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مقدمه
تالطم هـای اقتصـادی کم سـابقه ماه های گذشـته آنقدر دامنه دار و طوالنی شـده کـه باعث نگرانی 
مسـئوالن و مـردم شـده اسـت و برخـی از اقتصاددان اعـالم کرده اند دولت باید به سـرعت ایـن روند را 
کنتـرل کنـد و در غیـر این صورت به فروپاشـی اقتصاد کشـور منجر خواهد شـد. رئیس اتـاق بازرگانی 
ایـران از جملـه ایـن افـراد اسـت و معتقـد اسـت: »تا کنـون کشـور فرصت های بسـیاری بـرای اصالح 
و بهبـود از دسـت داده، بـه گونـه ای کـه نفس هـای اقتصـاد بـه شـماره افتـاده اسـت، امـا همچنـان با 
وجـود پتانسـیل های بالقـوه  در کشـور، هـم به لحاظ منابع هم به لحـاظ نیروی انسـانی و هم به لحاظ 
موقعیـت جغرافیایـی معتقد هسـتیم بـا تصمیمات به موقـع و صحیح، امـکان حـل بحران های فعلی 
در کشـور وجـود دارد، امـا نـه بـا اسـتفاده از روش هـای ناکارآمـد گذشـته، بلکـه بـا تغییـرات و اصـالح 
سـاختاری جدیـد کـه بازیگـران اصلـی تصمیم گیـری در آن را افـرادی کـه از صالحیـت حرفـه ای الزم 

برخوردار باشـند تشـکیل دهند.« 
همزمانـی تحـوالت اخیـر بـا خروج آمریـکا از برجام در اردیبهشـت سـال جاری و اعـالم تحریم های 
یک جانبه این کشـور علیه ایران باعث شـده که در ذهن بسـیاری از مردم، تورم گسـترده فعلی نتیجه 
تحریم هـای آمریـکا تلقـی شـود و ایـن ذهنیت شـکل بگیرد کـه اگر آمریـکا در برجـام می مانـد و ایران 

را تحریـم نمی کـرد، امـروز مـا همـان تورم تـک رقمی را داشـتیم و دالر در کانال سـه هزار تومـان بود.
تقریبـا تمـام اقتصاددانـان و فعاالن اقتصادی کشـور این فـرض را رد می کننـد و معتقدند حتی اگر 
تحریمـی در کار نبـود، مـا دیـر یـا زود بـا ایـن مشـکالت اقتصـادی دسـت بـه گریبـان می شـدیم. کما 
اینکـه بسـیاری از کارشناسـان در سـال 96 یعنـی زمانـی کـه هنـوز از تحریـم خبـری نبود، نسـبت به 
شـکل گیری بحـران اقتصـادی در آینـده نزدیک بـه دولت هشـدار داده بودند که متاسـفانه مورد توجه 
قـرار نگرفـت. حسـین راغفـر یکی از ایـن اقتصادانان اسـت کـه در این  بـاره می گوید: »مسـاله تحریم 
می تواند در به وجود آمدن این شـرایط موثر باشـد، اما سـهم آن یقینا کمتر از 15 درصد اسـت. آن هم 
تحریم هایـی کـه از قبـل ادامـه داشـته و تحریـم جدیدی هنـوز اعمال نشـده و تا بازگشـت تحریم های 
ثانویـه هـم فرصـت باقی اسـت. مضافـا این که با حصـول برجام هـم اتفاق بزرگـی در حـوزه اقتصادی 
کشـور روی نداد. لذا باید ریشـه مشـکالت را ناشـی از رفتارها، تصمیمات و اقدامات غلط عمدی و یا 

سـهوی دولت مردان دانسـت.« 
همچنیـن اسـدالله عسـگراوالدی، رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران و چیـن اظهـار کـرد: » تحریم هـای 
خارجـی کـه هنـوز نیامده اسـت، چطـور عـده ای می گویند این مشـکالت ناشـی از تحریم اسـت. به 
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جـرات می گویـم 90 درصد مشـکالت کنونی ناشـی از تصمیمات غلط و سـوء مدیریت دولـت و وزرای 
اقتصـادی آقـای روحانـی اسـت و تنهـا 10 درصـد مشـکالت اقتصادی مربـوط به تحریم ها اسـت.« 

حجـت اللـه عبدالملکـی نظریـه پرداز اقتصـاد مقاومتی نیز بر این باور اسـت که حتی اگـر به توافق 
خوبی هم دسـت می یافتیم حداکثر 20 درصد از مسـائل کشـور حل می شـد و 80 درصد مشـکالتی 

مانند کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری کشـور ناشـی از سـومدیریت و کم کاری دولت هاسـت.
بـا بی توجهـی دولـت بـه سـیگنال هایی که خطـر را نزدیـک می دانسـتند، از اواخـر تابسـتان و پاییز 
سـال 96 رونـد آغـاز بحـران کلیـد خـورد و ابتـدا در بـازار ارز در قالـب نوسـانات ممتـد و به هـم خوردن 
ثبـات بازار خود را نشـان داد و سـپس به سـایر بازارها از جمله مسـکن، خـودرو، دارو، مـواد غذایی و... 

رسید.

 نمودار تغییرات نرخ دالر از دی 96 تا مهر 97 )واحد: تومان(

بـا ایـن وجـود دولتی هـا هنـوز می گفتنـد مشـکلی وجـود نـدارد و افزایـش قیمت هـا حبـاب اسـت 
و بـه زودی اقتصـاد بـه روال طبیعـی خـود بـاز خواهـد گشـت. متاسـفانه جـدی نگرفتن بحـران باعث 
شـد تـا بـرای درمـان آن تدبیـر اساسـی صـورت نگیرد تـا اینکـه اعتراضـات مردمـی در دی مـاه 96 به 
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وضعیـت معیشـتی در نقـاط مختلف کشـور شـکل گرفت. هرچند دشـمنان تـالش کردند بـا هدایت 
ایـن اعتراضـات آن را بـه سـمت دیگـری هدایـت کننـد و به اغتشـاش تبدیل کننـد، اما در واقع ریشـه 
اصلـی آن، مشـکالت اقتصـادی گسـترده ای بـود که دامن گیر اقشـار ضعیف و متوسـط کشـور شـده 

بـود. ترکیـب افـرادی کـه در ایـن جریانـات بودند گـواه این واقعیـت بود.
پـس از ایـن اتفـاق دولت به جای تغییر سیاسـت های کالن اقتصادی تالش کرد تا بـا هزینه هزاران 
میلیـارد از ذخایـر کشـور و تزریـق پـول بـه بازارها و کنترل دسـتوری قیمت هـا، وضعیـت را آرام کند که 

نتیجـه اش از همـان زمان قابـل پیش بینی بود.
خـروج آمریـکا از برجـام و آغـاز تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا در واقع کبریتی بـود که در انبـار باروت 
اقتصـاد ایـران افتـاد. ایـن انبـار باروت طی سـال ها مدیریت نادرسـت اقتصادی شـکل گرفته بـود و به 
یـک نقدینگـی عظیـم غیرقابل مهار منجر شـده بـود و دولت با پول نفت سـعی کرده بـود آن را کنترل 
کنـد امـا هـر اقتصاددانـی می داند که ایـن فرآیند پایانـی دارد و تا ابـد قابل اجرا نیسـت. در نهایت کار 
به جایی رسـید که دیگر امکانات دولت توان کنترل دسـتوری قیمت ها را نداشـت و به جهش شـدید 

قیمـت ارز و سـقوط ارزش پـول ملـی به کمتر از یک سـوم ارزش آن منجر شـد.
ارزهـای خارجـی همگـی چنـد برابـر شـدند و بـا افزایـش هزینـه واردات کاال و مـوارد اولیـه صنایـع 
تولیـدی، قیمـت همـه کاالها اعـم از وارداتی و داخلی رشـد کردنـد. دالر پس از رکورد شـکنی های پی 
در پـی بـه کانـال 17 هـزار تومـان رسـید و قیمت سـکه بهـار آزادای تا 5 میلیـون تومان افزایـش یافت.
بـا ادامـه بـی ثباتـی در بـازار برخـی بـرای جلوگیـری از زیـان و برخـی به طمع سـود و عـده ای نیز با 
تحریـکات خارجـی شـروع بـه انبـار کـردن کاالهـا کردنـد و عرضـه کاال در فروشـگاه ها کـم شـد و ایـن 
مسـاله نیـز بـه افزایـش مضاعـف قیمت هـا دامن زد. تـا جایی کـه قیمت برخـی از کاالها کـه کمترین 
وابسـتگی بـه واردات و نـرخ ارز را داشـتند تـا چنـد برابـر افزایـش یافتند و شـرایط به گونـه ای درآمد که 
اقشـار ضعیـف بـرای تهیه مایحتـاج اولیه و ضـروری زندگی ناتـوان شـدند. ادامه این شـرایط می تواند 
بـه بحران هـای گسـترده اقتصـادی و اجتماعی منجر شـود و ضروری اسـت تمام نهادهـای نظام برای 

خـروج از ایـن وضعیت تـالش کنند.
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ریشه های شکل گیری آسیب های فعلی اقتصاد

آسـیب های اقتصـادی امـروز از فـردای روی کار آمـدن دولـت آغاز شـد. یعنی درسـت همـان زمانی 
کـه ریشـه مشـکالت داخلی به تحوالت خارجی گره زده شـد و حساسـیت جامعه به تحریـم  باال رفت. 
از سـوی دیگـر دولـت کـه با شـعار کنتـرل تـورم روی کار آمـده بود، تصمیم گرفـت به جای دسـت زدن 
بـه اصـالح عمیق سـاختار اقتصـادی، با کنترل نـرخ ارز و قیمت هـا از طریق تزریـق درآمدهای نفتی، 
جلـوی افزایـش قیمت هـا را بگیرد و این آغاز تصمیمـات غلط اقتصادی دولت بود. دولـت برای درمان 
رکـود تورمـی اولویـت را به کنتـرل تورم داد و سیاسـت های انقباضی در برخـی حوزه ها از جمله بخش 
مسـکن و فعالیت های عمرانی را در پیش گرفت که نتیجه آن تعمیق رکود در این بخش های پیشـران 
اقتصـادی، ورشکسـتگی صنایع تولیدی و افزایـش بیکاری بود. افزایش رکـود یا به تعبیر بهتر کاهش 
رونـق اقتصـادی باعـث می شـود در بلنـد مدت تولیـد و عرضـه کاالهای اسـتراتژیک کاهش یابـد و در 
نهایـت بـا جهـش قیمتـی روبـرو شـود. اتفاقـی که به طـور خاص بـرای بـازار مسـکن رخ داد و امـروز با 

کاهش عرضـه در برابر تقاضـای واقعی مواجهیم.
در همـان زمـان کارشناسـان هشـدار دادنـد کـه ایـن سیاسـت بایـد پـس از ایجـاد ثبـات در اقتصاد 
متوقـف شـود و دولـت یـک جراحـی بـزرگ در اقتصـاد کشـور انجـام دهـد امـا دسـتاوردهای موقتـی 
در کنتـرل قیمت هـا باعـث شـد کـه دولتی هـا فکـر تغییـر را از سرشـان بیـرون کننـد و همـان رونـد را 
ادامـه دهنـد. در شـرایطی کـه اختالف تـورم در داخل و خارج از کشـور روز به روز فاصلـه ارزش واقعی 
ریـال و ارزهـای خارجـی را اضافـه می کـرد، نـرخ ارز بـا کنتـرل دولـت سـال ها ثابـت مانـد تـا جایی که 
دیگـر کنتـرل آن ممکـن نبـود وگرنه تصمیـم گیران اقتصـادی کماکان بر روند اشتباهشـان پافشـاری 

می کردنـد.
متاسـفانه دولتمـردان بـا نیـات سیاسـی و بـه قصـد جلـب رضایت کوتاه مـدت مـردم و جـذب آرا در 
انتخابـات از تغییـرات بـزرگ سـر بـاز زدنـد و بـا رویکـردی محافظـه کارانـه اشـتباهات گذشـته را تکرار 
کردنـد. البتـه حسـاب ویـژه ای کـه آن هـا روی برجـام بـاز کـرده بودند نیـز بی تاثیر نبـود و بسـیاری در 
دولـت خوشـبین بودنـد برجام بـا موفقیت اجرا خواهد شـد و در کمال تعجب فکر می کردنـد با اجرای 

برجـام بـدون تقویـت تولیـد ملی اقتصـاد متحول خواهد شـد!
در واقـع ریشـه وضعیـت کنونـی را باید در رشـد پاییـن تولیدات داخلـی، افزایش شـدید نقدینگی، 
کاهش دسـتوری نرخ سـود بانکی، تثبیت غیرمنطقـی نرخ ارز و توجه بیش از حـد به عوامل خارجی 
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جسـتجو کـرد کـه هـر کدام به تنهایـی می توانند قـوام اقتصـاد را از بین ببرنـد و آن را بـا چالش مواجه 
کنند. 

بـرای بررسـی دقیق تر ریشـه های وضع اقتصادی کشـور در ادامه به برخـی از تصمیمات اقتصادی 
دولـت طی یک سـال اخیر می پردازیم تا مشـخص شـود هر کدام از این سیاسـت ها چگونـه اقتصاد را 

بـه سـمت بحران هدایـت کردند و در نهایت راهکارهایـی برای خروج از آن ارائه خواهد شـد.

 رشد کور نقدینگی، محصول نظام بانکی بیمار

دولـت روحانـی بارهـا تاکید کـرده بود که برای کنترل تـورم از پایه پولی و نقدینگی حراسـت خواهد 
کـرد و بانـک مرکـزی مسـتقل از دولـت عمل می کنـد، اما بـه دفعات این مدعا به چالش کشـیده شـد 
و خـالف آن عمـل کردنـد. نتیجه آن شـد کـه نقدینگی طی دولت هـای یازدهم و دوازدهم بیش از سـه 
برابـر رشـد کـرد و طبق اطالعیه اخیر بانـک مرکزی رقم آن به بیـش از 1600 هزار میلیـارد تومان بالغ 

است. شده 

 نمودار تغییرات پایه پولی و نقدینگی از سال 1380)واحد: میلیارد ریال(
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این میزان از رشـد نقدینگی دو منشـا داشـت. یکی خلق پول توسـط بانک مرکزی در ازای ارزهای 
بلوکـه شـده نفتـی در حسـاب های خـارج از کشـور بـود و دیگری آنکـه بـرای افزایش قـدرت وام دهی 
بانک هـا، قـدرت خلـق پـول آنها از طریق رشـد ضریب فزاینده پولـی افزایش پیدا کرد کـه هر دو عامل 
بـه افزایـش نقدینگـی منجر می شـود که به گفتـه اکثر کارشناسـان مهم ترین عامـل جهش قیمت ها 

همین رشـد بی حسـاب نقدینگی بوده اسـت.

پـس از امضـای برجـام دولت که کار را یکسـره می دید و فکر می کرد مشـکالت بانکی ما بـا خارج از 
کشـور حـل شـده اسـت، در ازای درآمدهـای نفتی بلوکه شـده در خـارج از بانک مرکزی ریـال دریافت 
کـرد و بانـک مرکـزی که هیچ اسـتقاللی در برابـر تصمیمات دولت نداشـت به امید بازگشـت دالرهای 
نفتی در آینده به کشـور خلق پول کرد و در اختیار دولت قرار داد. همین مسـاله باعث شـد پایه پولی 

افزایـش یابـد بدون آنکه ما به ازایی داشـته باشـد.
بدهـی بانک هـا بـه بانـک مرکـزی عامـل دیگـر خلق پـول شـد. در گذشـته عمومـا بدهـی دولت به 
بانـک مرکـزی و ناتوانـی آن در بازگردانـدن بدهی ها عامل خلق پول می شـد اما در سـال های گذشـته 
و خصوصـا در سـال 96 بـا بـاال گرفتن بحران نظام بانکی و ورشکسـتگی چند تعاونی و موسسـه مالی 
و اعتبـاری، دولـت تصمیـم گرفـت از محل بانک مرکـزی این بدهی هـا را پرداخت کنـد و برای خالص 
شـدن از اعتراضات مسـتمر سـپرده گـذاران راحت ترین و بدترین مسـیر را انتخاب کـرد و جای تعجب 
دارد کـه چطـور رئیـس جمهـور حـل مشـکل موسسـات مالـی و اعتبـاری را از نقاط برجسـته عملکرد 
سـیف معرفـی می کنـد! در نتیجـه بازپرداخـت سـپرده های ایـن موسسـات رقمی بالـغ بر یـازده و نیم 

هـزار میلیـارد تومـان به حجم نقدینگی کشـور اضافه شـد.
افزایـش ضریـب فزاینـده بانک هـا نیـز عامـل دیگـر افزایـش نقدینگی بـود. دولت کـه با چالـش رکود 
و بیـکاری در بخش هـای مختلـف دسـت بـه گریبـان بـود، بـرای ایجـاد رونـق مجـوز اعطای تسـهیالت 
بیشـتری را بـه نظـام بانکـی داد. از سـوی دیگر نظـارت ضعیف بانک مرکزی باعث شـده بـود تا بانک ها 
بیش از حد مجاز تسـهیالت پرداخت کنند و در تعیین نرخ سـود سـپرده و تسـهیالت نیز قانون را رعایت 
نکننـد و در سـال 96 طبـق اعـالم بانـک مرکـزی میـزان تسـهیالت پرداخت شـده از طـرف بانک ها 12 
درصـد افزایـش یافـت و بـه مبلغ 613 هزار میلیـارد تومان رسـید.  بانک مرکزی و دولتی ها چنـان به این 
آمارهـا اسـتناد می کردنـد که مشـخص بود هیـچ تصویری از افزایش سـقف تسـهیالت دهـی بانک ها و 
سـرعت گردش پول نداشـتند و هر روز جراید از رقابت بانک ها در پیشـی گفتن برای پرداخت تسـهیالت 
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خبـر می دادنـد. بانک ها با این رویه سـرعت گـردش پول و ضریب فزاینده را به نحو بی سـابقه ای افزایش 
دادنـد کـه نتیجـه آن تسـریع رشـد نقدینگی در کشـور بود. ایـن وضعیت باعث شـد میـزان نقدینگی از 
تولیـد ناخالـص داخلی پیشـی بگیرد و کشـور را با چالـش مواجه کند. نقدینگی بر اسـاس اعالم رییس 
کل بانک مرکزی در پایان سـال 96 به رقم 1530هزار میلیارد تومان رسـید در حالی که در همین سـال 

میـزان اسـمی تولید ناخالـص داخلی با قیمت جـاری 1480هزار میلیـارد تومان بوده اسـت.

 نمودار تغییرات ضریب فزاینده پولی از سال 1380

یـک اقتصـاددان در ایـن بـاره می گویـد: »این افزایـش دو دلیل عمـده دارد یکی خلـق بی رویه پول 
کـه از سـوی بانک هـا صـورت گرفـت. بانک هـا بـدون حسـاب و کتاب خلـق پـول می کنند و ایـن روند 
بی محابـا افزایـش می یابـد. خلـق پول بـه صورت حسـابداری و به عنـوان تسـهیالت در بانک ها انجام 
می شـود و زمانـی  کـه این وام ها پرداخته نشـود بـه صورت واقعی بـه افزایش نقدینگـی می انجامد. در 
حـال حاضـر حـدود 300 هزار میلیارد تومان وام اسـتمهال شـده و مطالبات معوق در سیسـتم بانکی 

وجـود دارد. ایـن مطالبات دامن اقتصـاد ایـران را خواهد گرفت.«
 شقاقی شـهری می افزایـد: »درونزایـی پـول در ایـران بـه گونـه ای منحصر به فـرد اسـت. قـدرت 
خلـق پـول بانک هـا نـه از محل توسـعه وام دهـی و سـرمایه گذاری های جدیـد، بلکه از محـل پرداخت 
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بهره هـای بـاال به سـپرده ها از طرفـی و بدهکارتر شـدن بدهکاران بـه بانک ها )بـدون پرداخت واقعی( 
از طـرف دیگـر درحـال کار کـردن اسـت. ایـن موضـوع در سیاسـت های غلـط پولـی ریشـه دارد کـه 
اقتصـاد ایـران را در دام نـرخ بهـره فـرو بـرد. نتیجه این شـد که رشـد نقدینگی با سـرعت بیشـتر ادامه 
یافـت، امـا بـا کیفیتی بـس خطرناک تـر. دومین علت ایـن حجم نقدینگـی را افزایش سـرعت گردش 
پـول و افزایـش ضریـب فزاینـده اسـت. درصد رشـد ضریـب فزاینـده در حال حاضـر به بـاالی 7درصد 
رسـیده کـه باالتریـن رقـم در تاریـخ اقتصـاد ایـران محسـوب می شـود. یعنـی بـه ازای هـر تومـان پول 
پرقدرتی که به اقتصاد وارد می شـود، حجم آن 7 برابر می شـود. این شـاخص در اقتصاد ایران حدودا 

5 تـا 5/5 درصـد بوده اسـت. « 

تغییر سه سیاست ارزی طی یک سال! 

هـر چنـد افزایـش قیمت ارز و سـقوط ارزش پول ملی، معلول سیاسـتگذاری های کالن غلط دولت 
اسـت امـا اگـر جرقـه مشـکالت اقتصـادی اخیـر را تصمیمـات ارزی دولـت بدانیـم سـخن اشـتباهی 
نگفته ایـم. بـه گفتـه مسـعود خوانسـاری رئیـس اتـاق تهران در نشسـت هیـات نماینـدگان ایـن اتاق، 
تصمیـات غلـط دولـت در بخش ارز دلیل نابسـامانی های اخیر اسـت و دولت با اشـتباهات پی در پی 

در ایـن حـوزه باعـث شـد بی ثباتـی بـه بخش های مختلـف اقتصاد کشـور منتقل شـود. 
اصـرار دولـت دوازدهـم طـی یـک سـال اخیـر بـرای ثابـت نگـه داشـتن نـرخ ارز آن هم در شـرایطی 
کـه دچـار تحریـم شـده ایم و بـا محدودیـت منابـع مواجـه خواهیـم بـود، اصـرار بـر مسـیر اشـتباه بود 
و همـه فعـاالن اقتصـادی می دانسـتند در شـرایط کنونـی دولـت تـوان و ذخیـره پاسـخگویی بـه تمام 
نیـاز جامعـه آن هـم بـا ارز 4200 تومانـی را نـدارد و همیـن عامـل بـه تشـدید بحـران دامـن زد. وقتـی 
دولتمـردان افزایـش نـرخ ارز را تنهـا بـه دلیل دسیسـه دشـمن می داننـد، یعنی هیچ تصوری از ریشـه 
واقعـی مشـکل ندارنـد و با وجود هشـدارهای پـی در پی، کوچکترین احتمالی نسـبت به وقوع چنین 
شـرایطی نمی دادنـد. با تشـدید نوسـانات ارز و طـال در زمسـتان 96 بانک مرکزی اولین برنامـه خود را 
بـرای کنتـرل بازار اعالم کرد که شـامل سـه بخش بـود. بر اسـاس آن برنامه به بانک ها اجازه داده شـد 
تا ظرف مدت دو هفته گواهی سـپرده ریالی با سـود 20 درصدی و سررسـید یک سـاله منتشـر کنند. 
همچنیـن بانـک ها می توانسـتند گواهی سـپرده ریالـی مبتنی بر ارز با سـود 4 درصد و سررسـید یک 

و دوسـاله ارائـه دهنـد. برنامه سـوم نیـز پیش فروش سـکه بهـار آزادی بود. 
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 اینفوگرافی تغییرات سیاست ارزی دولت در یک سال اخیر

هـر چنـد ایـن برنامه هـا نشـان مـی داد بانـک مرکـزی متوجـه شـده خـروج نقدینگـی از بانک هـا 
در نتیجـه کاهـش سـود بانکـی، یکـی از عوامـل تشـدید تالطمـات اقتصـادی اسـت امـا بسـته های 
پیشـنهادی در آن شـرایط پاسـخگوی نیاز مردم نبود و صاحبان سـرمایه همچنان سـرمایه گذاری در 
بـازار ارز و طـال را بـرای حفظ ارزش دارایی هایشـان مناسـب تر می دیدند. به همین دلیـل پس از مدت 
کوتاهـی نوسـانات از سـر گرفتـه شـد و سیاسـت بانـک مرکـزی بـرای کنتـرل جهـش نـرخ ارز و طال با 

شکسـت مواجه شـد.
بـا آغـاز سـال 97 و زمزمه هـای خـروج آمریـکا از برجام تحـرکات تـازه ای در بـازار ارز و طـال رخ داد و 
دولـت کـه درصـدد پایـان دادن به این وضعیت بود تصمیـم گرفت نرخ ارز را یکسـان  کند و جهانگیری 
در ابالغیـه ای شـبانه بـا تحکـم و جدیـت اعـالم کـرد از فـردای آن روز نـرخ دالر در بـازار 4200 تومـان 
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خواهـد بـود و هـر میـزان دالر که مورد نیاز مردم باشـد توسـط دولـت با همین نرخ تامین خواهد شـد. 
بـا ایـن اقـدام دولـت قصد داشـت این اطمینان را بـه مردم بدهد که هیـچ گونه کمبود ذخایـر ارزی در 
کشـور وجود ندارد و از سـوی دیگر از سـوء اسـتفاده سـوداگران جلوگیری کند اما به دلیل محاسـبات 

غلـط این سیاسـت نیز شکسـت خورد.
جهانگیـری در بیسـتم فروردیـن در پایـان جلسـه فوق العاده سـتاد اقتصـادی دولت بـرای مدیریت 
بـازار ارز اینگونـه اظهـار نظـر کرد: »دولت مصمم اسـت به مردم اطمینـان دهد که قادر اسـت اقتصاد 
کشـور را باثبـات، بااطمینـان و قابـل پیش بینـی اداره کنـد، بـه همین دلیـل تصمیم گرفتیم کـه  نرخ 
دالر از فـردا )سه شـنبه( بـرای تمـام فعـاالن اقتصادی و بـرای رفع همه نیازهـای قانونـی و اداری آنان، 
نیازهـای خدماتـی مسـافران، دانشـجویان، محققیـن و دانشـمندانی کـه بـرای کارهـای تحقیقاتـی 
خودشـان بـه ارز نیـاز دارنـد، 4 هـزار و 200 تومـان خواهد بـود و با این عـدد و رقم ارز بـه همه نیازهای 
کشـور از طریـق بانـک مرکـزی و صرافی هـا و بانک هـای تحـت کنتـرل بانـک مرکـزی ارز پاسـخ داده 
خواهد شـد. هیچ نرخ ارزی را با قیمت های دیگری به رسـمیت نمی شناسـیم و برای ما هر قیمت ارز 

غیررسـمی دیگـری در بـازار از فـردا به عنـوان قاچاق تلقی خواهد شـد.« 
فعـاالن اقتصـادی کـه از ایـن اقـدام عجیـب دولـت متحیر شـده بودنـد، اعتـراض کردند امـا گوش 
دولـت بدهـکار نبـود و در نتیجـه فعالیت هـای اقتصـادی به شـدت کاهش یافـت و رکود سـنگین تری 
بـر کشـور حاکـم شـد. در مقابـل ارز ارزان فضای مناسـبی را بـرای برخـورداری از این رانت مهیـا کرد و 
تقاضـا بـرای دریافـت ارز باال رفت. فرصت طلبان در این شـرایط ارز را با نـرخ دولتی دریافت می کردند 
و کاالهـای وارداتـی را بـا قیمت بـاال می فروختند. عده ای نیـز ارز دولتی گرفتند و در بازار سـیاه عرضه 

می کردنـد و یک شـبه ثروتمند شـدند.
عـالوه بـر تصمیم نادرسـت دولـت در نرخ گـذاری ارز، تعطیلی صرافی ها و بخشـنامه ای که پیشـتر 
در خصوص ممنوعیت صادرات و واردات طال صادر شـده بود، نیز اشـتباهات فاحشـی در آن شـرایط 
بودنـد کـه کانال هـای تامیـن ارز در کشـور را بـا مخاطـره روبـرو می کردنـد. در شـرایطی کـه کشـور بـا 
تحریـم بانکـی و محدودیـت در جابجایـی ارز مواجـه اسـت، منطقـا باید از تمام شـیوه ها بـرای جبران 
محدودیت هـا بهـره ببریـم. همـان طـور کـه در دوره قبلـی تحریم هـا، از طریـق واردات ارز چمدانـی و 
ارتباطات صرافی ها با کشـورهای همسـایه توانستیم بخشـی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم. این 
تصمیمـات بـه معنـی خودتحریمـی و ایجـاد محدودیت هـای مضاعف عـالوه بر تحریم هـای خارجی 

بود.
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ناکارآمـدی ارز تـک نرخـی و اعـالم خـروج آمریـکا از برجـام روند صعـودی قیمت ها را تشـدید کرد. 
دالر هـر روز رکـورد می شکسـت و گویـا کسـی جلـودار آن نبـود. لـذا بانـک مرکـزی تصمیـم گرفـت در 
تیرمـاه 97 بـازار ثانویـه را راه انـدازی کنـد و سـامانه نیمـا آغـاز بـه کار کرد. هـر چند از مدت ها پیشـتر 
کارشناسـان تاسـیس بـازار ثانویـه را یکـی از راهکارهـای اساسـی نظام دهـی بـه بـازار ارز معرفـی کرده 
بودنـد امـا ایـن بـازار بـه دلیـل نواقص بسـیار از جملـه محدودیت عرضـه ارز، نتوانسـت کارکرد خـود را 
داشـته باشـد و عمـال بسـیاری از تقاضاهـا پاسـخ گفتـه نمی شـد. لـذا اقبالی بـه آن صـورت نگرفت و 
بـازار سـیاه بـه مـوازات بازار اصلی شـکل گرفت و حتی ممنوعیت فعالیـت صرافان نیز نتوانسـت از آن 
جلوگیـری کنـد. کار بـه جایی رسـید کـه عمال بسـیاری از فعاالن اقتصـادی از تهیه ارز مـورد نیاز خود 

ناتـوان بودنـد و دالر در خیابان هـا و سـوپرمارکت ها خریـد و فـروش می شـد. 
نهایتـا روحانـی تصمیـم گرفـت تحت فشـار مجلـس و افـکار عمومی عبدالناصـر همتـی را به جای 
سـیف بـه ریاسـت کل بانـک مرکـزی منصـوب کنـد. در حکـم انتصاب همتـی ایـن گونه آمده اسـت: 
» انتظـار مـی رود در راسـتای ایجـاد ثبـات، آرامـش و رونق در اقتصاد کشـور، با همـکاری و هماهنگی 
دسـتگاه های ذیربط نسـبت به سـاماندهی بازار پولی و ارزی و پیگیری اصالح و اجرای دقیق مقررات 

نظـام بانکی کشـور اقـدام عاجل و کامـل به  عمـل آورید.« 
ده روز پس از روی کار آمدن همتی سـومین بسـته ارزی دولت ظرف مدت چند ماه ابالغ شـد. این 
بسـته جدید از چند نظر از موارد قبلی بهتر بود و اشـتباهات گذشـته در آن تکرار نشـده بود. نخسـت 
آنکـه سیاسـت تعیین نرخ دسـتوری کنار گذاشـته شـد و همتـی اعالم کرد نرخ توسـط بانـک مرکزی 
مشـخص نخواهـد شـد و هـر نرخـی که در بازار به دسـت آیـد مالک عمل اسـت. بازار ثانویـه نیز بهبود 
یافـت و قـرار شـد تمـام ارز حاصل از صـادرات در این بـازار عرضه شـود و واردکنندگان برای تهیـه ارز به 

همین سـامانه مراجعه کنند.
همچنیـن صرافی هـا بر اسـاس این ابالغیه فعالیت شـان را از سـر گرفتند و می توانسـتند ارز خرید 
و فـروش کننـد. البتـه حـوزه فعالیت آن ها به نسـبت گذشـته محدودتر شـد و تنها می توانسـتند برای 
تامین مصارف خدماتی و مسـافری تامین ارز داشـته باشـند و واردات و صادرات کاال از طریق سـامانه 
نیمـا تامیـن اعتبـار می شـد. بـر ایـن اسـاس دیگـر خریـد و فـروش ارز قاچـاق محسـوب نمی شـد. از 
سـوی دیگـر ارز 4200 تومانـی برای تامین کاالهای اساسـی باقـی ماند و همتی وعـده داد حداقل تا 

فروردیـن 98 ایـن ارز گران نخواهد شـد. 
لـذا در ایـن بسـته سـه بـازار پیش بینی شـده بود کـه کارویژه هرکـدام به ترتیـب تامیـن ارز کاالهای 
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اساسـی و ضـروری، تامیـن ارز صـادرات و واردات کاال و تامیـن ارز خدماتـی و مسـافری در نظـر گرفته 
شـده بـود. بـا وجـود اینکـه ایـن بسـته ارزی به مراتـب مناسـب تر و کامل تـر از بسـته های قبل بـود اما 

چهـار مـورد را هنوز پیـش بینی نکـرده بود. 
نخسـت آنکـه بـرای خریـد و فـروش فیزیکی اسـکناس فکری نشـده بود و عمـده فعالیـت دالالن از 
طریـق خریـد و فـروش فیزیکـی ارز اتفـاق می افتـاد. مشـکل دیگـر اینکـه بـرای کانال های انتقـال ارز 
بـه کشـور پیـش بینی نشـده کـه چگونـه ارز مـورد نیاز تامیـن خواهد شـد. چالـش دیگر نـرخ خوراک 
پتروشـیمی ها بـود کـه بـا توجـه بـه برخـورداری آن هـا از تخفیـف و عرضـه ارز حاصـل از صـادرات در 

سـامانه نیمـا بـه قیمـت بـازار یـک رانت چند هـزار میلیـاردی بـرای آن هـا ایجاد می شـود.
و در نهایـت مسـاله آخـر نحـوه تشـخیص کاالهـای اساسـی اسـت کـه مـالک و معیـاری بـرای آن 
تعییـن نشـده و صرفـا بـه وزارت صمـت سـپرده شـده اسـت کـه سـابقه خوبـی از آن در ایـن بخـش 

نداریم. سـراغ 
نواقـص فـوق در کنـار فضـای روانی جامعـه و هجوم نقدینگی به بـازار ارز باعث شـده که اندکی پس 
از آرامـش بـازار ارز بـاز هـم تالطم بـه آن بازگردد و روند صعودی قیمت ها از سـرگرفته شـود تا جایی که 

در حـال حاضـر دالر در کانـال 17 هزار تومان معامله می شـود.
 این نوسـانات ارزی آثار بسـیار مخربی برای اقتصاد ما داشـت و باعث انتقال چالش به سـایر بازارها 
شـد. تـا جایـی که بخشـی عضو هیات علمی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی می گوید آنقـدر در این یک 
سـال بی تدبیـری در بانـک مرکزی صـورت گرفت که بیش تـر از آن مقدور نبود. یکی از شـرایطی که به 
 واسـطه اشـتباهات دولـت در ایـن حـوزه پیش آمد تجـارت چمدانـی دالر بود کـه ماه ها ادامه داشـت. 

قاچاق سـوخت به کشـورهای همسـایه مورد دیگری اسـت که کماکان ادامه دارد.

واردات گسترده و بی توجهی به تولید

مـواد غذایـی، لـوازم التحریـر، برنـج، چـای، المـپ، پارچـه و پوشـاک، بـذر و نهاده هـای دامـی و 
کشـاورزی، ابریشـم، محصـوالت صنعتـی، قیـر، میـوه، سـنگ پـا، آب معدنـی، عینک، بیسـکوئیت، 
ادویـه، آدامـس، انـواع نوشـیدنی ها و...گویا این فهرسـت پایانی نـدارد. فهرسـت کاالهایی که همگی 
نمونه هـای داخلـی بـا کیفیـت دارنـد و واردات آن هـا در سـال گذشـته بـالی جـان تولیدکننـدگان 
شده اسـت و سـال بـه سـال بـه جمـع تولیدی هـای ورشکسـته افـزوده می شـود و دولت هـم همچنان 
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کار خـود را می کنـد.
شـعار حمایت از تولید ملی در دهان همه مسـئولین دولتی می چرخد اما متاسـفانه حداقل باوری 
بـه آن وجـود نـدارد و خود دولت یکی از بزرگترین مشـتریان کاالهای خارجی اسـت و بـا وجود قوانین 

و مقـررات به شـیوه های گوناگون آن هـا را دور می زند.
خالقـی دبیـر خانـه صنعت ، معدن و تجـارت تهران گفت: »نیـاز مداوم مردم به مصـرف کاال موجب 
شـد تا مسـئوالن همیشـه دسـت به واردات کاال از خارج از کشـور بزنند و همین امر تهدید اصلی برای 
ادامـه حیـات تولید ملی محسـوب می شـود. توزیع کاالی قاچاق تا حدی در کشـور بـه راحتی صورت 
می گیـرد که شـما بـه راحتی می توانید کاالیی را که بـه صورت غیرقانونی وارد شـده، با یک تلفن درب 
منـزل دریافـت کنیـد و هیچگاه برخورد جـدی با ورود و فـروش کاالهای قاچاق صورت نگرفته اسـت. 
بـا وجـود بسـتر مناسـب بـرای واردات کاال و معضـل دامن گیـر قاچـاق، تولیـد کننـده داخلـی چگونه 

می تواند در بازار کشـور جـان بگیرد. 
دولـت بـه عنـوان یکی از مصرف کننده های اصلی کشـور بایـد بداند که چه کاالیی در کشـور تولید 
می شـود و آیـا تولیـد داخلـی می تواند جوابگـوی نیازهای بـاالی دولت باشـد در این جهـت قانونگذار 
بـا  قانـون حداکثـر اسـتفاده از تولیـد داخلی این تکلیـف را به دولت کرد کـه تأمین نیازهای خـود را از 

کاالی ملـی تأمین کند.
گاهـی اوقـات یـک اداره یـا سـازمان دولتی درخواسـت کاالیـی را دارد که یک تولید کننـده داخلی 
بـه تنهایـی قادر به تأمین آن نیسـت در این مواقـع مأموران خرید معموال اقدام به خرید از شـرکت های 
خارجـی می کننـد در صورتـی کـه بایـد بـا تجمیـع دو یا چنـد کارخانـه تولید کننـده داخلـی آن کاال، 

اقـدام بـه تأمین محصول مـورد نیاز خـود کند.
ذی حسـاب ها موظفنـد تمـام خرید هـا را چـک کننـد و بـر اسـاس قانون اگـر کاالیی اسـتاندارد 
ملی را نداشـت این افراد مجرم شـناخته شـده و باید پاسـخگو باشـند، اما متأسـفانه این قانون تا 
کنـون به درسـتی اجرا نشـده اسـت. حتـی در برخی موارد دیده شـده کـه اداره ها و سـازمان های 
دولتـی مناقصاتـی را بـرای خریـد یک کاال ترتیـب می دهند و در آنجا شـرایطی را مطـرح می کنند 
کـه مخصـوص یـک کاالی خارجـی اسـت و یـک تولیـد کننـده ایرانـی قـادر به تأمیـن تعـداد تیراژ 
مـورد نظـر آنهـا نیسـت و بـا یـک ترفنـد سـاده قانـون را دور زده و خریـد کاالی خارجـی را انجـام 

می دهـد.« 
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جدول آمار کل واردات و صادرات کشور در سال 1395 و 1396

براسـاس آمـار گمـرک، حجم کل صادرات در سـال ۹۶ رقم ۴۷ میلیـارد دالر و حجـم کل واردات ۵۴ 
میلیـارد دالر بـوده کـه از تـراز تجاری منفی هفت میلیـارد دالری حکایت دارد. این حجـم از واردات که 
بسـیاری از آن ها غیرضروری و دارای نمونه های داخلی هسـتند نشـانه کم توجهی مسـئوالن به تولید 
داخـل و اقتصـاد مقاومتـی اسـت. آن هم در شـرایطی کـه در جنگ اقتصادی قـرار داریـم و باید تا حد 

امکان از منابع کشـور حراسـت شـود و از خروج ارز جلوگیری کنیم.
 

جدول آمار کل واردات کشور به تفکیک مبدا در سال 1395 و 1396
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واردات گسـترده بـه عنـوان یـک اقـدام آسـان در برابـر پیچیدگی هـای حمایـت از تولیـد داخلـی و 
مدیریت آن، بسـیاری از مواقع انتخابات اول بدنه دسـتگاه های دولتی کشـور اسـت و دولت نه تنها از 
واردات غیرضـروری توسـط بخـش خصوصی جلوگیـری نکرده که خـودش از وارداکننـدگان اصلی به 
شـمار می آیـد. بـه همین دلیل اسـت که شـاهد کاهش رونـق و بهـره وری در بخش تولیـدی و افزایش 

آمار بیکاری هسـتیم.
آفـت دیگـر کـم توجهـی بـه اقتصـاد مقاومتـی، افزایـش وابسـتگی بنگاه های اقتصـادی بـه خارج 
از کشـور بـوده اسـت. کشـور مـا در شـرایط عـادی قـرار نـدارد که تصمیـم گیـران اقتصـادی بخواهند 
مبتنـی بـر شـیوه های متعـارف کشـور را اداره کنند. به دلیل دشـمنی ها و تخاصمـات خارجی ما باید 
بـه سـمتی حرکـت کنیم کـه در حوزه هـای اسـتراتژیک کامال خودکفـا و مسـتقل از خارج باشـیم و در 
بزنگاه ها دچار نوسـان و چالش نشـویم. متاسـفانه اقتصاد ما طی سـالیان گذشـته مسـیری برعکس 
را پیمـوده اسـت و تولیدکننـدگان داخلـی برای تامین مواد اولیه و دسـتگاه ها و تجهیـزات و تکنولوژی 
تولیـد وابسـته تر از گذشـته شـده انـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـا نوسـانات ارزی و محدودیت های 

ناشـی از تحریـم  خارجـی با چالـش مواجه می شـوند.
راغفـر در ایـن موضـوع خاطرنشـان کـرد: »اگـر تولیـد در داخل با کمترین وابسـتگی بـه ارز داخلی 
بـه خصـوص دالر ادامـه مـی یافـت، یقینـا تحریـم هـای آمریـکا نمی توانسـت فشـار چندان جـدی بر 
ایـران وارد کنـد. از ایـن رو شـاید کشـورهای تحریـم کننـده ایـران به فکر تحریـم نمی افتادنـد، چرا که 
تحریـم اثربخشـی خـود را در رابطـه با ایران از دسـت می داد. اما زمانی که تولید به شـدت آسـیب دید 
و امـر واردات بـه کشـور اوج گرفـت، یقینـا وابسـتگی اقتصـاد بـه بازارهای جهانـی و دیگـر ارزها مانند 
دالر، زمینـه را بـرای فشـار از طریـق تحریـم و ملتهـب کردن بـازار فراهم مـی کند. این مسـاله در دولت 
دوازدهـم نیـز ادامـه پیدا کـرد و ضربه جدی به مدیریت دولت روحانی زده اسـت کـه احتماال می تواند 

سـایر وزرای اقتصـادی کابینه را هـم برکنار کند.« 
بـی توجهـی بـه نیازهـا و مطالبـات بخـش خصوصـی نقطـه ضعـف دیگـر دولـت طـی تصمیمـات 
اقتصـادی کالن در دولـت دوازدهـم بـوده اسـت. ایـن بی توجهـی از سیاسـت های ارزی شـروع شـد و 
در محدودیت هـای تجـاری، بخشـنامه های متعـدد و دسـت و پاگیـر، مالیات سـتانی غیرهوشـمند، 

سیاسـت های پولـی و مقـررات خودتحریـم کننـده ادامـه یافـت.
غالمحسـین شـافعی رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران بـا انتقـاد از ایـن وضعیـت گفـت: »دولت ها طی 
ایـن مـدت به جـای اقدامات واقعی، صرفا ژسـت های توسـعه خواهی و حمایت از بخـش خصوصی را 
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گرفته انـد . هنگامـی کـه دولت هـای مختلف از حضـور بخش خصوصـی در اقتصاد کشـور صحبت به 
میان می آورند، منظورشـان فقط حضور بخش خصوصی در انجام سـرمایه گذاری ها و ایجاد اشـتغال 
در کشـور اسـت  اما باید به این نکته توجه داشـت که حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشـور صرفا  
بـا انجـام سـرمایه گذاری ها و ایجـاد اشـتغال بـه دسـت نمی آیـد، بلکـه بخـش خصوصـی هم بایـد در 
سیاسـتگذاری ها و تصمیم سـازی ها و هـم در اجـرا مشـارکت داشـته باشـد . بنابراین نمی شـود در امر 
سیاسـتگذاری از بخـش خصوصـی نظرخواهـی نکـرد . حتی در برخی مواقع شـاهد این هسـتیم که 

تصمیمـات وارونـه در جهت عکس توسـعه کشـور گرفته می شـود. « 

فساد و رانت زمینه ساز بحران اقتصادی و اجتماعی است

ظلـم علـی السـویه عیـن عدالـت اسـت! این تعبیری اسـت که بـرای سیاسـت های توزیعـی در یک 
جامعـه تحـت محدودیت هـای موجـود اسـتفاده می شـود. به عبـارت دیگر بر اسـاس ایـن اصل وقتی 
محدودیتـی ناشـی از شـرایط و یـا تصمیمـات اشـتباه ایجـاد می شـود بهتـر اسـت در توزیـع منابـع و 
فرصت هـا تـا حـد امـکان برابـری رعایـت شـود و در ایـن صـورت گفتـه می شـود در حد امـکان عدالت 

رعایت شـده اسـت.
در شـرایطی کـه امروز به دلیل سیاسـتگذاری های غلـط دولتمردان ما دچـار چالش های اقتصادی 
و جهـش تورمـی هسـتیم، توزیـع عادالنـه منابع کشـور حداقل انتظاری اسـت کـه مـردم می توانند از 
حاکمانشـان داشـته باشـند کـه اگر این گونه می شـد تجربه گذشـته نشـان داده اسـت که مـردم اهل 
صبر و قناعت هسـتند. اما در شـرایطی که مشـکالت اقتصادی فشـار زیـادی به خانواده هـا وارد کرده 

اسـت، فسـاد، رانت و تبعیض غیرقابل تحمل می شـود.
متاسـفانه دولـت دوازدهـم علی رغم حساسـیت افکار عمومی و شـکل گیری پویش های ضد فسـاد 
همچنـان نسـبت بـه آن بی تفـاوت اسـت و در کنـار آن سیاسـت های اقتصـادی اشـتباه و غیراصولی، 
فرصتـی بـرای سـودجویان و رانت خواران مهیا کرده اسـت تا با سـوء اسـتفاده از شـرایط موجود جیب 
خـود را پـر کننـد و بـر فشـار معیشـتی مـردم اضافـه کننـد. رانت هـای میلیـاردی ارزی، واگذاری های 
غیراصولـی، انتصابـات جریانـی و به دنبال آن واگذاری امتیاز و رشـوه مانند آنچه در مجلس شـاهد آن 

بودیـم همگـی مصادیق این وضعیت هسـتند.
گسـترش رانـت و فسـاد و تبعیـض چند پیامـد برای کشـور دارد. نخسـت آنکه باعث سـرخوردگی و 
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بی اعتمـادی و عـدم همبسـتگی مـردم بـا دولت می شـود و نمـود آن در انبار کـردن کاالهـای ضروری 
در خانه هـا و تبدیـل ریـال بـه دالر و امثـال آن مشـخص می گـردد. در چنین شـرایطی دولـت به عنوان 
مرکز اقتدار دچار بحران نفوذ و مشـرعیت و اعتبار می شـود و تصمیمات و درخواسـت هایش از طرف 

جامعـه پـس زده خواهـد شـد که بـه افزایش بحران و دشـوارتر شـدن حـل آن می انجامد.
ایـن بی اعتمـادی و ناامیـدی از اصـالح سـاختار، بـر فعـاالن اقتصـادی نیز تاثیـر می گـذارد و آن ها 
بـرای حفـظ ارزش دارایـی خـود و کسـب سـود ترجیح می دهنـد به جـای فعالیت تولیدی، به سـمت 
واسـطه گری برونـد کـه نتیجـه آن تضعیـف اقتصـاد ملـی اسـت. در چنیـن شـرایطی نبایـد انتظـار 

سـرمایه گذاری از فعـاالن داخلـی و خارجـی داشـت.
شـافعی رئیس اتاق ایران معتقد اسـت: »رانت و فسـاد خطر از دسـت رفتن سـرمایه های اجتماعی 
را بـه دنبـال دارد، فسـاد سـازمانی باعـث می شـود تجمع گرایی تبدیل بـه قاعده  عمومـی و اجتماعی 
شـود و فقر احساسـی در جامعه گسـترش می یابد و احسـاس فقر خطرناک تر از فقر واقعی اسـت. با 
شـروع ایـن نوع از فقر منابع کشـور به سـمت تولید کاالهـای ضروری نخواهد رفـت، قیمت ها افزایش  
خواهـد یافـت و فقر نسـبی جامعه شـدیدتر و شـدیدتر خواهد شـد. ما در زمان جنـگ تحمیلی منابع 
کافـی و الزم را در اختیـار نداشـتیم و دچـار تحریـم بودیـم، امـا شـاهد نابرابـری ایـن چنینـی نبودیم و 
احسـاس امنیت و همبسـتگی مردم بهتر از حاال بود.  فسـاد کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگ تری 

از جامعـه در سیاسـت گذاری ها و حرکت های اجتماعی مشـارکت داشـتند.« 

حکایت غریب پیش فروش سکه

ماجـرای پیـش فـروش سـکه از اتفاقـات عجیـب یـک سـال گذشـته اسـت و جـای حیـرت و درس 
گرفتـن بسـیار دارد. بهمـن مـاه سـال 96 بـود کـه بانک مرکـزی اعالم کـرد برای تعدیـل بـازار و تامین 
تقاضاهـای موجـود سـکه بهـار آزادی به میـزان نیاز پیش فروش می کنـد و پس از آن بیـن بهمن 96 تا 

فرودیـن 97 بیـش از 7 میلیـون و 600 هـزار قطعـه سـکه بهـار آزادی را پیـش فـروش کرد. 
در آن زمـان قیمـت سـکه بهـار آزادی در حـدود یـک میلیـون و 500 هـزار تومـان بـود کـه بـه گفتـه 
کارشناسـان 250 هزار تومان حباب داشـت و باالی ارزش واقعی آن داد و سـتد می شـد. با این وجود 
انتقـادات بسـیاری نسـبت بـه ایـن اقدام بانـک مرکزی وجـود داشـت، چرا کـه این تقاضاهـا تقاضای 
واقعـی نبودنـد و بـرای حفـط ارزش دارایی هـا بخشـی از نقدینگـی مـردم به این سـمت آمده بـود و در 
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بلنـد مـدت بـا تغییر شـرایط اقتصـادی از حجم تقاضا کاسـته می شـد. همچنیـن بانک مرکـزی برای 
ایـن کار ناچـار بـود از ذخایـر خـود هزینه کند.

بـه هـر ترتیـب این اقدام انجام شـد و پس از تحویل سـکه های فروخته شـده در بازار قمیت سـکه به 
حـدود چهـار میلیـون و 500 هـزار تومان رسـید، یعنی سـه برابر قیمـت قبلی. هر چند بخشـی از این 
افزایـش قیمـت ناشـی از جهش نـرخ دالر در بازار بـود اما حبابی که بانک مرکزی برای تخلیه آن سـکه 

پیـش فـروش کرده بود نیز حدودا سـه برابر شـد و بـه 650 هزار تومان رسـید.

 نمودار تغییرات نرخ سکه بهار آزادی طرح جدید در یک سال اخیر

بـا ایـن اقـدام بانک مرکزی توامان مرتکب چند اشـتباه شـد. نخسـت آنکـه 70 تـن از ذخایر طالی 
ایـن بانـک کـه در شـرایط تحریمی بسـیار حیاتی هسـتند از دسـت رفت. عـالوه بر آن بـه دلیل تفاوت 
قیمـت سـکه های فروختـه شـده و نـرخ بـازار بـه ازای هـر سـکه، رقمـی در حدود یـک میلیـون تومان 
سـود بی دردسـر عایـد خریـداران شـد. اشـتباه سـوم نحـوه پیـش فـروش این سـکه ها بود کـه به هیچ 
وجـه بـا منطـق تعدیـل بـازار همخوانی نداشـت و از یک فسـاد گسـترده در رونـد واگذاری هـا حکایت 
داشـت. درصـد باالیـی از سـکه های پیـش فـروش شـده در اختیـار چنـد نفـر قـرار گرفت که عـالوه بر 
سـود چندصدمیلیـاردی کـه بـه جیـب زدنـد قابل پیش بینـی بود کـه این سـکه ها را احتـکار خواهند 
کـرد و خبـری از افزایـش عرضـه در بـازار نخواهـد بـود. تنها یک نفـر همان طور کـه در اخبـار آمد، 38 

هـزار قطعه سـکه خریـداری کرد!
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لطفعلـی بخشـی، عضـو هیئـت علمی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه عالمه طباطبایـی در ایـن باره 
می گویـد: »تحلیـل اشـتباه دولـت در خصوص سـکه و ارز این بود کـه موضوع را به شـکل یک عرضه و 
تقاضـا دیـد، بـه ایـن معنی که مـازاد تقاضایی بـرای این دو وجـود دارد پـس در صـورت افزایش عرضه 

می تـوان شـرایط را مدیریـت کرد.
امـا در وضعیـت کنونـی طـی ماه هـای اخیـر دولـت هرچـه سـکه و ارز بـه بـازار تزریـق کنـد در بـازار 
جـذب می شـود، ایـن موضـوع هـم بـه ایـن دلیل اسـت کـه وضعیـت نااطمینانـی در جامعـه رخ داده 
اسـت. دولـت نمی توانـد یـک تصویر روشـن از آینـده ارائه کند، حتـی نمی تواند تصویر روشـنی از یک 
مـاه آینـده بدهـد، بنابراین در چنین شـرایطی تحلیل اوضاع به این صـورت که تزریق سـکه و ارز مازاد 

تقاضـا را کاهـش خواهد داد، تحلیل اشـتباهی اسـت.« 
بـه هـر ترتیـب حتـی اگـر ایـن سـکه ها به درسـتی هـم عرضه می شـدند بـاز هـم این تصمیـم بانک 
مرکـزی قابـل دفـاع نبـود و هیـچ ضـرورت و نیـازی بـرای عرضـه این حجـم از طـال در این شـرایط و به 
ایـن شـکل وجـود نداشـت. بماند کـه نـوع واگذاری ها اعتماد مـردم به نظـام بانکـی را مخدوش تر کرد 

و آسـیب جـدی به فعـاالن ایـن بـازار وارد کرد.
حجـت الـه شـفائی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صـادر کنندگان  طال و جواهـر در این باره تصریح 
کـرد: »متاسـفانه بانـک مرکزی در کوتاه مدت سیاسـت ذخیره سـازی را زیر پا گذاشـت و بـه بهانه حراج 
سـکه و تنظیـم بـازار  باعـث پیـش فروش ۷۰  تن سـکه شـد. بانک مرکـزی صنعت هفت هزار سـاله طال 
و جواهـر را بـه نابـودی کشـانده و  نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاسـت نادرسـت بانک مرکـزی و عدم 

فعالیـت بخـش خصوصی بیشـتر از تحریم های موجود لطمه بیشـتری به ما مـی زند.« 

آغاز بی ثباتی با کاهش دستوری سود بانکی

تـورم  نـرخ  افزایـش  نشـده،  نقدینگـی خنثـی  انباشـت  بـه  توجـه  بـا  طـی هفته هـای گذشـته، 
مصرف کننـده و تولیدکننـده و وضعیـت ملتهـب بـازار ارز، زمزمه هایـی بـه گـوش می رسـد کـه بانـک 
مرکـزی در حـال بررسـی  روش هـای افزایـش نـرخ سـود، بـرای جلوگیـری از انتقـال نقدینگی بـه بازار 
دارایـی  اسـت.   ایـن گمانه زنی هـا در پی انتقادات کارشناسـان نسـبت به کاهش دسـتوری نرخ سـود 

سـپرده ها و تسـهیالت در سـال 96 شـنیده می شـود.
اقدامـی کـه بـه علت کاهـش نرخ سـود و جذابیـت سـپرده های غیردیـداری بانک ها، باعث سـیال 
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شـدن نقدینگـی و افزایـش تقاضـای دارایی هـا و کاالهـا شـد و یکی از علـل اصلی افزایـش قیمت ها و 
تالطم هـای اقتصـادی اخیر دانسـته می شـود. 

بانـک مرکـزی 30 مـرداد مـاه 96 تصمیـم بـه کاهش نرخ سـود سـپرده بانکـی به سـطح 15 درصد 
گرفـت. تصمیمـی کـه یـک سـال قبل از آن شـورای پـول و اعتبار اتخـاذ کرده بـود. در آن بـازه به دلیل 
افزایـش نقدینگی ناشـی از رقابت بانک ها و موسسـات در جذب سـپرده ها و افزایـش ضریب فزاینده، 
برخـی از کاهـش سـود بانکـی حمایت می کردنـد اما بـه عواقب خـروج این حجم عظیـم از نقدینگی 

از بانک هـا توجه نمی شـد.
درسـت از همـان زمـان بـود کـه نوسـانات در بازارهـای موازی مانند مسـکن، بـورس، ارز و طـال آغاز 
شـد و بـه دلیـل قدرت نقدشـوندگی طـال و ارزهـای خارجی و عدم رشـد آن ها بـرای چند سـال و ارزان 

بـودن نسـبت بـه ارزش واقعـی، این بـازار بیـش از دیگران مـورد اقبال قـرار گرفت.

جدول تغییرات حجم نقدینگی در دو سال گذشته به تفکیک پول و شبه پول )واحد: هزار میلیارد ریال(

طبـق آمـار بانک مرکزی از وضعیت بدهکاری و بسـتانکاری بانک ها، حجم نقدینگـی که در تیر ماه 
امسـال از 1600 هـزار میلیـارد تومان گذشـت، در تیر 96 رقـم 1333 هزار میلیارد بوده و رشـد 20.1 
درصـدی داشـته اسـت. در همیـن بـازه سـپرده های غیردیداری یا شـبه پول که نسـبت مسـتقیمی با 
تـورم دارنـد 18.1 درصـد و حجـم پـول 34.7 درصد رشـد کرده انـد. این یعنی آن بخـش از نقدینگی 
کـه بـه سـرعت می تواند بـه بازارهای دیگر منتقل شـود بیـش از دوبرابر سـپرده های غیردیداری رشـد 
داشـته اسـت. در چنیـن شـرایطی با هر نوسـان اقتصـادی ایـن سـپرده های از بانک خارج می شـوند 

و بـه سـمت بازارهـای دیگـر حرکـت می کنند. مانند اتفاقـی که در ماه های گذشـته شـاهد آن بودیم.
مقایسـه میـزان تغییـرات سـهم پـول و شـبه پـول در بازه های تیـر 95 تـا تیـر 96 و تیر 96 تـا تیر 97 
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تاثیـر کاهش دسـتوری سـود سـپرده ها را به خوبی نشـان می دهـد. در فاصله تیر 95 تا تیـر 96  حجم 
پول 14.4 و حجم شـبه پول 24.6 درصد رشـد داشـته اند و میزان رشـد شـبه پول نزدیک به دو برابر 
حجـم پـول بـوده اسـت. دقیقا عکس اتفاقی که در سـال بعـد رخ داد. سـپرده های غیردیـداری نقش 
ضدتورمـی دارنـد و بـا وجود افزایش ضریب فراینده و افزایش سـرعت خلق پول، در شـرایط نوسـانات 
اقتصـادی توصیـه می شـود بـا ارائه شـرایط جذاب از طـرف بانک ها، سـرمایه ها به این سـمت هدایت 

شوند. 
در کنـار آن، تغییـرات حجـم اسـکناس در بانک هـا و در دسـت مـردم نیـز همیـن مسـیر را پیمـوده 
اسـت. بـر اسـاس آمـار بانـک مرکـزی در شـهریور 97 کل حجم اسـکناس و سـکه موجود در کشـور به 
56 هـزار و 200 میلیـارد تومان رسـیده که 41 هزار و 500 میلیارد آن در دسـت مـردم، 10 هزار و 200 
میلیـارد در بانک هـا و 4 هـزار و 500 میلیـارد در اختیـار بانـک مرکزی اسـت اما در شـهریور سـال قبل 
کل حجـم اسـکناس و سـکه 51 هـزار و 900 میلیـارد تومـان بود کـه 35 هـزار و 100 هزار میلیـارد در 
دسـت مـردم، 12 هـزار و 300 هـزار میلیـارد در بانک هـا و 6 هـزار و 900 هزار میلیـارد در اختیار بانک 
مرکزی قرار داشـت. با این حسـاب حجم اسـکناس و سـکه در دسـت مردم 6400 میلیارد تومان رشـد 

کـرده و ایـن آمـار بـرای بانک هـا و بانـک مرکـزی از کاهـش 2100 و 2400 میلیاردی خبـر می دهد.
در نهایت می توان گفت هم تصمیم آن روز بانک مرکزی در کاهش دسـتوری نرخ سـود اشـتباه بود 
و هـم اینکـه اگـر امروز بدون اصالح سـاختاری نظام بانکی صرفا به افزایش نرخ سـود سـپرده ها اقدام 
کنـد اشـتباه کـرده اسـت. نظـام بانکی کشـور به یک جراحـی بـزرگ نیازمند اسـت و تا زمانـی که این 

اصالحـات انجام نشـود شـاهد انتقال بحران آن به سـایر بخش های اقتصـاد خواهیم بود.

اقتصاد پلیسی درمان نیست

بـا مفسـد بایـد مقابله کـرد و آن را طبق قانـون با باالترین مجـازات تنبیه کرد. خصوصا اینکه کشـور 
در شـرایط جنـگ اقتصـادی باشـد و عـده ای بـه دنبـال سـوء اسـتفاده از آن برونـد. اما این متـرادف با 
اقتصـاد پلیسـی نیسـت. دولـت بایـد قبـل از هـر تصمیمـی ابتـدا تمام شـرایط را بـه خوبی بسـنجد و 
جوانـب مختلـف را ببیند و سـپس نسـبت بـه تخطی از آن مجـازات اعمـال کند. وقتـی در یک جامعه 
عمـوم مـردم و فعـاالن اقتصـادی از یـک قانـون اقتصادی پیـروی نمی کنند باید بـه دنبال ایـراد قانون 

گشـت نه اینکـه چـاره را در اقدامات انتظامـی یافت.
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تصمیمـات اشـتباه پـی در پی دولت در زمینه ارز، طـال، واردات و قوانین گمرکی و موارد دیگر که در 
باال آوردیم باعث شـد امکان اجرای آن توسـط جامعه وجود نداشـته باشـد و به هر نحوی از آن سـرباز 
بزنند. شـاید برجسـته ترین نمونه هایی که در ماه های اخیر شـاهد آن بودیم قیمت گذاری دسـتوری 
دولـت در ارز و کاالهـای مصرفـی بـود. وزارت صنعـت و تعزیـرات بـرای جلوگیـری از افزایش نارضایتی 
عمومـی تـالش می کردنـد از افزایش قیمت کاالهـا جلوگیری کنند در حالی که رشـد تورم هزینه های 
تولیـد و واردات را افزایـش داده بـود و امـکان عرضه کاالها با نرخ های قبلی در مواردی وجود نداشـت.
همیـن اقدامـات غیر اصولی اسـت که به شـکل گیری بازار سـیاه منجر شـد و یا بسـیاری از کسـبه 
ترجیـح دادنـد واحدهـای تجـاری خودشـان را تعطیـل کننـد. در نهایـت مسـئوالن نیـز بـه ایـن جمع 

بنـدی رسـیدند کـه بایـد میزانی از رشـد قیمت ها را به رسـمیت بشناسـند.
وحیـد شـقاقی، اقتصـاددان و عضو هیئت علمی دانشـگاه خوارزمـی می گوید: »دولتی هـا در این 
چنـد مـاه اقتصـاد را تبدیل بـه یک اقتصاد پلیسـی کردند که هنوز هم آن فضای پلیسـی وجـود دارد. 
در سـال هایی که در اقتصاد کار کرده ام متوجه شـدم اقتصاد پلیسـی خودش یک پلیس می خواهد، 
بـه ایـن معنـی که اگر دولت بخواهد اقتصاد را به شـکل پلیسـی اداره کند می بایسـت یک پلیس دیگر 
بـرای مراقبـت از پلیـس اولیـه بگذارد، فهمیـدم کنترل و نظـارت با نیروی انسـانی امکان ناپذیر اسـت 
و سیسـتم بـه مشـکالت گرفتـار می شـود. با اینکـه دولت اقتصاد را پلیسـی کرده اسـت، صدا و سـیما 
و سـایر رسـانه ها نیـز دچـار یـک فریـب شـده اند و هـر روز گزارش هـای پرطمطراقـی منتشـر می کنند 
کـه تعزیـرات جلـوی احتـکار را گرفتـه اسـت، در حالی کـه تعزیـرات اگر خـودش را جمع کنـد کفایت 

می کند.« 

راهکارها

 اجرای سیاست ارزی شناور مدیریت شده

تـوان دولـت در کنتـرل بازار ارز محدود اسـت و زمانی که فشـار قیمت ها از آسـتانه تحمـل بازار عبور 
کنـد، قیمت هـا بـه صورت جهشـی بـاال خواهند رفـت. همان طور کـه طی دهه هـای قبل بارهـا آن را 
تجربـه کردیـم و هربـار دولت هـا متوجه شـدند که امکان تثبیـت نـرخ ارز در بلند مدت وجود نـدارد اما 
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بـاز هـم دولـت بعـدی برای اهداف سیاسـی و کسـب آرای مـردم در انتخابات به سـمت نرخ دسـتوری 
می رود.

کنترل دسـتوری نرخ ارز عالوه بر آنکه باعث قاچاق کاالهای اساسـی به خارج از کشـور می شـود، 
در بزنگاه هایـی کـه اقتصـاد بـا چالشـی مواجه می شـود به نـاگاه به جهـش نرخ ها و تشـدید بحران ها 
منجـر می شـود. درسـت ماننـد تجربه ماه هـای اخیر که بـا تحریم های آمریـکا و عملیات روانـی آن ها، 
کنتـرل نـرخ ارز از دسـت دولـت خارج شـد. همچنیـن بی ثباتی چند ماهـه ناشـی از آن باعث کاهش 

سـرمایه گذاری و رشـد اقتصادی می شـود.
بهترین شـیوه برای مدیریت ارز، همان طور که در برنامه ششـم توسـعه نیز به دولت تکلیف شـده، 
روش شـناور مدیریـت شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن نـرخ مبتنـی بـر مکانیسـم بـازار تعییـن می گردد 
امـا بانـک مرکـزی از طریـق ابزارهـای خـود به شـکل غیرمسـتقیم از نوسـانات شـدید و هیجانـی بازار 
جلوگیـری می کنـد. در این شـیوه مبتنی بر نرخ تـورم، نرخ برابـری ریال با ارزهـای خارجی به صورت 

واقعـی تعییـن می شـود و دیگـر جهشـی در کار نخواهد بود.

کاهش وابستگی کشور به دالر

همانطـور کـه در نمـودار ذیل مشـاهده می کنید بیـش از 65 درصد ذخایـر ارزی بانک های مرکزی 
در دنیـا دالر اسـت و این مسـئله نشـان دهنـده قدرت باالی آمریـکا در جهان برای نفوذ و اعمال فشـار 

بر اقتصاد کشورهاسـت. 
 بـرای کاهـش آسـیب پذیـری اقتصاد، با توجه به دشـمنی قدیمـی و ادامـه دار آمریکایی هـا باید در 
اسـرع وقت و تا حد امکان از وابسـتگی کشـور به دالر بکاهیم و برای این منظور چند روش پیش روی 

دولتمردان وجود دارد.
پیمان های پولی چند جانبه از جمله شـیوه های متداول اسـت که کشـورهای مسـتقل مانند چین 
و روسـیه در پیـش گرفته انـد. بـه نحـوی کـه در مبـادالت تجاری شـان بـه جـای دالر از ارزهـای محلـی 
اسـتفاده می کننـد و راه مداخله و اعمال فشـار از طرف آمریکا را می بندنـد. در این روش بانک مرکزی 
بـا انعقـاد قراردادهایـی با شـرکای تجاری اصلی به صـورت دوجانبه یـا چندجانبه این امـکان را فراهم 
می کنـد تـا بـدون نیـاز بـه دالر کاال و خدمات مبادله شـود. بالک چین هـا نیز به عنوان بسـتر تبادالت 

الکتورنیـک پولـی می تواننـد به این رونـد کمک کنند.
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راهبـرد دیگـر اسـتقالل حداکثـری در تولیـد، خصوصـا تولیـد کاالهـای اسـتراتژیک اسـت. گاهی 
اوقـات صنایـع تولیـدی بـه دلیـل کامـل نبـودن برخـی زیرسـاخت ها ترجیـح می دهنـد مـواد اولیـه و 
برخـی قطعـات قابـل تولید در داخل را از خارج وارد کنند. سـهولت، قیمـت ارزان تر و تکنولوژی باالتر 
عمومـا دلیـل آن اسـت در صورتی که ظرفیت بالقوه خوبی برای تولید در بسـیاری از مـوارد وجود دارد 
و حتـی گاهـا بـا سـرمایه گذاری می توانیـم مزیـت داشـته باشـیم. راه افتـادن ایـن چرخـه بـه اقدامات 
تشـویقی و مطالعاتـی دولـت نیازمنـد اسـت تا بـرای بخـش خصوصـی دارای منطق اقتصادی شـود. 

همچنیـن سیاسـت های تعرفـه ای نیـز می تواند مکمـل سـرمایه گذاری داخلی باشـد.

حمایت از تولید ملی

دولـت بایـد در اسـرع وقـت بـه یـک بانـک جامـع اطالعـات اقتصادی بـا محوریـت تولید در کشـور 
دسـت یابـد. بـر اسـاس ایـن بانـک دولـت می دانـد چـه میـزان کاال در کشـور تولیـد می شـود و چـه 
کاالهایـی نیـاز بـه واردات دارنـد. در شـرایط کنونـی بایـد بـدون هیـچ تعارفـی از واردات کاالهایـی کـه 
نمونـه داخلـی دارند با سیاسـت های تعرفـه ای جلوگیری کند و اگر کسـی می خواهـد کاالی خارجی 
مصرف کند باید عوارض سـنگین آن را بپردازد. مسـیری که باعث شـد کشـور ژاپن در مدت کوتاهی 
ویرانی هـای جنـگ جهانی دوم را بازسـازی کند و در بین اقتصادهـای برتر جهان قرار گیرد. همچنین 

مبـارزه بـا قاچاق همپـای جلوگیـری از واردات ضروری اسـت.
از سـوی دیگـر بـا ارائه بسـته های تشـویقی شـامل یافتـن بازارهـای صادراتـی، تخفیفـات گمرکی، 
تخفیفـات تعرفـه و عـوارض، ارائه تسـهیالت بـرای ارتقـای تکنولوژی تولیـد، تحریک تقاضـای کاالی 
داخلـی، تامیـن مـواد اولیـه، حمایت هـای بیمـه ای، شـفافیت اقتصـادی و امثـال آن بایـد نقدینگـی 

سـرگردان را بـه سـمت فعالیت هـای مولـد جـذب کرد.

 افزایش سود سپرده بانکی

افزایـش سـود بانکـی در شـرایطی کنونی کـه به گفته کارشناسـان هنـوز حجم عظیمـی نقدینگی 
در دسـت مـردم وجـود دارد می توانـد باعـث جـذب ایـن نقدینگی هـا و آرامـش بـازار شـود. البتـه برای 
جلوگیـری از آفـات افزایش سـود سـپرده ها نخسـت باید اصالحـات فوری نظـام بانکی در دسـتور کار 
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قـرار گیـرد و جـذب سـرمایه ها در قالـب حسـاب های بلنـد مـدت انجام شـود. با بسـته های تشـویقی 
می تـوان ایـن سـرمایه ها را بـرای مـدت طوالنی تر در بانک هـا نگاه داشـت و بخش تولیدی کشـور را از 

طریـق ارائه تسـهیالت برای تامین سـرمایه پشـتیبانی کرد.

اصالح نظام بانکی

متاسـفانه دهه هـا اسـت کـه نظـام بانکـی مـا با مشـکالت سـاختاری متعـددی درگیر اسـت کـه در 
یـک دهـه اخیـر بـه اوج خـود رسـید و ورشکسـتگی موسسـات مالـی و اعتبـاری اوج ناکارآمـدی ایـن 
سیسـتم را نشـان داد. در شـرایطی که بانک ها و موسسـات در یک رقابت بی پایان روی افزایش هزینه 
ورشکسـتگی بـرای دولـت و حمایـت اجباری، حسـاب بـاز می کننـد، خروجی همان چیزی می شـود 

که در سـال قبـل دیدیم.
بنـگاه داری، مالکـی، سـرمایه گذاری، بورس بـازی، سـهام داری و فعالیت های اقتصـادی دیگر که 
مشـخص نیسـت بـا کـدام مجـوز بانک هـا وارد آن شـده اند از دیگر آفات نظام اقتصادی کشـور اسـت. 
بـرای اصـالح ایـن شـرایط بایـد بانـک مرکـزی بـا قـدرت وظایـف نظارتـی و حاکمیتـی خـود را انجـام 
دهـد و در یـک زمـان معیـن همـه بانک ها را بـه کاهش تعداد شـعب، فروش امـوال و واگذاری سـهام و 

دارایی هـای نامربـوط موظـف کند.
بنـگاه داری بانک هـا در وهلـه اول باعث ورشکسـتگی بخـش خصوصی به دلیل عـدم امکان رقابت 
با این حجم از سـرمایه می شـود و از سـوی دیگر به رقابت بانک ها در افزایش سـود بانکی برای جذب 
سـرمایه های بیشـتر منجـر می شـود. همچنین باید بـر اجرای صحیح عقود اسـالمی توجه بیشـتری 

صـورت گیـرد و یقینا در این صورت عمده مشـکالت مرتفع خواهند شـد.

راه اندازی دولت الکترونیک و شفافیت تمام اقدامات

افـکار عمومـی بهتریـن داور و ناظـر اسـت و هیـچ دسـتگاهی نمی توانـد جـای آن را بگیرد. انتشـار 
عمومـی تمامـی اطالعات و تصمیمـات اقتصادی همـه ارگان های غیر امنیتی باعث می شـود امکان 
تخلـف و فسـاد بـه حداقل برسـد و در نتیجه شـفافیت ایجاد شـده، بهره وری و شایسـتگی جـای رانت 

و رابطـه را خواهـد گرفت.



واکاوی چرایی شکل گیری التهابات اقتصادی اخیر و راهکارهای برون رفت از آن

28

دیپلماسی اقتصادی فعال

باید دسـتگاه دیپلماسـی کشـور وزن بیشـتری بـه اقتصاد دهـد و در تعامـالت بین المللـی افزایش 
مبـادالت اقتصـادی را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. بـرای ایـن منظـور حضور وابسـته اقتصـادی در 
سـفارتخانه های ایـران در نقـاط مختلـف جهـان ضـروری اسـت و در کشـورهایی مانند عـراق باید یک 
تیـم تخصصـی بـرای مطالعه امکانـات اقتصادی و تجـاری در نظر گرفته شـود و در نهایـت فرصت ها و 

اطالعـات بـه دسـت آمـده از طریق سـازمان های متولـی در اختیـار فعـاالن اقتصادی قـرار گیرد.
همچنیـن دسـتگاه دیپلماسـی کشـور بـا معرفـی دقیـق اقتصـاد ایـران می توانـد زمینـه جـذب 
سـرمایه های خارجـی را فراهـم کند. کشـور چین تجربیـات فوق العـاده ای در این زمینـه دارد که قابل 

الگو بـرداری اسـت.

استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ها

عملکـرد ضعیـف دولـت در بخـش رسـانه ای باعث شـده تا عملیـات روانی دشـمن در ذهـن جامعه 
بنشـیند و بـه افزایـش نارضایتی هـا و بی ثباتی هـا دامـن بزنـد. در واقـع بخـش بزرگـی از نگرانی هـا و 
رفتارهـای هیجانـی جامعـه در خریـد و ذخیـره کاالهـا و هجـوم بـه بازارهـای ارز و طـال و دارایی، تحت 
تاثیر تصورات غیر واقعی و نگرانی سـاختگی از آینده اسـت. یک فعالیت رسـانه ای هوشمند، صادقانه 

و حرفـه ای قطعـا بـه آرامش بـازار کمـک می کند.

برخورد سریع و قاطع با مفسدان

بازدارندگـی مجـازات  همیشـه در میـزان وقوع آن موثر اسـت. وقتی هزینه عبور از چـراغ قرمز آنقدر 
بـاال مـی رود کـه متخلـف را به شـدت به زحمـت می انـدازد، میـزان وقوع آن به شـدت کاهـش خواهد 
یافـت، تجربـه ای که در سـالیان اخیر شـاهد آن بودیم. لـذا باید بازدارندگی مجازات مفاسـد اقتصادی 
نیـز کامـال بـاال باشـد. بـرای ایـن منظور سـرعت و دقـت در رسـیدگی بـه جرایم اقتصـادی و بـاال بردن 
درصـد کشـف تخلفات از طریق هوشمندسـازی سیسـتم ها  بسـیار مهم اسـت. همچنیـن باید نتایج 

ایـن رسـیدگی ها بـه اطـالع عموم برسـد تا دلگرمـی برای مردم باشـد.




