرمایه گذاریها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش
یابد».
پسران سرمایهگذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت« :ایران دارای منابع
عمدهای است که میتواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد .در نهایت باید صنایع داخلی کشور
گسترش پیدا کند و اصالحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از
سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
اصالحات اقتصادی در صدر سیاستها قرار بگیرد
پروفسور پسران در ادامه گفت« :تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که
منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا  50میلیارد دالر نیز
برسد ،اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود ،تزریق آن اصالحات اقتصادی را به تاخیر اندازد».
وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن است که مشکالتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد ،افزود:
«اصالحات اقتصادی باید در صدر سیاستهای دولت ایران قرار بگیرد».
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وی سپس ادامه داد« :اینگونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریمها برداشته شود ،اقتصاد
ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد در حالی که باید تالشهای بیشتری در این
زمینه صورت بگیرد».
نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال  2014گفت« :با این بهانه که گشایشهایی قرار است در زمینه
برداشته شدن تحریمها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد ،نباید اصالحات اساسی اقتصادی در
ایران را به تعویق انداخت».
اکنون بهترین زمان اصالح نرخ حاملهای انرژی است
پروفسور هاشم پسران یکی از مواردی را که اید در اولویت اصالح قرار بگیرد ،حاملهای انرژی
دانست و گفت« :امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایینترین میزان
خود در سالهای اخیر قرار گرفته ،بهترین زمان برای اصالح نرخ حاملهای انرژی و به خصوص
بنزین است».
او خوشبینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود« :من فکر میکنم
به احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد ،در حالی که سرمایهگذاران
خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران میکنند و منتظر هستند که تحریمهای ایران برداشته
شود .بنابراین به طور قطع سرمایهگذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت .به خصوص اگر
نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منابع برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد».
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پروفسور هاشم پسران افزود« :اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصالحات اقتصادی در ایران
هر چه سریعتر صورت نگیرد ،گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد بود ،در حالی که
به اعتقاد من ایران برای  10سال آینده باید رشد اقتصادی در حدود  6تا  8درصد داشته باشد».
وی به جمعیت جوان ایران و نیروی کار آماده در کشور اشاره کرد و گفت« :ایران از نظر جمعیتی
کشوری جوان است و نسبت جمعیت پیر به جمعیت کارکن در این کشور بسیار پایین و در
حدود  41درصد است در صورتی که این شاخص در کشوری مانند پاکستان  61درصد است».
پروفسور پسران بر توجه و تمرکز بر اقتصاد سیاسی ایران و تطبیق آن با واقعیتهای اقتصاد کشور
تاکید کرد و افزود« :جمعیت جوانی که ایران دارد اگر به درستی به کار گرفته شود و در عین حال
سرمایهگذاری و تکنولوژی را به خدمت بگیرند و بخش خصوصی را گسترش دهند ،در آن
صورت اقتصاد ایران میتواند شکوفا شود».

د -محمود جام ساز
 -1چرا دالر اوج گرفت؟
94/08/25

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت دالر گفت« :قیمت کنونی ارز در
ایران بر اساس عرضه و تقاضاهای خُرد مردم و نیز بر اساس عامل انتظارات تعیین می شود».
قیمت دالر در روز چهارشنبه به  3515تومان رسید تا باالترین قیمت آن در سال  94رقم بخورد.
در حالی که طی ماههای شهریور و مهر قیمت دالر بین  3380تا  3390تومان در نوسان بود ،طی
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ماه مهر تا آبان این نوسان به بیش از  100تومان افزایش یافت .چرا قیمت دالر دوباره سیر
صعودی گرفته است؟
دکتر محمود جام ساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت« :تا پیش از توافق برجام
قیمت دالر به سمت ثبات پیش می رفت و تابع عامل انتظارات بود .در این مدت بازار و فعل و
انفعاالت اقتصادی هیچ تغییر نداشته و رکود همچنان باقی است و درآمدهای ارزی دولت افزایش
که نیافته بلکه کاهش هم یافته است به طوری که درآمدهای نفتی امسال حدود  25میلیارد دالر
است در حالی که به طور مثال در سال  90این رقم  119میلیارد دالر بود».
وی ادامه داد« :لذا دولت نمی تواند بازار ارز را به لحاظ عرضه و تقاضا مدیریت کند و علت آن
هم این است که دولت به اندازه کافی دالر ندارد که بازار را مدیریت کند».
جام ساز گفت« :انتظاراتی که مردم از توافق برجام داشتند بسیار خوش بینانه بود و گمان می
کردند بالفاصله تحریم ها برداشته می شود و جریان تجارت خارجی حرکت رو به جلویی خواهد
داشت؛ اما با توجه به اینکه این توافق یک توافق جامع بین المللی بود و مخالفان و موافقان زیادی
داشت در اجرای آن از سوی هر دو طرف دقت به عمل می آید که باعث کند شدن اجرای آن می
شود».
وی ادامه داد« :از سوی دیگر اجرای برجام هم به این صورت نبود که ایران به سرعت به تمامی
دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند؛ اگرچه طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی عنوان
کرده این دارایی ها نهایت  29میلیارد دالر است که به علت بدهی در واقع چیزی به خزانه
نخواهد رسید».
www.tehranhim.com

31

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

وی افزود« :لذا آنچه می توان انتظار داشت افزایش فروش نفت است که آن هم به علت
فرسودگی تجهیزات و چاههای نفت در نهایت می توان  200هزار بشکه در روز به مقدار فعلی
اضافه کرد که البته باید گفت قیمت بین المللی نفت خام نیز کاهش یافته است».
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد« :اکنون دالر در مقابل ارزهای بین المللی تضعیف شده
است ،اما در برابر ریال تقویت شده است .در حالی که دو ماه قبل که دالر در مقابل ارزهای بین
اللملی تقویت شده بود در مقابل ریال تضعیف شده بود».
وی ادامه داد« :لذا ارتباطی منطقی در بازار بین المللی میان دالر و ریال وجود ندارد .چون اوال
ایران در بازار جهانی تقریبا منزوی بوده و هنوز وارد  WTOهم نشده است و مهمتر اینکه شرایط
داخلی ایران تعیین کننده قیمت دالر است و اینطور نیست که قیمت ارز مثال بر اساس قدرت
برابری خرید محاسبه شود».
وی افزود« :لذا قیمت ارز در ایران هیچگاه به صورت واقعی محاسبه نشده است .قیمت ارز در
زمانی که واردات و صادرات تا حدودی آزاد بود توسط میزان تجارت خارجی صورت می گرفت
که وابسته به ارزهای بیرون از کشور بود .اما اکنون قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضاهای خُرد
مردم صورت می گیرد که بسیار کوچک است و در تجارت خارجی تاثیری ندارد ،چراکه اکنون به
آن صورت تجارت خارجی وجود ندارد و اگر هم باشد ارگان های دولتی هستند که از ارز مرجع
استفاده می کنند».
جام ساز تصریح کرد« :لذا قیمت کنونی ارز در ایران بر اساس عرضه و تقاضاهای خُرد مردم و نیز
بر اساس عامل انتظارات تعیین می شود».
www.tehranhim.com

32

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد« :اکنون مقداری انتظارات خوش بینانه مردم تضعیف
شده که این تضعیف در کوتاه مدت شکل گرفته است چراکه انتظار داشتند بعد از برجام ،اقتصاد
از رکود خارج شود و امور جریان پیدا کند و ایران وارد تجارت جهانی شود؛ در حالی که چنین
نشده است».
جام ساز درباره هدف دولت جهت تک نرخی کردن قیمت ارز گفت« :زمانی که دولت قیمت ارز
مبدا را افزایش داد برخی کارشناسان دولتی امیدوار بودند که به قیمت ارز آزاد نزدیک شوند ،اما
فراموش کردند که اصوال در اقتصاد دولتی به دلیل آنکه نظارت آنچنانی بر بازار آزاد وجود ندارد
و دولت به دلیل عدم توانایی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز قادر به کنترل بازار نیست با باال
رفتن قیمت ارز دولتی قیمت ارز آزاد فراتر خواهد رفت».
وی ادامه داد« :لذا هدف دولت برای تک نرخی کردن ارز با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد
سازگار نیست و دولت در شرایطی نیست که بتواند در حال حاضر نرخ ارز را تک رقمی کند و
بدین منظور باید تغییرات اساسی در ساختار بنیادین اقتصاد و ساختار پولی کشور صورت بگیرد
که این موضوعات نیز به این زودی ها عملی نخواهد شد».
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 -2دولت یارانه ها را به صورت غیر نقدی پرداخت کند
94/08/05

یک استاد دانشگاه گفت  :شیوه پرداخت یارانه ها توسط دولت دهم که از اهداف قانونی خود
منحرف شده بود موجب بروز تورم و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و طبقات متوسط
جامعه شد.
محمود جام ساز در گفتگو با موبنا اظهار داشت:پرداخت سالیانه  42هزار میلیارد تومان به همه
افراد کشور به طور مساوی که خالف تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی بود رقمی نبود که دولت
بتواند از محل مابه التفاوت فروش حاملهای انرژی آن را تامین کند به همین دلیل از منابع بانک
مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع مورد لزوم را تهیه کرد.
وی افزود  :این عمل به دلیل استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شد و هم از
لحاظ افزایش سرعت گردش پول ناشی از رشد تقاضا به دلیل دریافت یارانه ها تورم افزایش
یافت.
این استاد دانشگاه ادامه داد :در این میان استقراض  150هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در
راستای تامین منابع مسکن مهم نیز مزید بر علت شد و تورم  44درصدی را برکشور درپایان
دولت دهم تحمیل کرد.
جامساز اظهار داشت :دولت یازدهم نیز ناچار به تمکین از قانون بود اما دروضعیت بحرانی ناشی
از کمکهای مالی  ،رکود تورمی  ،تحریم ،کاهش قیمت نفت و تبدیل شدن آحادمردم به طلبکاران
بالقوه  ،معضالت بسیار زیادی را پیش پای دولت قرار داد که می بایست عالوه بر حل مشکالت
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فوق که بخشی از وعده ها ی تبلیغاتی رییس جمهور بود بود پرداخت یارانه ها را نیز ادامه می
داد.
جام ساز با ذکر این نکته که دولت به همین دلیل اقدام به تعدیل در پرداخت یارانه کرداظهار
داشت :رییس جمهور با توجه به پشتوانه رای حدود  17میلیون نفری در انتخابات ریاست و با
اعتماد و اطمینان از اینکه جامعه به تقاضای وی در فراخوان خود انصرافی طبقات مرفه از دریافت
یارانه پاسخ مثبت می دهند این درخواست را مطرح کرد اما متاسفانه مردم که به گرفتن یارانه
عادت کرده بودند از فقیر و غنی به این فراخوان پاسخ مناسب ندادند و تنها شاید  2میلیون نفر از
دریافت یارانه های نقدی انصراف دادند که این امر درنفس میزان پرداخت یارانه ها چندان تاثیر
گذار نبود زیرا جمع میزان این انصرافها حددودا  1میلیارد تومان درسال بالغ می شد.
وی د رپاسخ به این پرسش که دولت دراین خصوص این مشکالت چه وظیفه ای دارد افزود :به
دلیل تنگناهای شدید مالی دولت که امسال کسری بودجه حدود  48هزار میلیارد تومان را رقم
خواهد زد الزم است دولت درخصوص تعدیلی یارانه ها تصمیمی قاطع اتخاذ نماید.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نبود یک بانک اطالعاتی دقیق در خصوص اقشار مرفه
جامعه خاطر نشان کرد :به دلیل عدم وجود یک بانک اطالعاتی یا یک مرکزی که قادر باشد
اطالعات مربوط به دارایی ها و ثروتهای آحاد مردم را به صورت طبقه بندی شده دراختیار داشته
باشد دولت نتوانست درشناسایی افراد مرفه درسطح وسیع موفق شودو به هدف خود که حذف
حدود  6میلیون نفر از پرداخت یارانه نقدی در نوبت اول بود دست نیافت.
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جام ساز اظهار داشت  :از همین رو الزم است دولت در یک اقدام شجاعانه یارانه ها را به صورت
کمکهای بیمارستانی،درمانی،بیمه ای و آموزشی و همین طور کمکهای جنسی پرداخت کند و این
خدمات را به قشر آسیب پذیر و پایین جامعه اختصاص دهد و الزم نیست این مسایل را درغالب
پول این افراد بدهد.
این کارشناس اقتصادی پرداخت تسهیالت یارانه ای به تولید کشور به منظور تقویت بخش
خصوصی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را از دیگر راههای افزایش رفاه در جامعه ذکر کرد.

ه -فریبرز رئیس دانا
 -1وزارت بهداشت تخصص مدیریت بیمه های اجتماعی را ندارد.
94/08/27

فریبرز رئیس دانا ،اقتصاددان و پژوهشگر سابق موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با بیان این
مطلب که تجمیع بیمهها موجب سردرگمی و ناکارآمدی مضاعف میشود گفت سازمانهای
بیمهای و مدیریتی و سیاست گذاری بیمه ،یک تخصص ویژه و یک نوع اقتصاد ویژه خود را
میطلبد و روشها و پژوهشهای خودش را دارد که با وظایف وزارت بهداشت و درمان
سازگاری ندارد و بنابراین در صورت تحقق ادغام بیمهها ،فشار مضاعفی به اقشار آسیب پذیر و
کم درآمد وارد میشود.
وزارت بهداشت تخصص مدیریت بیمه های اجتماعی را ندارد.
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فریبرز رئیس دانا به اشاره به سابقه کار تحقیقاتی خود در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
گفت نظر وزارت کار در مورد تجمیع بیمهها فنیتر و درستتر است زیرا حق بیمه گروههای
مختلف بیمهای و تعهداتی که در قبال آنها وجود دارد متفاوت است.
وی در گفتگوی اختصاصی با تأمین  24افزود :تجمیع بیمهها در صورتی که بخواهد انجام شود
نیاز به استراتژی ،برنامه و زمان زیادی دارد و یکباره نمیتوان این اقدام را عملی کرد.
تجربههای جهانی چه میگویند؟
این استاد اقتصاد با توجه به تجربههای جهانی و استدالل کسانی که طرفدار ادغام بیمهها هستند
گفت در اساس یکپارچه کردن فعالیتهای این چنینی به چند دلیل صورت میگیرد.
اول اینکه رقابت فعالیتهای بیمهای به یک رقابت مضر تبدیل شده و دیگری اینکه ،بیمه گران،
هزینههای ثابتی را سرشکن نمیکنند بلکه هر یک از آنها هزینههای جداگانهای را پرداخت
میکنند و در صورتی که ادغام صورت بگیرد ،هزینههای ثابت سرشکن شده ،یکبار صورت
میگیرد و امکان کنترل و نظارت برای کارآمدی بهتر فراهم میشود.
وی گفت تجربههای جهانی نشان میدهد هر چه کشوری بیشتر در معرض اسارت ایدههای
نولیبرالی و بنیادگرایی بازار آزاد در اقتصاد قرار بگیرد ،رقابتهای بیمهای در آن بیشتر است و
نظارتهای دولتی هم در آن کمتر میشود.
اما از طرف دیگر سازمانهای درمانی مجری درمان هستند و نمیتوانند مدیریت بیمه را که یک
امر مالی -اجتماعی است بر عهده بگیرند.
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رئیس دانا کشورهای اسکاندیناوی را دارای تجربههای موفق ارزیابی کرد و افزود در این کشورها
مدیریت بیمه دموکراتیک است و درمان ،وظیفه درمانی خود را انجام میدهد و سازمان مالی
جداگانهای وجود دارد که می داند چه مدیریتی بر دفترچههای بیمه داشته باشد و حتی موضوع
این مدیریت به شعارهای انتخاباتی هم کشیده میشود.
نظارت دولتی نباید جایگزین نظارت دموکراتیک شود
رئیس دانا تأکید کرد در مورد بیمههای سازمان تأمین اجتماعی در درجه اول الزم است توجه کنیم
که مالکیت بیمهها و اموال سازمان متعلق به بیمه شده و کارکنان و کارگرانی است که طی
سالهای حق بیمه پرداخت کردهاند.
بنابراین ادغام بیمهها نباید در جهتی صورت بگیرد که این مالکیت را نقض کرده و نظارت دولتی
را جایگزین نظارت مردمی و دموکراتیک بکند.
در صورتی که ادغام بیمهها صورت بگیرد اما ساخت مدیریت توان این را نداشته باشد که
هزینههای ثابت را سرشکن کرده و هزینهها را کنترل کند ،این هدف به ضد خودش تبدیل
میشود ،بنابراین راه حل پیش رو و بلند مدت این است که سازمان تأمین اجتماعی به سمت
تجمیع دموکراتیک بیمهها حرکت کند اما به گونهای که مالکیتها به بیمه شدهها منتقل شده و این
سازمان کامالً مانند یک نهاد عمومی مستقل از دولت عمل کند.
رئیس دانا ادامه داد در شرایط کنونی که پیش فرضهای مذکور وجود ندارد ،ادغام بیمهها نوعی
سردرگمی و ناکارآمدی مضاعف را ایجاد میکند.
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وی با ذکر مثالی افزود اگر سازمانی برای حقوق کودک تشکیل شود ،این سازمان ارتباطی با
وزارت آموزش و پرورش ندارد بلکه باید حقوق کودک را نظارت کند و حق ندارد کنترل مدارس
را در دست بگیرد چون خودش از جایگاه نظارتی به جایگاه اجرایی تبدیل میشود.
پژوهشگر سابق موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت سازمانهای بیمهای ،مدیریتی و
سیاست گذاری و اداره بیمه ،یک تخصص ویژه و یک نوع اقتصاد ویژه خود میطلبد و روشها و
پژوهشهای خودش را دارد که با وظایف وزارت بهداشت و درمان سازگاری ندارد و بنابراین
توصیه نمیشود بیمههای سازمان تامین اجتماعی در ذیل وزارت بهداشت مدیریت شود.
وی گفت ادغام بیمهها اگر عدالت اجتماعی و رفاه را دنبال میکند ابتدا باید تعریف خود از
عدالت و رفاه همگانی را ارائه دهد .به این معنا که الیههای کم درآمد که دریافتی کمی دارند باید
مقدار بیشتری را دریافت کنند اما اگر دریافتی الیههای باالیی کمتر شود ،این طرح با مقاومت
آنها روبرو میشود و بنابراین راه حل آن چیزی نیست که وزارت بهداشت مطرح میکند و حق
با سازمان تامین اجتماعی است.
تجمیع بیمه ها؛ مغایر با طرح تحول نظام سالمت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح تحول نظام سالمت به «تأمین » (tamin24.ir) 24گفت
این طرح بدون شک دارای تاثیرهای مثبتی بوده است و فشار هزینههای درمانی را کم کرده است
اما همچنان تا تامین نیازهای مردم و بیماران و جلب رضایت آنها فاصله زیادی وجود دارد.
رئیس دانا تالش وزارت بهداشت برای ادغام بیمه را بیارتباط با طرح تحول سالمت دانست و
عنوان کرد آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده است به بوروکراتیزه کردن و افزایش نظارت وزارت
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بهداشت و درمان میانجامد بدون اینکه تاثیری بر کیفیت و هزینه درمان داشته باشد و این امر با
طرح تحول نظام سالمت خوانایی ندارد.
وی افزود بر اساس طرح تحول نظام سالمت باید راه حلی پیدا شود تا بر اساس آن مردم سهلتر
و کم هزینهتر به خدمات درمانی درست پیدا کنند و از زیر فشار هزینههای درمانی بیرون بیاید اما
هیچ تضمینی وجود ندارد در صورتی که بیمههای سازمان تامین اجتماعی تحت مدیریت و کنترل
وزارت بهداشت قرار بگیرد این اهداف بتواند تحقق یابد.

این اقتصاددان با یادآوری وظایف تعریف شده وزارت بهداشت و درمان گفت وظیفه این وزارت
خانه تامین سالمت ،پشیگیری از بیماری ،گسترش خدمات درمانی ،نظارت بر مواد غذایی و دارو
و نظارت پزشکی بر بیمارستانها است و همه این کارها بسیار مهم و حیاتی است که البته وزارت
بهداشت در همه آنها عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر
پژوهشگر موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت جنبش تعاونی در اقتصاد گفت
تعاون ،بخش بسیار حایز اهمیتی از رفاه اجتماعی برای دموکراتیزه کردن جامعه و به منظور جبران
فشارهایی است که توسط صاحبان قدرت و ثروت و سرمایه داران به مردم وارد میشود اما
متاسفانه در دولتهای مختلف ،این بخش به جزء بسیار کوچکی از وزارت کار تبدیل شد و به
حاشیه رفت و نمیتواند کارآمدی خوبی داشته باشد.
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وی در همین زمینه ابراز نگرانی کرد اگر بیمههای تامین اجتماعی در ذیل وزارت بهداشت و
درمان قرار بگیرد ،تامین اجتماعی هم مانند تعاون به حاشیه برود و فشار مضاعفی به اقشار آسیب
پذیر و کم درآمد وارد شود.

و -شاهین شایان آرانی
 -1اتفاقات عجیبی در شبکه بانکی کشور میافتد
94/08/29

مکانیزم سوددهی در همه جای دنیا اینگونه است که باالترین سود به سپردهگذار پرداخت
میشود اما در ایران با اجرای شیوهای معکوس به سپردهگذاران بیخبر اجحاف میشود
یک کارشناس ارشد بازارهای مالی درخصوص تصمیمات جدید مدیران عامل بانکهای دولتی و
خصوصی گفت :به نظر معقول نمیرسد که بانک از سپردهگذار با نرخ  18درصد پول قرض کند
اما بخواهد همین پول را از بانک دیگری با نرخ  24درصد و از بانک مرکزی با  34درصد بگیرد.
شاهین شایان آرانی در گفتوگو با صدای اقتصاد افزود :مکانیزم سوددهی در همه جای دنیا
اینگونه است که باالترین سود به سپردهگذار پرداخت میشود و سودی که به تسهیالت بانک
دیگر و برداشت از بانک مرکزی تخصیص پیدا میکند در رتبههای بعدی و همیشه کمتر از سود
به سپردهگذار قرار میگیرد اما در ایران ،طی این فرایند یک اتفاق عجیب و غریب اقتصادی روی
میدهد.
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به گزارش صدای اقتصاد ،مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در جلسه صبح امروز خود
توافق کردند نرخ سود سپردههای بانکی یک ساله از ابتدای آذر ماه به  18درصد کاهش پیدا کند.
در این جلسه در مورد نرخ دیگر سپردهها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانکها مجازند در
مورد نرخ این سپردهها طبق تشخیص خود عمل کنند .مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی
همچنین در این جلسه توافق کردند ،نرخ تسهیالت در بازار بین بانکی به حداکثر  24درصد
کاهش پیدا کند.
این تصمیم مدیران بانکی ،با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاستهای دولت و
بانک مرکزی بانکها و تالش برای کاهش قیمت تمام شده پول گرفته شده است.
اما شاهین شایان آرانی در ادامه گفت :وظیفه بانک این است که برای تجهیز منابع ،از سپردهگذاران
پول جذب کند و بانک در این فرایند برای ترغیب مردم به سپردهگذاری باید باالترین نرخ سود را
به آنها پیشنهاد کند و در مرحله بعد وقتی نتوانست منابع مورد نیاز خود را از طریق سپردهگذار
جذب کند و یا اینکه شیوه کارش به گونهای است که نمیتواند به سپردهگذار سود بدهد باید از
بازار بین بانکی پول جذب کند.
وی تصریح کرد :از آنجا که اعتبار بین بانکها مشخص ،قانونمند و حسابشده است و بانکها هم
نزد یکدیگر حسابهای متقابل دارند ،ریسک جذب منابع بین بانکی پائینتر است و از این رو
نرخ این منابع نیز معموال در نظام بانکداری بین المللی پائینتر از نرخ سود سپردههای بانکی است
چراکه ریسک کمتری دارد ،بازگشت آن قطعی است و بانک ارائه دهنده منابع و ابزارهای
قدرتمندی برای وصول مطالبات خود دارد.
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وی با اشاره به اینکه در کشور ما همه این موارد برعکس شده است ،تصریح کرد :در نظام بانکی
ایران ،باالترین سود و جریمه بانکی به بانک مرکزی ،بعد از آن به بانکهای دیگر و بعد از آن به
سپرده مردم پرداخت میشود یعنی در این چرخه معکوس به سپردهگذاران که گویا از این مسائل
بیخبر هستند و کاری به آن ندارند ،اجحاف میشود.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت :نمیتوان تورم را  15درصد اعالم کرد اما پس از آن به
سپردهگذار  18درصد ،به بانکهای دیگر  24درصد و به بانک مرکزی  30یا  34درصد سود و
جریمه پرداخت کرد چرا که این نوع ساختار قیمتگذاری بههم ریخته است و باعث باال رفتن
هزینه منابع در کشور ،افزایش نرخ تسهیالت و ناکامی بخش مولد در استفاده از منابع میشود.
شایان آرانی تاکید کرد :ایرادی به پائین آوردن نرخ سپرده بانکی نیست اما اینکه نرخ سود
تسهیالت بین بانکی با توافق بانکها به  24درصد برسد اشکال دارد چراکه وقتی نرخ سپرده
بانکی  18درصد میشود ،نرخ تسهیالت بین بانکی باید کمتر از آن باشد.
وی پیشنهاد داد :مسئوالن نظام بانکی ،دو کشور را برای مثال معرفی کنند که در شبکه بانکی آنها،
سود سپرده کمتر از نرخ وام بین بانکی است.
وی داشتن اقتدار و نظم را از خصیصههای الزامی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت :بانک مرکزی
به این دلیل که نمیتواند منابع برداشت شده توسط بانکها را به بانک مرکزی برگرداند ،تنها به
باالبردن نرخ جریمه اکتفا کرده تا حداقل حساب بانکها را به خود بدهکار کند .حال اینکه باید
از فارغ از همه فشارهایی که از سمت و سوهای سیاسی و ذینفوذ وجود دارد به اصالح نظام
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بانکی و بازار پولی بین بانکی همت گمارد تا نظام بانکداری کشور الاقل شکل و شمایل
استانداردی پیدا کند.
 -2شورای پول و اعتبار باید کاهش نرخ سود سپرده را عقالیی قضاوت کند
94/08/18

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی ،درباره تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت :بانک مرکزی
و شورای اعتبار باید از قدرت الزم برای تعیین درست و متعادل نرخ های سود برخوردار باشند
تا نقش واسطه گری بانک های خصوصی کمرنگ شود.
به گزارش شبکه اطالع رسانی بانک و بیمه (بینا)  ،به نقل از ایرنا  ،شاهین شایان آرانی افزود :با
توجه به روند نزولی نرخ تورم که سال گذشته شاهد آن بوده ایم ،بازنگری در نرخ سود تسهیالت
بانکی ،کلیدی ترین واژه مقامات اقتصادی و بانکی کشور در روزهای اخیر بوده است.
وی ادامه داد :فارغ از این بحث ،کاهش نرخ سپرده ها ،بانک های خصوصی را تبدیل به واسطه
هایی خواهد کرد که سپرده مردم را با نرخ پایین تر جذب و به جای ارایه تسهیالت به تولیدکننده
و صنعتگر ،با سود باالتر به بانک های دیگر قرض دهند یا زمین و مواردی را با هدف کسب سود
بیشتر خریداری کنند.
وی گفت :بانک ها باید در این زمینه باید به نحوی عمل کنند که نقدینگی مردم در بانک ها
متمرکز نشود و در تعیین نرخ سود بانکی حرکتی صورت گیرد که همه نقدینگی مردم از فعالیت
در تولید و اقتصاد خارج نشود .
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این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ساختار نظام بانکی به یک بازنگری و قربالگری نیاز دارد،
افزود :نرخ گذاری ها به صورتی است که منابع از سپرده گذاران جذب می شود اما در جای
مناسب توزیع نمی شود و شاهد عدم کارایی هستیم؛ در عین حال که نظارت ها وجود دارد اما
قدرت اجرایی ضعیف است.
وی افزود :اینگونه نیست که بانک ها  18درصد سود سپرده بپردازد و این منابع را با نرخ سود
کمتر در اختیار بانک های دیگر قرار دهند و یا تسهیالت با سود مناسب  22درصد در اختیار
تولیدکننده و صنعتگر قرار دهند بلکه سود سپرده ها باال یا پایین باشد ،همان سود  28درصد را از
تولیدکننده دریافت می کنند.
این کارشناس بانکی ادامه داد :تجربه نشان داده است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هر
زمان دستوری باشد ،موفق نخواهد بود و تنها صف خرید پول را افزایش می دهیم.
وی افزود :اگر نرخ اقتصادی موفق و مهار تورم نداشته باشیم و قدرت تامین منابع براساس عرضه
و تقاضا را نیز نداشته باشیم ،کاهش نرخ سود بانکی ،با مشکالت جدی روبرو می شود زیرا اگر
قیمت تمام شده پول باال باشد و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم ،سطح تقاضا افزایش یافته و
منابع در مسیرهای انحرافی قرار می گیرد که این خطر چند بار در کشور در سال های گذشته نیز
اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد :اگر کاهش نرخ سود بانکی براساس یک تحلیل روشن و درستی صورت گیرد و
همه جوانب اقتصادی در نظر گرفته شود کار منطقی و مناسبی است.
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شایان آرانی تصریح کرد :این تحلیل درستی نیست که بگوییم نرخ تورم کاهش یافته و به 15
درصد رسیده و نرخ سپرده های مردم را متناسب با نرخ تورم پایین بیاوریم که در این حالت ،از
جیب سپرده گذاران خرج می کنیم.
وی تاکید کرد :عادالنه نیست که سپرده گذار کمترین نرخ سود را دریافت کند اما وام های بین
بانکی با نرخ باال به قوت خود باقی باشد؛ بانک مرکزی نیز باالترین نرخ سود را به خود
اختصاص دهد یعنی وام های بین بانکی  24درصد و بانک مرکزی نیز به دنبال سود  30درصدی
باشد اما تسهیالت بخش تولید و صنعت همان  28درصد و سود سپرده مردم نیز  18درصد باشد.
وی با بیان اینکه با این حرکت ،یک ماشین پول سازی رایگان برای بانکها درست کرده ایم ،افزود:
شورای پول و اعتبار که مرجع قانونگذاری و نظارت است یا اختیار ندارد ،یا توان اجرا ندارد زیرا
نرخ گذاری ها در دنیا قواعدی دارد و این قواعد باید رعایت شود نه اینکه قشر ضعیف که به غیر
از بانکها توان سرمایه گذاری در جای دیگری را ندارد ،زیان ساسیت گذاری ها را تحمل کند.
یکی از مسائلی که این روزها در فضای اقتصادی کشور حاشیه های فراوانی را به همراه داشته
موضوع تعیین نرخ سود سپرده های بانکی است؛
کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن اعالم مخاطرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی و هشدار
نسبت به عملکرد فعاالن بازار غیرمتشکل پولی ،به تشریح رفتارهای سپرده گذاران بانکی و فعاالن
اقتصادی پرداخته اند اما بحث اصلی بر سر این است که آیا این کاهش به درستی عملیاتی خواهد
شد یا خیر؟ زیرا نرخ های جدید سود براساس توافق بین بانکی ها تعیین شد و این در حالی
است که شرایط تمام بانکها یکسان نیست؛ به ویژه اینکه موسسات مالی و اعتباری که خارج از
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حوزه نظارتی بانک مرکزی عمل می کنند ،ممکن است به گونه ای عمل کنند که توافقات صورت
گرفته عملیاتی نشود و به نوعی شکسته شود.

-3ما نیاز به یک انقالب اقتصادی در کشور داریم /کاهش سپرده قانونی ،قرص مسکن نظام بانکی
94/08/02

شاهین شایان آرانی می گوید :با توجه به رفع تحریم های بین المللی ما نیاز به یک انقالب
اقتصادی بزرگ در کشور داریم تا از ظرفیت های ایجاد شده به بهترین شکل استفاده کنیم و موانع
و مشکالت توسعه و رشد اقتصادی پایدار را حل کنیم.
باور به ضرورت یک تحول ساختاری از حنس انقالب اقتصادی ،کلید خروج از شرایط رکودی
فعلی و دستیابی به ظرفیت های الزم برای بهره گیری از فرصت های لغو تحریم ها است.
شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالین گفت :ایجاد تغییر در روند رشد
زیربناها است که به پایداری و رشد با ثبات خواهیم رسید.
وی که اقدامات اخیر دولت در حوزه اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد ادامه داد « :بسترسازی الزم
برای رشد و توسعه پایدار از جمله نکاتی است که در صحبت های اخیر رئیس جمهور هم بر آن
تأکید شد  .دستیابی به این رشد پایدار قطعا مستلزم خروج از رکود فعلی است و مهمترین گام نیز
برای خروج از رکود بررسی عوامل رکودآفرین در ساختار اقتصاد کشور است».
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این کارشناس اقتصاد معتقد است « :ساختار اقتصاد کشور از درون نیاز به یک انقالب دارد.
ضرورت این انقالب اقتصادی در شرایطی که در آستانه لغو تحریم ها هستیم بیش از هر زمان
دیگری احساس می شود .آن هم انقالبی که تمامی ارکان نظام در آن سهیم باشند».
به گفته وی « یکی از مؤلفه های اساسی این انقالب اقتصادی ،فاصله گرفتن از اقتصاد دولت
محور است که قرار بود با اجرای اصل  44اتفاق بیفتد ولی علی رغم تأکید مقام معظم رهبری به
علل گوناگون این گونه نشد .اکنون و بعد از حدود ده سال باز هم ایشان با طرح و تأکید بر
اقتصاد مقاومتی به نوع دیگری خواستار وقوع این اتفاق مبارک و الزم هستند چرا که که روح
اقتصاد مقاومتی نیز اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است».
شایان آرانی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت « :در پارادایم اقتصاد مقاومتی ،حضور و
فعالیت گسترده مردم در حوزه های مختلف اقتصاد در واقع ضامن تاب آوری اقتصاد کشور است.
اگر اقتصاد همچنان دولت محور باشد دشمن می تواند دولت را نشانه گرفته و امور را مختل کند
و از طریق آن اقتصاد کشور را به مشکل بیندازد در حالی که با حضور همه جانبه بخش خصوصی
در ورطه های گوناگون اقتصادی کسی نمی تواند همه مردم را به مشکل بکشاند».
شایان آرانی در مقام ارائه راهکار برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی گفت «:برای اینکه اقتصاد
مقاومتی را اجرا کنیم باید ساختار را از دولت محوری به ذینفع محوری تغییر دهیم .راهکار عملی
این تغییر هم این است که بخش خصوصی را حمایت وتقویت شود چرا که بخش خصوصی در
اقتصاد خلق ارزش می کند و با کارآفرینی ،اشتغال را رونق می بخشد».
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این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد «:همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد یکی از ظرفیت
هایی که می توان از آن برای رونق اقتصادی استفاده کرد ،ایرانیان خارج از کشور هستند که دلشان
برای ایران می تپد .به همین خاطر حتما باید راهکارهایی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج
از کشور تدوین کرد .این سرمایه گذاران چون قدرت پذیرش مخاطرات و سرمایه گذاری را دارند
می توانند طرح های خوبی را برای کشور ارمغان بیاورند».
به اعتقاد شایان آرانی« سیاست های خصوصی سازی در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است
ور در عمل هیچ دستاوردی از این ناحیه نداشته ایم .این در حالی است که خصوصی سازی یعنی
بازوی اصلی رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی اما ما خصوصی سازی را تبدیل و خالصه کرده ایم
در عرضه کردن آن هم در شرایطی که طرف تقاضا را تقویت نکرده ایم .در واقع کمکی به
خریداران بالقوه شرکت های دولتی نکرده ایم تا بتوانند با استفاده از امکانات الزم شرکت ها را
درست مدیریت کنند .نتیجه این غفلت هم بی رغبتی سرمایه داران به خرید سهام شرکت های
عرضه شده است».
وی افزود «:روند واگذاری های ما دچار مشکل است .خصوصی سازی می خواهد شرکتی را
عرضه کند اما کسی نیست آن را بخرد پس اشکال به سازمان خصوصی سازی وارد نیست .قوانین
و مقررات باید اصالح شود .قوانین ومقررات بانکی در وهله اول باید اصالح شود تا بتوان کل
اقتصاد را به سمت مردم محوری سوق داد .این حرکت باید با اصالح نظام های نظارتی همراه
باشد».
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وی افزود «:ما پس از رفع تحریم باید بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور بانک های
خارجی را فراهم کنیم چرا که رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می تواند اثرات مثبتی در
کیفیت خدمات ارائه شده به مردم داشته باشد و تسهیالت گیرندگان حق انتخاب بیشتری داشته
باشند».
شایان آرانی راهکارهای مانند کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را کوتاه مدت دانست و ادامه
داد «:بنا بر تصمیم گرفته شده ،سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند اما این
در اصل قرص مسکن است و نمی تواند درد مزمن بانک ها را درمان کند چرا که همان نظام
بانکی قبلی همچنان با همان ساختار قبلی پابرجاست».
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد «:دکتر روحانی نشان داده است اگر به باوری برسد مصرانه
در اجرای آن تالش می کند بنا بر این با وجود محدودیت ها و مشکالت فراوانی اگر این دولت
به این باور برسد که باید انقالب اقتصادی را انجام دهد حتما این مسیر را طی خواهد کرد .البته
باید گفت رسیدن به این باور فقط در حد دولت کافی نیست .ایجاد این باور در کل نظام و
سیستم الزم است».
آرانی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور گفت «:افشای این نامه که محصول یک
بدخالقی سیاسی بود متأسفانه اصل مضمون آن را تحت الشعاع قرارداد چرا که گذشته از آن که
این نامه نگاری ها در کابینه معمول است ،نشان از همان باور بدنه دولت به ضرورت همان
انقالب اقتصادی است .این سیگنالی است که در دولت دیده شده و نشان از آن دارد که دولت و
وزرا می دانند که باید حتما بازنگری کلی در اقتصاد رخ دهد».
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وی در ادامه تاکید کرد :با ارسال نامه های وزار می توان دریافت این باور در قوه مجریه وجود
دارد .ولی قوه قضائیه و قوه مقننه هم باید در این فضا سهیم شود .نمایندگان مجلس هم باید به
این باور برسند که در حو.زه قانونگذاری سریع اقدام کنند و انقالبی کار کنند  .این روش برای
بقاء و ثبات جریان تغییر در ساختار اقتصاد نیاز است.
شایان آرانی افزود :اقدامات دولت برای طراحی نظام اقتصادی ماندگار و پویا و همراه با توسعه
بسیار مناسب بوده است اما باید این روند را ادامه دهند .در مورد تغییراتی که در ترکیب شورای
پول و اعتبار دولت تصمیم گرفته است این هم سیگنال دیگری است که دولت در حال این تغییر
درست است.
شایان آرانی با اشاره به تغییراتی که قرار است در قوانین پولی و بانکی کشور و به تبع آن شورای
پول و اعتبار رخ دهد ،گفت «:در تغییرات شورای پول واعتبار باید نگاه همه جانبه نگری وجود
داشت باشد و ترکیب درستی متشکل از بخش خصوصی و کارآفرینی و دولتی با هم در این شورا
باشند .نبود این نگاه متأسفانه گریبان شوراهای کلیدی دیگری مانند شورای عالی بورس را هم
گرفته است و در واقع می توان گفت اعضای این شورا هم دولتی هستند».
به گفته این کارشناس اقتصادی« در شورای پول و اعتبار نمایندگان ذینفع نظام بانکی به همراه
نماینده سپرده گذاران نظام بانکی  ،نماینده صنعتگران و تجار ،نماینده بانک های دولتی و
خصوصی و قوه قضائیه باید حضور داشته باشند».
وی افزود« :در شورای عالی بورس اوراق بهادار حتما باید نماینده کارگزاران ،نمایندگانی از
سهامداران خرد و شرکت های سرمایه گذاری حضور داشته باشند».
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-4موجشکنی در بورس تهران
94/08/13

برخی کارشناسان و فعاالن بازار از جمله شاهین شایانآرانی معتقدند که در حال حاضر بازار
سرمایه به نقطه تعادل رسیده و نوسانات روزانه  0 /5و حتی تا یک درصد نیز نگرانی از رکود یا
شعف از آغاز روند صعودی نخواهد داشت و متعاقب آن هیجانی برای فعاالن بازار در برندارد.
هرچند هنوز بورس در وضعیت احیا است ،اما کارشناسان پیشبینی میکنند در چند ماه آینده با
بهبود فضای اقتصادی-سیاسی کشور ،رونق نسبی در این بازار شکل بگیرد .این موضوع که با
حضور طیف گستردهای از سهامداران همراه خواهد بود ،نگرانی از هیجانی شدن رفتار معاملهگران
را افزایش داده است.
نوسانات پیاپی در بورس تهران همچنان پابرجاست؛ تقابل دو گروه از سرمایهگذاران در دو جناح
مختلف خرید و فروش که بعضا به تشکیل صف منجر میشود به حرکات سینوسی هر چه بیشتر
شاخص کل بورس میانجامد و بدین ترتیب نمیتوان پیشبینی دقیقی از روند روزها یا ماههای
آتی بازار داشت ،بهطوری که روند صعودی حاکم بر بازار که از اواخر هفته گذشته آغاز شده بود
کمی خوشبینی را میان اهالی بازار سرمایه به وجود آورد که این امید نیز دوام چندانی نداشت و
از روز یکشنبه مجددا روند نزولی آرامی در بازار تشکیل شد که روز گذشته نیز دماسنج بازار
سهام با کاهش  44واحدی برای هشتمین روز متوالی در کانال  62هزار واحدی باقی ماند.
با بررسی روند معامالت ،تقابل دو نگاه قابل رصد است؛ گروهی خوشبین به رفع تحریمها و در
نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند که با قرار گرفتن در صفهای خرید باعث تقویت
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قیمت سهام میشوند .در سمت دیگر طیف معاملهگران ،نوسانگیران و سهامداران نگران از
وضعیت فعلی قرار میگیرند که بیشتر به کسب سودهای کوتاهمدت عالقهمند هستند و بیشترین
تاثیر را در شکل گرفتن رفتارهای هیجانی دارند.
این نخستین بار نیست که طی یکی ،دو سال اخیر چنین رفتارهای هیجانی باعث افتوخیزهای
شدید در قیمت سهام شده است؛ در واقع ،بحث مذاکرات ،رفع تحریمها و تبعات بعدی آن ،به
علت برداشتهای متفاوتی که از آن وجود دارد ،منجر شده تا سیکل معیوبی ،یعنی رشد سریع
قیمتها و سپس افت آنها که همراه با ورود هیجانی سهامداران حقیقی در زمان صعود و سپس
خروج سراسیمه آنها در زمان افت قیمتها است ،در بازار سهام کشور شکل بگیرد .در این
شرایط ،انتظار میرود برخی خوشبینیها در بازار سهام منجر به ورود سهامداران از طیفهای
مختلف شود و بار دیگر ممکن است موج سواری در بورس تهران به یک پدیده عمومی تبدیل
شود که به هیچ عنوان به نفع بازار سهام و داشتن یک روند متعادل نخواهد بود .بنابراین ،عالوه
بر لزوم نگاه بلندمدت میان سهامداران خرد ،محرکهای دیگری نیز به منظور بهبود وضعیت
بورس تهران باید وجود داشته باشد .هرچند در حال حاضر بازار سهام وضعیت به ظاهر متعادلی
را سپری میکند و به عقیده برخی کارشناسان بازار تازه به تعادل رسیده است ،اما برخی اخبار
میتواند فضای بازار را تغییر داده و نوسانات را تشدید کند؛ همانگونه که شاهد بودیم در چند
وقت اخیر اخبار مربوط به صنایع مختلف منجر به تشکیل صف خرید و نوسان مثبت در نمادها
شد؛ مثال خبر اخیر مربوط به صنعت خودرو درخصوص اعالم موافقت «پژو» برای همکاری با
«ایران خودرو» ،نه تنها منجر به نادیده گرفتن گزارشهای  6ماهه نامطلوب خودروییها شد بلکه
به افزایش قیمت سهام نمادهای این گروه انجامید
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نوسانات بورس در سایه دیدهبانی اقتصاد
سیدروحاهلل حسینیمقدم ،مدیر نظارت بر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران معتقد است:
شرایط رکود ،رونق و نوسان همواره در بازارهای مالی وجود داشته و امتیاز اصلی بازارهای مالی
در مقابل سایر بازارهای فیزیکی ،حرکت سریع قیمت به سمت قیمتهای واقعی است تا جایی
که حتی در شرایطی که وارد مرحله بهبود یا رونق اقتصادی نشدهایم ،با توجه به ارزندگی قیمت
سهام و اوراق بهادار ،مجددا پتانسیل خرید یا تقاضای بالقوه ایجاد میشود .از سوی دیگر
بازارهای سهام با توجه به حضور طیفهای مختلف سرمایهگذاران و همچنین نگاه آنها به جریان
سودآوری آتی شرکتها در سالهای آینده همواره زودتر به استقبال آن سیکل تجاری میروند و
همین عامل آنها را به دیدهبان اقتصاد تبدیل کرده است .
وی ادامه داد :بازار سرمایه کشور در دو سال گذشته ،بهتبع آشفتگیهای موجود در بخش واقعی
اقتصاد و نچرخیدن درست چرخ صنعت ،در شرایط نامساعد به سر میبرد؛ حتی نهایی شدن
مذاکرات در پرونده هستهای ،نزدیک شدن به آغاز لغو تحریمها و همچنین در چند وقت اخیر،
بسته خروج از رکود دولت نتوانسته به بازار کمک کند.
وی معتقد است در این شرایط قیمتها به شکل قابل مالحظهای در بسیاری از صنایع و
شرکتهای پراقبال کاهش پیدا کرده است و انتظار میرفت با توجه به ارزندگی سهام شرکتها
شرایط مناسب تری را در بازار اوراق بهادار شاهد باشیم .البته در تحلیل چرایی کاهش سودآوری
شرکتها و کاهش شدید نماگرهای اصلی بورس ،کاهش قیمت نفت و کاالها در بازارهای
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بینالمللی و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها را نادیده نمیگیریم ،اما آنچه مهم است رفتار
سرمایهگذاران و تحلیلگران در مواجهه با رویدادهای انتظاری است .

حسینی مقدم ادامه داد :به هر حال شرکتهای فعال در بازار سرمایه سالها است که با شرایط
سخت تحریم و بالطبع مشکالت فراوان در فروش و تامین مواد اولیه و انتقال نقدینگی دست به
گریبان هستند و در کنار اینها تامین مالی گرانقیمت هم شرایط سختی را برای این شرکتها ایجاد
کرده بود ،اما بنا است پس از رفع تحریم ،شرایط فروش آسانتر و تامین مواد اولیه سادهتر شود و
مراودات بینالمللی شکل جدیدی به خود بگیرد .وی یک نگرانی که ممکن است در شرایط تغییر
روند اتفاق بیفتد را رفتار و واکنش بیش از اندازه سرمایهگذاران دانست و گفت :این واکنشها
ممکن است موجب ایجاد انحراف در روندهای بازار شود و بازار را در حالت کلی ،از رفتار با
ثبات و حرفهای دور کند ،برای کاهش اثر این هیجانات و واکنشهای بیش از اندازه باید
شرکتهای پذیرفته شده بهطور جدی وارد شوند؛ حضور شرکتها در کنترل هیجانات از این
حیث اهمیت دارد که آنها در قبال ثروت سهامداران خود به ویژه سهامداران وفادار مسوولیت
دارند.
گزارشگری به موقع و دقت باال و همچنین پاسخ به شایعاتی که حول شرکت وجود دارد
میتواند از هیجانات بکاهد .
روز تحلیلگران
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حسینیمقدم عامل مهم و تاثیرگذار دیگر را استفاده از نظرات تحلیلگران دانست و گفت :در کنار
این ،موضوعی که در کشور ما مغفول مانده است ارتباط مستمر شرکتها با جامعه تحلیلگران
است؛ شرکتها باید جلسات تخصصی با تحلیلگران و فعاالن بازار اوراق بهادار برگزار کنند تا
دورنمای فعالیتها و کسبوکار خود را پس از تحریم ،که آثار آن در سالهای آینده نمایان
میشود ،تشریح کنند و ریسکها و تهدیدات متصور را برای سرمایهگذاران شرح دهند و در کنار
آن به مزایای برطرف شدن چالشهای سخت و نفسگیر اشاره کنند .
به عقیده این فعال بازار سرمایه ،به نظر میرسد سرمایهگذاران در فضای ذهنی خود هنوز نسبت
به آینده شرکتهای پذیرفتهشده ،چشمانداز دقیقی ندارند تا بتوانند بهسادگی تصمیم بگیرند؛ در
شرایطی که قیمت سهام اغلب شرکتها در سطحی است که انگیزههای فروش و کاهش بیشتر
وجود ندارد .به پیشنهاد حسینیمقدم ،نشست منظم با تحلیلگران تحت عنوان روز تحلیلگران
)(Analyst dayاز سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در مقطع کنونی که اطالعرسانی
درخصوص عملکرد ششماهه آنها صورت گرفته ،باید در دستور کار قرار گیرد تا از رفتارهای
هیجانی در دو سمت عرضه و تقاضا بکاهد.
این نشستها عالوه بر آنکه برای جلوگیری از هیجانات در سرمایهگذاران نفع دارد برای
شرکتها هم مزایای بیشماری دارد؛ به مدیران شرکتهای برگزارکننده این نشستها کمک
میکند تا با دریافت نقطه نظرات سرمایهگذاران و تحلیلگران درباره شرکت موردنظر ،صنعت و
متغیرهای کالن اثرگذار ملی و بینالمللی استراتژی تدوین کنند و برای سرمایهگذاران نیز مفید
است ،زیرا میتوانند درک بهتری از فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت پس از تحریمها
داشته باشند و این بررسی دیگر منوط به تنها پیشبینی ارائه شده شرکتها از طریق کدال نخواهد
www.tehranhim.com

56

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

بود .وی خاطرنشان کرد :باید بپذیریم تحلیلگران بازار سرمایه درک و شناخت بهتری نسبت به
آینده اقتصاد بینالمللی و متغیرهای اثرگذار ملی دارند و از این رو باید به آنها اعتماد کرد.
حسینیمقدم توجه به قواعد معامالتی را از دیگر عوامل مهم دانست که باید مدنظر قرار گیرد و
گفت :بورسها در شرایط مختلف قواعد معامالتی مختلف و متنوعی را استفاده میکنند تا عالوه
بر کاهش هیجانات ،نشاط و شادابی را در معامالت حفظ کنند تا از بهوجود آمدن بازار یک طرفه
جلوگیری شود؛ محدود کردن نوسان قیمت دارایی ،اثرات منفی مانند تسری نوسانات را بهدنبال
دارد و موجب میشود نوسان یک روز به روزهای دیگر منتقل شود و عالوه بر این با انباشت
سفارشها از نقدشوندگی دارایی مالی نیز میکاهد .در مجموع میشود گفت که شرکتها و
بورسها میتوانند در شرایط کنونی از ایجاد رفتارهای هیجانی بکاهند.
رخوت و بیحالی در اقتصاد
اما در این میان برخی کارشناسان و فعاالن بازار از جمله شاهین شایانآرانی معتقدند که در حال
حاضر بازار سرمایه به نقطه تعادل رسیده و نوسانات روزانه  0 /5و حتی تا یک درصد نیز نگرانی
از رکود یا شعف از آغاز روند صعودی نخواهد داشت و متعاقب آن هیجانی برای فعاالن بازار در
برندارد .شایانآرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر کل اقتصاد کشور در حالت رخوت و بی
حالی به سر میبرد ،ادامه داد :در شرایط کنونی ،رکود و عدم رشد اقتصادی بهعنوان ابزاری مهم و
موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز شناخته شده است که طی دو سال گذشته دولت
از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و هزینههایی همچون عدم رشد مناسب را پرداخت کرده و با
نوعی ریاضت مالی مواجه شده است که این موضوع مصادف با سایه افکندن تحریمها بر اقتصاد
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شده که بورس نیز تحت تاثیر همین شرایط دچار نوسان شده است و بالطبع شاخص کل بورس
نیز با فضای کل اقتصاد کشور همگام خواهد بود .
وی در ادامه گفت :همچنان اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی است ،طبیعی است که در چنین
شرایطی که حال شرکتهای بورسی خوب نیست نمیتوان انتظار رشد آن را داشت مگر آنکه
اتفاقی منجر به نتیجهای در اقتصاد شود .این کارشناس بازار ،رشد پایدار بورس را در گرو رفع
تحریمها ،رشد اقتصادی با ثبات و در پی آن رشد سود شرکتها دانست و گفت :هیجانات
مقطعی برای بورس خوب نیست و باید برای این رشد منتظر رشد پایدار اقتصاد و خبرهای
نتیجهگرا از گشایشهای اقتصادی نظیر انعقاد قرارداد با سرمایهگذار خارجی باشیم.
شایانآرانی در ادامه تصریح کرد :تا زمانی که قراردادی میان شرکتهای بورسی و شرکتهای
توانمند خارجی امضا نشود و سرمایهای به شرکتها تزریق نشود نمیتوان انتظار تغییر پایداری را
داشت و هر رشد مثبتی در شاخص بازار سرمایه که از رفت و آمدها شکل بگیرد ناشی از جو
روانی و زودگذر است .
وی در ادامه افزود :چنانچه اکنون نیز تحریمها رفع شود تا یک سال بعد نتیجه و بازدهی برای
شرکتهای فعال در بورس نخواهد داشت و تنها از بُعد روانی تاثیری مثبت در بازار ایجاد خواهد
کرد که این مساله نیز به دلیل عدم اطمینان سرمایهگذاران به مولفههای اصلی اقتصاد و همچنین
بنگاهها و شرکتهای بورسی تاثیری در بازار ایجاد نکرده است .شایانآرانی در پایان با اشاره به
رکود ،بیرمقی اقتصاد و نبود نقدینگی کافی ،بالتکلیفی فعاالن بازار و تاثیر این مشکالت بر
شاخص بورس اظهار کرد :نمیتوان چشمانداز بازار سرمایه را پیشبینی کرد .ممکن است شاخص
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بورس در ماههای پایانی امسال با رشد همراه باشد یا حتی منفیتر نیز بشود؛ بستگی دارد که چه
اتفاقی در انتظار بازار باشد.

ز -محمد طبیبیان
 -1استفاده ابزاری از بنگاهها
94/08/12

در کشور ما در بسیارى موارد یک شکاف اساسى بین منافع بنگاه اقتصادى و منافع صاحبان و
ذىنفعان (مانند مدیران و کارکنان) آن بنگاه وجود دارد .بسیار وجود دارند شرکتهایى که
ورشکسته محسوب میشوند یا واجد این شرایط هستند؛ در حالى که صاحبان آنها بسیار ثروتمند
و متمکن هستند .همچنین بسیارند شرکتهاى داراى شرایط ناهنجار مالى که ذىنفعان آنان چه
صاحبان یا مدیران و کارکنان از دریافتىهایى برخوردارند که تناسبی با واقعیت آن شرکت ندارد
(براى مثال به سهم سود و پاداش مدیران برخى بانکها و شرکتها در سالهاى گذشته توجه
کنید) .این انشقاق نیز دو علت دارد.
یکى اینکه طى دهها سال آموخته شده که براى بهرهمند شدن ذىنفعان شرکت (صاحبان ،مدیران،
کارکنان و سهمیهطلبان و ملتمسین و امرکنندگان مختلف؛ براى مثال مانند تیم ورزشى محلى که به
دستور فرماندار هزینه خود را از یک کارخانه محلى دریافت کند) وجود یک بنگاه مولد ارزش و
کارآمد ضرورى نبوده و کافى است بنگاه از طریق فشار سیاسى یا مطالبه و روشهاى مختلف به
منابع عمومى ،کمک مالى دولت ،ارز سهمیهاى ،وام ارزان و حمایت گمرکى متصل شود تا جریان
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منابع به ذینفعان تداوم یابد .از بین ذینفعان بنگاهها گروه قابلتوجه ،از نظر تعداد و نقش
اجتماعى ،کارکنان واحدها هستند .این نویسنده طى دهها سال موارد بسیارى را بهیاد دارد که
کارکنان شرکتها براى افزایش دستمزد ،دریافت بن ،جلوگیرى از اخراج و حتى مخالفت با
جهانى شدن و مانند آن اعتراضهایى انجام داده باشند (که ممکن است اعتراض موجهى نیز بوده
باشد) لیکن یک مورد را هم بهیاد نمىآورم که در مورد مشکالت تولید ،ضعف ارزشآفرینى
شرکت ،فرسایش ظرفیت تولید محل کار ،جلوگیرى از ضایعات ،ضرورت بهبود تکنولوژى و
پیشنهاد ایجاد محیط مناسب سیاسى ،اجتماعى و سیاستگذارى اقتصادى براى رشد و توسعه
بنگاه محل کار خود سخنى مطرح کرده باشند .این نیز نمونه دیگرى از انشقاق منافع ذىنفعان و
منافع بنگاه اقتصادى است.
علت دوم نیز این است که شخص حقوقى در کشور ما منزلت واقعى ندارد و نظام ادارى ،حقوقى
و قضایى و افکار عمومى مانند روزنامهها از فرد حقوقى در مقابل غارت ذىنفعان (شامل
صاحبان ،مدیران ،کارکنان و از جمله دولت براى نمونه بیرون کشیدن منابع نقدى از طریق آنچه
به غلط مالیات ارزش افزوده خوانده مىشود) دفاع کند .به همین دلیل نیز هر از گاهى که در مورد
مشکالت بنگاه سخن بهمیان مىآید در حقیقت طرح نیازنامه ذینفعان براى تداوم دریافت است و
نه کمک به بازسازى ،کارآفرینى و کارآیى بنگاهها (مثال به همان نامه مشهور توجه کنید) .به همین
دلیل بهنظر مىرسد هر چه شرایط بنگاه فالکتبارتر بوده باشد ،طلب استعانت و کمک براى آن
گوش شنواترى مىیافته است .این مجموعهاى از ساز و کارها است که بسیارى از بنگاهها را نه
بهعنوان واحد تولید ارزش بلکه بهصورت زهکش انتقال منابع تبدیل کرده است.
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از نگاه اقتصادى یک بنگاه داراى هدف مشخص و آن نیز تولید کارآمد کاال و خدمت خاص است
(تبدیل شدن به زهکش ،یک انحراف ضایعهساز اقتصادى است) .نتیجه این تولید نیز باید منجر به
ایجاد مقادیرى سود شود تا امر تولید قابل تداوم باشد .اگر بنگاهى در شرایط معمول نتواند از
کارآیى و سودآورى برخوردار باشد ،یا این چنین است که قربانى شرایط محیطى است ،از قبیل
سیاستهاى قیمتگذارى یا رقابت غیرمنصفانه وارداتى و دخالتهاى ادارى یا با مشکل وجود
مدیران بىکفایت دست به گریبان است .در این دو حالت راه چاره مشخص است یعنى تغییر
شرایط پیرامونى و مدیریتى بنگاه .و اگر به جز این موارد یک بنگاه زیاندهنده باشد ،یک واحد
ضایعهساز است که ضرورى است برچیده شود و ورشکستگى را به همین دلیل از ابتکارات مهم
عالم تجارت دانستهاند چون به یک کارکرد ضایعهآمیز پایان مىدهد .البته برخى واحدها هم
بهمنظور فعالیت اقتصادى ایجاد نشدهاند؛ بلکه نقش زهکش را براى ذىنفعان ایفا مىکنند و هدف
اصلى آنها اخذ منابع ریالى و ارزى و منابع سهمیهاى و سایر امکانات ،براى انتقال به ذىنفعان
است و فعالیت تولیدى آنان یک نمایش ظاهرى براى پوشاندن واقعیت امر بیش نیست .اینگونه
واحدها زمانى که جریان رانت از هر محل ،خواه منابع بانکى و بودجهاى و ارز با نرخ دولتى یا
سهمیه مواد اولیه قطع شود دیگر دلیل وجودى ندارند .کسانى که براى این دسته از واحدها
دلسوزى مىکنند جز این نیست که یا از روى حسننیت اظهار نظرى را مطرح مىکنند که مبانى
قابلدفاعى ندارد یا از ذىنفعان این شرایط ناسالم اقتصادى دفاع مىکنند که این دفاع نیز براساس
منافع ملى منصفانه نیست.
استفاده از مشابهت کارکرد اشخاص حقیقى و حقوقى مىتواند گویا باشد .یک بنگاه یا شرکت هم
یک شخص است .براى توضیح مطلب از یک تمثیل پیرامون اشخاص حقیقى استفاده مىکنیم.
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شهرى که این نویسنده در زمان کودکى مدتى در آن زندگى مىکرد ،شهرى بود محل عبور مسافر
و یک فعالیت مهم نیز کوزهگرى و تولید ظروف سفالى بود .کسانى ظروف سفالى را که خود یا
دیگران تولید کرده بودند روى چرخدستى قرار مىدادند و با تالش و تبلیغ و جلب مشترى به
مسافران و عابران مىفروختند .فردى هم بود که تعدادى ظرف شکسته روى چرخدستى خود قرار
داده و تعدادى نیز در اطراف خود چیده بود و با قیافه غم زده به آن ظروف شکسته نگاه و دست
خود را به طرف عابران دراز مىکرد .به این معنى که سرمایهام از دست رفته و کمک کنید و مردم
خوش طینت هم به او وجوهى پرداخت مىکردند و چه بسا او با جیب پرتر شب به منزل
مىرفت .اگر آن شهر درست و بسامان اداره مىشد ،این دستهاى دراز براى دریافت را جمع
مىکرد و فقط محیط را براى دستانى فراخناک مىکرد که آماده تولید و تجارت معنى دار بودند.
شاید اگر وزراى محترم و سایرین بخواهند درخواستى داشته باشند ،مىتواند چنین باشد که این
زهکشها را جمعآورى کنید تا اقتصاد کشور بتواند محیطى براى تولیدکننده و بازرگان واقعى
باشد.
-2ریشه مشکالت اقتصادی ایران چیست؟
94/08/26

بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کردهاند که ریشه مشکالت
اقتصاد کشور چیست؟ بسیارى بر این باورند که بهرینهجویى یک مشکل اساسى است .عالوهبر آن
بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مىشود که نیازمند توجه هستند .در اینجا به برخى از آنان اشاره
مىشود.
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بهطور کلى مىتوان گفت که از نظر تولید پایدار ،اقتصاد کشور ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى
است ،آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبهرو است .سایر بخشها
عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو
نشستن آنها هر آینه ظاهر مىشود و دولتها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن
نقدینگى را چاره امر دیدهاند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاهمدت و در مقابل آن تورم بلندمدت
ایجاد کرده است .به جز برخى از مسووالن دولتى از قبل انقالب تاکنون هیچ فرد مطلع اقتصادى
منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورمزا است ،نبوده است .در ارتباط با مسووالن اقتصادى
گرانقدر دولت فعلى نیز یک بىتوجهى شگفتانگیز خود را آشکار مىکند .از اول شروع به کار
دولت ،فعاالن بخش خصوصى و اقتصاددانان طیفهاى مختلف تذکر دادهاند که مشکل اقتصاد
کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود .برخى افراد این نکته را تحتعنوان
بهبود فضاى کسبوکار مطرح کردهاند که بخشى از همان بحث کلى ضرورت حل مشکالت
طرف عرضه بخشهاى اقتصادى است لیکن مسووالن اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید
نمىکنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این مسائل وجود دارد ،اما به هر دلیل ما راه چاره را
نمىدانیم یا مىدانیم و به دالیلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیهها .عالئمى که از
اخبار رایج دیده مىشود ،بیانکننده برخى واقعیتها است که براى یک ناظر بیرونى پرسشبرانگیز
به نظر میرسد.
براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مىتوان توجه کرد .یک واقعیت اینکه طبق قانون اساسى هر
وزیر عالىترین مدیر اجرائى بخش مربوط است .رئیسجمهور وظیفه اداره هیات دولت را به
عهده دارد .حال مشاهده مىشود به جاى اینکه رئیسجمهور از وزرا در مورد مشکالت بخش
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تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست کند ،وزیر اجرایى از
رئیسجمهور مىخواهد که مشکالت بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چارهاى براى
مشکالت اندیشیده شود بلکه مشخصا هدف اصلى مورد نظر ،رونق در بازار سهام از طریق تزریق
نقدینگى است! تصویرى که ترسیم مىشود نقش شرکتدارى این مسووالن است و آن هم
شرکتدارى یک سرمایهگذار مالى ،یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخشهاى اقتصاد کارى
ندارد و در درجه اول مالحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایىهاى کاغذى مانند سهام است.
به این نکته هم ظاهرا توجه نمىشود که رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مىشود ،ولی رونق
دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده ،بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است.
این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است .پس از این کنشها و واکنشها در دولت که جزئیات
آن بر ناظران بیرونى پوشیده است ،دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته
قدیمى که در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است.
یکى اینکه به جاى توجه به مشکالت طرف عرضه ،تحریک تقاضا مورد توجه است ،آن هم از
طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى ،هزینههاى بودجهاى و کمک مالى به صادرات و مانند آن
که عدم توفیق این شیوهها به دفعات آزمون شده است .بهطور خالصه باید گفت که وجود تورم
موجود ،خود نشاندهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا
است و تحریک بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجهاى بهدست نخواهد داد.
اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است .سابقه امر نیز
چنین است که طی سالهای اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب میکردهاند .دلیل آن
نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است .طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت
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کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسقهای مربوطه مواجه
شده و بیاثر میمانده است .گفته شده که صد هزار خودرو در انبارهای تولیدکنندگان انبار شده و
روی دست آنان مانده است .از نظریه اقتصاد میدانیم که مردم حاضرند برای خرید کاالی خوب
قیمت کاالی خوب و برای خرید کاالی بد قیمت کاالی بد را بپردازند ،لیکن حاضر نیستند قیمت
کاالی خوب را در مقابل دریافت کاالی بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودروها هم همین
بوده است .بر حسب آنچه در نشریات آمده است ،اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت
 25میلیون تومان (تا  80درصد قیمت خودرو) وام با نرخ  16درصد به خریداران است .اگر تعداد
خودروهای مورد نظر  100هزار باشد این معادل اعتبار  2500میلیارد تومانی است که بانک
مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی) .در حالی که بانکها نرخهایی
در حد  20تا  22درصد برای سپردههای یک ساله پرداخت میکنند و نرخ ضمنی سود اوراق
خزانه که در ماههاى اخیر منتشر شد نیز  23درصد محاسبه شده است .پرداخت این وام به انتقال
رانت قابلمالحظهای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر میشود .مشخصا اگر بازپرداخت
وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ  20تا  23درصد سود ،ارزش حال رانت انتقالی معادل
 140تا  240میلیارد تومان است .اینکه باالخره مردم خودروها را ارزانتر خریدهاند (از طریق وام
ارزان قیمت) نشان میدهد که مصرفکننده حرف خود را به کرسی نشانده است .اینکه
خودروسازها هم خودروها را به قیمت دلخواه فروختهاند نشان میدهد که آنان نیز حرف خود را
به کرسی نشاندهاند .لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که بهصورت تورم و سایر هزینههای محیط
زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل میشود و این نیز داستان تکراری است؛ یعنی کسانی که
طی دهها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویههای تزریق منابع پی گرفتهاند و
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همین شاکله صنعتی را ایجاد کردهاند باز هم موفق به ادامه آن ،بدون کوچکترین تالش براى
اصالح در ساختارها شده و بهدنبال همان چارههای قدیمی با همان آثار قدیمی رفتهاند.
ویژگىهاى سیاستگذارى اقتصادى در کشور
اقتصاد ایران تا آنجا که به کارکرد بخش عمومى مربوط بوده است ،هنوز یک اقتصاد پولى کامل
نیست .در گذشتههاى دور جوامع از طریق معامله کاالیى به دادوستد مىپرداختهاند تا اینکه پول
بهعنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش مهمى یافت .اقتصادهاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود
معطوف مىدارند تا آن را یک واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند .در
واقع این اتفاقى است که در کشور ما هرگز رخ نداده است .نه اینکه اصوال ما سیاست پولى
نداشتهایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد کرده و عملى شدن این پدیده نیز سیاست
پولى تلقى نمىشود و اصوال ابزارهاى سیاست پولى هم به جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته
است)؛ بلکه پولى شدن اقتصاد بهصورت کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدى
وسیع بوده است؛ به این معنى که دولتها خود به اقداماتى دست زدهاند که به زیان شفافیت و
اعتبار پول کشور تمام شده است .براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و مانند
آن .باتوجه به اینکه واحد پول کشور ریال است همه معامالت بخش عمومى باید بر حسب ریال
ثبت و قابل اجرا باشد ،به این معنى که منطقا باید بودجه بر حسب ریال به بخشها تخصیص
یافته و اگر دالر یا ارز خارجى دیگر الزم مىشود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار
رقابتى ،با پرداخت ریال اقدام کند .تدارک بودجه ارزى یا سهمیهبندى ارزى نیز ناشى از نرخهاى
متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز نشان برخورد ترجیحى با دریافتکنندگان ارز رسمى بوده است.
این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مىشود؛ یعنى اگر به دو بخش هر کدام صد ریال
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بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته باشد که معادل  50ریال ارز سهمیه خریدارى کند
و دومى چنین اجازهاى نداشته باشد .صد ریال براى این دو بخش به یک معنى نیست زیرا صد
ریال اولى بیش از صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد .بهعنوان مثال دیگر ،دولتها
و موسسات سهمیه کاال مانند روغن نباتى و برنج و شکر به کارکنان و کارگران ارائه مىکنند (از
طریق تعاونى ادارات ،سهمیه و اعانه در مناسبتهاى مختلف و بن کارمندى و کارگرى ،بسته
کاالى حمایتى )...و این اقدام را بهعنوان کمک به جامعه یا کارکنان معرفى مىکنند.
در صورتى که این اقدامات عالوهبر اینکه پرهزینه و ناکارآمد و ضایعه آفرین است فایده ظاهرى
آن نیز ناشى از ابهام در قیمت کاالها و در نتیجه ابهام در ارزش پول کشور است .چون اگر
قیمتها مخدوش نمىبود و ارزش پول نیز شفاف مىبود کافى بود که کمکهاى دولتى بر حسب
ریال انجام مىشد و دریافتکننده نیز خود به خرید مایحتاج مىپرداخت؛ بنابراین ریال در برابر
برنج دولتى داراى یک ارزش و در مقابل همان برنج در بازار ،داراى ارزشى متفاوت است .یک
نمونه دیگر اقدامات شهردارىها است که جزئى از بخش عمومى تلقى مىشوند .این مطلب بارها
شنیده شده که بهعنوان پرداخت ،مثال به پیمانکاران ،شهردارى تراکم واگذار کرده است .به این
معنى که به افرادى اجازه داده بهعنوان مابهازای کاال یا خدمت ارائه شده به شهردارى ،فرد
دریافتکننده تراکم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق تعدى به حقوق مردم
اقدام به ساختمانسازى کند که قاعدتا در آن حد ساختساز براى دیگران غیرمجاز بوده است .در
این مواقع نیز دریافتکنندگان این امتیازها در استفاده از آن پروایى به خرج نمىدهند و حدى
براى خود نمىشناسند و نمونه آن نیز در یکى از مناطق غرب تهران رخ داد که بهدلیل
گودبردارى ،بخش بزرگى از ساختمانهاى محل در آستانه تخریب قرار دارد .رسمیت یافتن مبادله
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اجازه تخلف به جاى پول -یعنى تبدیل کردن اجازه تخلف به یک واحد مبادله -در مقابل در
یافت کاال یا خدمت ،خود پدیده بسیار عجیبى است که نمونه آن کمتر یافت مىشود .این ساز و
کار چنان ضایعه بار است که حتى قیمت تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف
مشخص نیست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا کسانى که نهایتا آن را
به ساختوساز تبدیل مىکنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود .بگذریم از
هزینههاى صدها سال آتى که این ساختوسازهاى تخلف بنیاد بر زیست بوم شهر وارد مىکنند.
یا یک نمونه دیگر اینکه به فالن بخش یا نهاد یا صندوق و سازمان و ...در مقابل «رد دیون»
کارخانهها و شر کتهاى دولتى واگذار شده است .این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایىهاى
عمومى و ایجاد ابهام در جریانپذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول کشور است .روش
اصولى این است که اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده به
فروش برسد و مابهازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون دولتى پرداخت شود باید
بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود .این نوع اقدامات در نظامهایى که داراى سابقه
مدیریت کارآمد هستند عواقب قضایى و سیاسى گسترده دارد لیکن در کشور ما متاسفانه
روشهاى عادى و مرسوم است و شاید نیازمند بازنگرى.
یک اثر دیگر مخدوش کردن قیمتها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى است .به
این مثال توجه مىکنیم .یک بخش خاص محصول خود (مثال گاز طبیعى) که نهاده ورودى به یک
بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب کمتر از قیمت بینالمللى براى بخش دیگرى تامین کرده
است .بخش دوم (مثال صنایع پتروشیمى) با استفاده از این نهاده ارزان ،کاالیى تولید کرده که در
مجموع بعضا به قیمتهاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است .پرسشى که مطرح مىشود
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این است که این سود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این ارزش را
کدام بخش ایجاد کرده است؟ منطقا به اندازه اختالف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده ،ارزش
در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و بهدلیل تصمیم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده
است .اگر بخشى از این ارزش که به بخش دوم انتقال یافته ،بهعنوان سهم سود سهامدار و سهم
سود مدیران توزیع شده باشد ،براى انتقال این درآمدها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش
تولیدکننده آن ارزش نبوده است .برای دهها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار
ساختوساز شهری کاری پرسود است و در واقع نیز چنین بوده است .پرسش این است که آیا
آنچه به نظر میرسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟
و پاسخ نیز این است که بهدلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فوالد و
سایر مصالح ساختمانی ،در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخشهای
تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است .به این نحو بخشهای مزبور بهدلیل تولید ارزش و
عدم دریافت آن ضعیفتر از آن چیزی ماندهاند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پررونقتر
از آن چیزی است که ارزشآفرینی آن اجازه میداده است .بهعنوان نمونه دیگر مواردى وجود
داشته که از هر واحد محصول یک بخش خاص مبالغ ثابتى دریافت مىشود که این دریافت بر
قیمت آن کاال منعکس مىشود و قیمت تمام شده آن را باالتر از چیزى که واقعا هست نشان
مىدهد.
این منابع در اختیار تولید کاالیى دیگر قرار مىگیرد (تحت عنوان کاالى ضرورى) که بهدلیل همین
انتقال در آمدى ،این کاال ،بر اساس روشهاى دستورى به قیمتى پایینتر از آنچه مىتوانست
داشته باشد بر خریدار عرضه مىشود .بهعنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش ،به شرایط
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محصوالت کشاورزى داخلى مىتوان توجه کرد .واردات حجیم با ارز دولتى و قیمتگذارى
ادارى و خرید اجبارى برخى محصوالت از کشاورزان که از دهها سال قبل از انقالب مرسوم بوده
و ادامه یافته ،زیانهاى گستردهاى به بخش کشاورزى کشور وارد آورده است؛ زیرا ارزش تولید
شده در این بخش را به مصرفکنندگان و سایر بخشهایى که از این محصول بهعنوان نهاده
استفاده کردهاند ،منتقل کرده است .یکى از یافتههاى شناخته شده علم اقتصاد نقش عالمتدهى
قیمتها در تخصیص منابع است ،چه در تولید یا توزیع .در کشور ما از قبل از انقالب روش
قیمتگذارى ادارى بر اساس روشهاى حسابدارى و مالحظات سیاسى و تنبیه کارآفرینان به
علت تخطى از این قیمتهاى ادارى مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشترین تاثیر منفى
را در شکلدهى بخش تولید ناکارآمد ایفا کرده در سالهاى پس از انقالب نیز تشدید شده و در
برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و روشهاى تنبیه کارآفرینان و کسبه به حیطه تعزیرات
تسرى داده شده است .بسیارى از کارآفرینان با ارزش و خدمتگزار کشور سالها وقت خود را
صرف پیگیرى پروندههایى کردهاند که برخى افراد ادارى براى آنان ساختهاند و البته این افراد نیز
واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى کار مىکنند که بهرغم نیت تهیهکنندگان آن ،در تضاد با
تولید ،سرمایهگذارى و کارآفرینى قرار دارند .این گونه اقدامات که در مقاطع زمانى مختلف با
شدت و ضعف بیشتر یا کمتر انجام شده به سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و غبارآلود
مىکند و این ضرورت را که فراگردهاى تولید کاالها بر اساس میزان ارزشى که تولید مىکنند
ارزیابى شوند ،عمال غیرممکن ساخته و امکان اینکه بخشها و بنگاهها براساس ارزش خلق شده
رشد یابند را منتفى مىکند .اینکه به پول کشور منزلت یک واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با
ثبات و شفاف بخشیده شود و فراگرد ایجاد قیمتهاى اقتصادى براى عالمتدهى صحیح بسامان
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شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید شده در
اختیار تولیدکنندگان آن قرار گیرد یک گام اولیه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را /ظلم چه
بود؟ آب دادن خار را) .همچنین ضرورى است تصحیح اختاللهاى تاریخى در این موارد مورد
عنایت قرار گیرد و آن اقدامات اولیهاى که قرنها است اقتصاد کشور نیازمند و منتظر تحقق آن
باقى مانده و جز از عبور از این مرحله راهى براى ایجاد رشد پایدار در کشور قابل تصور نیست،
یک بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.

 -3وام خودرو رانت به فروشنده و خریدار بود
94/08/26

دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان لیبرال در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت :بسیارى از صاحبنظران و
اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کردهاند که ریشه مشکالت اقتصاد کشور چیست؟
بسیارى بر این باورند که بهرینهجویى یک مشکل اساسى است .عالوهبر آن بسیارى مسائل دیگر
نیز مطرح مىشود که نیازمند توجه هستند .در اینجا به برخى از آنان اشاره مىشود.
بهطور کلى مىتوان گفت که از نظر تولید پایدار ،اقتصاد کشور ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى
است ،آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبهرو است .سایر بخشها
عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو
نشستن آنها هر آینه ظاهر مىشود و دولتها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن
نقدینگى را چاره امر دیدهاند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاهمدت و در مقابل آن تورم بلندمدت
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ایجاد کرده است .به جز برخى از مسووالن دولتى از قبل انقالب تاکنون هیچ فرد مطلع اقتصادى
منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورمزا است ،نبوده است .
در ارتباط با مسووالن اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یک بىتوجهى شگفتانگیز خود را
آشکار مىکند .از اول شروع به کار دولت ،فعاالن بخش خصوصى و اقتصاددانان طیفهاى
مختلف تذکر دادهاند که مشکل اقتصاد کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل
شود .برخى افراد این نکته را تحتعنوان بهبود فضاى کسبوکار مطرح کردهاند که بخشى از
همان بحث کلى ضرورت حل مشکالت طرف عرضه بخشهاى اقتصادى است لیکن مسووالن
اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید نمىکنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این مسائل
وجود دارد ،اما به هر دلیل ما راه چاره را نمىدانیم یا مىدانیم و به دالیلى دستمان بسته است و
مشابه این نوع توجیهها .عالئمى که از اخبار رایج دیده مىشود ،بیانکننده برخى واقعیتها است
که براى یک ناظر بیرونى پرسشبرانگیز به نظر میرسد.
براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مىتوان توجه کرد .یک واقعیت اینکه طبق قانون اساسى هر
وزیر عالىترین مدیر اجرائى بخش مربوط است .رئیسجمهور وظیفه اداره هیات دولت را به
عهده دارد .حال مشاهده مىشود به جاى اینکه رئیسجمهور از وزرا در مورد مشکالت بخش
تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست کند ،وزیر اجرایى از
رئیسجمهور مىخواهد که مشکالت بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چارهاى براى
مشکالت اندیشیده شود بلکه مشخصا هدف اصلى مورد نظر ،رونق در بازار سهام از طریق تزریق
نقدینگى است! تصویرى که ترسیم مىشود نقش شرکتدارى این مسووالن است و آن هم
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شرکتدارى یک سرمایهگذار مالى ،یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخشهاى اقتصاد کارى
ندارد و در درجه اول مالحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایىهاى کاغذى مانند سهام است.
به این نکته هم ظاهرا توجه نمىشود که رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مىشود ،ولی رونق
دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده ،بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است.
این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است .پس از این کنشها و واکنشها در دولت که جزئیات
آن بر ناظران بیرونى پوشیده است ،دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته
قدیمى که در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است .
یکى اینکه به جاى توجه به مشکالت طرف عرضه ،تحریک تقاضا مورد توجه است ،آن هم از
طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى ،هزینههاى بودجهاى و کمک مالى به صادرات و مانند آن
که عدم توفیق این شیوهها به دفعات آزمون شده است .بهطور خالصه باید گفت که وجود تورم
موجود ،خود نشاندهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا
است و تحریک بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجهاى بهدست نخواهد داد.
اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است .سابقه امر نیز
چنین است که طی سالهای اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب میکردهاند .دلیل آن
نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است .طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت
کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسقهای مربوطه مواجه
شده و بیاثر میمانده است .گفته شده که صد هزار خودرو در انبارهای تولیدکنندگان انبار شده و
روی دست آنان مانده است .از نظریه اقتصاد میدانیم که مردم حاضرند برای خرید کاالی خوب
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قیمت کاالی خوب و برای خرید کاالی بد قیمت کاالی بد را بپردازند ،لیکن حاضر نیستند قیمت
کاالی خوب را در مقابل دریافت کاالی بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودروها هم همین
بوه است .
بر حسب آنچه در نشریات آمده است ،اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت  25میلیون
تومان (تا  80درصد قیمت خودرو) وام با نرخ  16درصد به خریداران است .اگر تعداد
خودروهای مورد نظر  100هزار باشد این معادل اعتبار  2500میلیارد تومانی است که بانک
مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی) .در حالی که بانکها نرخهایی
در حد  20تا  22درصد برای سپردههای یک ساله پرداخت میکنند و نرخ ضمنی سود اوراق
خزانه که در ماههاى اخیر منتشر شد نیز  23درصد محاسبه شده است .پرداخت این وام به انتقال
رانت قابلمالحظهای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر میشود .
مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ  20تا  23درصد سود ،ارزش
حال رانت انتقالی معادل  140تا  240میلیارد تومان است .اینکه باالخره مردم خودروها را ارزانتر
خریدهاند (از طریق وام ارزان قیمت) نشان میدهد که مصرفکننده حرف خود را به کرسی
نشانده است .اینکه خودروسازها هم خودروها را به قیمت دلخواه فروختهاند نشان میدهد که
آنان نیز حرف خود را به کرسی نشاندهاند .لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که بهصورت تورم و
سایر هزینههای محیط زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل میشود و این نیز داستان تکراری
است؛ یعنی کسانی که طی دهها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویههای تزریق
منابع پی گرفتهاند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کردهاند باز هم موفق به ادامه آن ،بدون
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کوچکترین تالش براى اصالح در ساختارها شده و بهدنبال همان چارههای قدیمی با همان آثار
قدیمی رفتهاند.
ویژگىهاى سیاستگذارى اقتصادى در کشور
اقتصاد ایران تا آنجا که به کارکرد بخش عمومى مربوط بوده است ،هنوز یک اقتصاد پولى کامل
نیست .در گذشتههاى دور جوامع از طریق معامله کاالیى به دادوستد مىپرداختهاند تا اینکه پول
بهعنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش مهمى یافت .اقتصادهاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود
معطوف مىدارند تا آن را یک واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند .در
واقع این اتفاقى است که در کشور ما هرگز رخ نداده است .نه اینکه اصوال ما سیاست پولى
نداشتهایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد کرده و عملى شدن این پدیده نیز سیاست
پولى تلقى نمىشود و اصوال ابزارهاى سیاست پولى هم به جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته
است)؛ بلکه پولى شدن اقتصاد بهصورت کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدى
وسیع بوده است؛ به این معنى که دولتها خود به اقداماتى دست زدهاند که به زیان شفافیت و
اعتبار پول کشور تمام شده است .
براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و مانند آن .باتوجه به اینکه واحد پول کشور
ریال است همه معامالت بخش عمومى باید بر حسب ریال ثبت و قابل اجرا باشد ،به این معنى
که منطقا باید بودجه بر حسب ریال به بخشها تخصیص یافته و اگر دالر یا ارز خارجى دیگر
الزم مىشود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار رقابتى ،با پرداخت ریال اقدام کند.
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تدارک بودجه ارزى یا سهمیهبندى ارزى نیز ناشى از نرخهاى متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز
نشان برخورد ترجیحى با دریافتکنندگان ارز رسمى بوده است .
این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مىشود؛ یعنى اگر به دو بخش هر کدام صد ریال
بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته باشد که معادل  50ریال ارز سهمیه خریدارى کند
و دومى چنین اجازهاى نداشته باشد .صد ریال براى این دو بخش به یک معنى نیست زیرا صد
ریال اولى بیش از صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد .بهعنوان مثال دیگر ،دولتها
و موسسات سهمیه کاال مانند روغن نباتى و برنج و شکر به کارکنان و کارگران ارائه مىکنند (از
طریق تعاونى ادارات ،سهمیه و اعانه در مناسبتهاى مختلف و بن کارمندى و کارگرى ،بسته
کاالى حمایتى )...و این اقدام را بهعنوان کمک به جامعه یا کارکنان معرفى مىکنند.
در صورتى که این اقدامات عالوهبر اینکه پرهزینه و ناکارآمد و ضایعه آفرین است فایده ظاهرى
آن نیز ناشى از ابهام در قیمت کاالها و در نتیجه ابهام در ارزش پول کشور است .چون اگر
قیمتها مخدوش نمىبود و ارزش پول نیز شفاف مىبود کافى بود که کمکهاى دولتى بر حسب
ریال انجام مىشد و دریافتکننده نیز خود به خرید مایحتاج مىپرداخت؛ بنابراین ریال در برابر
برنج دولتى داراى یک ارزش و در مقابل همان برنج در بازار ،داراى ارزشى متفاوت است .یک
نمونه دیگر اقدامات شهردارىها است که جزئى از بخش عمومى تلقى مىشوند .این مطلب بارها
شنیده شده که بهعنوان پرداخت ،مثال به پیمانکاران ،شهردارى تراکم واگذار کرده است .به این
معنى که به افرادى اجازه داده بهعنوان مابهازای کاال یا خدمت ارائه شده به شهردارى ،فرد
دریافتکننده تراکم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق تعدى به حقوق مردم
اقدام به ساختمانسازى کند که قاعدتا در آن حد ساختساز براى دیگران غیرمجاز بوده است .در
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این مواقع نیز دریافتکنندگان این امتیازها در استفاده از آن پروایى به خرج نمىدهند و حدى
براى خود نمىشناسند و نمونه آن نیز در یکى از مناطق غرب تهران رخ داد که بهدلیل
گودبردارى ،بخش بزرگى از ساختمانهاى محل در آستانه تخریب قرار دارد .رسمیت یافتن مبادله
اجازه تخلف به جاى پول -یعنى تبدیل کردن اجازه تخلف به یک واحد مبادله -در مقابل در
یافت کاال یا خدمت ،خود پدیده بسیار عجیبى است که نمونه آن کمتر یافت مىشود .این ساز و
کار چنان ضایعه بار است که حتى قیمت تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف
مشخص نیست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا کسانى که نهایتا آن را
به ساختوساز تبدیل مىکنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود .بگذریم از
هزینههاى صدها سال آتى که این ساختوسازهاى تخلف بنیاد بر زیست بوم شهر وارد مىکنند.
یا یک نمونه دیگر اینکه به فالن بخش یا نهاد یا صندوق و سازمان و ...در مقابل «رد دیون»
کارخانهها و شر کتهاى دولتى واگذار شده است .این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایىهاى
عمومى و ایجاد ابهام در جریانپذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول کشور است .روش
اصولى این است که اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده به
فروش برسد و مابهازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون دولتى پرداخت شود باید
بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود .این نوع اقدامات در نظامهایى که داراى سابقه
مدیریت کارآمد هستند عواقب قضایى و سیاسى گسترده دارد لیکن در کشور ما متاسفانه
روشهاى عادى و مرسوم است و شاید نیازمند بازنگرى.
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یک اثر دیگر مخدوش کردن قیمتها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى است .به
این مثال توجه مىکنیم .یک بخش خاص محصول خود (مثال گاز طبیعى) که نهاده ورودى به یک
بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب کمتر از قیمت بینالمللى براى بخش دیگرى تامین کرده
است .بخش دوم (مثال صنایع پتروشیمى) با استفاده از این نهاده ارزان ،کاالیى تولید کرده که در
مجموع بعضا به قیمتهاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است .پرسشى که مطرح مىشود
این است که این سود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این ارزش را
کدام بخش ایجاد کرده است؟ منطقا به اندازه اختالف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده ،ارزش
در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و بهدلیل تصمیم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده
است .اگر بخشى از این ارزش که به بخش دوم انتقال یافته ،بهعنوان سهم سود سهامدار و سهم
سود مدیران توزیع شده باشد ،براى انتقال این درآمدها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش
تولیدکننده آن ارزش نبوده است .برای دهها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار
ساختوساز شهری کاری پرسود است و در واقع نیز چنین بوده است .پرسش این است که آیا
آنچه به نظر میرسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟
و پاسخ نیز این است که بهدلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فوالد و
سایر مصالح ساختمانی ،در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخشهای
تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است .به این نحو بخشهای مزبور بهدلیل تولید ارزش و
عدم دریافت آن ضعیفتر از آن چیزی ماندهاند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پررونقتر
از آن چیزی است که ارزشآفرینی آن اجازه میداده است .بهعنوان نمونه دیگر مواردى وجود
داشته که از هر واحد محصول یک بخش خاص مبالغ ثابتى دریافت مىشود که این دریافت بر
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قیمت آن کاال منعکس مىشود و قیمت تمام شده آن را باالتر از چیزى که واقعا هست نشان
مىدهد.

این منابع در اختیار تولید کاالیى دیگر قرار مىگیرد (تحت عنوان کاالى ضرورى) که بهدلیل همین
انتقال در آمدى ،این کاال ،بر اساس روشهاى دستورى به قیمتى پایینتر از آنچه مىتوانست
داشته باشد بر خریدار عرضه مىشود .بهعنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش ،به شرایط
محصوالت کشاورزى داخلى مىتوان توجه کرد .واردات حجیم با ارز دولتى و قیمتگذارى
ادارى و خرید اجبارى برخى محصوالت از کشاورزان که از دهها سال قبل از انقالب مرسوم بوده
و ادامه یافته ،زیانهاى گستردهاى به بخش کشاورزى کشور وارد آورده است؛ زیرا ارزش تولید
شده در این بخش را به مصرفکنندگان و سایر بخشهایى که از این محصول بهعنوان نهاده
استفاده کردهاند ،منتقل کرده است .یکى از یافتههاى شناخته شده علم اقتصاد نقش عالمتدهى
قیمتها در تخصیص منابع است ،چه در تولید یا توزیع .
در کشور ما از قبل از انقالب روش قیمتگذارى ادارى بر اساس روشهاى حسابدارى و
مالحظات سیاسى و تنبیه کارآفرینان به علت تخطى از این قیمتهاى ادارى مرسوم بوده و این
امر که به نظر نگارنده بیشترین تاثیر منفى را در شکلدهى بخش تولید ناکارآمد ایفا کرده در
سالهاى پس از انقالب نیز تشدید شده و در برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و
روشهاى تنبیه کارآفرینان و کسبه به حیطه تعزیرات تسرى داده شده است .بسیارى از کارآفرینان
با ارزش و خدمتگزار کشور سالها وقت خود را صرف پیگیرى پروندههایى کردهاند که برخى
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افراد ادارى براى آنان ساختهاند و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى کار
مىکنند که بهرغم نیت تهیهکنندگان آن ،در تضاد با تولید ،سرمایهگذارى و کارآفرینى قرار دارند .
این گونه اقدامات که در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر انجام شده به
سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و غبارآلود مىکند و این ضرورت را که فراگردهاى تولید
کاالها بر اساس میزان ارزشى که تولید مىکنند ارزیابى شوند ،عمال غیرممکن ساخته و امکان
اینکه بخشها و بنگاهها براساس ارزش خلق شده رشد یابند را منتفى مىکند .اینکه به پول کشور
منزلت یک واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشیده شود و فراگرد ایجاد
قیمتهاى اقتصادى براى عالمتدهى صحیح بسامان شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در
اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید شده در اختیار تولیدکنندگان آن قرار گیرد یک گام
اولیه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را /ظلم چه بود؟ آب دادن خار را) .همچنین ضرورى
است تصحیح اختاللهاى تاریخى در این موارد مورد عنایت قرار گیرد و آن اقدامات اولیهاى که
قرنها است اقتصاد کشور نیازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از این مرحله راهى
براى ایجاد رشد پایدار در کشور قابل تصور نیست ،یک بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.
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ح -علی اکبر کمیجانی
 -1بار تامین مالی کشور بر دوش کیست؟
 17آبان 94

قائممقام بانک مرکزی چالشهای شبکه بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت :به دلیل سهم ناچیز
بازار سرمایه عمده بار تامین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است.
اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران پساتحریم به
اصالح ساختار تامین مالی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت :معموال در تامین مالی بنگاهها یک
جهتگیری وجود دارد و قاعدتا باید تامین مالی بزرگ بنگاهها از طریق بازار سرمایه صورت
گرفته و رفع نیازهای مقطعی آنها از طریق نظام بانکی باشد ،اما علیرغم فراز و نشیب زیاد
متاسفانه بازار سرمایه نتوانسته نقش شایسته خود را در این خصوص ایفا کند و بار سنگین تامین
مالی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته است.
وی افزود :از سوی دیگر تامین مالی از سوی سرمایهگذار خارجی و جذب منابع خارجی با توجه
به شرایط تحریم با محدودیت مواجه بوده است .اما آمار سالهای قبل از تحریم نشان میدهد که
موفقیت چندانی در جذب منابع مالی خارجی کسب نکردیم.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به وضعیت بازار سرمایه عمده تامین مالی بنگاهها بر دوش سیستم
بانکی بوده به طوری که سهم بازار پول در تامین مالی در سال  1393به  88درصد رسیده است.
اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی  7.6درصد و سهم سرمایه خارجی  2.5تا  3درصد بوده
است.
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وی تصریح کرد :در حال حاضر قسمت عمدهای از تامین مالی شرکتها در دنیا از طریق
بازارهای استقراضی و انتشار اوراق قرضه صورت میگیرد .این درحالی است که در ایران چیزی
به نام اوراق قرضه وجود ندارد و تنها اوراق مشارکت برای تامین مالی محدود شرکتهای دولتی
منتشر میشود.
قائممقام بانک مرکزی در ادامه به چالشهای عمده بازار پول اشاره کرد و گفت :همواره نظام
بانکی در جراید و بنگاهها مورد انتقاد و سوال واقع میشود .این در حالی است که وضعیت نظام
بانکی نشان دهنده چالشهای موجود در آن است به طوری که امروزه نظام بانکی با وضعیت
ترازنامهای مواجه است و از این نظر از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست زیرا با انباشت بدهی
دولت به شبکه بانکی روبرو شده است.
کمیجانی به باال بودن نسبت مطالبات غیر جاری و عدم گردش منابع بانکی اشاره کرد و گفت:
طبق آمار شهریور ماه نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت بانکی  91هزار میلیارد تومان
بوده است که اگر بدهی دولت به شرکتهای دولتی را به این عدد اضافه کنیم بدهی دولت به
سیستم بانکی مشخص میشود .لذا منابع قفل شده و امکان استفاده از آن بسیار محدود است.
وی چالش دیگر شبکه بانکی را تکالیف بودجهای بخش دولتی به شبکه بانکی دانست و عنوان
کرد :در سالهای اخیر از حجم تکالیف بودجهای دولت به سیستم بانکی کاسته نشده و دولت در
ایفای تعهدات خود چندان کوشا نیست و تعهدی برای ایفای آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد :پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانکها چالش دیگری است که اقدام
جدی در خصوص آن صورت نگرفته است.
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 -2بدهی دولت به بانکها  150هزار میلیاردی شد
94/08/24

گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی داده نشده
است ولی اخیرا اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی از بدهی  150هزار میلیارد تومانی بخش
دولتی به بانکها خبر داد.
بدهی دولت به بانکها به  150هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از یک
سال گذشته تاکنون رئیس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رئیسجمهور،
تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رئیسسازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح
کرده است.
اعالم  150هزار میلیارد تومان بدهی دولتیها به شبکه بانکی حاکی از رشد  50هزار میلیارد
تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است .این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره
بانک مرکزی از بانکها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود  106هزار
میلیارد تومان بوده که  102هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود  4000میلیارد تومان دیگر به
شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته است .چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در
جلسهای که به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته
تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند در بحث آزاد سازی داراییهای بلوکه شده و نحوه
مصرف آن و در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به
منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزادسازی
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داراییهای بلوکهشده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است ،به طوری که پس از کسر
سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال
تبدیل شده و به حساب خزانه واریز میشود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن
تصمیمگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانکها و بدهی دولت به شبکه
بانکی از معضالت فعلی محسوب میشود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از
سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی
دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکها تخصیص دهیم ،در حضور نوبخت اعالم کرد که« البته
این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیمگیری شود».

 -3طبقات پایین جامعه توانایی استفاده از طرح خرید کاالی ایرانی را ندارند
94/08/17

حسین راغفر اقتصاددان گفت :طبقات متوسط پایین و کم درآمد قطعاً نمیتوانند از این فرصت
استفاده کنند و طبقه متوسط به باال و پردرآمدها از آن منتفع خواهند شد.
به گزارش مفتاح ،اکبر کمیجانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما،
هدف از اجرای سیاستهای جدید ارائه تسهیالت برای خرید خودرو و کاال را رونق بخشی
فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش تقاضا دانست و گفت :مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هر
دو مدنظر این طرح هستند.
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قائم مقام بانک مرکزی ،محل اختصاصیافته برای منابع این طرح را منابع بانکها و بانک مرکزی
اعالم کرد و گفت :رقم و مبلغ در نظر گرفتهشده برای اجرای این طرح مشخص است اما بسته به
آنچه که چه استقبالی از آن صورت میگیرد ،اختصاص مییابد.
کمیجانی با تأکید بر نگرانی بانک مرکزی از آثار تورمی این طرح ،اظهارداشت :بیشک اثر تولیدی
اجرای این طرح بیشتر از اثر تورمی آن خواهد بود و پیش از آنکه آثار تورمی آن در جامعه خود
را نشان دهد ،بانک مرکزی اقدامات مناسب را صورت خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولید و عملکرد پایین برخی واحدهای تولیدی ،تصریح
کرد :در بازار مازاد عرضه وجود دارد و امیدواریم با تحریک تقاضا این مازاد برطرف شود.
کمیجانی با بیان اینکه بناست تا وجوه اختصاصیافته با مدیریت آن به تولیدات مشخص
اختصاص یابد ،گفت :با وجود این مسئله بعید است که تقاضای کاذب برای ارز در بازار بوجود
آید.
وی با اشاره به انباشت تولیدات در هر دو تولیدکننده بزرگ خودروی ایرانی ،گفت :ابزارهای
احتیاطی بانک مرکزی هم در این طرح فعال است و به طور روزانه نوسانات بازار را کنترل
میکند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد :عمر اجرای طرح ارائه تسهیالت برای خرید خودرو و کاال
ششماهه است و بنا نداریم که آن را در میانه راه متوقف کنیم.
 4روزه کارت اعتباری خرید  10میلیونی میدهیم
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مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت :تالش ما بر آن
است تا زمان اجرای طرح و استفاده متقاضیان از تسهیالت را هر قدر که میتوانیم کوتاه کنیم.
ناصر حکیمی افزود :از زمان وصول درخواست دستگاهها به بانکها ظرف مدت چهار روز
کارتهای خرید کاالی بادوام صادر و به دستگاهها ارسال میشود.
وی گفت :فهرستی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای خرید کاال اعالم کرده ،بناست تا به
روز معرفی شود و احتمال اضافه شدن به آن یا کم شدن از آن وجود دارد.
مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی افزود :هدف اصلی این طرح تحریک تقاضا و استفاده از
ظرفیت تولیدکنندگان است.
شتابزدگی در اجرای طرح خرید ایرانی
حسین راغفر اقتصاددان هم در ادامه این برنامه ،هدف از اجرای این طرح را ترغیب تولید داخلی
دانست و افزود :البته نوعی شتابزدگی و ابهاماتی در آن وجود دارد.
وی گفت :بخش زیادی از مردم که دارای شغل آزاد هستند یا درآمد پایین دارند ،در این طرح
دیده نشدهاند و همه کارکنان نمیتوانند به یک سطح از این تسهیالت استفاده کنند و این خود
یکی از علتهای پیچیده شدن اجرای این طرح است.
این اقتصاددان افزود :طبقات متوسط پایین و کم درآمد قطعاً نمیتوانند از این فرصت استفاده کنند
و طبقه متوسط به باال و پردرآمدها از آن منتفع خواهند شد.
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وی اظهارداشت :بدون شک اجرای این طرح آثار تورمی در بازار خواهد داشت اما میزان آن به
خاطر نامشخص بودن حجم اعتبارات در نظر گرفتهشده و اینکه چه کسانی از آنها منتفع خواهند
شد دقیقاً معلوم نیست.
راغفر با بیان اینکه بیشترین منفعت از اجرای این طرح را مونتاژکاران و خودروسازان میبرند،
تصریح کرد :با اجرای این طرح با افزایش تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و آثار تورمی آن
بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان گفت :در شرایطی که در رکود هستیم شاهد تخفیفهای ویژه مونتاژکاران برای
خرید خودروهایشان هستیم ،زیرا هزینههای تولیدشان در مقایسه با خودروسازان داخلی بسیار
کمتر است.
وی با اشاره به فعالیت  23شرکت و خودروساز در داخل کشور ،تصریح کرد :برخی از این
شرکتها حتی اتاق رنگ هم نداشتند و محصولشان به طور کامل از خارج وارد میشد.
راغفر با اشاره به قرار گرفتن نام برخی از برندها و کاالها در فهرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،گفت :این مسئله میتواند ناشی از وجود کانونهای قدرت و حضورشان در
تصمیمگیریها باشد که منابع به کدام جهت سوق داده شوند.
وی با بیان اینکه آن انتظاری که در اجرای این طرح میرود ،محقق نخواهد شد ،افزود :بانکها در
شرایط کنونی هیچ انگیزهای برای تسهیالت  16درصدی ندارند و آنها درجاهای دیگر
سرمایهگذاری میکنند.
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این اقتصاددان خاطرنشان کرد :یکی از اهداف این طرح کمک به تولیدات داخلی است در حالی
که با اجرای آن اشتغالی صورت نخواهد گرفت و تالش میشود کاالهایی را که تقاضایی برای آن
نبوده است ،به فروش برسد.
 -4فرمان بازار پولی و مالی در دست کیست؟
94/08/20

این روزها شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خبرساز هستند .از تسهیالت  25میلیون تومانی
خرید خودرو گرفته تا تسهیالت  60میلیون تومانی اوراق مسکن و کاهش نرخ سود بانکی .ارسال
خبرهای ضدونقیض از تصمیمات اتخاذ شده در این موارد موجی از سردرگمی را میان فعاالن
اقتصادی به وجود آورده است .یکی از نمونههای این تصمیمات نامه بانک مسکن به بانک مرکزی
در مورد تسهیالت  60میلیون تومانی مسکن است .اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی پیش از
این گفته بود :مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی اواخر هفته گذشته اعالم
شده و ابالغیه آن باید به شعب صادر شود.
خبرگزاری مهر با بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی نحوه پرداخت وام  60میلیون تومانی
خرید مسکن گزارش داد که هیچ ابالغیه و دستورالعملی در این زمینه به شعب این بانک ابالغ
نشده است .یکی از مسئوالن بانک مسکن در این باره گفت :این بانک مالحظاتی در پرداخت و
نحوه ارائه وام 60میلیون تومانی دارد ،بنابراین برای مشخص شدن دقیق وضعیت و چگونگی
تخصیص وام بانک مسکن نامهای به بانک مرکزی ارسال و سواالت و ابهامات خود را در این
زمینه مطرح کرد.
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اکبر ایزدی افزود :بانک مسکن به محض دریافت پاسخ ابهامات ،دستورالعمل را به سرعت و در
زمان کوتاهی تدوین و به شعب ابالغ خواهد کرد .این مقام مسئول تصریح کرد :مصوبه شورای
پول و اعتبار ،کلیات را مطرح میکند اما ابهاماتی در زمینه ضرایب ،سود ،زمان آغاز طرح،
مشموالن و غیره وجود دارد که بانک مرکزی الزم است به آنها پاسخ دهد.
اما چرا شورای پول و اعتبار اینگونه در حلقه تصمیمات متناقض که قابلیت اجرایی آن زیر سوال
و محل تردید است مواجه شده؟
مصوبات متناقض
فرمان بازار پولی و مالی کشور رها شده است و این بخش معلوم نیست که چگونه اداره یا هدایت
میشود .این جملهای است که عارف مرتضوی ،کارشناس اقتصادی به «فرصت امروز» میگوید.
وی اعتقاد دارد که تنگناهای مالی و فشاری که بانک مرکزی از کمبود منابع مالی و در کنار آن
فشار دولت برای تزریق نقدینگی به بخش تولید متحمل میشود شرایطی را رقم زده که
تصمیمات خلق الساعه محصول آن است ،تصمیماتی که نه چارچوب و ساختار کارشناسی آن
مورد تأیید است و نه میتوان چشمانداز مطمئنی برای اجرای آن داشت.
وی در این باره گفت :خطاهای شورای پول و اعتبار و مصوباتی که در اجرا با بنبست مواجه
میشوند یا تصمیماتی که با نقیض خود مواجه میشوند رو به ازدیاد گذاشته است .تقریبا میتوان
سال  94را سال اشتباهات مکرر شورای پول و اعتبار قلمداد کرد .در ابتدای این سال تصویب
ارائه وام  60میلیون تومانی مسکن از طریق بانکهای تجاری به تصویب شورای پول و اعتبار
رسید و در اجرا بانکهای تجاری اعالم کردند که نمیتوانند این تسهیالت را بپردازند .وی افزود:
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چندی بعد بحث تسهیالت  25میلیون تومانی به راه افتاد .موضوع این تسهیالت و اقساط آن بارها
و بارها با خبرهای متفاوتی منتشر شد و سرانجام با دورههای چهار و هفت ساله و اقساط  500و
 700هزار تومانی تثبیت شد اما آثار آن در بازار هنوز مورد تردید است .مشابه همین اتفاق در
مورد تسهیالت  60میلیون تومانی مسکن افتاده که با انتقاد بانک مسکن روبهرو شده است .
این کارشناس تاکید کرد :اگر بنا بود فعاالن بازار تصمیمات شورای پول و اعتبار را جدی بگیرند
ما باید اثرات این تصمیمات را در بازار سرمایه ،مسکن و ارز میدیدیم اما این روزها در این
بازارها شاهد هستیم که بازار سرمایه با معامالت کم رمقی مواجه است و قیمت ارز هم پس از
مدتها دوباره مرز  3500تومان را شکسته است و اگر باالی این رقم تثبیت شود میتواند آثار
زیانباری را برای تثبیت نرخ ارز که شورای پول و اعتبار وعده داده به وجود بیاورد.
شورای پول و اعتبار با دولت هماهنگ نیست
مهدی رجبی ،کارشناس اقتصادی درگفتوگو با «فرصتامروز» در این باره گفت :ضرورت دارد
در بازنگری ساختار نظام پولی و بانکی کشور ،نقش شورای پول و اعتبار متحول شود .ظاهرا قرار
است این شورا منحل شود اما جایگزین آن هنوز معلوم نیست .همین خبر انحالل نشان میدهد
که تیم اقتصادی دولت احساس کرده که شورای پول و اعتبار قادر به ایفای نقش هدایتگرانه و
پشتیبانی در بازار پولی و مالی نیست.
وی افزود :بانک مرکزی ارکانی دارد که شورای پول و اعتبار از ارکان اصلی سیاستگذاری آن
است .جالب اینکه وزیر اقتصاد بهعنوان یکی از اصلیترین تصمیم گیرندگان اقتصادی در این
شورا عضویت دارد اما ساختار و ترکیب شورا بهگونهای است که گاهی تصمیمات شورا برخالف
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جریان عمومی تصمیمات اقتصاد کشور است .این کارشناس اقتصادی تأکید کرد :رئیسجمهور و
وزیر اقتصاد تمایل به کاهش نرخ سود دارد ،بانکها هم همین موضوع را میپذیرند اما در نهایت
شورای پول مانع این اتفاق مهم اقتصادی میشود .این نشان میدهد که ساختار شورای پول و
اعتبار با بدنه اقتصادی دولت همراه نیست و در تضاد است.

 -5نسبت به آثار تورمی بسته جدیدنگران هستیم
94/08/17

کمیجانی با بیان این که ما نیز نسبت به آثار تورمی این طرح نگران هستیم گفت :با توجه به
سیاستهای انبساطی آثار تورمی در بخشهایی از اقتصاد مشاهده خواهد شد.
به گزارش مرصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران ،در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته حسین راغفر
اقتصاد دان ،اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی و ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطالعات بانک
مرکزی به بحث و بررسی پیرامون موضوع ابهامات وام خرید کاال و خودرو پرداختند.
گروههای گستردهای از مردم قادر نخواهند بود از منافع این طرح بهرهمند شوند
در ابتدای این برنامه حسین راغفر اقتصاددان درباره این که اصالحیههای متعدد درباره این
سیاستها از کجا ناشی میشود گفت :طرحی که عنوان شده با هدف ترغیب تولید در کشور بوده
که البته به نظر میرسد نوعی شتابزدگی در اجرای این طرح وجود دارد چرا که هنوز ابهامات
زیادی درباره چگونگی اجرای آن وجود دارد.
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وی اضافه کرد :عالوه بر ابهامات این طرح گروههای گستردهای از مردم نیز قادر نخواهند بود
وارد این طرح شوند و از آن استفاده کنند.
در ادامه این برنامه اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی نیز در خصوص این که منابع اجرای این
طرح چقدر است و این منافع از کجا تأمین میشود اظهار داشت :در این بحث در مقابل محرک
کننده اقتصاد یعنی هم مصرفکننده و هم تولیدکننده مهم هستند و اگر این طرح به گونهای که
طراحی شده است اجرای شود قطعاً پایان اینها اثربخشی مثبتی در اقتصاد خواهد داشت.
سرجمع منابع در نظر گرفته برای این تسهیالت بستگی به استقبال مردم دارد
وی با بیان این که منابع اجرای این طرح در درجه اول از منابع بانکها و پس از بانک مرکزی
است گفت :منابع اجرای این طرح در درجه اول از خود بانکها تأمین میشود و چنانچه بانکها
منابع نداشته باشند به بانک مرکزی مراجعه میکنند و منابع بانک مرکزی در اجرای این طرح به
آنها کمک خواهد کرد.
قائممقام بانک مرکزی همچنین درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح
اظهار داشت :این امر بستگی به استقبال مردم دارد ضمن این که ما محدودهای را در بانک مرکزی
برای اجرای این سیاست برای خودمان در نظر گرفتهایم اما شاید اعالم عدد خاصی در این مرحله
خیلی ضرورتی نداشته باشد لذا باید منتظر باشید و ببینیم استقبال چگونه خواهد بود.
کمیجانی با بیان این که ما نیز نسبت به آثار تورمی این طرح نگران هستیم گفت :با توجه به
سیاستهای انبساطی آثار تورمی در بخشهایی از اقتصاد خواهد بود که در این بخشها نیز قبل
از آن که آثار تورمی ظاهر شود اقدامات احتیاطی توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
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اجرای طرح تسهیالت خرید خودرو و کاال آثار تورمی خواهد داشت
در ادامه این بحث راغفر نیز در خصوص این که آثار تورمی این طرح به چه میزان است گفت:
اگر حجم اعتباری که قرار است تزریق شود مشخص میشد بهتر میشد راجع به آثار تورمی آن
بحث کرد.
وی با تاکید بر این که اجرای این طرح آثار تورمی خواهد داشت اظهار داشت :این که میزان تورم
چقدر باشد بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به این اشاره کرد که در این
مسئله چه کسانی منتفع خواهند شد.
تولیدکنندگان واقعی شامل این طرح نخواهند شد
این اقتصاددان کشورمان اظهار داشت:منافع این طرح بیشتر شامل مونتاژکاران در صنایع خانگی و
خودروسازان میشود و تولیدکننده واقعی شامل این طرح نخواهد بود و نتیجه آن میشود که ما به
زودی با تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و به دنبال آثار تورمی که این طرح خواهد داشت
شاهد افزایش قیمت ارز نیز خواهیم بود که خود این موضوع موجب تورم میشود.
راغفر با اشاره به اینکه همه کارکنان نمی توانند به یک نسبت از این طرح استفاده کنند گفت :زیرا
این مسئله بستگی به میزان دریافتی کارکنان دارد .
وی اظهار داشت :در شرایط کنونی با رکود مواجه هستیم و در این رابطه شاهد تخفیف های ویژه
مونتاژ کاران هستیم .
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این اقتصاددان با اشاره به اینکه در مورد فرش سه برند در حال حاضر معرفی شده اند گفت :این
در حالی است که  300تولید کننده فرش داریم .
شائبه کانون های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری های این طرح می تواند تعیین کننده
باشد.
راغفر با بیان اینکه شائبه کانون های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری های این چنین می
تواند تعیین کننده باشد اظهار داشت :تعداد زیادی تولید کننده داخلی داریم ولی چرا سه شرکت
انتخاب شدند باید وزارت صنایع پاسخگو باشد .
مونتاژکاران بیشترین استفاده را از این طرح می برند
وی با اشاره به اینکه فشار کانون های قدرت در تصمیم گیری و حضور این دسته از کانون ها در
مجامع تصمیم گیری بخش های عمومی این شائبه را بیشتر می کند گفت :این طرح محرک اصلی
به حساب می آید ،به طوری که در بین خودروسازان مونتاژکاران هستند که می توانند بیشترین
استفاده را ببرند .
استقبال مورد انتظار پیرامون طرح موجود پدید نخواهد آمد
این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا تعادل در بازار با این طرح به هم می
خورد ادامه داد :باید منتظر واکنش مردم باشیم به نظر می رسد استقبال مورد انتظار پدید نخواهد
آمد زیرا مشکالت اجرایی و ابهاماتی در این طرح وجود دارد .
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راغفر با بیان اینکه بانک ها در شرایط کنونی انگیزه ای برای پرداخت وام  16درصدی ندارند
گفت :یکی از اهداف این طرح کمک به تولید است که اتفاق نخواهد افتاد زیرا اشتغال ایجاد نمی
شود و عمال تالشی برای فروش کاالهای انباشته شده صورت می گیرد .
وی با اشاره به اینکه تسهیالت اقساطی برای خرید خودرو  16درصد است گفت :باید دید چه
کسانی از این طرح منتفع می شوند لذا باید اذعان داشت که طبقات متوسط به باال می توانند از
این طرح استفاده کنند و طبقات قشر پایین از این طرح محروم می مانند .
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در چند سال گذشته  22شرکت خودرو ساز داشتیم که برخی از
آن ها اتاق رنگ هم نداشتند اظهار داشت :کل خودروی این شرکت ها به کشور وارد می شد .
راغفر ادامه داد :به نظر می رسد گروه هایی از خودروسازان بتوانند بیشترین نفع را از این طرح
ببرند.
لیست های اعالمی از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی به صورت مرتبط روزآوری می شود
حکیمی در ادامه با اشاره به اینکه لیست کاالهای اعالم شده از سوی وزارت صنعت به صورت
مرتبط روزآوری می شود گفت :وزارت صنعت و بانک مرکزی لیست های موجود را به صورت
مرتب بررسی می کنند .
وی با اشاره به اینکه اگر تقاضا از طریق اعتبارات افزایش یابد موجودی انبارها برای این طرح
کفایت می کند گفت :تحریک تقاضا سیاست اصلی در این طرح به حساب می آید .زیرا موجودی
تولید کنندگان به گردش در می آید .
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کمیجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آثار تورمی این طرح چه قدر است گفت :این
طرح ضربه گیر در برابر محرک تقاضا است لذا این وجوه مدیریت شده به حساب می آید و با
مراقبت وزارت صنعت ،معدن و تجارت این منابع در جهت تعریف شده ای هدایت می شوند .
دلیلی بر افزایش تورم وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه خودروسازان در انبارهایشان با انباشت موجودی مواجه هستند گفت :دلیلی
بر افزایش تورم وجود ندارد لذا ابزارهای احتیاطی فعال خواهند بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه این طرح را در حین اجرا متوقف نخواهیم کرد گفت:
عمر اجرای این طرح شش ماه خواهد بود .
کمیجانی ادامه داد :انتظار داریم سهم قابل مالحظه ای از فروش اقساطی به سمت تولید کنندگان
داخلی جریان پیدا کند.

ط -سعید لیالز
 -1اقتصاد ایران را چگونه بسازیم؟
 7آبان 1394

در ادامه سلسله نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران3 ،اقتصاددان بزرگ دیدگاههای خود درباره
شرایط اقتصاد ایران در دوران خروج از رکود را بررسی کردند .پسران مقیم امریکاست و در این
نشست از طریق اسکایپ نظرات خود را عنوان و بر لزوم سرمایهگذاری در اقتصاد تاکید کرد .از
www.tehranhim.com

96

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

سوی دیگر ،به اعتقاد مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران اگر دولت یک اقدام جدی و
شجاعانه و درواقع جراحی عمیقی در اقتصاد انجام ندهد به نظر نمیرسد با پیشنهاد و بستههایی
کهمُسکن تلقی میشود مشکلی حل شود .به گفته خوانساری ،با این رکود شدید به بنیانهای
اقتصادی آسیب وارد میشود که خوشایند نخواهد بود.
لزوم اصالح و تعدیل اقتصاد
محمدهاشمپسران با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران گفت :با توجه به اینکه تحریمها
در  2تا  3ماه آینده برداشته میشود ،انتظارات زیادی هم در داخل و هم درخارج از کشور از
دولتمردان شکلگرفته است.
نامزد نوبل اقتصاد تاکید کرد :اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمدهای است که به سادگی نمیتوان
برای آن راهکار ارائه داد .البته حرف من به این معنا نیست که راهحل وجود ندارد اما راهحلها در
بلندمدت جواب میدهند.
وی قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران دانست و گفت :همه میدانیم که
اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار باالست و نوسانات قیمت نفت ،صادرات نفت و پتروشیمی و
فرآوردهها نیز همواره نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته است.
به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش ایفا کرده و میکند
تحریمهای اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است .او گفت :با برداشته
شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصالح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان میدهد.
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او افزود :مسئله سوم نبود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ
سیاستهای پوپولیستی در گذشته بوده است .تداوم سیاستهای پوپولیستی منابع اقتصادی را به
جای سرمایهگذاری به سمت مصرف سوق داده است .او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص
داخلی در سالهای گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت :کاهش سرمایهگذاری در این
دوره ارقام قابل توجهی است و بین  12تا  15درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش
خصوصی با کاهش سرمایهگذاری مواجه بودهایم .در حالی که در همین دوره مصرف درنهایت
حدود  5/1درصد کاهش یافته است .یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایهگذاری
و تولید بوده است.
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود :این روند باعث شده که ما امروز نتوانیم سرمایهگذاری قابل
توجهی انجام دهیم و به تبع آن ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از
منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه
دهیم.
او همچنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و
توضیح داد :اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم
نمیتوانیم در این رقابت دوام بیاوریم.
هاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که به تازگی در اقتصاد ایران روی داده است .به
گفته وی کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت روحانی حدود  45درصد بوده و
درحالحاضر به حدود  13درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است .او عنوان کرد :کاهش نرخ تورم
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سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیشبینی نکرده بود به همین دلیل نرخ بهره در بانکها
بیش از نرخ تورم است.
نامزد نوبل اقتصاد افزود :اگر نرخ بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد ،در سرمایهگذاری اثری
ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهرهها بیش از نرخ تورم است ،سرمایهگذاری بخش خصوصی
ضربه میبیند.
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار  4تا  5میلیون دالر اوراق قرضه دولتی گفت :اگر دولت در
نظر داشته باشد ،نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری باال ببرد ،ممکن است
بانکهای خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح باالیی نگاه دارند که این امر اجازه نمیدهد
منابع مالی بانکها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود .در نتیجه اختالف میان نرخ اسمی بهره در
بازار با نرخ تورم ،منجربه افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد.

افزایش نرخ بهره واقعی منتج به کاهش سرمایهگذاری میشود .از اینرو بسیار حائزاهمیت است
که سیاستهای پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد.
درواقع ،با کاهش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد ،لطمه
بزرگی به اقتصاد ایران وارد میشود.
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او همچنین با بیان اینکه قیمت نفت بهطور تقریبی غیرقابل پیشبینی است عنوان کرد :به احتمال
زیاد قیمت نفت در آینده کوتاهمدت در سطح  45تا  50دالر باقی بماند؛ بنابراین نمیتوان این
گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریمها بازمیگردد.
پسران گفت :حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد ،درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود
و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایینتر تطبیق دهند .تنها باید امیدوار بود که
میزان سرمایهگذاریها بهویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
پسران سرمایهگذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت :ایران دارای منابع
عمدهای است که میتواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد .درنهایت باید صنایع داخلی کشور
گسترش پیدا کند و اصالحاتی انجام شود که براساس آن منابع مالی تامین شود تا صادرات
غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
سال دیگر اقتصاد ایران گسترش مییابد
پروفسور پسران در ادامه گفت :تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که
منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا  50میلیارد دالر نیز
برسد ،اگر بهتدریج وارد اقتصاد کشور شود ،تزریق آن اصالحات اقتصادی را به تاخیر بیندازد.
وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن است مشکالتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد ،افزود:
اصالحات اقتصادی باید در صدر سیاستهای دولت ایران قرار گیرد.
وی سپس ادامه داد :اینگونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریمها برداشته شود ،اقتصاد
ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد بلکه باید تالشهای بیشتری در این زمینه
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انجام شود .نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014م گفت :با این بهانه که گشایشهایی قرار است
در زمینه برداشته شدن تحریمها و درآمدهای ارزی انجام شود ،نباید اصالحات اساسی اقتصادی
در ایران را به تعویق انداخت.
پروفسور هاشم پسران یکی از مواردی را که به اعتقاد وی باید در اولویت اصالح قرار گیرد،
حاملهای انرژی دانست و گفت :امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در
پایینترین میزان خود در سالهای اخیر قرار گرفته ،بهترین زمان برای اصالح نرخ حاملهای
انرژی بهویژه بنزین است.
او خوشبینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود :به احتمال زیاد
اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد در حالی که سرمایهگذاران خارجی نیز خود
را آماده ورود به بازار ایران میکنند و منتظر هستند تحریمهای علیه ایران برداشته شود .بنابراین
بهطور قطع سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام خواهد شد .بهویژه اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند
و منابع برای سرمایهگذاری در ایران افزایش یابد.
پروفسور هاشم پسران افزود :مسئله اصلی این است که اگر اصالحات اقتصادی در ایران هرچه
سریعتر انجام نشود ،گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاهمدت خواهد بود در حالی که به اعتقاد من
ایران برای  10سال آینده باید رشد اقتصادی حدود  6تا  8درصد داشته باشد.
اقتصاد ایران باید آزاد شود
سعید لیالز اما معتقد است بهترین راه رهایی از رکود کنونی ،مراجعه به مردم و بخش خصوصی
است .این اقتصاددان گفت :راهحلهایی که برای رفع مشکالت اقتصادی در ایران ارائه میشود،
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بیشتر راهحلهای سیاسی است تا راهحلهای اقتصادی؛ به عنوان نمونه اینکه یارانهها را قطع کنیم
یک راهحل سیاسی است؛ یا اینکه میگویند قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد در
چارچوب راهحلهای سیاسی است .لیالز تصریح کرد :امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج
از رکود بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد :امیدی که به سرمایهگذاری خارجی بستهایم واهی است ،چراکه با اوضاع سیاسی
فعلی این اتفاق نخواهد افتاد .بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد .مشکل اقتصاد ایران
درحالحاضر قدرت خرید مردم است با وجود تالشهایی که در این زمینه انجام شده بین  35تا
 40درصد نسبت به سال  1389قدرت خرید پایینتر آمده است .به گفته لیالز ،این مشکل اصلی
اقتصاد امروز ایران است که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث میشود سیاستهای
انبساطی به راحتی اتخاذ نشود.
این کارشناس اقتصادی درباره بسته جدید اقتصادی دولت ادامه داد :ارائه چنین بستههایی میتواند
برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکالت ساختاری که در سالهای اخیر به اقتصاد ایران
اضافه شده با چنین اقداماتی برطرف نمیشود و این مسائل باید از همان راهی که آمدهاند
بازگردند.
لیالز گفت :در بهترین حالت در سالهای گذشته بین 3تا  5میلیارد جذب سرمایهگذاری خارجی
اتفاق افتاده که بعید به نظر میرسد با توافق انجام شده حتی در این حالت به وضعیت قبلی
برسیم .البته بیشتر این سرمایهگذاریها در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی خواهد بود تنها راه نجات
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اقتصاد ایران از وضعیت فعلی آزادسازی اقتصاد است ،آزادسازی که باید منسجم و همگن باشد.
این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
سعید لیالز افزود :شواهد آماری نشان می دهد ریشه بحران اقتصادی در ایران بسیار قبل تر از
تحریم هاست و قدرت خرید کارگران حدود  11درصد کاهش یافته است و صنعت خودروسازی
کشور با از دست دادن عمده تقاضا از اقشار متوسط به پایین  ،دچار بحران شده است.
وی گفت  :سال  83نرخ بهره موثر در صنعت لیزینگ به حدود  17درصد رسید اما اکنون این نرخ
به  30درصد رسیده که خود عاملی برای رکود و نخریدن از طرف تقاضاست.
این استاد دانشگاه افزود  :هم اکنون حدود  100میلیون متر مربع مسکن شهری بدون استفاده و
بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود  200هزار میلیارد تومان است در حالی که موجودی مازاد
کارخانه ها  10هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
لیالز با بیان اینکه رکود فعلی برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است  ،گفت  :تاکنون طرف
تقاضا اینچنین دچار سقوط نشده بود از این رو اقتصاد ایران در  10سال گذشته بسیار شکننده
شده است.
وی افزود :اکنون دوران روش غرقابی در اقتصاد که بتوانیم تولید ناخالص داخلی بیشتری بدست
آوریم به سر آمده است.
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لیالز گفت :فرصت کنونی بهترین فرصت برای بخش خصوصی است زیرا دولت بدون اتکا به
منابع نفتی باید کشور را اداره کند که عاملی برای تبدیل شدن خصوصی سازی به یک موضوع
برای دولت می شود نه اینکه از  25سال گذشته تاکنون خصوصی سازی ژستی بیش نبوده است.
این استاد اقتصاد گفت :بسته های حمایتی دولت حکم استارت خودرو را دارد اما اگر خودرو
بنزین نداشته باشد موتور آن روشن نخواهد شد.
لیالز افزود :حدود  400هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و حدود  250هزار میلیارد تومان بدهی
تجمعی انباشته شده است که اگر دولت بخواهد به این تعهدات خود عمل کند حدود  22سال
وقت نیاز دارد.
وی گفت :برای غلبه بر مشکالت و ایجاد رونق در اقتصاد  ،بخش خصوصی باید امید خود را از
دولت قطع کند زیرا دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد از این رو ناگزیر
است از دخالت در اقتصاد بکاهد و آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی بدهد.
لیالز افزود :با شرایط فعلی اقتصاد ایران  ،تنها راه خروج از رکود توجه بیشتر به بخش خصوصی
و مردمی کردن اقتصاد است.
این استاد اقتصاد با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت :آنچه مشهود بوده این است
که ماهیت رکود و بحران اقتصادی حاکم بر ایران به درستی شناخته نشده است به همین دلیل
سیاست های وضع شده و برخی اظهارنظرها نمی تواند انتظارات را در این باره تأمین کند.
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وی افزود :متوسط مصرف مواد غذایی در  10سال گذشته حدود  26درصد کاهش یافته است در
حالی که در برخی از این سالها درآمدهای ارزی و منابع در اختیار دولت بیشتر از حد مورد انتظار
بود.
سیاستهای اقتصادی انقباضی نیست
این کارشناس اقتصادی افزود :امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد میشود کاهش بیش از
حد نرخ تورم است .به نظر میرسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم .وی تصریح کرد :ما
میدانیم امروز سیاستهای پولی دولت انقباضی نیست و رشد  23درصد نقدینگی بر اقتصاد رشد
باالیی به شمار میرود و میدانیم که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست
اجتماعی ایران وارد شده است .در واقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به
درستی شناخته نشده و نامهای که به تازگی از سوی  4وزیر منتشر شد یکی از نشانههای فهم
نادرست اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت :حدس میزنم اکنون 100میلیون
مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود  200هزار میلیارد تومان است این
میزان به این زودیها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا 4سال آینده ایجاد نخواهد کرد به
نظر من رکود فعلی نخستین رکود درونزا در اقتصاد ایران است.
وی افزود :اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمدهای نفتی اقتصاد را اداره کند بخش
خصوصی در ایران تبدیل به یک موضوع میشود .در  20سال گذشته خصوصیسازی در ایران
یک ژست بوده اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
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اصالح قیمت الزمه توسعه است
اقتصاددان شهیر ایرانی تاکید کرد :بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفتوگو کند
نمیتواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود .محمد ستاریفر در این نشست،
رویکردهای اصالح قیمتی را شرط الزم توسعه دانست و تصریح کرد :معتقدم رویکردهای اصالح
قیمتی الزمه توسعه است ،اما کافی نیست.
همانطور که بانک جهانی در جلسهای با پیشگامان توسعه درباره ضرورتهای توسعه اعالم کرد:
توسعه بدون اصالح قیمت نمیتواند شروع شود اما بدون اصالح قیمت نیز میتواند به پایان
برسد .وی همچنین اظهار کرد :حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست ،قرار بود حساب ذخیره ارزی
همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند که نشد.
ستاریفر ادامه داد :هماکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصالح پیامدهای اقتصادی هستیم ،در
صورتی که مهمترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهاد قانونی و اجرایی
است که آن هم با پیریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت ،نظام تدبیر و پیریزی قواعد
نهادی با کیفیت الزم محقق خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت توجه ریشهای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت :جابهجایی
جایگاه و قدرت دولت ،بازار و بخش خصوصی از کلیدیترین فرآیندهای توسعه بهشمار میآید.
توسعه محقق نمیشود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
ستاریفر با اشاره به رشد اقتصادی 3درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته میشود
منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروریاند ،گفت :توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط
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در حوزه منابع انسانی از دولتها آغاز میشود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز
است.

 -2از دیماه آثار رونق را میبینیم
94/08/18

سعید لیالز با بیان مهمترین دغدغههای سیاسی و اقتصادی این روزهایش گفت که سرنوشت دو
انتخابات آینده در اسفند ماه و همچنین راههای پیش روی دولت برای خروج از بحرانهای
اقتصادی بیشترین موضوعاتی است که ذهنش را درگیر خود کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،دنیای این روزهای قائم مقام حزب
کارگزاران به تفکر درباره سرنوشت دو انتخابات آینده پیش رو در اسفند ماه و اینکه چه
برنامهریزیهایی از سوی ارکان اصلی قدرت برای آن صورت گرفته میگذرد.
سعید لیالز در این باره میگوید :مهمترین مسالهای که این روزها فکر و ذهنم را به خود مشغول
کرده ،جهتگیری فضای سیاسی و اقتصادی کشور است و اینکه باالخره ارکان قدرت در نظام بر
سر حل این مسائل به اجماع خواهند رسید یا خیر؟
او میافزاید :کشور دو انتخابات بسیار مهم را در پیش رو دارد از این رو ،اینکه حاکمیت برای
برگزاری آن چه تصمیمهایی گرفته و چگونه قرار است برنامهریزی کند ،ذهن و فکر مرا به خود
مشغول کرده است .به هر حال کشور در آستانه یک تحول سیاسی بزرگی قرار گرفته که باید دید
تئوریسنهای حکومت سمت و سوی انتخابات را به کدام جهت هدایت خواهند کرد.
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لیالز میگوید :انتخابات دقیقا در زمانی برگزار میشود که برخی برنامههای اقتصادی دولت به
ثمر رسیده است .به عنوان مثال در آن روزها اثر اجرای بسته خروج از رکود بر اقتصاد پدیدار
شده و با اجرایی شدن برجام تحرکی در اقتصاد به وجود آمده است.
او میگوید :آنچه که در این روزها از نظر اقتصادی فکرم را مشغول کرده اینکه اگر اتفاق خاصی
نیافتد ،از دیماه اقتصاد کشور روی رونق را به خود خواهد دید و مردم باالخره آثار برداشته شدن
تحریمها را در زندگی و کسبوکار خود مشاهد می کنند .اما در این میان برخی تصمیمها و
رفتارها را از سوی دولتمردان میبینم که بیم آن دارم مبادا آنها هم با آزاد شدن منابع و بهتر شده
وضع خزانه رو به اقدامات پوپولیستی آورند.
قائممقام حزب کارگزاران میافزاید :هر دولت به خودی خود درجهای از پوپولیسم را دارد اما
میترسم با توجه به استعدادی که برخی دولتمردان کنونی در پوپولیسم دارند کاری کنند که
اقتصاد ما نتواند به سمت رقابتپذیری و آزادسازی حرکت کند.
به گزارش ایستانیوز به نقل از اقتصاد ،او می گوید :آنچه در این میان دلم را قرص میکند جمع
شدن برخی افراد قوی در تیم اقتصادی دولت است .به عنوان مثال برای اولین بار در طول تاریخ
جمهوری اسالمی یک رئیس جمهور قوی در کنار یک معاون اول قوی قرار گرفته که این خود
باعث شده اقتصاد در هیات دولت به مسیر درستی هدایت شود و کالم و رفتار رئیس جمهور را
نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
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لیالز میافزاید :همچنین در کنار مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تیمی قوی از کارشناسان و
اقتصاددان قرار گرفتهاند که قادرند اقتصاد را آنگونه که باید تئوریزه کرده و بستر مناسبی را برای
سیاستگذاری و تصمیمسازی به وجود آورند.
 -3امیدی که به سرمایهگذاری خارجی بستهایم واهی است
1394/08/12

سعید لیالز :بهترین راه رهایی از رکود کنونی ،مراجعه به مردم و بخش خصوصی است.
راهحلهایی که برای رفع مشکالت اقتصادی در ایران ارائه میشود ،بیشتر راهحلهای سیاسی
است تا راهحلهای اقتصادی؛ به عنوان نمونه اینکه یارانهها را قطع کنیم یک راهحل سیاسی است؛
یا اینکه میگویند قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راهحلهای سیاسی است.
امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است.
امیدی که به سرمایهگذاری خارجی بستهایم واهی است ،چراکه با اوضاع سیاسی فعلی این اتفاق
نخواهد افتاد .بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد .مشکل اقتصاد ایران درحالحاضر
قدرت خرید مردم است با وجود تالشهایی که در این زمینه انجام شده بین  35تا  40درصد
نسبت به سال  1389قدرت خرید پایینتر آمده است .این مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران است
که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث میشود سیاستهای انبساطی به راحتی اتخاذ
نشود.
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ارائه بسته جدید اقتصادی دولت میتواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکالت
ساختاری که در سالهای اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده با چنین اقداماتی برطرف نمیشود و
این مسائل باید از همان راهی که آمدهاند بازگردند.
در بهترین حالت در سالهای گذشته بین  3تا  5میلیارد جذب سرمایهگذاری خارجی اتفاق افتاده
که بعید به نظر میرسد با توافق انجام شده حتی در این حالت به وضعیت قبلی برسیم .البته بیشتر
این سرمایهگذاریها در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی خواهد بود تنها راه نجات اقتصاد ایران از
وضعیت فعلی آزادسازی اقتصاد است ،آزادسازی که باید منسجم و همگن باشد .این یک گزینه
برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد میشود کاهش بیش از حد نرخ تورم است .به نظر
میرسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم .ما میدانیم امروز سیاستهای پولی دولت
انقباضی نیست و رشد  23درصد نقدینگی بر اقتصاد رشد باالیی به شمار میرود و میدانیم که
چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است .در واقع
ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده و نامهای که به
تازگی از سوی  4وزیر منتشر شد یکی از نشانههای فهم نادرست اقتصادی است.
حدس میزنم اکنون 100میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود
 200هزار میلیارد تومان است این میزان به این زودیها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا
4سال آینده ایجاد نخواهد کرد به نظر من رکود فعلی نخستین رکود درونزا در اقتصاد ایران است.
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اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمدهای نفتی اقتصاد را اداره کند بخش خصوصی
در ایران تبدیل به یک موضوع میشود .در  20سال گذشته خصوصیسازی در ایران یک ژست
بوده اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.

 -4بسته خروج از رکود بدون آزمون و خطا نخواهد بود

سعید لیالز گفت :بسته خروج از رکود دولت ممکن است معایبی داشته باشد زیرا برای نخستین
بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده و دستگاه اجرایی و اقتصادی ایران کوچکترین تجربهای در این
زمینه ندارند و طبیعی است که آزمون و خطا دارد.سعید لیالز در گفت وگو با ایرنا افزود :از نظر
کالن ،بین میزان آزمون و خطا در اقدامات دولت و اتفاقی که در اقتصاد رخ میدهد ،تفاوتی
وجود ندارد زیرا اقتصاد کالن معادل پولی که به آن تزریق میشود ،تحرک نشان میدهد اما
بستگی به این دارد که دولت این منابع را چقدر ،در چه مدتی و در کدام بخش تزریق کند.وی
ادامه داد :حدود دو ماه زمان الزم داریم تا نخستین نشانههای بسته اقتصادی خروج از رکود
آشکار شود اما آن چیزی که به دنبالش هستیم یعنی بحث افزایش رونق اقتصادی و خروج از
رکود ،اکنون اتفاق مهمی در این زمینه رخ نداده است.استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد :اگر
دولت بتواند حداقل  25تا  30هزار میلیارد تومان منابع را در طول دورهای کمتر از چهار ماه و
عمدتا به بخش تولید و به پیمانکاران دولتی تزریق کند ،این بسته میتواند ماموریت خود را ایفا
کند و هدف دولت نیز تامین شود اما اگر کمتر از این باشد ،نتیجه ضعیف تر خواهد بود.وی ادامه
داد :بنابراین همه چیز به این بستگی دارد که چقدر پول ،کجا و در طول چه مدتی به بازار تزریق
شود و بقیه ماجرا اهمیت زیادی ندارد .وی با تاکید بر جلوگیری از رانت در این زمینه گفت:
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هرگونه اعطای رانت به کارمند یا هر گروه دیگر ،سیاست درستی نیست و تسهیالت باید به همه
اقشار اختصاص داده شود اما دولت برای تضمین بیشتر میتواند از افراد غیرکارمند وثیقههای
محکمتری بخواهد .این کارشناس اقتصادی با اشار به طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سپرده
بانکی گفت :سیاست دولت یا سیاست بانکها در کاهش نرخ سود سپرده با حفظ نرخ سود
تسهیالت اشکالی ندارد اما به ضرر خود بانکهاست زیرا اگر مردم سپرده گذاری نکنند ،آنها هم
نمیتوانند وام بدهند.وی ادامه داد :با کاهش نرخ سود سپرده ،مردم پول خود را از بانک خارج
میکنند تا با آن کار کنند و شاید هدف از این سیاست نیز همین است.

 -5تمامِ تصویر را در یک قاب ببینیم
94/08/16

سعید لیالز تحلیل می کند :چرا منتقدان برای مشکالت اقتصادی راهحلهای سیاسی پیشنهاد
میکنند؟
طی ماه های اخیر دو گرایش در اظهارنظرهایی که پیرامون رکود یا بحران حاکم بر اقتصاد ایران
مطرح میشود ،دیده شده است .بخشی از آن به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی -اجتماعی که به
دولت روحانی ارث رسیده و بخشی نیز به دلیل گرایش سیاسی گویندگان این مباحث است.
یک گرایش اینگونه نشان میدهد که اظهارنظرکنندگان در مورد سیاستهای اقتصادی دولت ،همه
آنچه در تصویر قرار دارد را مورد توجه قرار نمیدهند و هر کدام از یک منظر خاص به موضوع
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مینگرند در حالی که اگر همه تصویر به نمایش گذاشته شود ،این کارشناسان که ایراد و انتقاداتی
وارد میکنند به این جمعبندی میرسند که سیاست دولت در زمینه اقتصاد نادرست نیست.
مهمترین موضوعاتی که در روزهای گذشته مورد بحث قرار دارد و کارشناسان اقتصادی داخل و
خارج از ایران در مورد آن اظهار نظر میکنند به موضوع نرخ بهره بانکی برمیگردد .در این مورد
باید اذعان داشت که نرخ تورم طی دو سال از  45درصد در مردادماه  92به حدود  10درصد در
مهرماه  94کاهش پیدا کرده است .هر عقل سلیم و تحصیلکرده اقتصاد در این شرایط توصیه
میکند که باید به همان سرعتی که نرخ تورم کاهش یافت ،نرخ بهره نیز کاهش یابد و به فاصله
معقولی با تورم برسد .اکثر اقتصاددانان این پیشنهاد را ارائه میدهد اما با این وجود اگر همه
تصویر در این مورد دیده شود و جهتهای دیگر را ببینیم ،با تمام احترامی که برای کارشناسان
اقتصادی قائل هستم ،معتقدم کاهش شدید و بیمالحظه نرخ بهره بانکی چارهبخش رکود نیست.
واقعیت در مورد نرخ بهره بانکی این است که اوال ،نظریه تناسب نرخ تورم با نرخ بهره بانکی
مربوط به اقتصادهای آزاد است اما در ایران بیش از نیمی از اقتصاد در تسلط دولت است .تسلط
دولت به شبکه بانکی نیز تقریبا صد در صد است و به همین دلیل شاید نتوان به صراحت از
ضرورت تناسب این دو نرخ سخن گفت .ثانیا ،نکته مهم در مورد نظام پولی کشور این است که
بیش از یک پنجم بازار پولی در ایران ،غیر متشکل است .این واژه اختراعی اسن که بانک مرکزی
برای  20درصد بازار پول که خارج ار کنترل این نهاد است ،به کار میبرد .در این شرایط بخش
مهمی از بازار پول ،خارج از اختیار دولت و در سیطره نهادهایی است که قدرت دولت برای به
کنترل در آوردن آن کافی نیست .بدون در نظر گرفتن این نکته نمیتوان در مورد بازار پول ایران
از قواعد اقتصاد آزاد سخن گفت .در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره بانکی طبق قانون ظروف
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مرتبت باعث سر ریز شدن منابع از بازار متشکل به سمت بازار غیر متشکل میشود .در شرایط
فعلی مقابل بانکها صفی طوالنی برای دریافت وام است و این موضوع عدم تناسب عرضه و
تقاضا در بازاتر پول را اثبات میکند .بدون توجه به وضعیت عرضه و تقاضا ،کاهش ناگهانی نرخ
بهره بانکی موجب افزایش فساد در شبکه بانکی میشود .بنابراین به اصرارکنندگان بر کاهش پر
شتاب نرخ بهره بانکی توصیه میشود که جمیع شرایط را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.
مثال های بیشتری در مورد نوع نگاه به مسائل اقتصادی وجود دارد .در مورد رکود و تورم نیز
خیلیها معتقدند که سرعت عمل دولت در کاهش نرخ تورم بیش از حد بوده که به رکود دامن
زده است و عدهای میگویند که برای درمان رکود نباید این رویه را در پیش گرفت .در حالی که
در نقطه مقابل این موضوع ،فروپاشی قدرت خرید به عنوان عامل رکود شناخته میشود بنابراین با
مشاهده یک گوشه از این تصویر بزرگ نمیتوان انتظار داشت که دولت دست به اجرای یک
سیاست همه جانبه بزند .این حق همه افراد شامل اقتصادگردانان و اقتصاددانان است که از موضع
خود موضوعات را مطرح کنند اما این وظیفه دولت است که هنگام عمل همهی صحنه را ببیند .به
همین دلیل است که عملکرد دولتها از نظر کارشناسان متفاوت است .بسیاری توصیههای فعاالن
اقتصادی و اقتصاددانان برای خروج از رکود ،بیش از آنکه اقتصادی باشد ،ناظر به مسائل سیاسی
است .حتی اگر این راهحلها در لفافه اقتصادی بیان شود و یا حتی اگر واقعا نیت مطرحکنندگان
آن اقتصادی باشد ،در واقعیت راهحلهایی سیاسی است.
به عنوان مثال افزایش فشار مالیاتی در شرایط فعلی که از سوی برخی مطرح میشود ،یک پیشنهاد
سیاسی است .ارائه پیشنهاد در مورد کاهش سوبسیدهای نقدی ،راه حلی سیاسی است چراکه بیش
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از آثار اقتصادی ،تبعات سیاسی در موقعیت دولت بجا میگذارد .حذف یارانههای غیرنقدی و
حذف یارانه حاملهای انرژی هم موضوعی سیاسی محسوب میشود.
این رویکردها به دلیل وجود این مالحظات موجب میشود که در عملکرد دولت با پیشنهاد
کارشناسان و فعاالن اقتصادی ،تفاوت ایجاد شود .کارشناسان و فعاالن اقتصادی هر کدام در چند
سوی طیف سیاسی و اقتصادی کشور ایستادهاند و هر کدام سعی می کنند مطابق فهم ،زاویه دید و
منافع گروهی و طبقاتی خود دولت و سیاستهایش را به سمت خود گرایش دهند .در حالی که
وقتی این کشمکشهای چند جانبه با هم مقایسه می شوند ،می بینیم که برآیند همه این کشمکش
ها ،آن چیزی است که فعال دولت انجام میدهد.
به عنوان نمونه ،در مورد نرخ تورم ،گروه های فرودست جامعه حتما طرفدار تثبیت قیمتها
هستند در حالی که فعاالن اقتصادی و اقتصاد گردانان ،خواهان افزایش آن هستند .فعاالن اقتصادی
به دنبال کاهش نرخ بهره در تسهیالت دریافتی هستند اما مقامات انضباطی و پولی ممکن است با
سرعت بیش از اندازه کاهش نرخ بهره مخالف باشند .در مورد نرخ ارز نیز صادرکننده ها طرفدار
افزایش آن هستند اما واردکننندهها کاهش نرخ آن را آرزو دارند.
در چنین شرایطی بدترین اتفاق در این زمینه این می تواند باشد که هر کدام از طیفهای سیاسی
و یا کارشناسی که به منافع طبقاتی و سیاسی خود نگاه می کنند ،انتظار داشته باشند ،دولت صد
در صد مطابق با نظریات آن ها حرکت کند.
الزم به تاکید است که با ذکر این موضوعات به دنبال تبرئه دولت در سیاستهای اقتصادی نیستم.
چنین تصوری ندارم که دولت آقای روحانی کامال مسیر را درست می رود و مبرا از هر خطایی
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است .بنده نیز یکی از کارشناسان یا اقتصادگردانهایی هستم که مطابق منافع گروهی و طبقالتی
خودم به سیاستهای دولت نگاه میکنم .همین نگاه من حاکی است که دولت میتواند با سرعت
بیشتری اصالحات اقتصادی را پش ببرد .تصور من این است آزادسازی اقتصادی را باید در
شرایط بحران با سرعت بیشتر دنبال کرد .شاید بحران کمبود منابع و کمبود تقاضا ،یگانه فرصت و
بهترین فرصت ما برای پیشبرد به سمت آزادسازی اقتصادی باشد .چراکه این سیاستها وقتی
موفق بوده که به عنوان یک امر مرگ و زندگی و گریز ناپذیر پیش رفته است اما با وجودی که
چنین دیدگاهی دارم ،می توانم درک کنم که چرا دولت مطابق میل من این اصالحات را جلو
نمیبرد.
آنچه همه دلسوزان ،خارج از منافع سیاسی میتوانند در این حوزه اشتراک داشته باشند این است
که در عین پافشاری به منافع ،انگیزهها و راهحلهای کارشناسی که به دولت ارائه میدهند ،به این
موقعیت ویژه دولت در شرایط فعلی توجه و اعتنا کنند .فقط در این صورت است که دیدن همه
تصویر در یک قاب ممکن میشود .در چنین شرایطی ممکن خواهد بود که به بهترین،
کمهزینهترین و کمخسارتترین راه حل ممکن برای حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی
ایران دست پیدا کنیم.
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 -6چراغ رونق خودروسازی دوباره خاموش می شود؟
1394/08/26

سعید لیالز با اشاره به سیاست جدید دولت در اختصاص شرایط ویژه برای خرید خودرو های
داخلی در کشور یاد آور شد :طبیعتا کاری که دولت در هفته گذشته شروع کرده و شرایط ویژه ای
را برای فروش خودرو داخلی لحاظ کرده است تا زمانی که پول و یارانه تزریق کند موفق خواهد
بود؛ اما من نگران این موضوع هستم که با ته کشیدن منابع دولت مجددا چراغ رونق در خودرو
سازی ایران خاموش شود .وی در گفت و گو با جماران با اشاره به اتفاقات این روزهای بازار
خودرو و کمپین های مقابله با خرید خودرو داخلی در کشور اظهار کرد :کمپین خودرو نه تنها بد
نبود ،بلکه به خودروسازان کمک هم کرد .وی با اشاره به قدرت خرید مردم در  6سال اخیر ،بیان
کرد :قدرت خرید توده مردم در  6سال گذشته کامال از بین رفته است .وقتی مصرف لبنیات در
کشور در  10سال گذشته نصف شده است و به طور کلی مصرف سرانه مواد غذایی  26درصد
کاهش پیدا کرده است ،طبیعی است که بازار صنعت خودرو نیز به طریق اولی کاهش بیشتری در
بخش تولید و تقاضا پیدا کند؛ لذا این کمپین ها معلول آن اتفاقات هستند و نه خالق و عامل
کاهش خرید خودرو درکشور.
وی با اشاره به سیاست جدید دولت در اختصاص شرایط ویژه برای خرید خودرو های داخلی
در کشور یاد آور شد :طبیعتا کاری که دولت در هفته گذشته شروع کرده و شرایط ویژه ای را
برای فروش خودرو داخلی لحاظ کرده است تا زمانی که پول و یارانه تزریق کند موفق خواهد
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بود؛ اما من نگران این موضوع هستم که با ته کشیدن منابع دولت مجددا چراغ رونق در خودرو
سازی ایران خاموش شود.
سعید لیالز با اشاره به اتفاقات این روزهای بازار خودرو و کمپین های مقابله با خرید خودرو
داخلی در کشور اظهار کرد :کمپین خودرو نه تنها بد نبود ،بلکه به خودروسازان کمک هم کرد.
وی با اشاره به قدرت خرید مردم در  6سال اخیر ،بیان کرد :قدرت خرید توده مردم در  6سال
گذشته کامال از بین رفته است .وقتی مصرف لبنیات در کشور در  10سال گذشته نصف شده
است و به طور کلی مصرف سرانه مواد غذایی  26درصد کاهش پیدا کرده است ،طبیعی است که
بازار صنعت خودرو نیز به طریق اولی کاهش بیشتری در بخش تولید و تقاضا پیدا کند؛ لذا این
کمپین ها معلول آن اتفاقات هستند و نه خالق و عامل کاهش خرید خودرو درکشور.
این اقتصاد دان با اشاره به سیاست جدید دولت در اختصاص شرایط ویژه برای خرید خودرو
های داخلی در کشور ،گفت :طبیعتا کاری که دولت در هفته گذشته شروع کرده و شرایط ویژه ای
را برای فروش خودرو داخلی لحاظ کرده است تا زمانی که پول و یارانه تزریق کند ،موفق خواهد
بود؛ اما من نگران این موضوع هستم که با ته کشیدن منابع دولت ،مجددا چراغ رونق در خودرو
سازی ایران خاموش شود.
لیالز خاطرنشان کرد :اگر می خواهیم تقاضا از خودروسازی ها مجددا احیا شود باید کاری
بنیادین انجام دهیم و آن کار بنیادین این است که رشد اقتصادی در ایران باید از سرگرفته شود .در
واقع این دارویی که من تجویز می کنم ،طرز استفاده از آن در جعبه آن موجود است.
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وی با اشاره وضعیت پیچیده در اقتصاد ایران ،ادامه داد :بسیار وضعیت پیچیده ای در اقتصاد ایران
حاکم است که ما امیدورایم از دی و بهمن اوضاع اقتصاد ایران شروع به بهتر شدن بکند.
این روزنامه نگار اقتصادی با اشاره به راهکارهای خروج صنعت خودرو سازی از بحران ،بیان
کرد :مسیری که دولت در بخش اقتصاد طی می کند خوب است .در واقع باید گفت دولت چاره
ی دیگری غیر از این مسیر ندارد .امیدواریم از دی و بهمن با ورود دالرهای حاصل از فروش
نفت خام که عامل اصلی رکود اخیر بوده است ،دست دولت در پرداخت ها باز تر شود و
پرداخت پول به پیمانکاران از سر گرفته شود و چرخ اقتصاد مجددا شروع به چرخیدن کند و فقط
در این صورت است که می توانیم به افزایش تقاضا در کل جامعه امیدوار باشیم.
وی در پاسخ به برخی از منتقدان که ایجاد رکود از سوی دولت را عامل کاهش تورم می دانند،
عنوان کرد :این تحلیل غلط است .هم اکنون دولت آقای روحانی موفق شده است نرخ تورم را 4
برابر کاهش دهد ،با این حال نرخ رشد نقدینگی در ایران دو رقمی و  23درصد است.
لیالز اضافه کرد :کسانی که این صحبت ها را می کنند نمی دانند که در علم اقتصاد باید با عدد و
رقم صحبت کرد .نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر حدود  23درصد است و این عدد بسیار
باالست.
وی درباره رابطه مستقیم نرخ رشد نقدینگی و تورم ،تصریح کرد :نرخ رشد نقدینگی باالی  3برابر
نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و تورم زاست؛ بنابراین اگر بخواهیم به این استاندارد توجه
کنیم ،باید نرخ رشد نقدینگی در کشور  4درصد باشد و من به هیچ عنوان سیاست های پولی حال
حاضر را انقباضی نمی دانم.
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عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به موضوع واگذاری شرکت های دولتی
به شرکت های خصولتی نیز گفت :این موضوع می تواند یک چالش برای دولت آقای روحانی
باشد ،اما مسئله اینجاست که طبق قانون اساسی اختیارات دولت بیش از  30درصد از مجموع
قدرت نیست.
وی ادامه داد :ما درمورد قدرت دولت معموال اغراق می کنیم؛ چون در میان قوای سه گانه دولت
تنها نهادی است که می توان از آن به راحتی انتقاد کرد .برخی از مسئوالن قوا وقتی صحبتی را می
کنند کسی جرات اظهار نظر و انتقاد از صحبت های آنان را ندارد.

 -7خطر سقوط قطار اقتصادی دولت به دره /دولت برای تحریک تقاضا کوپن کاال بدهد

سعید لیالز با انتقاد از تعلل دولت در کاهش هزینههای جاری گفت که برخی دولتمردان انگار
هنوز به خوبی درک نکرده اند که اوضاع اقتصاد ایران مطلوب نیست و به مرز بحران رسیده
است .او پیشنهاد کرد دولت به مانند دوره جنگ به مردم کوپن کاال ارائه دهد.
قائممقام حزب کارگزاران انقالب اسالمی در گفتوگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه شرایط اقتصاد به
مرز بحران رسیده است ،گفت :رفتار دولت در برخورد با اوضاع اقتصادی کشور به گونهای است
که انگار هیچ کس حاضر نیست قبول کند اوضاع بحرانی است و دولتمردان در کاهش هزینههای
جاری به طور عملی اقدامات قابل توجهی انجام نداده اند.
سعید لیالز افزود :هنوز هم انواع اعتبارات و بودجههای گوناگون به سازمانهای مختلف برای
برگزاری همایشهایی که کمترین نقش در بهبود فضای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور را
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دارند ،اعطا میشود ،این در حالیست که توقع بود حال که دولت با کمبود منابع مواجه شده از این
دست هزینهها بکاهد و آن را به پروژههای عمرانی خود اختصاص دهد.
او گفت :به عنوان مثال طرحی در وزارت ارشاد وجود دارد که دولت باید  50درصد هزینه
اشتراک روزنامهها را تقبل کند این در حالیست که منطق اقتصادی حکم میکند دولت از اعطای
یارانههای بیمورد اجتناب کرده و رنگ و بوی یک دولت عاقلتر در اصول اقتصادی را به خود
گیرد.
لیالز افزود :قطار دولت با این ترمز قادر نخوهد بود از سقوط اقتصاد کشور به دره جلوگیری کند
و بهتر است ترمز قویتری را به کار گیرد که آن در پیش گرفتن کاهش هزینههای جاری ،صرفه
جویی در هزینهها و قطع کمکهای غیر ضروری به سازمانها و نهادهای گوناگون است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت :اگر دولت به طور جدی می خواهد کشور را از رکود نجات
دهد یکی از راههای آن این است که از هزینههای جاری خود بکاهد و آن را به طرحهای عمرانی
دهد تا از طریق به راه افتادن پروژهها بخشی از اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
او با اشاره به ادامه پرداخت یارانه ها به مردم گفت :دولت بهتر است به جای پرداخت یارانه
نقدی به مردم مانند دولت جنگ بن یا کوپن خرید کاال ارائه دهد با این تفاوت که آن زمان کاالی
کوپنی به دلیل کمبود کاال یا عرضه کم صورت میگرفت اما امروز میتواند به دلیل نبود تقاضا که
ریشه در کاهش درآمدها مردم دارد ،بن یا کوپن خرید کاال ارائه دهد.
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 -8دعوت از بخش خصوصی به صحنه فعالیتهای کشور تنها راه خروج از رکود
94/08/09

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت :تنها راهی که میتوانیم با ورود به آن بدون تشدید تورم ،از
رکود خارج شده و نیاز اقشار محتاج جامعه را تامین کنیم تا به فرمایش مقام معظم رهبری عمل
شود ،این است که از بخش خصوصی برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور دعوت به
همکاری کنیم .سعید لیالز در گفتوگو با ایرنا افزود :در حال حاضر ،میزان نقدینگی کشور حدود
 830هزارمیلیارد تومان است و مطمئنم که اگر بتوانیم برای چند ماه آینده 20 ،تا 25هزارمیلیارد
تومان بودجه و درآمد اضافی به دولت تزریق کنیم ،قادر خواهیم بود که از رکود فعلی خارج
شویم.
وی ادامه داد :حدود  20تا  25هزارمیلیارد تومان منابع اولیه الزم داریم ،اگرچه این مبلغ نه از محل
داراییهای خارجی ایران قابل جذب است و نه قابلیت این را داریم که از طریق رشد نقدینگی آن
را تامین کنیم ،چرا که این اقدام به تشدید تورم منجر میشود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود :بهترین راه این است که بتوانیم از بخش خصوصی در تکمیل
پروژههای عمرانی نیمه تمام دولت ،بهره بگیریم که این کار به یک انقالب جهادگونه در تفکر
اقتصادی دولت و حکومت نیاز دارد .وی تاکید کرد :کل نهادهای حکومت از جمله دفتر مقام
معظم رهبری ،دستگاههای نظارتی ،رئیسجمهوری ،مجلس و قوه قضاییه باید این آمادگی را در
خود ایجاد کنند تا با کمک بخش خصوصی طی چند ماه آینده بتوانیم  20تا 30هزارمیلیارد تومان
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را جذب اقتصاد کشور کنیم به این معنا که بخش خصوصی پروژههای عمرانی را از دولت
خریداری و خود در آن بخشها سرمایهگذاری کند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ،این نقطه میتواند شروع خوبی باشد زیرا با چشماندازی که
وجود دارد ،بدون کمک بخش خصوصی ،قادر به خروج از وضعیت رکود تورمی فعلی نیستیم،
در نتیجه تنها و موثرترین راه که هم به رشد اقتصادی بینجامد ،هم رشد درون زا باشد و هم تورم
ایجاد نکند ،این است که از بخشخصوصی بخواهیم این مبلغ را تا آخر تابستان وارد اقتصاد ایران
کند .وی یادآور شد :البته سیاست دولت در کاهش تورم سیاست درستی بود و این اقدام رکود را
تشدید نکرد ،بلکه این رکود اوال ناشی از همان وضعیت وخیمی است که به دولت یازدهم به
ارث رسید .چرا که در سال  91متوسط رشد اقتصادی کشور 7درصد رشد منفی داشت و همین
که امسال بتوانیم این رشد را به صفر برسانیم ،نشان میدهد که از وضعیت بسیار وخیم سالهای
 91و  92عبور کردهایم.
لیالز افزود :علت دوم سقوط شدید درآمدهای نفتی بود .به طوری که درآمدهای نفتی دولت به
یک سوم بدترین سال دوران تحریم رسید و خیلی عجیب است که ما حداقل  40تا 45میلیارد
دالر تحقق درآمد نسبت به امسال و نسبت به بدترین سال تحریم یعنی سال  92خواهیم داشت.
وی ادامه داد :در نتیجه سیاست دولت در کاهش نرخ تورم به وخیمتر شدن رکود منجر نشد چرا
که در سال 3 ،93درصد رشد اقتصادی مثبت داشتیم ،بنابراین راهحل اصلی اینجاست که باید
بهگونهای انبساط مالی و منابع مالی جدید ایجاد کنیم که بتواند بدون اینکه به تورم دامن بزند،
نیازهای کشور را برای سرمایهگذاری جبران کند.
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این استاد دانشگاه یادآور شد :مسئله اینجاست که از حدود  10سال پیش سرمایهگذاری در ایران
به قدر کافی صورت نگرفته و محاسبات نشان میدهد که بین سالهای  1389تا سالهای 1393
حدودا 400میلیارد دالر نسبت به سالهای قبل از آن کسری سرمایهگذاری در ایران داشتیم که
فقدان این 400میلیارد دالر سرمایهگذاری جدید است که اقتصاد ایران را به زانو درآورده است.
وی تاکید کرد :بنابراین تنها راه این است که از همان راه رفته ،برگردیم .یعنی باید هم
سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و هم نرخ بهرهوری که در  10سال گذشته منفی بود ،مثبت شود و
در حقیقت ،راه سومی وجود ندارد چرا که به خارج نیز نمیتوان دل بست .
الزم به ذکر است ،در دیدگاههای مقام معظمرهبری همواره تقویت بخش خصوصی مدنظر بوده و
براساس مبنای تفسیر و ابالغ اصل 44قانون اساسی نیز بر همین محور بوده به این معنا که کارهای
بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه توسعه کار توسط بخش خصوصی مهیا شود
و در مقابل دولت به حل مشکالت در این محور کمک کند.
رهبر معظم انقالب در دیدار با هیات دولت نیز با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود
400هزارمیلیارد تومان طرح نیمهتمام تاکید کردند :برای حل مشکل رکود ،باید برخی از طرحها
به بخش خصوصی سپرده شود .اگر 10درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود،
40هزارمیلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور میشود و تاثیرات مهمی در برطرف کردن رکود
خواهد داشت.
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 -9دولت تا سال  95قادر به تسویه بدهی خود به بانکها نیست /اگر بدهی را افزایش ندهد ،کار بزرگی انجام
داده است
94/08/09

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به بدهی  100هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها پیش
بینی کرد؛ تا سال 95دولت در موقعیتی نیست که بتواند بدهی خود با بانکها را تسویه کند و یا
حتی مبلغی از آن را بپردازد بنابراین اگر دولت بتواند بدهی به بانکها را تا چشم انداز آتی افزایش
ندهد ،خود اقدام بزرگی است.
سعید لیالز در گفت و گو با ایرنا ،افزود :ما نمی توانیم در این شرایط اقتصادی ،انتظار کاهش
بدهی دولت و یا برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت را داشته باشیم چرا که مشکل اصلی
ما منابع است.
وی ادامه داد :کلیات الیحه بودجه سال  95کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط  22هزار
میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده بنابراین غیر ممکن است که
بدهی دولت به بانک ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود :پرداخت از طریق اوراق قرضه یک راه حل سنتی در اقتصاد است
که در بعضی سالها نیز به نتیجه نرسیده و در شرایط فعلی انتشار این اوراق حرکتی ناقص و
دیرهنگام است چرا که برای اوراق قرضه باید سود پرداخت شود در نتیجه پول به طور کامل وارد
صحنه اقتصاد نخواهد شد و باید به راه حل های بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیاندیشیم.
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وی تصریح کرد :ما در اقتصاد ،راه حل های جسورانه تر از انتشار اوراق مشارکت داریم از جمله
روش تورگوت اوزال است که وی برای بازسازی اقتصاد ترکیه و تامین منابع مالی این کشور
اتخاذ کرد؛ در سال  1980در ترکیه کودتا شد که این کودتا محصول مستقیم رکود اقتصادی یعنی
رشد پایین و تورم باال بود مانند شرایط فعلی ایران و تورگوت اوزال به عنوان معمار اقتصاد نوین
ترکیه توانست با استفاده از فروش سهام یک پل منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود :این پل در تنگه بسفر بین دو قاره آسیا و اروپا بود که شب ها
باز می شد؛ کشتی ها عبور می کردند و روزها بسته می شد و ماشین ها عبور می کردند و برای
رفت و آمد مشکالت بسیاری ایجاد می کرد یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از بسته شدن می
خواست عبور کند ،باید تا صبح صبر می کرد و اوزال برای رفع این مشکل نیاز به تامین مالی
داشت آن هم در شرایط بد اقتصاد ترکیه بنابراین شرکتی تاسیس کرد به نام شرکت سهامی پل
اروپا و آسیا و شروع به فروش سهام این شرکت کرد و قبل از آنکه پروژه این پل کلنگ بخورد،
قیمت سهامی که بین مردم دست به دست شد به چند برابر رسید و منابع بسیار عظیمی از پولهای
مردم بدست آمد؛ حال چه اشکالی دارد که دولت یازدهم نیز در رابطه راه آهن تهران – رشت از
این روش استفاده کند.
وی با تاکید براینکه دولت از محل واگذاری پروژه های عمرانی به مردم می تواند منابع عظیم
مالی کسب کند ،افزود :اگر حدود  20تا  30هزار میلیارد تومان پول تهیه کنیم ،می توانیم رکود را
شکست دهیم.
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این اقتصاددان گفت :پیشنهاد جدی من این است که راه آهن تهران – رشت را سهامش را از فردا
در بانک ملی بفروشیم چرا که یک شرکت سهامی عام است و بلیت هایش از شمول قیمت گاری
مستثنی شود و اگر کسی خواست بلیتش را  100هزار تومان هم بفروشد ،این کار را انجام دهد
چون ما راههای دیگر را که نمی بندیم و باید اقدامات رکود شکن را ادامه دهیم.
وی یادآور شد :بازپرداخت بدهی دولت به بانکها به معنی تحریک و رونق بخشیدن به اقتصاد
است چرا که بانکها به محض دریافت این منابع از دولت ،موفق به پرداخت وام می شوند و
چنانچه دولت بدهی خود به بانکها را تسویه کند ،به همان نسبت به اقتصاد تحریک و رونق
تزریق خواهد کرد.
لیالز افزود :وضعیت فعلی اقتصاد ایران نه فقط در  35سال اخیر بلکه در تاریخ اقتصاد نوین ایران
بی سابقه است ،یعنی این اولین رکود درونزای تاریخ اقتصاد ایران است و اقتصاد ما به یک رکود
واقعی دچار شده از نوعی که ایاالت متحده برای اولین با در سال  1929تا 1933دچار شد.
وی تصریح کرد :در واقع این همان رکودی است که ابتدا ادوار سرمایه داری کارل مارکس از آن
سخن به میان آورد؛ به گفته وی‘ ،بحران’ ذات نظام سرمایه داری است و االن نیز ما گرفتار همین
بحران یا رکود شده ایم که کم و بیش اولین رکود درونزای اقتصاد ایران به شمار می رود به همین
دلیل هم کسی به درستی نمی داند از کجا باید شروع کند تا این گره باز شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :شرایط فوق العاده وخیم است چرا که در سال  94درآمد نفتی
ما نصف درآمد نفتی بدترین سال تحریم ها خواهد بود و منابعی وجود ندارد که دولت بتواند
بدهی خود به بانکها را تسویه کند و حتی  17میلیارد دالر بدهی غول های نفتی و  6میلیارد بدهی
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هند نیز ارقام چشمگیری نیستند که بتوانند کسری درآمد نفتی ما که امسال حدود  40میلیارد دالر
است را جبران کنند.
وی افزود :ضمن آنکه امسال شواهد حکایت از آن دارد که درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری
نخواهد داشت و به دلیل رکودی که اتفاق افتاده ،شرکتهای بزرگ هیچکدام قادر به پرداخت
مالیات نیستند به طوریکه مالیاتی که یک کارمند از حقوقش می پردازد ،از مجموع مالیاتی که
برخی دستگاههای اقتصادی می پردازند ،بیشتر است در نتیجه دولت مازادی نخواهد داشت که
بدهی خود به بانکها را تسویه کند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود :در مرحله اول اگر بتوانیم قانون مالیات ها را به درستی از اول سال
 95اجرا کنیم ،درآمد مالیاتی سال  95افزایش پیدا خواهد کرد ،در مرحله دوم با پولهای نفتی که
وارد می شود ،دولت می تواند یک رونق نسبی به اقتصاد کشور تزریق کند و در مرحله سوم با
افزایش درآمد نفتی ایران به حدود  40میلیارد دالر می توانیم از سال  95امیدوار باشیم که دولت
بدهی خودش به بانکها را شروع به بازپرداخت کند.
الزم به ذکر است؛ وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسالمی به میزان بدهی دولت به بانک ها
اشاره کرد و گفت این میزان در سال 1387رقمی حدود  16هزار میلیارد تومان بود که در حال
حاضر به  100هزار میلیارد افزایش یافته است.
به گفته طیب نیا؛ آمار پولی بررسی شده تا پایان خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده،
میزان دقیق بدهی دولت به بانک ها را  106هزار و  617میلیارد و  480میلیون تومان برآورد و
اعالم کرده است.
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 -10دولت روحانی یک ماموریت ناممکن اقتصادی را به پیش می برد
94/08/24

آنچه در غالب وام های دولتی شاهد هستیم در واقع تجمع واقعی اقدامات اقتصادی دولت است و
به این صورت نیست که گفته شود ،دولت تماما در این بخش متوقف شده است و کار دیگری
نمی کند .
سعید لیالز ،استاد دانشگاه و اقتصاد دان در گفت و گو با موج گفت :آن چه ما به طور علمی در
بستر علم اقتصاد می بینیم این است که نرخ رشد اقتصادی ما از منفی  2درصد به مثبت  3درصد
رسیده است ،همچنین نرخ تورم یک چهارم شده و این موضوع هم مربوط به زمانی می شود که
هنوز بحثی از بسته های اخیر اقتصادی شنیده نمی شد.
وی افزود :ظرف دو سال گذشته اتفاقاتی در حوزه اقتصادی کشورمان رخ داده است که شاید
بهتر باشد به اجمال اشاره ای به آن ها داشته باشیم .اقتصاد تماما با اعداد و ارقام ،آمارها و تحلیل
هایی را به مخاطب ارائه می کند که بهتر است در تمام حرف ها و کارشناسی های اقتصادی به
کار گرفته شوند.
لیالز در ادامه اظهار کرد :ما در یک سال گذشته بنابر جدیدترین آمارها به طور متوسط  2میلیارد
دالر از درآمدهای دولت را از دست داده ایم عالوه بر کاهش درآمد های ناشی از کاهش صادرات
نفت و...ما از نیمه سال  93قیمت جهانی نفت خام به گونه ای کاهش پیدا کرده است که ماهانه
دو میلیارد دالر از درآمدهای دولت را کم کرده است.
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وی در ادامه تاکید کرد :درآمد های نفتی سال  60 ،94درصد کمتر از بدترین روزهای تحریم های
بین المللی علیه کشورمان بوده و از  65میلیارد دالر به  25میلیارد دالر درآمد رسیده است اما
هنوز دولت یازدهم ز وارد رشد اقتصادی منفی نشده است که این نشان دهنده فعالیت های دولت
است.
تحلیل گر و اقتصاددان کشورمان افزود :دولت بعد از اینکه نرخ تورم را به یک چهارم سال 92
رساند تمرکز بعدی اش را روی موضوع اشتغال گذاشته است که به نظر بنده این سیاستی درست
است اما باید در آن تمامی جوانب احتیاط را در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت و گو با موج گفت :دولت روحانی یک ماموریت ناممکن
اقتصادی را به پیش می برد که در همین ماموریت ناممکن موفق شده با وجود اینکه درآمد ارزی
ایران  60درصد افت داشته و از بدترین سال های تحریم هم پایین تر آمده؛ نرخ رشد اقتصادی ما
صفر نشده است.
وی در پایان گفت :امیدواریم بسته های خروج از رکود دولتی به تدریج وضعیت اقتصادی کشور
را از رکود خارج کنند.من معتقدم بهار اقتصاد کشورمان نزدیک است و از دی و بهمن این
موضوع آغاز می شود و کمترین آثارش را می توان تا اردیبهشت و خرداد  95مشاهده کرد و حتی
پیش بینی می کنم در سال آینده شاهد رشد اقتصادی  3تا 4درصدی در اقتصادمان باشیم .
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 -11عقب ماندگی از توسعه در دوران وفور منابع
1394/09/01

ایران دارای موقعیت مناسب جغرافیایی ،معادن و منابع طبیعی فراوان و مهمتر از همه منابع سرشار
نفتی است که تامین منابع مالی را جهت سرمایهگذاریهای سودمند امکانپذیر میکند .با اینکه بیش
از  70سال است که تالش ،برنامهریزی و هزینههای قابل توجهی برای رشد و توسعه اقتصادی
کشور انجام شده؛ اما هرگز گرهای اساسی از اقتصاد کشور گشوده نشده و هنوز مساله مهم و
پیچیده توسعه ،ذهنمان را به خود مشغول کرده است .دکتر سعید لیالز در نشستی که هفته گذشته
در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد پیرامون موانع توسعه اقتصادی ایران معاصر به صحبت
پرداخت.
ایران مشکلی در سرمایه و نیروی انسانی برای توسعه ندارد
وی درباره مثلث اقتصاد در توسعه ایران گفت :اقتصاد بخشی از توسعه است و توسعه یعنی رشد
موزون و همگن در همه شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،روانی ،آموزشی و
امنیتی جامعه .الزاما ما نباید در حوزه اقتصاد ،توسعه را بیابیم .بنابراین اینکه بگوییم موانع توسعه
اقتصادی چیست ،یک اصطالح غیرعلمی است چراکه اقتصاد هم بخشی از توسعه است .بههر
حال اگر قرار باشد به موضوع بحث ،وفادار باشیم و در رابطه با موانع توسعه اقتصادی در ایران
معاصر صحبت کنیم ،به نظرم عامل اقتصاد سهم کوچکتری در این توسعه نیافتگی داشته است.
درباره بعضی از کشورها مثل ایران اصال اقتصاد نقشی در توسعه ندارد ،چراکه اگر به تاریخ
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صدساله ایران نگاه کنید در صد سال گذشته تقریبا به قیمت امروز  4هزار میلیارد دالر نفت یا
درآمد نفتی به ایران تزریق کردیم .این مبلغ بسیار بسیار زیادی است بهطوری که پول اعتبار ارزی
برنامه سوم  6/5میلیارد دالر بوده و در برنامه چهارم (البته این دو دوره از طالییترین دوران
اقتصاد ایران بودهاند)  10میلیارد دالر رشد داشت و در برنامه پنجم هم به حدود  100میلیارد دالر
رسید .در سال  1390شمسی بیش از  300میلیارد دالر درآمد نفتی یا نفت رایگان وارد ایران
کردیم .که  120میلیارد دالرش در حوزه صادرات نفتی بوده و  180میلیارد دالر هم نفت رایگان
به ایران تزریق شده؛ خروجیاش یک رشد اقتصاد  4درصدی بوده است .در حالی که در سالیانی
که این درآمد نفتی را نداشتیم رشد اقتصادی مان  2درصد بوده است .در حوزه نیروی انسانی،
دردهه  60-70که جمعیت کمتر از  50میلیون نفر بود  21میلیون نفر صبح به صبح سرکالس
میرفتند .یعنی ایران یکی از باالترین سرانههای آموزشی را در دنیا داشت .ما االن  5میلیون
دانشجو داریم و سالی یک میلیون نفر در ایران فارغالتحصیل میشوند .اگر اینها به خارج بروند
(حتی اگر فارغالتحصیل دانشگاه آزاد و پیام نور ...باشند) از اینها استقبال میکنند .چون که میبینند
اینها بسیار خوب آموزش دیدهاند .به جد عرض میکنم که به قیمت سوء تغذیه پدر و مادرها
،عمده درآمد خانوارها صرف آموزش خانواده میشود .بنابراین ما به لحاظ نیروی انسانی هم
مشکلی نداریم .
موانع توسعه ایران ،تاریخی و اقلیمی است نه اقتصادی
وی ادامه داد :اگر بخواهیم در چارچوب توسعه در حوزه اقتصاد بحث کنیم؛ نه مساله نیروی
انسانی مطرح بوده است و نه مساله سرمایه .اما در حوزه ماشینآالت و سختافزار ،ایران به
گورستان ماشینآالت درخاورمیانه معروف است .بنابراین اگر برای اقتصاد مثلثی قائل شویم که
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یک ضلعش سرمایه و ضلع دیگرش نیروی انسانی و ضلع دیگرش ماشینآالت باشد ،باید شرایط
مطلوبی داشته باشیم .پس به چه دلیل است که این داستان توسعه با وجود نیروی انسانی و سرمایه
در کشور پا نمیگیرد .بنابراین باید در جایی بیرون از اقتصاد این موضوع را جستجو کنیم .گویی
که شما اگر  100سال قبل این ماجرا را ببینید مثل مورچهای است که میخواهد از یک کاسه لیز
باال برود؛ اما به محض باال رفتن دوباره سر میخورد و پایین میافتد .یا مثل بازی مارپله است که
به خانه  99که میرسیم ،مار نیشمان میزند و میافتیم در خانه اولی و تا مار نیشمان نزند،
نمیشود بیاییم بیرون!! یعنی تا یک تحول و حادثهای اتفاق نیفتد و وضع به حالت بحران نرسد ما
از آن خارج نمیشویم .بنابراین موانع توسعهمان بیشتر مربوط به موانع تاریخی ،جغرافیایی و شاید
اقلیمی است و فقط هم ایران نیست که اینطور است .اگر بحثهای جناحی را کنار بگذاریم
میبینیم که هروقت وفور منابع داشتیم از توسعه بیشتر عقب افتادیم .به خاطر اینکه مسالهمان
مساله اقتصاد و سرمایه نبوده که هیچ؛ بلکه حتی سرریز منابع و وفور منابع مثل هرجامعه دیگری
ساختارهای ایران را فاسد کرده است.
درآمدهای نفتی بادآورده عامل اول بیثباتی و توسعه نیافتگی
وی درباره وفور منابع نفتی به عنوان عامل عقب ماندگی گفت :اگر بحثهای جناحی را کنار
بگذاریم میبینیم که هروقت وفور منابع داشته ایم از توسعه بیشتر عقب افتادهایم .به خاطر اینکه
مسالهمان مساله اقتصاد و سرمایه نبوده که هیچ؛ بلکه حتی سرریز منابع و وفور منابع مثل هر
جامعه دیگری ساختارهای ایران را فاسد کرده است .برای اینکه بتوانیم به ریشهها و موانع در
ایران نگاه کنیم باید وارد آرایش طبقات و نیروی اجتماعی ایران شویم .این آرایش در ایران به
گونهای است که هیچ گروهی خودش را شایسته این نمیداند که با گروههای دیگر گفتمان کند و
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تعامل و تحمل کند که کشور را به پیش ببرد .وی افزود :من فکر میکنم موانع تاریخی ،میراثی
برجای گذاشته که با ورود عنصر نفت در صدسال اخیر وضع را نابهنجارتر کرده است .به گونهای
که جامعه ایران تا به یک بحران تمدنی نرسد؛ وفاق جدی بر سرش شکل نمیگیرد .به نظرم به
سمت عمق و گسترش این وفاق ولی با آهستگی بیشتری خواهیم رفت و این ناشی از این است
که اوال درآمد نفت در ایران رو به کاهش است و این نفت دیگر نمیتواند تالطم اجتماعی ایجاد
کند (مثال یک طبقه اجتماعی بگوید من با نفت و بدون کمک طبقات اجتماعی دیگر میتوانم این
کشور را اداره کنم) چون اگرنفت نباشد برنامهریزی و تعامل و تحمل و کار بهتری خواهیم کرد.
یک عنصر تشدیدکننده بیثباتی و توسعه نیافتگی در ایران ،درآمدهای بادآورده نفت بوده است و
هست .چون در  5دولت قبلی ،هرگاه که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است ما دچار
بیانضباطیهای شدید مالی و مطابق آن تالطمهای سیاسی و اجتماعی شدیم و این تالطمهای
اجتماعی و سیاسی برعکس جامعه ایران را به لحاظ توسعه به عقب رانده است ،دقیقا نقض
غرض شده است .بنابراین بنده عنصر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران در شرایط فعلی را به
عنوان یک مانع توسعه نیافتگی ،عنصر مهمی میدانم زیرا تالطمی را ایجاد میکند بنابر ذات
خودش .وقتی نفت از بشکهای  150دالر به  35دالر میر سد و دوباره به  150دالر برمیگردد،
دائما این تالطم با تمام قوا وارد اقتصاد ایران میشود و ما موفق نشدیم جلوی این تالطم را تا
االن بگیریم .
بحران جمعیت عامل دوم بیثباتی و توسعه نیافتگی
یک عامل بیثباتی دیگر که اندکی پیچیدهتر است مساله بحران جمعیتی بوده است اگر شما دقت
کنید در دهه 60؛ حدود  18تا  20میلیون تولد داشتهایم یعنی سالی  2میلیون تولد .و این مانند آب
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خیلی زیادی است که با فشار از یک سوراخ کوچک رد میشود و همهچیز را خراب میکند .تولد
سالی  2میلیون نفر جامعه ایران را از سال  1420تا  1440تحت فشار قرار داده و خواهد داد .این
جمعیت با ورود به ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان ساختار مدارس را به تالطم کشاند و وقتی
رسیدند به  16سالگی جنبش دوم خرداد را به وجود آوردند بعد که رسیدند به سن  20سالگی
نیاز به اشتغال و ازدواج داشتند .با ایجاد دانشگاه آزاد و باال بردن ظرفیت دانشگاه ،رسیدن به سن
ازدواج و اشتغال را به عقب انداختیم .در  1420یا  1440ما با بحران دفن و کفن مواجه خواهیم
شد .در حالی که از سال  1370رشد جمعیت نصف شد یعنی تعداد متولدین به یک میلیون نفر
کاهش پیدا کرد و ما االن مازاد معلم ابتدایی و کودکستان و دانشگاه ...داریم .من تصور میکنم که
جامعه ایران دارد از سن جوانی به سن میانسالی میرسد و متوسط سن جامعه به همان شدت که
به پایین رسید ،دارد با همان شدت به باال برمیگردد .
سهیم کردن همه طبقات ،در کیک توسعه
اگر جامعه از این تالطم جمعیتی و تالطم ورود نفت بیفتد و به یک آرامش نسبیتری برسیم .از
این به بعد شاهد وضعیت با ثباتتری درتوسعه خواهیم بود .برای توسعه یعنی آن رشد متوازن و
همگن؛ این ثبات در واقع کلیدیترین واژهای است که باید به آن برسیم و تا به این ثبات هم
نرسیم فایدهای ندارد .اگر طبقات و گروههای اجتماعی خودشان را ذی نفع درماجرای توسعه
ندانند این بساط رشد و توسعه اقتصادی را به وقفه میاندازد یعنی اگرما همه گروههای اجتماعی
را دخیل در امر توسعه نکنیم چه طبقات حاکم و نظامی و مالی و نقطه مقابلش طبقات محروم و
اجتماعی؛ آنگاه همان بیثباتی ای رخ میدهد که تا االن اتفاق افتاده است.
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 -12فروش بیش از  110هزار خودرو با وام  25میلیونی تورم زاست
1394/08/26

سعید لیالز می گوید:آنچه فروخته شده،تولید مازاد خودروسازان است و هدف دولت از این طرح
شروعی برای رونق تولید و خروج از رکود است.
تنها شش روزپس از اعالم بانک مرکزی برای فروش خودرو با وام  25میلیون تومانی،فروش
خودرو با این وام به دستور مستقیم بانک مرکزی متوقف شد،این درحالی است که تقاضا برای
خرید خودرو با این شرایط همچنان وجود دارد.
بانک مرکزی اعالم کرده که براساس توافق با وزارت صنعت،معدن و تجارت،با توجه به اینکه
موجودی انبار خودروسازان  51هزار دستگاه بوده  ،این میزان فروخته شده و در نتیجه این طرح
متوقف شده است.بنا به استدالل بانک مرکزی خودروهای موجود در انبار خودرو سازان حدود
 51هزار دستگاه گزارش شده بود،این درحالی است که  110هزار دستگاه خودرو ثبت نام شده
است که از موجودی انبار خودروسازان بیشتر است و این احتمال وجود دارد که خودروهای ثبت
نام شده در موعد مقرر تحویل متقاضیان نشوند.بانک مرکزی گفته خودروسازان تولیدات آتی خود
را با وام فروخته اند.
اگرچه برخی مسئوالن بانک مرکزی این اظهارات را طی دو روز گذشته در گفت وگو با رسانه ها
مطرح کرده اند،اما سعید لیالز کارشناس اقتصاد و صنعت خودرو در این باره می گوید«:میزان
تولید خودروسازان در یک ماه بیش از  100هزار دستگاه است و حتی قابلیت افزایش به 150
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هزار دستگاه هم وجود دارد.بنابراین این ادله که گفته شود توقف طرح به دلیل کمبود خودرو در
انبار خودروساز است،نمی تواند به هیچ وجه درست باشد».
وی افزود« :آنچه فروخته شده،تولید مازاد خودروسازان است و هدف دولت از این طرح شروعی
برای رونق تولید و خروج از رکود است».
لیالز با بیان اینکه توقف این طرح توسط بانک مرکزی به موقع انجام شد،تصریح کرد« :فروش
بیشتر از این میزان خودرو با وام  25میلیون تومانی می تواند آثار تورمی داشته باشد.چون بانک
مرکزی بیش از  2هزار میلیارد تومان نمی تواند به اقتصاد تزریق کند و حتما باید مراقب آثار
تورمی این طرح باشد».
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است،یادآور شد«:بسیاری
از منتقدان این موضوع را در انتقادهای خود ازاین طرح ،نادیده می گیرند،درحالی که این طرح
موقتی است و می تواند شروعی برای رونق اقتصادی و اجرای بسته خروج از رکود باشد».

-13وضعیت خودروسازان در دوران پسا وام ،95 /سال محصوالت جدید خودرو است
94/08/25

با پایان یافتن مهلت وام خرید خودرو و پیدا شدن تقاضا برای  100هزار دستگاه خودرو انباری
خودروسازان این سوال پیش می آید که خودروسازان کشور روزگار پساوام را چگونه طی
میکنند و در سال آینده باید برای خروج از رکود کدام استراتژی را در پیش گیرند.
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سعید لیالز در تحلیل بازار خودرو در دوران پساوام اظهار کرد :سال  95سال تولید محصوالت
جدید است و به نظر میرسد خودروسازان نیز بخش عظیمی از بدهی انباشته و تاریخی خود را
به مردم ادا خواهند کرد.
وی افزود :اینکه بازار خودرو در دوران پساوام چگونه میشود ،بدین صورت است که این طرح
سه نکته را نشان میدهد .در این مدت پیشبینی یا فرضیه اینکه مردم قدرت خرید ندارند ثابت
شد ،چرا که به محض ایجاد قدرت خرید مردم به سمت خرید رفتند.
به گفته لیالز ،اینکه کمپین نخریدن خودرو اصالت ندارد ،بازهم ثابت شد و اگر به جای خودرو
طناب هم فروخته میشد بازهم مردم میخریدند؛ زیرا مردم هنوز هم به به آینده اقتصاد ایران
امیدوارند.
رئیس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران تصریح کرد :البته من بارها اعالم کردم که از این کار
نگران هستم ،چرا که تقاصای عادی مردم هم درمیان حجم زیاد تقاضا وارد شده است.
وی در پاسخ به اینکه سرنوشت خودروسازان پس ازاین طرح چه میشود؟ افزود :فرض بسته
خروج رکود از دولت میانگین پنج تا هفت ماه است که این بسته باید بتواند مساله اقتصاد ایران را
در این مدت برطرف کند.
وی با بیان مثالی در زمینه اعطای وام خودرو گفت :در حال حاضر به چاه آب ریخته میشود تا
بوسیله آن ،بتوان بازهم آب از چاه بیرون کشید حال اگر خود چاه آب نداشته باشد ،این طرح
بیفایده خواهد بود.
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لیالز تاکید کرد :باید بتوان از دی و بهمن برای خروج رکود اقدام کرد تا در اردیبهشت و خرداد
نخستین نشانههای خروج از رکود دیده شود ،چرا که دیگر بیش از این فرصتی باقی نماندهاست.
این کارشناس با اشاره به آینده بازار در سال آینده گفت :در صورت ادامه عملکرد امسال در سال
آینده ،ممکن است تولید خودرو رشدی حدود شش درصدی را تجربه کند ،چرا که خودروسازی
بدون تقاضا نمیتواند تولیدی داشته باشد.
او افزود :در حال حاضر توانایی تولید روزانه پنج هزار دستگاه خودرو وجود دارد ،اما هنگامیکه
نتوان راجع به سقف بازار صحبت کرد ،نباید راجع به کف بازار هم صحبت کرداز این رو باید
متوسط تولیدی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد :به نظر میرسد تولید فعلی ساالنه  900هزار دستگاه تقاضای عادی بوده است و
از سال آینده این تولید رو به افزایش خواهد بود.
لیالز با فرض بر این است که وضعیت معیشت مردم بهبود می یابد و ارتقا مییابد ،اظهار کرد:
انتظار مردم از آینده مهمتر از وضع فعلیشان در الگوی فعلی تاثیر میگذارد .بنابراین این موضوع
حائز اهمیت است که بدانیم تصویر مردم از آینده چیست ،زیرا مردم امیدوارند که تا آخر امسال
هم تحریمها برداشته شود ،هم درآمد نفتی افزایش یابد ،هم انتخابات صورت گیرد و هم
چالشهای سیاسی کاهش یابد و کشور وارد فاز عادی شود.
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ی -فرشاد مومنی
20 -1سال دیگر هم درگیر تصمیمات دولت احمدینژاد هستیم

واقعیت این است که در ساختار نهادی کنونی ایران ،قدرت تاثیرگذاری آنهایی که از طریق رانت،
ربا ،فساد ،داللی و واردات منافع خود را حداکثر میکنند از قدرت آنهایی که فکر میکنند راه
نجات ایران از طریق ارتقای بنیه تولیدی ،افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابت اقتصاد ایران
میگذرد ،بیشتر است.
فرشاد مومنی در گفتوگویی مبسوط به بازخوانی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخته و گفته
است« :از مجموعه مطالبی که در نامه  4وزیر و سخنان تلویزیونی آقای روحانی و مفاد بسته
جدید خروج از رکود ،میشود فهمید ،به صراحت میتوان گفت که بنیه کارشناسی مستتر در
برنامه دولت ،برای فهم پیچیدگیهای شرایط کنونی اقتصاد ایران و سازوکارهای مناسب برای حل
و فصل گرفتاریهای کنونی ،به هیچ عنوان کافی نیست .به نظر من این اتفاق ،مسوولیت جامعه
دانشگاهی و رسانهها را افزایش میدهد زیرا کسانی که اسنادی برای حل مشکالت اقتصادی
تدوین و منتشر کردهاند از خود توان و بنیه فکری الزم را نشان ندادهاند .خود دولت در درجه اول
باید این نکته را متوجه شود .بنابراین باید به شکل غیرشعاری و غیرتبلیغاتی برنامهای طراحی کند
که بتوانند از ظرفیتهای کارشناسی دانشگاهها ،دستگاههای پژوهشی و نهادهای تخصصی مدنی
استفاده کنند».
برخی جمالت اصلی این گفتوگوی ایلنا در پی میآید:
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من خیلی صریح و شفاف میگویم که هم در سخنان رییسجمهور و هم در نامه  4وزیر و هم در
مضمون و محتوای بسته دولت برای تسریع رونق ،این تصور وجود دارد که مسائل اقتصادی
کنونی ایران را به صورت انحصاری و بدون در نظر گرفتن تعامل آن با وضعیت سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور میشود حل و فصل کرد .این یک برداشت سطحی و نادرست از واقعیتهای
پیچیده کنونی اقتصاد ایران است.
اشتباه فاحش این است که دولت فکر میکند مسائل اقتصادی و مشکالت کنونی ایران منحصرا
توسط قوه مجریه ایجاد شده و بنابراین منحصرا توسط قوه مجریه نیز قابل حل و فصل است .این
نیز یک خطای راهبردی بزرگ دیگری است که دولت در حال ارتکاب آن است.

دولت باید با تحلیلهای کارشناسی اصولی نشان بدهد که تخریبهای گسترده و فساد بیسابقهای
که در دولت احمدینژاد به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل شد ،یک پدیدهای بود که با یک
پشتیبانی سیستمی اتفاق افتاده است .بنابر این برای اصالح و بهبود نیز به یک حمایت سیستمی از
سوی کل ساختار قدرت نیاز است .قوه مجریه به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
به نظر من دولت محترم حتی در حیطه تواناییهای خود در ارایه یک تصویر شفاف از آنچه که از
دولت احمدینژاد تحویل گرفته نیز کوتاهی کرده است و االن دارد چوب این کم کاری را
میخورد .یعنی از نظر کارشناسی برآورد ما این است که تا  20سال آینده همه دولتهای بعدی
نیز در گروگان اقدامات ضد توسعهای دولت احمدینژاد هستند .اما چون این گزارش به شکل
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عالمانه و مبتنی بر برنامه عرضه نشد ،تردید نکنید که در زمان انتخابات آتی ریاستجمهوری،
دولت فعلی باید پاسخگوی چیزهای باشد که در شکلگیری آن اصال نقشی نداشته است.
دولت از این زاویه هم خودش چوب خورد و هم فشارهای معیشتی مردم افزایش پیدا کرد و
گستره و ژرفای فشارهایی که به مردم و تولیدکنندگان وارد شد نیز افزایش پیدا کرد .ما به یک
گفتوگوی ملی در مقام تحلیل ،مبتنی بر ضوابط علمی نیاز داریم که مشخص کند بیسابقهترین
سطوح ناکارآمدی و فساد که در دولت قبلی اتفاق افتاده ،ناشی از چه اشتباهات فاحش سیاستی
بوده است .پس از آن ما میتوانیم امیدوار باشیم که دولت در حدی به بلوغ فکری برسد که بتواند
یک بودجه قابل دفاع برای سال  1395و یک برنامه قابل دفاع هم برای دوره زمانی برنامه ششم
طراحی کند.

 -2دادن وام خودرو به مردم برای خروج از رکود کارشناسی نیست
94/08/07

فرشاد مومنی :بررسیها نشان میدهد طی چند سال اخیر بانکهای خصوصی ایران  73درصد
منابع خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست
تولیدکنندگان و عامه مردم است
به گزارش نسیم فرشاد مومنی در نشست نخصصی ارزیابی بسته اقتصادی جدید دولت برای
خروج از رکود اظهار کرد :دولت یک زمان طالیی پنج ماهه پیش رو دارد که باید در این زمان هم
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بودجه سال  1395و هم برنامه ششم توسعه را تدوین کند ،اما در این شرایط یک بسته خروج از
رکود هم ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه این بسته در امتداد بسته قبلی و تقویت کننده آن است ،ادامه داد :هدف عمده این
بسته استفاده طالیی از دوران طالیی  4.5تا  6ماهه پیش رو است که تا زمان عملی شدن آثار رفع
تحریمها داریم.
به گفته این استاد دانشگاه در این بازه زمانی مردم انتظار تغییرات شدید دارند و از سوی دیگر
دولت توانایی و امکانات محدود دارد که در این شرایط شکافی ایجاد خواهد شد که دولت برای
جلوگیری از این شکاف بسته خروج از رکود را تعریف کرده است.
مومنی ادامه داد :دولت در این بسته بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در گرو تزریق ارز و ریال
دیده و کل جهتگیری این بسته بر مبنای راهگشایی تزریق منابع است.
وی با اشاره به اینکه این راهکار به تنهایی محوریت خروج از رکود و حل مشکالت اقتصادی
کشور نیست ،تصریح کرد :البته این بدان معنا نیست که برای حل مشکالت اقتصادی تخصیص
ارز و ریال مفید نیست ،بلکه باید در کنار این کار محورهای دیگری هم برای اینکه تزریق اعتبار
موثر باشد مد نظر قرار داد.
این اقتصاددان معتقد است ،برای اینکه ببینیم تزریق پول به تنهایی کافی نیست باید نگاهی به
گذشته کشورهای در حال توسعه و حتی کشور خودمان بیندازیم که برای مثال در یک دوره
زمانی که به دلیل شوک نفتی درآمد کشورهای در حال توسعه از فروش نفت به  10برابر رسید،
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بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشورها بیشتر شد و ما مشابه این شرایط را در
سالهای  1353تا  1357در کشور داشتیم.
مومنی گفت :در دولت قبل هم از محل صادرات نفت هزار میلیارد دالر تزریق اعتبار داشتیم که نه
تنها اوضاع کشور بهتر نشد ،بلکه بی سابقه ترین بحرانهای انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیط
زیستی و  ...را در کشور شاهد بودیم.
وی با اشاره به سیاستهای دولت برای تحریک تقاضا از جمله دادن وام خودرو ،عنوان کرد :این
سیاست هم جوابگو نیست ،زیرا دولت اگر به همین دوران دو ساله خود نگاه کند هر سال 30
هزار میلیارد تومان از محل یارانهها تحریک تقاضا داشته که هیچ تاثیری بر گستره و عمق رکود
نداشته است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی ،این موارد نشان میدهد که گرفتاری ما کمبود پول و اعتبار
نیست بلکه ساختارهای موجود و کیفیت سیاستهای اقتصادی است که متاسفانه برعلیه دو گروه
عامه مردم و تولیدکنندگان و به نفع سه گروه رانتخوارها ،رباخواران و واسطهها بوده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستهای دولت برای کاهش حدود دو سومی تورم
از ماههای میانی سال  1392تاکنون یاد کرد و افزود :اگر چه این کاهش انجام شده و قابل تقدیر
است ،اما کافی نیست.
وی رتبه کنونی ایران در خصوص میزان تورم را هفتم جهان دانست و تاکید کرد :هم اکنون در
کشورهای با نرخ تورم باال تنها شش کشور وجود دارد که نرخ تورم ساالنه بیشتری از ایران
دارند.
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این استاد دانشگاه معتقد است :اکنون نرخ تورم ایران  2.5برابر خاورمیانه و کشورهای شمال
آفریقا است .این در حالی است که ما در سالهای جنگ که با بحران هم مواجه بودیم تنها 20
درصد تورم داشتیم ،در حالیکه کشورهایی بودند که  14هزار درصد تورم ساالنه داشتند و در آن
زمان کشوری مانند ترکیه  75درصد تورم ساالنه داشت.
وی گفت :در بخشی از سیاستهای خروج از رکود دولت جایزه دادن به بانکها برای اینکه به
تولیدکنندگان تسهیالت بدهند مطرح شده ،اما آیا این جایزه آنقدر هست که ساختار بانکهایی که
در  10سال گذشته از دادن تسهیالت به مردم و به بخش تولید ترس دارند را تغییر دهد؟
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه بانکها بیشتر تمایل دارند به دالالن و تاجران پول رسیدگی کنند،
بیان کرد :بررسیها نشان میدهد طی چند سال اخیر بانکهای خصوصی ایران  73درصد منابع
خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست تولیدکنندگان و
عامه مردم است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :ما در سالهای  80تا  90بیشترین درآمد را از محل نفت داشتیم
که دو تا سه برابر رقم پیش بینی شده در سند باال دست بود و در این زمان تعداد بانکهای رسمی
و قانونی ایران سه برابر شد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در همین مدت تعداد شعب بانکهای موجود نیز هشت
برابر شد و هفت هزار موسسه که به صورت غیرمجاز تجارت پول داشتند نیز شناسایی گردید.
تنها در سال  ،1390تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک جدید در کشور سه برابر تعداد بانکهای
کشور در سال  1389بود.
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مومنی در ادامه تاکید کرد :برخی عقیده داشتند دولت به جای اینکه برای خروج از رکود تقاضای
داخلی را تحریک کند ،بهتر بود با تضعیف ارزش پول ملی صادرات را به صورت دوپینگی رشد
دهد و تقاضا را در خارج از کشور تحریک کند.
وی تحمیل فشار فاجعهآمیز به دو گروه مردم و تولیدکنندگان و بهبود شرایط برای تاجران و
دالالن پول را از پیامدهای خطرناک این کار دانست و تاکید کرد :در اینصورت فورا شاهد ایجاد
فساد و رانت شدید در کشور خواهیم بود.
این استاد دانشگاه معتقد است ،هرگونه جهش در صادرات بدون اینکه همراه با حل مشکالت
بخش تولید باشد ،تنها گسترش ربا را در پی دارد و هیچ اقتصادی در دنیا با رونق تجارت پول به
جایی نرسیده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستهای تنش زدایی دولت تقدیر کرد و افزود :باید
بدانیم که به دلیل سیاستهای تنش زای چند سال اخیر تنها  500میلیارد دالر در بخش نفت و
مشتقات نفتی از دست دادیم و در سالهایی که نفت در اوج قیمت بود دچار تحریم شدیم.
وی معتقد است ،افرادی که به این سیاست دولت اعتراض دارند یا دانش ناکافی دارند یا منافعی
از دست میدهند .تنش زدایی می تواند بستر تحریک انگیزه تولید را نیز فراهم کند ،اما باید با
اصالح ساختارها همراه باشد.
مومنی در ادامه بر لزوم اصالح معیشت مردم هم تاکید کرد و یادآور شد :اگر این شرایط بهتر
نشود خطر بزرگی در آینده کشور را تهدید میکند و آن تیزتر شدن زبان و چاقوی تندروها است
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که به ضرر همه است ،آن هم در این شرایطی که منطقه دچار ناامنی است و کوچکترین تزلزلی در
معیشت مردم می تواند خطرناک باشد.
وی با انتقاد از اینکه در دولت گذشته از عدالت اجتماعی بسیار بد ،سیاست زده ،غیرعالمانه و
فسادزا حمایت شد ،تصریح کرد :این شرایط باعث شده دولت فعلی به گونهای برخورد کند که
انگار میتواند بدون اینکه به نابرابریهای اجتماعی دست بزند ،وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد :گاهی این تصویر ایجاد میشود که مردم همه شرایط را
دارند و فقط منتظر هستند که با رفع تحریمها قیمتها پایین بیاید و خرید کنند ،در حالیکه آمار و
ارقام واقعیت دیگری را نشان میدهد.
به گفته این کارشناس اقتصاد ،بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کسری بودجه خانوارهای ایرانی
در  10سال گذشته پنج برابر شده و البته این کسری بودجه در شرایطی رخ میدهد که مردم در
سبد مصرفی خود کاهش  25درصدی مواد پروتئینی ،مواد لبنی و مواد نشاستهای را هم داشته اند.
وی با بیان اینکه مردم ایران نجیبانه با فقر مدارا میکنند ،تاکید کرد :باید شرایط واقعی و تصویر
حقیقی را از اقتصاد ترسیم کرد که بتوان برای آن برنامه ریزی داشت.

مومنی در ادامه سخنان خود از آلودگی غیرمتعارف ساختار صادرات نفتی ایران به رانت و فساد
هم گالیه کرد و افزود :تنها در  10سال گذشته در تجارت ایران با امارات حدود  400هزار میلیارد
تومان رانت و فساد وجود داشته که معادل بودجه عمرانی  20ساله کشور است.
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وی با جمعبندی مطالب خود ،گفت :در سال  1393کشور باالترین رکود را طی پنج سال اخیر
تجربه کرد و دولت باید از مدت حیاتی که از سال  1394مانده برای بهبود این شرایط گام بردارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با تزریق پول مشکالت رکود و اقتصاد حل نمیشود ،بر
لزوم اصالح ساختارها تاکید کرد.
مومنی افزود :همه خصوصا دانشگاهیان وظیفه دارند با هر دیدگاه سیاسی و جناحی که دارند به
کمک دولت بیایند تا بنیه فکری دولت تقویت شود و کیفیت سیاست های اقتصادی کشور را بهتر
کنیم.

 -3مشکل اقتصاد کشور با تزریق ارز و ریال حل نمیشود
94/08/07

یک اقتصاددان برجسته کشور معتقد است ،مشکل اقتصاد ایران فقط با تزریق ارز و ریال حل
نمیشود و نیازمند اصالح ساختارها است.
فرشاد مومنی در نشست نخصصی ارزیابی بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود اظهار
کرد :دولت یک زمان طالیی پنج ماهه پیش رو دارد که باید در این زمان هم بودجه سال  1395و
هم برنامه ششم توسعه را تدوین کند ،اما در این شرایط یک بسته خروج از رکود هم ارائه کرده
است.
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وی با بیان اینکه این بسته در امتداد بسته قبلی و تقویت کننده آن است ،ادامه داد :هدف عمده این
بسته استفاده طالیی از دوران طالیی  4.5تا  6ماهه پیش رو است که تا زمان عملی شدن آثار رفع
تحریمها داریم.
به گفته این استاد دانشگاه در این بازه زمانی مردم انتظار تغییرات شدید دارند و از سوی دیگر
دولت توانایی و امکانات محدود دارد که در این شرایط شکافی ایجاد خواهد شد که دولت برای
جلوگیری از این شکاف بسته خروج از رکود را تعریف کرده است.
مومنی ادامه داد :دولت در این بسته بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در گرو تزریق ارز و ریال
دیده و کل جهتگیری این بسته بر مبنای راهگشایی تزریق منابع است.
وی با اشاره به اینکه این راهکار به تنهایی محوریت خروج از رکود و حل مشکالت اقتصادی
کشور نیست ،تصریح کرد :البته این بدان معنا نیست که برای حل مشکالت اقتصادی تخصیص
ارز و ریال مفید نیست ،بلکه باید در کنار این کار محورهای دیگری هم برای اینکه تزریق اعتبار
موثر باشد مد نظر قرار داد.
این اقتصاددان معتقد است ،برای اینکه ببینیم تزریق پول به تنهایی کافی نیست باید نگاهی به
گذشته کشورهای در حال توسعه و حتی کشور خودمان بیندازیم که برای مثال در یک دوره
زمانی که به دلیل شوک نفتی درآمد کشورهای در حال توسعه از فروش نفت به  10برابر رسید،
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشورها بیشتر شد و ما مشابه این شرایط را در
سالهای  1353تا  1357در کشور داشتیم.
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مومنی گفت :در دولت قبل هم از محل صادرات نفت هزار میلیارد دالر تزریق اعتبار داشتیم که نه
تنها اوضاع کشور بهتر نشد ،بلکه بی سابقه ترین بحرانهای انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیط
زیستی و  ...را در کشور شاهد بودیم.
وی با اشاره به سیاستهای دولت برای تحریک تقاضا از جمله دادن وام خودرو ،عنوان کرد :این
سیاست هم جوابگو نیست ،زیرا دولت اگر به همین دوران دو ساله خود نگاه کند هر سال 30
هزار میلیارد تومان از محل یارانهها تحریک تقاضا داشته که هیچ تاثیری بر گستره و عمق رکود
نداشته است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی ،این موارد نشان میدهد که گرفتاری ما کمبود پول و اعتبار
نیست بلکه ساختارهای موجود و کیفیت سیاستهای اقتصادی است که متاسفانه برعلیه دو گروه
عامه مردم و تولیدکنندگان و به نفع سه گروه رانتخوارها ،رباخواران و واسطهها بوده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستهای دولت برای کاهش حدود دو سومی تورم
از ماههای میانی سال  1392تاکنون یاد کرد و افزود :اگر چه این کاهش انجام شده و قابل تقدیر
است ،اما کافی نیست.
وی رتبه کنونی ایران در خصوص میزان تورم را هفتم جهان دانست و تاکید کرد :هم اکنون در
کشورهای با نرخ تورم باال تنها شش کشور وجود دارد که نرخ تورم ساالنه بیشتری از ایران
دارند.
این استاد دانشگاه معتقد است :اکنون نرخ تورم ایران  2.5برابر خاورمیانه و کشورهای شمال
آفریقا است .این در حالی است که ما در سالهای جنگ که با بحران هم مواجه بودیم تنها 20
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درصد تورم داشتیم ،در حالیکه کشورهایی بودند که  14هزار درصد تورم ساالنه داشتند و در آن
زمان کشوری مانند ترکیه  75درصد تورم ساالنه داشت.
وی گفت :در بخشی از سیاستهای خروج از رکود دولت جایزه دادن به بانکها برای اینکه به
تولیدکنندگان تسهیالت بدهند مطرح شده ،اما آیا این جایزه آنقدر هست که ساختار بانکهایی که
در  10سال گذشته از دادن تسهیالت به مردم و به بخش تولید ترس دارند را تغییر دهد؟
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه بانکها بیشتر تمایل دارند به دالالن و تاجران پول رسیدگی کنند،
بیان کرد :بررسیها نشان میدهد طی چند سال اخیر بانکهای خصوصی ایران  73درصد منابع
خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست تولیدکنندگان و
عامه مردم است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :ما در سالهای  80تا  90بیشترین درآمد را از محل نفت داشتیم
که دو تا سه برابر رقم پیش بینی شده در سند باال دست بود و در این زمان تعداد بانکهای رسمی
و قانونی ایران سه برابر شد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در همین مدت تعداد شعب بانکهای موجود نیز هشت
برابر شد و هفت هزار موسسه که به صورت غیرمجاز تجارت پول داشتند نیز شناسایی گردید.
تنها در سال  ،1390تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک جدید در کشور سه برابر تعداد بانکهای
کشور در سال  1389بود.
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مومنی در ادامه تاکید کرد :برخی عقیده داشتند دولت به جای اینکه برای خروج از رکود تقاضای
داخلی را تحریک کند ،بهتر بود با تضعیف ارزش پول ملی صادرات را به صورت دوپینگی رشد
دهد و تقاضا را در خارج از کشور تحریک کند.
وی تحمیل فشار فاجعهآمیز به دو گروه مردم و تولیدکنندگان و بهبود شرایط برای تاجران و
دالالن پول را از پیامدهای خطرناک این کار دانست و تاکید کرد :در اینصورت فورا شاهد ایجاد
فساد و رانت شدید در کشور خواهیم بود.
این استاد دانشگاه معتقد است ،هرگونه جهش در صادرات بدون اینکه همراه با حل مشکالت
بخش تولید باشد ،تنها گسترش ربا را در پی دارد و هیچ اقتصادی در دنیا با رونق تجارت پول به
جایی نرسیده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستهای تنش زدایی دولت تقدیر کرد و افزود :باید
بدانیم که به دلیل سیاستهای تنش زای چند سال اخیر تنها  500میلیارد دالر در بخش نفت و
مشتقات نفتی از دست دادیم و در سالهایی که نفت در اوج قیمت بود دچار تحریم شدیم.
وی معتقد است ،افرادی که به این سیاست دولت اعتراض دارند یا دانش ناکافی دارند یا منافعی
از دست میدهند .تنش زدایی می تواند بستر تحریک انگیزه تولید را نیز فراهم کند ،اما باید با
اصالح ساختارها همراه باشد.
مومنی در ادامه بر لزوم اصالح معیشت مردم هم تاکید کرد و یادآور شد :اگر این شرایط بهتر
نشود خطر بزرگی در آینده کشور را تهدید میکند و آن تیزتر شدن زبان و چاقوی تندروها است
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که به ضرر همه است ،آن هم در این شرایطی که منطقه دچار ناامنی است و کوچکترین تزلزلی در
معیشت مردم می تواند خطرناک باشد.
وی با انتقاد از اینکه در دولت گذشته از عدالت اجتماعی بسیار بد ،سیاست زده ،غیرعالمانه و
فسادزا حمایت شد ،تصریح کرد :این شرایط باعث شده دولت فعلی به گونهای برخورد کند که
انگار میتواند بدون اینکه به نابرابریهای اجتماعی دست بزند ،وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد :گاهی این تصویر ایجاد میشود که مردم همه شرایط را
دارند و فقط منتظر هستند که با رفع تحریمها قیمتها پایین بیاید و خرید کنند ،در حالیکه آمار و
ارقام واقعیت دیگری را نشان میدهد.
به گفته این کارشناس اقتصاد ،بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کسری بودجه خانوارهای ایرانی
در  10سال گذشته پنج برابر شده و البته این کسری بودجه در شرایطی رخ میدهد که مردم در
سبد مصرفی خود کاهش  25درصدی مواد پروتئینی ،مواد لبنی و مواد نشاستهای را هم داشته اند.
وی با بیان اینکه مردم ایران نجیبانه با فقر مدارا میکنند ،تاکید کرد :باید شرایط واقعی و تصویر
حقیقی را از اقتصاد ترسیم کرد که بتوان برای آن برنامه ریزی داشت.
مومنی در ادامه سخنان خود از آلودگی غیرمتعارف ساختار صادرات نفتی ایران به رانت و فساد
هم گالیه کرد و افزود :تنها در  10سال گذشته در تجارت ایران با امارات حدود  400هزار میلیارد
تومان رانت و فساد وجود داشته که معادل بودجه عمرانی  20ساله کشور است.
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وی با جمعبندی مطالب خود ،گفت :در سال  1393کشور باالترین رکود را طی پنج سال اخیر
تجربه کرد و دولت باید از مدت حیاتی که از سال  1394مانده برای بهبود این شرایط گام بردارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با تزریق پول مشکالت رکود و اقتصاد حل نمیشود ،بر
لزوم اصالح ساختارها تاکید کرد.
مومنی افزود :همه خصوصا دانشگاهیان وظیفه دارند با هر دیدگاه سیاسی و جناحی که دارند به
کمک دولت بیایند تا بنیه فکری دولت تقویت شود و کیفیت سیاست های اقتصادی کشور را بهتر
کنیم.

ک -مسعود نیلی

 -1ضرورت بازنگری در استراتژی صنعت فوالد
1394/08/19

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تحلیلی از وضعیت صنعت فوالد ایران و جهان راهکارهایی را
برای خروج این صنعت از رکود در بلند مدت ارائه کرد .از نظر مسعود نیلی کاهش رشد اقتصادی
چین سبب می شود دنیا تا چند سال آینده با پدیده مازاد تولید فوالد روبرو شود.
مسعود نیلی در این تحلیل با اشاره به صنعت فوالد ایرن و رکود در صنعت ساختمان و پروژه
های عمرانی به عنوان دو پییشران اصلی این صنعت ،پیشنهاد میدهد که تولید در کارخانههای
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فوالد از «فوالدساختمانی» به «فوالد صنعتی» باید تغییر جهت پیدا کند .او بازنگری در سند
استراتژی این صنعت را خواستار شده و با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این صنعت
پیشنهاد داده با توجه به سیاستهای دولت در واقعی کردن قیمت انرژی بهتر است صنایع فوالد به
سمتی حرکت کنند که از هزینههای خود بکاهند و بهرهوری تولید را باال ببرند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این تحلیل نوشته است که آینده صنعت فوالد در ایران از چهار
منظر قابل بررسی است و از این تحلیل دو نتیجه قابل تامل حاصل میشود که از این نتایج
میتوان به عنوان چالش های پر اهمیت آینده صنعت فوالد در ایران نام برد .چهار زاویه مورد
بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحوالت اقتصادی در جهان ارتباط مییابد و دو مشاهده
دیگر به تحوالت اقتصادی ایران مربوط میشود .مشاهدات جهانی ،در مقطع زمانی  20سال
گذشته ،به ویژه روند شتابان تحوالت صنعت فوالد طی  10سال اخیر و مقطع زمانی یک سال
اخیر را در برمیگیرد .همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فوالد ایران ،بازه  10سال منتهی به
سال  1391و نیز طی  2سال گذشته را مورد تحلیل قرار میدهد.آینده صنعت فوالد در ایران از
چهار منظر قابل بررسی است و از این تحلیل دو نتیجه قابل تامل حاصل میشود که از این نتایج
میتوان به عنوان چالش های پر اهمیت آینده صنعت فوالد در ایران نام برد .چهار زاویه مورد
بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحوالت اقتصادی در جهان ارتباط مییابد و دو مشاهده
دیگر به تحوالت اقتصادی ایران مربوط میشود .مشاهدات جهانی ،در مقطع زمانی  20سال
گذشته ،به ویژه روند شتابان تحوالت صنعت فوالد طی  10سال اخیر و مقطع زمانی یک سال
اخیر را در برمیگیرد .همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فوالد ایران ،بازه  10سال منتهی به
سال  1391و نیز طی  2سال گذشته را مورد تحلیل قرار میدهد.
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مشاهده نخست :روند تولید فوالد در دنیا طی  20سال اخیر
بهرغم رشد  2.5الی  3درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر ،تولید فوالد رشد دو رقمی را
تجربه کرده است .این رشد نشان دهنده آهنگ پر شتاب در تولید و سرمایهگذاری در این صنعت
است .چنانچه نیروی پیشران این رشد مورد بررسی قرار گیرد ،مالحظه میشود که عمدتاً میزان
مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است .این در حالی است که طی همین بازه
زمانی ،تحوالت مصرف فوالد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ()DCEO
تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی
مالیم را تجربه کردهاند .در کشور چین اما مصرف فوالد با آهنگ پرشتابی ،به ویژه طی  10سال
اخیر همراه بوده است.

با نگاهی به سهم چین در مصرف اقالم اصلی فلزات در سالهای  2000تا  2014مشاهده میشود
که رشد مصرف در تمامی اقالم ،دارای رشد ساالنه  10یا  15درصدی بوده و این در حالیست که
رشد مصرف کشورهای جهان به جز چین ،اندک بوده است .همچنین از منظر تولید فوالد خام در
دنیا ،مالحظه می شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و در رتبه
دوم با اختالف مشهودی ،ژاپن قرار دارد که تنها  7درصد از سهم جهانی تولید فوالد خام را به
خود اختصاص داده است .همچنین ایاالت متحده آمریکا در جایگاه سوم تولید فوالد با سهم 5
درصد ایستاده است.
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مشاهده دوم :صنعت فوالد در ایران

ارزیابی وضعیت صنعت فوالد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی
صورت گرفته است .صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور ،جایگاه
در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است .به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی18 ،
درصد برآورد میشود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از  21درصد می
رسد .ضمن آنکه ،حدود  10تا  12درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد.
بررسی روند نماگرهای تولید در این صنعت طی  10سال ،یعنی از سالهای  1382تا  1392که از
آخرین آمارهای کارگاههای صنعتی استخراج شده است ،نشان میدهد که سهم تولید فلزات
اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی ،پتروشیمی و
تولید فرآوردههای نفتی ،روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش
محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است .اگرچه به طور قطع نمیتوان در مورد
اشتغالزایی صنعت فلزات صنعتی سخنی به میان آورد ،اما سهم این صنعت در اشتغال رو به
افزایش بوده است .اما پرسش قابل طرح در این بخش ،آن است که آیا این روند افزایشی تداوم
می یابد؟
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منشأ رشد تولید در صنعت فلزات

تحوالت بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم دهه  ،1380به دنبال ظهور پدیده بیماری هلندی در
اقتصاد ایران در کنار تثبیت قیمت انرژی ،از جمله مهمترین دالیل رشد شتابنده تولید در صنعت
فلزات در مقطع سالهای  1392تا  1382بوده است .با افزایش قیمت کاالی صادراتی نفت ،مخارج
و هزینه های ارزی دولت افزایش یافت و نیز بخش قابل تجارت دچار افت شد و صنعت
ساختمان توسعه معناداری را تجربه کرد .این پدیده شناخته شده ،به دلیل افزایش قیمت نفت در
بسیاری از کشورهای صادر کننده نفتی از جمله ایران و ونزوئال به صورت بارز و در سایر
کشورها ،نظیر عربستان و کویت با شدت کمتری حادث شد.
برای پی بردن به ابعاد افزایش حجم بخش ساختمان کافی است توجه شود که مجموع مساحت
فضای مسکونی در حال احداث تا سال  1384حدود  60میلیون متر مربع بود ،که این رقم در
سالهای بعد ،با شدت ب سیاری تقریباً به دو برابر افزایش یافت و این افزایش حاکی از ورود میزان
قابل توجهی سرمایه به این بخش است.
این اتفاق ،تقاضای شدیدی را برای صنایع معطوف به ساختمان از جمله فوالد ایجاد کرد که به
دلیل وفور درآمد ارزی و سیاست تثبیت قیمت انرژی ،صنعت فوالد نیز متناسب با این تقاضا بر
مدار توسعه قرار گرفت .در مجموع ،ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بیسابقهای در اقتصاد
کشور به حدود  42درصد افزایش یافت و رقمی معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به
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ثبت رساند که افزایش سرمایه گذاری در بخش سازه های مسکونی علت اصلی آن بوده است.
بنابراین طی این دوره ،نیروی پیشرانی با عنوان «بخش ساختمان» به میزان قابل توجهی برای
صنعت فوالد تقاضا ایجاد کرد و متعاقب آن ،افزایش سرمایهگذاریها در این صنعت ،به رشد
فزاینده تولید فوالد در کشور منتهی شد؛ به گونهای که در سالهای  1383تا  ،1392سهم صنعت
فلزات اساسی در سرمایه گذاری صنعت ،پس از صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،با میزان
 22درصد ،رتبه دوم را کسب کرد.

مشاهده سوم :روند کاهشی قیمت های جهانی

روند کاهشی قیمتهای جهانی که به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار میگیرد ،از سال 2005
آغاز شد و این روند نزولی طی یک سال اخیر ،شدت بیشتری را تجربه کرد .بر اساس تحلیلهای
انجام شده ،عامل اصلی این سقوط در قیمتها ،کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛
بهطور مشابه همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فوالد را در جهان موجـب
شد .البته پیشبینیها نشان میدهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال  2016ادامه
خواهد یافت و از  6.8در سال  ،2015به  6.3در سال  2016خواهد رسید .اکنون ،اقتصاد چین که
علت اصلی رشد صنعت فوالد در دنیا بوده ،رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر ،ترکیب مصارف
صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفتهتر در حال گذار
است .بنابراین میتوان گفت اقتصاد چین ،عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.
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مشاهده چهارم :رشد اقتصادی در ایران

واکاوی روند رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر نیز نشان میدهد که نرخ رشد از منفی 6.8
در سال  ،1391به منفی  1.9در سال  ،1392و نهایتاً به مثبت  3در سال  1393رسید .رشدهای
منفی طی دوسال  91و  92به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونهای که سطح درآمد سرانه
ما در سال  1393تقریباً به سطح درآمد سال  1385رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد .این کاهش
در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از
صادرات نفت خام ،تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیتهای اقتصادی کشور گذاشت.
بخش مسکن که پیشران صنعت فوالد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود ،از سال  1391با رکود
مواجه شده است و به دلیل سرمایهگذاریهای بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته
است ،به نظر میرسد ،در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمیگردد .از
سویی دیگر ،با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت ،بزرگترین مصرف
کننده فوالد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت ،ناگزیر ،مصرف خود را کاهش داده است.
بر اساس آخرین دادهها ،این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه
عمرانی دولت ،اسباب رشد منفی صنایع فوالدی را فراهم کرد .حال آنکه ،از تحلیل رشد منفی
صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط میشود که چالش افزایش موجودی انبار این
صنایع و به طور خاص صنعت فوالد ،موقتی نیست .آنچه که از بررسی  10سال منتهی به سال 92
و همچنین سال  93بر میآید ،با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فوالد» و «کاهش
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چشمگیر تقاضا» پدیدههای فصلی نیستند .بنابراین نتیجه آن پیشبینی مازاد عرضه طی سالهای
آینده است.

جمع بندی

تحلیل آینده صنعت فوالد در جهان با نگاهی به رشد دو رقمی این صنعت طی بیست سال گذشته
و نیز حجم باالی سرمایهگذاری ها در جهان با نیروی پیشران اقتصاد چین ،حاکی از آن است که
اگر رشد اقتصادی چین به روند پیشین خود باز نگردد ،شکلگیری پدیده مازاد عرضه جهانی
فوالد بسیار محتمل خواهد بود .در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی ،رشد بخش ساختمان
و افزایش سرمایهگذاری ها در این بخش ،صنعت فوالد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد .در
واقع این تحوالت جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است ،چالش قابل تأملی برای آینده
صنعت فوالد در کشور ایجاد میکند و در چنین شرایطی ،بازنگری در استراتژی صنعت فوالد
کشور به یک ضرورت تبدیل میشود.
این گونه به نظر میرسد که چین در آیندهای نزدیک ،قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود
نباشد .ضمن آنکه در ایران نیز سرمایهگذاری قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد
گرفت ،بنابراین ،با در نظر گرفتن این فرضیات میتوان نتیجه گرفت که در آینده ،فوالد به عنوان
«فوالد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فوالد ساختمانی» .شکاف قابل توجه میان
عرضه و تقاضا در صنعت فوالد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور ،هنگامی اهمیت
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بیشتری مییابد که سهم باالی صنعت فوالد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار
گیرد .با توجه به برنامه اصالح بازار انرژی و قیمت حاملهای انرژی ،میزان مصرف انرژی در این
صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد .همچنین با توجه به اینکه بنگاههای صنعت
فوالد برخالف صنایعی چون مواد غذایی ،بنگاههایی بزرگ با منشا دولتی هستند ،اهمیت گذار از
چالش افزایش هزینههای مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان میکند.

راهکارهای موجود

به نظر می رسد که برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فوالد کشور با توجه به تحوالت و
مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور ،به یک بازنگری جدی نیازمند است.
شاید تفکیک تقاضای فوالد صنعتی از تقاضای فوالد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در
بخش فوالد ساختمانی میتواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالشهای پیشرو باشد .ضمن آنکه
فوالد صنعتی نیازمند بررسی کارشناسی در سطوح دیگر است که در این مقال نمیگنجد.
همچنین به دلیل آنکه ،بخش عمده ای از ساختار هزینه صنعت فوالد به انرژی اختصاص دارد و
بنگاههای مربوطه ،عمدتاً بنگاههایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند ،بازنگری در ساختار کلی این
صنایع از لحاظ مالی ،هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر میرسد .این بازنگری باید به نحوی
صورت گیرد که منجر به کاهش هزینهها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده
در سال  1382مورد توجه قرار گرفته است .به بیان دیگر ،بازسازی و نوسازی صنعت فوالد در
جهت کارایی بیشتر ،اصالح تکنولوژی و کاهش هزینهها ،موضوعی ضروری و مهم جلوه میکند.
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 -2مشاور اقتصادی رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم :حل مشکالت اقتصادی
نیازمند وفاق است
1394/08/24

نظریهپرداز اقتصادی دولت در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی از
وضعیت اقتصاد داخلی کشور ابراز نگرانی کرد که رئیس پارلمان بخش خصوصی در مورد روابط
اقتصادی با غرب و کشورهای همسایه سخن گفت.
به گزارش خبرنگار جهاناقتصاد ،هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی روز گذشته شنونده
اظهاراتی از مشاور اقتصادی رئیس جمهور بودند که به واسطه ابراز نگرانی یک دولتمرد از کاهش
نرخ تورم اتفاقی کم نظیر در تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود.
مسعود نیلی در حالیکه تلویحا ً بر توقف روند نزولی تورم تأکید کرد ،انباشت بدهیهای دولت،
کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید خانوار ،افت درآمدهای نفتی ،رکود در صنعت مسکن ،کاهش
تقاضا و انباشت کاال در انبارها را مشکالتی جدی دانست و خروج اقتصاد از رشد منفی را اقدامی
سخت و مشکل دانست.
وی در خصوص سیاستهای کالن اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم ،توضیح
داد :در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه رو است که در عین حال با کاهش
بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است و امروز شاهد آثار ناشی از این چالشها
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هستیم ،برای رسیدن به درآمد سرانه سال  90اگر بتوانیم ساالنه  4/5درصد رشد ،در این وادی
داشته باشیم تا سال  1397به هدف خواهیمرسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و ادامه داد :شرایط نامساعد مالی
دولت و انباشت بدهیها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد.
در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسأله خودنمایی
میکند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه تشریح کرد :امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش
جدی روبهروست و باعث افزایش وابستگی بانکها با بانک مرکزی شده است.
در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش
تورم ،به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
نیلی ،از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد :واردات در دوره وفور درآمدهای نفتی
افزایش یافت و همین مسأله باعث شد که سرمایهای برای دوران کاهش درآمدهای نفتی نداشته
باشیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در  60سال گذشته بیسابقه ارزیابی
کرد و گفت :هیچگاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
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وی در بخش دیگری از سخنان خود ،چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی را  40میلیارد
دالر دانست و عنوان کرد :موضوع تنگنای منابع بعد از تحریمها موضوع جدی است که باید برای
آن برنامهریزی داشته باشیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور توضیح داد :انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز  93تا
بهار  94با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد .بنابراین نمیتوانیم
نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بیتفاوت باشیم و باید تالش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را
به پایان برسانیم.
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به اقتصاد  93و کاهش بهای نفت ،تصریح کرد :مخارج دولت
کاهش یافت و باعث گردید کاهش تقاضا همهگیرتر شود .در عین حال با رکود در مسکن
سرمایهگذاریها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و
افزایش موجودی انبار مواجه شوند.
نیلی ادامه داد :همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور از دی ماه 93
روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر  94ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذر ماه تورم
نقطه به نقطه که االن در حدود  10درصد است به وضعیت تک رقمی برسد.
وی با بیان این سؤال که با وجود شرایط انجام توافقات ،ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده
رکود ،چه باید کرد ،گفت :شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال  95ابعاد این شکاف
عمیقتر شود و تحریم لغو گردد آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود.
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بدین ترتیب الزم است سیاستهای کنترلی لحاظ گردد .مالحظه برای تحریک تقاضا امری
ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود.
نیلی گفت 7 :هزار و  500میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی ،صرفهجویی در مصرف
انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و برای رفع تنگنای مالی ،انتشارات اسناد خزانه را
در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد :ایران در شرایطی در سال  95با لغو تحریمها روبه رو
میشود که بازپرداخت بدهیها اصالح نظام بانکی و غیره منابع زیادی الزم دارد .نیازهای
سرمایهگذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم .برای حرکت در مسیر حل این مشکالت باید
وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.
*** تدوین آییننامههای سفر هیأتهای تجاری
محسن جاللپور رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست به بهبود روابط با همسایگان ،ارتقای
روابط اقتصادی با غرب و برخورد مناسب با پدیده شوم فرقهگرایی به عنوان  3محور مهم در
تدوین سیاستهای کشور اشاره کرد و گفت :امروز سلفیت تکفیری تهدیدی خارجی برای اقتصاد
کشور محسوب میشود ،و باید در سیاستگذاریهای کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با ابراز همدردی با بازماندگان و آسیبدیدگان حادثه پاریس ،با محکوم کردن این فاجعه
تأسفبار گفت :اتاق ایران بیش از دو سال است که فعالیتهای سلفیت تکفیری را محکوم کرده و
آن را برای اقتصاد کشور ،تهدیدی خارجی دانستهاست .امروز کشورهای مسلمان از این بحران در
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رنج و عذاب هستند و باید سیاستهای آتی خود را متناسب با برخورد با این پدیده شوم در نظر
گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :رییس پارلمان اروپا در دیداری که با هیات رئیسه اتاق ایران
داشت؛ اعالم کرد که امروز ایران آمادگی جذب تکنولوژی و همکاریهای مشترک را دارد ولی
ایشان ،نامی از سایر کشورهای منطقه نیاورد ،چرا که آنها درگیر مسائل دیگری ناشی از همان
پدیده سلفی تکفیری و فرقهگرایی هستند.
جاللپور ،بهبود روابط با همسایگان ،برقراری روابط با غرب ،و برخورد مناسب با موضوع
فرقهگرایی را  3محوری معرفی کرد که باید در سیاستهای امروز کشور لحاظ شوند.
رییس اتاق ایران در ادامه به لغو سفر رییس جمهور و هیأت اتاق ایران به ایتالیا و فرانسه اشاره و
تشریح کرد :در طول یک ماه اخیر یک جریان هماهنگ ،در مورد چگونگی و تعداد افراد حاضر
در این هیأت از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.
وی ادامه داد :درطول دو هفته اخیر این هماهنگیها صورت گرفت و اتاق ایران توانست اقدامات
مؤثری برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی ،ارتقای جایگاه اتاق نزد رئیسجمهور و هیات دولت
و کسب بیشترین بهرهوری از سفر با رئیسجمهور برنامهریزی کند.
جاللپور تصریح کرد :قرار شد  35نفر از  25بنگاه اقتصادی در این هیات حضور داشته باشند و
کسانی باشند که بتوانند بیشترین بهرهوری را از این سفر به دست آورند.

www.tehranhim.com

167

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

از سوی دیگر قرار بود مالقاتهای رودررو ،جمعبندی پنلها ،نشست با رؤسای جمهور و ارائه
گزارش از فعالیتها ،نشست رئیس بانک مرکزی با بانکهای هر دو کشور انجام شود .هر چند
امیدواریم درآینده نزدیک این سفر انجام شود.
بر اساس اظهارات رییس اتاق ایران قرار شد 3 ،آییننامه برای سفرهایی با رئیس جمهور ،سفر با
هیات دولت و سفرهایی که صرفاً با حضور بخش خصوصی انجام میشود ،تهیه کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بسته تسریع رشد اقتصادی اشاره و آن را یک مُسکِِّن
صرف برای اوضاع کنونی کشور دانست و تصریح کرد؛ این بسته نگاه کوتاه مدت دارد و بخشی
از دیدگاههای بخش خصوصی را دنبال میکند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خواستار نگاه
ویژه دولت شد و از برگزاری کنفرانس قراردادهای جدید نفتی با هدف حضور فعاالنه بخش
خصوصی در وادی انرژی و نفت ،خبر داد.
جاللپور ارتباط جدی بین استانداریها ،اتاقهای سراسر کشور و سفارتخانهها را موضوع مهم
دیگری دانست که باید مجدانه پیگیری شود.
وی در پایان با اشاره به اتفاقات اخیر در بیروت وجود دنیایی بدون جنگ و نگاههای خصمانه را
آرزو کرد.
*** پرداخت بدهیهای دولت مشروط به کاهش نرخ سود بانکی
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همچنین حسین عبده تبریزی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی به بیان مالحظاتی پیرامون شرایط
اقتصادی موجود پرداخت.
عبده تبریزی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را از مهمترین مشکالت شرایط موجود عنوان کرد و
الزمه جبران تنگنای مالی را تعیین تکلیف نرخ بهره بانکها دانست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم خارج شدن نشام بانکی از تنگنای اعتباری افزود:
نرخ سود بانکها باید کاهش پیدا کند تا امکان پرداخت بدهیهای دولت فراهم شود.
عبده تبریزی خاطرنشان کرد :کاهش نرخ سود بانکی را نمیتوان به بازار سپرد و دولت و شورای
پول و اعتبار باید در این زمینه وارد شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چند مشکل سیستم بانکی گفت :وضعیت بانکها مطلوب
نیست و نرخ فعلی سود بانکی نیز در این زمینه گشایشی حاصل نمیکند.
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر لزوم کاهش نرخ شود بانکی ،عنوان کرد :باید با ارائه
راهکار و برنامهریزی در این زمینه عمل کرد.
عبده تبریزی در ادامه از بسته پیشنهادی خود برای کاهش نرخ سود سخن گفت و افزود :کاهش
دستوری نرخ سپردههای قانونی ،اصالح نحوه محاسبه سود پرداختی ،احیای حساب سپردههای
قانونی و اصالح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه از بندهای این بسته است.
وی همچنین لزوم ممنوعیت دریافت اعتبارات از چندین بانک از طریق اصالح قرارداد تسهیالت
و تعیین نرخ سود به شکلی که ارز به وسیلهی پسانداز تبدیل نشود ،را مطرح کرد.
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عبده تبریزی ادامه داد :بانک مرکزی همراه با این اقدامات باید جرایم سنگین برای اعطای
تسهیالت به مؤسسات تابع بانکها قرار دهد تا مانع از اعطای تسهیالت به این مؤسسات شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین پیشنهاد ایجاد" صندوق پروژه"" ،انتشار اوراق تجاری"،
"سقف تعهدات و گرایش به حق مالی" و "وصول مطالبات از دولت" را با فعاالن بخش
خصوصی مطرح کرد.
***انتقاد از عملکرد سازمان گسترش
در ادامه بهروز محمدی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ،بر لزوم توجه به نقش و جایگاه بخش
خصوصی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد.
وی با انتقاد از اقدام سازمان گسترش صنایع ،برای عقد قرارداد با شرکتی کرهای و همکاری با آن
شرکت عنوان کرد :فلسفهی ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حمایت کامل از بخش
خصوصی است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران این اقدام سازمان گسترش را بر خالف سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی در حمایت از بخش خصوصی دانست.
*** غفلت از سیستم حاکم بر سازمان مالیاتی
"محمد باقر اصفهانی" ،عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ،در تذکر یک دقیقهای خود وضعیت
اقتصادی کشور را سخت توصیف و بر لزوم سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد.
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اصفهانی همچنین لزوم حمایت از سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط و افزایش نقش
کمیسیونها را در پذیرش و اعزام هیأتهای تجاری ،موردتوجه قرار داد.
"ابوالفضل حجازی" ،عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ،با اشاره به روند اخذ مالیات از فعاالن
اقتصادی گفت :از مشکالتی که در سیستم مالیاتی ما وجود دارد غافل شدهایم و ضروری است
تیمهای تخصصی در این زمینه کار کارشناسی انجام دهند.
"رسول رنجبران " عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ،با اشاره به گذشت بیش از دو سال از عمر
دولت یازدهم گفت :علیرغم شعارهای ابتدائی دولت مبنی بر کوچک شدن دولت ،در حال
حاضر شاهد هستیم که دولت روز به روز بزرگتر شده است.
رنجبران با بیان اینکه منابع مالی هرچند کم هم در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است،
خواستار تذکر جدی اتاق در این زمینه به دولت شد.
وی بر لزوم جلوگیری از ایجاد سرمایهگذاری جدید دولتی تأکید و عنوان کرد :با بهبود شرایط
بینالمللی ،هیئتهای خارجی به ایران آمده و با بخشهای دولتی قراردادهای همکاری امضا
میکنند.
فرهاد فزونی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ،عنوان کرد :رویکرد دولت رقابتی کردن اقتصاد
است .این موضوع بارها از سوی مسؤوالن دولتی مطرح شده است ولی در عمل آنچه الزم است
انجام نمی شود و شاهد اقدامی خالف گفتهها هستیم .شورای رقابت امروز دچار وضعیت کما
شدهاست.
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*** انتقاد از روند متفاوت واردات خودروی چینی
مسعود گلشیرازی ،عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران سؤالی را در مورد تعرفه خودروی داخلی که
 50درصد و خودروی خارجی که باالی  100درصد است ،مطرح کرد .وی گفت :خودروی چینی
در حال حاضر وضعیت متفاوتی دارد که بهتر است دولت در این رابطه توضیح دهد .در مورد
تعرفه این خودروهای وادارتی به شیوه دیگری رفتار می شود.
***گزارش ایالمیها از وضعیت بازار سیلزده
در ادامه شعبان فروتن رئیس اتاق ایالم ضمن قدردانی از همدردی و کمک اتاق ایران با مردم
ایالم در حوادث سیل اخیر گفت :بسیاری از اصناف و بازاریان ایالم با وقوع سیل صد در صد
آسیب دیدهاند.
وی افزود :بعضی بازاریان آسیب دیده اکنون در بازپرداخت وامهای خود با مشکل مواجه شدهاند
و به یاری بسیاری نیاز دارند.
در ادامه ،محمدرضا مروارید ،استاندار ایالم ،پیرامون وقوع سیل اخیر ایالم گفت :این سیل در 120
سال اخیر نمونه نداشته است و تنها  177میلی متر بارش در هشت ساعت بارندگی ،منجر به وقوع
سیل شد.
مروارید پیرامون آمادگی قبلی برای وقوع سیل افزود :سازمان هواشناسی تنها بارش  91میلی متر
را پیشبینی کرده بود و نمیتوان از نبود آمادگی برای وقوع سیل انتقاد کرد.

www.tehranhim.com

172

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

وی افزود :در پی سیل اخیر  300خانوار و  100واحد تجاری به کلی امکانات خود را از دست
دادهاند و هیأت دولت هم برای این امر تسهیالت  200میلیون ریالی برای هر خانوار مصوب کرده
است که این رقم بسیار ناچیز است.
مروارید ،در ادامه به اقدامات این استان برای عبور زائرین به کربال در اربعین اشاره و از افرادی که
در این زمینه میتوانند در تسهیل امور زائرین کمکی برسانند ،دعوت به کمک کرد.
استاندار ایالم در اشاره به وضعیت اقتصادی ایالم گفت :وضعیت صنایع این استان مطلوب نیست
و اکثر واحدهای صنعتی تعطیل شدهاند و یا با مشکالت مالی مواجه هستند.
مروارید در مقابل ،وضعیت تولیدات کشاورزی ایالم را مطلوب توصیف کرد و افزود :با توجه به
میزان بارندگی خوب این استان کشاورزی موقعیت مطلوبی دارد و تولیدات کشاورزی استان
چهار برابر مصرف استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی ایالم در دهلران و مهران گفت :بازارچههای مرزی فرصت
خوبی را برای توسعهی اقتصادی استان به وجود آورده اند.
استاندار ایالم هم چنین به نزدیکی ایالم به عراق اشاره و آن را ظرفیتی خوب برای اقتصاد استان
عنوان کرد.
وی افزود :بحث منطقه آزاد ایالم برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس آماده است و در
صورت تحقق ،موقعیت خوبی برای حضور و فعالیت فعاالن اقتصادی در این منطقه به وجود
میآید.
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مروارید در ادامه پیرامون ظرفیتهای تولید کاشی ،سرامیک ،آجر ،سیمان و گچ این استان گفت:
استان ایالم در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته و فرصت خوبی برای فعاالن اقتصادی وجود
دارد.
استاندار ایالم همچنین به ظرفیتهای ایالم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره و عنوان کرد:
سومین ظرفیت نفیت و گازی کشور است و در حوزه استقرار صنایع پتروشیمی پایین دستی نیز
ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.
در ادامه رئیس اتاق ایران در تشریح حمایت این اتاق از مردم ایالم در پی سیل اخیر گفت :پنج
میلیارد ریال کمک نقدی از طریق جامعه نیکوکاری ابرار به مردم ایالم تخصیص یافته و همچنین
به  300خانواری که به شدت آسیب دیدهاند یک وسیلهی اصلی خانه داده شود.

 -3هشدار قرمز
1394/08/25

مسعود نیلی ،مشاور ارشد اقتصادی دولت در پارلمان خصوصی خروج از رشد منفی را اقدامی
سخت و پیچیده ارزیابی کرد و افزود :شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی ها ،موضوع
دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد .در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی
واحدهای اقتصادی به عنوان مهم ترین مساله خودنمایی می کند.
دیروز اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پذیرای مشاوران بودند .هم مشاور ارشد رییس
جمهور و هم مشاور وزیر راه و شهرسازی .هر دو در جمع تاجران و فعاالن بازرگانی کشور
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حضور یافته بودند تا هم وضعیت موجود را تشریح کنند و هم پیش بینی از آینده ارایه دهند.
مسعود نیلی ،مشاور ارشد اقتصادی دولت در پارلمان خصوصی چرایی کاهش نرخ تورم در ماه
های اخیر را مورد اشاره قرار داد و توضیحاتی ارایه کرد .
وی در حالی که شرایط اقتصادی کشور را پیچیده ارزیابی می کرد ،از سیاست های اقتصادی
دولت یازدهم دفاع کرد .با این حال جالل پور ،رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که بسته
تدوین شده از سوی دولت نمی تواند مشکالت کالن اقتصادی را برطرف کند .نشست هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،دیروز در حالی برگزار شد که اقتصاد هنوز تحت تاثیر اخبار ریز و
درشتی است که در خصوص فروش اقساطی خودرو و تخصیص وام  25میلیون تومانی قرار
دارد.
**تورم ،تک رقمی می شود
مشاور اقتصادی رییس جمهور در حالی پیش بینی کرد آذرماه تورم نقطه به نقطه تک رقمی شود
که پیش از این برخی با اشاره به سیاست های دولت برای تحریک تقاضا و تخصیص وام 10
میلیونی برای خرید کاالی بادوام و تسهیالت خودرو افزایش نرخ تورم را پیش بینی کرده اند .با
این حال مسعود نیلی گفته است نرخ تورم در آذرماه تک رقمی می شود و مهم ترین دالیل تک
رقمی شدن نرخ تورم نیز به کاهش مخارج دولت ،همه گیر شدن کاهش تقاضا و فروش
واحدهای تولیدی برمی گردد .
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مسعود نیلی با اشاره به س یاست های کالن اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم
گفت :در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه رو است که در عین حال با کاهش
بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور هم همزمان شده است ،به همین دلیل امروز شاهد آثار ناشی
از این چالش ها هستیم .حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال  ،90اگر بتوانیم ساالنه 5.4درصد
رشد در این وادی داشته باشیم ،تا سال  1397به هدف خواهیم رسید .
مشاور اقتصادی رییس جمهور ،خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و
افزود :شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی ها ،موضوع دیگری است که بارها مطرح شده
و همچنان ادامه دارد .در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم
ترین مساله خودنمایی می کند.
**کاهش بی سابقه قیمت نفت در  60سال گذشته
وی تصریح کرد :امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه رو است و همین امر
باعث افزایش وابستگی بانک ها به بانک مرکزی شده است .در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات
در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم ،به کاهش نرخ سود بانکی اقدام
کنیم .نیلی با اشاره به سقوط درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد :در دوره ای وفور درآمدهای نفتی را
شاهد بودیم و همین مساله باعث شد که سرمایه ای برای دوران کمبود منابع نفتی نداشته باشیم،
این در حالی است که میزان کاهش درآمدهای نفتی هم در  60سال گذشته بی سابقه ارزیابی شده
و هیچ گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است .
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وی ،چشم انداز بهره برداری کشور از منابع نفتی را  40میلیارد دالر دانست و عنوان کرد :موضوع
تنگنای منابع بعد از تحریم ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و آن
را جدی بگیریم ،این در حالی است که انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال 93
تا بهار  94با همه روند موجود ،میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد ،بنابراین نمی
توانیم نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی تفاوت باشیم و باید تالش کنیم با رشد مثبت
اقتصادی ،سال را به پایان برسانیم.
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به اقتصاد در سال  93و کاهش بهای نفت ،اضافه کرد :مخارج
دولت کاهش یافت و همین امر باعث شد کاهش تقاضا همه گیرتر شود ،در عین حال با رکود در
مسکن سرمایه گذاری ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش
فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند .
نیلی ادامه داد :همه این اتفاقات دلیلی بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور بوده به نحوی که
از دی ماه  93روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر  94ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان
آذر ماه تورم نقطه به نقطه که االن در حدود  10درصد است ،به وضعیت تک رقمی برسد.

**چه باید کرد؟
مشاور اقتصادی ر ییس جمهور با بیان این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ،ادامه تحریم و
انتظارات تشدید کننده رکود ،چه باید کرد ،گفت :شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا
سال  95ابعاد این شکاف عمیق تر و تحریم لغو شود ،آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی
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مواجه خواهیم بود .به این ترتیب الزم است سیاست های کنترلی لحاظ شود .مالحظه برای
تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود .
نیلی گفت :هفت هزار و  500میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی ،صرفه جویی در
مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می شود و دولت برای رفع تنگنای مالی،
انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد .مشاور اقتصادی
رییس جمهوری تاکید کرد :ایران در شرایطی در سال  95با لغو تحریم ها روبه رو می شود که
بازپرداخت بدهی ها اصالح نظام بانک و غیره منابع زیادی الزم دارد .وی معتقد است باید همه
نگاه ها به اقتصاد معطوف شود.
**نرخ سود بانکی به فوریت کاهش یابد
در این جلسه حسین عبده تبریزی ،مشاور وزیر مسکن و شهرسازی نیز با دفاع از کاهش دستوری
نرخ سود بانکی گفت :اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخیر گفته اند که نرخ سود بانکی نباید
دستو ری باشد اما اکنون وقت آن رسیده است که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی
دخالت کند .حسین عبده تبریزی به ضرورت تصمیم گیری سریع شورای پول و اعتبار در مورد
نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت :دیگر زمان آن نیست که نرخ سود را به بانک ها و بازار
بسپاریم بلکه شو رای پول و اعتبار باید زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع
فراهم سازد .
وی افزود :هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی کشور نمی تواند به دلیل
وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند ،بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی انجام
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دهیم ابتدا باید مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم .عبده تبریزی بر این نکته تاکید کرد که اگر
نرخ سود اصالح نشود امکان بازپرداخت بدهی های  300هزار میلیارد تومانی محال است و
بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش
باید به صورت دستوری باشد .اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می گویند در نرخ
سود نباید دخالت بشود ولی اکنون می گوییم باید دخالت کنیم چراکه اکنون وضع بانک ها بسیار
دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.
**کدام کاسب  30درصد سود می دهد؟
به گفته وی نسبت تسهیالت پرداختی نسبت به تولید ناخالص داخلی به  26درصد درآمد ملی
رسیده است که نشان می دهد نظام بانکی به اندازه کافی نمی تواند پول خلق کند .

وی هشدار داد :افزایش سقف وثیقه ها در حال باال رفتن است و بانک ها دایما تملیک می کنند
ضمن اینکه میزان تسهیالت از دارایی بانکی کمتر از  50درصد شده است و مطالبات سررسید
شده نیز رشد را تجربه می کند .
وی ادامه داد :فکر نمی کنم بانک های ما آنقدر دوام بیاورند که از طریق بازار بتوانیم نرخ ها را
کاهش دهیم و اکنون وقت دخالت شورای پول و اعتبار است که بسته ای تدوین کند .
عبده تبریزی با انتقاد از نرخ سود باالی برخی بانک ها گفت :هیچ کاسبی نداریم که  30تا 32
درصد سود پرداخت کند و اغلب کسانی که با این نرخ به بانک ها مراجعه می کنند و تسهیالت
می گیرند این تسهیالت قابل وصول نیست و ادامه وضعیت فعلی هم قابل تداوم نیست .
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وی پیشنهاد کرد تا نحوه محاسبه سود پرداختی اصالح شود و افزود :دلیلی ندارد که سود
تسهیالت را ماهانه پرداخت کنیم چراکه همه جای دنیا پرداخت سود تسهیالت ساالنه است
چراکه پرداخت ماهانه هزینه سرمایه را تا  5.2درصد باال می برد .وی در بخش دیگری از سخنان
خود به الزام برای ممنوعیت دریافت تسهیالت از چندین بانک اشاره کرد و گفت :کجای دنیا
اجازه می دهند فرد از هر بانکی تسهیالت بگیرد .این قانون باید اصالح شود و بندهای
محدودکننده ای برای اخذ تسهیالت از سایر بانک ها دیده شود که با اصالح قرارداد تسهیالت
قابل انجام است و فرد نهایتا بتواند از دو تا سه بانک تسهیالت بگیرد.

 -4فضای اقتصاد ایران چگونه است؟
1394/08/25

مسعود نیلی در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران فضای کلی اقتصاد را ترسیم کرد؛
فضایی که در آن هم رکود در بخش صنعت تعمیق شده ،هم درآمدهای نفتی به پایینترین سطح
رسیده ،هم بدهیهای دولتی انباشته شده و هم نرخ رشد اقتصادی نامطلوب است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری
از بروز شکافی بزرگ در بدنه اقتصاد خبر داده که اگر عمیقتر شود با مسائل پولی هیجانی
تهدیدآمیزی روبرو خواهد شد که الزم است کنترل شود .مهمترین سخنان مسعود نیلی را در
جدول اقتصادنیوز میتوانید بخوانید:
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 -5ماه آینده منتظر اتفاق "تاریخی" در مورد "تورم" باشید
1394/08/26

مشاور اقتصادی رئیسجمهور گفت :انتظار داریم ،اتفاق بزرگی که درباره تورم مدت ها است
منتظرش هستیم ماه آینده رخ دهد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از خبرآنالین،مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران با اعالم این خبر گفت« :در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا در عین
حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه روبهرو است .به طوری که امروزه شاهد آثار ناشی از
این چالشها هستیم ولی در عین حال انتظار داریم نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه تک رقمی
شود».
مشاور اقتصادی رئیسجمهور ادامه داد« :شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهیها موضوع و
مشکل دیگری است که با وجودی که بارها مطرح شده است همچنان ادامه دارد».
وی تصریح کرد« :در این میان نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان
مهمترین مسئله اقتصاد کشور مطرح است».
وی افزود« :برای رسیدن به درآمد سرانه سال  90اگر بتوانیم ساالنه  4.5درصد رشد در این وادی
داشته باشیم تا سال  1397به این هدف خواهیم رسید.
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نیلی اظهار کرد« :نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالشهای جدی روبهرو شده و باعث افزایش
وابستگی بانکها به بانک مرکزی گردیده است که در پی این موضوع شاهد کاهش تورم و ثبات
در نرخ سود بانکی هستیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام
کنیم».
مشاور اقتصادی رئیسجمهور از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد« :هیچگاه
اقتصاد ایران تا به این اندازه در مضیقه نبوده است به طوری که کاهش درآمدهای نفتی ایران در
 60سال گذشته بیسابقه است».
مشاور اقتصادی رئیسجمهور تصریح کرد« :از دیماه سال  93روند کاهش تورم در کشور آغاز
شد و تا پایان مهر نیز ادامه داشته است .انتظار میرود که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان
آذرماه که اکنون در حدود  10درصد است به وضعیت تکرقمی برسد».
وی با بیان اینکه با وجود توافقات انجام شده ایران و ادامه تحریمها انتظارات تشدید و رکود را
در بازار نمایان کرده است ،گفت« :شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده که اگر تا سال  95ابعاد این
شکاف عمیقتر شود و تحریمها همزمان لغو گردد آنگاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی
مواجه خواهیم بود».
نیلی افزود« :براین اساس الزم است سیاستهای کنترلی لحاظ گردد و برای تقاضا مالحضاتی از
سوی دولت صورت گیرد».
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مشاور اقتصادی رئیسجمهور گفت 7500« :میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی
صرفهجویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و برای تنگنای مالی
انتشار اسناد خزانه در دستور کار قرار دارد که البته حجم آن محدود است».
این مقام مسئول تصریح کرد« :ایران در شرایطی قدم به سال  95میگذارد که تحریمها لغو شده
است ،در این صورت بازپرداخت بدهیها ،اصالح نظام بانک و  ...منابع زیادی الزم دارد .نیازهای
سرمایهگذاری نیز باید به این لیست اضافه شود».
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی را  40میلیارد
دالر دانست و عنوان کرد« :موضوع تنگنای منابع نفتی بعد از تحریمها نیز همچنان جدی است که
برای آن باید برنامهریزی داشته باشیم».
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال  93و کاهش بهای نفت گفت« :مخارج دولت در
این مدت کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای همهگیر شد .در عین حال با رکود در بازار مسکن
و سرمایهگذاری مواجه بودیم و در مجموع باید اذعان داشت که این موارد باعث شد که
واحدهای تولیدی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار داشته باشند».
وی در پایان گفت« :برای حرکت در مسیر حل مشکالت باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به
اقتصاد کشور معطوف شود».
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سیاستهای ضد رکود دولت مُسکنی ضروری
1394/08/10

چکیده :مسعود نیلی ،مشاور ارشد اقتصادی دولت پیشبینی کرد دوره درمان سخت ،پیشرو
است .مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور در نوشتاری با طرح پنج سوال اساسی در خصوص
بسته خروج از رکود و با تشریح دو مفهوم «نهاد» و «سیاستگذاری» تاکید کرده است :تورم دو
رقمی عمدتا ریشه در نارساییهای نهادی و نه سیاستی کشور دارد.

مسعود نیلی ،مشاور ارشد اقتصادی دولت پیشبینی کرد دوره درمان سخت ،پیشرو است .مشاور
ارشد اقتصادی رییسجمهور در نوشتاری با طرح پنج سوال اساسی در خصوص بسته خروج از
رکود و با تشریح دو مفهوم «نهاد» و «سیاستگذاری» تاکید کرده است :تورم دو رقمی عمدتا ریشه
در نارساییهای نهادی و نه سیاستی کشور دارد .او با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال  1391وارد
یک دوره جدید شده است ،توضیح داد :مهمترین ویژگیهای این دوره افت قابل توجه سطح
درآمد سرانه ،وارد آمدن آسیب حداقل میانمدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه
اقتصاد را در پی داشته ،ایجاد انقطاع با ماندگاری باال میان نظام بانکی داخلی و خارجی و
شکلگیری حجم باالی بدهیهای دولت (که بازپرداخت آن امری پیچیده است) ،بوده است .به
گفته وی شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال  1397برای خروج از این دوران و رسیدن به
سطح درآمد سرانه سال  1390کمی خوشبینانه باشد .نیلی در این نوشتار تاکید کرده است :شاید
اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکالت مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راههای
نادرست طی شده قبلی ،مسائل حل نشده ،ظهور نارساییهای جدید ،ضعفهای مختلف موجود
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و سرانجام منابع اندک در اختیار ،مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد ،به عنوان تهدید جدی
برای رفاه مردم روی هم انباشته شدهاند و هم از نظر تعداد و هم عمق کامالً جدی تلقی میشوند.
باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک و تالش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را
خطا نبینیم.
وی در این نوشتار به پنج سوال مهم پاسخ داده است.
سوال اول :آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کمتحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟
سوال :2با فرض مثبت بودن جواب سوال  ،1آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود ،موجب
تحریک تقاضا شده ،ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمیتوان منشاهای دیگر افزایش تقاضا
مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟
سوال :3آیا سیاستهای جدید دولت مسیر امیدوارکننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر
میکند؟
سوال :4آیا سیاستهای اتخاذ شده ،در یک چارچوب مشخص اقتصاد کالن از نظر تحقق اهداف
یا ملحوظ کردن معیارهای کمّی مشخص تنظیم شده است؟
سوال :5چه ارتباطی میان سیاستهای ضدرکود اخیر با سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود
سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاستهای جدید به معنی ناموفق بودن سیاستهای خروج
غیرتورمی از رکود است؟
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وی تاکید کرده است :قبل از پرداختن به سواالت یاد شده الزم میدانم به دلیل ضرورت موضوع،
به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بیارتباط با بحث به نظر برسد اما در ادامه
مشخص خواهد شد که این تبیین ،چارچوب نظری الزم برای پاسخ به سواالت مطرح شده در
صدر این نوشتار را فراهم میکند .مفهوم اول «نهاد» است .نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته
میشود که انگیزههای بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار میگیرد .به عنوان مثال ،قواعد ناظر به
مسابقات ورزشی را میتوان نهاد نامید .اگر مقررات بهگونهای باشد که امکان رقابت منصفانه بین
دو تیم مسابقهدهنده بهصورت متقارن برقرار نباشد ،تیمی که به طور سیستماتیک در معرض
باخت قرار دارد انگیزهای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت .بنابراین در اینجا نهاد ،ناکارا
است چون تضعیفکننده انگیزه برای شرکت در رقابت است .نهادها به دو دسته اقتصادی و
سیاسی تقسیم میشوند.
نهادهای اقتصادی انگیزههای مربوط به نحوه بزرگتر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهای
سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِشهای کیک میان ذینفعان را مشخص میکنند.
پایدارترین جزء در مجموعه نهادها ،نهادهای سیاسی هستند .اصالحات نهادی در حوزه نهادهای
اقتصادی ،کیفیت و دیگر ویژگیهای نهادهای سیاسی را داده شده فرض میکند و در الیه پایینتر،
«سیاستگذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم ،با پیشفرض قرار دادن وضعیت نهادهای اقتصادی
انجام میشود .بنابراین دامنه اثر سیاستگذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است
و از آن نمیتوان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده
است .در اقتصاد ایران ،طی دهههای گذشته ،هیچگاه اعمال سیاستهای فعال پولی و مالی
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موضوعیت نداشته و رشد باالی حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاستهای انبساطی پولی»
بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است.
همینگونه است سیاستهای مالی دولت .آنچه تا کنون مشاهده کردهایم اینگونه بوده که قواعد
ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی ،حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص میکرده و حجم پایه پولی و
نقدینگی ،بهصورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجهای تعیین میشده است .سیاست از کانال
بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار میداده و از این طریق بر
تورم اثر میگذاشته است .مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف
به تالشهای کماثر در خنثیسازی تصمیمات بودجهای یا بانکی دولتها بوده است .تصمیمات
اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجهای) اتخاذ میشده
است .بر اساس آنچه گفته شد ،تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارساییهای نهادی و نه سیاستی
کشور دارد .مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما اینگونه بوده که بسط منفعالنه نهادی حجم
پول ،از طریق پایه پولی ،تورم را به اقتصاد تحمیل میکرده و تصمیمگیرندگان با حفظ ترتیبات
انبساطی پولی ،از طریق اعمال کنترلهای اداری بر نرخ ارز ،نرخ سود بانکی ،قیمت انرژی و
قیمت اقالم مهم در زندگی روزمره مردم ،به نبرد بیاثر با گرانی  -و نه تورم -میپرداختهاند.
بنابراین ،ترتیبات نهادی سیاسی ،تورم دو رقمی را به عنوان یک برونداد نسبتا پایدار ایجاد
میکرده و رویکرد منفعالنه اداری به تورم ،نهادهای اقتصادی را تخریب میکرده است .در این
میان ،غایب اصلی سیاستگذاری پولی و مالی بوده است.
سفره ایرانیها کوچکتر شد
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اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و سیاستگذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحوالت اقتصاد کالن در
اقتصاد ایران ،در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی برمیگردیم .اقتصاد ایران از سال 1391
وارد یک دوره جدید شده که مهمترین ویژگیهای آن را میتوان افت قابل توجه سطح درآمد
سرانه ،وارد آمدن آسیب حداقل میانمدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در
پی داشته ،ایجاد انقطاع با ماندگاری باال میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکلگیری حجم
باالی بدهیهای دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود ،دانست .شاید تصور
زمانی زودتر از اواسط سال  1397برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال
 1390کمی خوشبینانه باشد.
الزم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوارهای ایرانی نشان
میدهد از سال  1386میانگین درآمد واقعی خانوارهای شهری به طور مستمر کاهش پیدا کرده
است .آمار بودجه خانوار سالهای منتهی به سال  1392نشان میدهد ترکیب مصرف خانوارها به
دلیل کاهش مستمر درآمد ،پس از سالها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود ،مجددا به سمت
وزن بیشتر کاالها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کاالهای با دوام با کاهش مواجه
شده که نشانهای از کوچکتر شدن سفره آنها است .سال  1393درآمد سرانه متوسط در سطح
کشور تنها افزایشی حدود  1/7درصدی را تجربه کرد که نشاندهنده آن است که هنوز فاصلهای
عمیق به میزان بیش از  13واحد درصد تا سطح سال  1390دارد.
مصرف خصوصی در آستانه رشد منفی
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با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال  ،1393سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و
به دنبال آن ،از پاییز سال گذشته میزان هزینههای عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده
بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد .از طرف دیگر ،به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر
نفتی ،سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در
سال  1394با رشد منفی مواجه شد .آمار حسابهای ملی سهماهه چهارم سال گذشته نشان
میدهد نه تنها سرمایهگذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده ،بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در
آستانه رشد منفی قرار گرفته است.
بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر
آن بر مولفههای تقاضای کل ،اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سالهای  1391و  ،1392به سمت
رکودِ سمتِ تقاضا در سال  1394حرکت داد .حجم باالی موجودی انبار بسیاری از واحدهای
تولیدی با تنوع زیاد محصول ،نشاندهنده وجود این مشکل در اقتصاد است .تداوم کاهش قیمت
نفت تا زمان حاضر ،رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با عالمت منفی حفظ کرده
است .در ادامه شرایط منقبض تقاضا ،حصول به توافق و ترسیم چشمانداز مثبت از اجرای برجام،
تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کاالهای بادوام با برداشته شدن تحریمها با قیمت
پایینتر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کاالهای بادوام را توجیه میکرد .فاصله
مثبت بیسابقه میان نرخهای سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق
مصرف را بیشتر توجیه کرده و میکند .مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با
مشکل کمبود تقاضا مواجه شود.
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هر چند کیفیت محصوالت همان است که قبال بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع
بورسی پس از سال  ،1391در فاصله فصل اول سال  1394و فصل چهارم سال  ،1393کاهشی
شدید را تجربه میکند .الزم به یادآوری است که این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با
فعالیتهای ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل میشود .بنابراین میتوان نتیجه
قطعی گرفت که اقتصاد کشور به طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است .عدم اتخاذ
تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از
سال  1394خواهد بود بلکه سبب میشود وخیمتر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیقتر شدن
آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاستهای
انبساطی بیمحابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریمها ،یعنی در زمانیکه
تورمزایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است ،اتخاذ شود که پیامدهای زیانباری در ابتدای
برداشته شدن تحریمها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.
حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتا باید به حل مساله پرداخت و
راههای دیگر مانند افزایش صادرات نمیتواند چارهساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال میتوان
گفت که هرچند صادرات ،کسری در حدود  15درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل
میدهد -در مقابل سهم بیش از  50درصدی مصرف خصوصی -اما افزایش صادرات ،یک اصالح
نهادی است که با سیاستهای خروج از رکود سال گذشته از رشد  15درصدی هم برخوردار شد.
اما محدود بودن کشورهای واردکننده از ایران ،ناامنیهای منطقه ،قرار داشتن در شرایط تحریم و
شاید از همه مهمتر در مقطع حاضر ،کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از
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صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی
باشد.
تورم نقطه به نقطه آذرماه تکرقمی میشود
مجموعه شرایط به وجود آمده ،هیچ راهحلی را جز یک تسهیل «کوتاهمدت» و «برگشتپذیر»
پولی باقی نمیگذارد .سوالی که مطرح میشود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعالم
شده تورمی را تحتالشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟
سه توضیح برای پاسخ به این سوال میتوان ارایه کرد .پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه
دی سال گذشته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده ،طوریکه متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف
این مدت تنها نیم درصد بوده است .همانطور که میدانیم نرخ تورم ماههای تیر و مرداد به طور
غیرمنتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماههای تورمی سال برابر  0/6درصد
بوده است .اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد میتوان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه ،حداکثر تا
پایان آذر تک رقمی شود .کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد میکند که میتوان
تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد.
نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط  0/8در ماه میتواند طی ماههای آینده تا پایان سال 1395
حرکت کند .البته میتوان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه برای تعیین شدت
رشد حجم پول قبال در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساسا انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر
همراه است .ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی میتوان تا اندازهای به جا دانست اما
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ذکر سه نکته میتواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اوالً بانک مرکزی به طور
هفتگی تغییرات قیمتها را اندازهگیری میکند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است.
ثانیاً همانطور که میدانیم تغییرات قیمت کاال و خدمات بر خالف بازار دارایی مانند ارز ،بهصورت
یکباره و جهشی اتفاق نمیافتد و شروع تغییر روند در قیمتها را میتوان مشاهده کرد و بر
اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد .ثالثا اتخاذ سیاست تسهیل پولی
برگشتپذیر یک اقدام مقطعی اجتنابناپذیر است که باید تالش کرد از اثرات کوتاهمدت آن
حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند .برگشت پذیر بودن سیاستها حایز
اهمیت بسیار است .بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی ،تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی
کند .اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح میشود و
نیاز به تحقیق بیشتر دارد این است که به نظر میرسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به
ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سالهای قبل از آن تا اندازه
زیادی متفاوت است.
همه میدانیم پس از مدتی طوالنی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده،
سپردهگذاری در بانک ،به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته
است .مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود برای بهرهمندی از سود بیشتر در
بانک میماند و لذا ترازنامه بانکها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا  23درصد)
رشد میکند .در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیالت بهصورت تمدید قراردادهای
قبلی باشد عمال نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد میکند بدون آنکه سیالیتی داشته باشد .از
همین رو است که با وجود رشد باالی حجم نقدینگی ،به جای سیالیت ،با خشکی منابع مواجهیم.
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پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد« -در شرایط موجود» ،خطر تورم محسوب نمیشود.
به اضافه آنکه برای گردش مبادالت در اقتصاد ،نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت باال را گوشزد
میکند .اما این پدیده به طور همزمان ،هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به
هر دلیل رجحان سپردهگذاری کاهش پیدا کند .در آن زمان بانکها و به ویژه بانک مرکزی باید
آمادگی الزم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند .به هرحال باال ماندن نرخ سود بانکی
که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد ،عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که
در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی میشود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این
دشواری باالی سیاستگذاری در شرایط موجود را عیان میکند .پاسخ سوم آن است که از محل
تسهیل پولی منظور شده در سیاستهای جدید ،میتوان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود.
آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان
پابرجا است .همانطور که در مقدمه این نوشته اشاره شد ،عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط
سلسله مراتبی نهادها و سیاستهاست .زیر ساختهای نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی ،نظام
بانکی و بودجه است .مادامی که بانکها میتوانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی
منتقل کنند ،کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادلهای ذاتی
بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود نمیتوان به تحقق پایدار تورم تکرقمی چشم امید داشت.
برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم ،سرنوشت محتوم
اقتصاد بود .شرایط ویژهای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم
 40درصدی و تبعات منفی آن ،عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و
عالوه بر آن ،توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکلدهی تورم دو رقمی معطوف شد.
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اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونهای که برآیند اتفاقات ،کاهش شدید تورم را
رقم زد و آرزوی نیل به تورم تکرقمی را دستیافتنی کرد .تحلیل عوامل موثر بر تحوالت تورم
در یک سال گذشته ،نشان میدهد اعمال کنترل سختگیرانه بر پایه پولی در سال  93از عوامل
استمراربخش روند نزولی تورم محسوب میشود .تداوم این شرایط نویدبخش ،در گرو اعمال
اصالحات بنیادی در نظام بانکی است .الزمه این اصالحات نهادی اقتصادی ،حل مساله مطالبات
غیرجاری (از طریق راهاندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی) ،حل مشکل بدهیهای دولت
(از طریق راهاندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است.
بنابراین به نظر میرسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاستهای تحریک تقاضای اخیر که طی
ششماه آینده به عنوان یک مُسکن ،برای اقتصاد اجتنابناپذیر و ضروری است ،الزم است همه
توجهات معطوف به راهحلهای پیچیده ممکن برای مشکالت نهادی سهگانه ذکر شده شود.
از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث میشوند
مهمترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیالت بازگشتی ،نقشی کمرنگ داشته باشد و اتکای
بانکها در تامین منابع ،روزبهروز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند .افزایش این اتکا به معنی
نرخهای باالتر سپرده و به تبع آن نرخهای سود تسهیالت بیشتر است .نرخهای سود تسهیالت
بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیالت و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است .این
ساز و کار باعث شده است که نرخهای سود بانکی با وجود کاهش تورم ،در سطوحی باال و به
دور از منطق متناسب اقتصاد کالن خود قرار گیرند .رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از
شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.
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بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطاکننده تسهیالت و بنگاه دریافتکننده در شرایطی رخ
میدهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر داراییها در رکودند و
سایر منابع تامین مالی هم محدودند ،چارهای جز ادامه این بازی مخرِّب را ندارند .بانک اعطاکننده
تسهیالت با اعطای تسهیالت با نرخ باال ،عمال ریسک باالتری را به بانک خود تحمیل میکند.
هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا میکند احتمال پذیرش ریسکهای بیشتر
افزایش پیدا میکند و لذا در ادامه بانکهای پرریسکتر از آنجا که چیزی برای از دست دادن
ندارند ،حاضر به پیشنهاد جذب سپردههای با نرخ جذابتر برای سپردهگذار میشوند.
این بازی است که نرخهای سود بانکی در آن تعیین میشود .در این بازی ،رهبری نرخ با
بانکهایی است که ریسکهای باالتری را قبول کردهاند (بانکهای بد) .بانکهای خوب که
منضبطتر عمل کرده و میکنند اگر نرخهای سود سپرده پایینتر پیشنهاد دهند ،نمیتوانند منابع
جذب کنند و بنابراین ،بانکهای خوب هم به تدریج راه بانکهای بد را طی میکنند .در این میان
یک مُحرِّک مخرِّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایتکننده نرخها را بر عهده دارد و
آن موسسات غیرمجازند .این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمیگذارند
هزینه تمام شده پول برایشان پایینتر است و لذا میتوانند نرخهای سود سپرده باالتری را
پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت باالتری برخوردار شوند .مجموعه عوامل سهگانه
یادشده ،یعنی مطالبات غیرجاری ،بدهیهای دولت و موسسات غیرمجاز ،مشکل بزرگ تنگنای
مالی را به وجود آوردهاند که باعث شده با وجود کاهش تورم ،نرخهای بانکی بطور غیرطبیعی باال
بماند.
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حاصل چنین شرایطی ،عدم بازگشت تسهیالت اعطا شده و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
و تهدید بازگشت تورم افسارگسیخته است .از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در
مقطع حاضر ،یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند میخورند .بر اساس آنچه گفته شد،
میتوان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران ،یعنی کمبود تقاضا و
تنگنای اعتباری ،دارای منشأ «سیاستگذاری» و مشکل دارای منشأ «نهادی» است .مشکل اول را
میتوان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و
الجرم بدون حل ریشهای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی
دستیافتنی.
هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمیتوان به حل مشکل دوم امید داشت .سوال مهمی را که
میتوان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده
نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا با وجود افزایش حجم
پول کماکان باقی بماند .هرچند تضمینی قطعی نمیتوان ارایه کرد اما ،در صورتیکه بخشی از
نقدینگی اضافه شده به سمت مصرفکننده نهایی هدایت شود ،میتواند به جای نقدینگی دفتری
نقش پول تازه را ایفا کند .از اینجاست که تسهیل مقداری پول ،به مکملِ سیاستهای اعتباری با
هدف قرار دادن مصرفکننده نهایی کاالهای بادوام نیاز پیدا میکند .تسهیل مقداری پول با عاملیت
بانک مرکزی میتواند از طریق بازار بینبانکی ،نرخ سود بانکی را تحت تاثیر و از این طریق
تقاضا را افزایش دهد.
از طرف دیگر ،اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیالت بانکی به سمت مصرفکننده هدایت
شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش مییابد .اعطای تسهیالت در صورتیکه
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بتواند پیوند مناسبی میان تولیدکننده و فروشنده کاالی بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و
حاضر به اعطای تخفیف برای محصوالت خود هستند از یک طرف و مصرفکننده نهایی و بانک
از طرف دیگر برقرار کند ،تقاضا را فعال خواهد کرد .اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از
سیاستهای جدید مدنظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمی مرحلهای برای افزایش حجم پول
در نظرگرفته شده و از طرف دیگر ،بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم  0/8در ماه ،از
طریق بازار بینبانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام
اداری ،به صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند.
در مورد ارتباط میان سیاستهای موجود و سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود سال گذشته
باید گفت که سیاستهای سال گذشته مجموعه نسبتا جامعی بود که حوزههای مختلفی را شامل
میشد .یکی از سرفصلهای آن در کنار سایر عناوین ،سیاستهای اقتصاد کالن و ذیل آن،
سیاستهای پولی و بانکی بود .سیاستهای جدید با حفظ کامل سایر سرفصلها با توجه به تغییر
شرایط عمومی اقتصادی کشور ،تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.
در پایان یادآوری سه نکته ضروری است .نکته اول آن است که به نظر نگارنده  -نه به عنوان یک
فرد حاضر در عرصه تصمیمگیری اقتصادی ،بلکه حسب اقتضای مسوولیت مشاورهای و
غیراجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی ،نشان دادن واکنش فعاالنه کوتاهمدت به مشکالت
اقتصادی ،پدیده جدید سیاستگذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستیها که وجود دارد
یک بهبود کیفی قابلتوجه در عرصه سیاستگذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است.
طراحی و اجرای سیاستهای کوتاهمدت و تمرکز بر تحوالت اقتصاد کالن در فواصل زمانی چند
ماه پدیده جدید سیاستگذاری در کشور محسوب میشود .نکته دوم – آن است که حاکم شدن
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فرهنگ حرفهای از نظر اطالعرسانی سیاستگذاری ،به این صورت که هر مجموعه سیاستی که
طراحی میشود همراه با تحلیل و جزییات محورهای سیاستگذاری ،منتشر شده و در اختیار
همگان قرار گیرد ،نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولتها ایجاد کرده و
بهصورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجددا درخور تاکید است .امید میرود این برخورد
حرفهای در عرصه اطالعرسانی سیاستگذاری ،منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود و
سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به
خاطر میآورد ،این اولین بار است که دولتی در ایران ،تصمیم به اجرای سیاست فعال پولی گرفته
است.
همانگونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد ،افزایش حجم پول تاکنون بهصورت یک «بروندادی
نهادی» ،بهصورت انفعالی اتفاق میافتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب
«سیاستگذاری» انجام میشود .لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت
تعیین اختیار همراه با مسوولیت برای بانک مرکزی حرکت کردهایم که الزم است از آن به عنوان
یک دستاورد محافظت کنیم .تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در
یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاهمدت مشخص ،به یک نهاد فعال -و البته پاسخگو-
تبدیل شده است .در پایان مجددا بر این نکته تاکید میکنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل
سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است .سیاستهای تحریک تقاضای اتخاذ شده
در محدوده کارکرد سیاستی ،با توجه به مجموعه محدودیتها« ،به درجاتی» موثر خواهد بود .اما
مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگیهای بسیار زیاد برخوردار است -مساله
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تامین مالی است که امید میرود با رفع تحریمها ،از پیچیدگیهای آن کاسته شده و منابعی فراهم
شود تا بتوان به حل آنکه بسیار دشوار اما اجتنابناپذیر است ،همت گماشت.
جمالت کلیدی
مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگیهای بسیار زیاد برخوردار است -مساله
تامین مالی است که امید میرود با رفع تحریمها ،از پیچیدگیهای آن کاسته شده و منابعی فراهم
شود تا بتوان به حل آنکه بسیار دشوار اما اجتنابناپذیر است ،همت گماشت.
کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری؛ مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشا «سیاستگذاری» و مشکل
تنگنای اعتباری عمدتا دارای منشا «نهادی» است.
از سال  1386میانگین درآمد واقعی خانوارهای شهری بهطور مستمر کاهش پیدا کرده است.
تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارساییهای نهادی و نه سیاستی کشور دارد.
شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکالت مزمن اقتصاد ایران که با توجه به
راههای نادرست طی شده قبلی ،مسائل حل نشده و ظهور نارساییهای جدیدایجاد شده ،مانند و
شبیه کمی در دنیا دارد.
تصور زمانی زودتر از اواسط سال  1397برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد
سرانه سال  ،1390کمی خوشبینانه است.
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-7

خروج مسکن ازرکودبعیداست

پیشبینی مسعودنیلی از آینده مسکن
دولت در حالی بسته خروج از رکود را منتشر کرده که از نگاه برخی در آن به خروج بخش
مسکن از رکود کمتر توجه شده است .اما در این شرایط پیشبینی مسعود نیلی ،مشاور ارشد
اقتصادی رئیس جمهوری از رکود در بخش مسکن چیست؟
بخش مسکن مدتهاست که در حالت رکود به سر میبرد و این رکود سایر بخشها و صنایع
مرتبط با این صنعت را نیز درگیر خود کرده است.
کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشرانهای خروج از رکود میدانند که به
نظر میرسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر
نگرفته است .به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصاد ،حال مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور
میگوید :بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به زودی از
رکود خارج شود.
مسعود نیلی در این خصوص تصریح میکند :در کشور ما به دلیل وجود بیماری هلندی صنعت
ساختمان و صنایع مرتبط با آن رشد زیادی داشتهاند .اما به نظر نمیرسد فعال بتوانیم به دورانی
برگردیم که این حجم از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و صنعت مورد نیاز باشد .به همین
دلیل بعید است که بخش صنعت به زودی بتواند از رکود خارج شود.
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 -8تنگنای منابع در پساتحریم
1394/08/25

مسعود نیلی ،مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی با حضور در پارلمان بخش خصوصی نسبت
به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریمها هشدار داد.
به گزارش افکارخبر ،وی تنگنای منابع در آینده را کامال جدی دانست و نقش نفت در درآمدهای
آتی کشور را کمرنگ قلمداد کرد .این اقتصاددان معتقد است آثار منفی کاهش قیمت نفت و
تحریمها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و بهنظر میرسد یک شکاف بزرگ میان
واقعیتهای موجود و وضعیت پیشروی اقتصاد کشور با توجه به انتظارات مردمی در شرایط
پساتحریم وجود دارد؛ بنابراین اگر عملکرد اقتصاد کشور در ماههای پایانی سال  94ابعاد این
شکاف را زیاد کند ،ممکن است سیاستهای اقتصادی کشور در سال  95به جای آنکه به سمت
اصالحات اقتصادی برود به سمت انبساطهای کنترل نشده پولی حرکت کند.
اتاق بازرگانی ایران ،در ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم ،میزبان دو میهمان ویژه
برای بررسی مسائل اقتصادی بود .مسعود نیلی ،اقتصاددان و مشاور رئیسجمهور در امور
اقتصادی ،یکی از کسانی بود که در این نشست حضور یافت و نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در
اولین سال پس از برداشته شدن تحریمها هشدار داد .همچنین وی مهمترین مساله اقتصاد کشور
در شرایط کنونی را مشکالت نظام بانکی و تامین مالی دانست؛ از سویی وی تنگنای منابع در
آینده را کامال جدی خواند و نقش نفت در درآمدهای آتی کشور را کمرنگ قلمداد کرد.همچنین
حسین عبدهتبریزی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و
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خواستار دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار در این خصوص شد .موضوع نرخ سود بانکی در
حالی مورد توجه دو میهمان ویژه حاضر در جلسه قرار گرفت که هفته گذشته ،کاهش نرخ سود
سپرده بانکی از  20درصد به  18درصد رد شد .پیش از آن ،خبرها حاکی از تفاهم بین بانکهای
دولتی و خصوصی برای کاهش  2درصدی نرخ سود سپرده بود .مسعود نیلی ،مشاور
رئیسجمهور در امور اقتصادی ،در رابطه با موضوع سیاستهای کالن اقتصادی در بین اعضای
اتاق بازرگانی اظهار کرد :در حال حاضر اقتصاد ایران با کاهش تقاضا
روبه رو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است.
وی ادامه داد :امروز شاهد آثار ناشی از این چالشها هستیم و حال برای رسیدن به درآمد سرانه
سال  90اگر بتوانیم ساالنه  4 /5درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال  1397به هدف
مورد نظر خواهیم رسید.
نیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور که امروز سخت و پیچیده شده است ،افزود :شرایط
نامساعد مالی دولت و انباشت بدهیها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و این موضوع
نیز ادامه دارد ،در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی بهعنوان مهمترین
مساله خودنمایی میکند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور گفت :امروز نقدشوندگی داراییهای بانکی با چالش جدی روبهرو
است که باعث افزایش وابستگی بانکها به بانک مرکزی شده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مساله اقتصاد ما مشکالت نظام بانکی و تامین مالی است،گفت:
ضعف در دیپلماسی اقتصاد کالن و جهش ارزی در سالهای گذشته ،باعث شد سرمایه در گردش
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بنگاهها افزایش پیدا کند و نقدشوندگی داراییهای آنها کاهش یابد؛ همچنین دسترسیشان به منابع
خارجی نیز تقریبا غیرممکن باشد.
وی افزود :این امر فشار تقاضا روی بازار داخلی را برای تامین مالی افزایش داد .با توجه به اینکه
بازار سرمایه ما بسیار کوچک و ضعیف است ،فشار روی نظام بانکی افزایش پیدا کرده و چون
حجم تعهدات دولت نیز حجم بزرگی بود ،نقدشوندگی داراییهای بانکها نیز کاهش یافته و
باعث شده فشار بانکها برای تامین منابع به جای اینکه از طریق برگشت تسهیالت فراهم شود،
متمرکز بر دریافت سپرده باشد .این موضوع عاملی است که باعث شده رابطه بین سود بانکی و
تورم در اقتصاد کشور کم شود و بهرغم اینکه تورم کاهش پیدا کرده ،نرخ سود بانکی ما کاهش
نیابد و بهصورت یک معضل بزرگ خودش را نشان دهد .وی تاکید کرد :چنانچه مشکل
نقدشوندگی داراییهای بانکها را حل نکنیم ،کاهش نرخ سود بانکی عمال موفق نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به سرمایهگذاری عنوان کرد :سهم سرمایهگذاری از تولید
ناخالص داخلی ما سهم پایینی نیست اما باال بودن آن در سالهای وفور درآمدهای نفتی ،عمدتا به
دلیل سرمایهگذاری در بخش مسکن است ،نه در بخشهای صنعت و تولید.
وی به دالیل سقوط شدید درآمدهای صادرات نفت در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت :این
امر به دلیل تحریمها و کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است .این یک حقیقت است که کاهش
درآمدهای نفتی در  60سال گذشته کامال بیسابقه بوده است و هیچگاه اقتصاد ایران تا این اندازه
در مضیقه منابع درآمدی قرار نگرفته بود .این اقتصاددان در ادامه بحث خود با تاکید بر آنکه
چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی  40میلیارد دالر است ،گفت :چشمانداز بهرهمندی
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کشور از منابع نفتی اصال عدد بزرگی نیست و نشان میدهد که تنگنای منابع کامال جدی است.
نفت در آینده نمیتواند نقش مهمی را ایفا کند؛ درآمدهای نفتی کشور نیز به نظر میرسد در
سالهای آینده قابلتوجه نخواهد بود .وی ادامه داد :انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از
پاییز  93تا بهار  94با همه روند موجود ،میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد .بنابراین
نمیتوانیم نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بیتفاوت باشیم و باید تالش کنیم تا با رشد مثبت
اقتصادی سال را به پایان برسانیم .وی در ادامه افزود :انتظارات مثبت به سمت آینده باعث شده
برای اولین بار نرخ مشارکت نیروی کار با روند گذشته فرق داشته و افزایشی باشد .این موضوع
منعکسکننده آن است که چشمانداز مثبتی در بازار کار ایجاد شده است و باعث شده با وجود
اینکه اشتغال در کشور زیاد شده ،اما نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود :این امر بیانگر آن است که نمیتوانیم بیتفاوت باشیم و باید تالش کنیم اقتصاد ما با
رشد منفی سال  94را به پایان نرساند .در مجموع میتوان گفت کاهش درآمدهای نفتی در سال
 93در کنار انتقال آثار رکود سالهای  91و  92همراه با انتظاراتی که در جامعه برای سال 95
ایجاد شده ،باعث شده ما یک توقع ویژه از ماههای باقی مانده سال  94داشته باشیم.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اقتصاد سال گذشته و همچنین کاهش بهای نفت تصریح
کرد :مخارج دولت به این واسطه کاهش یافت و سبب شد تا کاهش تقاضا در بازار همهگیر شود؛
اما در عین حال با رکود در مسکن سرمایهگذاریها نیز افت داشت و در مجموع این موارد
موجب شد تا واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند.
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نیلی افزود :همه این اتفاقات دلیلی بر آن شد که انتظارات مردم از پایین آمدن تورم در کشور
بیشتر شود ،از دیماه  93روند کاهش تورم آغاز و تا پایان مهر  94ادامه داشت و انتظار میرود که
تا پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه به وضعیت تکرقمی برسد.
نیلی اظهار کرد :موضوع توافق هستهای و انتظارات مثبتی که مردم از دوران پساتحریم دارند باعث
شده که تقاضا در کاالهای مصرفی بادوام به تعویق بیفتد و اقتصاد را کمتحرک کند .همچنین
تهدید بازگشت به رشد اقتصادی منفی و افزایش بیکاری خود را بهصورت یک معضل جدی
نشان دهد .حال این سوال مطرح میشود که چه سیاستی باید در این شرایط مد نظر قرار گیرد؟
وی در پاسخ به این سوال گفت :در حال حاضر هنوز با تحریم مواجه هستیم و انتظارات
خوشبینانه نسبت به آینده تشدید رکود را به دنبال دارد .از سویی آثار منفی کاهش قیمت نفت و
آثار تحریم نیز هنوز بر اقتصاد سایه افکنده است .اما به نظر میرسد یک شکاف بزرگ میان
واقعیتهای موجود و وضعیت پیش روی اقتصاد کشور با محوریت
سقوط درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد .بنابراین عملکرد اقتصاد
کشور در ماههای پایانی  94اگر ابعاد این شکاف را زیاد کند ،ممکن است سیاستهای اقتصادی
کشور در سال  95بهعنوان اولین سال برداشته شدن تحریمها ،به جای آنکه به سمت اصالحات
اقتصادی برود به سمت انبساطهای کنترل نشده پولی حرکت کند و باعث بزرگتر شدن مشکالت
کشور شود .در نتیجه در  6ماهه دوم  94باید اقدامات پیشگیرانهای انجام شود که سال طالیی 95
را از دست ندهیم.
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وی افزود :به این ترتیب الزم است تا سیاستهای کنترلی لحاظ شود؛ ضمن اینکه مالحظه برای
تحریک تقاضا امری ضروری بوده که باید از سوی دولت انجام میشد .وی افزود 7500 :میلیارد
تومان برای اجرای طرحهای عمرانی صرفهجویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت
لحاظ میشود و برای تنگنای مالی اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی
دارد .وی در پایان گفت :ایران در شرایطی در سال  95با لغو تحریمها روبهرو میشود که
بازپرداخت بدهیها و اصالح نظام بانکی منابع زیادی الزم دارد .نیازهای سرمایهگذاری را باید به
این لیست اضافه کنیم و برای حرکت در مسیر حل این مشکالت باید وفاق کامل ایجاد شده و
گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.

تاکید بر دخالت شورای پول و اعتبار
از سوی دیگر ،مشاور وزیر راه و شهرسازی با حضور در این نشست گفت :اگرچه اقتصاددانان
کشور چهار دهه است که میگویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما اکنون باید دخالت
کنیم .حسین عبدهتبریزی با تاکید بر ضرورت تصمیمگیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار
در رابطه با نرخ سود بانکی گفت :اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به
بانکها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای
کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند .گفتههای عبدهتبریزی در حالی است که
برخی کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینهبرای کاهش غیردستوری سود
بانکی فراهم شود که ساماندهی موسسات غیرمجاز یا کاهش مطالبات غیرجاری از جمله این
موارد است .در بسته رونق دولت نیز قرار بر این شد بانک مرکزی با مداخله در بازار بانکی زمینه
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را برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کند .مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود :هم اکنون
مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمیتواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را
به لحاظ منابع تامین کند و بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم ،باید ابتدا مسائل مربوط
به نرخ بهره را حل کنیم .وی تصریح کرد :مهمترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از
تنگنای مالی ،اصالح سود بانکی است و البته این موضوع اختالفاتی با سیاستهای جاری دارد.
عبدهتبریزی ادامه داد :برای رفع مشکل رکود باید پول به اقتصاد وارد کنیم؛ همانطور که در سال
 2008کشورهای مختلف دنیا پول به اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند .اما
مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمیتواند پول خرج کند.
عبدهتبریزی ادامه داد :وضع بانکها اکنون بسیار دشوار است و نمیتوان با نرخ سود فعلی
گشایشی در اقتصاد ایجاد کرد .عبدهتبریزی ادامه داد :در برخی از حوزهها کفایت سرمایه به
دالیلی افزایش یافته که نشان میدهد اگر بانکها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای
اطمینان بیشتر نگه میدارند .مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :در مورد کفایت سرمایه
بررسیها نشان میدهد چند بانک کشور باالی  20درصد از منابع را نزد خود نگه میدارند و
پرداخت تسهیالت صورت نمیدهند که این کمی نگرانکننده است .وی خاطرنشان کرد :اگرچه
بانکها آنچه در داراییها به دست میآورند ،محدود است اما نسبت مصارف به منابع از 100
درصد باالتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را
مدنظر قرار داد .وی در توضیح مطلب فوق گفت :کاهش نرخ سود سپرده بانکها باید به سرعت
صورت گیرد ،چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که این اندازه سود داشته باشد و
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بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست .عبدهتبریزی توضیح داد :بانک مرکزی با یک
دستورالعمل میتواند همانطور که بهره پرداختی ،مرکب است ،نرخ سودرا نیز بهصورت مرکب
محاسبه کند .مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپردههای دیداری شد و اضافه
کرد :در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل
میکند ،در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد .عبدهتبریزی گفت :قراردادها
باید بهگونهای از سوی بانک مرکزی اصالح شود که یک فرد نتواند تسهیالت متعددی از
بانکهای متعدد دریافت کند ،بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیالت بگیرد .مشاور
وزیر راه و شهرسازی افزود :برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید
صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز میرسد؛ در غیر این
صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.عبدهتبریزی پیشنهاد ایجاد
صندوق پروژه ،اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را خواستار شد.
تدوین سه آییننامه
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست بهبود روابط با همسایگان ،ارتقای روابط اقتصادی با
غرب و برخورد مناسب با پدیده شوم فرقهگرایی را سه محور مهم در تدوین سیاستهای کشور
دانست و گفت :امروز سلفیت ،تکفیری تهدیدی خارجی برای اقتصاد کشور محسوب میشود و
باید در سیاستگذاریهای کشور مورد توجه جدی قرار گیرد .محسن جاللپور ادامه داد :رئیس
پارلمان اروپا در دیداری که با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران داشت ،اعالم کرد که امروز ایران
آمادگی جذب تکنولوژی و همکاریهای مشترک را دارد .وی از تدوین  3آییننامه برای سفرهایی
با رئیسجمهور ،سفر با هیات دولت و سفرهایی که صرفا با حضور بخش خصوصی انجام
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میشود ،خبر داد .وی در بخش دیگری از سخنان خود به بسته تسریع رشد اقتصادی اشاره و آن
را یک مسکن صرف برای اوضاع کنونی کشور دانست و تصریح کرد؛ این بسته نگاه کوتاهمدت
دارد و بخشی از دیدگاههای بخش خصوصی را دنبال میکند .رئیس پارلمان بخش خصوصی در
رابطه با لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خواستار نگاه ویژه دولت شد و از برگزاری
کنفرانس قراردادهای جدید نفتی با هدف حضور فعال بخش خصوصی در زمینه انرژی و نفت
خبر داد.
 -9تغییر قراردادهای نفتی بیعمتقابل بهIPC
1394/08/13

مشاور اقتصادی رئیسجمهور گفت :برخی رسانهها و مخالفان بهاشتباه عنوان کردند در کنفرانس
تهران از قراردادهای نفتی جدید ایران رونمایی میشود ،آنچه در هیئت دولت تصویب شده،
چهارچوب کلی قراردادها و اصول ناظر بر آنهاست ،مشارکت در تولید اصالً مطرح نیست.
مسعود نیلی ،با اعالم اینکه در کلیات قراردادی که در دولت تصویب شده ،بحث مشارکت در
تولید اصالً مطرح نبود ،اظهار داشت :چیزی که تهیه شده اصول راهنمایی است که دولت تصویب
کرده تا شرایط عمومی قراردادها و شرایط سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنعت نفت را به
متقاضیان سرمایه گذاری در این پروژهها معرفی کند.
بهگفته وی ،روزهای هفتم و هشتم آذر بر اساس توضیحاتی که وزارت نفت در کنفرانس تهران
خواهد داد ،مورد به مورد برای هر پروژه نفت و گاز قراردادی جداگانه بسته میشود.

www.tehranhim.com

210

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

این استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در اقتصاد ایران گفت :کشور ما از ذخائر
غنی نفت و گاز برخوردار است .از نظر ذخایر در حوزه گاز ،رتبه اول دنیا و در حوزه نفت در
رتبه چهارم جهان قرار داریم.
وی افزود :متأسفانه هنوز از ظرفیتهایی که در این حوزه داریم بهطور کامل استفاده نکردیم ،به
همین دلیل نیاز به انجام سرمایه گذاریهای کالنی در حوزه بخشهای باالدستی و پاییندستی نفت
و گاز داریم.
بهگفته وی عملکرد بلندمدت گذشته ایران در حوزه نفت و گاز نشان میدهد که میزان سرمایه
گذاریهای انجام شده در این زمنیه بسیار کم بوده و هیچ تناسبی با ظرفیتی که در این بخش
وجود دارد ،نداشته است.
نیلی با اشاره به اینکه بعد از سال  57حجم سرمایه گذاریهای انجام شده در نفت و گاز کشور
جزو کمترینها بوده ،افزود :متأسفانه در هشت سال دولت نهم و دهم حجم این سرمایه گذاریها
از قبل هم کمتر شد.
وی افزود :طبق آمارها سهم سرمایه گذاری نفت و گاز از سرمایه گذاریهای کشور ،حتی از
بخش کشاورزی هم کمتر است .این رقمها با جایگاهی که ما از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا
داریم هیچ تناسبی ندارد.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ایران در مورد علت جذاب بودن حوزه نفت و گاز در دنیا
برای سرمایه گذاران اظهار داشت :بخش نفت و گاز حوزههایی هستند که بازده باالیی دارند؛ یعنی
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فاصله بین قیمت تمامشده تولید این دو محصول با قیمتهای جهانی آنها بسیار زیاد است ،در
نتیجه جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد.
نیلی با تأکید بر اینکه هر دو بخش نفت و گاز سرمایهبر هستند ،بیان کرد :با توجه به بازده باالیی
که بخش نفت و گاز دارد و با توجه به سرمایهبر بودن آنها و اهمیت زیاد تکنولوژی در تولید نفت
و گاز ،این امکان وجود دارد که ما بتوانیم از سرمایههای جهانی استفاده کنیم و با مشارکتی که بین
شرکتهای داخلی و شرکتهای خارجی ایجاد میشود زمینه انتقال تکنولوژی هم فراهم شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران اظهار
داشت :برای استفاده از سرمایه جهانی و مشارکت تکنولوژیک با دنیا نیاز به یک چهارچوب
حقوقی داریم که نحوه این فعالیتها را تعریف کند .در بقیه دنیا معموالً برای این قراردادها از
فرمت پروداکت شیرینگ یا مشارکت در تولید استفاده میشود؛ اما بهلحاظ قوانینی که در کشور
وجود دارد ایران امکان استفاده از این نوع قرارداد را ندارد و همین باعث شکلگیری قراردادهای
بایبک یا بیع متقابل در ایران شد.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف افزود :با بازنگریهایی که در قراردادهای بایبک صورت گرفت،
چارچوب قراردادی جدیدی بهنام  IPCشکل گرفت.
وی با بیان اینکه امیدوار است این چهارچوب جدید قراردادی باعث توسعه و افزایش تولید نفت
و گاز کشور شود ،اعالم کرد :از سال  1368تا قبل از اعمال تحریمها در سال  ،1390مقدار تولید
نفت ما بههیچوجه افزایش پیدا نکرد .امیدواریم با این قراردادها امکان افزایش تولید نفت هم
فراهم شود.
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نیلی همچنین درمود تأثیر رونمایی از قراردادهای نفتی و آغاز به کار این پروژهها بر اقتصاد کشور
گفت :هرچه اقتصاد ایران به منابع بیشتری دست پیدا کند ،امکان سرمایه گذاری بیشتر ،رشد
اقتصادی باالتر و در نتیجه افزایش رفاه برای مردم فراهم میشود .بنابراین به هر میزانی که امکان
افزایش تولید نفت فراهم شود و صادرات نفت ما افزایش پیدا کند ،قاعدتاً درآمدهای ارزی کشور
ودرآمدهای ریالی دولت افزایش پیدا میکند.
بهگفته وی افزایش درآمدهای ارزی باعث رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور میشود ،ضمن
اینکه افزایش درآمد ریالی باعث میشود تا دولت بتواند خدمات بیشتری را به مردم ارائه کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد :هر نوع بهبود در وضع خدمات نفت و گاز در اقتصاد
کشور اتفاق بیفتد ،انعکاس آن را مستقیماً در شرایط رفاهی جامعه میتوان مشاهده کرد.
 -10پیش بینی تورم تک رقمی تا پایان آذر ماه
1394/08/25

شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال  95ابعاد این شکاف عمیق تر و تحریم لغو شود
با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و الزم است سیاست های کنترلی لحاظ
شود.
به گزارش من بانک از اکونیوز«،مسعود نیلی» ظهر امروز در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران درباره سیاستهای کالن اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم گفت:
در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبهروست که در عین حال با کاهش بودجه
خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است.
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وی ادامه داد :امروز شاهد آثار ناشی از این چالشها هستیم و برای رسیدن به درآمد سرانه سال
 90اگر بتوانیم ساالنه  4٫5درصد رشد در این زمینه داشته باشیم تا سال  1397به هدفمان
خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت :شرایط نامساعد مالی
دولت و انباشت بدهیها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد .در این
بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله خودنمایی می
کند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالشهای جدی برشمرد
و گفت :این مسئله سبب افزایش وابستگی بانکها به بانک مرکزی شده است .در عین حال شاهد
کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستهایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش
نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
نیلی از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود :در دورهای وفور درآمدهای نفتی داشتهایم و
همین مسئله سبب شد که سرمایهای در دوران کمبود نداشته باشیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در  60سال گذشته بیسابقه ارزیابی
کرد و اذعان داشت :اقتصاد ایران هیچ گاه تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی را  40میلیارد دالر
دانست و گفت :موضوع تنگنای منابع بعد از تحریمها موضوع جدی است که باید برای آن
برنامهریزی داشته باشیم.
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مشاور اقتصادی رئیسجمهور با بیان اینکه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال
 43تا بهار  94با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد ،تصریح کرد:
بنابراین نمیتوان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بیتفاوت باشیم و باید تالش کنیم با رشد
مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.
وی با نگاهی کارشناسانه به وضعیت اقتصادی در سال  93و همچنین در کنار آن کاهش بهای
نفت خاطرنشان کرد :مخارج دولت نیز کاهش یافته و این امر سبب شده تا کاهش تقاضا
همهگیرتر شود .در عین حال با رکود در مسکن سرمایهگذاریها افت کرد و مجموع این موارد
موجب شد تا واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند.
نیلی ادامه داد :همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی ماه
 93روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر  94ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه
امسال تورم نقطه به نقطه که اکنون در حدود  10درصد است به وضعیت تکرقمی برسد.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و
انتظارات تشدید کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت :شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر
تا سال  95ابعاد این شکاف عمیقتر شود و تحریم لغو گردد آن گاه با مسائل پولی هیجانی
تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود .بدین ترتیب الزم است سیاستهای کنترلی لحاظ شود اما
مالحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.
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نیلی گفت 7500 :میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی ،صرفهجویی در مصرف انرژی و
صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در
دستور کار قرار دادهایم که البته حجم محدودی دارد.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور تأکید کرد :ایران در شرایطی در سال  95با لغو تحریمها روبهرو
میشود که بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران ،اصالح نظام بانکی و … منابع زیادی الزم
دارد.نیازهای سرمایهگذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم و در همین مسیر برای حرکت در
راستای حل مشکالت باید همدلی ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.

 -11بسته ضد رکود با تورم چه میکند؟
1394/08/27

یک کارشناس مسائل اقتصادی با تایید صحبت مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره تک رقمی
شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه گفت« :کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه حتما
روی خواهد داد که البته این موضوع محصول عملکرد چند ماه گذشته دولت است و آثار بسته
ضد رکود در سال آینده خود را نشان خواهد داد».
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست های تحریک تقاضا از جمله
اعطای وام  25میلیونی خررید خودرو و وام  10میلیون تومانی خرید کاال موجب افزایش نرخ
تورم خواهد شد اما دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرده نرخ تورم نقطه
به نقطه در آذر ماه تک رقمی خواهد شد .نیلی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث
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کاهش تقاضا روبهرو است از سیاست های اقتصادی دولت دفاع کرده است .مشاور اقتصادی
رئیس جمهور همچنین هشدار داده که شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال  95ابعاد
این شکاف عمیقتر و تحریم لغو شود ،آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم
بود .لذا الزم است سیاستهای کنترلی لحاظ شود و تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از
سوی دولت انجام شود.
سیاست های تحریک تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد
دکتر سلمان خادم المله استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت:
«رکود تورمی ناشی از مشکالت موجود در هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا است .یعنی زمانی
که منحنی عرضه به سمت چپ منتقل شود رکود تورمی شروع می شود که در این شرایط قیمت
ها افزایش و تقاضا کاهش می یابد».
وی ادامه داد« :برای برطرف کردن رکود تورمی باید سیاست هایی به کار گرفت که همزمان هم
عرضه و هم تقاضا را تحریک کند؛ چراکه صرف اجرای سیاست تحریک تقاضا موجب افزایش
تورم می شود و اجرای سیاست های تحریک عرضه به تنهایی نیز موجب تشدید رکود می
گردد».
وی افزود« :منتهی شرایط کنونی اقتصاد ایران اقتضاء می کند سیاست های تقویت تقاضا در
اولویت قرار گیرد؛ یعنی کاری که اکنون دولت انجام داده و سیاست های درستی هم است اما باید
اثرگذار باشد».
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خادم المله در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های تحریک تقاضا موجب افزایش تورم خواهد
شد یا خیر؟ ،گفت« :اکنون دولت در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می برد و دست دولت
بسته است و هر فعالیتی که شروع کند ما به ازای آن را باید پرداخت کند».
وی ادامه داد« :سوالی که درباره سیاست های تحریک تقاضا وجود دارد این است که منابع
تسهیالت ارائه شده از جمله وام  25میلیونی خرید خودرو و وام  10میلیونی خرید کاال از کجا
تامین شده که با توجه به وضعیت بانک ها احتمال اینکه این اقدام مقداری تورم را افزایش دهد
وجود دارد که البته خیلی به سیستم ضربه نخواهد زد».
خادم المله درباره هشدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره شکل گرفتن مسائل پولی هیجانی
تهدیدآمیز ناشی از عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و لغو تحریم ها گفت« :به نظر من بعید است
طی یک سال آینده فرایند لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع داخلی و ورود سرمایه گذاران خارجی
انجام شود».
وی ادامه داد« :لذا احتمال اینکه طی سه تا چهار سال آینده و با توجه به باز شدن مرزهای
اقتصادی و ورود سرمایه گذاری خارجی ،با جو هیجانی در بازارها برای مدت کوتاهی مواجه
شویم وجود دارد؛ اما اکنون اقتصاد ایران آنقدر دچار گرفتاری و بحران است که بعید است طی
یک یا دو سال آینده بتواند از شرایط کنونی خارج شود».
وی افزود« :در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد که اقتصاد ایران را به سمت خطرناکی
پیش می برد که یکی از آنها بحران بانکی است که اگر دولت انرژی خود را روی کاهش نرخ
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سود بانکی و همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بگذارد
بهتر نتیجه خواهد گرفت».
تورم نقطه به نقطه در آذرماه کاهش خواهد یافت
اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت« :واقعیت این است
که در اقتصاد ایران همواره صف وجود دارد و این صف بیانگر این است که عرضه به اندازه کافی
وجود ندارد؛ چون اگر عرضه به اندازه کافی باشد مطمئنا صف شکل نمی گیرد».
وی ادامه داد« :از سوی دیگر اگر در جایی هم صف وجود نداشته باشد به این معنا نیست که
تقاضایی وجود ندارد ،بلکه به این معناست که کاالی تولید شده کیفیت مناسب ندارد».
وی تصریح کرد« :لذا روند تاریخی نشان می دهد مشکالت عمده اقتصاد ایران در سمت عرضه
است و دلیل عمده آن هم این است که همواره صف وجود دارد .همچنین دلیل دیگر آنکه مردم
ایران هرگاه به سفر می روند تمایل دارند یک کاالی خارجی (نه به عنوان سوغات بلکه برای
مصرف) بخرند که اگرچه ممکن است آن کاال در ایران وجود داشته باشد اما کیفیت مناسب
ندارد».
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سیاست های تحریک تقاضای دولت موجب
افزایش تورم خواهد شد یا خیر؟ ،گفت« :بسته ضد رکود دولت کوتاه مدت است و گرچه قرار
بود وام  25میلیونی خرید خودرو شش ماهه اجرا شود اما شش روزه به اتمام رسید؛ اما آثار این
بسته ضد رکود نه در سال جاری بلکه در سال آینده خود را نشان خواهد داد که پیش بینی می
شود افزایش نقدینگی حاصل از اجرای این بسته حداقل موجب افزایش  1.5تا  2درصد نرخ تورم
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شود؛ مگر آنکه بانک مرکزی سیاست خنثی سازی اعمال کند و به طور مثال دارایی ارزی خود را
در بازار فروخته و نقدینگی ایجاد شده را جمع کند».
وی ادامه داد« :بنابراین صحبت آقای نیلی مبنی بر کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه حتما
روی خواهد داد که البته این موضوع محصول عملکرد چند ماه گذشته دولت است و آثار بسته
ضد رکود در سال آینده خود را نشان خواهد داد».
حق شناس درباره هشدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره شکل گرفتن مسائل پولی هیجانی
تهدیدآمیز ناشی از عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و لغو تحریم ها گفت« :این صحبت کامال
درست است و این اتفاق تاکنون چندبار در اقتصاد ایران روی داده است .یکبار در نیمه اول دهه
 50که قیمت نفت از  2.5دالر به بیش از  10دالر افزایش یافت و بار دیگر در دهه  80که قیمت
نفت از  20دالر به بیش از  100دالر افزایش یافت».
وی ادامه داد« :اما این بار نه به دلیل افزایش قیمت نفت بلکه به دلیل آزاد شدن منابع بلوکه شده
ایران و همچنین انتظار برای سرمایه گذاری خارجی در کشور که موجب ورود ارز به کشور
خواهد شد احتمال این وجود دارد که شاهد این موضوع باشیم».
وی افزود« :لذا اگر این منابع که تحت عناوین مختلف بدست می آید تبدیل به واردات کاال شود
شکاف موجود در اقتصاد عمیق تر خواهد شد .بنابراین دولت باید سیاست های منضبط مالی و
پولی اتخاذ کند و دوم اینکه تحریک تقاضا به صورت کنترل شده باشد».
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 -12بانکها گردنکلفتی میکنند
1394/08/25

روز بد بانکها در اتاق ایران رقم خورد .فرهاد فزونی :بانکها کارتل درست کرده اند
یکشنبه  24آبان ماه  1394روز بد بانکها و مدیران آنها بود که با انتقادهای پرشمار اعضای هیات
نمایندگان اتاق ایران مواجه شدند .در نشست ششم هیات نمایندگان ایران ابتدا مسعود نیلی
مشاور اقتصادی رییسجمهور تاکید کرد مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر شبکه بانکی است که
نمیتوان از آن انتظار داشت منابع الزم برای تزریق پول به جامعه را فراهم کند.
پس از آن حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نیز با ارایه برخی آمارهای
دهشتناک از شرایط بانکهای ایرانی آنها را به نوعی مقصر دانست و تاکید کرد که دولت باید
بانکها را ناگزیر به کاهش نرخ بهره کنند.
پس از سخنان این دو مقام مشاورهای دولت اما فرهاد فزونی عضو اتاق تهران تندترین انتقادها را
به مدیران بانکها کرد و انها را متهم به تبانی و گردنکلفتی کرد.
فزونی گفت :در دانش اقتصاد میگویند کارتل مجموعه شرکتهایی هستند که با اتحاد و
همبستگی درونی میخواهند بازار یک کاال را به انحصار درآورند و درباره تقسیم بازار تبانی
میکنند .هر کارتل تاسیس شده یکی از بازارها را انحصاری میکند و اکنون دو کارتل در ایران
داریم که این کار را در بازار پول انجام میدهند .گروهی از آنها کارتل «شورای هماهنگی
بانکهای دولتی» و گروهی دیگر کارتل «کانون بانکهای خصوصی» را تاسیس کرده و به جای
رقابت شرایط را انحصاری کردهاند.
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این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت :در حالی که رییس دفتر رییسجمهور میگوید دولت
یازدهم میخواهد اقتصاد را رقابتی کند اما دولت از طرف دیگر شجاعانه با این دو کارتل تعامل
مثبت دارد .این دو کارتل در بازار پول گردنکلفتی میکنندو نرخ سود بانکی تعیین کرده و با
توافق بانک مرکزی آن را به دولت ابالغ میکنند.
در یک اقتصاد رقابتی این کارتلها را غیرقانونی میدانند و آنها را تعطیل میکنند ،اما بانک مرکزی
آنها را میپذیرد و کاری به اینکه اینها غیرقانونیاند ندارد.
فزونی از مدیران اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت :اتاق باید چارهای بیندیشد و به جای اینکه با
سکوت تاییدآمیز حمایتی با آنها برخورد کند باید اعتراض کند.
محمد بحرینیان از اعضای اتاق ایران با انتقاد از اینکه مقامهای مشاورهای دولت حرفهایشان را
میزنند و میروند و پرسش و پاسخ صورت نمیگیرد نیز با صدای بلند گفت :بانکها منابع دارند
اما نمیخواهند آنها را در اختیار هر متقاضی قرار دهند.
گل شیرازی یکی از اعضای هیات نمایندگان از نظام بانکی انتقاد کرد که چرا منابع آن در اختیار
فروشندگان اتومبیلهای چینی قرار گرفته است.
سید رسول رنجبران از اعضای اتاق اصفهان نیز گفت :بانکهای ایرانی منابع موجود دراختیار
خود را به جای اینکه به طور بهینه توزیع کنند آنها را به شرکتهای دولتی ،شرکتهای خصولتی
و شرکتهای تحت مالکیت خویش تخصیص میدهند و اتاق ایران نیز اعتراض نمیکند.
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 -13انتقاد به مسعود نیلی
94/08/13

 11نکته درباره یادداشت مسعود نیلی؛ آقای مشاور آمارها را از کجا میآورید؟
گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» :چند هفته پیش وقتی سه تن از مردان اقتصادی دولت روحانی،
برای رونمایی از بسته خروج از رکود به نهاد ریاست جمهوری می رفتند ،چشمان پرسشگر مردم
و فعاالن اقتصادی بیش از همه به اتاق مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خیابان پاستور تهران
دوخته شده بود .همه منتظر بودند ببینند که تئوریسن اقتصادی دولت حسن روحانی ،چه موضعی
نسبت به بسته جدید دارد .مسعود نیلی پیام نگارش دومین بسته برای خروج اقتصاد ایران از
رکود ،را چه تفسیر می کند و به نظر او ،چرا دولت تدبیر و امید در دو سال فعالیت خود در قوه
مجریه ،دو بار برای خروج از رکود بسته تهیه کرد؟
این هفته باالخره انتظار مردم و اهالی اقتصاد به پایان رسید و دکتر نیلی در یادداشتی برای موسسه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به طور رسمی مواضع خود را در مورد بسته
جدید خروج از رکود اعالم کرد .اما بررسی چند نکته در مورد جدیدترین یادداشت مشاور
اقتصادی حسن روحانی خالی از لطف نیست.
نکته اول این است که هنوز مشخص نیست جناب آقای دکتر نیلی این یادداشت را از جایگاه چه
شخصی نوشته؟ از جایگاه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه و یا از جایگاه مشاور
اقتصادی رئیس قوه مجریه و تئورسین اقتصادی دولت یازدهم؟
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جایگاه دکتر نیلی در هنگام نگارش این مطلب از این جهت حائز اهمیت است ،که اگر وی با دید
یک استاد دانشگاه این یادداشت را نوشته باشد ،می تواند با اما و اگر و با دیدهی تردید به قضایا
نگاه کند .اما اصوال به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و به عنوان مسئول نوشتن سیاستهای
اقتصادی دولت نمی توان این ادبیات را در برابر مردم به کار برد.
البته ناگفته نماند که دکتر نیلی علی رغم تاثیر گذاری در برخی از دولتهای گذشته ،همواره سعی
کرده که نقش دوگانه خودش را حفظ کند .یعنی هم از جایگاه دولت سخن بگوید و هم به عنوان
یک استاد دانشگاه و کارشناس به معضالت اقتصادی کشور نگاه کند .اما متاسفانه در حال حاضر
به نظر می رسد ،در ادای هر دو نقش با مشکل رو به است.
نکته دوم به این بخش از صحبتهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور اختصاص دارد که اعالم می
کند این برای اولین بار است که یک دولت سیاستهای اقتصادی را این گونه اطالع رسانی می کند.
درباره این قسمت از صحبتهای دکتر نیلی می توان گفت ،که هنوز چند سال بیشتر از اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها نگذشته است و مردم نحوه اجرای این قانون را از یاد نبرده اند .در آن
زمان دولت وقت حدود سه سال در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مردم صحبت کرد.
اطالع رسانی در رسانه ها در مورد هدفمندی یارانه ها به حدی بود که حتی رسانه های منتقد
دولت هم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از دولت وقت مطالبه می کردند .بنابراین برخالف
اظهارات آقای نیلی این اولین بار نیست که یک دولت در خصوص سیاستهای خود اطالع رسانی
می کند.
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اما نکته سوم درباره نوع این اطالع رسانی است .باید از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که
مگر می شود در یک یادداشت ،هم به عنوان نماینده دولت صحبت کرد و هم به عنوان یک استاد
دانشگاه دست به قلم شد .آیا این گونه نگاه در این یادداشت ،بیانگر اطالع رسانی دقیق نیلی به
مردم و فعاالن اقتصادی است؟
جالب اینجاست در پایان یادداشت ،وی خودش را در جایگاه یک نماینده دولت قرار می دهد که
قرار است به یک سری سواالت اقتصادی در مورد بسته دوم خروج از رکود پاسخ دهد .پس باید
از وی پرسید اگر خودش پذیرفته که به عنوان نماینده دولت این یادداشت را می نویسد ،پس چرا
در ابتدای یادداشت هیچ راه حلی ارائه نمیدهد؟!
نکته چهارم پیش بینی وی در خصوص زمان خروج اقتصاد ایران از رکود است .نیلی در این
یادداشت می نویسد که ما در سال  97از رکود خارج می شویم .حال این سوال را باید از وی
پرسید که این یک حدس است یا مبتنی بر یک پیش بینی کارشناسی مطرح شده است؟
بر اساس یادداشت دکتر نیلی باید این سوال را از او پرسید که این پیش بینی ایشان چه زمانی می
تواند به حقیقت بپیوندد؟ پاسخ این سوال این است که زمانی از رکود خارج می شویم که
اصالحات ساختاری که دکتر نیلی به آن اشاره کرده ،اتفاق بیفتد .بنابراین انتظار می رود که وی
برنامه ای در این زمینه ارائه دهد و بگوید براساس این برنامه ،ما در سال  97از رکود خارج
خواهیم شد ،نه این که با نگاه حدس و گمان به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال  97نگاه
کند.
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نکته پنجم که در خصوص یادداشت مشاور اقتصادی حسن روحانی می توان به آن اشاره کرد این
است که اگر ایشان وظیفه اطالع رسانی را در دولت یازدهم بر عهده دارند ،چرا به عنوان مشاور
اقتصادی رئیس جمهور در مورد اظهارات دیگر مقامات دولت هیچ نظری ارائه نمی دهند؟ چرا
نظرشان را درباره اظهارات سال گذشته رئیس جمهور در مورد خروج از رکود و اظهارات اخیر
سخنگوی دولت در خصوص خروج از رکود به شرط اجرای بسته جدید ،با شفافیت بیان نمی
کنند .پس چرا کسی نیست که تحلیلهای پراکنده دولتمردان یازدهم را جمع بندی کند؟
آیا این نوع اطالع رسانی برای افکار عمومی فایده ای هم دارد؟ بهتر نبود وی به جای نوشتن
یادداشت برای موسسه نیاوران ،حرفهای خود را در تلویزیون با مردم در میان می گذاشت و به
آنها می گفت که هدف از نگارش این بسته چیست؟ آقای نیلی باید این نکته را در نظر بگیرد که
با افکار عمومی نمی توان دو پهلو و با اگر و اما سخن گفت.
اما نکته ششم آماری است که دکتر نیلی در خالل یادداشتش به آن اشاره کرد .مشاور اقتصادی
رئیس جمهور در این یادداشت اعالم کرد که کاهش رفاه مردم از سال  86آغاز شد و از این مقطع
زمانی میانگین درآمد خانوارهای شهری به طور مستمر پایین آمد  ،زیرا ترکیب مصرف خانوارها
به سمت مصرف کاالهای بادوام حرکت کرد.
اما اگر به آمار بانک مرکزی (که در حال حاضر هم روی پایگاه اطالع رسانی این نهاد موجود
است) نگاه کنیم ،به نقطه مقابل آمارهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور می رسیم.
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طبق این آمار در سال  86نرخ رشد اقتصادی به قیمت پایه سال  7.7 ،83درصد بود ،که اگر بدون
نظر گرفتن بخش نفت به آن نگاه کنیم ،این رقم تا  9.4درصد افزایش می باید .همچنین رشد
درآمد ملی هم در این سال  11.8درصد بوده است.
سال  87رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرد و به  0.6درصد رسید که بدون در نظر گرفتن
بخش نفت رقم آن یک درصد شد .سال  88رشد اقتصادی  1.3درصد شد که اگر نفت را در آن
سال در نظر نگیریم رشد اقتصادی  2.8درصد می شود .سال  89نرخ رشد اقتصادی  6.5درصد
شد و بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی بدون نفت را در آن سال  7درصد اعالم کرد .سال 90
رشد اقتصادی ایران طبق اعالم بانک مرکزی  4.3درصد بود که بدون نفت این رقم تا  5.4درصد
افزایش پیدا کرد.
سال  91نرخ رشد اقتصادی منفی  6.8درصد بود که رقم اعالم شده بانک مرکزی برای رشد
اقتصادی بدون نفت آن سال هم  0.9درصد به شمار می رفت .بنابراین باید پرسید آقای دکتر نیلی
مستند بر چه آماری ادعا می کند که درآمد خانوار شهری از سال  86کاهش یافته است؟ این اعداد
همگی نشان دهنده رشد و صعود است نه کاهش ونزول!
همچنین بد نیست به این نکته اشاره شود که در این سالها میزان ، PPPطبق اعالم بانک جهانی در
سال  14850 ،2007دالر بوده که در سال  2012یعنی در سال پایانی دولت قبل به  16430دالر
رسیده است .این آمار بانک جهانی از میزان ، PPPنشان می دهد که بر خالف ادعای مشاور
اقتصادی روحانی ،درآمد خانوارهای شهری در حدفاصل سالهای  86تا  91نه تنها کاهش نیافته،
بلکه به طور مستمر افزایش یافته است.
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اما نکته هفتم به این جمله دکتر نیلی در جدیدترین یادداشتش اشاره دارد که وی اعالم کرده که
درآمد سرانه خانوارها به دلیل اینکه ترکیب مصرف آنها به سمت مصرف کاالهای با دوام رفته،
کاهش پیدا کرده است.
به نظر می رسد این حرف ایشان از بعضی از اساتید اقتصاد حوزه فقر دانشگاههای کشور نشات
گرفته ،که در دولت قبل مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودند.
آنها در بررسی رشد اقتصادی سال  91بدون در نظر گرفتن ضریب جینی اعالم کردند ،چون با
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ،سهم غذا در هزینه خانوارها افزایش پیدا کرده ،پس درآمد
خانوارها هم با کاهش رو به رو شده است .این درحالی است که اصلی ترین شاخص در سال
 ،91یعنی ضریب جینی ،با کاهش( روند بهبود) رو به رو شده بود.
هچنین بررسی آمار اعالم شده توسط مرکز آمار در خصوص برخورداری خانوارهای شهری از
مسکن در سال  86و سال  91هم اطالعات خوبی در این زمینه به ما می دهد .در سال 86
برخورداری خانوارهای شهری از مسکن  65.94درصد بود در حالی که در سال  91این رقم تا
 68.44درصد افزایش یافته است.
این شاخص در خصوص خانوارهای روستایی هم در سال  85.59 ،86درصد بود ،که در سال 91
به  87.4درصد رسید .بنابراین بر خالف آمار نیلی ،در این مدت میزان برخورداری مردم از مسکن
به عنوان مهم ترین کاالی با دوام نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است .بنابراین نمی توان
ادعای وی در خصوص کوچک شدن سفره مردم از سال  86را قبول کرد .در مجموع به نظر
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میرسد آمارهای اعالم شده توسط نیلی  ،از سندیت برخودار نیست و مشخص نیست مشاور
اقتصادی رئیس جمهور این آمارها را زا کجا آورده است؟!
نکته هشتم چارچوب تحلیلهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور است .یک سوال اساسی در این
خصوص وجود دارد ،که چرا مسعود نیلی تحلیلهایی را در خصوص معضالت اقتصادی کشور
ارائه می دهد ،که با تحلیلهای سال گذشته وی تناقص دارد؟ همچنین چرا تحلیلهای وی در
دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که هنوز مشاور اقتصادی رئیس جمهور نبود ،با
شرایط کنونی متفاوت است؟
اساسا یک فرد باید اصول ثابتی را بر چارچوب تحلیلهای خود حاکم کند .اما انگار این مسئله در
خصوص مشاور اقتصادی رئیس جمهور مصداقی ندارد .مثال آقای نیلی در یادداشت اخیرش
اعالم کرده که مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر طرف تقاضاست .این در حالی است که قبل
از این مشکل را در طرف عرضه می دید و خواستار تغییرات در این بخش شده بود.
ایشان وقتی مشکل را در طرف تقاضا عنوان می کنند به دو نکته خیلی توجه می کند .یکی فاصله
بین نرخ سود بانکی و تورم نقطه به نقطه و یکی هم چشم انداز مثبت اجرای برجام و تعویق
مصرف .بنابراین نیلی معتقد است که باید در مورد نرخ سود بانکی تصمیم اصولی گرفته شود.
همچنین به نظر می رسد دکتر نیلی چون اقتصاد کالن خوانده و به این نوع اقتصاد عالقه زیادی
دارد ،همه چیز را با دید اقتصاد کالن تحلیل می کنند ،در حالی که در بسیاری از مسائل اقتصادی
کشور نباید صرفا با عینک اقتصاد کالن به قضایا نگاه کرد.

www.tehranhim.com

229

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

برای حل بسیاری از مشکالت اقتصادی باید وارد جزئیات صنایع و مسائل کسب و کارها شویم و
نمی توانیم با سه متغیر اقتصاد کالن ،کل اقتصاد کشور را تحلیل کرده و مسائل و مشکالت آن را
شناسایی کنیم.
نکته نهم اشاره دکتر نیلی به مشکالت نظام بانکی در یادداشت اخیرش است .مشاور اقتصادی
رئیس جمهور در واکاوی مشکالت نظام بانکی ،این نکته را مطرح می کنند که کمبود تقاضا در
این بخش نیاز به سیاستگذاری دارد و مشکل کمبود منابع مالی نیاز به اصالحات نهادی دارد.
حال این سوال از ایشان مطرح می شود که این اصالحات نهادی چه زمانی و در کجا قرار است
توسط دولت یازدهم صورت گیرد؟ چه زمانی به مردم قول می دهید که این مسائل حل شود؟
همچنین باید در نظر گرفت که نمی توان به مردم قول داد و زمان را به تعویق انداخت.
نکته دهم به نوع نگاه دولت به بسته خروج از رکود اختصاص دارد .آقای دکتر نیلی باید پاسخ
دهد که چرا در بسته خروج از رکود به دنبال از بین بردن رکود از بخش خودروست؟
اگر آمار شاخصهای اقتصادی را در  5ماه اول امسال مورد بررسی قرار دهیم ،متوجه می شویم،
مشکالت ما ناشی از رکود بخش ساختمان است .به نظر می رسد یکی از نویسندگان اصلی بسته
دوم دولت از قشر صنعتی هستند و دغدغه آنها حل مشکالت بخش خودشان مثل حل مشکالت
بخش خودرو بود.
در بخش ساختمان آمار  5ماهه سال  94نشان می دهد که تعداد جواز تاسیس  9.8درصد کاهش
یافته ،میزان سرمایه گذاری براساس تعداد جواز تاسیس منفی  27.2درصد و میزان اشتغال بر
همین اساس منفی  23.6درصد بوده است .همچنین می دانیم شاخص جواز تاسیس یک شاخص
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آینده نگر است ،پس بر این اساس ،وضع بخش ساختمان و صنایع در سال آینده هم خوب
نیست.
بررسی آمار میزان بهره برداری صنعتی نیز همین پیام را به ما می دهد؛ به طوری که میزان بهره
برداری در  5ماهه نخست سال  94منفی 5درصد ،میزان سرمایه گذاری منفی  14.2درصد و میزان
اشتغال منفی  28.3درصد بوده است.
در حال حاضر اگر به وضعیت صنایع کشور نگاه کنید ،بسیاری از صنایع مثل سیمان و فوالد در
اوج مشکالتشان قرار دارند .این نشان می دهد که اگر دولت برای خروج بخش مسکن از رکود
برنامه ریزی کند ،با توجه به بخشهای پسین و پیشین آن گام بلندی را برای خروج اقتصاد کشور
از رکود خواهد برداشت.
حال باید این سوال را از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که اگر قصد توجه به اقتصاد خرد
در این بسته وجود داشت ،چرا سهمی برای مسکن در این بسته اختصاص پیدا نکرد؟
اما نکته یازدهم که آخرین نکته در خصوص یادداشت دکتر نیلی محسوب می شود ،این است که
مشاور اقتصادی رئیس جمهور که قصد داشت به قول خودش با این یادداشت در خصوص
سیاستهای اقتصادی دولت اطالع رسانی کند ،چرا در خصوص تامین مالی بسته حرفی را به میان
نیاورد!
در حال حاضر مشخص نیست دولت باالخره چگونه می خواهد این بسته را تامین مالی کند؟ آیا
اجرای این بسته به افزایش پایه پولی منتهی خواهد شد؟ در حال حاضر این ابهام وجود دارد که
این سود  12درصد و  16درصد که قرار است برای وام خرید کاال و یا وام خرید خودرو پرداخت
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شود ،توسط چه کسی پرداخت می شود؟ مطمئنا پاسخ این ابهام بانکها نیستند ،زیرا آنها توانایی
این کار را ندارند.
اگر هم بانک مرکزی برای پرداخت این سودها پیشقدم شود ،مستقیما روی پایه پولی اثر گذار
خواهد بود ،که این مسئله هم به افزایش تورم می انجامد .مگر این که وزارت اقتصاد بخواهد
اوراق خزانه منتشر کند ،که در این خصوص هم هنوز چیزی به طور دقیق مشخص نشده است.
پس بنابراین بهتر بود ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص تامین مالی بسته خروج از
رکود شفاف سازی می کرد.
در کل باید گفت با توجه به انتقادات روزهای اخیر برخی از اقتصاددانان ،از جمله فرشاد مومنی
اقتصاددان اصالح طلب و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه و همچنین عباس شاکری رئیس
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این یادداشت قدری دقیق تر به
مسائل نگاه می کرد تا بعد از آن ابهامی برای مردم و فعاالن اقتصادی ایجاد نشود .به نظر می رسد
این یادداشت بر خالف نظر دکتر نیلی ،نه تنها اطالع رسانی درستی از وضع اقتصاد کشور ،دالیل
ایجاد رکود و راههای خروج از آن ،ارائه نکرد بلکه بر ابهامات و مشکالت موجود افزود.
بگذارید آبروی «نهاد» سرجای خود باقی بماند
دولت را به توجه به بدیهیات اقتصادی دعوت میکنیم
فرشاد مؤمنی ،عضو هیأت علمی دانشگاه عالمهطباطبائی
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امروزه ایران شرایط ویژهای را در حوزه اقتصاد تجربه میکند .ازیکسو شاهد این هستیم که
مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده میشود و ازدیگرسو نیز متأسفانه سطوحی
از واکنشهای منفعالنه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده میکنیم .با کمال تأسف،
رویهای که تاکنون مشاهده کردهایم این بوده که وقتی همه تیرها کموبیش به سنگ میخورد ،ذهن
نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور بهطرز غیرمتعارفی به سمت راهحلهای بیش از حد
سطحی و ساده کشیده میشود .فکر میکنند از طریق بازتولید تجربههای مکرر آزمونشده در کادر
سیاستهای کوتهنگرانه ،میتوان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد .نامهنویسی برخی از
وزرای کابینه دولت ،سخنرانی رئیسجمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیسجمهوری از
نتایج پژوهشهای انجامشده در زیرمجموعه صنعت خودرو ،از نمادهای جدی این مسئله ،بهویژه
در یکیدو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها
این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راهحل اصولی مسائل
اقتصاد ایران ،از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت اجتماعی نمیگذرد .ما دولت را به توجه به
بدیهیات اولیه دعوت میکنیم.
این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیهای ببینیم اما واقعیت این است که
باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامههای کوتاهمدت به شیوههای بسیار
سطحی ،اگر همراستا با مالحظات بلندمدت نباشد ،هم محکوم به شکست است و هم هزینههای
غیرعادی برای کشور به وجود میآورد .اینهمه روی رشد بهغایت بیکیفیت سال  93تبلیغ شد
اما حاال این ترس و اضطراب ،همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یکسال هم
پایدار نمیماند.
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اثر عملی برای دولت این شده که اوایل میگفتند ما سهماهه و چندماهه اوضاع را بسامان میکنیم،
حال برای تحقق وعدهها میگویند که تا سال  97نمیتوانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالیکه
اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و بهجای اینکه اینهمه دغدغه منافع سوداگران و تاجران
پول و واردکنندهها و خامفروشها و رانتجویان را داشته باشند ،یکبار و برای یک دوره مقطعی
چندماهه ،منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند ،میبینند که هم رشد با کیفیت
اتفاق میافتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دورهای پرت کنند که اصال
معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور مطلبی به دست انتشار سپردهاند که از نظر کیفیت و اعتبار
کارشناسی واقعا فاجعهآمیز است؛ میگویند تحریک تقاضا برای خارجیها را از طریق واردکردن
شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه ،چهار سال اخیر شوکهای کمی را
تجربه کردهایم .کدامیک از شوکهای قیمتی ،منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم
یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟
وقتی ماجرای توافق به وضعیت قابل اعتمادی رسید ،گفتم االن بهترین موقعیت برای آن است که
دولت اشتباهات راهبردی و فاحشی را که در سند الیحه بودجه سال  94مرتکب شده بود از کانال
مجلس اصالح کند .اگر واقعا بر این باور هستید که باید تدابیر ویژه برای نیمه دوم سال جاری
داشته باشید چه اشکالی داشت که بعد از مشخصشدن توافق از کانال مجلس اقدام میکردید؟
اگر این بستهها را بهشکلی سنجیده و اصولی به الیحه تبدیل میکردید و از کانال مجلس هم عبور
میدادید ،هم این دو ،سهماهه اخیر را از دست نداده بودید و هم االن شاهد اجرای چیزی بودیم
که به صالح کشور بود و ازنظر بنیه نیز سطح باالتری داشت.
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مطلب مشاور اقتصادی رئیسجمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛
واقعا این سطح بیاعتباری از نظر مبانی و اصول ،توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در
سالهای اخیر دیدهام و من اینها را حمل بر این میکنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکردهاند
متن خود را یکبار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی ،با این سطح کیفیت ،تن ندهند .بسیار مایه
شگفتی است که مسئوالنی که آن همه به طور صحیح و درست ،رویههای غلط دولت قبلی را نقد
میکردند حاال حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود.
ما در سطح نظری میگوییم با تقدم امر دولت روبهرو هستیم .اگر دولت میخواهد مردم کمربندها
را سفت کنند ،اول باید در رفتارهای مالی خود این خواسته را منعکس کند؛ اما میبینید که مطلقا
این در دستور کار قرار نمیگیرد .مسئله فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی از نظر این
متونی که میبینیم ،هیچ اختاللی در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نکرده و نخواهد کرد و بنابراین
اصال در اولویت نیست و حتی درباره آن حرف هم زده نمیشود.
فساد گسترده و سیستمیشده ،از نظر آنها هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ایران ندارد و بنابراین
هیچ تدبیری برای آن نباید اندیشیده شود .همچنین از نظر این متون منتشرشده ،وضعیت
فاجعهآمیز شیوه عمل بانک مرکزی در حیطه مسئولیتهای نظارتی خود و نقش بانکهای
خصوصی در دامنزدن به تب سوداگری و رشد داللی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان ،هیچ
اختاللی در اقتصاد ایران ایجاد نمیکند و میبینید که همه اینها از دل این بینش بیرون میآید که
مسائل غیرمولدها به مسائل تولیدکنندگان و عامه مردم تقدم دارد .همچنین رویکرد انتشار
گاهوبیگاه بستهها و تکرار این حرفها ،مضمون برنامهگریزانه آن را به نمایش میگذارد.
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در این شرایط مفهوم برنامهریزی به معنای دقیق آن به کلی نادیده گرفته میشود .رکود را به طرز
غیرمتعارفی عمق بخشیدهاند تاجاییکه باعث شده است ،حتی اعمال سیاستهای تورمزا نیز آثار
تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و
متأسفانه صحبتهایی میکنند که بههیچوجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کامال یکسویه است.
آقای رئیسجمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحبصالحیت نیاز دارد.
باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامهگریزی ،خیری برای کشور و نفعی
برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیربرنامهای باید حتما تغییر کند .مسئله
اساسی این است که  25سال تمام با نوسانات کوچک و بزرگ ،رویه دستکاری قیمتهای
کلیدی تجربه شده است و کارنامه آن را میتوان در تحوالت ساختار اشتغال ایران دید .ببینید
چگونه بیسابقهترین سطح صنعتزدایی در تاریخ صدساله اخیر ایران در فاصله سالهای  85تا
 90اتفاق افتاده و بیسابقهترین سطح جهش در مشاغل انگلی هم دقیقا در همین دوره روی داده
است .تا کجا باید این روند بیپایان آزمون و خطاهای بیفرجام را استمرار بخشیم؟
من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیسجمهور دعوت میکنم ،بیایند
درباره متونی که منتشر کردهاند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده میشود و این
طبقهبندیهای غیرمتعارف و واقعا کمبنیهای که از نهادها داده میشود ،درست است یا خیر!
بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند .نکته آخر هم اینکه ،برآورد این است که
ظرفیتهای دانایی موجود در ایران در کادری که منافع تولیدکنندهها و عامه مردم را در اولویت
قرار بدهند ،بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل موجود اقتصاد ایران است و بنابراین باید آقای
رئیسجمهور ،که متأسفانه بر بینشِ  25سال آزموده رفوزهشده ،تکیه کردهاند ،از این
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یکسویهنگری دست بردارند و به یک اصالح بینش جدی در کادر نظام سیاستگذاری اقتصادی
کشور ،هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند ،در غیراینصورت مانند آنچه در
 10سال گذشته مشاهده کردیم ،زمان و منابع را از دست میدهیم ،بیآنکه دستاورد خاصی را
مشاهده کنیم.
شوکدرمانی در اقتصاد ایران راه به جایی نمیبرد
عباس شاکری ،عضو هیأتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی
شرایط فعلی ،موقعیت خطیری است و فرصتهایی هم که پیشروی دولت قرار دارد ،حساساند؛
گرچه همه باید تالش کنیم این فرصتها هدر نروند و از آنها خوب استفاده شود ،اما متأسفانه
اظهارنظرها و تحلیلهایی که از سوی دولتمردان ارائه میشود ،حاکی از این است که واقعیتهای
موجود در اقتصاد کشور ،خوب و درست تحلیل نمیشوند .گویی یک چارچوب تحلیلی انتزاعی
برای خود ساختهایم و سعی میکنیم در همین چارچوب ،به توجیه واقعیتها و سیاستهای
اقتصادی بپردازیم و این ،قدری نگرانکننده است؛ چراکه رکود خاصی بر اقتصاد کشور حاکم
است.
یکی از تحلیلها این است که میگویند مردم با وجود اینکه پول دارند ،اما خرید را به تأخیر
میاندازند؛ چراکه منتظر هستند شرایط بهتر شود .یا حتی مثل دولت قبل استناد میکنند که آمار
مسافرتهای عید سعید فطر ،فالن قدر بوده است؛ بنابراین مردم وضعشان خوب است ،چون اگر
وضعشان خوب نبود ،این اندازه مسافرت نمیرفتند! زمانی تحلیل میشد ما دچار رکود شدهایم؛
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اما طبیعتا اقتصاد هم رونق دارد ،هم رکود و با گذشت زمان ،نیروهای خوداصالح ،ما را از رکود
خارج میکنند و دوباره رونق فراگیر میشود!
از این تحلیلها که بگذریم ،بههرحال ما در ایران یک نظام بانکی خصوصی و دولتی داریم که در
دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است ،بحث فساد و رانت موجود در اقتصاد نیز یک واقعیت
است ،بحث کیفیت هم مقوله دیگری است .بحث هنجارگزیری و قانونگریزی و زشتکاری در
فعالیتهای اقتصادی نیز مقولههای ناپسند دیگری هستند و اینها مشتی نمونه خروار است .من
قصد سیاهنمایی ندارم؛ اینها وجود دارند ،هرچند ما همیشه امیدوار هستیم با اصالح رویههای
گذشته ،وضعیت بهتر شود .متأسفانه همه مسائلی که گفته شد در اقتصاد وجود دارد.
حتی امروزه بهراحتی کاالهای تقلبی تولید میشود .بنا بر قواعد علم اقتصاد ،در اقتصاد بینالملل،
اگر جمع کشش تقاضای واردات یک کشور و تقاضای خارجیها برای صادرات آن کشور
بزرگتر از یک باشد ،معموال آن کشور کارهایی میکند که صادرات بیشتر شود و درست هم
هست .برخی از دوستان نیز مرتب میگویند ما باید نرخ ارز را افزایش دهیم تا صادرات تقویت
شود و افزایش پیدا کند .این به لحاظ نظری درست است ،اما در کدام بستر؟ در کدام اقتصاد؟ و
با کدام شرایط؟ بههرحال این مسئله در کشور ما جواب نمیدهد و باید به دنبال چرایی آن بود.
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ل -سایر
 -1کورش پرویزیان

اتکا به انبساط پولی برای خروج از رکود
94/08/30

آیا در کمتر از  6ماه به پایان سال  94اقتصاد ایران از رکود خارج می شود یا نه؟ پاسخ دادن به
این سوال تا حدودی دشوار و دور از ذهن است .در حالی که انتظار می رفت پس از توافق
صورت گرفته با کشورهای  ،5+1اقتصاد ایران از رونق ناشی از انتظارات و شرایط روانی در کوتاه
مدت برخوردار شود ،این مساله نیز نتوانسته است در برون رفت مقطعی از وضعیت موجود
کارساز باشد.در این شرایط چه کار باید کرد؟
متاسفانه اقتصاد ایران طی سال های اخیر با پدیده رکود تورمی مواجه بوده است .این مساله در
ابتدا به دلیل شوک منفی ناشی از کاهش عرضه در اقتصاد ،خود را به صورت رکود تورمی (منفی
شدن نرخ رشد اقتصادی همراه با رشد فزاینده سطح عمومی قیمت ها) نمایان کرد که تحریم های
بین المللی سهم قابل توجهی در ایجاد آن داشت .در ادامه به دلیل اعمال سیاست های پولی و
مالی انقباضی از سوی دولت یازدهم که از آن به عنوان انضباط پولی و مالی نیز یاد می شود ضمن
مهار تورم ،اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرد .بر این اساس انتخاب سیاست کاهش نرخ تورم
توسط دولت ،اگر چه اجتناب ناپذیر بود ،اما انتخاب استراتژی برای رونق بازار و تولید نیز
ضروری است .

www.tehranhim.com

239

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

تغییر در نگرش کاهش تورم ساالنه به زیر  10درصد در یک دوره دو ساله ،در پیش گرفتن
استراتژی بلندمدت تر برای کاهش نرخ تورم (استراتژی تدریجی کاهش نرخ تک رقمی تورم)،
اتخاذ استراتژی رونق ،رشد متکی بر تشویق صادرات و اجتناب از سیاست های دستوری در بازار
پول و سرمایه در این باره موضوعیت دارد .رفع تحریم ها ،بستر سازی برای ورود سرمایه خارجی
به کشور و اجرای صحیح سیاست های اصل  44قانون اساسی در چارچوب سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی می توانست تضمین کننده موفقیت دولت در انتخاب این مسیر باشد اما اظهارنظر
صریح تعدادی از اعضای کابینه طی روزهای گذشته ،این تردید را به وجود آورد که آیا دولت
تحمل پرداخت هزینه های سیاسی و اقتصادی استراتژی کاهش تورم را دارد یا خیر؟ تداوم
حمایت از روش بلند مدت برای خروج از رکود غیرقابل پیش بینی و مورد تردید بوده و باید راه
خروج از رکود را در سایر ابزارهایی جست وجو کرد که قطعا با کاهش تورم همزادی کمتری
دارد ،یعنی سیاست هایی که هدف آن تحریک سمت تقاضای اقتصاد باشد .
عالوه بر استراتژی بلندمدت مورد اشاره ،یکی از مهم ترین ابزارهای مورد تاکید دولت یازدهم
برای خروج غیرتورمی از رکود ،گسترش صادرات بوده است .تحوالت منطقه ای و وجود
بازارهایی مثل بازار عراق ،ترکیه ،ترکمنستان ،افغانستان ،آذربایجان و  ،...همراه با تالش دولت
برای حل مساله هسته ای از طریق مذاکره ،نوید سال های رونق صادراتی را برای اقتصاد ایران به
وجود آورده بود ،ولی طی دو سال گذشته هم به دلیل تورم باالدر داخل و هم به دلیل ضعیف
بودن توان رقابتی بنگاه های اقتصادی ،این ابزار نیز نتوانسته است چندان موثر واقع شود .به
طوری که آمارهای رسمی کشور نشان دهنده کاهش حدود  6درصدی در وزن و بیش از 14
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درصدی در ارزش کاالهای صادراتی طی  6ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال
گذشته بوده است .
عمده ترین دلیل شکست این استراتژی در خروج از رکود ،کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر
کاالهای صادراتی کشور به خصوص در بخش میعانات گازی ،تردید مسووالن دولتی در
بازپرداخت کاالها و خدمات صادراتی بوده است .مساله تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از
سیاست های مورد توجه بانک مرکزی در کنار تسهیل دسترسی فعاالن اقتصادی به خدمات ارزی
می تواند در اصالح وضعیت تراز بازرگانی کشور اثرگذار باشد که البته هم مورد توجه دولت
است و هم زمینه های تحقق آن در حال حاضر فراهم شده است .به دلیل برقراری ثبات نسبی در
بازار ارز ناشی از امیدواری به گشایش در روابط بین المللی و آزاد شدن منابع ارزی کشور پس از
لغو تحریم ها ،رونق فعالیت های صادراتی مورد انتظار است .
عالوه بر این مساله و به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در سال های گذشته در کنار انتظار
کاهش قیمت ها و تورم نقطه به نقطه ،نمی توان انتظار داشت اقتصاد ایران از جنبه افزایش
تقاضای مصرفی خانوارها با رونق مواجه شود .مضاف بر اینکه این ابزار در تضاد با استراتژی
دولت مبنی بر کاهش دادن نرخ تورم است ،پس نمی توان انتظار داشت که سیاست های دولت
چنین سمت و سویی به خود بگیرد .همچنین کاهش درآمدهای نفتی و فشار مضاعفی که بر
بودجه دولت وارد آورده و کسری بودجه دولت را تشدید کرده ،فرضیه امکان اعمال سیاست مالی
انبساطی از ناحیه دولت و افزایش مخارج دولتی را تایید نخواهد کرد .پس دولت در استفاده از
این ابزار نیز برای خروج از رکود محدودیت خواهد داشت .بنابراین می توان گفت ابزارهای
سمت تقاضای اقتصاد اعم از مصرف ،سرمایه گذاری ،مخارج دولت و صادرات نمی توانند در
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کوتاه مدت برای خروج از رکود به کار گرفته شوند و افزایش تقاضای کل از این مسیر چندان
قابل اتکا نیست و راه حل باقیمانده ،انبساطی تر شدن هدفمند سیاست های پولی و اعتباری
است .
در بخش اعتباری الزم است به جای کاهش دادن دستوری نرخ سود تسهیالت ،تمهیداتی
اندیشید تا بنگاه های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه در گردش بتوانند ظرفیت های مازاد خود
را به کار گیرند که می تواند تاثیر قابل توجهی در خروج از رکود داشته باشد .افزایش سرمایه و
توان بانک ها ،ایجاد زمینه های الزم برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و افزایش نقدینگی
در دسترس آنها ،بازپرداخت بدهی های بخش دولتی به بانک ها و لحاظ کردن آن در بودجه های
سنواتی دولت از جمله مواردی است که می تواند وضعیت باثبات تری را در بخش اعتباری کشور
ایجاد کند .این مساله در کنار گشایش های به وجود آمده در عرصه بین المللی و لغو تحریم ها
می تواند بسیار حائز اهمیت باشد .
همچنین می توان با خرید یا پذیرش دارایی های بانک ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری یا
معوض سپرده های قانونی ،خرید اوراق مشارکت بازخریدی شده بانک ها توسط بانک مرکزی یا
عودت و انتقال کارخانه ها و سایر دارایی های واگذاری و تملیکی بانک ها به یک بنگاه
زیرمجموعه ارکان دولت ،توان تسهیالت دهی بانک ها و استحکام مالی آنان برای تامین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داد .این مساله می تواند در ایجاد گشایش بیشتر در بخش
اعتباری اهمیت باالیی داشته باشد .باید به این نکته نیز توجه داشت که در سال های گذشته به
دلیل تمرکز بیش از حد تامین مالی اقتصاد بر بازار پول ،فشار زیادی بر بانک های کشور وارد
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شده است که ظرفیت های موجود برای افزایش تامین مالی از این محل را بسیار محدود کرده
است .
در بخش سیاست های پولی اگرچه دولت و بانک مرکزی انضباط پولی را در دستور کار خود
قرار داده و در چارچوب مهار نرخ تورم ،خود را به آن پایبند کرده ،اما الزم است به دنبال راه حل
هایی برای استفاده از سیاست های انبساطی هدفمند پولی در اقتصاد باشیم .یک راه حل مناسب
افزایش ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش دادن نرخ ذخیره قانونی است که می تواند بدون
افزایش دادن پول پرقدرت و از طریق افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها در خروج از رکود
موثر واقع شود .می دانیم که ابزار سپرده قانونی عالوه بر ایجاد امنیت در باز پرداخت سپرده ها،
به عنوان مکانیزم حمایت از سیاست پولی در جهت اتخاذ سیاست های انقباضی یا سیاست های
انبساطی به کار گرفته می شود .
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن مساله کمبود نقدینگی فعاالن بازار و معضل مطالبات
غیرجاری که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و محدودیت نقدینگی بانک ها را در پی داشته
است ،کاهش نرخ سپرده قانونی می تواند در کنار توانمندسازی بانک ها در مسیر اعطای
تسهیالت جدید ،امکان تعامل با مشتریان خوش حسابی که به سبب وضعیت خاص اقتصادی و
شرایط نامساعد تحمیلی موفق به تادیه دیون خود در مواعد مقرر نشده اند را نیز فراهم می آورد.
همچنین ملحوظ داشتن هزینه های مترتب بر پول در جمع آوری و ذخیره سازی آن نزد دستگاه
ناظر ،موضوعی است که به افزایش توان اعتباری و کاهش هزینه اعطای تسهیالت کمک می کند.
با توجه به شرایط مورد بررسی و وجود وقفه های زمانی برای اجرا واثرگذاری هر کدام از
سیاست های مورد اشاره ،درخصوص پاسخ به این سوال که آیا در کمتر از  6ماه به پایان سال 94
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اقتصاد ایران از رکود خارج می شود یا نه تا حدودی دشوار و دور از ذهن است .در حالی که
انتظار می رفت پس از توافق صورت گرفته با کشورهای  ،5+1اقتصاد ایران از رونق ناشی از
انتظارات و شرایط روانی در کوتاه مدت برخوردار شود ،این مساله نیز نتوانسته است در برون
رفت مقطعی از وضعیت موجود کارساز باشد.
-2سید غالمحسین حسن تاش

بازار جهانی نشده

مجموع اعضای مجمع ،بیش از  70درصد از ذخایر جهانی گازطبیعی را در کنترل دارند همچنین
بیش از  40درصد از تجارت گاز از طریق خط لوله و  85درصد از تولید جهانی گازطبیعی مایع
شده) ، (LNGمربوط به این کشورها است.
سومین اجالس سران و هفدهمین اجالس وزارتی مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز
) ،(GECFدر روزهای سیام آبانماه تا دوم آذرماه در تهران برگزار میشود .این سومین باری
است که اجالس وزرای این مجمع در ایران برگزار میشود و اولین بار است که جمهوری اسالمی
ایران میزبان اجالس سران این مجمع است .جمهوری اسالمی ایران بنیانگذار مجمع جهانی
کشورهای صادرکننده گاز شناخته میشود .
اولین اجالس این مجمع در سال  2001میالدی به دعوت ایران در تهران برگزار شد و مجمع تا
سال  2008حرکتی آرام در قالبی مشورتی را به سمت شکلدهی یک سازمان هماهنگکننده
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کشورهای عضو طی کرد .در سال  2008میالدی در جریان هفتمین اجالس مجمع که در روسیه
برگزار شد این نهاد انسجام بیشتری پیدا کرد ،اساسنامه مجمع در این اجالس به تصویب رسید و
مقرر شد مجمع دارای یک دبیرخانه دائمی باشد و توافق شد که این دبیرخانه در شهر دوحه در
کشور قطر تاسیس شود .در هشتمین اجالس مجمع در سال  2009که در دوحه قطر برگزار شد،
به پیشنهاد روسیه «لئونید بوخانوفسکی» بهعنوان اولین دبیرکل (مدیر دبیرخانه مجمع) انتخاب شد
و مسوولیت وی مجددا در جریان سیزدهمین اجالس وزارتی در ماه دسامبر  2011در دوحه،
تمدید شد .
در سال  2014سیدمحمدحسین عادلی که در جریان پانزدهمین اجالس مجمع در تهران بهعنوان
دبیرکل انتخاب شده بود ،این مسوولیت را به عهده گرفت .تاکنون  13کشور اساسنامه مجمع را
امضا کرده و رسما به آن پیوستهاند که عبارتند از :ایران ،روسیه ،قطر ،اماراتمتحدهعربی ،عمان،
الجزایر ،ترینیداد و توباگو ،لیبی ،نیجریه ،ونزوئال ،مصر ،گینه و بولیوی .چند کشور نیز به عنوان
عضو ناظر در نشستهای مجمع شرکت میکنند که عبارتند از :عراق ،قزاقستان ،هلند و نروژ .
مجموع اعضای مجمع ،بیش از  70درصد از ذخایر جهانی گازطبیعی را در کنترل دارند همچنین
بیش از  40درصد از تجارت گاز از طریق خط لوله و  85درصد از تولید جهانی گازطبیعی مایع
شده) ، (LNGمربوط به این کشورها است .جلسات مجمع تاکنون  7بار در قطر ،دو بار در هر
یک از کشورهای الجزایر ،مصر ،روسیه و جمهوریاسالمی ایران و یک بار در ترینیداد و توباگو
برگزار شده است .ایران ،قطر و روسیه با در اختیار داشتن حدود  57درصد از ذخایر گاز جهان
تاثیرگذارترین اعضای مجمع هستند البته کشور قطر در تجارت گاز به صورت  LNGو روسیه در
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تجارت گاز از طریق خط لوله سرآمد هستند و ایران که در هر دو زمینه استعداد و موقعیت
مناسب جغرافیایی دارد ،نیز به زودی به صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهد شد.
در جریان نشستهای گذشته مجمع ،مباحثی در زمینه هماهنگی بازارها و بازاریابی گاز و نحوه
قیمتگذاری عادالنه آن (در مقایسه با نفتخام) مطرح شده است اما به نظر میرسد با توجه به
ساختار صنعت گاز جهان و منطقهای بودن بازارهای آن ،هنوز فاصله زیادی تا تبدیل شدن مجمع
به سازمانی تاثیرگذار در معادالت انرژی جهان وجود داشته باشد .
بازار گازطبیعی بر خالف بازار نفت هنوز یک بازار جهانی نیست و به دلیل ویژگی تجارت گاز
که عمدتا از طریق خطوط لوله است ،با بازارهای منطقهای گاز روبهرو هستیم و یکی از
تالشهای همین مجمع این است که به جهانی شدن بازار گاز کمک کند .گرچه هنوز فاصله
بسیار زیادی با چنین هدفی وجود دارد ولی هرچقدر این مجمع فعالتر و جدیتر اقدام نماید،
این فاصله میتواند کمتر بشود .عالوهبر این باید توجه کرد که در اینگونه مجامع و سازمانها،
موثر بودن مصوبات و تصمیمات آنها در بازار و صنعت جهانی مربوطه یک بحث است و استفاده
هریک از اعضا برای حضور در بازی و کسب اطالع از روندهای بازار و صنعت و برنامههای رقبا
و استفاده از مطالعات و اطالعات انباشتی آن ،موضوعی دیگر .برای هر دو هدف یک دیپلماسی
فعال و هماهنگی مناسب میان دو دستگاه انرژی و دیپلماسی مورد نیاز است .
سوابق نشان میدهد با توجه به نقش موثر ایران در بنیانگذاری این مجمع ،پست دبیرکلی مجمع
در مقابل واگذاری محل دبیرخانه به قطر ،حق ایران بوده و در این مورد توافقاتی نیز صورت
گرفته بوده که به دلیل تغییرات مکرر در مدیریت صنعتنفت در دوره گذشته ،فراموش شده بود.
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خوشوقتانه این حق در دولت یازدهم پیگیری شد و دومین دبیرکل برای مدت دوسال از ایران
انتخاب شد و برگزاری سومین اجالس سران در تهران فرصت مغتنمی است که بتوان دوره این
دبیرکلی را تمدید کرد .با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران ،هر دو پتانسیل تجارت گاز از طریق
خطلوله و الانجی برای ایران وجود دارد بنابراین قطر رقیب ایران در تجارت الانجی و روسیه
رقیب ایران در تجارت از طریق خط لوله است که هر دو در مجمع حضور دارند.
برای کشوری چون ایران که با توجه به حجم عظیم ذخایر خود قطعا یک صادرکننده بالقوه گاز
خواهد بود و عالوه بر این در موقعیت ویژهای برای ترانزیت و سوآپ گاز قرار دارد ،استفاده از
این موقعیت میتواند از طریق یک مجمع بینالمللی تسهیل شود و منافعی را برای کشور ایجاد
کند .همچنین برای ما حضور فعال در این زمینه و رصد کردن تحوالت آن بسیار مهم و ضروری
است و سهم بیشتر از پستهای دبیرخانه مجمع که بخشی از آن باید از کارشناسان معرفی شده از
سوی کشورهای عضو تامین شود ،مطالبهای است که باید پیگیری شود .به هرحال میزبانی سومین
اجالس سران کشورهای عضو ، GECFصرفنظر از مساله گاز ،هم نتیجه تعامل سازنده دولت
یازدهم با جهان است و هم مقوم این تعامل و نشان میدهد که ایران غیر منزوی ،میتواند در
بسیاری از مسائل مهم جهان در مسیر تحقق منافع ملی خود نقشآفرین باشد.
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 -3مهدی تقوی

بورس ارز دکان دالالن را تخته می کند
94/08/10

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،رسیدن به قیمت واحد ارز و اطمینان بیشتر به سرمایه
گذاری خارجی در کشور را از بزرگترین مزایای راه اندازی بورس ارز دانست و گفت :این
بورس ،قیمت ها را شبیه بازار سهام ،شفاف و دکان دالالن ارز را تخته خواهد کرد.
مهدی تقوی اظهار داشت :اگر بورس ارز در سال های قبل در کشور راه اندازی و قیمت ها
متشکل شده بود ،دستفروشان و دالرفروشان ،چهارراه ها را به محلی برای تاخت و تاز و بهم
ریختگی ارزی تبدیل نمی کردند.
وی با بیان اینکه به لحاظ عملکرد ،بورس ارز نیز بورسی شبیه به بورس کاال و دیگر بورس ها
خواهد بود ،افزود :با راه اندازی بورس ارز می توانیم از ایجاد فساد در بازار و رانتی که به جیب
دالالن ارز سرازیر می شد ،جلوگیری کنیم و آن را به اقتصاد کشور و جیب مردم برگردانیم.
تقوی ،دو نرخی بودن نرخ ارز را از مهمترین موانع راه اندازی بورس ارز تاکنون دانست و با
اشاره به سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی درخصوص تک نرخی شدن ارز از اوایل سال ،95
گفت :به نظر می رسد زیرساخت های الزم برای راه اندازی بورس ارز آماده شده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بورس ارز در کشور ما حتما موفق خواهد شد ،اظهار داشت:
مسئوالن بازار سرمایه با راه اندازی بورس ارز ،از طرفی بازار ارز را به تعادل می رسانند و از
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طرف دیگر با ایجاد ثبات در قیمت ارز ،جاده ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را هموار
خواهند کرد.
وی با بیان اینکه محلی قانونمند برای انجام معامالت ارزی راه اندازی شود ،کار بسیار درستی
است ،گفت :چرا که در این بازار ،مشتریان ،ارز را از کارگزاران بورس ارز خریداری می کنند و
احتمال عرضه دالر تقلبی نیز به صفر می رسد.
پیش از این؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،هم از آماده شدن نرم افزارها و زیرساخت های
الزم برای راه اندازی بورس ارز خبر داد و افزود :از وزیر اقتصاد درخواست کرده ایم هماهنگی
ها و کمک های الزم را برای راه اندازی این بورس انجام دهد.
محمد فطانت درباره سازو کار راه اندازی بورس ارز ،خاطرنشان کرد :بورس ارز در قالب
معامالت آتی ارز خواهد بود و در گام نخست سعی می کنیم مثل سکه طال به عنوان یک تابلوی
مجزا روی تابلوی یکی از بورس ها آن را معامله کنیم؛ اما قطعا این پتانسیل هم وجود دارد که
خود به یک بازار ثابت در کشور تبدیل شود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،در شرایط فعلی که فضای بورس بازتر شده هیات
های خارجی از حضور در بازار سرمایه ایران استقبال کرده اند و البته همزمان انتظار دارند که
چشم انداز روشنی از آینده نرخ ارز داشته باشند.
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 -4جهانگیر آموزگار

تحلیل جهانگیر آموزگار از فاز اول هدفمندی و ادامه آن

عضو سابق هیات مدیره صندوق بینالمللی پول با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانهها در ایران
به اهداف خود دست نیافته و صرفا هزینههای میلیاردی بر دولت تحمیل کرده توصیههایی را برای
اجرای مرحله دوم این طرح ارائه کرد.
جهانگیر آموزگار اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و عضو سابق هیات مدیره صندوق بینالمللی پول
در مقالهای که در نشریه اقتصادی میس منتشر کرده به موضوع هدفمندی یارانهها در ایران
پرداخته و توصیههایی را برای اجرای بهتر مرحله دوم این طرح ارائه کرده است .آموزگار در این
مقاله که خبرگزاری تسنیم آن را ترجمه کرده ،نوشته است« :موضوع یارانهها یک بار دیگر به
موضوعی مهم برای جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است .هم دولت اعتدالگرای روحانی و
هم مجلس اصولگرا به این نتیجه رسیدهاند که این طرح نیاز به اصالح جدی دارد .در حالی که
توازن مالی واقعی این طرح (مثل هزینهها و درآمدهای اجرای این طرح) و رقم دقیق یارانهبگیران
هنوز محل اختالف است ،اما کسری بودجه به وجود آمده کامال واقعی و آشکار است ».در این
مقاله میخوانیم« :بر اساس اعالم یکی از مقامات دولتی ،تعهدات پرداختی ماهانه به موجب این
طرح در حال حاضر 35هزار میلیارد ریال است ،در حالی که مجموع درآمد حاصل از آن بیش از
 18هزار میلیارد ریال نیست و کسری بودجه پرداخت یارانهها از منابع دیگر تامین میشود ».این
اقتصاددان در ادامه نوشته است« :دولت روحانی متوجه شد که تعداد فعلی یارانه بگیران  77هزار
نفر بیش از کل جمعیت  77میلیون نفری کشور است .این رقم اضافه بر جمعیت شامل مهاجران
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افغان ،ایرانیان مقیم خارج و مالکان کارتهای شناسایی جعلی بود که در طی  3سال گذشته،
مجموعا 56هزار میلیارد ریال یارانه گرفته بودند .به نظر میرسد تعداد دقیق دریافتکنندگان یارانه
به صورت متقلبانه ،بیش از  77هزار نفر باشد ».
آموزگار گفته است« :هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ،تامین عدالت اجتماعی و باال بردن
بهرهوری اقتصادی بود .اما پس از اجرا مشخص شد که این قانون به هیچکدام از این اهداف
دست نیافته است .در واقع اجرای این قانون ،تنها یک تغییر در نحوه اعطای یارانهها بود و البته
سواالتی در مورد منطقی بودن پرداخت یارانه به همه اقشار مردم مطرح کرد .این برنامه همچنین
به عنوان برنامهای که مورد توصیه بانک جهانی بود ،به همگان معرفی شد .اما در حقیقت نه بانک
جهانی و نه صندوق بینالمللی پول چنین برنامهای را در مشاورههای ساالنه خود به مقامات ایرانی
و توصیههای کلیشان به کشورها پیشنهاد نکرده بودند .تنها توصیه این نهادها این بود که اگر شما
قصد دارید به شخصی یارانه پرداخت کنید ،بر اساس اصل استقالل مصرفکننده بهتر است آن را
به صورت نقدی پرداخت کنید نه به صورت کاالیی ،زیرا در این صورت دریافتکننده بهتر
خواهد توانست تصمیم بگیرد آن را در کجا هزینه کند ».او افزوده است« :عالوه بر کسری بودجه
بهوجود آمده ،طرح در رسیدن به دیگر اهداف اصلی خود ناکام ماند ».
نگاهی کلی به الگوی فعلی مصرف در ایران نشان میدهد که هرچند مصرف سوخت در کشور
پس از افزایش اولیه قیمتها به صورت موقت کاهش یافت ،اما در مجموع هیچ کاهش مصرفی
اتفاق نیفتاد و مصرف بنزین در کشور در حال حاضر به سطح قبلی بازگشته است .همچنین هیچ
افزایشی در بهرهوری صنعتی اتفاق نیفتاد .سهم  20تا  30درصد فقیر جامعه از درآمد ملی شاید در
ابتدا به دلیل پرداخت یارانهها اندکی افزایش یافت ،اما افزایش بعدی نرخ تورم این تاثیرات اولیه
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را نیز خنثی کرد .قاچاق نیز به سطح سابق بازگشته است .وضعیت محیط زیست هم بدتر شده
است ».
از نظر آموزگار ،هزینه حدودا  38میلیارد دالری که برای پرداخت یارانههای ماهانه در سه سال
گذشته انجام شده میتوانست در بخشهای دیگری مورد استفاده قرار گیرد ،از جمله -1 :تکمیل
 10هزار پروژه نیمه تمام به خصوص تکمیل طرحهای استخراج گاز طبیعی در خلیج فارس -2
برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارت آموزی برای باال بردن بهره وری یا  -3ایجاد یک شبکه
موثر تامین اجتماعی در کشور .به گفته او برای حل مشکل فعلی کسری بودجه و جلوگیری از
بروز کسری بودجه بیشتر تنها دو راه وجود دارد -1 :کاستن از تعهدات هزینهای طرح (میزان
یارانه پرداختی یا تعداد افراد یارانه بگیر) یا  -2افزایش بیشتر منابع درآمدی طرح (افزایش قیمت
سوخت و مواد غذایی).
آموزگار نوشته است« :کاهش تعداد یارانه بگیران از نظر سیاسی خطرناک خواهد بود و موجب
شکلگیری اعتراضاتی خواهد شد .با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور حدود  40درصد و نرخ
بیکاری  20درصد است ،افزایش بیشتر قیمتها نیز از نظر اقتصادی نابخردانه خواهد بود .به
همین علت است که هم دولت احمدینژاد و هم دولت روحانی با وجود مجوز دریافتی از
مجلس برای افزایش  38درصدی قیمت انرژی برای تامین کسری بودجه ،از این اقدام امتناع
کردهاند ».
نیاز به جایگزین معقول
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او گفته است« :بر اساس معیارهای موجود ،جامعه ایران یک جامعه دارای مساوات نیست .ضریب
جینی حدودا  0/4در ایران نشاندهنده توزیع درآمدی نسبتا قابل قبولی است ،اما تمام شاخصهای
دیگر تصویری دیگر از جامعه ایران نشان میدهد .بر اساس نتایج نظر سنجی اخیر موسسه
گالوپ ،حدود  50درصد پاسخ دهندگان ایرانی خود را فقیر توصیف کردند .براساس اعالم
شورای عالی سالمندان ایران ،اکنون  6میلیون سالمند در ایران زندگی میکنند که  30درصد آنها
( 1/7میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی میکنند و تحت تکفل نهادهای خیریه هستند .نتایج تحقیقی
دیگر نشان میدهد که ثلث کم درآمد جامعه ایران تنها  15درصد تولیدات ملی را مصرف میکنند،
در حالی که ثلث پردرآمد جامعه  60درصد این تولیدات را مصرف میکند ».
این اقتصاددان افزوده است« :از نظر انصاف ،هیچ معنایی ندارد که افراد طبقه متوسط و باالی
جامعه یارانه دریافت کنند .در حالی که پرداخت یارانه به مردم واقعا فقیر ،تا حدی به گذران
زندگی آنها کمک میکند ،چنین کمکی به افراد متمول حتی نمیتواند تامینکننده هزینه یک وعده
غذای آنها باشد .از نظر کارآیی ،پرداخت یارانه به همه مردم موجب تشویق غیرضروری مصرف
میشود و در کشوری که نیاز به صرفهجویی در منابع و انجام سرمایهگذاری برای کاهش نرخ
بیکاری دارد ،مضر به نظر میرسد .تشویق به افزایش مصرف همچنین از نظر ایدئولوژیک با
معیارهای اسالمی نیز سازگاری ندارد .پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه همچنین دارای خطراتی
سیاسی است .در حالی که تمهید پرداخت یارانه نقدی ،به مذاق دریافتکنندگان خوش میآید ،اما
کاهش یا توقف پرداخت آن موجب برانگیخته شدن اعتراضات خواهد شد .در حقیقت ،بزرگترین
چالش پیش روی دولت روحانی نحوه کاهش و باالخره متوقف کردن پرداخت یارانهها است .از
نظر اجتماعی و روانی نیز ،پرداخت یارانه ماهیانه به همه کار دشواری است .ایجاد یک فرصت
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شغلی جدید ولو با درآمدی کم برای یک عضو یک خانواده بسیار پرمنفعتتر از دادن یارانه نقدی
به  10عضو خانواده است ».
جایگزین بهتر؟
از نظر او تجربه سه سال گذشته از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد که اجرای این
طرح نه منصفانه بوده است و نه به صرفه و نتوانسته فقر و نابرابری اقتصادی را در جامعه عالج
کند .عملکرد یکسان در قبال اقشار فقیر و متمول جامعه هیچ ارزش رفاهی و توزیعی نداشته
است .برنامهای که تصور میشود نه تنها هزینههای خود را تامین نمیکند ،بلکه موجب ایجاد
هزینه برای دولت میشود و تنها موجب به هدر رفتن منابع کشور شده است .
آموزگار در ادامه به اجرای فاز دوم هدفمندی پرداخته و گفته است« :اجرای مرحله دوم این طرح
که قرار است از سال آینده آغاز شود ،پس از حل مشکالت مالی و توزیعی فعلی میتواند با
چشمانداز ،ساختار و حمایت مالی بهتری شروع شود .برای شروع ،با توجه به کاهش ارزش و
افزایش محدود فاصله بین قیمتهای داخلی و قیمتهای جهانی ،باید برنامه تطبیق قیمتها با
قیمتهای جهانی مجددا اجرا شود .بر اساس هر طرح جدیدی ،شکافهای فعلی میتواند در طی
 5سال از طریق افزایش 20درصدی قیمتها در هر سال مرتفع شود .درآمد ناشی از افزایش
قیمتها میتواند در دو زمینه متمایز و متخلف مصرف شود .بخش اول میتواند برای پرداخت
یارانه مستقیم به افراد واقعا فقیر هزینه شود .در حال حاضر حدود  12میلیون نفر در ایران فقیر
محسوب میشوند .از این تعداد 6 ،میلیون نفر تحت پوشش نهادهای مختلف نظیر کمیته امداد،
بهزیستی ،بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید قرار دارند .این افراد را میتوان به راحتی شناسایی کرد و
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در فهرست یارانهبگیران قرار داد ».از نظر او  6میلیون نفر بعدی آنهایی هستند که از طریق ارائه
سوگندنامه خودشان را زیر خط فقر اعالم میکنند ،به شرطی که در صورت اثبات کذب ادعایشان
با مجازات حقوقی سنگین مواجه شوند .این  20درصد فقیر جامعه تا زمانی که در این طبقه قرار
دارند ،باید روزی  2دالر یارانه نقدی یا کاالیی دریافت کنند .
این اقتصاددان نوشته است« :بخش بیشتر درآمد ناشی از افزایش قیمتها میتواند برای ایجاد یک
شبکه گسترده تامین اجتماعی به کار برود .با توجه به اینکه بیکاری ،اشتغال پاره وقت و درآمد
پایین از عوامل اصلی فقر محسوب میشوند ،باید اولویت به ایجاد سیستمهای آموزشی ،مهارت
آموزی به کارگران ،افزایش حداقل دستمزد ،اختصاص بیمه بیکاری مناسب و تجهیز مناسب
کارگران داده شود .همچنین با توجه به اینکه مشکالت جسمی و روانی از دیگر عوامل فقر
محسوب میشوند ،ایجاد یک سیستم بیمه درمانی جامع ،ایجاد واحدهای درمانی سیار ،مراکز
درمانی و بازپروری میتواند از دیگر اولویتها باشد .با توجه به افزایش تعداد افراد میانسال و
ناتوان ،بودجه مستمریهای پرداختی نیز باید افزایش یابد .کالسهای سواد آموزی به بزرگساالن
برای پوشش دادن  14درصد بیسواد جامعه و بهبود سیستم حمل و نقل نیز میتوانند از زمینههای
دیگری باشند که دولت باید مورد توجه قرار دهد .این اقدامات بسیار موثر ،کم هزینه ،کاربردی و
بهتر از پرداخت یارانههای ماهانه خواهند بود».
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 -5حسن سبحانی

بسته جدید اقتصادی دولت ،انتخاباتی است
94/08/12

یک استاد دانشگاه ،بسته جدید اقتصادی دولت را سیاسی و انتخاباتی توصیف کرد و گفت :دولت
های گذشته هم از این دست کارها در زمان انتخابات میکردند ،حاال یکی سود سهام عدالت
میداد ،اینها هم وام می دهند.
به نقل از مهر  ،دولت یازدهم در شروع به کار خود سیاست مهار و خروج از رکود را همزمان
مورد توجه قرار داد و با اعمال سیاست های پولی و مالی ،تا حدودی توانست حجم نقدینگی را
کنترل و تورم را مهار کند بطوریکه نرخ تورم از  40درصد در سال  92به حدود  15درصد در
سال جاری رسید؛ اما با مهار تورم خروج از رکود تحقق نیافت بطوریکه چندی پیش  4وزیر
اقتصادی دولت در نامه ای به رئیس جمهور در مورد بحران رکود هشدار دادند.
دولت که تمام امید خود را به دوران پسا برجام و رفع تحریم ها بسته بود ،راه حل مشکالت خود
را در خارج از کشور جستجو می کرد اما با نامه وزرا مجبور شد پیش از آنکه منتظر محصول
توافق هسته ای بماند دست بکار شود و برای ایجاد حرکت در اقتصاد نسخه ای بپیچد تا اینکه
رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی از بسته جدید اقتصادی دولت برای تحرک تقاضا و
خروج از رکود رونمایی کرد .بسته ای که  6ماهه و برای دوران قبل از رفع تحریم هاست.
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برای ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت در دوران پسا برجام و بررسی بسته جدید اقتصادی
دولت به سراغ حسن سبحانی نماینده فعال دورههای پنجم ،ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی
رفتیم .اقتصاددان آرامی که در انتخابات ریاست جمهوری  ،92شعار انتخاباتی خود را اقتصاد بدون
ربا همراه با قانون گرائی ،حق جوئی و اخالق مداری معرفی کرد ،اگرچه امکان حضور در رقابت
نهایی برای وی فراهم نشد.
سبحانی که از نظام پولی و بانکی کشور و باال بودن نرخ سود بانکی دل پری داشت تاکید کرد که
تا نظام بانکی سامان نیابد مشکالت اقتصادی حل نخواهد شد .وی با اشاره به سیاست اقتصادی
دولت و اینکه تمام تمرکز خود را بر مسائل خارجی گذاشته است گفت :درست است که همه
کارها را به امید حل تحریمها گذاشتن ،نمیتواند قابل دفاع باشد ،اما من اعتقادم این است که
نمیشود گفت اگر دولت به سیاست خارجی و جستجو کردن گره اقتصاد در خارج از کشور
نمیپرداخت ،در داخل کشور اقدامات و کارهای مهمتری میکرد.
این استاد دانشگاه ،دولت یازدهم را ادامه دهنده سیاست دولت گذشته دانست و گفت :ممکن
است این دولت به روشهای رئیس دولت گذشته انتقاد داشته باشد ،اما در عمل سیاست های آن
دولت را اجرا میکند.
مشروح گفتگو با حسن سبحانی بدین شرح است:
دولت در این دوسال تمام امید خود را به توافق هستهای بست و حتی تبلیغات انتخاباتی رئیس
جمهور نیز بر همین مبنا بود؛ در نتیجه هرگونه نابسامانی از جمله مشکالت اقتصادی را به گردن
تحریم ها انداخته و وعده رفع مشکالت را به دوران پسا تحریم موکول می دادند .حال مردم
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منتظرند ببینند چه معجزهای آقای روحانی قرار است با این توافق هسته ای انجام دهد .فکر
میکنید دولت با این برجام موفق می شود مشکالت اقتصادی را برطرف کند و اگر نتواند
گشایشی حاصل کند ،دولت در چه وضعی قرار خواهد گرفت؟
به واسطه تحریمها حرکت اقتصادی کند شده بود و اگر آنطور که انتطار می رود تحریمها بطور
مطلق لغو شود ،برخی از موانع حرکتی یا از بین میرود و یا کم میشود .منتهی اصل بر این است
که اقتصاد هم اراده و قابلیت حرکت کردن داشته باشد که در مسیر چنین اقتصادی موانع هر قدر
کمتر باشد ،بهتر است.
بنابراین رفع تحریمها به کمتر شدن موانع در مسیر اقتصاد کمک میکند ،اما اصل ،اراده ،قابلیت و
توان برای حرکت کردن است .رفع تحریمها هر چند مسئله مهمی است ،اما از نظر پتانسیل دادن
و توانمند کردن حرکت داخلی کفایت نمیکند .اقتصاد ملی باید این موقعیت را درک کند که االن
موانع حرکتش کمتر شده ،ولی باالخره اقتصاد ملی است که باید حرکت کند ،بجوشد ،کوشش
کند و زحمت بکشد.
این مسئله هم با یک سال ،دو سال و چند سال حل و فصل نمیشود ،مردم هم نباید انتظار داشته
باشند که گرههای کوری که دهههای طوالنی بر اقتصاد ما بسته شده ،ظرف یک سال ،دو سال و 5
سال حل شود .این توقع درستی نیست و اگر دولت هم در ایجاد این توقع خواسته و یا ناخواسته
سهیم است به نظر میآید باید روش خود را تصحیح کند.
گفتید اقتصاد نیاز به حرکت دارد تا موانع برداشته شود ،آیا این ظرفیت و پتانسیل در تیم اقتصادی
دولت وجود دارد که بتواند آن حرکت را بعد از رفع تحریمها ایجاد کند؟
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این مسئله قبل از آنکه به تیم اقتصادی دولت برگردد ،به مجموعه نظام تصمیمگیری برمیگردد و
دولت هم جزئی از آن نظام تصمیمگیری است و همزمان به ملت برمیگردد .از این نکته نباید
غفلت کرد که امور اقتصادی لزوما به وسیله مسئولین به حرکت در نمیآید .نقش عمده را مردم
دارند و مردم باید به اصطالح دنبال کار باشند ،دنبال تولید باشند ،دنبال مصرف کمتر از تولیدی
که میکنند باشند ،مسئولین کشور حداکثر میتوانند موانع را از سر راه اینها کم کنند که البته این
خودش هم نقش خیلی مهمی است.
بنابراین شاید دقیق نباشد که فقط به تیم اقتصادی دولت مسئله را وصل کنیم .نظام تصمیمگیری
شامل مجمع تشخیص ،مجلس شورای اسالمی ،قوه قضائیه ،دولت ،نهادهای خصوصی و نظام
بانکی است و البته خود مردم هم تعیین کننده هستند.
مردم که معموال به سیاست ها و رفتار مسئوالن نگاه میکنند ،وقتی الگوی مناسبی در این زمینه
نداشته باشند ،زیاد نمیشود به مردم در این زمینه ایراد گرفت.
نه ،ایراد نمیگیرم ،ولی میخواهم بگویم قویترین نیروها هم در کار باشند ،باید به خمیرمایه کار
مردم شکل بدهند ،یعنی تا مردم به اصطالح به اهمیت تولید واقف نباشند ،خب تولید نمیکنند،
البته اگر دولت موانع را از سر راه آنها برندارد ،آنها بیشتر تولید نمیکنند ،دولت موانع را باید
بردارد که خیلی هم مهم است ،ولی باالخره کار از درون مردم میجوشد.
در این  10-15سال اخیر که گرفتاریهای زیادی داشتیم و اشتغال برای نسل جدید ما نبود ،این
نسل به سراغ یک کارهایی رفته که این کارها متناسب با شئوناتش نیست ،مثال برای رشته ای که
تحصیل کرده شغل نبوده ،یا به جای تولید کردن ،چون تولید با مشکل مواجه بوده ،به سمت
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واسطهگری ،واردات ،صادرات ،شغلهایی از این قبیل روی آورده است و اصالح همین رفتار
خودش زمان میبرد ،چون کسانی که به کارهایی عادت کردند که در زمان کم ،درآمدهای
بادآوردهای را بعضا برایشان میآورد ،حاال شما اگر اینها را به تولید دعوت کنید ،شاید دیگر
برنگردند.
جامعه ما مولد نیست .مردم به دنبال واسطه گری هستند تا تولیدمن میخواهم بگویم یک
جامعهای شکل گرفته که این جامعه مولد نیست که دولت و مسئولین هم سهم زیادی در به وجود
امدن چنین مشکلی دارند .حاال اگر مسئوالن یک مقداری از این موانع را هم برطرف کنند ،آن
جامعه شکل گرفته برای تغییر رفتار احتیاج به زمان دارد.
االن در شرایط رکود هستیم .این درست است که میگویند بهترین زمان برای اصالح ساختارهای
اقتصادی ،زمان رکود است و میشود سیاستهای اصالحی داشت و زیرساختهای اقتصادی را
تغییر داد ،و براساس همین دیدگاه این انتقاد به دولت وجود دارد که به جای اصالح ساختار ،رو
به طرحهایی که فقط مُسکن هست آورده است؟
ببینید اینکه بهترین زمان برای اصالح ساختار زمان رکود است ،شاید اتفاق نظری روی آن نباشد.
من همچنین چیزی را متوجه نمیشوم ،ولی اگر منظور اشاره به این بسته سیاستی است که دولت
االن برای خروج از رکود داده ،خُب بدیهی است که این بسته سیاستی ،بسته خیلی ناکارآمدی
است.
در مورد بسته جدید اقتصادی دولت هم صحبت خواهیم کرد فعال میخواهم بدانم این راهکار
علمی است یا نه؟
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نه همچنین اتفاق نظری وجود ندارد ،در هر زمان میشود اصالح ساختار کرد.
برسیم به نامه بحث برانگیز  4وزیر که اختالفات زیادی را در دولت نمایان کرد .غیر از تفسیرهایی
که از بیرون بر این نامه صورت گرفت شاهد بودیم خود اعضای دولت هم به این نامه اعتراض
کردند مثال سخنگوی دولت گفت «آقای دهقان که اصال صالحیت ندارد در این موضوع صحبت
کند .وزرا حق نداشتند گزارش به رئیس جمهور بدهند ،بلکه وظیفه آنان برنامه دادن است و این
نامه فقط معطوف به بازار سرمایه بوده است ».یا اینکه آقای ترکان گفت «اینها دنبال رانت و
خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند» .ارزیابی شما از این نامه چیست و آیا همان طور که این
وزرا هشدار داده بودند بحرانی در راه اقتصاد ما هست؟
اقتصاد ایران در بحران هست ،نه اینکه در راهش باشد! ما در بحران اقتصادی هستیم.
نامه  4وزیر به لحاظ استداللی نامه ضعیفی بود .نمیشود از روی بازار سرمایه در مورد کل اقتصاد
ایران اظهارنظر کردولی در مورد آن نامه ،صرفنظر از اینکه حاال خود دولتیها نظرشان چیست ،آن
نامه به لحاظ استداللی نامه ضعیفی بود .به خاطر اینکه بازار سرمایه که مثال در یک فاصله کم از
شاخصهای با ارقام پایین به شاخصهای باالیی رفته بود و رشد حبابی داشت ،از نظر مسئولین
رونق تلقی شده بود و حاال برگشتش گرفتاری و رکود! در حالی که هر کسی بازار سرمایه ایران را
بشناسد ،میداند که باال و پایین رفتن آن بعضا متاثر از جریانات سیاسی و گاهی اقتصادی رخ
میدهد و نمیشود از روی بازار سرمایه در مورد کل اقتصاد ایران اظهارنظر کرد .به نظر من برای
نشان دادن اقتصادی که در بحران است ،استداللهای بسیار بسیار قویتری میشود کرد .لذا آن
نامه ،نامه ضعیفی بود.
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تحلیل شما چیست وزرا باید چه کاری انجام می دادند .آیا خودشان در به وجود آمدن چنین
شرایطی مقصر هستند .آقای نوبخت گفته بود به هر حال رئیس جمهور یک وزیرانی ،معاونانی و
مشاورانی انتخاب کرده که اینها باید برنامه ریزی کنند و رئیس جمهور نقش هماهنگ کننده میان
دستگاهها را دارد ،آیا قصوری متوجه این وزرا هست؟
یعنی از اینکه به وظایفشان عمل کردند یا نکردند؟
بله.
آن را بایستی جداگانه بررسی کرد که مثال هر وزیری در مسائلی که در ایران میگذرد تا چه اندازه
هم در توفیقاتش و هم در مشکالتش سهیم است؟ اما اینکه وزیر یا وزرایی در کشور یک نامهای
بنویسند و این نامه غیرمتعارف یا دارای اشکال تلقی شود ،تعجب برانگیز است .به هر حال وزیر
است ،تشخیص داده اینطور بنویسد و به تشخیصاش باید احترام گذاشت.
اشکالی در نامه نوشتن وزیر به مافوقش نمیبینم ،البته میشود گفت که میتوانست نامه قوی تری
باشداگر نقد برآن وارد است ،باید نقدش کرد ،کما اینکه من میگویم نامه ضعیفی بود .اما اینکه
می گویند نباید چنین نامه ای نوشته می شد اینها به نظر من در قاموس سیاسی خیلی معنایی
ندارد .اشکالی در نامه نوشتن وزیر به مافوقش نمیبینم ،البته میشود گفت که میتوانست قوی
تری باشد.
یکی از مهمترین مشکالت اقتصادی امروز رکود است ،فکر نمیکنید همین مسئله که دولت به آن
امید بسته بود یعنی مذاکرات هستهای ،باعث تشدید رکود شد؟ زیرا این مذاکرات دوساله یک
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بالتکلیفی را در اقتصاد ایران به وجود آورد و خیلی ها معتقدند که خود این بالتکلیفی ناشی از
مذاکرات بیشتر از تحریمها آثار منفی بر اقتصاد ما به جا گذاشته است.
البته این نکتهای که می فرمایید نکته مهمی است .من بارها عرض کردم که دولتهایی که در ایران
بعد از جنگ روی کار آمدند و از جمله دولت موجود ،برنامه یکسان و واحدی داشته اند و دارند،
لذا برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید همان برنامه دولت مهرورزی است و برنامه دولت مهرورز
نیز همان برنامه اصالحات و برنامه دولت سازندگی است.
همه دولتهای ایران در اقتصاد بدون تردید راست هستنداختالفات این دولتها در اقتصاد نیست،
همه دولتهای ایران در اقتصاد بدون تردید راستند و این صحبتم مبتنی بر اسناد و مدارک است .
بنابراین آمدن این دولت ،امیدی را برای تغییر در سیاستهای اقتصادی به وجود نمیآورد ،چون
هر کسی به برنامه های دولتها اشراف داشته باشد متوجه می شود که این دولت هم ادامه دهنده
راه گذشتگان است ،حتی اگر به روش گذشتگان انتقاد داشته باشد.
مکن است این دولت به روشهای رئیس دولت گذشته انتقاد داشته باشد ،اما در عمل همان
سیاست های آن دولت را اجرا میکند.
من خودم قبل از اینکه دولت تشکیل شود و بعد از انتخاب آقای رئیس جمهور نامهای به ایشان
نوشتم( ،آن نامه را) منتشر هم کردم ،گفتم که ادامه راه گذشتگان ،ما را در همین مخمصه فعلی
باقی خواهد گذاشت و االن می بینیم همین طور شده است.
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لذا درست است که همه کارها را به امید حل تحریمها گذاشتن ،نمیتوانسته قابل دفاع باشد ،اما
دولت معتقد نیست که کارهای دیگر برای اقتصاد نکرده است .اما من اعتقادم این است که
نمیشود گفت اگر دولت به سیاست خارجی و جستجو کردن گره اقتصاد در خارج از کشور
نمیپرداخت ،در داخل کشور اقدمات و کارهای مهمتری میکرد ،البته میشود کارهای مهمتری
کرد ،ولی این دولت ادعای آنرا ندارد.
ممکن است این دولت به روشهای رئیس دولت گذشته انتقاد داشته باشد ،اما در عمل سیاست
های آن دولت را اجرا میکنداین دولت میگوید من برنامه بازار آزاد را دنبال میکنم ،برنامه بازار
آزاد همانی است که دولت مهرورزی داشت ،همانی است که دولت اصالحات و دولت سازندگی
داشت 27 .سال است که در ایران این رویکرد اقتصادی حاکم است.
واقعا خیلی عجیب است ،ما در ضربالمثل داریم از یک سوراخ بیش از یک بار نباید گزیده شد،
ما در زمان  4تا دولت مدام از طریق این سیاستها گزیده شدهایم ،دلیل صحبتم هم شاخصهای
آماری اقتصاد است ،ولی باز هم داریم به این سیاست ها ادامه میدهیم.
از صحبت های شما دو سوال برای من به وجود آمد .یکی بحث بازار آزاد و دیگری اقتصاد
راست .شما گفتید سیاست های اقتصادی این دولت هم راست است ،درحالیکه خیلیها اعتقاد
دارند با توجه به مشاوران اقتصادی که آقای روحانی دارد سیاستهای اقتصادی این دولت لیبرالی
است و توجهی به عدالت در مسیر اجرای سیاستهایش ندارد.
خب همین است ،اقتصاد بازار آزاد اصال در مورد عدالت ساکت است.
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اما دولت گذشته به این موضوع اعتقاد داشت و حداقل شعار دولت نیز بر مبنای عدالت بود .اما
در این دولت شاهد تذکرات رهبری در مورد توجه به عدالت هستیم بطوریکه در هفته دولت
ایشان تاکید کردند «در برنامه ها و سیاست های توسعه ای به عدالت توجه داشته باشید» و برنامه
دولت همراه با عدالت باشد.
نه ،دولت گذشته حرفش را میزد ،سیاستها مهم است .شما اجرای نظام هدفمندی یارانهها را
در راستای عدالت میبینید ،یا مخالف عدالت؟ بدیهی است که آن سیاست عادالنه نبود ،به خاطر
اینکه به همه مردم به طور یکسان یارانه میپردازد که این یارانه وابستگی بودجه دولت ایران به
نفت را بیشتر و بیشتر کرده است.
سیاست هدفمندی یارانه ها عادالنه نبود ،بدلیل اینکه به همه مردم به طور یکسان یارانه
میپردازداقتصادی که به واسطه پرداخت یارانهها ،موجب شکاف طبقاتی شود و در بستر شکاف
طبقاتی تورم ایجاد کند این تورم به نفع طبقات برخوردار و به ضرر طبقات فقیر است ،فقر را
انبوه میکند ،بنابراین ما با لفظ که حرف نداریم ،با سیاست حرف داریم.
درست است ،فکر نمیکنید همین بازار آزادی که فرمودید و این ناعدالتیها مقابل اقتصاد مقاومتی
است ،حداقل رهبری در این مورد نسخه اقتصاد مقاومتی را به دولت پیشنهاد کرده اند و اخیرا هم
ایشان گفتند که از پیشرفت در اقتصاد مقاومتی راضی نیستم .وقتی چنین نسخههایی برای دولت
میآید ،حداقل توقع این است که جهت برنامههایش را تغییر دهد و سیاستهایش را بر اساس آن
بچیند ،االن که میبینیم دولت تمام امیدش به سرمایه خارجی است .آیا این برنامه ها مغایر با
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست؟
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ببینید آن چه را که من میتوانم عرض کنم این است که اقتصاد ما االن به هر دلیلی ،شرایطی را
دارد تجربه میکند که باید از کمترین کمکی که به آن میشود ،استقبال کرد .بنابراین اگر سرمایه
خارجی وارد مطابق ضوابط ،داخل کشور بیاید باید به آن خوشامد گفت.
مهم این است که آیا این سرمایه ها می تواند تعیین کننده باشد؟ عرض من این است که یک
اقتصاد  80میلیونی جز با تصمیم و اراده آحاد مردم در داخل راهاندازی نمیشود .اگر مثال یک
میلیارد دالر یا صد میلیون دالر هم سرمایه خارجی بیاید ما انقدر کمبود داریم ،که نمی تواند
تعیین کننده باشد.
اقدامات خوب دولت در زمینه بهداشت و درمان مخالف و مغایر با سیاستهای اقتصادی اش
استعرض ما این است که سرمایه خارجی تعیین کننده نیست ،نه اینکه مفید نیست ،نه اینکه اگر
بیاید بد است .حاال اگر کسانی تمامی امیدشان را به آن میبندند به نظر من واقعبینی ندارند و
واقعبینانه به قضیه نگاه نمیکند.
و در مورد سیاستهای اقتصادی ،البته یک بحث مفصلی می طلبد ،باالخره این دولتی است که
سیاستهایش را اعالم کرده و مردم هم به این سیاستها رای دادند ،سیاستهایی مثل سیاست
اقتصاد آزاد.
این دولت البته برخالف سیاستهای اعالمیاش ،یک کار خیلی خیلی خوب کرده و آن هم
رسیدگی به امور بهداشت و درمان است ،اقدامات دولت در زمینه بهداشت و درمان ،مطابق قانون
اساسی است و من خیلی از این بابت خوشحالم .منتهی این نقطه قوت دولت در واقع خالف
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سیاستهای خودش است ،چون دولتی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد ،آموزشاش ،بهداشتاش،
درماناش و همه چیز را میگوید می خواهم به بخش خصوصی و اقتصاد آزاد بسپارم.
بنابراین دولت در زمینه بهداشت و درمان برخالف نظریه و سیاست خود عمل کرده است که به
نظر من کار خوبی انجام شده و باید از ان دفاع کرد.
من از از صحبتهای شما این طور برداشت کردم که سیاستهای دولت مغایر و مخالف اقتصاد
مقاومتی است.
حقیقت من به این صراحت نمیتوانم بگویم مغایر است ،البته مغایر نبودن معنایش این نیست که
مطابق است .دو تا مسئله میتوانند مثل هم نباشند ،ولی لزوما یکی هم نیستند.
خب؛ وقتی سیاستهایش یکی نیست ،پس انگیزه و اراده ای هم وجود ندارد که سیاست های
اقتصاد مقاومتی را اجرا کند.
من نیتخوانی نمیکنم.
سوالم را طور دیگری می پرسم .شما عملکرد دولت را در سیاست اقتصاد مقاومتی چطور ارزیابی
می کنید؟
اقتصاد مقاومتی یک مقولهای است که باید خیلی در خصوص شفاف شدنش صحبت و
شاخصبندی کرد و بعد با سیاست های دولت تطبیق داد .بیان سیاست یک مسئله است و اجرا در
عرصه عمل یک مسئله دیگر .قطعا اجرا در عمل سختتر است اما مهم این است که آنچه که در
عمل اجرا میشود در راستای سیاست باشد.
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حال برای آنکه مشخص شود سیاست های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است باید در ابعاد
مختلف مطالعه شود چراکه اقداماتی که در یک کشور انجام میشود ،تعدادش خیلی زیاد است و
با یک جمله نمیشود گفت (در راستای اقتصاد مقاومتی) هست یا نه ،و باید بخش بخش به آن
نگاه کرد .مثال در کشاورزی هست است ،در صنعتش نیست یا در خدماتش نیز این طور است.
مسائل اقتصاد را نمیشود در یک جمله گفت که آیا هست یا نیست ،هر کس اینگونه صحبت کند
مسائل را نشناخته است و من نمیخواهم مرتکب این اشتباه شوم.
با توجه به آنکه در آستانه انتخاباب هستیم نمی توانیم از بهره برداری احتمالی دولت از توافق
هسته ای چشم پوشی کنیم .حاال باید مردم آثار این توافق را سر سفره های خود احساس کنند اما
بدلیل آنکه تحریم ها تا زمان انتخابات لغو نمی شود دولت یک بسته اقتصادی به نام تحریک
تقاضا را طراحی کرده است .خیلی ها اعتقاد دارند این بسته انتخاباتی است تا اقتصادی .ارزیابی
شما از بسته تحریک تقاضا چیست؟
بله ،ببینید هر کس که سیاست در ایران را میشناسد متوجه میشود که دولت حتی اگر قصد
بهرهبرداری سیاسی نداشته ،اما این مسئله را در زمانی مطرح می کند که افرادی که ناظرند
نمیتوانند قبول کنند که مقصود دولت بهره برداری سیاسی از این بسته تحرک اقتصادی نبوده
است.
بله؛ یعنی این موضوع خیلی واضح است که این مسائل به همدیگر گره میخورد ،ما البته
نیتخوانی نمیخواهیم بکنیم ،ولی به هر حال دولت های گذشته هم از این دست کارها در زمان
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انتخابات میکردند ،حاال یکی سود سهام عدالت میداد ،اینها هم سیاست تحریک تقاضا را پیش
گرفته اند.
همان کارهای پوپولیستی که دولت یازدهم شدیدا به آن انتقاد داشت.
ولی من از نظر علمی نگاه میکنم ،االن شرایط رکود است ،دولت هم خودش میگوید شرایط
رکود است .دولت در شرایط رکود باید هزینههای تولیداتش را پایین بیاورد .نرخ بهره مخرب
نظام بانکی باالی  25درصد را از بین ببرد چراکه این بهره هزینه تولید را زیاد کرده است.
دولت در دوره رکود این اقدمات اصلی را فراموش میکند یا کنار میگذارد ،بعد میگوید خب
حاال اینهایی که تولید کرده اند و کسی از آنها نمیخرد ،من بیایم به کسانی که نمیخرند وام بدهم
تا لوازم زندگی بادوام ،ماشین لباسشویی ،یخچال ،خودرو بخرند .خب؛ چه کسانی قدرت خرید
ندارند؟ قشر متوسط به پایین.
دولت های گذشته هم از این دست کارها در زمان انتخابات میکردند ،حاال یکی سود سهام
عدالت میداد ،اینها هم سیاست تحریک تقاضا را پیش گرفتهاندحال دولت باید به این سئوال
جواب بدهد که چرا این قشر نمیتوانند کاال بخرند؟ برای اینکه درآمد ندارند ،وضعشان بد است،
یعنی این خودش اعترافی به این است که توزیع درآمد ،بد و اشتباه است .حاال کسانی که ندارند
را میخواهد بیشتر بدهکار کند ،چون وام به آنها میدهد آنهم با نرخهای باال .میخواهد بیشتر
آنها را بدهکار کند که مثال تقاضاها در جامعه بیشتر و انبارهای پُر خالی شود و آن عدهای که
میخواهند تولید کنند ،باز دوباره تولید کنند .عیب ندارد ،ولی این راهکار نیست.
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امروز هر کسی که می خواهد به تولید فکر کند ،به عقلش شک میکنند ،چرا؟ به او میگویند
«آخر این چه کاری است که میخواهی بکنی .اگر این سرمایه گذاری در کشاورزی باشد ،آفت،
سرمازدگی ،تگرگ ،اگر در صنعت باشد ،رکود ،تحریم و  ...محیط زیست مزاحمت ایجاد میکند،
مالیات باید این طور بدهی ،تامین اجتماعی باید این طور بدهی ،تو چرا پول خودت را در
بانکهای نمی گذاری که  25درصد سود مطمئن بگیری .کجا میخواهی تولید کنی که  25درصد
سود ببری ».کشوری که اقتصادش داد میزند ،فریاد میزند که مردم بیایید رباخواری کنید ،این
کشور تولید نخواهد کرد ،کما اینکه االن نمیشود.
باید حرکت از درون آغاز شود ،ما جامعه را به قرض دادن و گرفتن مازاد  25درصدی عادت داده
ایم .این جامعه ،یک جامعه دینی است .پس کجاست آیات سوره بقره که می گوید اگر ربا
خوردید ،خدا و پیامبرش با شما اعالم جنگ خواهند کرد.
بنابراین فعالیتهایی از این قبیل (بسته جدید تحرک اقتصادی دولت) ،حتی اگر انگیزههای
سیاسی ،انتخاباتی نداشته باشد از نظر علمی قابل دفاع نیست .من تعجب میکنم واقعا چه گروه و
چه مشاورانی هستند که این راهحلها را به دولت ارائه میدهند!
به نظر شما در این  5ماه این بسته می تواند خروجی قابل قبولی داشته باشد؟
باالخره اینکه اتفاق محسوسی میافتد ،یک عدهای وام میگیرند ،بدهکار میشوند و بعدا باید
قسط های بیشتری بدهد ،چون ماشینی ،یخچالی ،لباسشویی چیزی خریدند ،ولی اینها راهکار
متناسب با گره اقتصادی ما نیست.
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اینکه دولت گفته است با کاهش ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی ،میخواهد مقدار اعتبار و
سرمایه آنها را بیشتر کند تا بتوانند به تولید و صنعت تسهیالت بدهند ،این سیاست را چطور
ارزیابی میکنید ،آیا واقعا این اعتبارات به بخش تولید و صنعت سرازیر میشود؟
ببینید بانکها اصوال نیاز ندارند که دولت به آنها اجازه دهد که نرخ ذخیره قانونیشان را کم یا
زیاد کنند .بانکها خودشان خلق پول میکنند .از هیچ ،پول خلق میکنند .کسانی که اقتصاد
خواندند میفهمند این حرف من یعنی چه؟ خلق پول بدون پشتوانه .چرا نقدینگی این همه باال
رفته ،برای اینکه بانکها این کار را دارند میکنند.
االن مسئله این نیست که بانکها برای آنکه به مردم به قول اینها تسهیالت بدهند پول کم دارند،
البته من میگویم وام نه تسهیالت ،چون بهره میگیرند ،این اقدامات راهکار نیست ،این روش
های نخنماها شدههای اقتصادی است.
این یارانه را که شما به آن اشاره کردید دولت هم از آن به عزای عظمی تعبیر کرده است و امروز
با معضل حذف یارانه ثروتمندان روبرو است .به همین منظور آرام آرام اقدام به حذف یارانه
خیلی از خانوارها کرده است .راهکار شما برای دولت چیست؟ فکر می کنید دولت چطور باید با
آن برخورد کند؟ آیا حذف یارانه کار خوبی است یا کار بدی است؟
خب ،خیلی مفصل است .من شاید در ایران تنها کسی بودم که با اصل این کار مخالفت کردم،
نامههایی هم به مجلس و رئیس قوهقضائیه نوشتم و گفتم این هدفمندی را نگذارید قانون شود،
چون جرمخیز است.
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االن مسئلهای که میشود گفت این است که دولت هیچ کار نمیخواهد بکند ،فقط قانون را اجرا
میکند ،همین .قانونی را که دولت گذشته اجرا نکرد ،این دولت اجرا میکند ،قانونگرایی را هم که
همه از آن دم می زنند.
ببینید مطابق قانون ،مازاد آن مبلغی که بابت افزایش قیمتها حاصل میشود ،را نیمی به مردم و
نیم دیگرش را به تولید اختصاص دهد .دولت گذشته یک سنگ غلطی گذاشت و به این رقمها
یک مقدار هم از جاهای دیگر اضافه میکرد و همه را بین مردم تقسیم کرد .در حالیکه قانون این
را نمیگوید ،قانون میگوید هر چه بدست آوردی  50درصدش را تقسیم کن ،همین.
دولت در مورد هدفمندی یارانه ها هیچ کار نمیخواهد بکند ،فقط قانون را اجرا میکند ،همین.
قانونی را که دولت گذشته اجرا نکرد ،این دولت اجرا میکند ،قانونگرایی را هم که همه از آن دم
می زنندلذا دولت باید  16هزار و  500میلیارد تومان از  33هزار میلیارد تومان را تقسیم کند و 50
درصد بقیهاش را به تولید بدهد ،لذا حرف دولت مبنی بر اینکه ما کم داریم ،به خاطر این است که
قانون اجرا نمیشود .قانون می گوید هر چه گیرت آمد  50درصدش را تقسیم کن.
اگر از این  16هزار و  500میلیارد 6 ،هزار و  500تومان به بهداشت و درمان و آموزش و
پرورش بدهند که فقر آموزش در مدارس دولتی از بین برود و نظام بیمارستانی اندکی ارتقا پیدا
کند 10 ،هزار میلیارد تومانش باز باقی میماند که این  10هزار میلیارد تومان به نظر من بین 20
میلیون نفر مردم فقیر ایران باید توزیع شود.
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اینکه برویم بگردیم ببینیم چه کسی ثروتمند است یارانه اش را قطع کنیم ،اصال امکان پذیر
نیست .نمی شود ثروتمند را از غیر ثروتمند تشخیص داد ،من البته با اینکه یک قِران به ثروتمند
بیخود داده شود مخالفم ،ولی خواسته ما با عمل کردن فرق میکند.
می دانید که مرکز آمار که آمار خانوار منتشر میکند هر سال ،از مردم میپرسد که چقدر درآمد
دارید؟ یک رقمی را میگویند .بعد به آنها میگوید چقدر هزینه دارید؟ یک رقم دیگر میگویند،
در تمام این سالها هزینه مردم از درآمدشان بیشتر بوده است .ولی بعد نگاه کنید میبینید پسانداز
هم دارند .معنایش این است که مردم درآمدشان را نمیگویند ،تنها هزینههایشان را می گویند.
چراکه اگر صحیح گفته باشند ،پس انداز مثبت نباید وجود داشته باشد ،بنابراین از روی امار
نمیشود تشخیص داد.
دولت باید به این  20میلیون نفر فقیر یارانه بدهند ،بقیه را هم عذرخواهی کنند ،درست است که
به خاطر سیاستهای این سالها قشر متوسط هم فقیرتر شده ،ولی آن  45هزار و  500تومانی که
در سال  89شروع شد تورمش را بگیریم ارزش واقعیاش حدود  14-15هزار تومان شده است.
در واقع مردم با آنکه گرفتاری دارند ،اما این  14هزار و  500تومان را به نحوی می توانند تحمل
کنند .اقال بگذاریم  20میلیون نفر فقیر وضعشان اندکی ،بهتر شود ،دولت هم مسئلهاش حل شود و
قانون را اجرا کند.
پس راهکار شما برای دولت اجرای قانون است .اگر قرار باشد تحریم ها لغو و درآمد کشور در
اثر آن بیشتر شود باید بودجه  95با بودجه  94تفاوت داشته باشد .اگر قرار بر رفع تحریمها باشد،
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فکر میکنید ،تفاوت در بودجه سال جاری و سال آینده بخصوص در بخش هزینه و تخصیص ها
باید چگونه باشد؟
البته نباید خیلی تفاوت داشته باشد ،ببینید اتفاقی که میافتد این است که ما امکان فروش نفت
بیشتری پیدا کنیم ،مثال یک میلیون بشکه نفت بیشتر بفروشیم به خاطر اینکه تحریم برداشته
میشود ،ولی بدلیل آنکه االن قیمت خیلی پایین (بشکهای  40-45دالر) است ،ما یک میلیون نفت
هم بفروشیم ،رقم زیادی گیر ما نمیآید .بدلیل انکه اقتصاد در رکود است .وقتی که اقتصاد در
رکود است شرکتهای داخلی نمی توانند مالیات بدهند ،یعنی درامد مالیاتی کم میشود که در
نامه وزرا هم به این اشاره شده بود.
حال که در آمد مالیاتی دولت کم شده است درآمد نفتی اش هم بیشتر شود این افزایش درآمد
نفتی ،جبران کمبود مالیات را نمی کند ،بنابراین درآمد دولت در حدود سال گذشته است و
بایستی که خیلی ریاضتمآبانه هزینهها را کم کنیم ،لذا اتفاق خاصی در بودجه از این بابت
نمیافتد.
مهمترین اقدامی که دولت در دوران پسا تحریم باید داشته باشد به نظر شما چیست؟ یعنی ما
میتوانیم منتظر گشایشی در اقتصاد باشیم؟
من به صراحت عرض کنم تا زمانی که دولت سیاستهای اقتصادیاش را در داخل کشور تغییر
بنیادی ندهد ،تحریم باشد یا نباشد ،وضع همین است.
منظورتان دقیقا کدام سیاست ها است؟
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ما یک مجموعهای به نام سیاستهای تعدیل ساختاری داریم که دولتها اجرا میکنند ،مثال
میگویند که قیمتها را باید آزاد گذاشت ،مثال میگویند قیمت نفت و قیمت بنزین به قیمت
خلیج فارس برسد ،مثال میگویند که خدمات دولتی را به خود مردم بدهیم ،مثال االن میگویند
آموزش هر کسی به بخش خصوصی واگذار شود و به جای اینکه ما در مدرسه آموزش دهیم،
پولش را به او میدهیم ،یعنی همه چیز را پولی نگاه میکند ،مثال اینکه نرخ ارز به خاطر کمبود
بودجه دولت یا هر دلیل دیگری مدام افزایش پیدا میکند ،افزایش نرخ ارز ،یعنی به اصطالح گران
شدن واردات کاالهای سرمایهای به کشور ،یعنی گرانی در داخل کشور ،یعنی لطمه به تولیدکننده
لذا تا زمانی که نرخ سود بانکی به نفع پولدارها باال باشد ،هیچ چیز تغییر نمی کند.
با توجه به سیاستهایی که در پیش گرفته شده در این یکی دو سال آینده کسی نمیتواند معجزه
کند .به نظر من اگر دولت سیاستهایشان را تغییر دهد ،می توان گفت در یک افق  7-8سالهای
می شود آینده بهتری دید ،اما هیچکس نمیتواند کاری بکند که مردم بالفاصله احساس گشایش
کنند.
 -6حسین راغفر
خط جدید فقر 3 ،میلیون و  200هزار تومان اعالم شد
1394/08/23

سالبهسال افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط میکنند ؛ آمارهای برآوردی این را میگویند .به
ویژه از سال  84به بعد تعداد فقرا در کشور افزایش یافته است .سوءمدیریت و بیتدبیری ،سبد
خرید مردم را روز به روز کوچکتر کرد تا افراد بیشتری به زیر خط فقر بروند .محسن رنانی،
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استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه از اصطالح «مدارای نجیبانه مردم با فقر» استفاده
میکند که به خوبی پرده از عمق ماجرا برمیدارد.
حسین راغفر ،استاد دانشگاه الزهرا از جمله اقتصاددانانی است که پژوهشهای گوناگونی در زمینه
فقر و نابرابری انجام داده است .او طی سالیان گذشته تالش کرده تا با محاسبه خط فقر ،خأل
اعالم این شاخص توسط نهادهای رسمی را جبران کند.
راغفر در گفتوگو با روزنامه تعادل ،آخرین محاسبه خط فقر را برای سال جاری را درآمد ماهانه
کمتر از سه میلیون و دویست هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره اعالم کرد .این اقتصاددان
نهادگرا با تاکید بر ملینبودن این محاسبه و تفاوتهای روش محاسبه خط فقر؛ به بررسی فقر
چند بعدی پرداخت و متذکر شد« :فقر فقط محرومیت درآمدی نیست و محرومیتهای گوناگونی
را شامل میشود از جمله ناتوانی افراد در دسترسی به حداقلی از مسکن مناسب ،تغذیه کافی،
خدمات سالمت بهینه و غیره که همگی میتوانند از موارد فقر چندبعدی باشند ».مشروح این
گفتوگو را در ادامه میخوانید.
شما در محاسباتی که در سال گذشته انجام داده بودید خط فقر را دو میلیون و هفتصد هزار تومان
اعالم کردید .در سال گذشته با وجود کاهش تورم چه تغییراتی در این میزان صورت گرفته است؟
به هر حال همچنان تورم بطور کامل کنترل نشده است و تورمی که خانوارها در سبد مصرفی
خود تجربه میکنند وضعیت را وخیمتر کرده است .براساس آخرین محاسبات برای یک خانواده
5نفره در تهران خط فقر سه میلیون و دویست هزار تومان است .براین اساس 40درصد جمعیت
کشور زیر خط فقر قرار میگیرند ضمن اینکه آمارهای رسمی ضرورتا دربردارنده گروههای باالی
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درآمدی و گروههای بسیار فقیر نیستند و تخمینهایی که زده میشود چندان گویای دقیق واقعیات
نیست .با این حال محاسبات براساس همین آمارها صورت میگیرد و ممکن است کمی بیشتر یا
کمتر باشد .با احتساب جمعیت 77میلیون نفری ایران در پایان سال ،93میتوان به این جمعبندی
رسید که بیش از 30میلیون نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفتهاند .مسالهیی که عیان است
دست و پنجه نرم کردن جمعیت زیادی با فقر مطلق است .عالوه براین بین  6الی 7درصد
جمعیت کشور درآمدی کمتر از هزینه غذا دارند و با گرسنگی مواجه میشوند .البته این ارقام در
نقاط مختلف کشور متفاوت است .براساس محاسبهیی که در سال 83انجام دادیم ،میزان خط فقر
در استان تهران 396هزار تومان و برای سیستانوبلوچستان 178هزار تومان بود .این اختالف به
خاطر تفاوتهای توسعه یافتگی و قیمتها در سطح کشور است .لذا تعیین خط فقر ملی در ایران
معنا ندارد ،ولی به هر حال یک رقم تقریبی اعالم میشود .اگر محاسبه خط فقر اندکی تغییر یابد،
درصد کسانی که زیر این خط قرار میگیرند خیلی تفاوت میکند.
در صحبتهای خود به جامعنبودن خط فقر برای تحلیل اشاره کردید .هفته گذشته
جعفرخیرخواهان ،اقتصاددان در گفتوگو با «تعادل» پیشنهاد محاسبه فقر چندبعدی را ارائه کرد.
آیا محاسباتی در این زمینه در ایران انجام شده است؟
شاخص فقر چندبعدی بهصورت بینالمللی محاسبه نمیشود .البته در مورد ایران محاسبه شده
است اما محاسبه آن به لحاظ فنی راههای گوناگون و متفاوتی دارد .اما نکته اساسی در این است
که فقر را چندبعدی ببینیم .بدین معنی که فقر فقط محرومیت درآمدی نیست و محرومیتهای
گوناگونی را شامل میشود از جمله ناتوانی افراد در دسترسی به حداقلی از مسکن مناسب ،تغذیه
کافی ،خدمات سالمت بهینه و غیره که همگی میتوانند از موارد فقر چندبعدی باشند .بنابراین
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باید به تمامی ابعاد فقر توجه کرد و تحلیل درآمدی به تنهایی نمیتواند راهگشای حل این مساله
باشد .ممکن است خانوادهیی به لحاظ مصرفی فقیر نباشد اما نیازمند خدمات در زمینه بهداشت و
سالمت باشد .اگر فردی بیماری کلیوی دارد نیازمند هزینههای بسیار باالتری از یک خانواده بدون
بیمار است .متاسفانه ابعاد زیادی در مورد محرومیت وجود دارد .محرومیت مسکن یکی از این
موارد است .فقر مسکن اینگونه است که سرانه افراد باید از سطح حداقلی مسکن برخوردار
باشند.
یکی از ابعاد فقر که شما همواره تاکید فراوانی برآن داشتهاید مساله غذا بوده است.
در جهان بر اساس تحوالتی که رخ داده ،به جای محاسبه کل سبد مورد نیاز افراد ،یک مورد
ضروریتر ،یعنی «غذا» را اندازهگیری میکنند که در ایران «انستیتو تغذیه» این کار را انجام میدهد
و اینکه چه چیزی در آن سبد غذا باشد را آنها تعیین میکنند .این مرکز حداقل نیاز یک فرد را
2100کالری اعالم کرده است که ما در مطالعات خود حتی برای احتیاط ،آن را به 2000کالری
کاهش دادهایم .همچنین مجموع قیمت آن نیز محاسبه میگردد به عنوان حداقل غذای مورد نیاز
یک بزرگسال اعالم میگردد ،در همه جای دنیا نیز خط فقر بر این اساس اندازهگیری میشود.
براساس مطالعات انجام شده حدود 7درصد کشور از گرسنگی رنج میبرند که رقم بسیار
قابلتوجهی است.
اهمیت دو حوزه آموزش و پرورش و بهداشت در ابعاد فقر تقریبا مورد قبول عام قرار گرفته
است .وضعیت فقر در این دو حوزه در کشور چگونه است؟

www.tehranhim.com

278

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

در حوزه آموزش و پرورش شاهد خصوصیسازی آموزش و پرورش با حضور مدارس
غیرانتفاعی هستیم که آثار وحشتناک آن از جمله رشد جرم و جرایم را امروز مشاهده میکنیم و
دلیل این موضوع این است که بسیاری از گروههای پایین درآمدی نمیتوانند به اینگونه مدرسهها
بروند .خصوصیسازی در بیمارستانها هم پس از جنگ رواج پیدا کرد و این موضوع با قدرت
بیشتری در حوزه سالمت پیگیری شد .آمار هزینه درآمد خانواده نشان میدهد ،امروز بخشی از
مردم بهدلیل عدم توانایی پرداخت هزینه درمان ،خوددرمانی میکنند .به این معنی که با وجود
بیماری هزینه مراجعه به متخصص را پرداخت نمیکنند و خودشان درمان را آغاز میکنند.
آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر نابرابری در کشور گستردهتر از پیش شده است .شما در
یکی از صحبتهای خود ضمن تایید موضوع ،اعالم کردید که در دولتهای نهم و دهم هر سال
2درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است .منشأ عمیقتر شدن فقر و نابرابری را در چه
میدانید؟
تمام ناکامیهای موجود در حوزههای مختلف به این دلیل رخ میدهد که سیاستهای اقتصادی
در کشور به گونهیی جهت داده میشود که تنها گروهی خاص از منابع بهره مند میشوند .فقر از
سال  63با روند مالیمی کمتر میشد ،اما از سال  84با آغاز بهکار دولت نهم میزان فقر و نابرابری
افزایش یافت .در دورههای قبل و بعد از انقالب  56درصد از کل درآمدهای ارزی توسط دولت
نهم و دهم کسب شده است .با این وجود فساد و رشد اقتصادی که در سالهای قبل از آن بسیار
مالیم و توامان در حال افزایش بود ،در این سالها طور دیگری تغییر کرد .فساد با سرعتی بسیار
بیشتر افزایش یافت و در عین حال رکود هم عمیقتر شد .این انسداد سیاسی فرصتهای چپاول
و غارتگری را فراهم کرد.
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 -7محسن رنانی

در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم افزاری الزم برای تحقق توسعه وجود ندارد
1394/08/13

محسن رنانی :توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست و درونی شدن محدودیت ها نیز
حاصل نظام هنجاری است .در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری ،رشد
اقتصادی رخ می دهد اما توسعه صورت نمی گیرد .ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.
آیا ساختار حقوقی نظام جمهوری اسالمی توسعه می آفریند یا خیر؟
تئوری ها بیان حدی و افراطی پدیده ها و نه بیان واقعی آنها هستند .ممکن است تئوری مطرح
شده در این مقاله نیز تا اندازه ای افراطی باشد اما در اندیشیدن بهتر به واقعیت کمک خواهد کرد.
در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم افزاری الزم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر
اینکه جراحی هایی جدی در آن انجام گیرد .بحث در مورد دو قسمت «رابطه توسعه و حقوق» و
«تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه» انجام می شود .فرض بر این است که
ظرفیت های مادی الزم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار
فکری و سازماندهی خواهد بود که نمی تواند از این حجم ظرفیت های مادی استفاده کند.
توسعه دارای دو بعد است بعد مادی مانند خیابان کشی ها ،اتومبیل ،مصرف و تولید انبوه و غیره.
بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است .از بعد مادی رفاه و آسایش و
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حذف محدودیت های مادی حاصل می شود و به عبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه
آن به دست می آید.
بعد دوم توسعه بعد ذهنی ،روانی و رفتاری انسان است .با رشد سرمایه های اجتماعی ،فرهنگی و
نمادی ،امنیت و آرامش حاصل می شود .سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،همبستگی ،دوستی ،صداقت و
 ...از نتایج دیگر این بعد دوم توسعه هستند .اگر تنها بعد اول توسعه رخ دهد آن را رشد می
خوانند .توسعه زمانی محقق می شود که بعد دوم نیز صورت گیرد.
دسته اول سرمایه ها ،سرمایه های ملموس و دسته دوم سرمایه های ناملموس هستند ،برای
رسیدن به توسعه هر دو دسته این سرمایه ها باید در کنار یکدیگر رشد کنند .در صورت رشد
سرمایه های گروه دوم و رسیدن به سرمایه اجتماعی دیگر نیازی به دادگاه و پلیس نخواهد بود و
محدودیت هایی که حکومت باید ایجاد کند با رفتار انسان ها حذف خواهد شد در نتیجه امنیت و
آرامش را به دنبال خواهد داشت.
توسعه عبارت از توانایی تولید ،انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه های یادشده یعنی بست
همزمان دو دسته از سرمایه های ملموس و ناملموس است .در بسیاری از کشورها بخش فراوانی
از رشد ،نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون
نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت .برای حفاظت سرمایه های ملموس نیازمند
نظام حقوقی پیشرفته ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختالفات و تعارضات در
رابطه با این سرمایه ها را حل و فصل کند.

www.tehranhim.com

281

مجموعه دیدگاه های روز اقتصاددانان ایران

در بعد دوم سرمایه ها یعنی سرمایه های ناملموس نیاز به یک نظام هنجاری پیشرفته حاکم بر
رفتارها و مناسبات انسانی است ،اگر این دو نظام بتوانند طی تعاملی مثبت با هم کار کنند دو دسته
سرمایه های ملموس و ناملموس نیز با یکدیگر رشد خواهند کرد و نقطه توسعه می تواند شکل
گیرد.
جامعه ای می تواند به توسعه اقتصادی دست یابد که نظام حقوقی آن توان توسعه یافتن را داشته
باشد .اقتصاد ما به طور مثال حاصل فعالیت تعداد بسیاری بنگاه است و هر بنگاه برای فعالیت
نیازمند تعدادی تصمیم است بنابراین بنگاه یک سازماندهی حقوقی است که تعدادی تصمیم تولید
می کند .برای ایجاد این تصمیمات باید تعدادی اقدام صورت گیرد .هر اقدام نیز نیازمند مبادله دو
بسته حقوق و مالکیت است در نهایت اقتصاد به تعداد انبوهی مبادله بسته های حقوق و مالکیت
می رسد که برای آن نیازمند یک نظام حقوقی به سامان ،پویا و کارآمد هستیم .نظام حقوقی سریع،
ارزان ،قاطع و بیطرف که همه جا در دسترس باشد.
به طور مثال انجام یک مبادله در ایران حدود دو ماه و در یک کشور توسعه یافته تنها چند دقیقه
زمان می برد .در نظام حقوقی ناکارآمد برای راه اندازی فعالیت ها ،تصمیمات و اقدامات ،انرژی
بسیاری باید صرف کرد.
در رشد اقتصادی به طور دایم آثار خارجی و برون ریزهایی تولید می شود که اگر نظام حقوقی
نتواند از آنها حفاظت کند و منافع آن را به تولیدکننده برساند رشد ایجاد نخواهد شد .برای انجام
این دو کار نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد کند .توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی
برای رشد هماهنگ و همپای نظام اقتصادی .نظام حقوقی ،قوانین مصوب و مکتوب ،دستگاه ها و
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غیره بخشی از فناوری حقوقی هستند .در این صورت نظام اقتصادی نیز که به این نظام حقوقی
وابسته است نمی تواند رشد کند.
توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست یعنی نیازی به نصب سرعت گیر ،خط کشی
های عابر پیاده و نرده کشی های دور کمرها و غیره نباشد .درونی شدن محدودیت ها نیز حاصل
نظام هنجاری است ،اما برای مناطقی که هنجارها هنوز درونی نشده اند نظام حقوقی مدیریت می
کند .از این رو نظام حقوقی و هنجاری باید مکمل یکدیگر کار کنند تا توسعه شکل گیرد.
در جوامع سنتی ،سنت ها و ارزش های مذهبی کار نظام هنجاری را انجام می داد آن نظام
هنجاری یا ارزش های سنتی ،امروز فرو ریخته است و باید ساختار جدید متعلق به جوامع مدرن
شکل گیرد تا توسعه محقق شود .در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری ،رشد
اقتصادی رخ می دهد اما توسعه صورت نمی گیرد .ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.
نظام سیاسی ما دو دسته تعارض حقوقی با توسعه دارد که تا زمان حل نکردن آن تعارض توانایی
توسعه را نخواهد داشت .دولت ها و حکومت ها سه دسته هستند؛ دسته اول توسعه خواه که هم
در اندیشه به دنبال توسعه هستند و هم در عمل برای آن ایستادگی می کنند .برخی نظام ها نیز
کارشکن ،توسعه خوار و غارتگر هستند مثل نظام حکومتی زمان قاجار که نه به دنبال توسعه
هستند و نه اجازه تحقق آن را می دهند .سومین نوع ،دولت یا حکومت مردد است که در درون
خود دارای تعارض ذاتی است که به نظرم ایران در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد .تا
زمانی که این دو دسته تعارض حل نشوند ساختار سیاسی نمی تواند توسعه را بیافریند این
ساختار هنوز در فاز صفر توسعه نیز قرار ندارد.
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کار ایمان درونی کردن محدودیت هاست و افراد بدون نیاز به ناظر بیرونی رفتار خود را کنترل
می کنند .رسالت پیامبران آموزش درونی کردن محدودیت ها بوده است و کمتر پیامبری در طول
تاریخ مشاهده شده است که حکومت تشکیل داده باشد .می توان گفت در مورد پیامبر اسالم
(ص) نیز حکومت به پای ایشان گذاشته شد وگرنه اصوال مأموریت پیامبران ساماندهی ارتباط
انسان با نظام هستی و درونی کردن محدودیت هاست.
فقه علم حقوق دینی است و با ابزارها و روش های متکی بر کتب مقدس و اقوال دینی حقوق
تولید می کند .فقه محدودیت ها و کنترل ها را بیرونی می کند در نتیجه برای این محدودیت های
بیرونی نیز باید از ناظر استفاده کرد .البته کار فقه ساماندهی روابط اخالقی است و در طول دوران
قدیم و میانه که حقوق و دولت مدرن موجود نبود حقوق دینی و فقه مناسبات جامعه را سامان
می داد .هویت فقه به آشکارسازی است و اجازه برداشت های فردی از متون مقدس را نمی دهد
زمانی که فقه و قدرت ترکیب شوند فقه از قدرت سیاسی برای اعمال محدودیت های بیرونی
استفاده می کند.
توسعه از جنس ایمان است ،کار توسعه نیز درونی کردن محدودیت هاست .به طور مثال افراد در
جامعه ای که درونی کردن محدودیت ها در آن صورت گرفته است دروغ را اهانت به خود می
دانند .جامعه ای که در حال تمرین است تا به تدریج محدودیت های خود را درونی کند با
نیروهایی روبه رو می شود که تالش در بیرونی کردن آنها دارند از اینجاست که تعارض ها آغاز
می شود .ساختار موجود به دلیل تسلط «فقه به قدرت رسیده» بیشترین مأموریت خود را بیرونی و
آشکار کردن محدودیت ها می داند .در حالی که کارکرد توسعه با تعریف من برعکس است،
بنابراین معتقدم که باید سازوکار دیگری اندیشید.
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اگر این تعارض ضرورت درونی شدن محدودیت ها در توسعه و ضرورت بیرونی شدن آنها از
نظر نظام حقوقی حاکم حل نشود نتیجه آن هرزروی دائمی انرژی خواهد بود و فرصت اندیشه،
نوآوری و سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند در آن صورت تمام تالش جامعه صرف حل و فصل
این تعارض ها خواهد شد ،تا زمانی می توان چنین شرایطی را تحمل کرد که چاه نفت هنوز
انباشته است و به محض خالی شدن آن منبعی برای حل این تعارض ها وجود نخواهد داشت که
امروز به تدریج پیامدهای آن مشاهده می شود این تعارضات به نقطه سربه سر رسیده است و
نتیجه آن ضعف سیستم و کاهش تعادل آن خواهد بود.
در هر فناوری جدید آثار خارجی جدیدی تولید خواهد شد ،نظام حقوقی باید برای رسیدن سود
آثار خارجی به تولیدکننده کمک کند ،به همین دلیل بود که گفته شد نظام حقوقی باید همپای
نظام اقتصادی تحول یابد تا توسعه رخ دهد.
این مساله در ایران رخ نمی دهد ،در تعریف من معتقدم فقه علمی نقلی متعلق به سطح خرد است
و به تنظیم روابط فردی می پردازد ،اما برای مدیریت اجتماعی باید علم سیستمی که احکام
سیستمی سطح کالن را تولید می کند ،به کار برد .در جوامع غربی افراد با ورود در احزاب و
کمیته های مختلف تفکر کالن سیستمی را آموزش می بینند .در حالی که در ساختار حقوقی
موجود در ایران حقوقدانان و قانونگذاران بدون گذر از هیچ سیستم حزبی مدیریت اجتماعی را به
عهده می گیرند و قانونگذار می شوند که در اینجا خطای ترکیب رخ می دهد.
خطای ترکیب به این معناست که به طور مثال فردی برای بهتر دیدن در استادیوم می ایستد و پس
از آن این موضوع را به همه توصیه می کند ،اما پس از اینکه همه بایستند دیگر کسی بهتر نخواهد
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دید بلکه دیدی بدتر خواهند داشت نتیجه این است که نمی توان احکام خرد را در سطح کالن
سیاست قرار داد زیرا درآن صورت خطای سیستمی و خطای ترکیب ایجاد خواهد شد.
ساختار حقوقی ما به فقه سنتی گره خورده است ،فقه اصولی ما بسیار ارجح تر از فقه اخباری
است ،اما متأسفانه بعضا ما در عمل اخباری بوده ایم .در نظام حوزوی سنتی که تا چند دهه قبل
لیوان عالمی را که در حوزه فلسفه می خواند آب می کشیدند یعنی سیستمی که اجازه فلسفه
خواندن به کسی نمی داد در نتیجه نمی تواند چارچوبی فکری ایجاد و سیستم کالن را مدیریت
کند .این مساله باید حل شود تا تولید تعارض نکند.
برای استفاده از آن باید دو جراحی صورت داد ،نظام حوزوی را ارتقا داد و نظامی پویا ایجاد کرد
به طور مثال امروز باید راه حلی کالن برای ربا یافت و به احکام خود اکتفا نکرد که نظام حوزوی
در حال حاضر توانایی تغییر ندارد که دلیل آن پیش از این توسط شهید مطهری بیان شده بود
یعنی وابستگی نظام حوزه به عوارض و وجوهات مقلدین .بنابراین گام اول اصالح نظام فقهی
است ،عالوه بر عارضه ای که شهید مطهری پیش از انقالب اسالمی مطرح کرده بود پس از
انقالب نیز عارضه ای دیگر نمایان شد حوزه در بودجه دولتی ردیف بودجه یافت یعنی عالوه بر
مالحظه مقلدین در حال حاضر نظر سیاستمداران نیز اضافه شده است .به این ترتیب امکان تحول
وجود ندارد .دومین راه این است که نظام سیاسی تدبیری بیندیشد و خود را از حقوق سنتی بریده
و به حقوقی پویا پیوند زند.
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 -8وحید شقاقی شهری

درآمدزایی دولت با گران کردن ارز و ایجاد تورم!
94/08/25

روزنامههای حامی دولت معتقدند برخالف توقع ،توافق برجام به افزایش قیمت ارز منجر شده و
دولت نیز برخالف مردم ،از گران شدن ارز خارجی استقبال میکند .برخی از این روزنامهها از
عالقه دولت به  4هزار تومان یا  5هزار تومان شدن دالر خبر میدهند!
به گزارش مشرق ،روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «دالر مرز روانی  3600تومان را شکست و
زیر نگاه بانک مرکزی رکورد زد نوشت :فعاالن بازار میگویند انتظار دالر چهارهزار تومانی را هم
تا پایان سال داریم و گویی چندان هم بیراه نمیگویند .آن طور که شواهد نشان میدهد ،دالر مرز
سه هزار و  600تومان را هم پشت سرگذاشته است.
هر میزان افزایش قیمت دالر ،تورمی را به سفرههای مردم آورد که حاال کمتر کسی است نداند
دالر که باال میرود ،باید انتظار افزایش قیمت محصوالت را هم داشت.
وحید شقاقی شهری ،اقتصاددان در رابطه با افزایش نرخ دالر میگوید :به نظر میرسد تمایل و
نگرش بانک مرکزی این است که تا حدودی نرخ دالر افزایش یابد و البته میتواند در این زمان،
که بازار در تعادل به سر میبرد ،بازار را به خوبی کنترل کند .حتی گفته میشود افزایش نرخ دالر
تا  5هزار تومان نیز منطقی است .بنابراین نگاه بانک مرکزی به دالر در ماههای آینده تا سه هزار و
 700یا سه هزار و  800تومان خواهد بود.
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این کارشناس اقتصادی معتقد است ،اگر دالر  300تا  400تومان در بازار آزاد افزایش پیدا کند،
منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود .اکنون نیز به نظر میرسد نگاه بانک مرکزی و دولت ،نگاه
تامین مالی از طریق افزایش نرخ دالر است ،به موازات افزایش نرخ دالر ،باید انتظار افزایش تورم
را داشته باشیم .با سیاست افزایش نرخ ارز ،مردم یا همان مصرفکنندگان متضرر شده ولی دولت
منتفع میشود.
از سوی دیگر روزنامه آرمان در گزارشی تأکید کرد :دولت بازیگر اصلی بازار ارز است ،به نظر
میرسد باید دولت را مسبب اصلی نوسانات ارزی و افزایش قیمت دالر دانست .همچنین دولت
با افزایش قیمت رسمی دالر از  2800تومان در فروردین امسال به  3000تومان تمایل خود به
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را نشان داده است .در حال حاضر میتوان گفت که هیچ عاملی به
غیر از دولت در تعیین نرخ ارز نمیتواند تاثیرگذار باشد.
آرمان« ،برجام» را برخالف پیشبینیها عامل گران شدن نرخ ارز دانست و نوشت :بانک مرکزی
توافقات هستهای را یکی از عوامل این گرانی میداند و افزایش واردات و سفرهای خارجی
متعاقب برجام را عامل افزایش تقاضا و گرانی ارز اعالم میکند .با این حال اگر دولت تمایل به
ثبات قیمت بازار ارز داشته باشد ،میتواند با تزریق ارز به بازار ،مانع از افزایش قیمتها شود .اما
تا به امروز دولت این کار را انجام نداده است .
از سوی دیگر ،تک نرخی کردن قیمت ارز برنامه دیگری است که بارها و بارها به گوش رسیده
است .در اینجا به نظر میرسد دولت تمایل به اجرای این برنامه دارد نباید پنداشت که قیمت بازار
آزاد کاهش پیدا میکند ،بلکه با روندی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفتهاند ،به نظر
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میرسد قیمت مبادله به سمت قیمت بازار آزاد کشانده میشود .پس از توافقات هستهای انتظار
میرفت با کاهش قیمت در این بازار همراه باشیم ،اما همانطور که پیش از این تحریمها علل
افزایش قیمت ارز تلقی میشد ،به نظر میرسد در حال حاضر برجام و گذر از تحریمها بهانه
جدید برای افزایش قیمت به دست دولت دادهاند.

 -9محمد الهوتی

نرخ ارز را با منطق اقتصاد پیش ببریم نه دستور

محمد الهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش ماهانه نرخ ارز متناسب با
نرخ تورم سخن می گوید
اگر همه دولتمردان ،چه به عنوان حاکمیت و چه ما به عنوان فعاالن اقتصادی ،میپذیرفتند که
قانون برنامه چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت با همان روش گام
برمیداشت و اگر نرخ دالر افزایش پیدا میکرد ما به عنوان فعاالن بخش خصوصی فریاد نمیزدیم
که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کاالی ما گران میشود .این اتفاقات رخ داد و ما فریادد زدیم
که چرا نرخ ارز باال رفت و دولت برای آرامکردن جو ورود پیدا کرد تا نرخ را متناسب با
مصلحت و نه واقعیت اقتصاد ،کنترل کند در این شرایط نرخهای دستوری اعمال شد.
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نمیتوان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابالغ ،اجرایی میشد ،نرخ ارز امروز چقدر بود.
درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیدهای نیست .تنشها و هیجانات است که به بازار لطمه
میزند .دولتی براساس خواسته و ایدئولوژی خود فکر میکند اگر ریال درمقابل دالر قوی باشد
یعنی قدرت کشور باال رفته است .بعد این اتفاق میافتد که واحدهای تولیدی ما همه واردکننده
میشوند و کاالی وارداتی از کاالی تولیدی ارزانتر درمیآید .نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ
ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود ،راهکار سادهای است .اگر امسال تورم را 15درصد
پیشبینی میکنیم حداقل اجازه دهیم دالر ماهانه  1.2درصد افزایش پیدا کند .افزایش مورد نیاز بر
نرخ دالر را نباید برای پایان سال نگه داشت و ناگهان 15درصد افزایش قیمت ایجاد کرد .به این
بهانه که دولت در هزینههای جاری خود کم آورده است یا برای پرداخت یارانه پول نیاز دارد
نباید یکشبه دالر را به رقم باالیی رساند بلکه باید بر مبنای منطق مشخص روندی آرام به سمت
نرخ واقعی داشته باشد .وقتی اینگونه نمی شود و بعد از مدتی افزایش های ناگهانی به نرخ دالر
تحمیل میشود ،اقتصاد لطمه ببیند و زمانی که این اتفاقات میافتد شاهد نگرانیهای سطح جامعه
نیز هستیم که با افزایش بهای دالر نگران گران شدن سایر کاالها هستند .دولت هم برای کنترل این
فشار افکار عمومی ،وارد کردن دالرهای نفتی به بازار را افزایش می دهد.
در چنین شرایطی یا باید علم اقتصاد را بپذیریم ،یا دستور از باال به پایین .نتیجه دستور از باال به
پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی ،واردات آنچنانی و لجامگسیخته،
متوقفشدن تولید و افزایش بیکاری .اما اگر علم اقتصاد را مطرح میکنیم باید براساس قوانینی که
برای ما ابالغ شده عمل کنیم و نگران این نباشیم که اگر اتفاقات مقطعی رخ داد بالفاصله به تغییر
مسیر فکرکنیم؛ اگر امروز صادرات کاالیی در داخل ،برای مصرفکننده لطمه ایجاد کرد ،بالفاصله
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جلوی صادرات آن را نگیریم و با واردات بازار را مدیریت کنیم .تا زمانی که نگاه دستوری و
حاکمیتی باشد ،قطعا شرایط این گونه است که ذکر شد اما اگر دولت یازدهم ،دولت تدبیر و امید،
به اجرای قوانین پافشاری کند و مُر قانون را عمل کند میتواند مشکالت را برطرف سازد.
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