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مریم سعیدی و علی شوریده
از خرد و کالن اقتصاد می گویند

پرونده ای در نقد فروش تراکم
حراج شهر

نگرانی بانک ها از خروج سپرده ها 
تزلزل رشد

رشد اقتصادی فصل بهار تداوم می یابد؟
کابوس بانکداران

 این دو اقتصاددان جوان متعلق به نسل جدید 
اقتصاددانـان ایرانی هستنـد که در باالتـرین 
سطـح آکـادمی، درس می دهنـد و پـژوهش 
می کنند. شمار دانشمندان موج نو اقتصـاد ایران 
کـم نیست. موجی که در سال هـای گذشتـه با 
جذب نخبگان علمی کشـور قوت گـرفته و در 
حال حاضر دامنه وسیعی یافته است . در میزگرد 
این شماره پای صحبت های علی شوریده و مریم 
سعیدی، زوج جوان اقتصاددان نشسته ایم تا از 
تجـربـه تحصیـل، تـدریس و همکـاری آنهـا با 
اقتصاددانان سرشناس بین المللی بیشتر بدانیم. 
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افزایش تورم
 نرخ تورم ماهانه باالی خط قرمز

 0/8درصدی تثبیت شد؟

32

پرونـده سوم .  افزایش تورم

فصل دوم. اقتصاد سیاسی
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سناریوي خوش بینانه تورم متوسط سناریوي واقع بینانه تورم متوسط سناریوي بدبینانه تورم متوسط

سه سناریو برای نرخ تورم ساالنه تا سال آینده

چشم انداز مبهم 
تورم تک رقمی
 نرخ تورم ماهانه باالی خط قرمز
0/8 درصدی تثبیت شد؟

آخرین گــزارش بانک مرکزی از رشــد قیمت ها 
در دومین ماه تابســتان منتشر شــد و نشان داد 
نگرانی های پیشــین در خصوص افزایش سطوح 
تورم ماهانه، بی دلیل نبوده است. این گزارش نشان 
می دهد رشد سطح عمومی قیمت ها در مردادماه 
ســال جاری هم بــه میزان 1/1 درصــد بوده که 
باالتر از خط قرمز مطرح شده پیشین یعنی سطح 
0/8 درصدی برای تورم ماهانه قرار داشــته است. 
نرخ تــورم ماهانه در اردیبهشــت و خردادماه نیز 
باالی ســطح 0/8 درصدی و در تیرماه، روی سطح 
0/8 درصدی قرار داشــت. با این حساب، مشخص 
می شود که متوســط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه 
نخســت ســال جاری به میزان یک درصد بوده 
اســت که اختالف معنــی دار و 0/2 واحد درصدی 
با خط قرمز تورم یک رقمی داشــته است. سطح 
0/8 درصدی به عنوان خط قرمــز تورم ماهانه، از 
آن جهت مطرح اســت که محاسبه ای ساده نشان 
می دهد تداوم رشــد ماهانه قیمت ها به این اندازه 
به مدت یک ســال، به رشد 10 درصدی قیمت ها 
در پایان آن ســال منجر می شود. از این رو، تحقق 
تورم تک رقمی پایدار مستلزم این است که متوسط 
نرخ تورم ماهانه، از سطح 0/8 درصدی عبور نکند. 
این موضوع، پیش از این از ســوی مســعود نیلی، 
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور نیز مورد اشــاره 
قرار گرفته بود. وی در تحلیلی که ســال گذشته 
به دنبال اجرای سیاست تســهیل پولی ارائه داده 
بود، از ســطح 0/8 درصدی به عنوان »خط قرمز« 
تورم ماهانه برای حفظ تورم تک رقمی یاد کرده و 

افزوده بود سیاست های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه ای 
برگشت پذیر طراحی شوند و روند تورم به صورت دقیق و منظم رصد شود 
تا در صورت عدول از این خط قرمز، اثرات تســهیل پولی خنثی شده و 

بخشی از سیاست ها بازگردانده شود.
تورم نهادی و تورم سیاستی

تداوم ســطوح باالی تورم ماهانه، نگرانی ها نسبت به آینده تورم و از 
درست رفتن دستاورد تورم تک رقمی را پررنگ تر کرده است. به خصوص 
اینکــه تجارب قبلی تورم تک رقمی در ســال های 1385 و 1389، عمر 
کوتاهی داشــته و به شکل دســتاوردی پایدار خود را نشان نداده است. 
مسعود نیلی در تحلیل خود به موضوعی به نام »تورم نهادی« اشاره و اثر آن 
را بیش از »تورم سیاستی« ارزیابی کرده بود. به گفته او، »عملکرد اقتصاد 
تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد  ها و سیاست هاست. زیرساخت  های 
نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که 
بانک  ها می   توانند فشــار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل 
کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از 
عدم تعادل  های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می شود، نمی توان به 
تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.« به نظر می رسد برخی از 
عواملی که در سال گذشته به افزایش –احتماالً ناگزیر و ناخواسته- رشد 
پایه پولی و رسیدن آن از کمتر از 11 درصد به باالی 17 درصد منجر شد، 

در زمره این عوامل نهادی قابل تفسیر باشد. 
در ســال گذشته، دولت تحت تاثیر کسری بودجه خود به استفاده از 
منابع بانک مرکزی در قالب تنخــواه روی آورد که چگونگی بازپرداخت 
آن مبهــم بود؛ بانک مرکزی به منظور واکنش به نرخ های ســود باال در 
بازار بین بانکی دخالت کرد و بخشــی از منابع خود را به این بازار تزریق 
کرد که گزارشــی از مقدار و بازگشت این منابع منتشر نشد و در نهایت؛ 
در واکنش به معضل هایی مثل خطر بازگشت رکود و همچنین خطرناک 
شدن شرایط موسسات اعتباری، بانک مرکزی ناگزیر به تزریق منابع شد 
که احتماالً در افزایش رشد پایه پولی، بی تاثیر نبوده است. بنابراین، عوامل 

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

  میالد محمدی

صفحات 94  تا 97

تست و بررسی
 رنو داستر

صفحات 124  تا  127

فروشنده 
در سینماهای ایران

صفحات 28   تا 31

به بهانه تردید اقتصاددانان به صحت 
آمارهای اقتصادی
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مریم سعیدی و علی شوریده

از خرد و کالن اقتصاد می گویند

پرونده ای در نقد فروش تراکم
حراج شهر

نگرانی بانک ها از خروج سپرده ها 

تزلزل رشد

کابوس بانکدارانرشد اقتصادی فصل بهار تداوم می یابد؟

 این دو اقتصاددان جوان متعلق به نسل جدید 

اقتصاددانـان ایرانی هستنـد که در باالتـرین 

سطـح آکـادمی، درس می دهنـد و پـژوهش 

می کنند. شمار دانشمندان موج نو اقتصـاد ایران 

کـم نیست. موجی که در سال هـای گذشتـه با 

جذب نخبگان علمی کشـور قوت گـرفته و در 

حال حاضر دامنه وسیعی یافته است . در میزگرد 

این شماره پای صحبت های علی شوریده و مریم 

سعیدی، زوج جوان اقتصاددان نشسته ایم تا از 

تجـربـه تحصیـل، تـدریس و همکـاری آنهـا با 

اقتصاددانان سرشناس بین المللی بیشتر بدانیم. 

تجارت فردا در این شماره در میزگردی با حضور مریم سعیدی و 
علی شوریده، به بررسی تازه ترین تحوالت آکادمیک و حوزه های 
مطالعاتی نسل جدید اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه های معتبر 

جهانی پرداخته است. صفحات 64 تا 71 را بخوانید.

95/06/09- شماره 95/05/23190- شماره 188 95/05/30- شماره 189

فرمان ایست به تبعیضچرا روحانی آزمون استخدامی دولت را به تعویق انداخت؟
آزمایش دورگه ایرانی و فرانسوی

ساندرو بخریم یا نخریم؟ ارابه های زندگی

سال پنجـم  شنبه 23 مرداد 95
148 صفـحه  8000 تومان
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ایمن ترین خودروهای خارجی بازار ایران کدامند؟

188

برانکو میالنویچ نظریه پرداز نابرابری، با انتشار کتاب تازه اش »نابرابری جهانی« 

تابلوي خیره کننده توزیع درآمد جهاني براي هفت میلیارد نفر را با هنرمندي، 

پیش چشمان محققان اقتصادی قرار داده است. تجارت فردا برای نخستین بار 

در ایران جزییاتی از دیدگاه های اقتصادی و نظریات علمی این اقتصاد دان 

مطرح را همراه با فصلی از کتاب تازه او منتشر می کند. 

آقای
نا برابری

11 ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم، مهم ترین پرسش پیش 

روی تحلیلگران این است که اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟ 

جهت گیری اقتصاد ایران در ماه های پیش رو، نه تنها برای آحاد 

اقتصادی که برای کنشگران سیاسی هم حائز اهمیت است. 

دولت روحانی اگر در ماه های پیش رو، تحرکی تازه به اقتصاد 

بدهد، نتیجه اش را در انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده خواهد 

دید. اما موضوع این است که اقتصاد ایران در پیچیده ترین 

دوران پنج دهه گذشته به سر می برد و انبوهی از مشکالت 

عمیق و ریشه دار، کار را برای گذار از این دوران سخت کرده 

است. در این مجموعه سعی کرده ایم تصویری از وضع موجود 

و شرایط پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کنیم.
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هزار راه نرفته
اقتصاد ایران در سال پایانی دولت یازدهم

به کدام سو می رود؟

محمد طبیبیان :

به آمارهای اقتصادی شک دارم
محمدمهدی بهکیش :

حاکمیت قانون به خطر افتاده است

غالمعلی فرجادی:
از تصمیم های رادیکال دوری کنیم

موسی غنی نژاد:
احتمال داشت مثل ونزوئال شویم

190 سال پنجم   9 شهریور 95   212 صفحه

ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد

سه کلید
برای هزار قفل

همگرایی
برای هم افزایی

گفتاری از مسعود نیلی

در باره اجماع در سیاستگذاری اقتصادی

گفتاری از اکبر کمیجانی

درباره اقتصاد سیاسی سیاستگذاری پولی

گفت وگو با کاوه آفاق درباره حواشی کنسرتش
دلهره های یک خواننده

آیا رشته مهندسی دیگر جذاب نیست؟

هزار شهر بدون سینما

سال پنجـم  شنبه 30 مرداد 95
148 صفـحه  8000 تومان
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چرا گردش مالی سینمای ایران ناچیز است؟

189

رنج مکرر

مشکالت بزرگ سال 67:
ناتوانی مالی دولت 
تورم 28/9درصدی
رشد منفی اقتصادی
بیکاری 14/2درصدی

کاهش درآمدهای دولت

53 درصد کسـری بودجه

زیرساخت های تخریب شده

51 درصد استقراض از بانک مرکزی

کمترین سطح درآمد خانوار در 30 سال گذشته

کمترین میزان سرمایه گذاری در 50 سال گذشته

مشکالت بزرگ سال 95:
تورم

قاچاق
تنش آبی

فساد اداری
ضعف تقاضا

مشکالت تامین مالی
بحران زیست محیطی

بحران اشتغال جوانان
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 کابوس
بانکداران
نگرانی بانک ها از خروج سپرده ها در پی 
کاهش نرخ سود

پس از موفقیت های دولت یازدهم در عرصه سیاست، 
انتظارات بابت رونق اقتصادی باالتر رفته است. با افت 
قابــل مالحظه نرخ تــورم در این دولــت، بوی رونق 
اقتصادی نیز پس از ســال ها رشد اقتصادی منفی به 
مشــام می رســد. ضمن اینکه با مهار رشد شاخص 
قیمت ها، سود سپرده ها و تسهیالت بانکی نیز متعاقباً 
کاهش یافتند تا بانک ها از بار سنگین پرداخت سودهای 
کالن آسوده شده و همچنین تامین  مالی ارزان تری در 
اختیار صنعت قرار بگیرد. در این راستا نرخ های سود 
سپرده های یک ساله در اولین اقدام در 27 بهمن سال 
گذشــته به حداکثر 18 درصد رسید. البته در همان 
زمــان تاکید بر این بود که ایــن میزان کاهش کافی 
نیست و ســود بانکی باید به دامنه نرخ تورم برسد و 
لذا نرخ سود ســپرده ها از اول تیرماه امسال مجدداً از 
18 درصــد به 15 درصد کاهــش یافت. اما در هر دو 
برهه زمانی نگرانی برخی از کارشناسان، شروع خروج 
سپرده های یک ساله از بانک ها و ورود آن به سایر بازارها 
و سفته بازی بود. چنین اقدامی برای دولتی که میزان 
سفته بازی در بازارها را به شدت کاهش داده و باثبات 
ساخته است، بسیار دشوار می نمود. اما در همان زمان 
هم بیان شد که باز هم بازدهی 15 درصد سپرده های 
بانکی، بازدهی نیست که به راحتی از سایر بازارها برای 
همگان میسر باشد. با توجه به اینکه اگر االن از همین 
نرخ، تورم تخمینی 9 درصدی کسر شود، شش درصد 
باقی می ماند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد 
کشــور به این میزان نمی رسد و بانک ها باز هم نرخی 
بیشتر از نرخ رشد اقتصادی پرداخت می کنند. از طرفی 
با بســته شــدن امکان هرگونه انتقال ثروت از جانب 

سهامداران به سپرده گذاران با صورت های مالی جدید بانک ها، امکان جابه جایی 
منابع نیز بسیار دشوار شده است. بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد تا انتهای 
سال یک بار دیگر اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها خواهد کرد. اول مردادماه 
نیز ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه کاهش نرخ سود بانکی 
باز هم ادامه خواهد داشت تصریح کرده بود: بانک مرکزی حساسیت ویژه ای 
در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی 
کرده، اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هفته گذشته اعالم کرد موافق کاهش نرخ سود 
بانکی به 12 درصد است لذا با تقویت این زمزمه ها، بازهم نگرانی ها در زمینه 
خروج سپرده ها تشدید شــده و شنیده شده است که مدیران برخی بانک ها 
اخیراً در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض 
و عنوان کرده اند این کار باعث خروج گسترده سپرده های مردم از بانک ها شده 
است. در این راســتا یک مقام مسوول در گفت وگو با مهر عنوان کرده است: 
به دلیل کاهش نرخ سود اخیر، فقط از یکی از بانک های خصوصی حدود هفت 
هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است. وی ادامه داد: بانک ها در این نامه از 
رئیس کل بانک مرکزی خواسته اند تا بانک های خصوصی امکان یابند در مورد 

نرخ سود، خودشان تصمیم گیری کنند.
برخی از بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک 
مرکزی به بیش از 30 درصد می رســد، کاهش نرخ ســود باعث ناهماهنگی 
و عدم تعادل در سیاســت های پولی شــده که زمینه ورشکستگی بانک ها را 
فراهم می کند. در چنین شــرایطی بانکداران با برخی ترفندها از جمله ایجاد 
صندوق های ســرمایه گذاری در بانک ها بــه دور زدن قوانین روی می آورند و 
عمالً سود مورد نظر خود را دریافت و پرداخت می کنند. در این رابطه معاون 
نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته به بانک ها اخطار داد که حق ندارند چنین 
صندوق هایی را تاسیس و همه سپرده گذاری ها را به سمت آن هدایت کنند. در 
هر حال برای مشخص شدن نرخ سود سپرده های بانکی باید تا جلسه بعدی 
شورای پول و اعتبار منتظر ماند و دید نسخه این شورا برای سود سپرده های 

بانکی چگونه پیچیده خواهد شد. 

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی
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دولت بر شفافیت وحذف فساد پافشاری کند
سعید اسالمی بیدگلی از چگونگی تالش دولت یازدهم در جهت حذف سوداگری از تصمیمات اقتصادی مردم می گوید

Á   اخیراً دکتر مســعود نیلی مشاور رئیس جمهور  
گفته اند در دولت یازدهم تغییری در رفتارهای عمومی 
مشاهده شده اســت و به سمتی حرکت کرده ایم که 
رفتار ســوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است. با 
توجه به گفته ایشان آیا در این دوره به معنای واقعی 
شــاهد حذف رفتارهای ســوداگرانه در بین عموم 

جامعه مان هستیم؟
ریشه این مساله که امروز به سمتی حرکت کرده ایم 
که کمتر شــاهد رفتارهای سوداگرانه بین عموم جامعه 
هســتیم یا به تعبیر آقای دکتر نیلی رفتار سوداگرانه از 

زندگی مردم حذف شده است، به منضبط شدن دولت برمی گردد. انضباط دولت یازدهم در 
دولت قبلی سابقه نداشت، باعث شد تا اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که طی سه سال 
گذشته اتفاق خوبی چون کاهش تورم رخ دهد و امروز شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم. در 
نتیجه وقوع این اتفاق مشاهده می کنیم بعضی از رفتارهای سوداگرانه نیز از تصمیمات مردم 
حذف شده اند. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که اساساً در تئوری های اقتصاد زمانی 
که اقتصاد کشوری باثبات نیست یا بهتر بگویم چشم انداز روشنی برای آینده وجود ندارد، 
رفتارهای سرمایه گذاری یا تحت تاثیر قرار می گیرد و به طور کلی مردم به سمت سوداگری 
ســوق پیدا می کنند. در مقابل در شــرایطی که اقتصاد به سمت ثبات حرکت می کند و 
سرمایه گذاران می توانند برای آینده برنامه ریزی کنند به طور طبیعی این گونه رفتارها نقش 

کمرنگی در تصمیم گیری های اقتصادی مردم دارند.
Á   ،یعنی ایجاد ثبات اقتصادی در این زمینه که رفتارهای سوداگرانه کاهش یافته اند 

بیشترین اثرگذاری را داشته است؟
معتقدم بخشی از این مقوله که بعضی از رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی 
مردم حذف شده است. به ایجاد نسبی ثبات اقتصادی طی سه سال گذشته برمی گردد. 
به نظر می رسد برای اولین بار سیاست های کاهش تورم از سوی دولت این باور و اعتماد 
را در بین مردم به وجود آورده اســت که دیگر تورم برنخواهد گشت. وقتی این باور در 
بین عموم جامعه ایجاد شود که دیگر از تورم های سنگین خبری نیست و دولت مصمم 
است که تورم را تک رقمی کند و به هر قیمتی بر سیاست کاهشی تورم پافشاری داشته 
باشد در نتیجه کسی به فکر سرمایه گذاری در بازارهای داللی چون ارز و طال برای کسب 
بازده بیشتر نمی افتد. ایجاد چنین اعتمادی در بین مردم به واسطه سیاست کاهش تورم 
دولت امری بســیار ارزشمند بوده و نباید به ســادگی از دست برود و یکی از نتایج آن 
حذف بازارهای کاذب است. البته باید به این مساله توجه کنیم، بخش دیگر حذف برخی 
رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم به این مقوله برمی گردد که فرصت های 

سرمایه گذاری دیگری هم در اقتصادمان طی این سه سال اخیر نداشته ایم.
Á   با این اوصاف شما معتقدید حذف رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم 

دو وجهه مثبت و منفی برای دولت دارد؟
بله، تاکید کردم بخشی از علت حذف رفتارهای سوداگرانه مردم به نبود فرصت های 

ســرمایه گذاری در عرصه هــای دیگــر اقتصادمــان 
برمی گردد. یعنی نه تنها مردم در بازارهای داللی چون 
ارز و طال سرمایه گذاری نمی کنند بلکه بسیاری از دیگر 
سرمایه گذاری ها هم حذف شده اند. به عبارت دیگر ما 
ســرمایه گذاری جدی و پررنگی طی سه سال اخیر در 
بخش تولید مشاهده نکرده ایم. یا به رغم تشویق های باال 
برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری اتفاق چندانی 
در این حوزه رخ نداده است. بنابراین وجه منفی ماجرا 
در اینجا نهفته است. لذا معتقدم به رغم این اتفاق خوب 
که برخی از رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی 

مردم حذف شده اند اما زمینه برای سرمایه گذاری های مولد فراهم نشده است. 
نوع سرمایه گذاری اقتصادی کشور طی سه سال گذشته به گونه ای بوده که با توجه به 
اینکه بانک ها بیشترین بازدهی را می دادند مردم به سمت سپرده گذاری برای کسب نرخ 
بهره باال اقدام کرده اند. در نتیجه اتفاق بد دیگری در اقتصادمان رخ داد و آن شکل گیری 
بازی پانزی در نظام بانکی است. بانک ها که با مشکالت مالی شدیدی مواجه بودند وارد 
رقابت منفی برای جذب ســپرده بیشتر شدند و شاهد بودیم که برخی موسسات مالی 
بزرگ کشور به علت ناتوانی در مدیریت نقدینگی متالشی شدند و برخی بانک ها نیز به 
همین علت در شرایط بحرانی قرار دارند. بنابراین از یک سو رفتارهای سوداگرانه حذف 
شــده اند و دیگر خبری از نوسانات شدید قیمت ارز و طال و افزایش چندبرابری قیمت 
مســکن نیست  که امری بسیار مثبت اســت ولی نگاه منفی این است که فرصت های 
سرمایه گذاری دیگری شکل نگرفتند. یعنی دولت در بخش مولد زمینه سرمایه گذاری 
ایجاد نکرده است که وقتی بازارهای سوداگری حذف می شوند نقدینگی به سمت بخش 
مولد حرکت کند. البته دولت در پاســخ به این انتقادی که به او وارد است ممکن است 
بگوید که ما باید به ثبات می رســیدیم که بعد از آن بتوانیم برای ایجاد رونق اقتصادی 
از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مولد برنامه ریزی کنیم. اما به هر حال دولت باید به 
طریقی از این فرصت اســتفاده می کرد تا حداقل با ورود نقدینگی به بخش مولد از این 

ناحیه بتواند رونق اقتصادی ایجاد کند.
Á   با توجه به اینکه نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده و شاهد رشد  

آن هســتیم این نگرانی وجود دارد که دوباره بازارهای داللی فعال شوند و زمینه برای 
بازگشت رفتارهای سوداگرانه فراهم شود. با این اوصاف چقدر احتمال برگشت وجود 

دارد؟
اوالً محاسبات نقدینگی در هزار هزار میلیارد تومان حرف و حدیث های بسیاری دارد. 
از جمله کل مساله سودآوری بانک ها، محاسبه سودهایی که پرداخت کرده اند و دریافت 
کرده اند، استمهال وام ها و... باید به طور شفاف در صورت های مالی شان ذکر شده باشد. 
اما در این زمینه مشاهده کرده ایم تناقضات بسیاری در صورت های مالی بانک ها وجود 
دارد. پس نمی توان گفت چون نقدینگی هزار هزار میلیارد شــده است موج نقدینگی 
ســرگردان باعث خواهد شد دوباره بازارهای سوداگرای فعال شوند. آنچه مشخص است 

سایه فتحی: »وقتی این باور در بین عموم جامعه ایجاد شود که دیگر از تورم های سنگین خبری نیست و دولت مصمم است که تورم را تک رقمی کند و به 
هر قیمتی بر سیاست کاهشی تورم پافشاری داشته باشد، در نتیجه کسی به فکر سرمایه گذاری در بازارهای داللی چون ارز و طال برای کسب بازده بیشتر 
نمی افتد.« اینها جمالتی است که سعید اسالمی بیدگلی پیرامون سخنان اخیر مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور که عنوان کرده رفتار سوداگرانه از زندگی 
مردم حذف شده است، می گوید. او معتقد است »چنین اعتمادی در بین مردم به واسطه سیاست کاهش تورم دولت امری بسیار ارزشمند بوده و نباید به 
سادگی از دست برود که یکی از نتایج آن حذف بازارهای کاذب است.« اگرچه این تحلیلگر رسمی بین المللی سرمایه گذاری )CIIA( تاکید دارد که »بخش 
دیگر حذف برخی رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم به این مقوله برمی گردد که فرصت های سرمایه گذاری دیگری هم در اقتصادمان طی این 

سه سال اخیر نداشته ایم و این مساله کمی نگران کننده است.« در ادامه شرح این گفت وگو را می خوانید.
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در حال حاضر شرایط اقتصاد ایران به گونه ای است که با توجه به ایجاد ثبات اقتصادی 
و کاهش چشمگیر تورم فعاًل بازارهای داللی جذابیتی برای عموم جامعه ندارد که نگران 
فعال شدن این بازارها حداقل در این مقطع باشیم. البته آنچه بیشتر از هر چیز دیگری 
اقتصاد ایران را تهدید می کند رانت و فساد اقتصادی است. متاسفانه زمینه های فساد در 
اقتصادمان بسیار باالســت و هر روز نیز شکل جدیدی از این فسادها افشا می شود که 
جالب است سرپوش کامالً قانونی دارند. در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم زمینه های 
ســوداگری به طور کامل از اقتصادمان حذف شود، قطعاً با ایجاد جذابیت در بازارهای 
غیر مولد و داللی دوباره مردم به ســمت این بازارها متمایل می شــوند. از طرف دیگر 
اقتصاد ایران اساساً تک حاکمیتی اداره نمی شود. یعنی نهادهای موازی بسیاری در کشور 
هستند و لزوماً تمام این نهادها تحت انضباط بودجه ای دولت قرار ندارند. بسیاری از این 
نهادها صورت های مالی شان را منتشر نمی کنند و مالیات نمی پردازند. بنابراین در یک 
اقتصاد فاسد و غیرشفاف، و چندحاکمیتی فعالیت می کنیم. در زاویه دیگر نیز سیستم 
پولی کشــور هم با مشکالت بســیار جدی مواجه بوده و ممکن است با بروز یک تنش 
اقتصادی دوباره تالطمات اقتصادی و نوســانات شدید قیمتی در اقتصادمان رخ دهد و 
اساســاً نمی توان نفی اش کرد. معتقدم برای آنکه دوباره بازارهای سوداگری فعال نشوند 
دولت باید بر سیاســت های ایجادکننده ثبات اقتصادی پافشــاری کند و به هر قیمتی 
اجازه افزایش تورم را ندهد. از طرف دیگر تداوم ثبات در گرو شــفافیت اقتصادی و رفع 
زمینه های بروز فساد و رانت است، دولت باید هزینه هایش را هم بپذیرد و اقدامات عاجل 
و اساسی در این زمینه انجام دهد. به هر حال اقتصادی که سال ها در فضای غیرشفاف 
فعالیت کرده اســت، طبیعتاً برای شفاف شدن با مقاومت هایی نیز مواجه خواهد شد و 
آسیب های بسیاری نیز دارد اما نباید این مساله باعث عقب نشینی دولت در ریشه کنی 
فساد شود. موضوعاتی چون حقوق های غیرمتعارف یا پرداخت تسهیالت کالن از سوی 
شهرداری هر کدام می توانند باعث بروز آشفتگی در اقتصادمان شوند اما باید به این مسائل 
به طور جدی رسیدگی کرد تا تداوم ثبات تضمین شود. درست است که در حال حاضر 
اقتصادمان ثبات پیدا کرده است اما تداوم این ثبات امری مهم است. یک جمله معروفی 
در علم اقتصاد است که می گوید همه عدم تعادل هایی که شما در اقتصاد واقعی می بینید، 
حاصل یک تعادلی در اقتصاد سیاسی است. ولی اگر آن تعادل، تعادل نامطلوبی باشد، آن 

وقت قطعاً اقتصاد واقعی هم دچار عدم تعادل خواهد شد.
Á   به نظر می رسد به طور کلی، اقتصاد ایران همان طور که آقای دکتر آخوندی هم بارها  

اشاره کرده است، با شرایط سوداگرانه )مرکانتیلیستی( روبه رو است. ایشان معتقدند 
ایران نه به سمت اقتصاد بازار، که به سوی مرکانتیلیسم حرکت کرده است. نظر شما در 

این باره چیست؟
همان طور که آقای دکتر آخوندی هم گفتند، و من مطمئن هستم که نظر آقای دکتر 
نیلی نیز همین بوده اســت و طی دهه گذشــته اقتصادی در این باره نگرانی داشته اند، 
رویکرد اقتصاد ما اساســاً رانت جویانه بوده است. در چنین اقتصاددانان، رابطه ریسک و 
بازده در بخش های مختلف اقتصاد به هم می خورد. افراد با استفاده از رانت اطالعاتی و 
قرار گرفتن در برخی نقاط خاص اقتصاد، می توانند منافع بسیار زیادی را به دست آورند. 
بنابراین خودبه خود اقتصاد به این سمت می رود که روابط غیرشفاف در آن برقرار شود. 
در نتیجه شکلی از اقتصاد مرکانتیلیستی به وجود می آید که به دلیل غیرشفاف بودن، 

فساد هم در آن زیاد است. 
چنین ســاختاری طی یک یا دو روز شکل نگرفته اســت که بتوان با یک تصمیم، 
به ســرعت آن را تغییر داد و به وضعیت پیشــین بازگرداند. بخش بزرگی از نهادهایی 
که در کشور شکل گرفته اند، بر همین مبنا به فعالیت می پردازند. سیستم پولی کشور 
بر این اســاس بنا شــده است. بســیاری از قوانین و مقررات، از چنین روابطی حمایت 
می کنند. لذا ســاختار اقتصادی کشور به این موضوع وابسته شده است. کما اینکه، در 
مورد تورم هم وقتی کشــوری طی چندین دهه با تورم دورقمی مزمن دســت و پنجه 
نرم می کند، ســاختارهای اقتصادی آن بر اساس تورم شکل می گیرند و رشد می کنند. 
هم اکنون بسیاری از فعاالن بخش مسکن از اینکه بخش مسکن طی سال های گذشته 
تورم دورقمی نداشته است، ناراحت هستند. چراکه محاسبات و فعالیت های اقتصادی آنها 
بر اســاس همین تورم بوده است. آنها بر اساس تورم سرمایه گذاری کرده اند و اکنون به 
بازده مورد انتظار خود دســت پیدا نکرده اند. وقتی یک پدیده طی چند دهه ادامه پیدا 
می کند، نقطه تعادل اقتصاد با در نظر گرفتن آن مولفه تعیین می شود و شکل می گیرد. 

این یک تعادل بد است که تغییر دادن آن، بسیار مشکل است؛ چراکه نهادهای متعددی 
وجود دارند که اصالً بر اساس آن تعادل شکل گرفته اند. مثالً شما تصور کنید تورم مزمن 
دورقمی در یک کشور ریشه کن شود. در این صورت، جایگاه نهادهای نظارتی متعددی 
که شــرح شغل و ماموریت آنها کنترل قیمت است، چه خواهد بود؟ این نهادها کنترل 
کیفیت را نیاموخته اند، بلکه برای کنترل قیمت به وجود آمده اند و ادامه حیاتشان وابسته 
به آن اســت. نهادهای زیادی در کشور مسوول این تخصیص نابسامان و ناکارای عرضه 
هستند که معلوم نیست اگر عرضه باثباتی شکل بگیرد، به چه وضعیتی دچار خواهند 
شد. نهادهای متعددی شکل گرفته اند که بر اساس ناکارایی ها کار می کنند و اگر نقطه 

تعادل اقتصاد تغییر کند، موضوع بسیار پیچیده خواهد شد.
Á   شــرایطی که شما تصویر کردید، وضعیت پیچیده ای را پیش روی دولت به عنوان  

سیاستگذار قرار می دهد. ظاهراً اصالحات نهادی بسیار دشوار است و اکنون هم دولت 
تنها یک سال در پیش دارد. دولت چه باید کند و اصالً چه می تواند انجام دهد؟ آیا اصاًل 

باید وارد تغییر این تعادل های بد شود؟
به نظر من، دولت باید حتماً چند موضوع را پیگیری کند. اولین موضوع این اســت 
که درباره آنچه در اقتصاد کشــور در حال وقوع یا برنامه ریزی و سیاســتگذاری است، 
اطالع رسانی کاملی انجام دهد. فعاالن اقتصادی، کارشناسان و عموم مردم باید از آنچه 
در صحنه اقتصاد کشــور می گذرد آگاه باشند. دوم اینکه دولت باید بر اقدامات درست 
اقتصادی پافشاری کند و اصالح اقتصادی را متوقف نکند. دولت نباید به خاطر مساله ای 
مانند انتخابات و کالً مسائل حوزه اقتصاد سیاسی، مجبور شود که اقدامات پوپولیستی 
انجام دهد. هزینه بعضی از اقدامات پوپولیستی تا سال ها باقی می ماند و ما به طور خاص 
در کشورمان با این موضوع روبه رو بوده ایم. نکته سوم، که فکر می کنم در مصاحبه آقای 
دکتر نیلی هم وجود داشت، این است که حداقل در سطوح باالتر تصمیم گیری، باید یک 
وفاق ایجاد شــود. مسیری که قبالً طی می کردیم، رو به نابودی کشور داشت. اکنون به 
خوبی می بینیم کشورهایی که در آن مسیر قرار داشتند، مثل ونزوئال، االن چه وضعیتی 
دارند. ونزوئال سیاست هایی را که ما زمانی متوقف کردیم، ادامه داد و به این وضعیت دچار 
شد. حداقل سطح وفاق این است که دولت در مجموعه خود به هماهنگی برسد و انضباط 
را در دستور کار قرار دهد. سطح باالتر وفاق ملی این است که باید در حاکمیت شفافیت 
وجود داشته باشد. حاکمیت باید از کسب و کار خارج شود. دخالت های حاکمیت نباید 
رانت جویانه باشد. اینها اکنون جزو بدیهیات حوزه اقتصاد هستند. باید باور کنیم که اگر 
نیروهایی در کشور از شفافیت جلوگیری می کنند، اساساً به دنبال فساد هستند. البته 
حتی زمانی هم که به اتفاق نظر برسیم، اختالف دیدگاه در سیاستگذاری ها، به عنوان امری 
طبیعی وجود خواهد داشت و درباره آن بحث خواهد شد. ممکن است یک سیاست لزوماً 
درست نباشد و بعد از یک سال اجرا متوجه آن شویم؛ ولی روند کلی حرکت اقتصاد کشور 
به سمت شــفافیت، کاهش فساد و رفع دخالت های دولت و حاکمیت در کسب وکارها 
خواهــد بود. اگر دولت بتواند این کار را در ســال آخر فعالیت انجام دهد و تثبیت کند 
و حتی با همکاری مجلس قوانینی را وضع کند که مسیر طی شده عمالً برگشت ناپذیر 
باشد، به حرکت پایدار و روبه رشد اقتصاد کشور در سال های آینده نیز یاری خواهد رساند. 
حرکات و نوسانات کوچک در مسیر رشد اقتصادی طبیعی است. نکته بعدی این است 
که دولت باید بتواند اطالع رسانی کند که اقدامات در حال انجام، قطعاً به نفع مردم است. 
یک مشکل اساسی اقتصاد کشــور طی سال های گذشته، که دولت فعلی نیز به نوعی 
گرفتار آن است، بحث ناکارایی است. دولت در برخی جاها توان عملکرد خود را از دست 
می دهد که این موضوع لزوماً ربطی به آنچه اشاره کردم ندارد؛ بلکه مربوط به دولتی بودن 
بخش بزرگی از اقتصاد است. دولت، بزرگ و ناکاراست و این ناکارایی ها ممکن است منجر 
به ایجاد نارضایتی در عامه مردم شــود. در این صورت، شعارهای پوپولیستی طرفداران 
بیشتری پیدا می کنند. به نظر می رسد کاری که مطبوعات باید انجام دهند، اطالع رسانی 
واقعی، فارغ از جهت گیری های سیاسی است. باید آمارها و ارقام به صورت کامل و روشن 
ارائه شوند. نکته بسیار مهم در این میان، لزوم تاکید جدی و اساسی بر شفافیت و عدم 
دخالت دولت و حاکمیت در مجموعه کسب و کار است. اگر چنین تاکیدی صورت گیرد، 
با تغییر این دولت، از هر دولت دیگری می توان مطالبه کرد که صورت های مالی شرکت ها 
را ارائــه کند. عملکرد اقتصــادی خود را به صورت مداوم و مثالً هر ماه در معرض نقد و 
بررسی عموم قرار دهد. دولت و رسانه ها باید بتوانند مطالبه گری مردم را افزایش دهند تا 

دوباره دولت دیگری نیاید که بخواهد آمارها را پنهان کند. 

 بخشی از این مقوله که بعضی از رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم حذف شده اند به ایجاد نسبی ثبات اقتصادی طی سه سال گذشته برمی گردد. 
به نظر می رسد برای اولین بار سیاست های کاهش تورم از سوی دولت این باور و اعتماد را در بین مردم به وجود آورده است که دیگر تورم برنخواهد گشت.
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