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تورم  بروز  در  مرکزی  بانک  نقش   
چیست؟

یکی از علل تورم، افزایش نقدینگی است؛ یعنی وقتی 
ایجاد  تورم  باشد،  تولید  از حجم  بیش  نقدینگی کشور 
نقدینگی بیش  اگر  بنابر دیدگاهی دیگر  البته  می شود. 
از حجم دارایی کشور باشد، تورم رخ می دهد. نقدینگی 
از دو طریق افزایش می یابد؛ افزایش پایۀ پولی و خلق 

پول توسط بانک ها.
مرکزی  بانک  نقش  و  اول  عامل  دربارۀ  شما  سؤال 
است که از طریق افزایش پایۀ پولی، نقدینگی را افزایش 
می دهد و بانک ها هم به نوعی این افزایش پایۀ پولی را 
چندین برابر می کنند؛ یعنی آن هستۀ اولیه برای افزایش 
نقدینگی، خود، افزایش پایۀ پولی است که بانک مرکزی 
آن را ایجاد می کند. حال چرا بانک مرکزی پایۀ پولی را 
دولت  بودجۀ  کسری  آن  علت  اولین  می دهد؟  افزایش 
بودجه  کسری  که  وقتی  دولت ها  معمواًل  یعنی  است؛ 
دارند، برای جبران آن، از بانک مرکزی استقراض می کنند 
که استقراض از بانک مرکزی به معنای چاپ پول برای 
تأمین کسری بودجۀ دولت است. طبیعتًا چنین چیزی 
توسعه  را  نقدینگی  حجم  چراکه  می شود؛  تورم  موجب 
سیاست  همین  اگر  که  نماند  ناگفته  البته  و  می دهد 
مسیر  در  مرکزی  بانک  از  استقراض  و  بودجه  کسری 
تولید قرار بگیرد، به نفع اقتصاد کشور است و باعث رونق 
سیاست کسری  این  چون  معمواًل  ولی  می شود؛  تولید 
در  و  بوده  دولت  جاری  هزینه های  تأمین  برای  بودجه 

مسیر تولید قرار نمی گیرد، صرفًا موجب تورم می شود.
یکی دیگر از عواملی که ممکن است بانک مرکزی 
به آن دلیل پایۀ پولی را افزایش دهد، استقراض بانک ها 
مرکزی  بانک  که  پولی  یعنی  است؛  مرکزی  بانک  از 
دراختیار بانک ها قرار می دهد و بانک ها با آن پول، وام و 
تسهیالت می دهند، می تواند پایۀ پولی را افزایش دهد.

طال  خرید  پولی،  پایۀ  افزایش  در  سوم  مؤثر  عامل 
و ارز توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی از دولت 
و صادرکنندگان طال و ارز خرید کرده و درمقابل، اعتبار 
آن ها را افزایش می دهد که به معنای افزایش پایۀ پولی 
است؛ ولی به لحاظ اینکه این دارایی ها معمواًل به مردم 
و  می شود  تعدیل  پولی  پایۀ  افزایش  می شود،  فروخته 
و  بودجه  کسر  یعنی  قبلی  عامل  دو  می توان  بنابراین 
پایۀ  افزایش  در  عوامل  مهم ترین  را  بانک ها  استقراض 

پولی و به دنبال آن، افزایش نقدینگی دانست.

 مسئلۀ استقالل بانک مرکزی چگونه 
می تواند موجب جلوگیری از بروز تورم شود؟

بحث  این  اقتصاد،  در  مهم  خیلی  بحث های  از  یکی 
معنای  نه.  یا  باشد  مستقل  مرکزی  بانک  آیا  که  است 
مجریه  قوۀ  از  که  است  این  مرکزی  بانک  استقالل 
مستقل باشد. اگر بانک مرکزی دراختیار دولت به معنای 
می شود،  مطرح  معمواًل  که  اشکالی  باشد،  مجریه  قوۀ 
به  این است که چون دولت ها کوتاه مدت فکر کرده و 
مسائل کوتاه مدت مانند کسری بودجه و مشکالت دوران 
از  استقراض  به  بنابراین  می کنند،  نگاه  دولت خودشان 
بانک مرکزی روی می آورند و از بانک مرکزی می خواهند 
که مشکالت نقدینگی آن ها را برطرف کند. به همین 
جهت طرفداران استقالل بانک مرکزی می گویند بانک 
نتواند هر زمانی  باید به گونه ای باشد که دولت  مرکزی 
که خواست، از آن استقراض کند و پایۀ پولی را افزایش 
مرکزی  بانک  اگر  که  است  این  حرفشان  طبیعتًا  دهد. 
مستقل از دولت باشد، می تواند براساس قاعده ای عمل 
کند که رشد نقدینگی را مطابق با رشد اقتصادی تنظیم 

کند تا موجب رکود و تورم نشود.
نباید  مرکزی  بانک  می گویند  که  کسانی  آن  اما 

مستقل باشد، به سه مسئله اشاره می کنند:
در  معمواًل  مرکزی  بانک  استقالل  اینکه  یکی 
مالی  بازار های  ساختار  که  است  مطرح  کشورهایی 
به خوبی جا افتاده باشد تا اگر دولت به پول نیاز داشت، 
دولت ها  چون  شود؛  مالی  تأمین  سرمایه  بازار  از  بتواند 
برای مسائل جاری خود به هزینه هایی نیاز دارند و حال 
اگر از طریق بانک مرکزی نشد، بتوانند از بازار سرمایه 

تأمین مالی شوند.
نکتۀ دیگر این است که بعضی اوقات، شوک هایی به 
اقتصاد وارد می شود که حل آن ها از طریق بانک مرکزی 
است و اگر بانک مرکزی مستقل باشد، امکان دارد که 
اقتصاد کشور پیش  با دولت در حل مشکلی که برای 

آمده، همکاری نکند.
معمواًل گفته می شود  است که  این  نکتۀ سوم هم 
سیاست های مالی باید با سیاست های پولی هماهنگ 
این  اگر  و  باشد  داشته  را  خودش  اثر  بتواند  تا  باشد 
هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی وجود نداشته 
باشد، طبیعتًا سیاست های مالی هم نمی تواند خوب اثر 
کند و اگر بانک مرکزی مستقل باشد، این هماهنگی از 

بین می رود.
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 آیا با توجه به اوضاع اقتصاد سیاسی 
موجود در ایران، اعطای استقالل به بانک مرکزی موجب 

نمی شود بانکداران بر بانک مرکزی تسلط یابند؟
مرکزی  بانک  استقالل  گفت  باید  سوال  این  پاسخ  در 
اول معنای  به دو صورت می توان تصور کرد؛ تصور  را 
دوم  تصور  و  است  مجریه  قوۀ  از  آن  مستقل بودن 
یعنی  دوم،  حالت  در  است.  حاکمیت  از  مستقل بودن 
بوده  حاکمیت  از  مستقل  کلی  به طور  مرکزی  بانک 
بانک  رئیس  آن،  رؤسای  و  هیئت مدیره  و  بانکداران  و 
مرکزی را انتخاب کنند. در اینجا خطری که در سؤال به 
آن اشاره کردید، وجود دارد؛ یعنی اگر بانک ها بخواهند 
که  کنند  انتخاب  را  هیئتی  آن  و  مرکزی  بانک  رئیس 
آن سیاست را انجام می دهند، ممکن است تأمین کنندۀ 
منافع بانک ها باشند. اما درصورت استقالل از قوۀ مجریه 
و تحت نظارت حاکمیت بودن بانک مرکزی مثل برخی 
نهادها که سیاست های آن هم در نهاد باالدستی تعیین 
می شود و خود حاکمیت بر آن نظارت دارد، در این حالت 
آن  همچنین  و  گرفته  صورت  مجریه  قوۀ  از  استقالل 

خطری هم که در سؤال به آن اشاره کردید، دفع  شود.
تورم  بروز  در  بانکی  شبکۀ  نقش   
چیست؟ چگونه می توان از نقش مخرب بانک ها در این 

زمینه کاست؟
همان طور که اشاره شد، نقدینگی دو عامل دارد؛ اولین 
عامل، افزایش پایۀ پولی است و دومین هم خلق پول 
ضریب  آن  حاضر  حال  در  است.  بانکی  شبکۀ  توسط 
فزایندۀ پولی می تواند تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال 
شبکۀ  به  تومان  یک میلیارد  حدود  مرکزی  بانک  اگر 
تومان  یک میلیارد  را  پولی  پایۀ  و  کند  تزریق  بانکی 
حدوداً  پول  خلق  با  را  آن  بانکی  شبکۀ  دهد،  افزایش 
بانکی آن یک میلیارد  هشت برابر می کند؛ یعنی شبکۀ 
با  بانکی  لذا شبکۀ  تبدیل می کند.  به هشت میلیارد  را 
را  نقدینگی  که  دارد  را  قدرتی  چنین  پول  خلق  ایجاد 
افزایش دهد و طبیعتًا یک بحث این افزایش نقدینگی، 
آن  بحث  یک  و  می کند  ایجاد  که  است  تورمی  بحث 
هم این است که عمدۀ منافع این خلق پول به جیب 
پول  یعنی وقتی که  بانک خصوصی می رود؛  صاحبان 
هشت برابر می شود، آن منفعتی را که هشت برابر شده، 
عامۀ  بر  که  می برد  تورمی  قیمت  به  خصوصی  بانک 
مردم بار می شود. بنابراین اگر شبکۀ بانکی کنترل نشود، 

نقش مهمی در ایجاد تورم دارد.

ضدتورمی  بودجۀ  کسری  تأمین   
چگونه امکان پذیر است؟

معمواًل دولت ها می توانند از سه یا چهار روش، کسری 
بودجۀ خود را جبران کنند که راحت ترین راه، استقراض 
از بانک مرکزی است. راه دیگر هم این است که دولت، 
کسری بودجۀ خود را از طریق بانک ها و شبکۀ بانکی 
حل کند و از آن ها استقراض کند. راه سوم هم تأمین 
انجام  اوراقی  فروش  با  که  است  مردم  طریق  از  مالی 
می شود که در اقتصاد به آن اوراق قرضه می گویند. البته 
امور  از طریق  و  ندارد  وجود  قرضه  اوراق  ما  اقتصاد  در 
رایج دیگر از مردم استقراض می شود. حالت چهارم هم 

استقراض از طریق خارج و سرمایه گذاری های خارجی است.
کم هزینه ترین روش از میان این چهار روش، بحث تأمین مالی از طریق مردم است؛ یعنی اگر دولت ها به مردم اوراق 
بفروشند و از این طرق تأمین مالی انجام دهند، نقدینگی ایجاد نمی شود؛ بلکه نقدینگی در دست مردم جمع می شود 
و خصوصًا اگر در مسیر تولید برود، نتایج بسیار خوبی به بار می آورد. بنابراین بهترین راه این است که سیاست کسری 
بودجۀ ضدتورمی از طریق مردم انجام شود. در روش دیگر که رجوع به بانک هاست، اگر بانک ها از طریق منابع موجود 
خود به این کار اقدام کنند، می توانند سیاست ضدتورمی ایجاد کنند؛ اما چون معمواًل وقتی که دولت بخواهد از طریق 
بانک ها تأمین مالی کند، ممکن است بانک ها از طریق خلق پول، آن را جبران کنند، عماًل همان اثر تورمی را دارد. راه 
دیگر هم که از طریق بخش خارجی بود، اگر سرمایه گذاری خارجی باشد و در مسیر تولید قرار بگیرد، آن اثر ضدتورمی 

را دارد؛ اما اگر بخواهد به ریال تبدیل شود و پایۀ پولی را باال ببرد، باز هم اثر تورمی خواهد داشت.
بنابراین شاید بتوان گفت تنها راه و بهترین راِه سیاست تأمین کسری بودجۀ ضدتورمی، تأمین مالی از طریق مردم 

و مشارکت دادن آن هاست؛ به این شرط که در مسیر عمران و تولید قرار بگیرد.
به هرحال یکی از بحث هایی که معمواًل در سیاست های ضد تورمی مغفول می ماند، بحثی است که مقام  معظم 
 رهبری هم آن را مطرح می کنند و آن بحث جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است. اگر ما در دولت های قبلی به این 
مسئله دقت می کردیم و تولید خود را در حد بهینه ارتقا می دادیم و رشد و جهش اقتصادی ایجاد می کردیم، این افزایش 
نقدینگی و تورم ایجاد نمی شد. اگر ما روی مسئلۀ جهش تولید سرمایه گذاری کنیم و به سمت اقتصاد مقاومتی برویم 
که در داخل به افزایش تولید منجر شود و در خارج بتواند ارتباط هدفمند و قوی داشته باشد، می توانیم تا حدودی مسئلۀ 

تورم را حل کنیم و در مسائل دیگری همچون بحث تحریم ها به آسیب کمتری دچار شویم.

در اینجا می توان دو حالت تصور کرد. اولین حالت 
بانک های  آن  در  که  است  موجود  وضعیت  همین 
خصوصی وجود دارند، بانک های دولتی هم وجود دارند. 
بانک مرکزی باید با نظارت های دقیق، شبکۀ بانکی را 
برای جلوگیری بیش از حد نقدینگی و خلق پول کنترل 
کند. بحث دیگر هم بحثی کلی تر است؛ اصواًل آیا جایز 
است که ما خلق پول و افزایش نقدینگی را که از شئون 
بانک های  دراختیار  کنترل شده،  هرچند  است،  حاکمیت 
دارد  وجود  دیدگاه هایی  اینجا  در  دهیم؟  قرار  خصوصی 
که به این سؤال پاسخ منفی می دهند و بیان می کنند 
خلق  منافع  شود،  انجام  پولی  خلق  باشد  قرار  اگر  که 
بانک مرکزی  اگر  و  باشد  اختیار حاکمیت  در  باید  پول 
دراختیار حاکمیت باشد، آن موقع بانک مرکزی، پول را 
به اندازه ای خلق می کند که ضرورت دارد و شبکۀ بانکی 
پول  خلق  اینکه  از  خصوصی  بانک های  به خصوص  و 

کنند، منع شوند.

اگر ما روی مسئلۀ جهش تولید سرمایه گذاری کنیم 

و به سمت اقتصاد مقاومتی برویم که در داخل به 

افزایش تولید منجر شود و در خارج بتواند ارتباط 

هدفمند و قوی داشته باشد، می توانیم تا حدودی 

دیگری  مسائل  در  و  کنیم  حل  را  تورم  مسئلۀ 

دچار  کمتری  آسیب  به  تحریم ها  بحث  همچون 

شویم.
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عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران چیست؟
افزایش  را  قیمت ها  عمومی  و سطح  می شوند  تقسیم  دسته  چند  به  کلی  به صورت  اقتصاد،  در  تورم  عوامل  و  علل 
می دهند. تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها به گونه ای که خودافزا هم هستند و اگر با آن مقابله نشود، ممکن 
است خودبه خود ادامه پیدا کند و کنترل نشود. به هر حال در اقتصاد دربارۀ این پدیده نظریاتی وجود دارد و به صورت 
کلی چند عامل باعث تورم می شود. یک دسته از نظریات، نظریه های فشار تقاضا نامیده می شوند که علت ایجاد تورم 
را افزایش از سمت تقاضا می دانند و حال اینکه چرا این تقاضا افزایش پیدا می کند، به عوامل مختلفی بستگی دارد. 

ممکن است بعضی از این عوامل، حقیقی باشند؛ مثل افزایش جمعیت درنتیجۀ مهاجرت یا مانند این ها.
گاهی ممکن است این افزایش تقاضا ناشی از عوامل حقیقی نباشد، بلکه از یک سری تغییرات دیگر باشد. مثاًل 
تقاضا منجر  افزایش  به  باشد و  یافته  افزایش  نقدینگی در جامعه  افزایش های  به دلیل یک سری  افراد  قدرت خرید 
شده باشد. همچنین ممکن است انتظارات مردم باعث افزایش تقاضا شود؛ چراکه مثاًل انتظار مردم این است که در 
آینده، قیمت ها افزایش خواهد یافت و اآلن افراد به خاطر اینکه از آن افزایش قیمت آسیب نبینند، تقاضایی را که در 
آینده خواهند داشت، جلو می اندازند و اآلن تقاضا می کنند. بنابراین یک سری عوامل به افزایش تقاضا مربوط است. 
از  ناشی  تورم،  که  معتقدند  و  متمرکز هستند  در سمت عرضه  بیشتر  که  دارد  وجود  دیگری هم  نظریات  درمقابل، 
افزایش هزینه هاست و ممکن است که عرضه را کاهش دهد. اما اینکه هزینه ها و کاهش عرضه به چه دالیلی اتفاق 
می افتد، عوامل مختلفی دارد. گاهی ممکن است بعضی از عوامل طبیعی موجب کاهش عرضه شود. مثل خشکسالی 
در محصوالت کشاورزی، سیل و مانند این ها. همچنین افزایش هزینه ها مثل هزینۀ دستمزد و... ممکن است باعث 
کاهش عرضه شود. این دو مورد باعث افزایش قیمت می شوند؛ اما تفاوتی میان این دو وجود دارد که بسیار مهم است. 
در هر دو مورد، خواه با افزایش تقاضا مواجه باشیم و خواه کاهش عرضه، سطح قیمت ها افزایش پیدا می کند و ما 
تورم داریم؛ اما وقتی که تورم ناشی از افزایش تقاضاست، معمواًل انتظار داریم که افزایش تولید هم اتفاق افتاده باشد 
و افزایش قیمت هم داریم؛ یعنی قیمت باال رفته است و تولید هم افزایش پیدا کرده است؛ اما تولید کمتر از افزایش 

قیمت بوده است.
وقتی که تورم ناشی از کاهش عرضه باشد که معمواًل به افزایش هزینه ها برمی گردد، عالوه بر افزایش قیمت با 
کاهش تولید هم مواجه هستیم. بنابراین وقتی که تورم ناشی از مسئلۀ عرضه باشد، اثر آن از دو جهت نامطلوب  است. 
یکی افزایش قیمت و دیگری هم کاهش تولید و این امر درمقابل مورد قبلی قرار می گیرد که با افزایش تولید مواجه 

هستیم. بنابراین دو دسته بندی کلی دربارۀ تورم وجود دارد.
را تورم ساختاری گذاشته اند؛ یعنی  از عوامل دست اندرکار است که برخی اسم آن  ایران مجموعه ای  اقتصاد  در 
یک سری از عوامل است که البته درنهایت یا به افزایش تقاضا یا به کاهش هزینه منجر می شود. اما این مسئله در 
ساختارهای مختلفی سرچشمه دارد؛ مثاًل بخش زیادی از تورم در اقتصاد ایران به کسری های بودجه و مالی دولت 
برمی گردد که معمواًل از طریق استقراض از بانک ها یا بانک مرکزی تأمین مالی می شود و این ها نقدینگی را افزایش 
داده و موجب بروز تورم می شوند. البته افزایش نقدینگی در مرحلۀ اول، تقاضا را تحریک می کند و از آن طرف هم 
تولید به اندازه ای که تقاضا افزایش یافته، افزایش پیدا نکرده و لذا سطح عمومی قیمت ها را باال می برد. بنابراین یکی 
از عوامل مهم در کشور ما، تورم پولی است که افزایش نقدینگی عمدتًا ناشی از کسری های بودجه و مالی دولت 
می شود. البته در بعضی از موارد هم ممکن است خلق پول بی رویۀ بانک ها در مقاطعی موجب افزایش نقدینگی شده 
باشد و آن ها هم به عنوان عامل مؤثر در این تورم پولی ظهور و بروز پیدا کرده باشند. مکتبی در اقتصاد وجود دارد که 
به آن مکتب پولی گفته می شود. در این مکتب این اعتقاد وجود دارد که اساسًا تورم پدیده ای پولی است و آن تورم 

ناشی از تقاضا و عرضه هم به پول برمی گردد.
از  ناشی  قطعًا  تورم  از  زیادی  بخش  و  گرفت  نادیده  را  پولی  تورم  نقش  ایران  اقتصاد  در  نمی توان  هرحال  به 

ناترازی های پولی در کشور است.
 آیا از منظر اقتصاد اسالمی دلیلی بر لزوم حفظ ارزش پول توسط دولت وجود دارد یا نه؟

یعنی  می شود،  ایجاد  اقتصاد  در  تورم  وقتی  معمواًل  است.  پول  ارزش  کاهش  و  خرید  قدرت  کاهش  تورم  نتیجۀ 
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وقتی که تورم ناشی از مسئلۀ عرضه باشد، اثر آن 

قیمت  افزایش  یکی  است.  نامطلوب   جهت  دو  از 

درمقابل  امر  این  و  تولید  کاهش  هم  دیگری  و 

مورد قبلی قرار می گیرد که با افزایش تولید مواجه 

هستیم. 

این  که  می کند  پیدا  افزایش  قیمت ها  عمومی  سطح 
اوضاع  در  پولی  واحد  هر  که  دارد  معنایی  چنین  خود، 
می تواند  را  خدمات  و  کاالها  از  کمتری  مقادیر  فعلی 
خریداری کند؛ یعنی قدرت خرید کاهش پیدا کرده که 
به آن کاهش ارزش پول هم گفته می شود. البته همیشه 
چون  نمی شود؛  ناشی  تورم  از  پول  ارزش  کاهش  این 
قدرت  کاهش  پول،  ارزش  کاهش  موضوعات  از  یکی 
خرید واحدهای پولی ملی است؛ ولی گاهی هم منظور 
از کاهش ارزش پول، کاهش نرخ برابری پول ملی در 
مقابل پول های دیگر است که در بحث مالی بین الملل 
مطرح است. در آنجا گاهی اوقات ممکن است دولت ها 
ارزش پول را کاهش دهند؛ یعنی مثاًل دولت چین، قیمت 
را به عنوان  بیاورد و آن  پایین  یوهان را در مقابل دالر 
یک سیاست اعمال کند و ممکن است لزومًا نتیجۀ آن 
هم تورم نباشد. البته گاهی ممکن است تورم باشد؛ اما 
در  را  پول  ارزش  کاهش  اگر  بنابراین  نیست.  همیشه 
نرخ  بخواهیم  اگر  یعنی  کنیم،  مقایسه  بین الملل  سطح 
برابری پول را درمقابل پول های دیگر بسنجیم، باید آن 
را در دامنۀ زمانی مدنظر خودمان قرار دهیم و در آنجا 

ممکن است منشأ آن تورم نباشد.
قدرت  کاهش  است،  مطرح  فعلی  ادبیات  در  آنچه 
افزایش  به خاطر  که  ماست  ملی  پول  واحدهای  خرید 
وقتی  حال  می شود.  ایجاد  قیمت ها  عمومی  سطح 
ثابت است و  قیمتشان  دارید که  مقداری کاالی معین 
کنید،  مبادله  را  کاالها  این  آن،  با  پولی که می خواهید 
درحال افزایش پیداکردن است، ممکن است کاالی شما 
یا ثابت باشد یا نرخ افزایش آن کمتر از نرخ افزایش پول 
باشد. بنابراین اگر بخواهیم کاالها را بر این واحد پولی 
از کاالها را  تقسیم کنیم، هر واحد پولی تعداد کمتری 
می تواند خریداری کند. در اینجا گفته می شود که تورم 
هم  گاهی  که  می دهد  کاهش  را  خرید  قدرت  معمواًل 
به تبع آن، ارزش پول ما کاهش پیدا می کند. حال مسئله 
این است که آیا از منظر اقتصاد اسالمی دلیلی داریم که 
کنترل کند؟  را  تورم  باشد  آن، دولت موّظف  با  مطابق 
به نظر من بهتر این است که دولت بتواند تورم را کنترل 
بزند؛  پول  ارزش  حفظ  به  دست  بخواهد  اینکه  تا  کند 
چون حفظ ارزش پول با آن مورد مرتبط می شود و بحث 

را پیچیده می کند.
پس تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها موجب 
کاهش قدرت خرید می شود؛ یعنی هر واحد پول داخلی 

را  کمتری  کاالهای  قبل،  نسبت به  حاضر  حال  در  ما، 
می تواند بخرد. حال آیا از منظر اقتصاد اسالمی می توان 
گفت این امر مسئولیتی را متوجه دولت اسالمی می کند 
یا نمی کند؟ در اینجا باید گفت از چند منظر و با دالیل 
دولت  متوجه  مسئولیت  این  مختلفی،  رویکردهای  و 

اسالمی است که تورم را کنترل کند.
معمواًل گفته می شود یکی از اهداف میانه ای که باید 
ثبات  قیمت هاست.  ثبات  شود،  دنبال  اقتصادی  هر  در 
اقتصادی  نظام  هر  که  است  اهدافی  از  یکی  قیمت ها 
برای خود دارد و منطق آن هم عقالنی است؛ چراکه گفته 
سیاست گذاران  و  است  مطلوب  قیمت ها  ثبات  می شود 
باید آن را همواره هدف خود بدانند. این مسئله دالیل 
عقالنی متعددی دارد؛ مثاًل یکی از آن ها این است که 
تورم موجب می شود توزیع درآمد به هم بخورد. معمواًل 
دارند،  ثابتی  باعث می شود کسانی که درآمدهای  تورم 
بسیار  خریدشان  قدرت  و  شود  خراب  بیشتر  وضعشان 
دارند  متغیر  درآمدهای  که  افرادی  و  کند  پیدا  کاهش 
درآمدهای خود  قیمت ها،  افزایش  با  و می توانند همراه 
بلکه  نمی بینند؛  آسیب  اندازه  این  تا  دهند،  افزایش  را 
وضع آنان بهتر هم می شود. لذا گاهی در اقتصاد گفته 
و  می کند  ثروتمندتر  را  ثروتمندان  تورم،  که  می شود 
فقرا را فقیرتر. به عنوان مثال وقتی تورم اتفاق می افتد، 
قیمت ملک و زمین و ماشین و دارایی های فرد ثروتمند، 
یا  کم درآمد  اقشار  دارایی های  اما  می کند؛  پیدا  افزایش 
افزایش پیدا نمی کند یا به اندازۀ افراد ثروتمند افزایش 
محل  از  متعددی  درآمدهای  ثروتمند،  افراد  نمی یابد. 
تولید دارند. به همین ترتیبی که قیمت باال می رود، آن 
گران تر می فروشد. هرچند  را  فرد هم محصوالت خود 
این  پیدا کرده، حداقل  افزایش  او، هزینه هم  برای  که 
از  بسیاری  در  و  کند  حفظ  را  کاال  آن  بتواند  که  است 
اوقات هم وضع او بهتر می شود؛ چون تورم، هزینه ها و 
قیمت های کاالها را یکسان تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
کارمندان  مثل  دارد،  ثابتی  درآمد  که  کسی  هرحال  به 
دولت و کارگران کارخانه ها معمواًل در تورم بیشتر آسیب 

می بینند و قدرت خرید آنان بیشتر کاهش پیدا می کند.
پس این پدیده، توزیع درآمد را به نوعی بدتر می کند 
و شکاف بین فقر و غنا را افزایش می دهد. همه می دانیم 
امر  اسالمی  اقتصاد  منظر  از  غنا  و  فقر  میان  شکاف 
مطلوبی نیست. البته نمی خواهیم بگوییم که در اقتصاد 
و  مساوات  است.  مالک  برابری  و  مساوات  اسالمی، 

زیاد  بسیار  شکاف  اما  نیست؛  مالک  درآمد  در  برابری 
بین فقر و غنا هم مطلوب نیست. لذا معمواًل هم به آیۀ 
»َکْي  می فرماید:  که  می شود  تأسی  سورۀ حشر  شریفۀ 
ْغنَِیاِء ِمْنُکْم«؛ یعنی َکی را به این  اَل َیُکوَن ُدولًَۀ بَْیَن اْلَ
ترتیب میان افراد تقسیم کنید تا ثروت ها فقط در میان 
اندیشمندان و  اغنیای شما دست به دست نشود. معمواًل 
اقتصاددانان مسلمان، این آیه را به عنوان دلیلی بر عدالت 
اقتصادی  توازن  برای  تعبیر شهید صدر  به  و  اقتصادی 
آیه  این  از  مختلفی  تفسیرهای  اگرچه  کردند.  استفاده 
شده، وجه مشترک آنان این است که همۀ اندیشمندان 
کلی  هدفی  تقریبًا  توازن  این  که  پذیرفته اند  مسلمان 
برای اقتصاد اسالمی محسوب می شود و در کل اینکه 
اسالم  اقتصادی  نظام  مطلوب  غنا  و  فقر  میان  شکاف 
و  است  مسلمان  اندیشمندان  همۀ  توافق  مورد  نیست، 
چون تورم موجب افزایش این شکاف می شود، بنابراین 
و  است  نامطلوب  امری  که  است  این  معنای  به  قطعًا 
از این منظر مسئولیتی را متوجه دولت اسالمی خواهد 
از این بحث، روایاتی وجود دارد که یکی  کرد. گذشته 
از آن ها کالم امام صادقj است. مضمون این روایت 
چنین است که گرانی از عالئم غضب الهی دانسته شده 
ایشان در فرمایش دیگری می فرمایند گرانی موجب  و 
می شود اخالق مردم بد شود و امانت داری تضعیف شود.

و  تورم  میان  که  قائل اند  عده ای   
گرانی تفاوت وجود دارد. آیا این تفاوت را می پذیرید؟

بله. میان گرانی و تورم تفاوت است و نباید انتظار داشته 
عر آمده، دقیقًا  الِسّ باشیم که در روایاتی که بحث َغالُء 
آن را همان تورم امروزی بدانیم یا اینکه بگوییم منظور، 
قیمت ها  عمومی  سطح  منظور  و  است  گرانی  صرف 
نبوده است. به هرحال آثاری که در این روایت بر گرانی 
چون  شود؛  مربوط  هم  تورم  به  می تواند  شده،  مترتب 

گرانی هرکاال به تنهایی در محدودۀ زمانی کوتاهی که 
حضرت  که  را  آثاری  معمواًل  می شود،  اصالح  هم  بعد 
 می فرماید نشانۀ غضب رحمان است و اخالق را فاسد 
می کند و امانتداری را تضعیف می کند، به همراه ندارد. 
لذا این لوازم باید به گرانی مربوط باشد که نه بر یک 
کاال، بلکه بر کاالهای زیادی اعمال شود که امروزه به 
آن سطح عمومی قیمت ها گفته می شود و در یک دورۀ 
گرانی  با  این صورت  غیر  در  باشد.  افتاده  اتفاق  زمانی 
موقتی یک یا چند کاالی معین، نمی توان چنین آثاری 

را مترتب دانست.
ویژگی  تورم  گفت  می توان  آیا   
پول  تولید  از  بعد  همچنین  و  است  مدرن  اقتصادهای 
مدرن و پولی که پشتوانۀ خاصی ندارد، اتفاق می افتد و 
آیا در گذشته و صدر اسالم که معصومین دربارۀ گرانی 

صحبت می کردند، اساسًا تورمی وجود نداشته است؟
چنین نیست که بگوییم اصاًل تورمی وجود نداشته، تنها 
می توان گفت که منشأ آن متفاوت بوده است. در آنجا 
گاهی اوقات منشأ آن خشکسالی و قحطی یا اینکه ناشی 
دالیلی  به  مثاًل  اینکه  یا  است.  بوده  طبیعی  بالیی  از 
افراد اجناس را پنهان می کردند و  جنگ رخ می داده و 
مبادالت تجاری هم مختل می شد و قیمت ها در بیشتر 
کاالها افزایش می یافت. بنابراین چنین نبوده که اصاًل 
هیچ تورمی وجود نداشته باشد؛ اما حرف شما هم صحیح 
است؛ به این دلیل که آن منشأهای طبیعی به اندازه ای 
مخرب  بتواند  پولی  تورم  مسئلۀ  اآلن  مثل  که  نبوده 
بالخره  اتفاق  بیفتد.  لحظه به لحظه  و  گام به گام  و  باشد 
خشکسالی و جنگ و قحطی و... گاهی در مقاطعی اتفاق 
می افتاد؛ ولی خلق پولی که متناسب با افزایش بهره وری 
همین  خاطر  به  بیفتد.  اتفاق  لحظه ای  می تواند  نباشد، 
امروزی،  مدرن  و  پولی  اقتصادهای  در  تورم  که  است 
پدیده ای شده که در همۀ کشورها به نوعی وجود دارد. 
بااین حال این گونه نیست که همۀ کشورها به یک اندازه 
با این معضل مواجه شده باشند؛ بلکه برخی توانسته اند 
بوده اند.  موفق تر  تورم  مهار  در  و  کنند  مدیریت  بهتر 
همین اقتصاد پولی، هم در کشور ما وجود دارد و هم در 
ژاپن و آلمان و بسیاری کشورهای دیگر؛ اما در بعضی 
دیگر  بعضی کشورهای  در  و  است  تورم صفر  کشورها 
تورم تا حدی منفی است و در بعضی کشورها هم بیداد 
پولی  نظام  ذاتی  امر، خصلت  این  اگر  بنابراین  می کند. 
بود، باید در همۀ کشورها به صورت یکسان، این آسیب 
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مواجه  معضالت  این  با  را  همه  به نوعی  و  می شد  وارد 
می کرد. در عین حالی که عقاًل امکان وقوعی دارد که 
کند،  ایجاد  را  بسیار سنگینی  تورم های  پول،  این خلق 
که  می بینیم  می کنیم،  نگاه  آن  عملی  امکان  به  وقتی 
با  مطابق  و  بشری  تجارب  براساس  کشورها  از  بعضی 
قاعده گذاری های معین، این مسئله را مدیریت کرده و 
تورم هایشان را در سطح معقولی کنترل می کنند و برخی 
کشورها هم آن قدر تورم پایینی دارند که مشکل پیش 
در  مثاًل  کنند؛  تحریک  کمی  را  قیمت ها  باید  و  آورده 
ژاپن، بعضی از دهه ها، به دلیل وجود تورم منفی یا صفر، 
معتقد بودند که منشأ رکود حاکم بر ژاپن این است و لذا 
توصیه می کردند که قیمت ها را تحریک کنید تا افزایش 

پیدا کند و از رکود خارج شود.
بنابراین بیان شما دربارۀ اینکه امکان وقوعی تورم در 
اقتصادهای پولی بیشتر است، به صورت کلی پذیرفتنی 
است؛ اما چنین نیست که بگوییم این خصلت ذاتی آن 
است و نمی توان از آن فرار کرد. من نیز گمان نمی کنم 
در گذشته و صدر اسالم اصاًل تورمی وجود نداشته و این 

حرف ناصحیح است.
اسالمی،  اقتصاد  منظر  از  پول  ارزش  بنابراین حفظ 
حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات قیمت ها می تواند هدف 
باشد؛ چنانکه در نظام های دیگر هم وجود دارد. منطق 
باشد؛  حاکم  قیمت  ثبات  می کند  حکم  نیز  عقالنی 
یا  درآمد  توزیع  خراب شدن  مسئلۀ  از  نظر  چون صرف 
اخالقی،  هنجارهای  و  ارزش ها  از  بعضی  خراب شدن 
می داند؛  مطلوب  را  قیمت ها  ثبات  اقتصادی،  منطق 
به  تولید  می شود  موجب  قیمت ها  ثبات  اینکه  دلیل  به 
افزایش  متوجه  تالش ها  و  بگیرد  صورت  بهتری  نوع 
قیمت ها  ثبات  که  زمانی  در  اما  شود؛  حقیقی  تولید 

تولید  معمواًل  می افتد،  اتفاق  تورم  و  می خورد  به هم 
فعالیت های  آسیب می بیند؛ چون کارهای سفته بازانه و 
غیرمولّد که فقط می خواهند از افزایش صرف قیمت ها 
را  بیشتری  رونق  موارد  آن  در  کنند،  کسب  را  منافعی 
اقتصاد هم  یعنی منطق عقالنی  این  و  کسب می کنند 
از  و  است  مطلوبی  امر  قیمت ها  ثبات  که  است  قائل 
می کند،  ایفا  قیمت ها  ثبات  که  نقش هایی  مهم ترین 
بخش  اقتصادی  فعاالن  برای  را  اقتصاد  که  است  این 
واقعی پیش بینی پذیر می کند. پیش بینی پذیری از عناصر 
به کارگیری  برای  اقتصادی  فعاالن  به  که  است  مهمی 
لذا  می کند.  کمک  بسیار  سرمایه گذاری  در  منابعشان 
قیمت ها  بی ثباتی  به خاطر  اقتصاد  پیش بینی پذیری  اگر 
از بین برود، قطعًا تخصیص منابع نیز به هم خواهد خورد 
از  بعضی  حال،  داشت.  نخواهیم  بهینه ای  تخصیص  و 
محققان اقتصاد اسالمی خواستند از منظرهای دیگری 
مسئولیتی  خرید  قدرت  حفظ  برای  که  کنند  استدالل 
متوجه دولت است از این منظر که یکی از کارکردهای 
چیزی  باشد  قرار  اگر  است.  سنجش بودن  معیار  پول، 
معیار سنجش قرار گیرد، خودش باید ثبات داشته باشد؛ 
فرض کنید می خواهید متر را برای سنجش طول به کار 
طبیعتًا  کنید،  استفاده  متر  به جای  را  ِکش  اگر  بگیرید. 
ببرید؛  درستی  بهرۀ  اندازه گیری  برای  آن  از  نمی توانید 
چون خودش متغیر است. از این منظر استدالل کرده اند 
که پس اگر چیزی معیار سنجش است، منطق عقالنی 
این  این معیار حفظ شود و در غیر  ثبات  حکم می کند 
صورت نمی تواند در سنجش ارزش سایر کاالها کمک 
استنباط  منابع  از  یکی  هم  عقل  بالخره  کند.  درستی 
احکام اسالمی است. پس اگر منطق عقالنی حکم کند 
که داشتن ثبات در امری مطلوب است، علی القاعده از 

منظر دینی هم می تواند مطلوب باشد.
قراردادی  پول  که  گفته می شود  دیگر هم  منظر  از 
با کاال مبادله  را  اجتماعی است و چون بشر قباًل کاال 
می کرد، بعداً باهم توافق کردند که یکی از کاالها تبدیل 
به پول شده و با آن مبادله کنند و بعد هم تا به امروز 
قراردادی  پول  هرحال  به  است.  کرده  پیدا  تغییراتی 
انحصاری  ناشر  که  دولت  بین  مثاًل  است که  اجتماعی 
هستند،  آن  از  استفاده کنندگان  که  مردم  و  است  پول 
استفاده می شود. در ابتدا هم که دولت ها انحصاراً پول را 
منتشر می کردند، اکثر کشورها پولشان را با شیء معینی 
مثل مقدار معینی از طال یا فلز گران بهای دیگر تعیین 

می کردند یا بعضی از کشورها پول خود را براساس ارز 
است  آن  معنای  به  این  کردند.  تعریف  باثبات  خارجی 
که  گرفته  شکل  این گونه  اجتماعی  قرارداد  گویا  که 
ملت و دولت چنین تعهدی را بین هم بپذیرند که وقتی 
چیزی به عنوان پول تولید می شود و دراختیار جامعه قرار 
و  سنجش  معیار  مبادله،  واسطۀ  باید  چیز  آن  می گیرد، 
در واقع  کند.  تسهیل  را  مبادالت  و  باشد  ارزش  ذخیرۀ 
ملت این حق را داشت که خودش دربارۀ واسطۀ مبادله 
قرار  دولت  در اختیار  امر  این  اگر  پس  بگیرد.  تصمیم 
گرفته شود و او این واسطه را مدیریت کند، کسی که 
این پول را به نمایندگی از مردم توزیع می کند، حتمًا باید 
مصالح مردم را درنظر بگیرد. اگر می خواهد مصالح آن ها 
را در نظر بگیرد، خلق پوِل بیشتر از بهره وری به مصلحت 
را کاهش می دهد.  نیست؛ چون قدرت خرید آن  مردم 
هم  عمومی  مصلحت  درنظرگرفتن  منظر  از  بنابراین 
می توان استدالل کرد که حفظ قدرت خرید، الزم است.
به هر روی اگر پذیرفتیم که ثبات نسبی در قدرت 
شامل  بِالُْعُقود«  »أَْوُفواْ  ادلۀ  پس  است،  مطلوب  خرید 
قدرت  حفظ  به  به نوعی  باید  دولت  و  می شود  هم  این 
در  که  دیگری  ادلۀ  از  همچنین  و  بماند  وفادار  خرید 
اشیاء هم«  الناس  تبخس  مانند »ال  آمده  آیات شریفه 
و جز این ها که به کم فروشی و... مربوط است، می توان 
استفاده کرد که وقتی دولت با سوء مدیریت، پول را بیش 
از بهره وری در اقتصاد افزایش دهد، مثل این است که 
کم فروشی می کند؛ چون پول را چاپ می کند و درمقابل 
آن، کاالهای مردم را می گیرد. بنابراین از این دالیل هم 
می توان گفت برای حفظ قدرت خرید، مسئولیتی متوجه 

دولت اسالمی است.

مثل  نکرد،  حفظ  را  پول  دولت  اگر   
زیان  و  ضرر  جبران  مسئول  آیا  افتاده،  اتفاق  که  اآلن 

مردم است یا نه؟
بله! بعضی از محققان اقتصاد اسالمی استدالل کرده اند 
که دولت در این موارد ضامن است؛ به شرط اینکه این 
در  سوء مدیریت  از  ناشی  خرید،  قدرت  کاهش  و  تورم 
طبیعی  تغییرات  از  نه  باشد؛  نقدینگی  افزایش  مسئلۀ 
عرضه و تقاضا. پس اگر ناشی از مسئلۀ سوء مدیریت و 
چاپ بی رویه باشد، دولت ضامن است. مرحوم آیت اهلل 
خود  نوشته های  و  مقاالت  در  شاهرودی  سیدمحمود 
ادلۀ  موارد،  این گونه  در  که  کرده اند  استدالل  چنین 
ضمان شامل حال آن می شود. بنابراین دولت ضامن این 
دولت  که  اینجاست  نکته   من  به نظر  اما  آسیب هاست؛ 
شود،  جبران  به  حکم  اگر  چون  کند.  جبران  نمی تواند 
کند.  جبران  بتواند  تا  کند  چاپ  پول  دوباره  باید  دولت 
در این حالت مشکل اصلی مجدداً افزایش خواهد یافت. 
دولت چیزی ندارد که بخواهد این مشکل را در سطح 

انبوه جبران کند.
 آیا با کاهش چاپ پول یا جمع کردن 

پول و کاهش نقدینگی مشکل حل نمی شود؟
تورم  کنترل  به  که  است  سیاست گذاری هایی  این ها 
منجر می شود و به لحاظ فقهی به این کار جبران گفته 
خسارتی  باید  یعنی  فقهی  لحاظ  به  جبران  نمی شود. 
با حقوقم  قباًل  مثاًل  برگرداند.  او  به  زده،  فرد  به  که  را 
می توانستم تا این اندازه کاال و خدمات بخرم؛ اما اآلن 
نصف آن را می توانم بخرم. حال دولت چگونه می تواند 
و  کاال  من  به  بخواهد  اگر  کند؟  جبران  را  مسئله  این 
می خواهد  کجا  از  اصاًل  را  کاالها  این  بدهد،  خدمات 

بخرد؟ پولش از کجاست؟ دوباره باید آن را چاپ کند.
بنابراین در اینجا ضمان وجود دارد؛ اما امکان جبران 
که  است  مهم  آن قدر  مسئله ای  چنین  ندارد.  وجود  آن 
چون بعداً نمی توان از پس این خسارت برآمد، باید خط 
قرمز بسیار پررنگی باشد که اساسًا به سراغ آن نرود؛ نه 
اینکه بگوید بعداً خسارت آن را جبران می کنم. واقعیت 
این است که امکان جبران وجود ندارد. بنابراین بهتر این 

است که به این مسیر نزدیک نشود.
به نفع  تورم  که  کردید  اشاره  شما   
با  حال  می کند.  فقیرتر  را  فقرا  و  است  ثروتمند  اقشار 
کرد  صادر  جوازی  نمی توان  آیا  مسئله،  این  به  توجه 
اقشار  به نفع  ثروتمند  افراد  از  مالیات هایی  یک سری  و 

حفظ  اسالمی،  اقتصاد  منظر  از  پول  ارزش  حفظ 

قدرت خرید و ایجاد ثبات قیمت ها می تواند هدف 

دارد.  وجود  هم  دیگر  نظام های  در  چنانکه  باشد؛ 

منطق عقالنی نیز حکم می کند ثبات قیمت حاکم 

باشد.
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ضعیف گرفت؟
در کل یکی از ابزارهای بهبود سیاست و توزیع درآمد این 
است که از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود و به 
اقشار کم درآمد توزیع شود؛ اما مسئله این است که اآلن 
در این اوضاع، خود دولت اساسًا مقصر بوده و این تورم 
را ایجاد کرده است. در واقع تورم مثل مالیاتی است که از 
همه گرفته می شود و دولت آن را با سوء مدیریت خود بر 
همه تحمیل کرده است. این مسئله، فقیر و غنی را دچار 
پیدا  مشکل کرده است. غنی هم قدرت خرید کمتری 
پیدا کرده، درست  افزایش  او  دارایی  اینکه  کرده است. 
است؛ اما تنها به لحاظ قیمت اسمی افزایش پیدا کرده 
است. بنابراین اگر دولت بخواهد مالیات دیگری هم از 
اقشار ثروتمند بگیرد، باید پرسید به چه دلیلی می خواهید 
قیمت  افزایش  این ها که مسئول  بگیرید؟  مالیات  او  از 
با  و  بودید  مقصر  شما  شوند؟  جریمه  باید  چرا  نیستند. 
افزایش بی رویۀ نقدینگی باعث شدید که  بی تدبیری و 
تورمی  اوضاع  در  ما  اگر  آید.  وجود  به  اختالفات  این 
برای  شما  و  است  درست  سیاست  این  اصل  نباشیم، 
بازتوزیع، مالیات هایی را از ثروتمندان می گیرید؛ اما این 
درست  را  مشکلی  خود،  سوء تدبیر  با  که  نیست  درست 
بگذارید  دیگری  اشخاص  بر  را  آن  بار  بعد هم  و  کنید 
اگر آن  البته  این کار، منصفانه نیست.  و تحمیل کنید. 
را  آن  باید  باشند، طبیعتًا  این ماجرا مقصر  اشخاص در 
جبران کنند؛ اما اینجا فرض بر این است که مسئله از 

جانب خود دولت بوده است.
نگاه  مسئله  این  به  دیگری  منظر  از  بخواهیم  اگر 
کنیم، باید گفت که اصاًل شما چگونه می خواهید اثبات 
کنید که منشأ تورم کشور کیست؟ در اینجا بحث حقوقی 
این است که چه کسی  و ضمان مطرح است و سؤال 
باید عهده دار این مسئولیت باشد؟ بانک مرکزی؟ بانک 
مرکزی می گوید دولت از من پول خواست و من هم به 
او دادم و به دولت هم گفتم که این کار درست نیست. 
داشتم  بودجه  کسری  می گوید  بگوییم،  دولت  به  اگر 
به  اگر  اجرا کردم.  و من هم  پذیرفت  را  آن  و مجلس 
مجلس بگوییم، او هم جواب می دهد که ما می خواستیم 
حقوق ها را به خاطر تورم افزایش دهیم و چنین و چنان 
شد و... واقعًا باید ببینیم چه کسی در این ماجرا مقصر 
است و چه کسی باید به لحاظ مصداقی این جبران را 
انجام دهد؟ این خود معضل دوم است. در هر سیستم، 
تصمیماتی گرفته شده و این اتفاقات افتاده است. یک 

نفر که در اینجا تصمیم گیرنده نبوده است. سازوکارهای 
نهادی متعددی بوده که این کار را انجام داده اند. مثاًل 
در خوزستان سیل آمده و همه می خواهیم کمک کنیم. 
ذخیرۀ  صندوق  از  پس  ندارم.  پول  من  می گوید  دولت 
ارزی دالر بفروش و کمک کن. حال اگر شما این پول ها 
گرفتید،  ریال  آن  درمقابل  و  دادید  مرکزی  بانک  به  را 
خود  که  می بینید  بنابراین  داده اید.  افزایش  را  نقدینگی 
این مسئله چه مشکالتی مقابل خود دارد و این نتیجه 
را به ما می رساند که بهتر است نزدیک به این مسئله 

نشویم و باید به خوبی در این زمینه مدیریت کنیم.

 به نظر شما استقالل بانک مرکزی 
در حفظ ارزش پول تا چه میزان تأثیرگذار است؟

به  دولت ها  اینکه  و  پولی  تورم های  مسئلۀ  به خاطر 
که  آن اند  نیازمند  معمواًل  غیرسیاسی  و  سیاسی  دالیل 
راه های ساده تر  به  و  را پوشش دهند  کسری های خود 
حالت  این  در  می شوند،  متوسل  مرکزی  بانک  مثل 
بهتر است بانک مرکزی از دولت مستقل شود تا بتواند 
مدیریت پول را مستقل از ماجراها و وابستگی های دولتی 
انجام دهد. البته بحث های بسیار مفصلی دربارۀ استقالل 
چه  به  اینجا  در  استقالل  دارد.  وجود  مرکزی  بانک 
معناست و آیا منظور، استقالل در ابزار است یا در هدف؟ 
سنجش آن چگونه صورت می گیرد و شاخص های آن 
می گیرد؛  شکل  مفصلی  بحث های  خیلی  لذا  چیست؟ 
مرکزی  بانک  اینکه  به  برمی گردد  مسائل  عمدۀ  ولی 
دولت،  کسری های  جبران  نپذیرفتن  یا  پذیرش  دربارۀ 
اینکه  و دوم  بتواند تصمیم گیری کند  و مستقل  آزادانه 
زیرمجموعه های دولت، تصمیمات کارشناسی  یا  دولت 

بانک مرکزی را دربارۀ مدیریت خوب، وتو نکند و بتواند 
دو  این ها  کند.  مدیریت  کارشناسی خود  براساس طرح 

مؤلفۀ بسیار مهمی هستند که در استقالل تأثیر دارند.
برخوردار  استقاللی  چنین  از  مرکزی  بانک  اآلن  تا 
نبوده و طبق قانون پولی و بانکی مصوبۀ سال 51 کشور 
نیازهای خود  که هنوز هم حاکم است، دولت می تواند 
را به بانک مرکزی اعالم کرده و از آن استقراض کند و 
محدودیتی هم دربارۀ مبلغ وجود ندارد. دولت آزاد است 
هرچقدر نیاز دارد، از بانک مرکزی به عنوان قرض بگیرد. 
می خواهد  رفته،  مجلس  در  اآلن  که  جدید  طرح  این 
استقالل بانک مرکزی را در شکل های مختلف افزایش 
میزان  ماندۀ  که  است  این  آن  اَشکال  از  یکی  دهد. 
دوباره  و  کرده  محدود  معینی  مقدار  به  را  استقراض 
وام گرفتن را مشروط به تصفیۀ قبلی کرده و سقفی برای 
آن درنظر گرفته است. این بخشی از آن استقالل است و 
بخش دیگر آن شامل استقالل سیاسی و اداری می شود؛ 
یعنی تصمیمات عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را 
از وضعیت موجود محدودتر کرده و گفته رئیس جمهور، 
باید برای عزل، ادلۀ کافی داشته باشد و این ادله را در 
هیئت عالی بانک مرکزی ارائه دهد. خالصه که این طرح 
بنا دارد تا استقالل بانک مرکزی را تا حد زیادی افزایش 
دهد. بنده هم با یکی از دانشجویانم پایان نامه ای انجام 
داده ام در باب این موضوع که آیا این الیحه، استقالل 
براساس  است؟  داده  افزایش  قبلی  نسبت به وضعیت  را 
دیدیم  و  بررسی کردیم  استقالل مختلف  چند شاخص 
شاخص  گرچه  است.  نبوده  زیاد  اما  داده؛  افزایش  که 
استقالل نسبت به وضعیت قبلی بهتر می شود. البته این 
تصویب  و  نیامده  مجلس  علنی  صحن  به  هنوز  طرح 
سمتی  چه  به  است  قرار  که  نیست  مشخص  و  نشده 
پیش برود؛ اما به نظر می آید که قانون گذاران متوجه این 
ایجاد  جدی  آسیبی  استقالل نداشتن،  که  شده اند  ماجرا 
این  به خاطر  تورم سنگین  این  از  بخشی  شاید  و  کرده 
مسئله باشد. لذا تصمیم گرفته اند که آن را اصالح کنند.
 شما تا چه اندازه با میزان استقاللی 
که در این طرح آمده، موافق هستید و آیا اساسًا برای 

بهترشدن آن راهکاری دارید؟
دو نگاه کلی دربارۀ این طرح وجود دارد. بعضی از نگاه ها 
معتقدند استقاللی که در اینجا به سمت آن رفته اند، امر 
به نوعی ممکن  و  نیست  اما هنوز کافی  مطلوبی است؛ 
است نتوان هدف اصلی را از این تغییرات به دست آورد. 

یکی از ابزارهای بهبود سیاست و توزیع درآمد این 

است که از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود 

این  مسئله  اما  شود؛  توزیع  کم درآمد  اقشار  به  و 

اساسًا  دولت  خود  اوضاع،  این  در  اآلن  که  است 

مقصر بوده و این تورم را ایجاد کرده است. درواقع 

تورم مثل مالیاتی است که از همه گرفته می شود 

و دولت آن را با سوءمدیریت خود بر همه تحمیل 

کرده است. 

اختیارات  اینجا  در  که  معتقدند  دیگر  بعضی  در مقابل 
افزایش  اندازه  از  بیش  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نظرات  کل،  در  و  نباشد  مطلوب  اصاًل  شاید  و  یافته 
بخواهد  کسی  اگر  دارد.  وجود  زمینه  این  در  گوناگونی 
حرف کارشناسانه ای در این زمینه بزند، باید بند به بند و 
ماده به ماده بخواند و بر اساس تجارب گذشته و همچنین 
تجارب سایر کشورها، بررسی کند و راهکاری ارائه دهد؛ 
و  بین المللی  ادبیات  استقالل در سطح  چون در مسئلۀ 
در  برخی  دارد.  وجود  مناقشاتی  هم  متعارف  اقتصادی 
عین حالی که اصل استقالل را می پذیرند، برای میزان 
که  مشکلی  استقالل  چون  قائل اند؛  اهمیت  استقالل 
سیاست های  بین  تعارض  که  است  آن  می کند،  ایجاد 
پولی و سیاست های مالی ایجاد می شود. دولت معمواًل 
افزایش  یا  کاهش  طریق  از  را  مالی  سیاست های 
اما  انجام می دهد؛  و...  مالیات ها، سوبسیدها و هزینه ها 
سیاست های پولی معمواًل از طریق بانک مرکزی انجام 

می شود.
ما  اصلی  وظیفۀ  می گوید  مرکزی   بانک  امروزه 
قیمت هاست.  ثبات  و  مالی  ثبات  حفظ  پول،  مدیریت 
بانک   است.  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  متولی  نیز  دولت 
اشتغال و  ایجاد  برای  را  ابزار الزم  ما  مرکزی می گوید 
رشد نداریم. بنابراین وظیفۀ اصلی ما ایجاد ثبات است 
و از مجرای ایجاد ثبات به رشد و ایجاد اشتغال کمک 
می شود. دولت هم از طریق سیاست های مالی خود، آن 
را انجام می دهد. به هرحال نکته  این است که اگر بین 
سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی ناهماهنگی اتفاق 
بیفتد، ممکن است برای اقتصاد به صورت کلی مشکل 
سازوکارهایی  مختلف  کشورهای  در  لذا  کند.  ایجاد 
برای ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی تدبیر 
کرده اند. اآلن یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم، 
بخواهد  مرکزی  بانک  اگر  است.  تورمی  هدف گذاری 
بیکاری  دارد  احتمال  کند،  کنترل  زیاد  خیلی  را  تورم 
افزایش یابد. حال برای سال آینده می خواهیم چه نرخی 
نرخ  پولی هدف گذاری کنیم؟  مقام  به عنوان  را  تورم  از 
با  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  زمینۀ  در  باید  هدف گذاری 
هدف گذاری های دولت هماهنگی داشته باشد. بنابراین 
جلساتی را میان بانک مرکزی و دولت تشکیل می دهند 
و بر سر این هدف گذاری ها توافق کرده و برای اجرای 
آن اقدام می کنند. لذا برای کاهش این ناهماهنگی ها و 
اجرای بهتر مسئلۀ استقالل، راهکارهای مختلفی برای 
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ایجاد هماهنگی درنظر گرفته اند.
 اشاره کردید که دو نگاه وجود دارد. 
یکی اینکه تمرکز بر کنترل تورم قرار گیرد و دیگر اینکه 
مسئلۀ  دارد،  که  ابزارهایی  از  استفاده  با  می تواند  دولت 
اشتغال و رشد اقتصادی را پیگیری کند. شما در وضعیت 
فعلی اقتصاد ایران و با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم، 
هدف گذاری  به  توجه  با  را  ایران  اقتصاد  فعلی  اولویت 
تورمی و ایجاد استقالل، کنترل تورم می دانید یا اینکه 
است  اقتصادی  رشد  و  توسعه  نیازمند  ایران  اقتصاد 
که  معنایی  به  مرکزی  بانک  از  بخشی  استقالل  و 
برآمده  پیگیری آن هستند،  پیشرفته درحال  کشورهای 
از خود همین کشورهاست که توسعۀ خودشان را انجام 
داده اند و پیگیری این اهداف در اقتصاد ایران، نمی تواند 

آنچنان مؤثر باشد.
به نظر می آید که وضعیت اقتصاد ایران قطعًا به دالیل 
مختلف با بقیۀ اقتصادهای دنیا تفاوت هایی دارد و شکی 
در آن نیست. اما تجربۀ گذشته نشان می دهد اگر رشد 
اقتصادی و اشتغال را صرفًا از منظر افزایش نقدینگی و 
کنیم،  ایجاد  مرکزی  بانک  از  استقراض  خاص  به طور 
ایجاد کنید و نخواهید  اگر بخواهید در این حالت رشد 
ندارد.  تعارضی وجود  کنید،  استقراض  مرکزی  بانک  از 
برای  مرکزی  بانک  که  می شود  ایجاد  مسئله  زمانی 
افزایش  را  پولی  پایۀ  نمی توانم  بگوید  تورم  کنترل  
نمی کنم.  مالی  تأمین  مستقیم  به صورت  چون  دهم؛ 
و  ببخشد  رونق  را  کسب وکار  بخواهد  دولت  اگر  حال 
منابع  باید  علی القاعده  دهد،  افزایش  را  سرمایه گذاری 
تأمین  بانک مرکزی  از  غیر  دیگری  از مجاری  را  خود 
کند. یک راه این است که فضای کسب وکار روان شود؛ 
به گونه ای که سرمایه های مردم مستقیمًا وارد تولید شود؛ 
ملک  و  ارز  خریدن  دنبال  به  اینکه  به جای  مردم  مثاًل 
کنند.  صرف  کسب وکار  مسیر  در  را  خود  پول  باشند، 
امنیت  ایجاد  و  اوضاع کسب وکار  مسیر  از  اگر  بنابراین 
اقتصادی و سایر مسائل دنبال شود، تعارضی بین بانک 
به یکدیگر کمک  ندارد و شاید  مرکزی و دولت وجود 
با  مرکزی  بانک  معتقدند  که  کسانی  اتفاقًا  بکنند.  هم 
مولّد  سرمایه گذاری  برای  حتی  می تواند  تورم  کنترل 
امکانات بهتری ایجاد کند، به خاطر این است که وقتی 
تورم کنترل شود و زمینۀ فعالیت های غیرمولّد که فقط 
با افزایش قیمت ها منفعت می برند، بسته شود، باید پول 
ثبات  ایجاد  با  اقتصاد  وقتی  گیرد.  قرار  مولّد  مسیر  در 

پولی و مالی پیش بینی پذیر شد، فعال اقتصادی احساس 
دربارۀ  دقیق  کارشناسی های  با  می تواند  که  می کند 
سرمایه گذاری های مختلف، تصمیم گیری های اقتصادی 
و منطقی انجام دهد. بنابراین آن ها معتقدند اگر تورم از 
مسیر کنترل و مدیرت نقدینگی کنترل شود، می تواند به 

رشد پایدار اقتصادی کمک کند. 
پیگیری  بنده  منظور  خاص  به طور   
سیاست های هدایت اعتبار است. وزیر اقتصاد جدید بارها 
پیگیری  ما،  کارهای  از  یکی  است  کرده   تأکید  و  گفته  
سیاست هدایت اعتبار است؛ یعنی می خواهیم نقدینگی 
به سمت  را  افزایش دهیم و آن  تولید  را در جهت رشد 
این منظر شما چه  از  بخش های خاصی هدایت کنیم. 

دیدگاهی دارید؟
معنای  به  و  است  درستی  سیاست  اعتبار،  هدایت 
هدایت  مولّد  بخش های  در  را  اعتبارات  که  است  این 
که  است  مطلوبی  امر  مولّد بودن،  علی القاعده  کنیم. 
حتمًا باید دولت و همچنین بانک مرکزی به آن توجه 
می گوید  مرکزی  بانک  که  است  این  مسئله   اما  کنند؛ 
را  اعتبار  و  منابع  هم  کنم. شما  ایجاد  ثبات  می خواهم 
اما بازدهی آن در  بیاورید؛  به سمت سرمایه گذاری مولّد 
کوتاه مدت نیست. مثاًل حداقل پنج یا شش سال دیگر 
بازدهی خواهد داشت. در چنین اوضاعی وقتی اعتبارات 
به چنین پروژه ای برود، در این چند سال دائمًا درحال 
افزایش تقاضاست؛ درحالی که به تولید اضافه نشده و 
قطعًا تورم ایجاد خواهد کرد و مسیر سرمایه گذاری هم 
دشوار می شود؛ چراکه هزینه های آن دائمًا در این مسیر 
به هم  پروژه   از  ابتدایی  ارزیابی  و  می کند  پیدا  افزایش 
می خورد. پس این سیاست هدایت اعتبارات، باید خیلی 
دقیق اجرا شود. بین پروژه های کوتاه مدت که به سرعت 
و  باشد  داشته  تولید  افزایش  بتواند  و  برسد  بازدهی  به 
بازدهی  به  میان مدت  یا  بلندمدت  در  که  پروژه هایی 
برسند که در این فاصله فقط ممکن است تقاضا ایجاد 
کند، باید موازنۀ دقیقی میان این ها به وجود بیاید که این 
سیاست هدایت اعتبارات موفق باشد و بتواند به نوعی به 
افزایش تولید منجر شود؛ چراکه از مسیر افزایش تولید، 
کاهش قیمت ها و تورم ایجاد می شود و در اوضاع کنونی 
طریقی  به  باید  بلکه  شود؛  اضافه  تقاضا  به  فقط  نباید 
و  سریع(  )بازدهی  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  میان 
آن هایی که بازدهی شان دیرتر خواهد بود، توازن ایجاد 
شود تا خود سرمایه گذاران هم در مسیر اتمام کار خود به 

مشکل برخورد نکنند. 
این  که  می کند  حساب  اول  همان  از  سرمایه گذار 
پروژه مثاًل فالن قدر هزینه دارد و بعداً هم فالن مقدار 
بازدهی خواهد داشت. حال ۴۰درصد این کار را از جیب 
خودم می گذارم و ۶۰درصد آن را هم از مسیر وام بانکی 
تأمین می کنم. مثاًل پنج سال هم طول می کشد تا این 
پروژه تمام شود. حال ممکن است در همین پنج سال 
قیمت ها به گونه ای باال برود که این سرمایه گذار نتواند 
با ۶۰درصد اعتبار، کار را تمام کند و مثاًل به ۲۰درصد 
پول بیشتری نیاز پیدا کند. در اینجا پروژه متوقف شده؛ 
هزینه های انجام شده سر جای خودش است و این فرد 
بانک  و  متضرر شده  کند،  توقف  که  میزان  هر  به  هم 
هم  بانک  چون  می شود؛  متضرر  ترتیب  همین  به  هم 
گمان می کرد ظرف پنج سال، سرمایه گذاری تمام است 
می تواند  بانک  و  برمی گردد  اقساط  بعد  به  اینجا  از  و 
بانک،  در  بنابراین  دهد.  اختصاص  دیگر  پروژه های  به 
انجمادی ایجاد می شود که دیگر نمی تواند تأمین مالی 
و  نرسیده  نتیجه  به  سرمایه گذار  هم  آن طرف  از  کند. 
پروژۀ او هم معطل می ماند. غرض من این است که این 
کارها به کارشناسی خیلی دقیقی نیاز دارد؛ وگرنه کسی 
با مطلوب بودن این مسئله مخالفتی ندارد. لذا تا وقتی که 
زوایای دقیق کار را کارشناسی نکنیم، نمی توانیم خدمت 
خدمت  او  به  می خواستیم  که  را  کسی  همان  و  کنیم 
و  متوقف شده  پروژه اش هم  کنیم، دچار مشکل شده، 

همچنین متضرر شده است.

یکی از ابزارهایی که استفاده می شود، 
سیاست های کنترل تورم با استفاده از کنترل نرخ بازار 
بین بانکی است و ابزارهای آن، اوراق دولتی است که 
منتشر می کنند و بانک ها و اکثر مردم آن را می خرند. 
به طور کلی با این ابزارها موافق هستید و این کار را به 

لحاظ شرعی صحیح می دانید؟
مرکزی  بانک  اگر  و  است  نیاز  مورد  قطعًا  ابزارها  این 
باشد.  داشته  ابزار  باید  کند،  کنترل  را  تورم  بخواهد 
سیستم  در  ربوی بودن  دلیل  به  هم  متعارف  ابزارهای 
آن  برای  هم  اواخر  همین  تا  و  نداشته  وجود  ما  مالی 
بانک  بنابراین  بود.  نشده  طراحی  جایگزینی  ابزارهای 
در  خروج  و  ورود  براساس  نمی توانست  اصاًل  مرکزی 
بازار بین بانکی نقشی ایفا کند. لذا ابزارهایی را طراحی 
کردند. می توان گفت طراحی آن ها تا حد ممکن شرعی 
است؛ چون در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شده 
و آنچه تصویب شده، حداقل به نوعی مشروعیت دارد. 
مشکل ساز  بیشتر  که  اجراست  دربارۀ  اصلی  بحث  اما 
چه  تا  می شود،  اجرا  عمل  در  آنچه  دید  باید  می شود. 
اندازه با همان چیزهایی که طراحی شده، منطبق است. 
البته اینکه ما انتظار داشته باشیم این ها به سرعت بتواند 
حل و فصل شود، واقع بینانه  نیست و در اینجا باید فقها و 
اقتصاددانان مسلمان و مسئوالن بانکی و بانک مرکزی 
را که در  کنار هم قرار گیرند و مشکالت و معضالتی 
عمل با آن مواجه هستند، توضیح دهند تا روشن شود 
اصالح  را  آن  باید  چگونه  و  چیست  معضل  و  مشکل 
کرد. آنگاه این ابزارها در تعامل و گفت وگوی مداوم بین 
طراحان، سیاست گذاران و مجریان دائمًا در مسیر اصالح 
قرار گیرد و اشکاالت آن گرفته شود و کار هم جلو برود. 
البته تنها ما نیستیم که به دلیل شرعی کردن این موارد 

با این مسائل درگیر باشیم.
بقیۀ دنیا هم وقتی که می خواهند ابزاری را طراحی 
طراحی  خودشان  حقوقی  قواعد  براساس  را  آن  کنند، 
یکدیگر  با  و  می خورند  مشکل  به  هم  بعد  و  می کنند 
مذاکره می کنند و به مرور مشکالت خود را حل می کنند. 
بنابراین ما باید از این مسیر به سمت پیشرفت حرکت 
به  است  ممکن  که  حرکت هایی  برخی  مثل  نه  کنیم، 
و  شود  منجر  غیر منطقی  و  نامعقول  تصمیم گیری های 

باعث بروز مشکالت برای خود و دیگران شویم.

معنای  به  و  است  درستی  سیاست  اعتبار،  هدایت 

مولّد  بخش های  در  را  اعتبارات  که  است  این 

مطلوبی  امر  مولّد بودن،  علی القاعده  کنیم.  هدایت 

است که حتمًا باید دولت و همچنین بانک مرکزی 

بانک  که  است  این  مسئله   اما  کنند؛  توجه  آن  به 

مرکزی می گوید می خواهم ثبات ایجاد کنم. شما 

به سمت سرمایه گذاری مولّد  را  اعتبار  هم منابع و 

بیاورید؛ اما بازدهی آن در کوتاه مدت نیست. 
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نقش بانک مرکزی در بروز تورم چیست؟
ادبیات رایج و متعارفی در اقتصاد وجود دارد که معمواًل اقتصاددانان و سیاست گذاران در کشور به آن استناد می کنند تا 
بتوانند تورم را تحلیل کنند. آن ادبیات هم ادبیات رویکرد پولی در اقتصاد است. قائالن به این رویکرد، معتقدند تورم 
منشأ پولی دارد و حرف آن ها این است که آن چیزی که باعث افزایش تورم می شود، انبساط های پولی است و صرفًا 
نتیجه گیری  همین عامل را بررسی می کنند. اگرچه گاهی می گویند مسائل دیگر را هم بررسی می کنیم، نهایتًا در 
سیاستی به این می رسند که علت تورم نقدینگی است. وقتی هم که گفته می شود علت تورم نقدینگی است، نتیجه ای 
که گرفته می شود این است که باید نقدینگی را کنترل کرد. مرجع کنترل نقدینگی هم بانک مرکزی است. بانک 
مرکزی با دو روش می تواند نقدینگی را کنترل کند. اولین روش اعمال رگوالتوری و تنظیمات بر شبکۀ بانکی است و 
دومین روش هم اعمال رگوالتوری و تنظیمات بر پول نقدی است که ممکن است در تعامالت بین بانک مرکزی و 

دولت ها، خود را نشان دهد؛ یعنی همان استقراض از بانک مرکزی یا به تعبیر ساده تر همان چاپ پول.
در همۀ این ادبیات ها، نقش بانک مرکزی برای کنترل تورم این است که مکانیسم تزریق پول را محدود کرده و 
پول را تضییق کند تا تورم اتفاق نیفتد. این ادبیات مربوط به اقتصاد شیکاگویی است که قائل است برای اینکه این 
اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد تا دولت نتواند از آن استقراض کند. معنای استقالل از دولت هم 
یعنی ارکان تصمیم ساز دولت در بانک مرکزی نقشی نداشته باشد و در مقابل ارکان تصمیم ساز آن، ارکان تخصصی 
باشد. در اینجا وقتی از ارکان تخصصی صحبت می شود، اقتصاد شیکاگویی ها خود را جزء این دسته می دانند و بیان 

می کنند منظور این است که ما اقتصاددان هایی که به این مسئله باور داریم، باید بر مسند بانک مرکزی بنشینیم و 
اقتدار پولی را در دست بگیریم. این نگرش رایجی است و اگر بخواهید که بحث های شما شنوندۀ خوبی داشته باشد 
و برای شما کف بزنند و شما را تحویل بگیرند، این ادبیات را در تلویزیون و رادیو و در کالس مطرح کنید و مبتنی بر 

آن بکوشید تا خود را موجه کنید.
حال آیا این ادبیات، ادبیات درستی است؟ من همین امروز توییتی از کروگمن می خواندم که اقتصاددان بزرگی است 
و کتاب های اقتصاد کالن و اقتصاد بین الملل او، همچنان تدریس می شود. از کروگمن و اقتصاددانان متعدد نیوکینزی 
و نئوکالسیک ها می شنوید که رابطۀ بین تورم و نقدینگی را رابطۀ عقیمی می دانند و لزومًا رابطۀ مثبتی میان تقدینگی 
و تورم قائل نیستند. مطالعات متعدد بین المللی هم این را نشان می دهد که این رابطه میان آن ها وجود ندارد. وقتی 
این گونه به رابطه نگاه شود، چنین به نظر نمی رسد که بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند و مرجع تنظیمات ناظر 
به تورم، نهادی به جز بانک مرکزی است. مثاًل نیوکینزی ها به سراغ نهاد انتظارات می روند و به رسانه اهمیت می دهند. 
بالنچارد بعد از بحران سال ۲۰۰8 می گوید همۀ اقتصاد کالن قبل از سال ۲۰۰8 را به کنار بگذارید و در حال حاضر 
انتظارات است که برای مکانیسم متغیرهای اقتصادی تعیین تکلیف می کند. لذا در اینجا به سراغ نهادهای  بحران 
غیرپولی می رود؛ یعنی ممکن است به سراغ نهاد رسانه برود یا ممکن است به سراغ نهاد تولید و توزیع و تجارت برود 
و منشأهای دیگر را جست وجو کند که به نظر می آید منشأ تورم در ایران و همه جای دنیا غیرپولی است و منشأ آن را 

باید در چنین اموری جست.
مسئلۀ استقالل بانک مرکزی چگونه می تواند موجب جلوگیری از بروز تورم شود؟

در پاسخ به پرسش قبل اشاره کردم که منشأ تورم، غیرپولی است و به بانک مرکزی ارتباط پیدا نمی کند. حال اگر 
از من بپرسید استقالل بانک مرکزی کار خوبی است یا نه، باز هم به شما پاسخ می دهم که این مسئله ناظر به تورم 
نیست؛ اما اینکه این استقالل به طور کل خوب است یا نه، باید بپرسم که در اینجا منظور از استقالل چیست و استقالل 
از چه چیزی است؟ ممکن است پاسخ دهید منظور، استقالل از دولت است. هر استقاللی وابستگی دارد. در اینجا هم 
فرض می گیریم که بانک مرکزی از دولت مستقل شد. در این صورت به چه چیزی وابسته است؟ نظام تصمیِم آن را 
چه کسی کنترل می کند؟ ممکن است پاسخ دهید که کنترل آن، به دست اقتصاددانان پولی است. مسئله اینجاست که 
خوِد این افراد هم که به مکتب خاصی وابسته هستند و اتفاقًا حرف های آنان هم غلط است و لذا سیاست های غلطی را 
هم پیش می گیرند و در کشورهایی مثل شیلی و آرژانتین و حتی کشور ما هم این سیاست های غلط را پیاده کرده اند. 
لذا این سؤال دربارۀ اقتصاد سیاسی است؛ نه سؤال اقتصادی؛ یعنی دروغ بزرگ این است که ما این سؤال را سؤال 
اقتصادی بدانیم. چون استقالل که معنایی ندارد. در واقع ما باید به این سؤال پاسخ دهیم که وابسته به چه کسی است؟
در فضای اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران، این ها به لحاظ اقتصاد سیاسی عمومًا یا افراد بانکدارند یا متصل 
از  باید  بانک مرکزی  بانکی رانتی خصولتی هستند و قائل اند که  یا متصل به شبکۀ  بانک های خصوصی  به شبکۀ 
دولت مستقل شود. در اینجا سؤال پیش می آید که آیا منظور شما این است که بانک مرکزی از دولت مستقل شود که 
بانکداران خصوصی آن را اداره کنند؟ در این صورت پول به چه سمتی هدایت می شود؟ اگر هم پاسخ دهند که پول 

هدایت پذیر نیست، دروغ است.
البته در اینجا نظر دیگر این است که بانک مرکزی باید تحت تسلط حاکمیت باشد که این نظر هم طرفدارانی دارد 
و استدالل های خوبی هم برای این نظر وجود دارد. بنابراین در اینجا بحث است که باید مشخص شود، اقتدار پولی 
کشور در دست چه کسی است؟ به طور مثال فدرال رزرو از دولت فدرال آمریکا مستقل است. این حرف خنده داری 
است و اگر شما تاریخچۀ فدرال رزرو را بخوانید، متوجه می شوید که استقالل برای فدرال رزرو معنایی ندارد؛ چرا که 
اواًل تحت سلطۀ دولت آمریکاست و البته دولت آمریکا هم تحت سلطۀ جریان های خاص است و ثانیًا اگر بخواهیم 
بگوییم که از دولت آمریکا مستقل است، این هم حرف غلطی است و باید دید که خود مقامات فدرال رزرو چه کسانی 
هستند؛ یعنی چه کسی قوۀ فدرال رزرو را هدایت می کند؟ لذا باید تاریخچۀ فدرال رزرو را خواند و در آن مشخص 
است که بانکداران خصوصِی بین المللی هستند که فدرال رزرو را تشکیل داده اند و در طول تاریخ هم به نفع خودشان، 

آن را هدایت کرده اند و این ها همان هایی هستند که بر دولت آمریکا هم تسلط دارند.

 کمبود نقدینگی؛
علت اصلی تورم در ایران

ی د مقصو رضا  حمید دکرت  با  گفت وگو 
قم ه  نشگا ا د می  سال ا د  قتصا ا ه  گرو علمی  هیئت  عضو 

پدیدۀ تورم در جهات مختلفی مورد تبیین قرار گرفته و در باب منشأ آن بحث های متعدد و نظریات مختلفی بیان 
شده است. یکی از رایج ترین نظریات در مورد تورم، بحث انبساط پولی و افزایش نقدینگی است که طبق دیدگاه 
برخی از اقتصاددانان، موجب بروز تورم می شود و به این ترتیب اصلی ترین کانون تورم نهادی به نام بانک مرکزی 
است. دکتر حمیدرضا مقصودی پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسالمی دانشگاه قم دیدگاهی بر خالف 
این نظر رایج دارد و معتقد است که اساسًا منشأ تورم، پول نیست و به تبع آن ارتباط زیادی هم با بانک مرکزی پیدا 
نمی کند. این استاد دانشگاه معتقد است که مباحثی همچون منشأ پولی داشتن تورم و مؤثر بودن بانک مرکزی در 
بروز آن، نظریات حوزۀ اقتصاد شیکاگویی است که با اهمیت دادن به بانک مرکزی و نقش آن در تالش است تا با 
ارائۀ راهکاری همچون استقالل بانک مرکزی از دولت و عدم استقراض آن از بانک مرکزی، بتواند گامی در جهت 
جلوگیری از بروز تورم بردارد. در ادامه شاهد گفتگویی متفاوت با این استاد و پژوهشگر عرصۀ اقتصاد خواهید بود.
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باور  را  آن ها  که  هستیم  شعارهایی  گرفتار  بنابراین 
می کنیم و خیال می کنیم که این ها واقعًا در دنیا پیاده 
شده است؛ در حالی که  هیچ جا اتفاق نمی افتد و چنین 
استقاللی وجود ندارد. در همین ماجرای کرونا خزانه داری 
منتشر  را  اوراقی  عجیب و غریبی  هماهنگی  با  آمریکا 
)بانک مرکزی آمریکا( آن ها را می خرید.  می کرد و فد 
خزانه داری متعلق به دولت است و فد مربوط به بخش 
خصوصی است؛ اما اگر به نوع تعامل آن ها نگاه کنید، 
می بینید که خزانه داری آمریکا چطور چند تریلیون دالر 
اوراق منتشر کرد و فد چطور این ها را خرید. مشخص 
است که قوۀ هماهنگی قاهره ای وجود دارد و در اینجا 
استقالل هم معنایی ندارد. اصاًل در طول تاریخ آمریکا 
با یکدیگر  هیچ دوره ای پیدا نمی شود که این دو مورد 

ناهماهنگ باشند. پس در اینجا استقالل معنایی ندارد.
تورم  بروز  در  بانکی  شبکۀ  نقش 
چیست؟ چگونه می توان از نقش مخرب بانک ها در این 

زمینه کاست؟
وقتی می گوییم تورم در ایران منشأ پولی ندارد، به این 
معناست که تورم منشأ بانکی هم ندارد. البته حرف من 
خوبی  شبکۀ  ما،  بانکی  شبکۀ  که  نیست  این  به معنای 
است و درست کار می کند. اجمااًل ممکن است همۀ ما 
متوجه باشیم که در این شبکۀ بانکی، مشکالتی وجود 
دارد؛ یعنی ما مریض را می بینیم؛ اما باید بررسی کنیم 
باید ببینیم که مشکل  که منشأ مریضی چیست؟ اآلن 
ما  عامل  بانک  بانکداری  یا  ما  خصوصی  بانکداری 
چیست؟ طبیعتًا مشکل آن خلق پول است. اما آیا منشأ 
تورم، خلق پول است؟ پاسخ منفی است. نه در ایران و 
نه در هیچ جای دیگر منشأ تورم پول نیست. آیا این خلق 
پول، کار خوبی است؟ پاسخ این سؤال هم منفی است 
و البته نتیجۀ این خلق پول نیز تورم نیست؛ بلکه نتیجۀ 
آن در عدم توازن های اقتصادی و اجتماعی خود را نشان 
می دهد؛ یعنی خود را در شکاف های طبقاتی، در هدایت 
نقدینگی به سمت نظام سرمایه داری و سرمایه دارها و در 
ایجاد فقر نشان می دهد. نقدینگی باید به طور همگانی 
در دست مردم قرار بگیرد؛ اما می بینیم که نقدینگی دقیقًا 
به صورت هدایت شده در دست گوشه ای از سرمایه داران 
نظام  با  بخواهیم  اگر  لذا  می گیرد.  قرار  غارتی  رانتی 
بانکی مواجهه کنیم، چه بانک مرکزی و چه بانکداری 
خصوصی و چه بانکداری دولتی، باید ببینیم که در عدم 
ایجاد شکاف طبقاتی،  فقر،  ایجاد  اجتماعی،  توازن های 

ایجاد ثروت های بادآورده و در سفته بازی چه اثری دارند. 
علت  سفته بازی  آیا  که  بگویید  شما  است  ممکن  حال 
تورم است؟ من در اینجا باز هم پاسخ می دهم که چنین 

نیست؛ بلکه مشکل، خود سفته بازی است.
تالش کرده ام تا بیان کنم تورم را نباید در این امور 
بانکداری  بانکی،  نظام  مثل  اموری  درمقابل  و  جست 
خصوصی، بانکداری دولتی و بانک مرکزی عدم توازن ها 
و ناعدالتی هایی را ایجاد می کنند که تورم درمقابل آن ها 
این آدرس غلط است که ما فکر کنیم  لذا  صفر است. 
منشأ تورم نظام پولی و نظام بانکی است و برای مواجهه 
با تورم به سراغ نظام بانکی برویم. منشأ تورم پول نیست؛ 
بلکه عوامل غیر پولی در اقتصاد است. به نظر من علّت 
تورم در ایران کمبود نقدینگی است؛ نه ازدیاد نقدینگی؛ 
به همراه می آورد.  و کمبود کاال  با خود، قحطی  چراکه 
شما در این حالت می بینید که بخش های مولّد اقتصادی 
نقدینگی  نقدینگِی مؤثر هستند و در مقابل،  از  ما خالی 
در واقع  یعنی  دارد؛  وجود  بانکی  نظام  در  انباشت شده 
ندارد،  ما وجود  اقتصاد  مولّد  در ساختار  نقدینگی  اینکه 
این  ایجاد  شود و  اقتصاد ما  باعث شده کمبودهایی در 
کمبودها، تورم ایجاد می کند. اآلن به طرز فاجعه انگیزی، 
یعنی  است؛  پایین   GDP به نسبت  ایران  در  نقدینگی 
است  ممکن  دهد.  انجام  تولید  نمی تواند  نقدینگی  این 
بگویید این نقدینگی سه برابر پارسال شده است؛ اما در 
نقدینگی  ایران  در  و  است  مهم  نسبت  ما  برای  اینجا 
فعال نداریم و نقدینگی ما جبرانی و منفعل است؛ یعنی 
تورم همواره به دالیل ساختاری غیر پولی اتفاق می افتد 
جبران  را  مردم  خرید  قدرت  کاهش  نقدینگی،  با  ما  و 
می کنیم. حال در اوضاع فعلی نتوانسته ایم آن را به اندازۀ 
کافی جبران کنیم. چون شیکاگویی ها در ایران تصمیم 
تولید و  اینجا  اجرا کنند. در  تعدیل  گرفته اند که نظریۀ 
نقدینگی متوقف شده و تورم هم دو چندان می شود. لذا 
اقتصاددانان ایرانی به طور کل ماجرا را معکوس می بینند 

و نظام علّّیت را به صورت معکوس در ایران می جویند.
بنابراین ریشۀ تورم در ایران مسائل غیر پولی است و 
اگر هم بخواهیم به سراغ پول برویم، به نظر من ناشی از 
کمبود نقدینگی است؛ نه ازدیاد نقدینگی. حتی نمی گویم 
بلکه  است؛  نقدینگی  در  توازن  از عدم  ناشی  تورم،  که 
عدم توازن ها مسائلی را ایجاد می کنند که باید آن ها را 

خارج از مجرای تورم بررسی کرد.
ضدتورمی  بودجۀ  کسری  تأمین 

چگونه امکان پذیر است؟
تأمین کسری بودجه در ایران در اوضاع فعلی از محل 
از  پایۀ پولی، تورم زا نیست؛ یعنی می توان چاپ کرد و 
ندارد. ُجردی گالی  تورمی  برد و هیچ مشکل  بهره  آن 
جمله ای در مقالۀ خود تحت عنوان »پوِل هلیکوپتری« 
اقتصاددانان  اگرچه  که  است  این  جمله  مضمون  دارد. 
تورم  منشأ  هستند  معتقد  پول گرا  اقتصاددانان  حتی  و 
رکودی  اوضاع  در  معتقدند  همین ها  است،  نقدینگی 
عمیق، استفاده از سیاست پولی انبساطی تورم زا نیست. 
ما درحال حاضر در رکود عمیقی هستیم و هشت سال 
ما  می بریم.  به سر  عمیقی  بسیار  رکود  در  که  است 
و  دانسته  خطرناک  بسیار  را  رکود  همیشه  اقتصاددانان 
دولت  می دانیم.  تورم  از  خطرناک تر  بسیار  را  آن  حتی 
باید بیاید و کسری بودجۀ خود را با تأمین کسری بودجه 
بودجۀ  کسری  بیاید  که  است  غلط  این  کند؛  برطرف 
در  تعدیل  و  انقباض  ایجاد  بودجه،  کاهش  با  را  خود 
طریق  از  فشار آوردن  محل  از  کشور،  اقتصادی  ساختار 
طریق  از  اقتصادی،  بدنۀ  به  انقباضی  سیاست های 

باال بردن نرخ ارز و... جبران کند.
حال، این تأمین باید به چه صورت باشد؟ بهینۀ اول 
در  که  کند  تولید  رأسًا  یا  دولت  یعنی  است؛  تولید  آن، 
تجارت  برای  اینکه  یا  ندارد  اشکالی  هیچ  اوضاع  این 
به سرعت تسهیل ایجاد کند و درنهایت اگر نشد، چاپ 
پول انجام دهد. اما دولت حق ندارد در اوضاع رکودی 
بسیار  رکود  برود؛ چون  انقباضی  به سراغ سیاست های 

خطرناک است.
اوراق، در  به خرید  بانک ها  الزام  آیا 

آینده مشکل ساز خواهد بود؟
و  این است که چرا دولت چنین کاری کند  سؤال من 
اوراق پخش کند و بعد هم به بانک ها بگوید که اوراقم 
را بخرید و به من پول بدهید تا آن را خرج کنم؟ بانک 
محل  از  قاعدتًا  می خرد؟  را  دولت  اوراق  محلی  چه  از 
انجام  را  کار  این  که  است  مردم  به  تسهیالت ندادن 
می دهد؛ یعنی در اوضاع رکودی، سیاست انقباضی ایجاد 
اعمال  اوراق،  خرید  به  عامل  بانک های  الزام  می کند. 
شرایط انقباضی بر جامعه است. حال، آیا معنا این است 
که بانک ها تسهیالت خوبی می دهند؟ پاسخ منفی است 
و بانک ها تسهیالت نامتوازنی می دهند و دولت باید در 

اینجا رگوالتوری جدی و قوی و مقتدرانه اعمال کند. 
ُجردی گالی در پول هلیکوپتری می گوید دولت در 

از  باید  و  دارد  را  هلیکوپتر  خلبان  رکودی حکم  اوضاع 
سر شهر اقتصاد عبور کند و از آن باال پول بریزد و آن 
منتشر  تقاضا  و  متوازن روی بخش عرضه  به طور  پول 
هلیکوپتری  پول  تعبیر  که  است  همین  خاطر  به  شود. 
نگاه  بعضًا دیده می شود که در  به کار می رود.  اینجا  در 
تعبیر  خنده داری  فساد  به  پول پاشی  سیاست مداران، 
می شود؛ در حالی که این امر کلمۀ تخصصی و از جنس 
سیاست انبساطی است و این سیاست های پولی باید در 
بخش عرضه و تقاضا به طور متوازن اجرا شود و این امر 

تورم زا نیست؛ بلکه انجام ندادن آن تورم زاست.
اوضاع  در  اوراق  انتشار  بهینۀ  حد 

فعلی اقتصاد ایران چقدر است؟
اساسًا با انتشار اوراق موافق نیستم. ما در اوضاع رکودی 
فعلی، هرچه بازار سفته بازی را داغ کنیم، به تولید ضربه 
می زنیم. خصوصًا هرچه اوراق منتشر کنیم، درواقع پول 
از  یعنی  می کشیم؛  اوراق  به سمت  بخش ها  سایر  از  را 
بخش واقعی که همان تقاضای مردم به کاالی مصرفی 
است، به سمت اوراق می کشیم یا از تولید به آن سمت 
هرگونه  لذا  می کنیم.  تعطیل  را  تولیدی ها  و  می کشیم 
چه  خزانه،  توسط  بدهی  اوراق  توزیع  چه  اوراق،  توزیع 
می افتد  اتفاق  سرمایه  بازار  در  که  اولیه ای  عرضه های 
بازار  بازار سرمایه برای تقویت  و چه هر وجهی که در 
تولید،  نسبت به  عماًل  این ها  همۀ  می شود،  واریز  ثانویه 

سیاست انقباضی به خود می گیرد.
بین  از  را  تورم  می خواهد  دولت  اگر  هرحال  به 
باید دربارۀ فضای  تولید است و دولت  اول  بهینۀ  ببرد، 
کسب وکار، بهبود فضای تولید و بهبود فضای تجاری، 
مسائل  آنجا  در  و  دهد  انجام  مستقیم  سیاست گذاری 
بانکی  نظام  می خواهد سیستم  اگر  بجوید.  باید  را  خود 
این  در  باید  کند،  اصالح  را  خود  پولی  سیاست های  و 
برود  انبساطی  پولی  به سمت سیاست های  رکود  اوضاع 
بپرهیزد  باید  مالی  پولی و چه  انقباض ها چه  از همۀ  و 
کسری  اگر  که  نکند  فکر  و  نگیرد  هم  غلط  آدرس  و 
بودجۀ خود را از مکانیسم توزیع اوراق و فروش اموال 
دولت جبران کند، اوضاع بهتر می شود. این کار اشتباه 
بر فضای  انقباضی  این ها سیاست های  است و هردوی 
تولید هستند؛ یعنی دولت در اینجا میان نظریۀ پولیون 
و واقعیت اقتصادی قرار گرفته و باید سعی کند این را 

به سرعت حل کند.
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در  مخصوصًا  را  تورم  بروز  عوامل 
اقتصاد ایران به طور کلی شرح دهید.

جلسه ای  مرکزی  بانک  استقالل  در خصوص  اخیراً 
داشتیم و بنده در آنجا عرض کردم عمومًا تورش تورمی 
نهادهای  که  می افتد  اتفاق  جهت  این  از  معمواًل  باال 
بتوانند  نهادها  آن  است  ممکن  و  دارد  وجود  ناترازی 
وقتی  دهند.  پوشش  نقدینگی  خلق  با  را  خود  ناترازی 
گرفتار  کشورها  بیفتد،  اتفاق  هم زمان  شرط  دو  این 
تورشی تورمی می شوند. حال اینکه این ها چه نهادهایی 
از  سهمی  چه  و  دارند  اولویتی  چه  هرکدام  و  هستند 
انداخت،  آن ها  گردن  به  می توان  را  تورمی  تورش  این 
طیف  اواًل  یعنی  است؛  متفاوت  مختلف  کشورهای  در 
بانک چنین  از شرکت ها، دولت،  اعم  نهادها  از  وسیعی 
امکانی را دارند که ناتراز باشند و هم این ناترازی را به 
که  را  نمونه هایی  حال  دهند.  سرایت  پولی  متغیرهای 
شرکت هایی  می گذارم؛  کنار  می رسد،  ذهن  به  احتمااًل 
که ناترازند و حاکمیت و زیرساخت های ورشکستگی که 
اصطکاک  بدون  که  ندارند  را  امکان  این  دلیلی  هر  به 
را  اشتغال  بهانۀ  ایران خودرو  مثاًل  شوند؛  خارج  بازار  از 
استراتژیک بودن  بهانۀ  دیگر  شرکت  یک  یا  می گیرد 
ورشکست  این ها  و  می گیرد  را  شرکت  آن  تولیدات 
است  این  معادل  آن ها  ورشکست نشدن  و  نمی شوند 
مثاًل  بروند؛  جلو  ناتراز  همین صورت  به  نمی توانند  که 
وقتی که ایران خودرو در شش ماه یا یک سال، 8۰هزار 
میلیاردتومان زیان تولید می کند، یعنی اینکه ساختار این 
شرکت نمی تواند ادامه دهد؛ چون این زیان در ترازنامه 
این شرکت  بدهی  دارایی  دلیل که  این  به  و  می نشیند 
ناتراز است، جریان وجوه نقد آن هم ناتراز خواهد بود. 
وقتی ساختار، ناتراز باشد و نتواند ادامه دهد، یا باید وارد 
بازی پانزی شده و گفته شود بیایید و بدهی قبلی خود 
را با بدهی جدید پوشش دهید؛ یعنی همان استقراض از 
بانک ها یا منتشرکردن اوراق. حتی جایی مثل سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی هم ناترازند و 
ورودی آن ها خیلی کمتر از خروجی شان است و عماًل 
نمی تواند  نمی خواند،  هم  با  خرجش  و  دخل  که  کسی 

ادامه دهد؛ مگر اینکه اتفاق ویژه ای برای آن بیفتد.
مثاًل شوکی به ایران خودرو وارد شده و تزریق پول و 
تأمین مالی صورت می گیرد که البته به این خاطر است 
که ورشکست نشوند؛ چون اصاًل این ها نباید ورشکست 
شوند و برای اقتصاد نیز زیان رفاهی دارد. اما زمانی که 

یک شرکت به صورت ساختاری و مزمن، ناتراز می شود 
و اساسًا هیچ امیدی نباشد که هزینه و درآمد یا دارایی 
بدهی آن جبران شود و به طور واگرا زیاد شود، اینجاست 
که شرکت نباید به حیات خود ادامه دهد و اساسًا تداوم 
حیات آن به ضرر اقتصاد است. حال به هر دلیلی نتوان 
جلوی ادامۀ فعالیت آن را گرفت، عماًل باید آن شرکت 
را وارد بازی پانزی کرد؛ یعنی این شرکت از چندجای 
مختلف مجوز می گیرد که به او تسهیالت بدهند؛ حتی 
اگر حدود تسهیالتش گذشته باشد و با این تسهیالت، 
و  است  سطح  یک  این  می دهد.  ادامه  خود  حیات  به 
سطح باالتر این است که به سراغ صندوق های تأمین 
اجتماعی برود. مثاًل خود سازمان تأمین اجتماعی امسال 
ماهیانه  به صورت  تومان  میلیارد  ۶-7 هزار  حدود  در 
کسری دارد و این کسری هم ساختاری و فزاینده است؛ 
یعنی سال قبل 1۰۰۰میلیارد تومان بوده. این نهاد هم 
ناترازی مزمن و ذاتی دارد و به هر دلیلی نباید ورشکسته 
شود؛ چون هزینۀ بسیاری دارد. در نهایت هم نتیجه این 
می شود که مثاًل بانک رفاه آن را تأمین مالی می کند؛ 
یعنی این نهاد بدهی و ناترازی خود را به بانک و نهادی 
سرایت می دهد که امکان خلق نقدینگی و ایجاد بدهی 

جدید را دارد.
بنابراین در این دو مثال، دو شرط الزم و کافی ناترازی 
آن ها و سرایتشان به متغیرهای پولی و رشد نقدینگی، 
برقرار بود. این ها در یک سطح اهمیت دارند و گاهی هم 
سطح اهمیتشان باال می رود. برای مثال بین شرکت های 
کوچک تر از ایران خودرو و شرکت های وابسته به بانک ها 
تأملی کنید. اساسًا یکی از دالیلی که بنگاه داری بانک ها 
یا شرکت داری بانک ها بد است، به این دلیل است که 
برای آن شرکت این امکان را ایجاد می کند که بدهی 
سرایت  پولی  متغیرهای  به  را  خودش  ذاتی  ناترازی  و 
دهد. مثاًل بانک پاسارگاد کاًل به زیرمجموعۀ خودش وام 
می دهد. شرکت هایی که زیرمجموعۀ آن هستند، فعاًل 
از  دارد.  آن ها وجود  برای  امکان  این  اما  نیستند؛  ناتراز 
شرکت های بزرگ مثل ایران خودرو گرفته تا شرکت های 
کوچک که وابسته به بانک ها هستند، می توان مثال زد 
تا به صندوق بازنشستگی و بودجه و خود بانک ها رسید. 
البته تجربه شده که ایران خودرو و حتی سازمان تأمین 
پولی سرایت  پایۀ  به  را مستقیمًا  اجتماعی کسری خود 

داده و از بانک مرکزی مستقیمًا استقراض می کنند.
توضیح  دهید؛  را  مورد  این  سازوکار 
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زمانی که یک شرکت به صورت ساختاری و مزمن، 

ناتراز می شود و اساسًا هیچ امیدی نباشد که هزینه 

و درآمد یا دارایی بدهی آن جبران شود و به طور 

واگرا زیاد شود، اینجاست که شرکت نباید به حیات 

به ضرر  آن  حیات  تداوم  اساسًا  و  دهد  ادامه  خود 

اقتصاد است. 

اینکه شرکتی بتواند مستقیمًا از پایۀ پولی استقراض کند، 
با توجه به اینکه دولت سهمی در این شرکت ها دارد، این 

وام چگونه منتقل می شود؟
بانک مرکزی مجوز  از  این صورت است که  به  عمومًا 
می گیرند و می گویند شما یک خط اعتباری را با فالن 
بانک بدهید و آن خط اعتباری در حساب بانک می رود 
و آن طرف بدهی ایران خودرو به آن شرکت مستقیمًا در 
زنجیرۀ ایران خودرو پرداخت می شود. به هر حال این دو 
گزینه متفاوت است و گاهی شرکتی مثل ایران خودرو یا 
صندوق ها ناترازی خودشان را به بانک مرکزی سرایت 
تورم  بر  مسئله هم  این  و داللت های  تأثیر  و  می دهند 
متفاوت است. گاهی هم شرکتی که زیرمجموعۀ بانک 
پاسارگاد است، ناتراز است و وارد بازی پانزی شده و از 

طریق آن بانک با خلق نقدینگی تأمین می شود.
فکر می کنم فرصتی که وجود دارد و 
بتواند  بانک  این است که  را توجیه می کند،  بنگاه داری 
با توجه به وضعیت مالی خودش، شرکتی را اداره کند. 
تا  دارد  وجود  پول  از خلق  استفاده  برای  فرصتی  یعنی 
شرکت پشتوانۀ بانک را داشته باشد و همچنین ممکن 
است تهدیدی باشد و بانک با آن شرکت راه آمده و آن 

شرکت همچنان فعالیت خود را ادامه دهد.
بنگاه داری را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد؛ هم 
از زاویۀ ریسک خود بانک می توان به آن نگاه کرد، هم 
از زاویۀ مسئلۀ نامتقارنی اطالعات، هم از زاویۀ رقابت 
و بازار و هم از زاویۀ اقتصاد کالن و مقولۀ تورم و رشد 
نقدینگی. نکته ای که بنده بیان کردم، صرفًا قسمت آخر 
ماجراست وگرنه خود آن بنگاه داری می تواند از زوایای 
مختلف بررسی شود که آیا اساسًا نفعی دارد یا نه. ولی 
این موضوع، معمواًل موضوعی مغفولی در تحلیل هاست. 
اولویت های  شکل،  این  به  نهادها  این  حال  هر  به 
زاویۀ  از  که  نهادهایی  به  برسد  اینکه  تا  دارند  متفاوتی 
اهمیت بسیار و همچنین حجم ناترازی و امکانات فراوان 
آن می توانند به چالش جدی برای تورش تورمی تبدیل 
شوند. یا اینکه عمدتًا خود دولت و بودجۀ عمومی آن و 

خود شبکۀ بانکی و ناترازی خود بانک هاست.
۴۰۰هزار  حدود  در  امسال  می دانید،  که  همان طور 
که  زمانی  و  دارد  وجود  بودجه  کسری  تومان  میلیارد 
با بدهی  باید  این  نیفتد،  اتفاق  پایداری برای آن  درآمد 
یا فروش سرمایه به نحوی تعیین شود. اینکه این حجم 
از ناترازی وجود داشته باشد، خودش شرط الزم سرایت 

را ایجاد می کند. از طرفی اگر چنین امکانی برای دولت 
وجود داشته باشد که بتواند این را کاماًل به متغیرهای 
منجر خواهد شد.  تورمی  تورش  به  پولی سرایت دهد، 
و  بدهی  می توانند  شرکت ها  که  همان طور  درنهایت 
هم  بانک ها  کنند،  منتقل  بانک  به  را  خود  ناترازی 
ناترازی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند  می توانند 
است  ممکن  حال  می افتد.  اتفاق  بالخره  پدیده  این  و 
سؤال این باشد که کدام یک از این عوامل در اقتصاد ما 
مهم تر است؟ آیا باید بر آن بنگاه داری تمرکز کرد یا بر 
صندوق ها یا بودجه یا بانک؟ این بحث در ادوار مختلف، 
راهکار های متفاوتی داشته است؛ یعنی در دوره ای واقعًا 
ناترازی بودجۀ دولت به واسطۀ اینکه درآمد نفتی خوب 
بوده، مسئلۀ جدی ایجاد نمی کرده است. البته می دانید 
که متأسفانه به واسطۀ ورود نفت در بودجه و نحوۀ ورود 
پول نفت به اقتصاد ایران، خواه کسری داشته باشیم یا 
و  مرکزی  بانک  برای  دو  هر  باشیم،  داشته  مازاد  خواه 
پایۀ پولی مسئله ایجاد می کند. حال از این زاویۀ سرایت 
ناترازی مسئله زیادی نداشتیم؛ چون دولت خیلی به آن 

معنا ناتراز نبوده است.

بودجۀ  جداسازی  به  نفت،  دربارۀ 
ریالی – ارزی اعتقاد دارید؟

من این موضوع را خیلی مرتبط با بحث نمی دانم.
آیا ممکن است این موضوع اثر نفت 

را حل کند؟
شود،  اقتصاد  وارد  نفت  پول  اگر  اساسًا  نمی کند!  حل 
چند تأثیر مخرب بر بخش واقعی و بخش پولی خواهد 
این  که  کنید  حل  را  پولی  بخش  مسئلۀ  اگر  گذاشت. 
پولی که وارد اقتصاد شده، به افزایش پایۀ پولی و تورم 

منجر نشود، می توان خواه با صندوق توسعۀ ملی بیاید، 
خواه بودجه اش داخل باشد یا بخواهد تفکیک شود، باید 
بانک مرکزی را از این فرایند حذف کند؛ یعنی دولت، 
ارز خود را در بازار بفروشد و نقدینگی که در جیب من 
است، به جیب دولت برود و خرج شود. البته این موضوع 
بودجۀ  تفکیک  مسئلۀ  اما  دارد؛  تأثیری  ارز هم  نرخ  بر 
است؛  هلندی  بیماری  مربوط به  ارزی،  بودجۀ  از  ریالی 
مصارف  و  بنویسید  ارزی  بودجۀ  یک  می گوید  شما  به 
زیرساخت ها  آن  البته  باشد.  زیرساخت ها  در  فقط  آن 
هم مسئلۀ بیماری هلندی را حل نمی کنند و به نظر من 
بیماری هلندی تقریبًا حل ناشدنی است، مگر اینکه نفت 
به طور کلی کنار رود. فرض کنید کشوری فقط شن و 
آن  پرداخت های  تراز  در  این  ماسه صادر می کند. حال 
منعکس می شود و درآمد ارزی بادآورده ای را برای آن 
ایجاد می کند. این درآمد ارزی بالخره در تعادل، خودش 
را در نرخ ارز نشان می دهد. حال چه بگویید  این شن را 
صادر کرده ام و مثاًل با آن حقوق کارمندان خود را داده ام 
یا اینکه با صادرات شن، زیرساخت ها را وارد کرده ام، هر 
دو مورد در تعادل، خودشان را در نرخ ارز نشان می دهند. 
آن زمانی که نمی خواستید زیرساخت وارد کنید، اگر این 
پول نبود، باید کار دیگری انجام می دادید. یعنی ارز تولید 

می کردید و با آن ارز، زیرساخت وارد می کردید.
از  حدی  تا  می توان،  فقط  کار  این  با  بنابراین 
می توان  عماًل  و  کرد  کم  هلندی  بیماری  آسیب های 
اینکه مثل  بیماری هلندی حل نشدنی است مگر  گفت 
کشورهایی که صندوق ثروت دارند، اصلش را نیاورده و 

سودش را داخل آن بیاورید.
دربارۀ  بیشتر  که  دلیل  این  به  حال 
می شود،  صحبت  زیرساخت  و  تجارت پذیر  کاالهای 
مثل این می ماند که گنجی را پیدا کرده باشید و با آن 
مثاًل  بود.  حل ناشدنی  قباًل  که  کنید  حل  را  مشکالتی 
می توانستید مسکن بسیار زیادی برای مردم خود بسازید، 
به این صورت که فالن کشور خارجی بیاید و برای شما 
مسکن بسازد و شما آن گنج را به او بدهید. فکر می کنم 

کمی اختالف نظر در اینجا وجود داشته باشد.
مورد،  اولین  دارد.  مسئله  دو  خود  هلندی  بیماری 
میان  تفاوت  دیگر  مورد  و  است  آن  صنعت زدایی 
بین  که  است  تجارت ناپذیر  و  تجارت پذیر  کاالهای 
و  دارید  ارزی  منابع  شما  می شود.  ایجاد  شکاف  آن ها 
واردات می کنید. در این وارداتی که انجام می دهید، دو 

سرکوب  شما  داخلی  صنایع  اینکه  اول  می افتد:  اتفاق 
می شوند و دوم هم اینکه چون سرکوب شده اند، قیمت 
نمی توانستید  که  هم  شما  نمی رود.  باال  آنچنان  آن ها 
کاالهای تجارت ناپذیر را وارد کنید، تقریبًا یک شکافی 
میان آن ها حاصل می شود و خود این شکاف، بازدهی 
نسبی این ها را بیشتر می کند و معمواًل سرمایه گذاری در 
کاالهای تجارت ناپذیر بیشتر می شود و الگوی متفاوتی 
را برای انتخاب پرتفوی افراد می بیند. مسئله ای که بیان 
اما  است.  مورد  دو  این  شکاف  حل  به  ناظر  می کنید، 
اضافه  شما  اقتصاد  به  جدیدی  گنج  و  منبع  درنهایت 
شده که بالخره خودش را در تعادل نشان می دهد. این 
تعادلی که ناشی از پیدا کردن گنج صادر می شود، وقتی 
تغییر می کند، آیا به نفع صنعتی شدن تغییر می کند یا به 
ضرر آن؟ معمواًل به ضرر آن تغییر می کند. یعنی اقتصاد 
شما با نرخ ارز پایین تری نسبت به حالتی مواجه می شود 
که این را نداشتید. همچنین صادرات شما هم تضعیف 

می شود و صنعتی شدن هم به تعویق می افتد.
خود بانک ها هم تقریبًا مسئلۀ مشابهی دارند. برای 
ناترازی  دستۀ  سه  شد،  بیان  که  شرکت هایی  همه 
می توان برشمرد؛ ناترازی دارایی بدهی، ناترازی جریان 
وجوه نقد و ناترازی سودآوری که هرکدام از این ها اگر 
و  کرده  سرایت  مابقی  به  می تواند  باشد،  داشته  وجود 
تورش  به  و  کند  سرایت  پولی  متغیرهای  به  درنهایت 

تورمی منجر شود.
اقتصاد  ثبات  برای  به طور کلی تنظیم گری هایی که 
است:  مورد  دو  این  به  ناظر  می شود،  طراحی  کالن 
اقتصاد کالن  امکان سرایت. سیاست گذاری  و  ناترازی 
آن  کند.  حل  را  مشکل  دو  این  که  می خواهد  نیز 
در  که  نظارتی  و  احتیاطی  پولی،  مالی،  سیاست های 
مسئله  چند  این  به  ناظر  می کنیم،  بحث  اقتصاد کالن 
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ما معتقدیم تحلیل تورم در کوتاه مدت با بلندمدت 

متفاوت است، به این دلیل که پول، خودش را در 

بلندمدت در سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد. 

بلندمدتی که ممکن است در دولت بعد اتفاق بیفتد.

کسری  اجازۀ  شوند،  ناتراز  بانک ها  ندهیم  اجازه  است؛ 
بودجۀ مزمن به دولت ندهیم و اگر هم این اتفاق افتاد، 
تا آنجایی که ممکن است، جلوی سرایت آن را بگیریم. 
نکتۀ دیگر هم این است که این دو مسئله از یکدیگر 
مستقل نیستند؛ به این معنا که اگر امکان سرایت کسری 
به نهادی داده شود، برای آن نهاد مخاطرۀ اخالقی ایجاد 
می کند؛ مثل همین صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 
به طور  آن ها  کسری  ماهه،  چندین  مصوبۀ  یک  در  که 
تومان  ۶۰۰۰میلیارد  به  تومان  1۰۰۰ میلیارد  از  ناگهانی 
تبدیل شد. بعد از آن هم مخالفت جدی از سوی سازمان 
دیده نشد و اقتصاددانان و مراکز پژوهشی در این میان 
خیلی بیشتر از خود سازمان فریاد زدند. حال چرا چنین 
می تواند  و  دارد  رفاهی  بانک  سازمان،  این  چون  شد؟ 
به  اینکه  خود  اساسًا  و  کند  تأمین  محل  این  از  را  آن 
بانک رفاه وابسته می شود و در این ماجرا هم وابستگی 
آن بیشتر می شود، امکان حفظ مالکیت بانک رفاه هم 
می گفتید  قباًل  یعنی  می شود؛  داده  افزایش  آن  برای 
انجام  را  کار  این  کنید،  واگذار  تومان  1۰۰۰میلیارد 
این را  پارسال مصوبه ای گرفتند و یک سال  می دادند. 
به تعویق انداخته و واگذار نکردند. امسال هم که زمان 
آن رسیده است،۶۰۰۰میلیارد تومان شده است. لذا اساسًا 
مخاطرۀ اخالقی ایجاد می شود و در حلقۀ باطلی می افتد. 
دربارۀ دولت و بانک ها هم به همین صورت است. بانکی 
اینکه  امکان  می کند،  پیدا  را  اخالقی  مخاطرۀ  این  که 
ناتراز شود، خیلی بیشتر از آن بانکی است که دستش به 

جایی بند نیست.
نهاد  این  در  که  تصمیم گیری هایی 
نبودن امکان  یا  امکان  به  توجه  با  آیا  می گیرد،  انجام 

پوشش صورت می گیرد؟
حجمی  از  ناترازی  وقتی  البته  می شود.  متفاوت  دقیقًا 
باالتر می رود، نمی توان جلوی سرایت آن را گرفت؛ یعنی 
نمی توان این دو مورد را مستقل از هم دید. اگر کسری 
نمی توان  دیگر  برود،  باالتر  حدی  از  هم  دولت  خود 
مقاله ای  گرفت. سارجنت-واالس  را  آن  جلوی سرایت 
نوشته و در آنجا اثبات می کنند هرچه از بانک مرکزی 
مستقل باشید و ناترازی خیلی زیاد باشد، درنهایت بانک 
که  می دهد  نشان  هم  این  کند.  پرداخت  باید  مرکزی 
نمی توان این دو مورد را مستقل از هم دید. لذا این دو 
اقتصاد  ثبات  پکیج  کلّّیت  برد.  جلو  به  هم زمان  باید  را 
کالن همین است. باید به تک تک این ناترازی ها فکر 

کرد و برای آن ها سیاست گذاری کرد تا در تورش تورمی 
اتفاقی ویژه بیفتد.

اما نوسان تورم، داستان دیگری دارد. تا اینجا در باب 
این موضوع صحبت کردم که چرا در طول این 5۰-۴۰ 
سال متوسط تورم ۲۰درصد را داشته ایم. حال اینکه چرا 
به طور ناگهانی 15درصد یا مثاًل ۴۰درصد می شود و این 

نوسانات چرا اتفاق می افتد، بحث دیگری دارد.
تبیین  اول،  تحلیل سطح  در  درواقع 

فریدمن را قبول داریم که تورم مسئله ای پولی است.
بلندمدت  پولی در  انبساط  این است که  تبیین فریدمن 
موجب  ناترازی  که  گفتم  اینجا  می شود.  تورم  موجب 
انبساط پولی می شود و پول هم در بلندمدت تورم ایجاد 
می کند. البته باید به این پیش فرض اشاره می کردم که 
رشد نقدینگی باال را موجب تورش تورمی می  دانم و باید 
اشاره می کردم که چرا رشد نقدینگی باال اتفاق می افتد و 
این مطلبی که دربارۀ ناترازی سرایت مطرح کردم، پاسخ 

به این مسئله بود.
عوامل نواسانات تورم را بفرمایید.

به شدت  کوتاه مدت  در  تورم  تحلیل  مکانیزم  و  منطق 
می توان  تقریبًا  یعنی  می کند؛  فرق  بلندمدت  نسبت به 
هیچ  تورم  کشورها،  از  بسیاری  و  ما  کشور  در  گفت 
در  ندارد.  پولی  ُکل های  از  هیچ یک  با  معناداری  رابطۀ 
خود آمریکا هم در سال ۲۰۰8 به طور ناگهانی پایۀ پولی 
به همین  دوران کرونا هم  در  است؛  آن چند برابر شده 
پایۀ  نشد،  زیاد  نقدینگی  قبلی  دورۀ  در  هرچند  شکل. 
پولی و ذخایر مازاد زیاد شد؛ اما بانک ها وام ندادند. در 
دوران کرونا، هم پایۀ پولی رشد زیادی پیدا کرده و هم 

نقدینگی.
کشورها  تقریبًا  زمان  این  در  البته 
بخواهیم  اگر  رفتند.  خود  از سطح  باالتر  تورم  به سمت 
تحلیل های  به  توجه  با  را  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 

خودمان بررسی کنیم، چگونه می شود؟
اآلن مثاًل تورم آمریکا ۶درصد شده است. البته این نکته 
هم تأمل برانگیز است که با توجه به این حجم از افزایش 
پایۀ پولی و نقدینگی طبق تحلیل هایی که داریم، آیا رشد 
نقدینگی در بلندمدت، کاماًل تخلیه می شود؟ آنجا مثاًل 
نیز  تورم  و  بوده  نقدینگی  و  پولی  پایۀ  8۰۰درصد رشد 
چهارواحددرصد، افزایش پیدا کرده است. البته نسبت به 
تا  باز هم نمی توان  اما  سطح خودش خیلی زیاد است؛ 
آن اندازه محکم گفت که در کوتاه مدت، اساسًا محرک 

تورم و نقدینگی و پایۀ پولی در آمریکا قبل از این قضایا 
بوده است و اساسًا از آن به عنوان مثال نقض یاد می شود 
که در بحران پایۀ پولی شما نقدینگی تا این اندازه رشد 
کرد؛ ولی تورم تکان نخورد. مثاًل ژاپن اآلن درگیر تورم 
بسیار  رشد  سال  هر  دائمًا  آن  پولی  پایۀ  و  است  منفی 
زیادی دارد؛ اما تورم آن تکان نمی خورد و منفی تر از قبل 
می شود. البته ژاپن داستان متفاوتی دارد و شاید بگوییم 
در بلندمدت هم این را نقض می کند؛ یعنی به واسطه دام 
نقدینگی که به صورت بلند مدت در آن گیرافتاده و 1۰ تا 
15 سال است که تورم منفی دارد، رشد کل های پولی 
در این کشور چشمگیر بوده و به هرحال مکانیزم تحلیل 
تورم را در کوتاه مدت می توان استفاده کرد؛ مثاًل امسال 
کسری بودجه زیاد است و بنابراین تورم که زیاد شده به 

خاطر کسری بودجه بوده است.
نکته ای که فراموش کردم در بحث قبل، این است 
که می توانستید بپرسید دولت و آن نهادهایی که ناترازی 
را تحمیل می کنند، ممکن است وقوع تورم برای آن ها 
هزینه داشته باشد. در این بین، بده بستانی انجام می شود.

منظور شما از هزینه، هزینۀ سیاسی- 
اجتماعی است یا اقتصادی؟

هزینۀ سیاسی- اجتماعی.
هزینۀ  حس  دولت  می رسد  به نظر 
سیاسی- اجتماعی ندارد. لذا باید به این اوضاع واکنشی 

نشان داده و حرکتی کند.
یک زمان از اعتبار دولت صحبت می شود و زمان دیگر 
گفته می شود این هزینه ای که انجام شده، چرا کاری را 
انجام نداده است؟ مسئله این است که در نهایت کاری 
است.  بد  می شود،  که  کاری  ولی  شد؛  خواهد  انجام 
بالخره یکی از قدرتمندترین دوره های ستاد تنظیم بازار 
همین چند سال اخیر بود؛ خروجی عملکرد ستاد تنظیم 
بازار که همۀ اختیارات از همه جا گرفته شد و به آن داده 

شد، چه بود؟
کاری  هم  آن  با  متناسب  و  دارد  دغدغه ای  دولت 
انجام می دهد. وبه زعم خود به این هزینه و فشاری که 

وارد شده، واکنشی نشان می دهد.
بدون  واکنش،  این  می رسد  به نظر 
هزینه و زحمت است. مثاًل آقای نیلی در جلسه ای ضمن 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  بانکی،  نظام  اصالح  بحث 
طرحی را در سال های 9۴-95 برای اصالح نظام بانکی 
داده ایم و بودجه ای هم برای آن فراهم کرده ایم؛ اما آن 
بودجه برای تأمین مالی بازنشسته ها مصرف شد و این 
طرح نظام بانکی انجام نشد. علتش هم این بود که این 

کار هزینه و زحمت دارد.
در  و  می کند  خرد  را  هزینه  است؛  همین  تورم  بدی 
این  به  هزینه  وقتی  می دهد.  قرار  مردم  تک تک  جیب 
شکل خرد می شود، تا این ها هماهنگ شوند و عملکرد 
از مهلکه گریخته اید. بدی  منسجمی نشان دهند، شما 
کار  این  آنجا  در  بخواهید  شما  اگر  که  است  این  تورم 
معتقدم  اساسًا  و  بدهید  هزینه ای  باید  دهید،  انجام  را 
فردی  مثاًل  ندارد؛  توجهی  قضیه  این  به  سیاست گذار، 
می گوید مِن سیاستگذار مطمئنم که باید برای رفع تورم، 
را  آن  هزینۀ  نمی خواهم  اما  کنم؛  اجرا  را  سیاست  این 
بدهم. این حرف یعنی خودش هم نمی داند این راهکار 
جواب بدهد یا نه. ما مشکل دیگری هم که داریم، این 
است که این پکیج مورد اتفاق سیاست گذاران ما نیست. 
آنان فکر می کنند تورم را باید با کنترل قیمت و نظارت 
بیشتر و همچنین ممنوعّیت صادرات حل کرد که منظور 
همان رویکرد تنظیم بازار است. نکتۀ من این است که 
آن بده بستان اینجا معنا می دهد. فرض کنید که دولت 
ناترازی،  و  کسری  این  سرایت دادن  در صورت  می داند 
تورم ایجاد می شود و این را هم می داند که اگر بودجه را 
با این کسری ببندد، درنهایت افزایش نقدینگی و ایجاد 
تورم پیش می آید. سؤال این است که چرا دولت این کار 
را می کند؟ چون پول ویژگی بدی دارد که خودش را با 
تأخیر نشان می دهد؛ یعنی اینکه ما معتقدیم تحلیل تورم 
در کوتاه مدت با بلند مدت متفاوت است، به این دلیل که 
پول، خودش را در بلندمدت در سطح عمومی قیمت ها 
نشان می دهد. بلندمدتی که ممکن است در دولت بعد 

اتفاق بیفتد.
آن  روی  هم  گفتید  که  بلندمدتی 
بحث است؛ یعنی فرض کنید مثاًل دولت در ابتدای سال 
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همۀ این تنخواه را خرج می کند و حتی خود آقای رئیسی 
هم گفت که تورمی که ما در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم، نتیجۀ تصمیمات دولت قبلی است. بعضی دیگر 
این  از  پولی  پایۀ  سال  ابتدای  در  چون  می گویند  هم 
محل به شدت افزایش پیدا کرده است، اثر تورم آن در 

این زمان بروز پیدا می کند. آن بلند مدت چه قدر است؟
در  کوتاه  مدت  و  بلندمدت  اساسًا  که  داشتیم  بحثی  ما 
داده  متناقضی  جواب  هم  بعد  معناست؟  چه  به  اقتصاد 
تأثیرات،  این  که  است  آنجایی  بلندمدت  که  می شد 
گاهی  شما  می گفتیم  بعد  می دهند.  نشان  را  خودشان 
بعد  و  می دهد  نشان  را  خودش  بلندمدت  در  می گویید 
نیفتید، می گویید هر وقت خودش  اینکه گیر  برای  هم 
آن  تبیین درست  است.  بلندمدت  داد، همانجا  نشان  را 
به  موضوعی  با  پولی،  سیاست گذاری  در  که  است  این 
با  تورمی  انتظارات  مواجه هستیم.  تورمی  انتظارات  نام 
ما  لنگر اسمی  را تحلیل می کند و  لنگر اسمی خودش 
هم ارز است. حال می خواهم به این سؤال جواب دهم 
اسمی  لنگر  که  زمانی  است؟  بلند مدت  زمانی  چه  که 
که  زمانی  می شود؛  تعدیل  انتظارات  و  می خورد  تکان 
لنگر اسمی تکان خورد، همان زمان بلندمدتی است که 
فرا رسیده است. حال این بلندمدت مثاًل از سال 9۲ تا 
در  و  شد  چهارسال  دوره ای  در  یعنی  کشید؛  طول   9۶
دوره ای هم مثل زمان حاضر، حدود شش ماه و کمتر 
از یک سال طول می کشد. عمومًا در زمانی که امکان 
ثبات لنگر اسمی نیست، تقریبًا می توان گفت بلندمدت و 

کوتاه مدت روی هم قرار می گیرند.
شدم،  متوجه  من  که  چیزی  آن 
این است که در تورم، روند بلندمدتی داریم که از رشد 
نقدینگی ایجاد می شود. بعد اگر به خاطر عواملی موجب 
اسمی  لنگر  روی  را  اثرش  شود،  تورمی  انتظارات  بروز 
می گذارد و لنگر اسمی هم که تغییر کرد، طرف عرضه 

باال و پایین می شود.

تبیین دقیق آن، این است که لنگر اسمی اواًل لزومًا به 
این مواردی که در بحث بلندمدت اشاره کردیم، مرتبط 
نیست. مثاًل وقتی لنگر اسمی شما ارز است، کافی است 
محدودیتی در حساب های ارزی ایجاد شود و تحریمی 
تأثیری  باشید،  کرده  ایجاد  نقدینگی  هرچه  دهد.  رخ 
اساسًا  تکان می دهد.  را  اسمی  لنگر  و  دارد  ارز  نرخ  در 
مهم ترین اشکال هم همین است که متغیری به عنوان 
که  شده  تعریف  تورمی  انتظارات  لنگر  و  اسمی  لنگر 
بانک مرکزی و  تأثیرگذاری  تقریبًا می توان گفت شاید 
آن کل های پولی نسبت به متغیرهای دیگر خیلی کمتر 

است.
به  مرکزی  بانک   چرا  اصاًل  که  می آید  پیش  سؤال 
لنگر  را  بانکی  بین  بهرۀ  نرخ  که  رفت  کار  این  سراغ 
بلندمدت  موارد  با  و  است  خودشان  دست  چون  کند؟ 
منافع  تعارض  که  است  هنر  این  است.  مرتبط  تورم 
و  می کنید  همگرا  یکدیگر  با  را  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
و  کنید  کنترل  را  مسئله  این  می خواهید  اگر  می گویید 
نگذارید که انتظارات در کوتاه مدت تعدیل شود، باید در 
بلندمدت تورم ببینید. شما دارید این دو مورد را همگرا 
می کنید، ضمن اینکه اختیار کنترل پذیربودن بیشتر نرخ 

سود را دارد.
در این چهارچوب، اگر لنگر تکان بخورد، موعد تخلیۀ 
آن سیاست های تورم زای قبلی رسیده است و نکتۀ آن 
یکدیگر  با  را  خود  جای  موارد،  این  که  است  این  هم 
عوض می کنند. یک زمان می گویید که من عامل اصلی 
تورم و نقدینگی را آن ناترازی ها می دانم و خود ارز هم 
به عنوان ناترازی می تواند در کوتاه مدت تأثیر بگذارد؛ اما 
در بلندمدت برعکس می شود. یعنی ارز، محرک اصلی 
می شود و این ها عوامل فرعی می شوند. فرض کنید در 
هر سطح تغییر ارز، اگر رشد پول باالتری داشته باشید، 

طبیعتًا می توانید تقاضای مؤثر بیشتری داشته باشید.
ارز  ناتراز بودن  دربارۀ  که  مطلبی 
گفتید، این نکته را به ذهن می آورد که مثاًل ارز ترجیحی 
داریم که دولت به واسطۀ تحریم آن مجبور است ارز را 

از بازار بخرد.
به طور کلی در این دو سال اخیر با ناترازی ارزی مواجه 
و  اسمی  لنگر  کوتاه مدت  در  تورم  نوسانات  هستیم. 
ارز  اسمی  لنگر  که  ما  کشور  در  است؛  پولی  سیاست 
دو  این  پولی.  سیاست  و  ارزی  سیاست  می شود  است، 
مورد عواملی می شوند که در کوتاه مدت می توانند تورم 

را توضیح دهند. لزومًا هم این دو مورد با رشد نقدینگی 
مکانیزم  دو  این  یعنی  ندارند؛  چندانی  ارتباط  بلندمدت 
می توانند کاماًل متفاوت عمل کنند. مثاًل در دهۀ 8۰ و 
نیمۀ اول دهۀ 9۰ رشد باالی نقدینگی وجود داشت و 

تورم از متوسط هم پایین تر بود.
با همۀ این احوال و در اوضاع فعلی 
انجام  را  امکان کار خود  این عوامل در نهایت  که همۀ 
نرخ  افزایش  طریق  از  می تواند  تورم  کاهش  می دهند، 
بهره صورت  بگیرد؟ چون در تحلیل رایج گفته می شود 
در حال  به شدت  نقدینگی  و  است  پایین  بهره  نرخ  که 
نیست.  بهره  نرخ  افزایش  جز  چاره ای  و  است  افزایش 
کار خود  اسمی هم  لنگر  اینکه  به  توجه  با  به نظر شما 
را دارد انجام می دهد و نرخ رشد افزایش نقدینگی هم 

داریم، این می تواند راهکار مناسبی باشد؟
پیشنهادی  تورم  برای  می خواهیم  وقتی  خودمان  ما 
چون  است؛  سود  نرخ  راهکار،  آخرین  معمواًل  بدهیم، 
هرکدام از سیاست هایی که در کوتاه مدت انجام می شود، 
تأثیر بلندمدتی دارد. مثاًل وقتی می گویید که می خواهید 
بر  این کار  دارید.  باید نگه  را  ارز  را کنترل کنید،  تورم 
صنعتی شدن و همچنین بر بخش واقعی تأثیر دارد. همۀ 
این ها هزینۀ فایده است. بسته به اینکه کدام هزینه ارجح 
است. کسی که می گوید اآلن نرخ سود را افزایش دهید، 
به این معنا نیست که متوجه نباشد ناترازی بانک ها با 
این سیاست بدتر می شود یا اینکه آن مکانیسم های دیگر 
بخش واقعی و تولید چه تغییری می کند. او می گوید من 
از تمام این هزینه ها اطالع دارم؛ اما فایدۀ این کار بیشتر 
هر  و  هرکس  فایدۀ  هزینۀ  چهارچوب  به  یعنی  است؛ 
سیاستی برمی گردد که هزینۀ فایدۀ آن را چه می بیند. 
فایده هم در اینجا به معنای میزان اثرگذاری است؛ چون 
در فایده باید دید این سیاست اثر بخش است یا نیست و 
اگر اثربخش است، چه میزان تورم را کم می کند؟ سؤال 
که  است  این  شود،  داده  پاسخ  آن  به  باید  که  دیگری 
اساسًا در تورم های باال فارغ از اینکه لنگر اسمی چیست، 
نرخ سود  بازی کرد؟  نرخ سود  با  اندازه می توان  تا چه 
واقعی۲۶-۲7 درصد است و باید نرخ سود تسهیالت را 
یک  برد.  باال  درصد  واحد  نُه  یا  ناگهانی هشت  به طور 
زمان است که دارید دربارۀ آمریکا صحبت می کنید که 
نرخ بهرۀ اسمی آن 3+ است و نرخ رشد بلندمدت آن ۲ 
است که نرخ بهره را ۰/3 درصد باال می برد، به نظرم این 
یک چهارچوب است و چهارچوب دیگر هم این است که 

فرض کنید اگر بخواهید نرخ بهرۀ حقیقی را مثبت کنید، 
باید نرخ سود را 15واحد درصد باال ببرید. سؤالی برای 
خود من پیش می آید که در تورم های باال که نرخ بهرۀ 
حقیقی این قدر منفی است، آیا اصاًل این سیاست جواب 

می دهد یا نه؟
بنده  که  اثرگذاری  امکان  دقیقًا 

عرض کردم، ناظر به همین است.
اما باید در این مورد به توافق برسیم که کاهش آن حتمًا 
غلط است؛ یعنی این مطلب من این را نفی می کند که 
است  ممکن  کرد.  مثبت  را  حقیقی  بهرۀ  نرخ  نمی توان 
بگویند که الزم نیست آن را مثبت کنید. حداقل دو واحد 
بازار  تا این فشار روی  ببرید  از نرخ سود را باال  درصد 

کمتر شود و همچنین شتاب تورم هم پایین بیاید.
است  این  بگویم،  اطمینان  با  می توانم  که  نکته ای 
که با کاهش آن موافق نیستم. یک زمان در حال تحلیل 
را  سیگنالینگ  هم  دیگر  زمانی  و  هستیم  مکانیسم ها 
تحلیل می کنیم. مثاًل اآلن نرخ سود بین بانکی باال رفته 
بر  تأثیری  چه  مسئله  این  که  ببینیم  می خواهیم  است. 
بورس دارد؟ خود آن بازار سیگنالی از آن دریافت می کند 
که می گوید حاکمیت قرار است کارهایی انجام دهد. از 
واحد  دو  آن  کنیم،  بررسی  بخواهیم  که  هم  آن جهت 
این  اینکه  اما  می دهد؛  بازار  به  سیگنالی  چنین  درصد، 
سیگنال تا چه اندازه پایدار باشد و تا چه اندازه می تواند 
کاهش  اما  است؛  بحث  محل  کند،  اصابت  هدف  به 

سیگنال آن جدی می شود.
و  ایران  سیاسی  اقتصاد  فضای  در 
را  پولی  به همۀ کنشگرهایی که سیاست های  توجه  با 
انجام می دهند، استقالل بانک مرکزی در کنترل تورم 
تا چه اندازه می تواند اثرگذار باشد؟ ما گفتیم برای اینکه 
کسری  شد،  بودجه  کسری  مشکل  دچار  وقتی  دولت 
بودجه را به بانک مرکزی و پایۀ پولی انتقال ندهد، باید 
مستقل باشد. حال انتقاد این است که آیا این استقالل 

باعث تسلط بانکداران به بانک مرکزی نمی شود؟
به نظر من صحبتی که تا به اینجا داشتیم، نشان می دهد 
جایگاه آن چه قدر است. اگر این پکیج را با هم نبینید، 
شاید  و  دارید  را  تورم  همان  و  می افتد  اتفاق  فاجعه 
را به طور  این  بنابراین نمی توانید  از آن هم بشود.  بدتر 
مستقل در نظر بگیرید؛ چون از پکیج ثبات اقتصاد کالن 
بانک  استقالل  در  را  همه  که  دارد  وجود  سوء برداشتی 
تراز  و  خود  بودجه  اگر  حتی  می کند.  خالصه  مرکزی 
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تسهیل اسایس،  کارهای  از   یکی 
کارهای از  یکی  است؛   سرمایه گذاری 
کاالهای واردات   اسایس  کاهش 
کارهای از  یکی  است؛   مصرفی 
است. قاچاق  با  مبارزه    اسایس 
 بیانات مقام معظم رهربی
 در حرم مطهر رضوی
1394/01/01 

اما  بدهید،  هم  استقالل  آن  به  و  کنید  درست  را  آن 
تورم  در  نمی توانید  هم  باز  باشند،  رها  شما  بانک  های 
آن کشورهایی که  باشید. همۀ  داشته  پایدار  ثبات  خود 
با  را  پکیج  این  افتاد، همۀ  اتفاق  تغییری  آنان  روند  در 

هم انجام داده اند.

باید  بانک مرکزی  استقالل  دربارۀ چگونگی تهدید 
انتخاب  جامعه  از  که  آدم هایی  برای  طبیعتًا  که  گفت 
کرده و گفته اید که باید سیاست های پولی اتفاق بیفتد 
و این افراد تصمیم بگیرند، باید ضوابطی بگذارید. این 
ندارد؛  مرکزی  بانک  استقالل  با  ارتباطی  هیچ  مسئله 
شورای  و  نباشد  مستقل  شما  مرکزی  بانک  اگر  یعنی 
پول و اعتبار فعلی باشد، ممکن است حکومت از سوی 
بخش خصوصی تسخیر شود و تسخیر حکومت، بخشی 
از شکست حکومت است. این تهدیدی جدی است. مثاًل 
تنظیم گری  مسئول  آمریکا  در  انرژی  وزارت  می گویید 
صنایع الکتریسیته و سودمندی است. بعد هم با بررسی 
این طور به دست آمده که تمام 3۰سالی که تنظیم گری 
انجام داده اند، بیش از اینکه به نفع مصرف کننده باشد، 
اساسًا حکومت تسخیر  بوده است و  تولیدکننده  نفع  به 
شده است. حال شما باید برای این مسئله ضوابطی قرار 
این تسخیر  تا آنجایی که امکان دارد، احتمال  دهید و 
را حداقل کنید؛ خواه بانک مرکزی مستقل باشد، خواه 
مستقل نباشد. به هرحال اآلن هزینۀ تسخیر حکومت را 
در سیاست گذاری پولی می دهیم. حال چگونه می توان 
این مورد را کنترل کرد؛ فارغ از آنکه آن طرح چیست و 
در آن چه نوشته شده است؟ خالصۀ مسئله این است به 
همان اندازه که استقالل از دولت مهم است، همان قدر 
هم استقالل بانک مرکزی از شبکۀ بانکی مهم است. 
باید توجه کرد که استقالل با اقتدار تفاوت دارد؛ یعنی 
برخوردی  بانک ها  از  یک سری  با  مرکزی  بانک  مثاًل 
جدی داشته باشد؛ اما اشخاص آن گردش نیروی انسانی 
داشته باشند. خالصه اینکه متناظر با ابعاد استقالل بانک 

اگر بانک مرکزی شما مستقل نباشد و شورای پول 
و اعتبار فعلی باشد، ممکن است حکومت از سوی 
تسخیر حکومت،  و  تسخیر شود  بخش خصوصی 
تهدیدی  این  است.  حکومت  شکست  از  بخشی 

جدی است.

تعریف  هم  بانک ها  از  استقالل  باید  دولت،  از  مرکزی 
به  فقط  که  معناست  این  به  نشود،  تعریف  اگر  و  شود 
یک بخش از آن پکیج نگاه شده است؛ چون گفتیم که 
یک بخش ناترازی دولت به بانک مرکزی است و یک 
بخش ناترازی بانک ها به بانک مرکزی است. در آنجا 
تنظیم گری آن  چیست؟ استقالل بانک مرکزی از دولت. 
در اینجا تنظیم گری آن چیست؟ استقالل بانک مرکزی 
از بانک ها و همان ابعاد باید اینجا جاری شود. نمونه ای 
بانک  از  بانک ها  انسانی  نیروی  استقالل  آن،  ابعاد  از 
مرکزی است. در این بحث، استقالل سازمانی مفهومی 
بانک  برای  وقتی  سازمانی  استقالل  دارد.  متفاوت 
مرکزی به کار می رود، یعنی بانک مرکزی وزارتخانه ای 
و...  انسانی  نیروی  از حیث سازمانی، جذب  ذیل دولت 
نباشد. در اینجا بحث بیشتر بر سر حوزۀ مدیریت دولتی 
بانک مرکزی در حوزۀ مدیریت کارهای  ماجراست که 
خود بتواند مستقل از دولت تصمیم بگیرد و چارت آن 
مستقل از چارت دولت باشد؛ اما استقالل نیروی انسانی 
به این معناست که عزل و نصب مدیران بانک مرکزی 
مستقل از دولت باشد. این مسئله باید تنظیم شود. اتفاقًا 
انسانی  نیروی  گردش  مرکزی،  بانک  طرح  ادبیات  در 
درخصوص بانک ها نسبت به دولت سخت تر گرفته شده 
است؛ کسی که در دولت بوده، می تواند به بانک مرکزی 
بیاید و بعد هم می تواند به دولت برگردد؛ اما در بانک ها 
این امکان وجود ندارد؛ یعنی کسی که در دو سال اخیر 
در شبکۀ بانکی مدیر بوده یا مسئولیتی داشته، نمی تواند 
بیاید و در بانک مرکزی بنشیند و بعد هم نمی تواند به 
است.  گردان  دربهای  پدیدۀ  همان  این  برگردد.  دولت 
است.  به همین صورت  مالی هم  استقالل  درخصوص 
استقالل مالی بانک مرکزی از دولت چند بخش دارد: 
اول آنکه بودجۀ آن باید بودجۀ مستقل باشد. البته درحال 
حاضر بانک مرکزی مثل هر شرکت دولتی برای خود 
درآمدهایی دارد. شرکت دولتی از بودجۀ عمومی کشور 
بلکه به بودجۀ مرکزی سود می دهد.  استفاده نمی کند؛ 
هم  بانک ها  از  و  دارد  شرکت هایی  هم  مرکزی  بانک 
سود می گیرد و مجموع این ها درآمدهای بانک مرکزی 
را شکل می دهند. هزینه های آن هم که تقریبًا مشخص 
است. بنابراین تراز صورت مالی بانک مرکزی این گونه 

است.

1. Sargent and Wallace.
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اقتصاد ایران از آغاز دهۀ 135۰ دستخوش بی ثباتی بوده است. نشانۀ بارز این بی ثباتی تداوم نرخ تورم دو 
رقمی برای پنج دهه و در عین حال کاهش متوسط نرخ رشد اقتصادی است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی 
بسیار محدود تک رقمی شده است، هیچ گاه کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت 
یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی ها از جمله ناترازی نظام بانکی و کسری بودجۀ آشکار و پنهان دولت بوده 

که در رشد  فراوان نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است.
بانک مرکزی  به  بانک ها  افزایش بدهی  از طریق  پایۀ پولی  افزایش  افزایش نقدینگی،  از عوامل  یکی 
است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی، یکی از اجزاء دارایی های بانک مرکزی است. این جزء، در کنار خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی، عمدۀ دارایی های بانک مرکزی را تشکیل 
می دهند که افزایش هر یک موجب افزایش پایۀ پولی می گردد. اقالم عمدۀ ترازنامۀ بانک مرکزی را در ادامه 

می بینیم:
  

ترازنامۀ بانک مرکزی

بدهیدارایی

خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی

اسکناس و مسکوک در 
جریان

بدهی دولت به بانک 
مرکزی

سپرده های دولت نزد بانک 
مرکزی

بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی

سپرده های بانک ها نزد بانک 
مرکزی

سایر اقالم

جمع بدهی هاجمع دارایی ها

همچنان  که مردم عادی در بانک ها حساب شخصی دارند، بانک ها نیز در سطحی باالتر نزد بانک مرکزی حساب 
دارند و الزم است با توجه به نحوۀ عملکرد مالی خود، همواره میزان مشخصی از ذخایر )پایۀ پولی( را نزد بانک مرکزی 

داشته باشند.
موضوع  این  که  می شود  منجر  پرقدرت(  )پول  پولی  پایۀ  افزایش  به  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  افزایش 
در نهایت باعث خواهد شد نقدینگی در سطح اقتصاد افزایش یابد. در صورتی که نقدینگی پمپاژ شده در اقتصاد به سمت 
فعالیت های تولیدی حرکت نکند، سرگردانی این نقدینگی در بازارهای غیر مولد و تأثیر آن بر قیمت سایر کاالها، نهایتًا 

خودش را به شکل تورم نشان خواهد داد.

بانک ها در سال های اخیر به دالیل مختلف با استفاده از انفعال بانک مرکزی، از طریق اضافه برداشت، بدهی خود 
را به بانک مرکزی به شدت افزایش داده اند. نمودار پیِش رو میزان سیر صعودی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

در سال های اخیر را نشان می دهد:

 مهدی قاسمی سیانی

نقش افزایش بدهی نظام بانکی
به بانک مرکزی در بروز تورم

دانشجوی دکرتی اقتصاد
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نمودار1: ماندۀ بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ آمار بانک مرکزی
بانکداری صرفًا وجهۀ دولتی داشته  از دهۀ 8۰،  تا قبل  ایران، نشان می دهد  اقتصاد  بانکداری در  تاریخ  بررسی 
است؛ اما با شروع این دهه، پیدایش فزایندۀ بانک های خصوصی شخصی، خصوصی نهادی و خصوصی سازی برخی 
بانک های دولتی را شاهد بوده ایم. بررسی اجزای پایۀ پولی در دورۀ بانکداری دولتی نشان می دهد بدهی دولت به 
بانک مرکزی نسبت به سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سهم بیشتری داشته است. به عبارت دیگر حرکت به سمت 
خصوصی سازی نظام بانکی موجب شده سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سمت راست ترازنامۀ بانک مرکزی 
افزایش یافته و اضافه برداشت نظام بانکی از ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر گسترش بانکداری 
خصوصی باعث شده برون زایی پول به سمت درون زایی پول حرکت کرده و نقش بانک مرکزی در خلق نقدینگی 
کاهش یابد. همان طور که نمودار پیِش رو نشان می دهد، نسبت پایۀ پولی به حجم نقدینگی از سال 138۰ تا سال 

1399، از میزان ۴5 درصد به میزان 13 درصد افول کرده است.

نمودار۲: نسبت پایۀ پولی به حجم نقدینگی؛ مستخرج از آمار بانک مرکزی



4243

همان  طور که بیان شد، تأثیرگذاری دولت بر رشد پایۀ پولی طی بخش زیادی از سال های دهۀ 9۰، به وضوح تنزل 
یافته و بخش مهم و اصلی رشد پایۀ پولی، نه معلول ناترازی دولت، بلکه محصول ناترازی بانک هاست. استقراض 
فراوان بودن  بانکی( است که در  ترازنامۀ سیستم  )بسط سریع  باال  نقدینگی  از رشد  ناشی  بانک مرکزی  از  بانک ها 
مصارف بانک ها )نیاز بانک ها به ذخایر یا پایۀ پولی( ریشه دارد. فراوان بودن مصارف بانک ها قبل از شوک قیمتی سال 
97، معلول انعطاف ناپذیری پرداخت های آن ها، شوک هزینه ای سال های 9۰تا9۲، افزایش در تقاضا برای وجوه در اثر 

آن و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضۀ پایۀ پولی و نیز کارکرد بازیگران بد بود.
گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در وضعیت مصارف فراوان سیستم بانکی و شوک تورمی قبلی، بانک ها 
را به کسری سیستماتیک وجوه نقد دچار کرده و به سوی اضافه برداشت از بانک مرکزی سوق داده است. نتیجه این 
وضعیت رشد کمافی السابق کل های پولی، انباشت نقدینگی و درنهایت انبساط ترازنامۀ بدون فایده مندی گفتنی آن 
برای تأمین مالی بخش حقیقی بوده است. درحقیقت خروج دولت از ترازنامۀ بانک مرکزی در این دوره به همان میزان 
سبب جانشین شدن بانک ها شد. گفتنی است از آنجا که ترکیب بانک های بدهکار به بانک مرکزی، متنوع و بدون 
انحصار در بانک های مرتبط با دولت است، نمی توان رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به تأثیر دولت بر آن ها 

ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزارۀ تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجۀ دولت است.
بعد از سال 1397 و با بازگشت تحریم ها و بروز تنگناهای ارزی، اقتصاد ایران بار دیگر شوک نرخ ارز را تجربه کرد 
و این بار به دلیل شوک اسمی قیمتی در اقتصاد و افزایش هزینه های تولید، نیاز به نقدینگی به شدت افزایش یافت. 
همچنین دولت به دلیل تجربۀ دورۀ قبل و نیاز به نقدینگی زیاد، نرخ بهره را افزایش نداد و کسری بودجۀ دولت و در 
پی آن، افزایش ذخایر بانکی موجب شد سرعت رشد بدهی بانک ها افت کند. روند رو به افزایش ضریب فزایندۀ پولی 
در سال های اخیر، علیرغم افزایش ذخایر بانک ها از ناحیۀ فشار کسری بودجه به منابع بانک مرکزی، نشان دهندۀ این 
است که حتی پایۀ پولی منتشر شده، جواب گوی مصارف بانک ها نیست و همین موضوع وجاهت انتساب رشد نقدینگی 

به پایۀ پولی و کسری بودجه را تا حدود زیادی خدشه دار می کند.
در قانون برنامۀ چهارم توسعه بر ممنوعیت تأمین کسری بودجه از راه استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی 
تأکید شد؛ اما کسری تراز عملیاتی )تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه ای( که قرار بود تا پایان برنامه 
به صفر برسد، در عمل از 1۲8 هزار میلیارد ریال به ۲75 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در قانون برنامۀ پنجم توسعه، 
دوباره ممنوعیت تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی گنجانده شد؛ اما افزایش مخارج 
جاری دولت در این دوره نیز سبب شد کسری های عملیاتی افزایشی در سال های اجرای این برنامه ایجاد شود. نتیجه 
آنکه در عمل به جای استقراض دولت از بانک مرکزی که در دورۀ برنامه های سوم تا پنجم ممنوع شده بود، افزایش 
بدهی دولت به بانک ها و در نتیجه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عنصر اصلی افزایش پایۀ پولی در این 

دوره شد.
بررسی تاریخی نشان می دهد تا پیش از برنامۀ سوم توسعه )سال 1379(، بدهی دولت به بانک مرکزی در اجزای 
پایۀ پولی و تغییرات آن سهم اصلی را داشته است. پس از ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی و شروع دورۀ افزایش 
قیمت های نفت از سال 1381 به بعد، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایۀ پولی شد و از 
نیمۀ دوم دهۀ 138۰ به بعد، سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی رو به افزایش بود و در نتیجه این متغیر سهم اصلی 
را در افزایش پایۀ پولی داشت. نتیجۀ این تحوالت آن بود که به دلیل وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت 
و نبود سیاست مشخصی برای ثبات دهی به منابع درآمدی بودجه، چه در دورۀ کاهش درآمدهای نفتی و چه در دورۀ 
افزایش این درآمدها، پایۀ پولی پیوسته در حال افزایش بود؛ به طوری  که متوسط رشد ساالنۀ آن در سه دهۀ گذشته 

بیشتر از ۲۰ درصد بوده است.
توجه به نکات یادشده نشان می دهد عوامل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل کنش گری اقتصادی 
نامناسب سه بخش دولت، نظام بانکی و بانک مرکزی است. دولت به دلیل استقراض از بانک مرکزی به واسطۀ نظام 
بانکی و نپرداختن طلب بخش غیردولتی و نیز ناتوانی این بخش در پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی موجب 

افزایش این بدهی شده است. دو عامل موجب افزایش اضافه برداشت نظام بانکی شد:

الف( سرمایه گذاری نظام بانکی در بخش نامولد و رقابت در پرداخت نرخ سود هنگفت از طریق خلق پول و داشتن 
هزینه های بسیار گزاف؛

ب( نداشتن نظارت  مؤثر بانک مرکزی بر بانک ها و فراهم کردن زمینۀ پرداخت سود علی الحساب به مشتریان از 
سوی بانک ها.

پیگیری راه کارهایی همچون ساماندهی بدهی های نظام بانکی از جمله تهاتر زنجیره ای بدهی ها، وثیقه دار نمودن 
بدهی های بانکی، تقویت نظارت تطبیقی و مبتنی بر ریسک بر شبکۀ بانکی، الزام آن ها به فروش اموال مازاد خود از 
طریق ایجاد کارگروهی در بانک مرکزی و اصالح دستورالعمل محاسبه و تقسیم سود مشاع در جهت منع اعطای سود 

علی الحساب ثابت، می تواند گام های مثبتی در جهت جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به شمار آید.

منابع
آمار بانک مرکزی.
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 تعریف تورم چیست و میزان آن چه 
اثری بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه دارد؟

افزایش  یا  قیمت ها  مداوم  افزایش  علمی  کتب  در 
افسارگسیختۀ قیمت ها را در  مدت زمانی نسبتًا طوالنی 
قیمت ها  از  که  هم  وقتی  گفته اند.  تورم  ایجاد  عامل 
قیمت هاست؛  عمومی  سطح  منظور  می شود،  صحبت 
اینکه قیمت کاالیی نوسان داشته باشد، تورم  یعنی به 
شاخص  یا  قیمت ها  عمومی  سطح  اگر  نمی شود.  گفته 
افزایش هم به صورت  این  افزایش پیدا کند و  قیمت ها 

مداوم اتفاق بیفتد، تورم رخ داده است.
تورم در اقتصاد آثار مختلفی دارد. یکی از آثار بسیار 
فقیر  و  پایین  به  متوسط  قشر  روی  آن  مهم  و  اساسی 
تورم،  می شود  گفته  اقتصاد  در  اصطالحًا  چراکه  است؛ 
فقیر را فقیرتر می کند و غنی را غنی تر. وقتی قیمت ها 
افزایش پیدا می کند، معمواًل صاحبان درآمدهای کم و 
خیلی  مادی  ثروت های  از  که  پایین  به   متوسط  اقشار 
هم  را  ضروری  کاالهای  دیگر  حتی  نیستند،  بهره مند 
به سختی می توانند تهیه کنند؛ اما درمقابل، ثروت قشر 
متوسط به باال هم همراه تورم تعدیل می شود. لذا وقتی 
قشر  خرید  قدرت  می یابد،  افزایش  قیمت ها  سطح  که 
ثروت  که  آنجایی  از  و  یافته  کاهش  به  پایین  متوسط 
ندارند، فاصلۀ آ ن ها از حد مطلوب بیشتر می شود و از آن 
منابع و سرمایه  هستند،  اغنیا چون صاحبان  طرف هم 
می توانند درآمدهای خود را متناسب با تورم تعدیل کنند 
هر  لذا  می شود.  تعدیل  خودبه خود  هم  آن ها  ثروت  و 
می شود.  بیشتر  و  بیشتر  فاصله  این  می گذرد،  که  روز 
که  است  مردم  معیشت  بر  آن  آثار  و  تورم  بحث  این 
متأسفانه بعد از انقالب و به خصوص بعد از جنگ شاهد 
آن هستیم. قبل از جنگ تورم های شدیدی نداشتیم؛ اما 
متأسفانه بعد از جنگ تورم ها شدید شد که این تورم های 
باال آثار بسیار شدیدی را بر قشر فقیر گذاشته؛ خصوصًا 
در بحث شکاف طبقاتی که در جامعه ایجاد کرده است. 
اقتصادی  تعدیل  سیاست های  که  بعد  به   ۶8 سال  از 
شروع  به اجرا شده و یکسان سازی نرخ ارز مطرح شد، 
تورم تشدیدی پیش آمد و در سال های مختلف نوسان 

کرده است.
چه عواملی موجب شده در اقتصادهای 
دنیا )دهۀ 7۰ و 8۰ میالدی( و به طور خاص در اقتصاد 

ایران تورم ایجاد شود؟
دارد.  متفاوتی  دالیل  مختلف،  اقتصادهای  در  تورم 

که  می کند  مطرح  لیبرال  اقتصاددانان  از  یکی  فریدمن 
تورم در هر زمان و مکانی، پدیده ای پولی است؛ یعنی 
مطلب  این  می دانند.  پول  را  تورم  اصلی  عامل  آن ها 
مربوط به دهۀ 5۰، ۶۰ و7۰ میالدی است؛ اما اتفاقی که 
در دهۀ 7۰ افتاد، این بود که تورم در اقتصاد آمریکا به 
دلیل افزایش قیمت جهانی نفت به شدت افزایش یافت 
و اقتصاددانان به این نکته پی بردند که پول، به تنهایی 
اموری  بلکه عوامل طرف عرضه و  عامل تورم نیست؛ 
همچون افزایش قیمت جهانی نفت هم می تواند عامل 
تورم باشد. باالترین تورم در آمریکا در سال  198۲ در 
با  مقارن  آنجا  البته  و  است  بوده  1۴درصد   ،13 حدود 
انقالب در ایران بود؛ چون در سال 1979 انقالب ایران 
پیروز شد و باعث شد که عرضۀ نفت ایران در بازارهای 
افزایش پیدا  جهانی کاهش یابد و قیمت نفت به شدت 
به صورت  نفت  قیمت های  افزایش  این  البته  و  کند 
افزایش هزینه های تولید به اقتصاد کشورهای وارد کنندۀ 
نفت و صنعتی تحمیل شد. بنابراین در ادبیات اقتصادی 
بعضی از اقتصاددانان، بیشتر روی طرف تقاضا و برخی 
دیگر روی پول متمرکز می شوند و معتقدند پول عامل 
اصلی تورم است؛ اما هرقدر که اقتصاد دنیا جلو می رود، 
می بینند فقط پول نیست و عوامل طرف عرضه هم یکی 
از عوامل بسیار مؤثر در اقتصاد است. بنابراین بحث پولی 
نظریات  می افتد.  اتفاق   197۰ و   19۶۰ دهۀ  در  عمدتًا 
اقتصاد  بستر  بر  اصل  در  می خوانیم،  ما  که  اقتصادی 
کاپیتالیستی لیبرالیستی است که براساس مبانی فکری 
بازیگران  و  می کند  ایجاد  نهادهایی  یک سری  خودش، 
از  یکی  دارند.  عملکرد هایی  نهادها  آن  براساس  آن 
بنابراین  باشد.  تورم  است  ممکن  آن ها  عملکرد  نتایج 
آن  اما  می شود؛  ناشی  بازیگران  بازی  عملکرد  از  تورم 
دانشگاه ها روی  در  و  داریم  اقتصاد  در  تئوری هایی که 
آن ها متمرکز می شویم، ناشی از تحلیل بازی بازیگرانی 
است که در چهارچوب مبانی فکری- فلسفی مشخص، 
یعنی لیبرالیستی کاپیتالیستی شکل گرفته و این مبانی 
یک سری نهادهایی را مثل بانک، بانک مرکزی، بورس 
و ساختار دولت ایجاد کرده و در این ساختار رفتارهایی 
این رفتارها و  از خروجی های  شکل گرفته است. یکی 
تورم  موضوع  نهادها  این  با  بازیگران  این  بازی  تعامل 
موضوع  فضا،  این  در  اقتصادی  تئوری های  و  است 
نگاه  از  تورم  اصلی  عامل  لذا  می کند.  تحلیل  را  تورم 
اقتصاددانان شیکاگو در مقطعی پول می شود و می گویند 
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تورم در هر زمان و در هر مکان، پدیده ای پولی است؛ اما 
بعد  لیبرالیستی و  اقتصادهای  اقتصاد جهانی و  عملکرد 
تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که عوامل دیگری هم 
در تورم مؤثر است؛ مثل عامل طرف عرضه. اقتصاددانان 
از  ناشی  تورم،  اصلی  عامل  که  معتقدند  پست کینزی 
افزایش دستمزدهاست که متناسب با بهر ه وری عوامل 
به  کار،  نیروی  مثاًل  یعنی  نیست؛  کار  نیروی  و  تولید 
اندازۀ یک میلیون تومان کار می کند و دومیلیون تومان 
حقوق می گیرد. این امر باعث ایجاد تورم می شود. یک 

نگاه دیگر دربارۀ سیاست های مالی و طرف تقاضاست.
اآلن متأسفانه بعضی از اقتصاددانان و برخی مراکز 
پژوهشی و دانشگاهی ما هنوز در تفکر دهۀ 5۰ و ۶۰ 
عامل  تورم  می گویند  و همچنان  کرده اند  گیر  میالدی 

پولی است.
حال به سراغ وضعیت تورم در ایران می رویم و بیان 
عواملی  چه  و  بوده  چگونه  ایران  در  تورم  که  می کنیم 
به  وقتی  ایران  اقتصاد  در  است.  گذاشته  اثر  آن  در 
بعد  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  نگاه  تورم  آمارهای 
حدود  در  تقریبًا  تورم  تحمیلی،  جنگ  و   انقالب  از 
15درصد،  ۲۰درصد،  18درصد،  1۰درصد،  11درصد، 
دوران  در  بعضًا  یعنی  است؛  بوده  8درصد  و  9درصد 
سال  از  داشتیم.  پایینی  بسیار  تورم  نرخ های  جنگ، 
تورم  نرخ  در  بیشتر  افزایش  مقداری  شاهد   ۶۶-۶5
به  تا  می گیرد  شتاب  مقداری  تورم  نرخ  یعنی  هستیم؛ 
اتفاقاتی می افتد  و 71 می رسیم که یک دفعه  سال 7۰ 
و تورم در سال 73 و 7۴ در طول دوران بعد از انقالب 
به باالترین رقم خود می رسد که حدود 5۰درصد است. 
به این نکته هم باید توجه کرد که ما در دوران جنگ 
می زدند  آب  در  را  ما  کشتی های  بودیم،  نفتی  تحریم 
بودجۀ  کسری  عمدۀ  و  بفروشیم  نفت  نمی توانستیم  و 
از بانک مرکزی تأمین می شد؛  از استقراض  دولت هم 

به طوری که در سال های بعد از انقالب، نسبت خالص 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال 59 تا ۶5، 
و 1۰۶درصد  در حدود 88درصد، 85درصد، 1۰۴درصد 
بود؛ یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 
پایۀ پولی بوده و در بعضی از سال ها بیش از 5۰درصد 
بودجۀ دولت کسری بوده که از بانک مرکزی استقراض 
می کرده است؛ اما تورم 5۰درصدهم  افزایش پیدا نکرد. 
کشتی های  جنگ،  زمان  در  که  می کنم  تأکید  هم  باز 
از  دولت  نمی خریدند،  را  ما  نفت  آب می زدند،  در  را  ما 
بانک مرکزی قرض می گرفت و عامل اصلی پایۀ پولی 
هم بدهی دولت به بانک مرکزی بود؛ اما باز هم تورم 
ما 5۰درصد نشد. یکی از دالیل اصلی این امر، کنترل 
نرخ ارز بود. نرخ ارز ما از سال 58 تا سال ۶3، این طور 
بوده است: هفت تومان، هشت تومان، نُه تومان. در میان 
این سال ها نرخ ارز آنچنان تغییری پیدا نکرد؛ اگرچه در 
آن سال ها درگیر جنگ بودیم، کشتی های ما را در آب 
می زدند، درآمدهای ارزی ما به حداقل میزان خود تنزل 
کسری  و  داشت  بودجه  کسری  دولت،  بود،  کرده  پیدا 
خود را هم از بانک مرکزی استقراض می کرد؛ اما چون 
نداد.  بازی نکردیم، تورم 5۰درصد رخ  زیاد  ارز،  نرخ  با 
البته این گونه هم نبوده که تورم ما در آن سال ها صفر 
نهایتًا  و  8درصد  9درصد،  15درصد،  حد  در  اما  باشد، 
آن  آمار  و  داشته  نوسان  ارقام  این  در  و  بوده  ۲۰درصد 
هم موجود است. در اینجا نیز طبق همان آمارها صحبت 
می کنیم. از سال ۶۴ به بعد مقدار نرخ ارز کم کم افزایش 
می شود  زیاد  هم  تورم  نرخ  آن،  با  متناسب  و  می یابد 
نرخ  افزایش  این  به سال 7۰ و 71 می رسیم.  اینکه  تا 
ما  و  قیمت ها گذاشت  روی  تا حدودی  را  اثر خود  ارز، 
زدیم  دست  ارز  نرخ  یکسان سازی  به   71 سال  در  هم 
از  باشد.  تومان  ثابت، 175  ارز، به صورت  نرخ  و گفتیم 
آنجا بود که تورم شروع به افزایش کرد و به ۲۰درصد و 
۲5درصد و 38درصد رسید تا اینکه در سال 7۴ یک دفعه 
بدهی هم رسید  آمد و سررسید  پایین  نفت  قیمت های 
ما  رفت.  باال  هم  تومان   7۰۰ تا  بازار  در  ارز  قیمت  و 
با  اما  نبودیم؛  نفتی  تحریم  و  جنگ  در   7۴ سال  در 
سیاست های غلط، تورم را تا 5۰درصد رساندیم. در این 
سال به خاطر این ماجرا دست به تثبیت نرخ ارز زده شد و 
گفتیم مثاًل 3۰۰تومان برای صادرات کاالهای غیر نفتی 
و  175تومان هم برای کاالهای اساسی درنظر گرفته 
شود. سال 75، یک دفعه تورم، ۲1درصد شد و به شدت 

کاهش پیدا کرد. ما رفته رفته این ماجرا را داشتیم تا به 
درآمدهای  مدت،  این  در  که  رسیدیم   81 و   8۰ سال 
ارزی ما خیلی خوب بود. ما در سال 8۰ و 81 دست به 
یکسان سازی نرخ ارز زدیم؛ اما با توجه به اینکه وضع 
درآمدهای ارزی ما خوب بود، رفته رفته گفتیم که عامل 
اصلی این تورم، بدهی دولت به بانک مرکزی و پولی 
است؛ چون دولت از بانک مرکزی قرض می گیرد و این 
قرض چون باعث افزایش پایۀ پولی و نقدینگی می شود، 
تورم پدید می آید. اگر صحبت های نمایندگان مجلس را 
برنامۀ سوم، بندی آورده  در آن زمان بررسی کنید، در 
از بانک مرکزی ممنوع است؛  شد که استقراض دولت 
یعنی چیزی را ممنوع کردند که عامل اصلی تورم نبود 
و درعوض عامل اصلی تورم را که همان ارز است، رها 
پایۀ  در  رفته رفته  بعد  و  یافت  ادامه  قصه  این  کردند. 
پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی کم شد و درمقابل 
نرخ  افزایش  از کانال  را  بودجۀ خود  آن، دولت کسری 
دارایی های  باعث شد که خالص  این  و  تأمین کرد  ارز 
خارجی بانک مرکزی که جزء دیگری از پایۀ پولی است، 
افزایش یابد و روندهای تورمی در جامعه شکل بگیرد. 
به  تا  یافت  ادامه  این صورت  به  ماجرا  این  هرحال  به 
سال 89 و 9۰ رسید که ما تحریم نفتی شدیم، سوئیفت 
بسته شد، بانک مرکزی نیز تحریم شد و شوک ارزی به 
بازار راه یافت. در این هنگام دالر 1۰۰۰تومانی به 35۰۰ 
تومان رسید و دولت هم از همین دالر تبعیت می کرد؛ 
یعنی دائمًا نرخ رسمی را باال می برد و این افزایش به 
جامعه تحمیل می شد. از اینجا به بعد خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی غالب شده، دقیقًا جانشین خالص 
به  که  وقتی  ما  و  شد  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی 
نگاه  مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های  خالص  نسبت 
می کنیم، می بینیم که دقیقًا نسبت آن از سال 81، 8۲، 
83، 8۴ تا زمان حاضر باال رفته است. اآلن جزء اصلی 
دارایی های خارجی  ما، خالص  پولی  پایۀ  تشکیل دهندۀ 
بانک مرکزی است که خودش تحت تأثیر نرخ ارز قرار 
دارد؛ یعنی بانک مرکزی نرخ را باال برده است. اآلن در 
بخشی از بودجۀ امسال آمده که تمام درآمدهای حاصل 
نیمایی تعیین  با نرخ  از نفت، گاز و فرآورده های نفتی، 
و  تومان  نرخ ۲3هزار  به  این است که  می شود. منظور 
۲۴هزار تومان تبدیل شود؛ مگر هشت میلیارد دالر. در 
به ۲3هزار تومان  باید  نرخ  بودجۀ 1۴۰1 گفته که کل 

تبدیل شود.

نرخ ارز در بازار سیاه باال رفت و دولت هم متناظر با 
این، تابع بازار آزاد شد و قیمت گذاری کاالهای اساسی 
را بر مبنای نرخ نیمایی تعیین کرد. این موضوع باعث 
شد قیمت کاالها باال برود و نتیجۀ آن ایجاد تورم کنونی 
از 1۲درصدی  و 91 یک دفعه  در سال 9۰  تورم  است. 
رسید؛  3۰درصد  و  ۲1درصد  به  بود،   89 سال  در  که 
یعنی دقیقًا در سالی که نرخ ارز به شدت افزایش یافت 
و بعد هم به 3۴درصد رسید و بعد هم که دولت آقای 
ایجاد  ارز  بازار  ثباتی نسبی در  آمد،  بر سر کار  روحانی 
ایجاد  که  انتظاراتی  و  برجام  بحث های  به خاطر  و   شد 
ارز بر روی 3۰۰۰تومان تثبیت شد و  کرده بودند، نرخ 
تا حدی تب و تاب افزایش قیمت ها فروکش کرد. تورم تا 
سال های 95 و 9۶ به 15درصد و 1۲درصد و 9 درصد 
شد.  رقمی  یک  حتی  تورم  زمان،  این  در  یعنی  رسید؛ 
31درصد  به  و  کرده  پیدا  افزایش  باز   97 سال  در  اما 
از  ارز  نرخ  یافت.  افزایش  به شدت  ارز  نرخ   رسید؛ چون 
حدود 35۰۰ و 38۰۰ و حتی۴۰۰۰ تومان شروع کرد به 
افزایش یافتن. قرار شد نرخ ارز در ۲۰فروردین97 طبق 
اطالعیۀ شمارۀ یک بانک مرکزی بر ۴۲۰۰تومان تثبیت 
شود؛ اما این کار انجام نشده و به بازار آزاد سپرده شد و 
قیمت دالر آنچنان باال رفت که به 18هزار تومان هم 
البته مدتی بعد کمی پایین آمد و در اواخر سال  رسید. 
97 تا 1۲هزار تومان رسید. سال 98 از 1۴هزار تومان 
به همین  تومان رسید و سال 99 هم  به حدود ۲۰هزار 
ترتیب افزایش یافت تا زمان حاضر که دالر به 3۰هزار 
تومان رسیده است؛ گرچه اآلن هم کمی پایین آمده و در 
حدود ۲7هزار تومان شده است. نکتۀ جالب توجه اینکه 
تورم باال رفت؛ یعنی تورم در سال 98 به ۴1درصد، سال 
99 به ۴۰درصد رسید و امسال هم تورم باالست. این 
در حالی است که تورم خوراک باالی   ۶۰-7۰   درصد 
استفاده می کنند.  از آن  است؛ خوراکی که عموم مردم 
وجود  اقتصاد  در  حاضر  درحال  که  تورمی  ساختار  این 

می زدند،  آب  در  را  ما  کشتی های  جنگ،  زمان  در 
نفت ما را نمی خریدند، دولت از بانک مرکزی قرض 
می گرفت و عامل اصلی پایۀ پولی هم بدهی دولت 
به بانک مرکزی بود؛ اما باز هم تورم ما 5۰درصد 
نشد. یکی از دالیل اصلی این امر، کنترل نرخ ارز 

بود.
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دارد، به خاطر این است که دولت اهمیت نرخ ارز را نه 
خطرناک  بسیار  کار  می کند.  درک  را  آن  نه  و  می داند 
۲3هزار  بودجه،  در  را  دالر  که  است  این  فعلی،  دولت 
هم  را  ۴۲۰۰تومانی  ارز  می خواهد  و  داده  قرار  تومان 
حذف کند. این کار یقینًا تورم شدیدی با خود به همراه 
اگر شما به  بر جامعه تحمیل می شود.  خواهد داشت و 
تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقالب نگاه کنید، می بینید که 
باالترین نرخ های تورم، زمانی بوده که نرخ ارز در بازار 
جهش پیدا کرد؛ یعنی سال های 7۴، 9۰، 91 و 97. نرخ 
ارز به این دلیل باال می رود که مثاًل وقتی گفته می شود 
که شما تحریم شدید، عده ای سودجو همانند سفته بازها 
و دالل ها که همیشه می خواهند از فرصت ها سوءاستفاده 
کنند، به بازار هجوم می برند و همچنین با کمک افرادی، 
فرار سرمایه رخ می دهد. این امور باعث می شود قیمت 
باال برود و بانک مرکزی درمقابل، متناسب با این بازار، 
نرخ ارز را افزایش می دهد. منظور از آن هم نرخی است 
که قرار است مواد اولیۀ تولید با آن وارد شود یا اینکه 
با آن نهاده های دامی برای تولید محصوالت کشاورزی 
وارد شود؛ یعنی آن فرد، دالر در بازار را می خرد و صرف 
عیاشی های خودش می کند و قیمت دالر را باال می برد 
عیاش  آن  که  را  افزایشی  همین  هم  مرکزی  بانک  و 
باعثش شده، از طریق افزایش نرخ ارز وارد سفرۀ مردم 
مرکزی  بانک  می دهند.  را  آن  تاوان  مردم  و  می کند 
می گوید اگر من به صادرکننده، دالر به اندازۀ بازار ندهم، 
دلیل،  این  به  باید  هم  من  و  نمی کند  وارد  را  خود  ارز 
دالر را افزایش دهم. حال، پول این کار طبیعتًا از جیب 
باید ۲۴هزار  مرکزی  بانک  یعنی  گرفته می شود؛  مردم 
تومان، دالر خود را بدهد و از آن طرف هم به واردکننده 
می گوید ۲۴هزار تومان. واردکننده هم قطعه وارد می کند 
و پراید را 18۰میلیون تومان می فروشد. اما این مسئله 
فقط همین جا تمام نمی شود؛ بلکه اثر خودش را روی 
متری  خانه ای که  قیمت  مثاًل  و  همۀ کاالها می گذارد 
دومیلیون بوده، 3۰ یا 5۰میلیون می شود. این فرایند از 
این سیاست گذاری غلط حاصل می شود. بعد هم دولت و 
رئیس سازمان برنامه می گویند می خواهیم با تورم مبارزه 
کنیم؛ اما ارز ۴۲۰۰تومانی رانت است و ما باید این ارز 
برقرار  عدالت  می خواهیم  می گویند  یا  کنیم.  حذف  را 
کنیم و برای اینکه عدالت برقرار کنیم، نرخ را یکسان 
کرده و آن را ۲3هزارتومان قرار می دهیم. این ها با هم 
ضد و نقیض اند. تورم از همین جا بیرون می آید و اگر 

شما تاریخ اقتصاد ایران را نگاه کنید، می بینید باالترین 
نرخ های تورم در زمانی بوده که جهش ارز داشتیم و نرخ 
ارز یک دفعه افزایش یافته و متأسفانه دولت حاضر، این 
مسئله را نمی داند. البته تورم عوامل دیگری دارد و من 
مهم ترین عامل آن را بیان کردم. اآلن مهم ترین عامل 
غالب در بحث تورم، ارز است. البته اینکه ما چگونه این 

را مهار کنیم، بحث دیگری است.

در حال حاضر بودجۀ 1۴۰1 بودجۀ بسیار تورم زایی 
است و متأسفانه کسانی که بودجه را طراحی می کنند، 
از  عمیقی  درک  یا  ندارند  توجه  مسئله  این  به  اصاًل 
ساختار اقتصاد، تاریخ و روند متغیرهای اقتصادی ایران 
ندارند. با آن استداللی که این ها می گفتند و در مجلس 
قرض  مرکزی  بانک  از  دولت  اگر  که  می کردند  بحث 
بگیرد، افزایش پایۀ پولی و نقدینگی و درنهایت تورم رخ 
می دهد، باید به آن ها گفت: اآلن که خالص بدهی دولت 
به بانک مرکزی در بعضی سال ها منفی بوده و سهم آن 
خیلی کم است و سه درصد و دودرصد و حتی یک درصد 
است، پس چرا تورم خوراک 7۰درصد شده است؟ این 
که  ندادند  تشخیص  به درستی  که  می دهد  نشان  امر 
عامل تورم چیست. مثل مریضی می ماند که به پزشک 
تو  ناراحتی  که  می گوید  او  به  پزشک  و  کرده  مراجعه 
به خاطر اعصاب است. چند قرص اعصاب می خورد؛ اما 
افاقه نمی کند و حال او بدتر می شود. دلیل آن این است 
که آن دکتر از نکتۀ اصلی غافل شده و جایی را تحریک 

کرده که خیلی مشکل ساز نبوده است.
شکل  همین  به  ایران  اقتصاد  در  وضعیت  اآلن 
است. در حال حاضر دولت جایی را تحریک می کند که 
خیلی مشکل ساز نیست و برای اقتصاد، نسخۀ اشتباهی 

می نویسد.
درآمد  بابت  تومان  38۲هزارمیلیارد  حدود  اآلن 
بودجه  در  نفتی  فراورده های  فروش  و  نفت  از  حاصل 

گذاشته شده است. در بودجۀ دولت منابع ارزی حاصل از 
صادرات نفت و گاز، در حدود 1۶/۶میلیارد دالر است که 
اگر این 1۶/۶میلیارد دالر در ۲3هزارتومان ضرب شود 
و آن مواردی که باید کسر شود را کسر کنید، 38۲هزار 
میلیارد تومان منابع ریالی دولت است. من حساب کرده ام 
که اگر دولت همین ارز را با نرخ 115۰۰تومان درنظر 
بگیرد، یعنی همان نرخی که سال قبل در بودجه دیده، 
می آورد.  کسری  تومان  میلیارد  199هزار  حدود  چیزی 
در  ایران  اقتصاد  عملکرد  و  تاریخی  شواهد  بر اساس 
سال های قبل، اگر دولت این کسری را از بانک مرکزی 
قرض بگیرد و این مبلغ، بدهی دولت به بانک مرکزی 
بشود، به مراتب آثار تورمی آن کمتر خواهد بود تا اینکه 
دولت، خالص بدهی خود را کم کند و از آن طرف هم 
خالص دارایی های خارجی خود را از طریق افزایش نرخ 
این  هم،  ایران  اقتصاد  عملکرد  و  سابقه  کند.  زیاد  ارز 
این نکته توجه  به  اما متأسفانه  را نشان می دهد؛  مورد 
در سال 1۴۰1  که  می شود  این  هم  نتیجه  و  نمی شود 

بودجۀ تورمی شدیدی خواهیم داشت.

بلندمدت  و  کوتاه مدت  راهکارهای   
مواردی  چه  سیزدهم  دولت  در  تورم  کاهش  برای 
هستند؟ آیا تورم تک رقمی را برای وضعیت فعلی اقتصاد 

ایران مفید می دانید؟
قطعًا آنچه در ادبیات مطرح می شود، این است که تورم 
تورم  و  است  مناسب  اقتصاد  برای  سه  چهاردرصدی 
دو رقمی برای آن مضر است. تورم باال نااطمینانی ایجاد 
به نظر  می شود.  سرمایه گذاری  کاهش  باعث  و  می کند 
من دولت باید بر مسئلۀ نرخ ارز در بودجه متمرکز شود. 
البته دولت گفته که هزینه های جاری را کم کرده ام و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته که عامل افزایش 
تورم، افزایش حقوق است؛ در حالی که این گونه نیست. 
اصاًل شما این حرف را از کجا آورده اید؟ متأسفانه ایشان 

درک درستی از اقتصاد ایران ندارند؛ چراکه عامل اصلی 
تورم در طول تاریخ اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز بوده و 
اآلن دولت دارد در بودجه، نرخ ارز را صددرصد نسبت به 
سال قبل افزایش می دهد و این تورم زیادی بر جامعه 
تحمیل می کند. لذا این پیشنهاد من دربارۀ بحث بودجه 
است و اگر صرفًا بر همین مسئله متمرکز شوند، می تواند 

خیلی مؤثر باشد.
اینکه دولت می گوید من هزینه های جاری را شش تا 
هشت درصد باال برده ام؛ اما دولت قبل فالن کار را کرد، 
این  است،  داده  انجام  خاصی  کار  خیلی  که  نکند  فکر 
هنر نیست. شما حقوق مردم را کمتر به آنان می دهید؛ 
اما  ببرید؛  باال  باید حقوق آن ها را ۲۰درصد  یعنی مثاًل 
وارد  فشار  مردم  به  دارید  لذا  و  می برید  باال  1۰درصد 
می کنید. اما آیا شما توانسته اید ناکارایی خود را از بین 
ببرید؟ این هنر نیست که یک دفعه بگویید من شق القمر 
قبلی  دولت  که  را  جاری  هزینه های  مثاًل  و  کرده ام 
111درصد افزایش داد، پنج درصد باال برده ام. تاوان این 
کار را کارمندان دولت می دهند؛ یعنی تورم تحمیل شده، 
حقوقشان هم باال نرفته، بعد هم عامل اصلی تورم رها 
شده است. ضرب المثل است که: سنگ را بسته و سگ 
را رها کرده اند. شما نرخ ارز را رها کرده اید و به حقوق 
این عدالت است؟ قطعًا  آیا  کارمندان چسبیده اید؟ حال 
این عدالت نیست. شما آن عامل اصلی تورم را به خاطر 
تشخیص غلط رها کرده اید و به چیزی دیگر چسبیده اید.

 بحث دیگر مسئلۀ ابرتورم در اقتصاد 
آیا  و  چیست  ابرتورم  تعریف  شما  نظر  از  است.  ایران 

چنین مسئله ای در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
و  7۰۰درصد  5۰۰درصد،  ابرتورم  می شود  گفته  اینکه 
بیفتد.  اتفاق  دارد  امکان  و  است  واقعیت  8۰۰درصد، 
ارز  اتفاق افتادن آن هم در اوضاعی است که  چگونگی 

شق القمر  من  بگویید  یکدفعه  که  نیست  هنر  این 
کرده ام و مثاًل هزینه های جاری را که دولت قبلی 
111درصد افزایش داد، پنج درصد باال برده ام. تاوان 
تورم  یعنی  می دهند؛  دولت  کارمندان  را  کار  این 
هم  بعد  نرفته،  باال  هم  حقوقشان  شده،  تحمیل 

عامل اصلی تورم رها شده است. 

در حال حاضر بودجۀ 1۴۰1 بودجۀ بسیار تورم زایی 
طراحی  را  بودجه  که  کسانی  متأسفانه  و  است 
می کنند، اصاًل به این مسئله توجه ندارند یا درک 
متغیرهای  روند  و  تاریخ  اقتصاد،  از ساختار  عمیقی 

اقتصادی ایران ندارند. 
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رها شود. این هایی که صحبت از ابرتورم می کنند، طبق 
این است که می گویند نقدینگی خیلی رشد پیدا می کند. 
حال باید پرسید چرا نقدینگی خیلی رشد پیدا می کند؟ 
رشد نقدینگی به این صورت است که نرخ ارز دائمًا باال 
می رود و تورم هم زیاد می شود. تورم هم که زیاد شود، 
بانک ها مجبور می شوند وام بیشتری بدهند. بانک ها در 
وام  تومان  دوهزارهزارمیلیارد  از  بیش  امسال  ماهۀ  نُه 
بوده،  پنج میلیون  متری  قباًل  که  خانه ای  چون  داده اند؛ 
است.  شده  تومان  3۰میلیون  یا  ۲۰میلیون  متری  اآلن 
را  خانه  این  نمی توان  ۲۰۰میلیونی  وام  با  دیگر  حال 
خرید و بانک ها مجبورند وام بیشتری بدهند. وقتی وام 
بیشتری می دهند، خلق نقدینگی در سیستم بانکی بیشتر 

می شود.

نکتۀ بعدی این است که نقدینگی به خاطر عملکرد 
اتفاق  پول  خلق  دربارۀ  خصوصی  بانک های  بی رویۀ 
می افتد. حال چرا ما یقۀ آن ها را نمی گیریم؟ ما حقوق 
مردم را تثبیت کرده ایم و بودجۀ جاری را از 111درصد، 
که  می کنیم  هم  افتخار  و  کرده ایم  تبدیل  5درصد  به 
افزایش  بیشتر  را 1۰ درصد  سال دیگر حقوق کارمندان 
آن  اما  کنند؛  تحمل  سال  یک  مردم  و  نمی دهیم 
و  می دهند  وام  میلیارد میلیارد  که  خصوصی  بانک های 
منافع زیادی از جامعه می برند و تورم را به این جامعه 
تحمیل می کنند، باید لذت ببرند؛ چون زور ما به آن ها 
به  و می توانیم  کارمند می رسد  به  ما  زور  اما  نمی رسد؛ 
دست  بودجه  چون  است؛  همین  وضع  که  بگوییم  او 
من است و می توانم به کارمند بگویم حقوق تو را این 
نُه  در  حال  برو!  نخواستی  اگر  و  کرده ام  تعیین  مقدار 
داده اند،  وام  تومان  ۲۰۰۰هزارمیلیارد  که  امسال  ماهۀ 
همین  وضعیت  هم  دیگر  سال  داده اند؟  کسانی  چه  به 
برای  دولت  آقای  و  برنامه  سازمان  رئیس  آقای  است. 
فکری  چه  آنان  نقدینگی  خلق  و  خصوصی  بانک های 

و  بودجۀ جاری  برای  آیا همان طور که شما  کرده اید؟ 
بانک های  برای  کشید ه اید،  خط و نشان  مردم  حقوق 
خصوصی هم خط و نشان کشیده اید؟ آیا همان طور که 
از طریق بودجه، افزایش حقوق را کنترل کرده و آن را 
اجرا می کنید، با چه مکانیزمی می خواهید خلق پولی را 
که بانک های خصوصی آن را صورت می دهند، کنترل 
کنید؟ آثار نقدینگی عملکرد بانک خصوصی بیشتر است 
عملکرد  نقدینگی  اثر  طبیعتًا  بودجه؟  نقدینگی  آثار  یا 
عدالت  این  آیا  حال  است.  بیشتر  خصوصی  بانک های 
است که در این اوضاع حقوق کارمند 1۰درصد باال برود 
و بانک های خصوصی هم رها باشند و در جامعه خلق 
عامل  پول،  کنیم که خلق  اگر فرض  کنند؟ حتی  پول 
می کنیم؛  اشتباه  داریم  اینجا  هم  باز  بوده،  تورم  اصلی 
را  مردم  حقوق  باید  کارها  این  به جای  دولت  یعنی 
نقدینگی  می کند  فکر  اگر  و  کند  تعدیل  تورم  نسبت به 
این طور  نیست،  تورم  عامل  بودجه  و  است  تورم  عامل 
بانک های خصوصی  عملکرد  تورم،  عامل  بلکه  نیست؛ 
است. شما حق مردم را به آن ها بدهید و از آن طرف، 
یقۀ بانک های خصوصی را بگیرید. فرض کنید کارمند 
و  می گیرید  حقوق  پنج میلیون  ماهی  و  هستید  دولت 
کفشی  است.  شده  تحمیل  شما  به  5۰درصد  هم  تورم 
که 1۰۰هزار تومان بوده، 15۰هزار تومان شده و لباس 
و پوشاک و خوراک هم به همین شکل گران شده است. 
حال چرا در این اوضاع باید حقوق ها فقط 1۰درصد باال 
برود؟ این عدالت است؟ آیا این عدالت است که فالن 
بانک برود و 1۲هزارمیلیارد تومان اضافه برداشت کند و 
برای خود جایی مثل ایران مال درست کند؟ این ها همه 
از جیب مردم برداشته می شود. اما شما نمی روید یقۀ او 
از  این  و  به سراغ مردم می روید  در مقابل،  و  بگیرید  را 
عدالت بسیار دور است و در یک دولِت مدعی برقراری 
فاصله  از عدالت   ریخته می شود که  بودجه ای  عدالت، 
دارد  نظام و اسالم هزینه  برای  واقعًا  این ها  می گیرد و 
و سرمایه های اجتماعی را به هم می ریزد و همۀ این ها 
دین گریزی  ریشۀ  حتی  دارد.  عملکردها  این  در  ریشه 
مردم هم در این کارهای غلط است. این سیاست های 
غلط اقتصادی درواقع زیرآب اسالم را در جامعه می زند 
و مردم را دین گریز می کند. البته بعضی هستند که این 
این  بسیاری  اما  نمی دانند؛  اسالم  از  ناشی  را  اعمال 
بسیار  این  و  برمی گردانند  دین  خود  به  را  مشکالت 

خطرناک است.

در  چگونه  دنیا،  مرکزی  بانک های   
برابر بیماری کرونا واکنش نشان دادند و این واکنش ها 
ایران  چه اثری بر تورم گذاشته است؟ وضعیت اقتصاد 

در آن زمینه چگونه ارزیابی می شود؟
کرونا در سال ۲۰19 میالدی آمد. در سال ۲۰19 تورم 
آمریکا  و ۲۰۲1  در سال ۲۰۲۰  بود.  ۲/5درصد  آمریکا 
نقدی  کمک های  وام،  اعطای  طریق  از  خود  مردم  به 
نقدینگی  رشد  تا  باعث شد  که  به طوری  کرد؛  بسیاری 
رشد  طرف  یک  از  یعنی  کند؛  پیدا  افزایش  آمریکا  در 
رشد  دیگر  طرف  از  و  رفت  باال  آمریکا  در  نقدینگی 
اقتصادی آن به خاطر بحث های کرونا و محدودیت هایی 
که در تولید و کارهای خدماتی انجام شد، کاهش پیدا 
از  اما  شد؛  منفی  تا حدودی  اقتصادی  رشد  یعنی  کرد؛ 
رشد  یعنی  کرد.  پیدا  افزایش  نقدینگی  رشد  طرف  آن 
نقدینگی آن از رشد تولیدش باالتر رفت. این باعث شد 
که تورم در آمریکا افزایش پیدا کند و از ۲/5درصد به 
چهاردرصد رسیده و تا اآلن حدود 7 درصد شده که باز 
هم زیر 1۰درصد است. اما در کشور ما به این صورت 
به عده ای محدود وام های  تنها  به مردم کمک نشد و 
چیزی  پارسال  می کنم  فکر  دادند.  تومانی  یک میلیون 
کمک  و  شد  داده  وام  1۰۰هزارمیلیاردتومان  حدود 
آنچنانی هم به مردم نشد و از این طرف تورم هم وجود 

داشت. لذا عملکرد بانک مرکزی و دولت ما برای جبران 
دولت  اگرچه  نیست.  مقایسه پذیر  اصاًل  مردم  معیشت 
ما تالش های خودش را کرد و اآلن هم این تالش ها 
شدت گرفت و توانستیم این واکسن ها را به مردم بزنیم 
و جلوی مرگ و میر را بگیریم، آن گونه که شایسته بود، 
به مردم کمک نشده و مشکالت جبران نشد و دلیل آن 
هم به خاطر بی برنامگی است و واقعیت هم این است که 

اقتصاد از دست ما خارج است.
نگاه  تورم  به  دقیق  خیلی  بخواهیم  اگر  هر حال  به 
کنیم، بر اساس گذشتۀ اقتصاد ایران و عملکرد آن، زمانی 
لذا  و  پیدا کرده  افزایش  ارز  نرخ  زیاد می شود که  تورم 
عامل اصلی تورم در ایران افزایش نرخ ارز است و خود 
و  است  نقدینگی شده  باعث رشد  تورم هم عمدتًا  این 
این موضوع هم که عامل رشد نقدینگی و تورم دولت 
از  بعد  در سال های  که  دیدیم  ما  است.  نیز غلط  است 
انقالب که دولت هنوز قوام خودش را نگرفته بود، بیش 
از 5۰درصد کسری بودجۀ دولت از بانک مرکزی گرفته 
زمانی  از  اما  داشتیم.  پایینی  تورم های  باز  اما  می شد؛ 
تعدیل  ما سیاست های  و  پیدا کرد  افزایش  ارز  نرخ  که 
اقتصادی را از سال ۶8 به بعد اجرایی کرد یم، تورم هم 
افزایش پیدا کرد. بنابراین عامل اصلی تورم در ایران در 

طول این سال ها افزایش نرخ ارز است.

کنیم،  نگاه  تورم  به  دقیق  خیلی  بخواهیم  اگر 
براساس گذشتۀ اقتصاد ایران و عملکرد آن، زمانی 
تورم زیاد می شود که نرخ ارز افزایش پیدا کرده و 
لذا عامل اصلی تورم در ایران افزایش نرخ ارز است 
و خود این تورم هم عمدتًا باعث رشد نقدینگی شده 

است.
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 تعریف تورم چیست و میزان آن چه 
اثری بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه دارد؟

تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت هاست و این 
تعریفی است که همۀ کارشناسان اقتصادی در آن اتفاق 
نظر دارند؛ به عبارت دیگر وقتی سطح عمومی قیمت ها 
تورم  یابد،  افزایش  فقط یک بار،  نه  و  به صورت مستمر 

حاصل می شود. 
کم  نرخ  در  تورم  معتقدند  اقتصاددانان  از  گروهی 
باعث می شود رشد اقتصادی محقق شود. وقتی قیمت ها 
می شوند  ترغیب  تولیدکنندگان  باشد،  افزایش  در حال 
کاال تولید کنند؛ اما اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، این 
امر اتفاق نمی افتد. به هر حال عده ای از اقتصاددانان به 
این نظر قائل هستند و به آنان اصطالحًا کینزی گفته 
توبین  جیمز  آقای  نیوکینزی ها  این  از  یکی  می شود. 
است. او نظریه ای با عنوان نظریۀ رشد پولی دارد. در این 
نظریه مدلی طراحی شده و در آن مشخص می شود که 
در این مدل رشد که همراه با پول است، وقتی سیاست 
اگر  دقیق تر  به طور  یا  گرفته شود  پیش  انبساطی  پولی 
تورم اعمال شود، باعث می شود رشد اقتصادی رخ دهد و 
همچنین ذخیرۀ سرمایۀ سرانه رشد کند. در اینجا قاعدتًا 
تولید هم افزایش پیدا می کند. او به صورت تکمیلی در 
نظریه،  این  طبق  او  رسید.  نظریه  این  به   19۶5 سال 
می کند  طراحی  سولو  اقتصادی  رشد  مدل  به  را  پول 
می کند  بیان  سولو  مدل  است.  نئوکالسیک  مدلی  که 
توبین  آقای  حال  ندارد.  اثری  اقتصاد  در  دولت  دخالت 
و  کند  دخالت  دولت  و  باشد  پولی  اقتصاد  اگر  می گوید 
اتفاق  پول را رشد دهد و تورم مثبت اعمال کند، رشد 
می افتد. حال، می خواهم بگویم مشخصات نظر ایشان و 
ریاضیاتی که در آن نوشته، اشتباه است؛ یعنی وقتی این 
با جزئیات به آن نگاه می شود،  مدل بسط داده شده و 
می توان دید که او اشتباه کرده است و وقتی آن اشتباه 
ندارد.  اثر  پول  اصاًل  که  دید  خواهیم  می شود،  اصالح 
کتاب های  در  مدل  این  از  گونه ای  دارد  امکان  البته 
درسی باشد و به هرحال عده ای از اقتصاددانان به این 
امر معتقدند. حال سؤال این است که این اعتقاد از کجا 
سرچشمه می گیرد؟ به نظر من این اعتقاد که اگر تورم 
اصاًل  می دهد،  رخ  اقتصادی  رشد  شود،  اعمال  مثبت 
پشتوانۀ علمی ندارد. حال که این نظریه پشتوانۀ علمی 
ندارد، پس چرا این قدر رواج یافته و در همه جا گسترش 
نظریه  این  مدافعان  سیاسی  قدرت  آن،  دلیل  می یابد؟ 
نیز دارند.  از آن ها قدرت اعمال حاکمیت  است؛ بعضی 
که  پست کینزی هستند  و  نیوکینزی  کینزی،  افراِد  این 
معمواًل در دولت ها مناصب اقتصادی را در دست دارند. 
بالخره وقتی معتقد باشید که سیاست پولی و مالی مؤثر 
است، قاعدتًا پست های سیاسی به شما تعلق می گیرد؛ 

باشید، جای شما  نداشته  اعتقاد  امری  به چنین  اگر  اما 
فقط در همان دانشگاه است و نمی توانید از آنجا بیرون 
بروید. معمواًل نئوکالسیک ها این وضعیت را دارند. البته 
نمی خواهم از نئوکالسیک ها در مقابل نیوکینزی ها دفاع 
سرمایه داری  اقتصاد  از  بخشی  از  نمی خواهم  و  کنم 
می خواهم  ببرم.  پناه  دیگری  بخش  به  و  کنم  فرار 
باعث  تورم  است  معتقد  که  نظری  دستگاه  آن  بگویم 
عقلی،  منطق  هیچ  که  است  دستگاهی  می شود،  رشد 
اقتصادی و ریاضی در آن وجود ندارد و بیشتر مسائل و 

پشت پرده های سیاسی را در خود دارد.
تورم  قائلند  که  آن هایی  چه  کالن،  اقتصاد  مکاتب 
باعث رشد می شود و چه آن هایی که این مسئله را تأیید 
نمی کنند، مشکالتی دارند. مالک و شاخص این مکاتب 
اقتصادی آقای میلتون فریدمن است. او بر اساس اصول 
اقتصاد ُخرد به این نتیجه می رسد که بهترین حالت در 
اقتصاد، حالتی است که نرخ بهرۀ اسمی صفر باشد. نرخ 
بهرۀ اسمی در ساده ترین تعریف، عبارت است از مجموع 
نرخ تورم )π( و نرخ بهرۀ واقعی )R(. این دو برای اینکه 
صفر بشود، دو حالت وجود دارد. حالت اول اینکه R و 
π به صورت جداگانه صفر باشد. دربارۀ حالت اول گفته 
نیست  اقتصادی  سیاست گذاِر  برعهدۀ  این،  که  می شود 
که R را صفر کند؛ زیرا نرخ بهرۀ واقعی در طبیعت ریشه 
دارد؛ به عبارت دیگر وقتی تولید درحال رشد است، نباید 
به دنبال صفرکردن رشد تولید باشیم. وقتی که تولید رشد 
می کند، R مثبت است و وقتی هم که R مثبت باشد، 
چگونه می توان نرخ بهرۀ اسمی را صفر کرد؟ پس در 
این حالت π را باید منفی کرد. π  که نرخ تورم است، 
سیاست گذار  یعنی  است؛  پولی  سیاست گذار  کنترل  در 
نتیجۀ  که  کند  تنظیم  به گونه ای  را  پول  رشد  نرخ  باید 
آن، نرخ تورم منفی باشد؛ یعنی تورم باید با منفی نرخ 
بهرۀ واقعی برابر شود که مجموع این دو، صفر می شود. 
این در بهترین حالتی است که آقای فریدمن در نظریۀ 
خود بیان کرده و به گفتۀ منتقدین آن، این نظریه یکی 
اقتصاد پولی  تا اآلن در  از ناب ترین نظریاتی است که 

مطرح شده است.
از  که  افرادی  می رویم.  جلوتر  به  گام  یک  حال 
نرخ تورم مثبت دفاع می کنند، در واقع مدافع خلق پول 
هستند؛ چون برای اینکه تورم اتفاق بیفتد، باید خلق پول 
صورت بگیرد. حال، خود این خلق پول، ماجرای دیگری 
موجود،  اقتصادی  نظام  که  است  این  من  حرف  دارد. 
بخش  در  مالی.  بخش  یک  و  دارد  پولی  بخش  یک 
پولی هم که خلق  پول خلق می شود.  نظام،  این  پولی 
این  مالی  بخش  است.  بدهی  توسعۀ  مبتنی بر  می شود، 
نظام نیز اتفاقًا حّیز  انتفاع خود را از بخش پولی می گیرد؛ 
به  این  معنا که سیستم مالی موجود، بر امکان خلق پول 
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مالی  بشود، سیستم  پول خلق  اگر  و  است  استوار شده 
در  امروز  مالیاتی که  مثاًل  داشت؛  موجود حیات خواهد 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  جمله  از  می شود،  وصول  دنیا 
مالیات بر عواید سرمایه و مالیات بر سود، وقتی اعتبار 
را دریافت کند که در آن  دارند و دولت می تواند آن ها 
اقتصاد، پول رشد کند. رشد پول ممکن است سه نوع 
نتیجه داشته باشد: یا منتهی به تورم بشود، یا از آن تورم 
صفر بیرون بیاید یا حتی تورم منفی از آن حاصل شود. 
اینجا سؤال پیش می آید که چگونه پول رشد می کند؛ 
اما تورم منفی وجود دارد؟ وقتی رشد پول از رشد تولید 
ساالنه  تولید،  اگر  مثاًل  می افتد.  اتفاق  این  شود،  کمتر 
سه درصد در حال رشد است و پول، سالی یک درصد رشد 
کند، در این حالت تورم منفی است. تورم صفر هم وقتی 
حاصل می شود که رشد پول و رشد تولید یکی باشد و 
تورم مثبت هم قاعدتًا وقتی پیش می آید که رشد پول 
از رشد تولید بیشتر باشد. در هر سه حالتی که گفته شد، 
قیمت ها ضرب در  عمومی  یعنی سطح  Q؛  P ضرب در 
تولید در حالت کالن خود که تولید ملی می شود، در حال 
افزایش خواهد بود. وقتی P ضرب در Q در حال افزایش 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافت  امکان  مثاًل  باشد، 
است.  شده  افزوده  ارزش،  چون  داشت؛  خواهد  وجود 
پس می توانیم مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم. حال 
فرض کنید تولید، 1۰درصد رشد کرده و حذف پول هم 
1۰درصد رشد می کند. اگر رشد حذف پول با رشد تولید 
باید  اینجا  در  ثابت می ماند.  قیمت ها  یکی شود، سطح 
مالیات ها را بگیریم. حال اگر پول رشد نکند و نرخ رشد 
پول صفر شود، وقتی که Q رشد می کند، متناسب با آن 

P کم می شود. در نتیجه  P ضرب در Q ثابت می ماند.
می شود،  تعریف  درسی  کتاب های  در  که  تولیدی 
پول  روی  را  مالیات  یعنی  است؛  پولی  ارزش  مجموع 
به عنوان  اسالم  در  که  چیزی  با  حالت  این  می گیرند. 
زکات از آن یاد می شود، فرق دارد. زکات از پول گرفته 
نمی شود؛ بلکه  روی دام و کاال اعمال می شود. حرف 
در  که  خورد  را  مباحثی  فریب  نباید  که  است  این  من 
وقتی  می شود.  مطرح  پولی  اقتصاد  و  کالن  اقتصاد 
اقتصادی  رشد  برای  تورم  که  می شود  این  از  صحبت 
خوب است یا نه، به این معناست که ما قبول کردیم باید 
پول، خلق  باید  که  پذیرفتیم  و  بگیریم  مالیات  پول،  از 
شود. این ها نکات دقیقی است که باید به آن توجه کنیم.
 از بین عوامل طرف عرضه و عوامل 
تورم  بروز  در  پررنگ تری  نقش  کدام یک  تقاضا،  طرف 

مزمن در اقتصاد ایران دارند؟
و  مهم  مفاهیم  نقدینگی  رشد  و  تقاضا  طرف  عوامل 
اساسی هستند. قطعًا خلق پول و رشد نقدینگی به عنوان 

عامل طرف تقاضا مهم ترین عامل و علت العلل تمامی 
مشکالت اعم از تورم، بیکاری و فاصلۀ طبقاتی هستند.
 بانک های مرکزی دنیا، چگونه در برابر 
بیماری کرونا واکنش نشان داده اند و این واکنش ها چه 
اثری بر تورم گذاشته است؟ وضعیت اقتصاد ایران در آن 

زمینه چگونه ارزیابی می شود؟
کنیم؛  مقایسه  کشورها  دیگر  با  را  خود  کشور  نباید  ما 
آمریکا  با ما متفاوت است؛ مثاًل در  چون ساختار آن ها 
و چند کشور اروپایی دیگر، خلق پول در مبارزه با کرونا 
رواج داده شد و پایۀ پولی را باال بردند که بتوانند با کرونا 
و تبعات ناشی از بیکاری حاصل از آن مبارزه کنند؛ اما 
را  این کار  ایران،  به آن معنا نیست که ما هم در  این 
دهیم.  رواج  قبل  از  بیشتر  را  پول  خلق  و  دهیم  انجام 
مدیریت  سفته بازی  کشورها،  این  در  که  دلیل  این  به 
می شود؛ یعنی مالیات بر ارزش زمین و مالیات سنگین 
باعث می شود  این ها  و  را وضع می کنند  بر سود سهام 
تقاضا برای وام رشد پیدا نکند؛ چون وقتی که تقاضای 
به  این  معنا  می کند.  رشد  نقدینگی  کند،  پیدا  رشد  وام 
اما  می شود؛  داده  رشد  پولی  پایۀ  کشورها  این  در  که 
نقدینگی منتهی  افزایش چندبرابری  به  پولی  پایۀ  رشد 
می کنند.  مدیریت  را  سفته بازی  آن ها  چون  نمی شود؛ 
البته این هم به این معنا نیست که ما در ایران باید مثل 

آن ها سفته بازی را مدیریت کنیم. 
حال چون در ایران، آن ساختار وجود ندارد، قطعًا اگر 
ایران  از آن روش استفاده کنیم، نقدینگی در  بخواهیم 
سنگینی  فوق العاده  تبعات  و  می گیرد  اوج  چندین برابر 
انجام  اقدامات دیگری  باید  ایجاد می کند. ما  با خود  را 
ممانعت  با  سفته بازی  مدیریت  بین  به طور  کلی  دهیم. 
از سفته بازی فرق است. غربی ها سفته بازی را مدیریت 
می کنند؛ یعنی دولت بخشی از درآمد سفته باز را از طریق 
بر  مالیات  یا  زمین  ارزش  بر  مالیات  به صورت  مالیات 
این  می گیرد.  مالیات ها  دیگر  انواع  و  لوکس  خانه های 
است.  سفته باز  درآمد  در  دولت  شریک شدن  به  معنای 
از  اما  شود؛  کم  سفته بازی  که  می شود  باعث  کار  این 
بین نرود. همچنین این مسئله باعث می شود که خلق 
پول در اقتصاد کم شود؛ اما از بین نمی رود و مدیریت 
می شود؛ چون اگر خلق پول به طور کل از بین برود، آن 
نخواهد  حاصل  شد،  برده  نام  آن ها  از  که  مالیات هایی 
شد و سیستم به هم می ریزد. حال آیا ما باید در اقتصاد 
ایران به دنبال این مسئله باشیم؟ این بستگی به هدف 

ما دارد. آیا هدف ما در ایران نظم دادن به سرمایه داری 
است یا انقالب در مقابل سرمایه داری؟ سرمایه داری در 
بهترین حالت خود، آن چیزی است که در آمریکا اتفاق 
که  است  آمریکا  به  رسیدن  ما  معیار  آیا  حال  می افتد. 
خودش مشکالت زیادی دارد؟ طبیعتًا ما به دنبال چنین 
به  نظم کشیدن  روش های  از  نباید  لذا  نیستیم؛  هدفی 
باید از روش  سرمایه دارِی آن ها استفاده کنیم؛ بلکه ما 
جلوگیری از خلق پول استفاده کنیم؛ نه اینکه خلق پول 

را مدیریت کنیم.

  مسئله ای با عنوان ابر تورم در اقتصاد 
ایران مطرح می شود. آیا به نظر شما چنین مسئله ای در 

انتظار اقتصاد ایران است؟
این احتمال وجود دارد. البته ساختار اقتصاد ما با ساختار 
نمی توان  اصاًل  و  است  متفاوت  بسیار  ونزوئال  اقتصاد 
مقایسه کرد. به هر حال تورم یک بخش پولی است و 
با یک دفعه سرعت دادن به رشد پول اتفاق می افتد. در 
ارز ۴۲۰۰تومانی  ایران گفته می شود که مثاًل برداشتن 
و تعیین نرخ ارز کاالی اساسی با شرایط بازار می تواند 
به تورم منجر شود و این به نظر من حرف درستی است 
به  هرحال  چون  کند؛  ایجاد  شدیدی  تورم  می تواند  و 
اقالمی در نهاده های کشاورزی و دامی وجود دارند که 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی از خارج وارد می شوند و با آن ها انواع 
اگر  حال  می شود.  تولید  دامی  و  کشاورزی  محصوالت 
قرار باشد که ارز ۴۲۰۰تومانی برداشته شود و مثاًل ارز 
حدوداً 3۰هزار تومانی تعیین شود، برخی مواد اولیۀ این 
افزایش قیمت داشته  تا هفت برابر  اقالم می تواند شش 
تا  دو  را  نهایی  کاالی  قیمت  می تواند  نهایتًا  و  باشد 
سه برابر افزایش دهد و این کار فشار بسیار زیادی را بر 
این زمینه بسیار  باید در  مردم تحمیل می کند و دولت 

محتاط عمل کند. 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  راهکارهای   
مواردی  چه  سیزدهم  دولت  در  تورم  کاهش  برای 
هستند؟ آیا تورم تک رقمی را برای وضعیت فعلی اقتصاد 

ایران مفید می دانید؟
اقداماتی  باید  قطعًا  شود،  تک رقمی  تورم  اینکه  برای 
انجام دهیم. کاهش تورم بسته به اینکه از چه طریقی 
انجام شود، خیلی مفید خواهد بود. در سال 9۲ که دولت 
آقای روحانی آمد، قرار بر این بود که تورم کنترل شود 
و تا حدی هم این کار انجام شد و قیمت ها هم کم شد 
تورم  آن  اینکه  برای  اما  افتاد.  اتفاق  تک رقمی  تورم  و 
گرفتند؛  پیش  را  غلطی  راهکار  محقق شود،  تک رقمی 
بازدهی  نرخ  با  بانکی  نرخ سود سپرده های  میان  یعنی 
نسبت به  بازدهی  نرخ  شد.  ایجاد  تفاوتی  اقتصاد  در 
سود سپردۀ بانکی پایین تر قرار گرفت و این باعث شد 
نقدینگی که همین طور در حال افزایش بود، در بازار وارد 
نشود و مثل آب پشت سد جمع شود. وقتی که نقدینگی 
در حال افزایش باشد؛ اما تورم پایین بیاید و تولید رشدی 
نشان  را  خود  بعداً  که  دارد  وجود  مشکلی  حتمًا  نکند، 
این کاری  تورم شدیدی رخ می دهد.  دوباره  و  می دهد 
بود که چند سال بعد اتفاق افتاد و تورِم جمع شده خود 

را نشان داد.
جلوی  آنکه  برای  من  بگوید  می خواهد  اخیر  دولت 
تورم را بگیرم، باید جلوی رشد نقدینگی را بگیرم. این 
آقای  ارزشمندی است. چون در زمان دولت  بسیار  کار 
روحانی نقدینگی زیاد می شد؛ اما قیمت ها رشد نمی کرد 
و این کاری خطرناک بود. پس باید جلوی رشد نقدینگی 
بگیرد.  به دو شیوه می تواند صورت  کار  این  را گرفت. 
شیوۀ اول کنترل عرضۀ پول است و شیوۀ دوم، کنترل 
تقاضا برای پول است. دولت سیزدهم می خواهد عرضۀ 
پول را کنترل کرده، آن را کم کند تا بانک ها کمتر وام 
بدهند و به آنان اعالم کرده که نباید باالتر از منابعشان 
وام دهند و این باعث می شود که عرضۀ پول کنترل شود؛ 
اما کنترل عرضۀ پول در اوضاعی که عطش دریافت وام 
خواهد  افزایش  کوتاه مدت  در  را  بهره  نرخ  دارد،  وجود 
یا رشد آن کم شود،  اگر عرضۀ پول متوقف شده  داد. 
وام هایی که قباًل بانک ها داده بودند، بالمحل می شوند 
و وام گیرنده های قبلی نمی توانند وام خود را تصفیه کنند. 
شرکت ها هم ورشکست می شوند و قاعدتًا بانک ها هم 
ورشکست می شوند. لذا این راه مناسبی نیست و بهترین 
راه برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل آن از طریق 
باید کاری کنیم که  کنترل تقاضای نقدینگی است. ما 
تمایل مردم به دریافت وام کمتر شود؛ نه اینکه بخواهند 

وام بگیرند و نتوانند.

جلوی  آنکه  برای  من  بگوید  می خواهد  اخیر  دولت 
بگیرم.  را  نقدینگی  رشد  باید جلوی  بگیرم،  را  تورم 
این کار بسیار ارزشمندی است. چون در زمان دولت 
آقای روحانی نقدینگی زیاد می شد؛ اما قیمت ها رشد 

نمی کرد و این کاری خطرناک بود. 
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                     آیا مسئلۀ تورم در اقتصاد ایران و سایر 
کشورها متفاوت است و این تفاوت در عرصۀ راهکار چه 

تغییری را ایجاد می کند؟
تعبیر رایج و متعارف این است که تورم در ایران هم مثل 
بقیۀ دنیاست و هیچ فرقی نمی کند. چنانکه دربارۀ همۀ 
پدیده ها این  چنین صدق می کند که بالخره مسائل و 
پدیده ها جهان شمول هستند. با این حال ما این گونه فکر 
می کنیم که موضوع ایران موضوع خاصی است و تورم 
است.  متفاوت  دنیا  در  متعارف  تورم  نسبت به  هم  آن  
اقتصاد،  هرچقدر  پیشرفته  کشورهای  در  حال  هر  به 
یک  به سمت  تورم  می شود،  پیشرفته تر  و  امروزی تر 
به  اینکه عرضه  تقاضایی حرکت می کند. ضمن  پدیدۀ  
بلوغ کافی رسیده و می تواند انعطاف کافی را از خودش 
نشان دهد. همچنین اقتصاد هم به ویژه در طرف تولید 
یا در اشتغاِل کامل است یا در مرز اشتغاِل کامل است؛ 
به عبارت دیگر بنیان تولیدی اقتصاد تکمیل شده است. 
منظور از بنیان تولیدی این است که طرف عرضه عمدتًا 
در کنترل کمپانی های بزرگ و بالغ با توان سازماندهی 
قوی و با درجۀ عالی از نوآوری و دانش از حیث فناورانه 
قیمت ها  مسئلۀ  اقتصادی،  چنین  در  است.  کیفیت  و 
نام  به  چیزی  عادی  حالت  در  یعنی  تقاضاست؛  مسئلۀ 
هماهنگی  محدودیت های  و  عرضه  سمت  انقطاع های 
دارد  تقاضا بستگی  به فشار  این مورد هم  ندارد.  وجود 
و طرف تقاضا نیز وضعیت همواری دارد؛ یعنی می توان 
وضعیت آن را با متغیری مثل نرخ سود بانکی یا همان 
نرخ بهره تنظیم و مدیریت کرد. به همین خاطر تقریبًا 
یعنی  می شود؛  سرراست  و  ساده  امری  تورم  موضوع 
و  است  کشش پذیر  و  دارد  خوبی  وضع  عرضه  طرف 
به  تمایل  و  اعتبارات  تابع  زیادی  حد  تا  تقاضا  طرف 
مخارج است. پس مسئلۀ سیاست گذار، این می شود که 
با این نرخ بهره بازی کند. این امر در حالت عادی بود.

مثل همین  بحران ها  و  غیر عادی  حالت های  در  اما 
وضعیت کرونا، این داستان به هم می ریزد و طرف تقاضا 
از حالت طبیعی خود خارج شده و وارد بحث خوش بینی 
تااندازه ای  بهره  نرخ  اثر گذاری  لذا  و  می شود  بدبینی  و 
محدود می شود. بنابراین اهرم های سیاست گذاری کمی 
ُکند می شود؛ اما چهارچوب در مجموع، چهارچوب طرف 
تقاضا و مدیریت تقاضاست؛ یعنی ممکن است با شدت 
زیاد به سراغ کارهای دیگر برود؛ اما باز هم جنس کار، 
طرف تقاضایی دارد. در اینجا دیگر فقط بازی با نرخ بهره 

نیست؛ بلکه در جاهایی به نظر می آید که ایجاد مستقیم 
تقاضا یا کاهش نرخ بهره در دوره های بلند مدت تر باعث 
می شود که افراد بیشتر انگیزه پیدا کنند و روی کاالهای 

بادوام مخارج خود را صرف کنند.
زمانی که در کشورها طرف عرضه   

تکامل یافته نبود، بحث تورم طرف عرضه مطرح بود؟
تاریخ علم است و چیزی که  با  این سؤال شما مرتبط 
من می دانم، این است که در شوک نفتی اول در سال 
هزینه  فشار  و  عرضه  سمت  تورم  بحث های   ،197۰
در حال حاضر  آن بحث می شد.  دربارۀ  و  بوده  پررنگ 
هم این بحث وجود دارد، اما خیلی کمتر از قبل؛ به این 
از  را  تکانه ها، آسیب پذیری خود  دلیل که تحت همین 
چنین وقایعی کم کرده اند و شرایط شان متفاوت شده؛ 
یعنی شدت و مصرف انرژی آن ها پایین آمده است. به 
 Cost-push این نکته هم باید دقت کرد که ادبیات
inflation، ادبیات ساختۀ ما که نیست و البد تا پیش 
از این وجود داشته و حتمًا در دنیای واقعیت خبری بوده 
آن  کاربرد  البته  است.  ارائه شده  نظریه هایی  که چنین 
برای کشورهای پیشرفته مقداری دور از واقعیت است و 
علت دورشدن اقتصاددانان ما از این موضوع این است 

که دیگر در آن کشورها کاربردی ندارد.
حتی  که  می کنند  ادعا  آن ها  البته   
مقاالتی که این اثر را در اقتصاد ایران بررسی کرده اند، 
ارزیابی  بیشتر  سه درصد  تا  دو  را  عرضه  طرف  اثر 

نمی کنند.
به طور کل روش شناسی در این نوع موضوعات به شدت 
حساس است و باید بررسی کرد که روش شناسی محققان 
روش شناسی  با  آیا  است.  چه صورت  به  زمینه  این  در 
تجربی می توان با این مسئله برخورد کرد؟ مثاًل آیا این 
موضوع که در شوک های هزینه، نقدینگی انفعااًل رشد 
می کند، دیدنی و ملموس است؟ چون که در تورم سمت 
آن  اگر گراف  و  نقدینگی رشد می کند  این  عرضه هم 
را هم بکشید، می بینید که تورم با نقدینگی همبستگی 
خوبی دارد. خیلی وقت ها هم اگر از این طرف نگاه کنیم، 
حال  می شود.  تورم  ایجاد  باعث  نقدینگی  که  می بینیم 
به  را  مسئله ای  چنین  می تواند  تجربی  آزمایش  کدام 
همین سادگی بررسی کند؟ من گمان می کنم که چون 
آنان جهت های علّی را پیش فرض می گیرند، تفسیرشان 
به این شکل می شود؛ مثاًل اگر شما در اقتصاد، نقدینگی 
آنان  رفتارهای  نگاه کنید، می بینید که  پولی  پایۀ  بر  را 
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بسیار شبیه به هم است؛ چون نظریۀ پایه به آنان می گوید 
در  می شود.  نقدینگی  باعث  پولی  پایۀ  این  ببینید  که 
حالی که این رابطه می تواند برعکس باشد. لذا موضوع 
از لحاظ سنجش تجربی به شدت موضوع سختی است و 

در هرصورت باید آن پژوهش ها را دید.
اثر  که  نشده  انجام  مقاله ای  یعنی   

طرف عرضه را اثبات کند؟
می تواند  علّی  روابط  بگوید  که  نشده  نوشته  مقاله ای 
ما می گوییم؛ چون طرف  باشد که  معکوس آن چیزی 
سراغ  به  هم  بعد  و  می گوید  را  خود  نظری  مبانی 
راحت هم زمانی ها  خیلی  و  آن می رود  تجربی  سنجش 
را با علّیت ادغام می کند. به هر حال من در این زمینه 
مطالعۀ پرسشگرانه و دغدغه مندی ندیده ام. البته این را 
به  تجربه  طریقت  از  باید  بینش ها  این  که  بگویم  هم 
پنجاه  چهل،  طول  در  ما  اقتصاد  بالخره  بیاید.  دست 
اگر  و  داشته  را  بیست درصد  تورم  میانگین  اخیر  سال 
و   91  ،73  ،5۶ سال های  در  را  آن  تورمی  شوک های 
حدود  تقریبًا  عادی  سال های  در  بگذاریم،  کنار   97
1۶ درصد تورم داشته است. در آن سال ها هم که رشد 
نقدینگی باالیی داریم، وضعیت به لحاظ فشار تقاضایی 
دوره هایی  در  چرا  که  است  این  سؤال  نیست.  مناسب 
شوک های  کل  به طور  و  ارز  نرخ  شوک های  دقیقًا  که 
سمت عرضه وجود دارد، نرخ تورم دوبرابر می شود؟ این 
کاماًل تجربی و ملموس است؛ یعنی صرفًا نظریه نیست 
و می تواند فرضیه ای بسازد که بگوید جهش های تورمی 
این  یعنی  به شوک های سمت عرضه مربوط است؛  ما 

هم زمانی، چنین فرضیه ای را مطرح می کند.
این گونه  اقتصاد  استادان  از  یکی   
تورم  باعث  که  عواملی  همان  که  است  کرده   مطرح 
افزایش  باعث  نقدینگی(،  رشد  موجد  )عوامل  می شوند 
نرخ ارز هم می شوند؛ ولی چون بر نرخ ارز فعالیت های 
زودتر  قیمتی  جهش های  می شود،  انجام  سفته بازانه 
روی  قیمتی  جهش های  و  می دهد  نشان  را  خودش 
کاالها دیرتر نمایان می شود و از این جهت این فرضیه 
به ذهن می آید که نکند این افزایش نرخ ارز است که 
باعث افزایش قیمت کاالها و خدمات می شود؟ در حالی 
به صورت  که  است  رابطه صرفًا یک هم زمانی  این  که 

علّیت تفسیر می شود.
وقتی  که  است  این  می شوم،  آن  متوجه  که  نکته ای 
صحبت از تورم و نقدینگی می شود، تفسیر متعارف این 

است که پول دست مردم زیاد می شود و آن ها هم با آن 
اقدام به خرید می کنند یا مثاًل سرمایه گذاری می کنند. به 
هر حال این ها باعث می شود که روی قیمت کاال فشار 
بیاید؛ یعنی مثاًل اگر این لپ تاپ گران می شود، به خاطر 
این است که مردم در حال حاضر آن را بیشتر می خرند و 
چون موجودی آن تقریبًا امری ثابت است، قیمت آن باال 
است.  ترتیب  به همین  کاالها هم  بقیۀ  دربارۀ  می رود. 
این  تقاضا  فشار  و  نقدینگی  اثرگذاری  تعبیر  بنابراین 
است. مسئله ای که ایشان بیان می کنند، تفسیر دیگر و 
البته تفسیر بهتری است؛ چون به هر حال ما به وضوح 
علت  این  به  کاالها  این  که  نیست  این گونه  می بینیم 
گران می شوند که مردم برای خریدن آن حمله می کنند. 
به لحاظ  آن  ترکیب  و  ما  نقدینگی  رشد  از  نوع  این  لذا 
کنیم  باور  را  آن  بتوانیم  که  نیست  به گونه ای  طبقاتی 
که حملۀ مردم برای خرید کاال و خدمات باعث می شود 
چنین تورمی درست شود. به هر حال چون نقدینگی های 
ما در واقع در حساب های خاصی انباشته است، حمله ای 
که آنان می توانند انجام دهند، حمله به دارایی ها و مثاًل 

حمله به ارز است؛ به بازار گوجه و سیب زمینی نیست.
 البته شاید در خود کاال و خدمات هم 
این مسئله پیش بیاید که مثاًل وارد فروشگاهی می شوم 
و می دانم که هفتۀ بعد صد درصد کاالها گران می شود 
از این باب این فشار بر روی تقاضا می آید و امکان  و 
افزایش تقاضا از زاویۀ انتظارات تورمی به وجود می آید. 

نظر شما چیست؟
کاری  چنین  بتوانند  تا  باشند  داشته  درآمد  باید  افراد 
این  اما  نیستم؛  مخالف  آن  با  هم  من  دهند.  انجام  را 
افراد  نیست  باشد. درست  بلندمدت  نمی تواند توضیحی 
این  به  که  وقتی  یعنی  بیندازند؛  جلو  را  آتی  مصرف 
مسئله زمان دار نگاه می کنید، انتظار تورمی می تواند به 
من توضیح دهد که چرا این ماه و امسال مردم این قدر 
بیشتر مصرف می کنند؛ ولی وقتی می بینید مثاًل در سال 
97 تورم باال داریم یا در سال 98 و 99 و 1۴۰۰ هم تورم 
واقعی هستند؛  عواملی  عوامل،  که  پیداست  داریم،  باال 
یعنی تورم سال 97 می تواند انتظاری باشد؛ اما وقتی که 
مسئله همچنان ادامه پیدا می کند، به این معناست که 
به واقعیت تبدیل شده و این موضوع ریشه های حقیقی 

دارد.
این گونه  ما  نقدینگی  تیپ  تورم زایی  حال  هر  به 
می شود که به بازارهای دارایی حمله می کند، قیمت های 

دارایی جهش می کند و بعداً جهش قیمت دارایی روی 
که  حالی  در  می شود.  تخلیه  خدمات  و  کاالها  قیمت 
همچنان قدرت خرید مردم خراب است و نمی توان این 
را نوعی فشار تقاضا تلقی کرد. به عبارت دیگر مثاًل اگر 
لپ تاپ گران می شود، به دلیل باالرفتن نرخ ارز است؛ 
نه اینکه چون مردم بیشتر می خرند. حال چرا این کیف 
گران می شود؟ به این دلیل است که قیمت نسبی لپ تاپ 
با کیف عددی متناسب است و باید یک معنا داشته باشد 
و این لپ تاپ نمی تواند پنج برابر شود و قیمت این کیف 
قیمت ها  ارز روی همۀ  نرخ  در واقع  نکند.  تغییری  هیچ 
سرریز می کند. در حالی که مردم کمتر کیف و لپ تاپ 
خرید می کنند، به این دلیل که قدرت خرید مردم خراب 
شده و فشار تقاضایی نیست. حال آنکه چگونه باید این 
مسئله را تفسیر کنیم؟ آیا باید به عنوان تورم فشار تقاضا 
تورم،  این  که  گفت  باید  هزینه؟  فشار  یا  کنیم  اصالح 

تورم فشار هزینه است.
دارد؛  روشنی  معنای  تقاضا  فشار  که  کردم  عرض 
اینکه ربط و نسبت نقدینگی به آن چیست، طبیعتًا  اما 
نقدینگی بر آن مؤثر است؛ اما باید به این فکر کرد که 
به هر حال اگر مثاًل به جای 3۰ درصد رشد نقدینگی، در 
آن حمله ای  داشتیم،  نقدینگی ۲۰ درصد  بلند مدت رشد 
جریان  در  که  قطعی هایی  و  می شد  ارز  بازار  به  که 
ورودی ارز داشتیم، تا چه میزان بر آن تأثیر می گذاشت 
تا  ارز حمله کند  بازار  به  پول  باید  به طور کلی چقدر  و 
من  چهار برابر  شود؟  و  سه برابر  یا  دو برابر  ارز  نرخ  این 
نمی خواهم بگویم که نقدینگی تأثیری ندارد، اتفاقًا دارد؛ 
ولی مجموعًا خیال می کنم آن میزان نقدینگی که باعث 
افزایش نرخ ارز می شود، عدد بسیار گزافی نیست که ما 
تصور کنیم اگر رشد نقدینگی مثاًل 5 درصد و یا 1۰ درصد 
از این کمتر بود، ممکن بود جهش نرخ ارز نداشته باشیم.
به هر حال من چهارچوب این بحث را قبول دارم؛ 
اما دیگر اسم آن را نمی توان تورم فشار تقاضا گذاشت و 
کمی وارد بحث هایی می شود که دربارۀ کیفیت نقدینگی 
نقدینگی هم در  این صورت که خود کیفیت  به  است؛ 
تورم زایی دخیل است و هدایت نقدینگی و هدایت پول 

هم از اینجا موضوعیت پیدا می کند.
 برداشتی که وجود دارد این است که 
در سال هایی که جهش های تورم وجود دارد، روی طرف 
عرضه اثر بیشتری است؛ ولی در بلندمدت رشد نقدینگی 

اثر خود را بر تورم می گذارد.

هم  و  کمیت  جنبۀ  از  هم  ما  نقدینگی  کوتاه مدت  در 
اما در  کیفیت توضیح دهندۀ اصلی میانگین تورم است؛ 
می گیرد،  فاصله  متوسط  حد  آن  از  تورم  که  دوره هایی 

عوامل به سمت عرضه اهمیت پیدا می کنند.
 این مسئله در بحث راهکار چه اثری 
راهکار می رسیم، می گوییم  بحث  به  وقتی  دارد؟ چون 
راهکارهای  یکسری  و  بلند مدت  راهکارهای  یکسری 
کوتاه مدت داریم. آیا می توان ادعا کرد این راهکارها با 

همدیگر جمع پذیر هستند؟
راهکار  است.  متفاوت  خیلی  راهکارها  در  من  به نظر 
که  است  این  تورم  مهار  راهکارهای  می گوید  متعارف 
در بلندمدت رشد نقدینگی کاهش یابد و در کوتاه مدت 
نرخ بهره افزایش یابد. حال وقتی شما در آن چهارچوب 
راهکار مهار در  نگاه می کنید،  به موضوع  ما می آیید و 
بلند مدت کاهش رشد نقدینگی است؛ ولی در عین حال 
دیگری  دنیای  خودش  نقدینگی،  رشد  کیفیت  بهبود 

می شود. 
در کوتاه مدت موضوع به شدت جدی می شود و وقتی 
تفسیر شما این است که فشارهای سمت عرضه خیلی 
سمت  فشار  به  راحتی  این  به  نمی توانید  است،  مهم 
کنید؛  توصیه  بهره  نرخ  افزایش  با عنوان  جدید  عرضۀ 
می شود؛  عرضه  سمت  فشار  خود  هم  مورد  این  چون 
یعنی زخم روی زخم می آید. پس اینجا واگرایِی خیلی 
جدی به وجود می آید که چقدر خوش بینید به اینکه نرخ 

بهره در مهار مشکل تورم در کوتاه مدت کار کند؟
 آن هایی که این صحبت را می کنند 
و می گویند افزایش نرخ بهره داشته باشیم، تا چه نرخی 

را بیان می کنند؟
آن هایی که دستی در کار ندارند و صرفًا از داخل اتاق 
تورم  معادل  باید  بانکی  بهرۀ  نرخ  که  می کنند  توصیه 
باشد، یعنی نرخ بهرۀ حقیقی صفر باشد. مثاًل اگر شما 
۴۰ درصد تورم می بینید، نرخ بهرۀ ما 3۰ درصد و 35درصد 
بشود که اآلن بین بانکی ما ۲۰ درصد یا ۲1درصد است، 
و این یعنی افزایش بسیار شدید تورم. اگر شما این کار 
تا  کوتاهی  فاصلۀ  به  تورم  که  می بینید  دهید،  انجام  را 
اما وقتی که آن چهارچوب  پیدا می کند؛  حدی کاهش 
رکودی کشور و اقتصاد را نگاه می کنید، می بینید که خود 
اقتصاد  در  را  کار، چنان موتورهای ورشکستگی  همین 
از دو، سه سال می بینید که  بعد  فعال می کند که شما 
یا باید اساس تولیدتان تخریب شود یا مجدداً با وقفه ای 
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آن  اینکه  تا  شود  شروع  شدیدی  تورم های  باید  دوباره 
بخشی  حتی  که  بگویم  این گونه  بپوشاند.  را  کسری ها 
از تورمی که بعد از سال 97 داریم، دقیقًا به خاطر عمل 
بهرۀ  نرخ  که  است   9۲ سال  از  توصیه هایی  چنین  به 
تورم  آن  و  رفته  باال  بهره  نرخ  و  را مثبت کرده  واقعی 
تا حد زیادی در این چند سال فروکش کرده؛ ولی آن 
موتورهای اعسار )ورشکستگی( فعال شده و خودش را 
به رشد نقدینگی و رشد پایۀ پولی منتقل کرده و این ها 
به مرور جمع شده و دوباره در جهت تخلیۀ آن عمل کرده 
است. معنای این حرف، این است که ما این راه حل را 

یک بار رفتیم.
سال  چند  این  طی  واقعی  بهرۀ  نرخ  حال  هر  به 
اینجا رسیدن که این  آنچنان باال ماند که در نهایت به 
درست  شدند  متوجه  یعنی  است؛  پرهزینه  خیلی  مسیر 
است که این روند، تورم را پایین نگه داشته؛ اما در کلیت 
اقتصاد انباشت ورشکستگی ایجاد می کند. شواهد این ها 
هم در بانک ها و بنگاه ها مشهود شد و به سمت همان 
چیزی رفتند که از آن اِبا می کردند؛ مثل کنترل دستوری 
که با فاصلۀ چند ماه شوک نرخ ارز آمد و این موارد همه 

کنار هم قرار گرفتند.
یک  بهره،  نرخ  افزایش  مدافعین   
در  پل ولکر  آقای  که  می زنند  آمریکا  از  تاریخی  مثال 
فدرال رزرو نرخ بهره را باال برد و آن قدر در برابر پایین 
آمدن آن مقاومت کرد که تورم کاهش پیدا کرد. تحلیل 
شما دربارۀ آن اتفاق چیست؟ چراکه اقتصاددانان از این 

تجربه به نیکی یاد می کنند.
بحث  وارد  تقریبًا  اقتصاد،  چهارچوب  از  بحث  اینجا  در 
تاریخ اقتصاد می شود؛ آن هم برای کشوری مثل آمریکا 
که خود این مسئله هم نیازمند تسلطی ویژه است. در آن 
دوره و در زمان ولکر هم ورشکستگی ها چه در بخش 
واقعی و چه در نهادهای مالی و بانکی بسیار چشمگیر 
است؛ یعنی سیاست هزینۀ بسیار گزافی داشته؛ ولی باز 
هم من برمی گردم به همان چهارچوبی که گفتم. به طور 
کل تدابیر مدیریت تقاضایی را در یک کشور پیشرفته 
این هم  ما، موجه تر می بینیم.  نسبت به موقعیت کنونی 
آن  تطبیق  یعنی  شما،  اول  سؤال  همان  به  برمی گردد 
کشور با ما تطبیق ناروایی به نظر می آید. اساس تولید در 
بزرگ  کمپانی های  در  بزرگ مقیاس  هماهنگی  بر  آنجا 
بخش های  اینجا  شما  که  حالی  در  است.  چندملیتی  و 
به عنوان مثال آن ها  کوچک و خرد و ضعیف می بینید. 

میزان تابی که در برابر افزایش نرخ بهره می آورند، با ما 
قابل مقایسه نیست. افزایش نرخ بهره می تواند بسیاری 
این گونه  آنجا  اما در  ببرد؛  بین  از  و  بزند  را زمین  ما  از 
نیست. مثاًل شرکت ها و انبارها سود انباشتۀ چشمگیری 
و  است  داخلی  آن ها  مالی  تأمین  چه بسا  اصاًل  دارند. 
بسیاری اوقات می تواند افزایش نرخ بهره را تحمل کند؛ 
یعنی به سمت تقاضا فشار می آورد ولی به سمت عرضه 
فشار نمی آورد، اما در اینجا افزایش نرخ بهره بر بخش 
آن  لذا  می گذارد.  جدی  و  سنگین  کاماًل  اثری  عرضه 
عرضه  سمت  از  که  بلوغی  و  ظرفیت  و  کشش پذیری 
احساس می کنید، بالخره باید تأثیرگذار باشد. متأسفانه 
ما آنچنان به این موضوع توجهی نمی کنیم و تقریبًا کار 
ما در اینجا کپی برداری چشم بسته است. با این حال این را 
کمابیش می دانم که در دورۀ ولکر هم آن سیاست های 
در  جبران ناپذیری  ورشکستگی های  انضباطی،  فوق 
اقتصاد ایجاد کرد و بخش حقیقی اقتصاد هم در اینجا 

هزینۀ زیادی داد.
دستمزد  و  بحث حقوق  دیگر  بحث   
است. تورم برای درخواست افزایش حقوق و دستمزدها 
دیگر  به صنف  از صنفی  که  می کند  ایجاد  را  موتوری 
تسری پیدا کرده و خود این چرخه ای را ایجاد می کند. از 
تجربۀ کمال درویش در اقتصاد ترکیه هم در این زمینه 
چهارچوب  در  می شود.  یاد  موفق  تجربه ای  به عنوان 
ذهنی که شما مطرح می کنید، باید با حقوق و دستمزدها 

چه برخوردی کرد؟
سؤال مهمی است و من در اینجا میان دولت و بخش 
خصوصی کمی تفاوت قائل هستم. بخش خصوصی با 
نگه می دارد و  را  نیروی کار  به ظرفیت خودش،  توجه 
دستمزد می دهد؛ یعنی ما در کشور خود هم بحث حداقل 
با  مسئله  این  کشورها  بیشتر  در  اما  داریم؛  را  دستمزد 
نوعی چانه زنی حل وفصل می شود. داستان بخش دولتی 
خیلی متفاوت است؛ چون در اینجا دیگر چانه زنی در کار 
نیست و به هر حال بخش دولتی ما هم بخش بزرگی 
است و در این موقعیت ریسکی وجود دارد که آن تکانۀ 
مارپیچ  ارزی،  نرخ  بر  مؤثر  تحریمی  و  برون زا  تورمِی 
دستمزد-قیمت را درست کند؛ یعنی با این تصور که من 
باید حقوق کارمندان خود را متناسب با این تورم جبران 
و تعدیل کنم، در حالی که توجه نمی شود که این تورم، 
تورم رکودی است؛ یعنی درست است که شما ۴۰ درصد 
تورم دارید، به این معنی نیست که بخش دولتی و بخش 

5۰ درصد  یا    ۴۰ هم  دستمزدها  روی  بتوانند  خصوصی 
لزومًا  و  کرد  نگاه  هم  رکود  به  باید  اینجا  در  بگذارند. 
درآمدها هم به همین اندازه زیاد نمی شود؛ مثاًل در آمارها 
ببینید GDP اسمی ما در این سال های اخیر چقدر رشد 
خیلی  قابل توجهی  به طور  که  است  جالب  است.  کرده 
کمتر از نرخ تورم است. مثاًل ۴۰ درصد تورم داریم، ولی 
GDP اسمی 3۰ درصد رشد کرده است.  GDP  اسمی 
به معنای مجموع تولیدات و درآمدی است که در اقتصاد 
نماد  اصاًل  شما  تورم  دیگر  به عبارت  می شود.  ایجاد 
افزایش قدرت پرداخت بنگاه ها و درنتیجه دولت نیست. 
که  برد  کار  به  بهره  نرخ  در  می توان  را  منطق  همین 
شما نمی توانید بگویید چون تورم ما ۴۰ درصد است، نرخ 
بهره هم باید ۴۰ درصد بشود. این همان تفاوت تورمی 
است که از منشأ فشار تقاضا و رونق است، و تورمی که 
توأم با رکود و ضربه هایی است که به طرف عرضه وارد 
است.  متفاوتی  تجویزهای  تجویزها،  این  لذا  می شود. 
همین صحبتی که دربارۀ نرخ بهره می شود، در دستمزد 
بخواهید  اگر  یعنی  کرد؛  نگاه  به همین شکل  باید  هم 
اندازۀ  به  را  نیروی کارم  بگویید که می خواهم دستمزد 
تورم جبران کنم که در دولت هم تقریبًا این اتفاق افتاد، 
به این معنی است که از سهم بقیۀ اقتصاد کم می کنید 
نسبت  که  می بینید  شما  می کنید.  اضافه  دولت  به  و 
هزینه های دولت به تولید ملی افزایش پیدا می کند. این 
افزایش خوب نیست و به معنای فعالیت های عمرانی و 
بنابراین در بحث دستمزد  نیست.  امثالهم  و  زیرساختی 
باید این گونه نگاه کرد که ما در بخش خصوصی تحت 
چانه زنی و در بخش دولتی به میزانی کمتر از نرخ تورم 
توجیه  را حداکثر  دولتی  کارکنان  به  پرداخت  می توانیم 

کنیم.
نکته ای که به نظر من می رسد این است که گاهی در 
چرخه ای باال نگه داشتن دستمزد می تواند تعادل خوبی 
را حفظ کند یا تعادل بد به وجود نیاورد. به این معنی 
نیروی کار دستمزد خوبی  به  باید  بنگاه  که وقتی مثاًل 
بپردازد و این خیلی کاهش پیدا نکرده است، قدرت خرید 
نیروی کار بیشتر می شود و این قدرت خرید نیروی کار 
دوباره می آید و صرف خرید کاالها و خدمات می شود؛ 
یعنی کاالها و خدمات را همان بنگاه هایی تولید می کند 
که چرخۀ اقتصادی در آن ها به تعادل می رسد. درست 
است که برای کارفرما و کارآفرینی که دستمزد زیادی 
می دهد، و به عنوان هزینه تلقی می شود، اما وقتی این 

قضیه را در سطح کالن نگاه می کنید، می بینید که این 
البته  که  برمی گردد  فرد  آن  به  درآمد  شکل  به  دوباره 
این امر انعکاسی به سطح نقدینگی پیدا می کند و بحث 
این گونه شکل می گیرد که  نقدینگی  درون زایی پول و 
این انفعال هم باعث رشد نقدینگی در اقتصاد می شود. 
است.  مهم  بسیار  مؤلفۀ  دو  بحث  این  در  کل  به طور 
تولید  و  خصوصی  بخش  دربارۀ  داریم  ما  اینکه  یکی 
صحبت می کنیم و یکی هم اینکه دربارۀ طرف عرضۀ 

کشش پذیر و انعطاف پذیر صحبت می کنیم.
و  است  دولتی  بخش  دربارۀ  مسئله  ایران  در  منتها 
کشش پذیری  آن  عرضه،  طرف  که  است  اوضاعی  در 
نتیجه  می کنم  گمان  من  و  ندارد  را  انعطاف پذیری  و 
این می شود که چنین کاری تورم متوسط ما را افزایش 
می دهد. به هر حال به این دو دلیل و مؤلفه ای که بیان 

شد، تطبیق این مسائل بر ایران، تطبیق بجایی نیست.
 بحث دیگر مسئلۀ ابر تورم در اقتصاد 
آیا  و  چیست  تورم  ابر  تعریف  شما  نظر  از  است.  ایران 

چنین مسئله ای در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
این ها اموری نیستند که تعریف اجماعی و وحی منزلی 
می فهمیم،  تورم  ابر  از  ما  که  چیزی  آن  باشند.  داشته 
فاصلۀ  در  که  به گونه ای  یعنی  است؛  نجومی  تورم های 
به جایی  کار  و  می کند  پیدا  افزایش  قیمت ها  کوتاهی 
به طور کل  می کشد که دیگر مبادالت مختل می شود. 
ابر تورم پدیده ای اقتصادی نیست؛ بلکه بیشتر پدیده ای 
اجتماعی است؛ یعنی برمی گردد به ازهم گسیختگی روابط 
مثاًل  تورم می شود؛  به شکل  آن  انعکاس  که  اجتماعی 
فروپاشی  دچار  که  زیمبابوه  و  ونزوئال  مثل  کشورهایی 
البته بحث علّیت و هم زمانی همچنان  اجتماعی شدند. 
دچار  چون  که  است  این  من  تفسیر  ولی  پابرجاست؛ 
فروپاشی اجتماعی می شوند، انعکاس آن ها در حوزۀ پول 
و قیمت، ابر تورم می شود. کشوری که بنیانش محکم 
باشد و بخش تولید قوی و مستحکمی داشته باشد و به 
لحاظ سیاسی و اجتماعی مثل ایران پابرجاست، حداقل 
داشته  باال  تورم های  می توانیم  می کند،  کار  چشم  تا 
باشیم؛ اما ابر تورم امری دور از ذهن و غیر ممکن است 
در  که  برسیم  اجتماعی  فروپاشی  مرحلۀ  به  اینکه  مگر 
آنجا پول کاربردی ندارد و ریال استفاده نمی شود؛ یعنی 
وجه  مسئله  این  در  که  می آید  وجود  به  زمانی  ابرتورم 
پله پله  البته ممکن است  پیدا شود.  اجتماعی و سیاسی 
به آنجا برسد و در نهایت به این مسئله منتهی شود؛ اما 
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فعاًل این گونه نیست.
در  را  اوراق  انتشار  بهینۀ  میزان   
مثال  با  استادان  برخی  چراکه  می دانید؟  چقدر  اقتصاد 
کشور ژاپن که چندین برابر GDP خودش اوراق بدهی 
داخلی منتشر کرده است، مدعی هستند کشور ما هنوز 
این  آیا  کند.  استفاده  ابزار  این  از  می تواند  بیشتر  خیلی 

ادعا از نظر شما صحیح است؟
خیر. درست نمی دانم. به این دلیل که مثاًل دربارۀ ژاپن، 
نسبت بدهی ملی، اوراق قرضه و GDP در چه دوره ای 
زیاد شده است؟ دورۀ موفقیت و رشد ژاپن بعد از جنگ 
افول کرد.  آن  از  بعد  و  بود  تا سال 199۰  جهانی دوم 
دقیقًا رشد شدید بدهی ملی در ژاپن به دورۀ افول آن 
مربوط است. در اینجا می خواهم آن فکر را تصحیح کنم 
که گفته می شود ژاپن کشور پیشرفته ای است؛ پس البد 
در  ژاپن  بلکه  نیست؛  چنین  است.  خوبی  کار  کار،  این 

دوره ای که موفق بود، این ویژگی را نداشت.
البته این بحث بسیار تخصصی و مهم است؛ اما به 
هر حال گمان می کنم در بحث بدهی، دولت ما بدهی 
 GDP گزافی دارد و اینکه گفته می شود نسبت بدهی به
در ایران پایین است، به خاطر این است که بدهی های در 
قالب اوراق را در نظر می گیرند وگرنه حجم بدهی بیشتر 
از این هاست. در هر حال این مسئله بسیار خطرناک است 
و اگر دولت روی ناپایداری بدهی بیفتد، جامعه مضمحل 
بدهی  از  زیادی  بسیار  حجم  ما  حال  هر  به  می شود. 
تعهداتی  بلکه  نیست؛  اوراق  قالب  در  که  داریم  دولت 
است که برای مجموعۀ حاکمیت ایجاد شده است. این ها 
را اگر کسی حساب کند، به نظرم رقم هولناکی می شود 
و حتی شاید ما در معرض ناپایداری بدهی قرار بگیریم. 
باید  و  است  بی دروپیکر  به شدت  ایران  در  موضوع  این 

ساماندهی شود.
 صحبت آقای همتی را شما صحیح 
می دانید که گفتند فشار عدم استقراض از بانک مرکزی 

بر دوش بانک ها افتاده است؟
مسئلۀ من این است که اصاًل چه اتفاق جدیدی افتاده 
است؟ ایشان چند ماه قبل رئیس بانک مرکزی بودند و 
اگر فروش اوراق است، آن زمان هم بوده و اگر بانک ها 
همان  حکایت،  و  می خریدند  هم  زمان  آن  می خرند، 
مخالف  اآلن  شما  چطور  است.  پیش  ماه  چند  حکایت 
شدید؟ به نظرم این بحث بوی سیاست بازی می دهد؛ نه 

اظهارنظر کارشناسانه.

به هر حال می دانیم که دولت کسری هنگفتی دارد؛ 
خیلی  آن  و  بودجه  از  بیرون  هم  و  بودجه  داخل  هم 
نسبت  اینکه  به  توجه  با  و  است  جدی تر  و  خطرناک 
این صورت  به  تولید ملی هم در کوتاه مدت  به  مالیات 
نیست که دگرگون شود، در نهایت تا پایان سال همچنان 
روبه رو  مرکزی  بانک  از  استقراض  و  اوراق  فروش  با 

خواهیم بود.
دولت  که  وضعیتی  به  توجه  با   
سیزدهم در آن قرار گرفته است، راهکارهای مدنظر شما 
برای جلوگیری از تورم چه مواردی هستند؟ آیا رسیدن 
داده  آن  شعار  هم  انتخابات  در  که  تک رقمی  تورم  به 

می شد، از نظر شما توصیه پذیر است یا نه؟
به  حال  هر  به  بگذارید.  کنار  را  تک رقمی  تورم  این 
لحاظ کارشناسی، تورم تک رقمی دور از دسترس ماست 
واقعًا  بخواهیم  اگر  که  است  الزاماتی  آن  الزامات  و 
به سمت تحقق آن برویم، ممکن است هزینه های بسیار 
کار  چشم  تا  حال  هر  به  باشد.  داشته  ما  برای  گزافی 
هدف گذاری  و  نیست  کار  در  تک رقمی  تورم  می کند، 
آن هم معقول نیست و دربارۀ راهکار هم مجموعه ای 
از راهکارها وجود دارد که میان تجارت خارجی و ارز و 
روابط خارجی و همچنین بودجه دولت و نظام بانکی یک 
چندظلعی وجود دارد که باید در آن ها اصالحات جدی 
ثبات بخشی  باید تسهیل تجارت و  البته  بگیرد.  صورت 
به نرخ ارز و همچنین کنترل و مدیریت کسری بودجه و 
نیز کنترل ترازنامۀ بانک ها و اصالح کیفیت تسهیالت و 
اعتبارات اتفاق بیفتد؛ یعنی به عبارتی مهار تورم نیازمند 
با  بینش متعارف  البته  ایران است.  اقتصاد  اصالح کلی 
این حرف مخالف است؛ چراکه تورم مسئله ای است که 
ولی  کرد.  مهار  را  آن  می توان  حقیقی  بخش  از  جدای 
احیای مشهود در  با  تورم جز  به نظر مهار  ما  تفسیر  در 
اقتصاد حاصل نمی شود. تورم محصول ناترازی ها، عیوب 
و کسری های مختلفی است که در جاهای مختلف وجود 
اینکه  است.  تعدیل کننده  مکانیزمی  تورم  در واقع  دارد. 
یعنی  نیست،  توصیه شدنی  تک رقمی  تورم  می گوییم 
طریق  از  نمی گذارید  و  دارید  را  مسائل  آن  شما  وقتی 
تورم این مسئله تعدیل شود، مطمئن باشید جای دیگری 
با نرخی تصاعدی در حال انباشت است. پس تورم ایران 

ناشی از افت و افول کلی اقتصاد ایران است.

بگیـرد انجام  خوبی  مدیرّیت  یک  گر   ا
به بشود  تبدیل  نقدینگی  همنی   و 
خواهد شکوفا  را  کشور   سرمایه گذاری، 
بنابراین برد.  خواهد  باال  را  اقتصاد   کرد، 
دارد. وجود  کشور  در   ً کامال  ظرفیت 
 بیانات مقام معظم رهربی
 در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
1389/01/01 
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 جهش ها و نوسانات نرخ ارز در کشور ما چگونه بر تورم اثر می گذارد؟
برای پاسخ به این سؤال، الزم است اقتصاد ایران را تحلیل کنیم و بدانیم جایگاه ارز کجاست. اگر به تراز تجارت خود 
نگاه کنیم، می توان گفت که در حدود 8۰درصد واردات ما یا مواد اولیه است یا کاالهای سرمایه ای و چیزی کمتر از 
۲۰درصد کاالهای نهایی است. به همین خاطر است که واردات نهاده ها و کاالهای سرمایه ای در تولید ما سهم زیادی 
دارد. هر زمان که شوک ارزی ایجاد می شود، این شوک در تورم ناشی از فشار هزینه نشان داده می شود. متأسفانه در 
این سه دهۀ اخیر، مرتب گفته ایم که نرخ ارز را باال ببریم تا صادراتمان زیاد شود. همچنین ادعا شده است کشورهای 
دیگر مثل چین و ترکیه، ارزش پول ملی خود را پایین می آورند تا در صادرات تأثیر بگذارد؛ اما روشی که آنان هم 
استفاده می کنند، اگر معایبش را کنار بگذاریم، حرکت های خفیفی است؛ یعنی نه اینکه به امید مثاًل زیادشدن صادرات، 

قیمت دالر را با شوک چندبرابر کنیم.
به نظر من بخشی از شوک های قیمتی را که به ارز وارد کردیم، خودخواسته بوده و بخشی از آن را هم اوضاع به 
ما تحمیل کرده است. در دورۀ آقای هاشمی رفسنجانی که شوک ارزی وارد شد و نرخ ارز در حدود 5۰درصد افزایش 
یافت، عماًل خودمان خواستیم شوک را وارد کنیم. ولی در اوایل دورۀ آقای احمدی نژاد، شوکی که به ارز وارد شده و 
با شوک قیمتی حامل های انرژی همراه شد، در اثر تحریم بود. شوک اخیری هم که در سال 97-98 به ارز وارد شد، 
باز در بستر تحریم بود که البته تا حدی خودمان هم در آن مقصر بودیم و مقداری هم سیاست گذار، این تصمیم را 

گرفت. همچنین باید توجه کرد گرچه نقدینگی را کنترل نکردیم، اما بعدها خودش را در شوک ارزی نشان می دهد.
به هرحال با توجه به اینکه صنعت در اقتصاد ایران، صنعت مونتاژ به صورت عمومی است و ارزبَری و وابستگی آن 
به نهاده های واردات باال بسیار زیاد است، شوک های ارزی در افزایش هزینه ها نمایان است و افزایش هزینه ها هم 
باعث تورم می شود و حتی ممکن است به همان صادراتی هم که این ها مدعی اند که افزایش پیدا می کند، در کوتاه مدت 
تأثیراتی بگذارد؛ اما در بلندمدت عماًل همان خام فروش خواهیم  ماند و محصوالت پرارزش  خود را به جای استفاده در 

داخل، صادر می کنیم و از این رانت ارز هم استفاده می کنیم.
اتفاق  اقتصاد کشور می گذارد. این  اثر منفی خود را بر  به نظر من شوک ارزی از طریق داللی و سفته بازی هم 
خصوصًا دربارۀ صادرکنندگان خام فروش و نیمه خام فروش از جمله فوالدی ها و پتروشیمی ها رخ داده است. زمانی که  
ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی شد و درعین حال، قیمت ارز بازار آزاد کنترل نشد و درنتیجه بین این دو نرخ شکاف ایجاد شد. 
این اقدام باعث شد بین نرخ ارز رسمی و آزاد رانت ایجاد شود؛ در این اوضاع انحصارگرانی همچون کارخانه های فوالد 
و پتروشیمی به جای اینکه محصوالت خود را عمدتًا در داخل و به صنایع پایین دستی عرضه کنند، آن ها را صادر کردند 
و ارز آن را هم یا برنگرداندند یا در بازار آزاد عرضه کردند.  اگر یادتان باشد، قیمت مواد اولیۀ ظروف یک بارمصرف 
در دوره ای ناگهان تا حدود ۲۰۰درصد گران شد؛ چراکه مواد اولیه را ندادند. اآلن هم متأسفانه همین داستان اتفاق 
می افتد. ما دربارۀ ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی آدرس اشتباه می دهیم؛ ولی هیچ وقت نمی گوییم ارز ۲8۰۰۰تومانی بازار 
آزاد دچار انحراف است و اصاًل با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نیست؛ بلکه در بودجه ها و افکار عمومی به آن دامن 
می زنیم و انتظارات را باال می بریم و آن سفته بازها را در فضای ارزهای خانگی و سیستمِی کسانی کنترل نکرده ایم که 

مواد خام و انفال مردم را مفت به خارجی ها می فروشند.
 از میان کانال هایی همچون تورم فشار هزینه و داللی که به آن ها اشاره کردید، کدام یک مهم تر 

است و چگونه باید آن را حل کرد؟ 
متأسفانه سیاست هایی که ما در این سه دهۀ اخیر بیشتر بر آن تمرکز کردیم، رویکردی نئوکالسیکی داشته و عمدتًا 
مبتنی بر سیاست های قیمتی بوده است؛ یعنی ادعا این بوده که اگر ما قیمت ها را اصالح کنیم، رفتار درست می شود؛ 
حال این قیمت، خواه قیمت حامل انرژی باشد، یا قیمت ارز. در حالی که اقتصاد ایران مشکالت ساختاری و نهادی 
دارد. به تعبیر نهادگراها تا وقتی کارخانه ها یا تولیدگران توانمند نشوند، تغییر قیمت ها جواب نمی دهد. اآلن در همین 
بحث یارانۀ پنهان، گفته می شود بیش از 1۰۰۰میلیارد دالر یارانۀ پنهان می دهند و عماًل مردم ایران را به عنوان مردم 
آنان را به گونه ای بدهکار می کنند. در حالی که همین به اصطالح یارانۀ  ُمسرف  و ضایع کنندۀ منابع معرفی کرده و 
پنهانی که حساب شده، تنها ۲۴درصد آن مربوط به خانوارهاست و بیش از 7۰درصد آن به صنایع مربوط است که 
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در بسیاری از مباحث دیگر همچون انرژی، آب، برق 
پیِش  و گاز هم به همین صورت، به سمت راه حل های 
پا افتاده می روند و مثاًل شوک های قیمتی وارد می کنند 
و  کند  کمک  آنان  به  کوتاه مدت  در  است  ممکن  که 
درآمد دولت را تا اندازه ای باال ببرد؛ اما در بلندمدت به 
ضرر دولت است؛ یعنی وقتی شوک ارزی وارد می شود 
و به تبع آن هزینه ها باال می رود و تورم ایجاد می کند، 

قطعًا قدرت خرید دولت هم پایین تر می آید. مثالی بزنم 
تا بهتر روشن شود؛ اآلن در ایران نزدیک به 7۰-8۰ هزار 
طرح نیمه کاره وجود دارد که تقریبًا بیش از 1۲۰۰ هزار 
با  بخواهد  کسی  اگر  می خواهد.  بودجه  تومان  میلیارد 
میلیارد  17۶هزار  حدود  در  که  عمرانی  بودجۀ  همین 
تومان برای سال 1۴۰۰ است، کار را به پیش ببرد، باید 
تقریبًا 7-8 سال این بودجه را بگذارد تا همین طرح های 
شود،  وارد  قیمتی  شوک  باز  اگر  شود.  تمام  نیمه کاره 
بودجه  کسری  و  می رود  باال  دولت  هزینه های  دوباره 
افزایش پیدا می کند. درنتیجه دوباره بحث افزایش پایۀ 
گرفتارشدن  این،  که  می آید  پیش  استقراض  و  پولی 

دولت در دور باطل را به دنبال دارد.
ایران  اقتصاد  برای  که  چیزی  اآلن  من  به نظر 
اهمیت زیادی دارد، ایجاد نوعی ثبات در آن است و اگر 
بخواهید ثبات باشد، متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز 
را در کوتاه مدت تثبیت کنید که هزینۀ فرصت همه چیز 
و  تغییر می دهد  را  تولید  و  واردات  و  از جمله صادرات 
ارز  ببرید.  واقعی  ارز  نرخ  به سمت  را  ارز  نرخ  همچنین 
واقعی هم ارزی است که با واقعیت اقتصاد ایران سازگار 
آزاد مختل شده ای واگذار  بازار  به  را  اینکه آن  نه  باشد؛ 

کنید.
خلق  کنترل  به سمت  که  است  این  هم  دوم  گام 
نقدینگی حرکت شود. متأسفانه از سال 139۰ تا اآلن و 
به طور خاص در سال 1393، سیاستی به نام سالم سازی 
نقدینگی اجرا شده است. در این رویکرد سیاستی، ابتدا 
بانکی  از سیستم  نداشت  بسته شد و حق  دست دولت 
کسری  تأمین  برای  دوره  آن  در  دولت  کند.  استفاده 
یا  می کرد  منتشر  مالی  اوراق  می بایست  خود  بودجۀ 
شد  رها  بانکی  نظام  ولی  می فروخت.  را  دارایی هایش 
1۰درصد  زیر  به  17درصد،  حدود  از  قانونی  ذخیرۀ  و 
مرکزی  بانک  از  بانک ها  اضافه برداشت  جریمۀ  آمد. 
۲۴درصد  به  3۴درصد  از   9۶ و   9۴ سال های  بین  هم 
نظام  دادیم  اجازه  یعنی  رسید؛  18درصد  به  هم  بعد  و 
را  بزند و آن  نقدینگی  به خلق  بانکی، به سرعت دست 
در اقتصاد کشور تزریق کند؛ متأسفانه پول خلق شده به 
بخش غیرمولّد رفته و شاهدش نیز این است که در این 
با  بانکی  نظام  اخیر  در دهۀ  بود.  پایین  رشد،  نرخ  دهه 
تقریبًا 1۰برابر کرده است؛ ولی  را  نقدینگی  پول،  خلق 
این  در  است.  بوده  صفر  به  نزدیک  واقعی  تولید  رشد 
ده سال نقدینگی از حدود 3۴5 همت )هزار میلیارد تومان( 

که  نیروگاهی  و  دارد  تعلق  نیروگاه ها  به  آن  33درصد 
تکنولوژی آن ضعیف و ناکارآمد است، معلوم است که 
در آن انرژی تلف می شود. اصاًل صنایع در اقتصاد ایران 
بر رانت انرژی بنا شده و اگر فقط گفته شود نرخ ارز را 
اصالح  شود،  تا  می بریم  باال  را  آن  و  می کنیم  درست 

اصاًل کار صحیحی در اقتصاد ایران نیست.
آیا وقتی هزینۀ تولید را باال بردید، دولت بودجه دارد 
که با آن فناوری نیروگاه خودش را باال ببرد؟ آیا بخش 
خیر!  مسلمًا  دارد؟  توانی  چنین  خصولتی  و  خصوصی 
افزایش  باعث  فقط  انرژی،  به  شوک  خاطر  همین  به 
تورم می شود و بس. هیچ اصالح رفتاری هم در صنعت 
نیروگاهی رخ نمی دهد؛ چراکه دولت و صنایع نیازهای 
فوری تری دارند که آن ها را از سرمایه گذاری برای بهبود 
که  است  مؤثر  زمانی  این سیاست  باز می دارد.  فناوری 
قیمتی  تغییرات  این  به  بتوانند  تا  شوند  توانمند  صنایع 

واکنش نشان دهند.
تجربۀ کرۀ جنوبی در صنایع خودرو و دیگر صنایع، 
مبلغی حدود 15میلیارد دالر  دوره ای  در  نشان می دهد 
برای اتوماسیون یارانه دادند و صنایع خودشان را توانمند 
که  وضعیتی  در  اآلن  طلبیدند.  حریف  بعد  و  کردند 
ایران خودرو و سایپا 8۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
دارد،  بدهی  تومان  میلیارد  1۲۰هزار  حدود  و  داشته 
باز قدرت چندانی  یابد،  افزایش  انرژی  اگر قیمت  حتی 
برای بهبود فناوری خود ندارد؛ اگر از محل گران شدن 
محصوالتشان هم درآمدی کسب کنند، باید آن را برای 
بهینه سازی  نه  کنند؛  صرف  خود  بدهی های  و  زیان ها 
مصرف انرژی. اگر سیاست مدار به بهانۀ ایجاد رقابت، دِر 
واردات را هم باز کند، خودروسازها ورشکست می شوند 
تولید  در  اشتغال  زیادی  میزان  از دست رفتن  عالوه بر  و 
مبالغ  ساالنه  شد  خواهد  مجبور  قطعه سازی،  و  خودرو 
در  یعنی  دهد؛  اختصاص  خودرو  واردات  به  ارز  زیادی 
قیمت  متغیر  با  فقط  را  رفتار  می خواهید  که  فضایی 
اصالح  کنید و در عین حال نهادها و نیروهای خود را 
توانمند نکنید، جز افزایش تورم، بیکاری و کاهش تولید 

داخلی، هیچ دستاوردی به دست نمی آید.
این نتایج سیاست های اشتباه صندوق بین المللی پول 
موسوم به سیاست های شوک درمانی است که در شیلی، 
و  شده  اجرا  کشورها  از  بسیاری  و  اندونزی  آرژانتین، 
شکست خورده است. کافی است به کتاب جهانی سازی 
تا  کنید  مراجعه  استیگلیتز  جوزف  نوشتۀ  آن  مسائل  و 

بحران  در  چگونه  شوک درمانی  سیاست های  بدانید 
جنوب شرق آسیا ببرهای آسیا را دچار مشکل کرد. این 
اجرا  هم  ما  اقتصاد  در  کّرات  به  شوک درمانی  سیاست 
شده و ما هم شکست خورده ایم. متأسفانه اآلن هم در 
و  تجویز می شود  نسخه های غلط  این  دولت سیزدهم، 
به نظر من این کار در نهایت به شکاف طبقاتی، تضعیف 
به  اگر  می شود.  منجر  اجتماعی  ناآرامی های  و  تولید 
توسعه  در حال  و  توسعه یافته  کشورهای  بیشتر  تجربۀ 
آن،  درست  مداخالت  و  دولت  که  می بینید  کنید،  نگاه 
نقشی اساسی در توسعه دارد؛ بحث فقط دربارۀ سیاست 
همین  نیز  ممکن  کار  راحت ترین  شاید  نیست.  قیمتی 
می کنید.  اعمال  فردا  و  می گیرید  تصمیم  اآلن  و  باشد 
مثاًل کارخانه های فوالد و برق نیروگاه ها، وابسته به گاز 
هستند و فناوری قدیمی دارند و همه ناکارآمدند. بحث 
اینجاست که اگر بخواهید دست به اصالح ساختار بزنید، 
احتمااًل با مشکل اقتصاد سیاسی هم روبه رو می شوید؛ 
چون دولت های ما به تعبیر برخی، مستأجراِن چهارساله 
یا هشت ساله هستند و برای اصالحات بلندمدت آنچنان 
آنان  که  می شود  باعث  هم  امر  این  ندارند.  حوصله ای 
به سمت راه حل های خیلی سریع بروند که جواب دهد؛ 
به جای  هم  دولت  و  می افتد  اتفاق  بودجه  مثاًل کسری 
دارایی  فروش  و  اوراق  به سمت  مالیاتی،  نظام  اصالح 

می رود.

دهۀ  این سه  در  ما  که  متأسفانه سیاست هایی 
رویکردی  کردیم،  تمرکز  آن  بر  بیشتر  اخیر 
نئوکالسیکی داشته و عمدتًا مبتنی بر سیاست های 
قیمتی بوده است؛ یعنی ادعا این بوده که اگر ما 
قیمت ها را اصالح کنیم، رفتار درست می شود.

به حدود ۴ هزار همت رسیده است؛ یعنی حدوداً 1۰ برابر 
است.  نزدیک صفر  اقتصادی  رشد  نرخ  اما  است؛  شده 
این ده سال چیزی در  ناخالص داخلی در  تولید  ارزش 
حدود ۴35میلیارد دالر باقی مانده است. بنابراین اتفاقی 
رها  اقتصاد  نقدینگی  قسمت  که  است  این  افتاده،  که 
شده و اجازه داده ایم این سیستم بانکی به اقتصاد کشور 
نقدینگِی  از آن طرف هم  نقدینگی تزریق کند و  دائمًا 
ایجاد شده، نتوانسته تولید را تحریک کند. با این اوصاف 
معلوم است که اگر این نقدینگی به سمت تولید رفته بود، 
می رفت.  باال   GDP داخلی  ناخالص  تولید  باید  قاعدتًا 
نقدینگی  پس  نرفته،  باال  داخلی  ناخالص  تولید  اگر 
ایجاد شده، یا به سمت سفته بازی و داللی رفته یا فالن 
ارزش  تومان  میلیارد  8۰هزار  که  زده  ایرانمال  بانک، 
حدود  که  بزند  خلیج فارس  ستارۀ  برود  اینکه  نه  دارد؛ 
3۰ هزار میلیارد بیشتر نیاز نداشته است و می شد به راحتی 
تحریم ها را با احداث آن خنثی کرد. پس گام دوم این 

است که نقدینگی کنترل شود.
سومین گام به نظام مالیاتی مربوط است. باید کاری 
کرد که سفته بازی به صرفه نباشد و فقط تولید به صرفه 
به خوبی  زمینه  این  در  ما  مالیاتی  نظام  متأسفانه  باشد. 
که  می گیرد  مالیات  کسانی  از  فقط  و  نمی کند  عمل 
سیستم  است؛  شفافیت  بحث  این ها  بر  مقدم  می تواند. 
می کند  حرکت  تاریکی  در  متأسفانه  ما  اقتصاد  ناوبری 
اقتصاد  ماشین  اصطالح، چراغ های جلوی  به  ما هم  و 
همین  هم  اصلی  اولوّیت  شاید  نمی کنیم.  روشن  را 
جاده  نهایت  که  ببینیم  تا  باشد  چراغ ها  روشن کردن 
کجاست و درحال  افتادن به کدام چاله هستیم. در دورۀ 
اول آقای احمدی نژاد، دکتر صمصامی بحث شفافیت را 
و  را خاموش کردند  آن  متأسفانه چراغ  اما  شروع کرد؛ 
نگذاشتند جلو برود و اآلن هم مادۀ 1۶9 مکرر مالیاتی 
که سال هاست تصویب شده، اجرا نمی شود؛ حتی نظام 
مالیاتی  سیستم  به  را  خود  اطالعات  عماًل  هم  بانکی 
پیدا  بهبود  صورتی  در  ایران  اقتصاد  وضعیت  نمی دهد. 
می کند که: نظام بانکی را کنترل کنیم که دائمًا پول در 
اقتصاد کشور می ریزد و هیچ تولید و فعالیتی هم بیرون 
نمی دهد؛ نظام مالیاتی را اصالح کنیم؛ از متغیر باثبات 

ارز هم برای کمک به این وضع استفاده کنیم.
 شما در مطالب خود به چند مبحث 
اشاره کردید و من هم بر همان ها تأکید می کنم. اولین 
بود.  ارزی  احتکارات  و  فوالد  و  پتروشیمی   بحث  مورد 
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که  ارزی شرکت هایی  احتکار  برای   
که  نیمایی  سامانۀ  یا  ارزی  پیمان سپاری  کردید،  اشاره 

بانک مرکزی به راه انداخته، می تواند جوابگو باشد؟
برخی  شود.  احیا  جدی  به طور  باید  ارزی  پیمان سپاری 
قاچاق می کنیم؛  کنیم،  اینکه صادرات  به جای  می گویند 
یعنی به جای آنکه مایحتاج عمومی را در اختیار مردم قرار 
دهیم، محصوالت خوب را در اختیار خارجی ها می گذاریم. 
و  ترکیه  در  آن،  به جای  و  نمی شود  وارد  هم  پولش 
ارمنستان به خانه تبدیل می شود. یا اینکه از دل همین 
پول ها کاالهای لوکس بیرون می آید؛ یعنی بهترین سیب 
و پرتقال و... صادر می شوند و مسئلۀ خروج سرمایه پیش 
می آید و بعد به کاالهای لوکس تبدیل می شود و در اختیار 
وضعیت  در  که  اآلن  من  به نظر  می گیرد.  قرار  پولدارها 
جنگ اقتصادی قرار داریم، باید اتاق جنگ اقتصادی هم 
داشته باشیم که قباًل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود 
بایدن در آمریکا  اآلن تعطیل شده است. اآلن  و ظاهراً 
جنگ  اتاق  نیست،  جنگ طلب  به ظاهر  می کند  ادعا  که 
اقتصادی با ایران را فعال کرده و آقای ریچارد نفیو را هم 
دوباره به آنجا آورده که استراتژی های جنگ اقتصادیش 
را بنویسد. ما این اتاق جنگ را در وزارت اقتصاد، در بانک 
مرکزی، در سازمان مالیاتی و همچنین در سران قوا الزم 
داریم که دقیقاً دکل های مخابراتی خود را باال ببرند تا 

ببینیم از کجا ضربه می خوریم.
اینجا  در  اطالعاتی  به نظر می رسد سیستم شفافیت 
بسیار الزم است. اگر شفافیت اقتصادی ایجاد شود، بساط 
خیلی از فسادها برچیده می شود. دولت و بانک مرکزی 
را که می گویید  باید ردگیری کنند پولی  و قوۀ قضائیه 
کجا  نداده اند،  تخصیص  ولی  داده اید؛  ۴۲۰۰تومانی  ارز 
نمی آید  به نظر  دارید؟  واردکننده  چند  مگر  است.  رفته 
که تعداد کسانی که این ارزها را گرفته اند، به 1۰۰نفر 
رسیده باشد؛ اما چرا این ها بررسی نمی شوند؟ ما صورت 
مسئله را پاک می کنیم و می گوییم که ارز ۴۲۰۰تومانی 
را حذف کنیم. من به شدت با این کار مخالفم. دلیلش 
هم این است که مشکالت اقتصاد ما، عمدتًا در طرف 
تولید  به  به عنوان کمک  که  را  ارزی  اگر  است.  عرضه 
بر اساس  تقاضاکننده  بدهید،  تقاضا کننده  به  می دهید، 
در  که  وقتی  می کند.  مصرف  را  آن  خودش  صالح دید 
این فضا قاچاق و کاالی خارجی وجود دارد، پولی را که 
به مصرف کننده می دهید، الزامًا در جهت حمایت از تولید 
داخلی مصرف نمی شود. در این صورت، حمایت خود را 

از تولید داخلی برداشته و هزینه اش را باال برده اید؛ پولی 
الزامًا  داده اید،  مصرف کننده  به  یارانه  به صورت  که  هم 

به سمت واحدهای تولیدی هدف نمی رود.
ارز  می گوییم  مواجهیم،  مشکل  با  چون  ما 
۴۲۰۰تومانی منحرف شده است. اگر چنین است و عماًل 
این ارز در کاهش تورم اقالم مشمول مؤثر بوده، بروید و 
جلوی این انحراف را بگیرید. چرا صورت مسئله را پاک 
می کنید؟ البته به اعتقاد بنده این طور نیست. وقتی این 
باال می رود  تولید  را حذف می کنید، هزینۀ  ارز حمایتی 
و براساس محاسبات انجام شده، قیمت مرغ به بیش از 
کیلویی 7۰هزارتومان افزایش پیدا می کند و به تبع حتمًا 
گوشت قرمز هم بیش از ۲5۰هزار تومان می شود و بعد 

هم مردم می مانند و سفره های کوچک شده.
ارز  حذف  بحث  اآلن  که  آقایانی  همین  متأسفانه 
را  ارز  قباًل  می گویند  می کنند،  مطرح  را  ۴۲۰۰تومانی 
چه  این حرف  اصاًل  نفهمید.  هیچ کس  و  کردیم  حذف 
ناگهان قیمت  و  را حذف کردید  دارد؟ شما آن  معنایی 
شکر چندبرابر شد یا اینکه این حذف کردن یارانۀ تولید، 
از  خیلی  من  به نظر  داد.  نشان  برنج  قیمت  در  را  خود 
هم  آن  اسم  و  می شد  انجام   9۰ دهۀ  در  که  کارهایی 
اشتباهی داشت  یارانه ها گذاشته شد، عنوان  هدفمندی 
و آن کار، بیشتر در راستای گران سازی انرژی بود. این 
ما  اقتصادی  تحریم  زمینۀ  بود که  اشتباه سیاستی  کار، 
را فراهم کرد و نتایج آن در زمان حاضر دیده می شود. 
گران سازی  و  یارانه ها  هدفمندی  سیاست  اجرای  با  ما 
انرژی، سعی کرده ایم از محل ایجاد تورم، یارانه پرداخت 
کنیم. این سیاست خودتخریب گر است. سیاست درست 
برای ایجاد عدالت، این است که از پولدار مالیات گرفته 
شود و به فقیر یارانه داده شود؛ نه اینکه اقالم مصرفی 
همه را گران کنید و بخشی را به فقیر بدهید. در فضای 
نابرابری موجود، فشار تورم ناشی از اجرای این سیاست، 
بر ُگردۀ فقیر به مراتب بیشتر از ثروتمند است. با پرداختن 
یارانۀ  عماًل  تورم،  ایجاد  و  گران سازی  محل  از  یارانه 
پرداختی بعد از مدتی ارزشش را از دست خواهد داد. در 
دهۀ اخیر ارزش یارانۀ ۴5هزارتومانی پرداختی به شدت 
می توانستید   9۰ دهۀ  اوایل  در  شما  است.  آمده  پایین 
برنج  کیلو  از 1۲  بیش  دریافتی،  یارانۀ  با ۴5هزارتومان 
درجۀ یک )با قیمت 37 هزارتومان( بخرید؛ ولی اآلن که 
قیمت برنج درجۀ یک، به حدود کیلویی ۶۰هزار تومان 
رسیده، شما با آن مبلغ یارانه می توانید حدود 7۰۰ گرم 

خواه این شرکت ها احتکار کرده باشند، خواه بخشی از 
دالل ها و مردم این کار را انجام داده باشند. همچنین 
بحث دیگر هم سهمیۀ ارزی است که بانک مرکزی به 
افرادی می دهد که زمینه ساز این احتکار هستند. آیا این 
مسئله مهم است؟ درصورت اهمیت داشتن، تا چه اندازه 

در جهش های نرخ ارز و تورم اثرگذار است؟
ما بازار ارز واقعی نداریم و این بازار به گونه ای انحصاری 
و دچار اختالل است. یکی از بازیگران عمدۀ آن دولت 
است که ممکن است خواسته و ناخواسته درگیر آن شود. 
بازیگران  هم  خام فروش ها  و  بزرگ  صادرکننده های 
مهمی در بخش عرضۀ ارز هستند. در ناحیۀ تقاضای ارز 
نیز بازیگران بزرگ و کوچکی وجود دارند. وقتی که مثل 
یا  انجام ندهیم  ارز  بازار  دولت قبل، مدیریت خوبی در 
فضا را رها کنیم، این امر موجب می شود بازار ارز مختل 
شود. در فضای جنگ اقتصادی باید برای هر یک دالر 
اآلن  کنیم.  مدیریت  را  آن  و  باشیم  داشته  برنامه  خود 
دست  عده ای  و  شده  تبدیل  سرمایه ای  کاالی  به   ارز 
احتکار  کنار  در  مردم  احتکار  یعنی  می زنند؛  احتکار  به 
عرضه کننده های عمده قرار می گیرد و به طور کل بازار 
ارز را مختل می کند. به نظر من به داستان احتکار ارز باید 
مثل متغیری در سیستم نگاه کنیم که اقتصاد ایران را 
واقعًا دچار مشکل می کند؛ یعنی در این سیستم، از یک 
جهت، طرف عرضه دچار اختالل است و از جهت دیگر 
باید  دارد. در فضای تحریمی  اختالل  تقاضا  هم طرف 
آن  که  داشت  برنامه  امثالهم  و  قاچاق  و  گمرک  برای 
ارزی  بلندمدت  استراتژی  متأسفانه  ولی  کرد.  تنظیم  را 
نداریم و شاید استراتژی که عمدتًا در این سالیان اخیر 
دائمًا شوک  و  بوده  بحث شوک درمانی  همین  داشتیم، 
را  دولت  بودجۀ  کسری های  مثاًل  یا  که  کردیم  وارد 
را  ورشکسته  نهادهای  برخی  بتوانیم  حتی  یا  بپوشانیم 

احیا کنیم.
یکی از بانک ها اخیراً در صورت های مالی خود، رقم 
بسیار زیادی را برای تسعیر زده بود که بسیار باالتر از 
این  از  دولتی  شرکت های  اآلن  و  بود  عملیاتیش  سود 
صادرکننده ها،  خام فروشان،  یعنی  می برند؛  نفع  محل 
همه  که  ناکارآمد  دولتی  شرکت های  و  بانک ها  دولت، 
ذی نفع افزایش قیمت ارز هستند. سیستم موجود چنین 
وجود  اینجا  که  ذی نفعانی  یعنی  می طلبد؛  را  وضعیتی 
دارند، اوضاعی را ایجاد می کنند تا این شوک های ارزی 

وارد شود.

یارانۀ پرداختی به یک دهم و  برنج بخرید؛ یعنی ارزش 
کمتر از یک دهم کاهش پیدا کرده است.

را  توزیعی  سیاست های  که  است  این  من  تحلیل 
سیاست  گرفته ایم.  اشتباه  تخصیصی  سیاست های  با 
پول  پولدار،  از  که  معناست  این  به  عدالت  و  توزیعی 
اصالح  سیاست،  این  الزمۀ  بده.  بی پول  به  و  بگیر 
کاالهای  گران سازی  نه  است؛  و حمایتی  مالیاتی  نظام 
اساسی و نهاده های تولید. ما  کاالها را گران می کنیم و 
می خواهیم از محل گرانی و ایجاد تورم، عدالت را ایجاد 
است.  متناقض  به شدت  عملی  این  که  درحالی  کنیم. 
و  می رود  باال  تولید  هزینۀ  می شود،  گران  انرژی  وقتی 
تورم  می آید.  پیش  تولید  هزینۀ  از  ناشی  تورم  هم  بعد 
ناشی از فشار تقاضا هم به واسطۀ کنترل نکردن بانک ها 
مهار نشده است. تورم وارداتی هم به خاطر مسئلۀ کرونا 
افزایش قیمت کاالهای واسطه، کاالهای سرمایه ای  و 
و کاالهای نهایی ایجاد شده است. ترکیب این عوامل 
به  و  مصرف کننده ها  به  سه طرف  از  که  می شود  چنین 
کوچک تر  دائمًا  آنان  سفره های  و  آورده  فشار  مردم 
تورم  هم  داریم،  را  وارداتی  تورم  هم  یعنی  می شود؛ 
ناشی از فشار تقاضا و هم تورم ناشی از فشار هزینه را. 
می بینید که ضریب جینی شما دارد به ۴۲ صدم می رسد. 
در دوره ای توانستیم ضریب جینی را به حدود 33 صدم 
برسانیم؛ اما اآلن مثل کشور آمریکا شده ایم که ضریب 

جینی آن هم در حدود ۴۲صدم است.
کنیم  درست  را  خود  مالیاتی  نظام  آنکه  به جای  ما 
به  و  می آییم  بدهیم،  بی پول  به  و  بگیریم  پولدار  از  و 
قیمت های پایه مثل ارز و انرژی شوک وارد می کنیم و 
قیمت را باال می بریم. قیمت که باال رفت، هزینۀ تولید 
تورم  می شود.  ایجاد  تورم  هم  بعد  و  می رود  باال  هم 
از محل  یارانه  به عنوان  را که شما  پولی  آن  ارزش  نیز 
گرانی تأمین کرده اید، پایین می آورد و دوباره باید شوک 
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فقط  دستمزدی،  چنین  که  کردم  حساب  من  بدهید. 
برای ۴۰ساعت، حدود یازده و نیم میلیون تومان می شود. 
نمی گیرید،  یک میلیون و نیم  ما  از  که  همان طور  لذا 
اینجا  من  اآلن  نمی دهید.  ما  به  هم  یازده و نیم میلیون 
به جای  را  این  اسم  من  می شوم.  طلبکار  1۰میلیون 
یارانۀ پنهان، مالیات پنهان می گذارم؛ یعنی اگر بخواهید 
من  از  اآلن  کنید،  عمل  قیمتی  سیاست های  بر اساس 

ماهی 1۰میلیون مالیات پنهان می گیرید.
اطالع رسانی  نظام  در  که  جدی  اختالالت  از  یکی 
ما وجود دارد، این است که واژگان درست را غلط معنا 
می کنیم. مثاًل گران سازی کرده ایم و اسمش را هدفمندی 
گذاشته ایم. یا اینکه گران سازی یا تحمیل مالیات تورمی 
گذاشته ایم.  عدالت  را  آن  اسم  اما  شده؛  گرفته  انجام 
به خاطر  و  است  کرده  پیدا  مفهومی  قلب  ما  واژگان 
همین قلب مفهومی، لیبرال ها و نئوکالسیک های وطنی 
به واسطۀ  نئولیبرال  سرمایه دار  اقتصاددانان  همچنین  و 
قدرتی که دارند، واژگان مقدس را از ما گرفته اند و آن ها 

را تغییر فرم داده و به ما تحویل داده اند.

همچنین سیستم ناوبری تصمیم گیران اقتصادی ما، 
مجلسی ها و دولتمردان ما را مختل کرده اند و اآلن هم 
تصمیمات اشتباه می گیرند و این تصمیمات اشتباه هم 
مرتّب تکرار می شود؛ یعنی این شوک هایی که از آن ها 
نام برده شد، مثل شوک ارزی و شوک حامل های انرژی 
که  بوده  رفسنجانی  آقای هاشمی  زمان  از  دائم  به طور 
از آن اغتشاش بیرون آمده و بعد هم آقای هاشمی تا 
حدی این وضعیت را جمع کرد و چند مسئول از بانک 
را  آنان  دیگری جای  افراد  و  برکنار شدند  مرکزی هم 
حالت  آن  در  را  وضعیت  توانستند  افراد  این  و  گرفتند 
آشفتگی که تورم 5۰درصدی بود، تا حدی کنترل کنند. 
اما متأسفانه از یک سوراخ بارها گزیده می شویم. مرتّب 

دیگری وارد کنید و انرژی را گران کنید. به نظر من این 
چرخه، چرخۀ باطلی است و متأسفانه اقتصاددانان لیبرال 
را در  ناعادالنه ترین سیاست ها  با پرچم عدالت،  وطنی، 
حذف  که  می گویند  و  می گذارند  سیاست مداران  کاسۀ 
به  حرف  این  عدالت.  ایجاد  برای  انرژی  پنهان  یارانۀ 
و  اساسی  کاالی  به عنوان  انرژی  گران کردن  معنای 
نهادۀ تولید و درنتیجه ایجاد تورم با هدف عدالت است. 
افراد  این  که  نمی دانم  است.  بی عدالتی  به معنای  تورم 
چطور می خواهند این تناقض را حل کنند که می گویند 
ما می خواهیم با تورم، عدالت را ایجاد کنیم. اما شعارشان 
را خیلی قشنگ بیان می کنند: حذف یارانۀ پنهان انرژی.
من در یادداشتی که اخیراً نوشته ام، به این نکته اشاره 
کرده ام که این ها اآلن می گویند یارانۀ پنهان داریم. ابتدا 
باید معنا کنند که یارانۀ پنهان به چه معناست. خود یارانه 
می کنید؟  کمکی  چه  شما  اآلن  است.  کمک  به معنای 
می دهیم؛  3۰۰۰تومان  لیتری  را  بنزین  مثاًل  که  گفتند 
خلیج فارس  فوب  به  را  بنزین  همین  بخواهیم  اگر  اما 
مثال 5۰سنت بفروشیم، با احتساب دالر ۲8۰۰۰تومان، 
تومان  تقریبًا 11هزار  تومان که  می شود حدود 1۴هزار 
یورو  فرانسه یک  یا می گویند مردم  آن می شود.  یارانۀ 
و ۴7 سنت برای یک لیتر بنزین پرداخت می کنند، پس 
شما هم باید حدود ۴7 هزار تومان پرداخت کنید. نتیجۀ 
این حرف، این است که مردم به دولت بدهکار می شوند. 
می کنید،  کمک  ایران  مردم  به  دارید  اآلن  شما  یعنی 
اما دولت فرانسه به مردم خود کمک نمی کند؟ درست 
از  ولی  تخفیف می دهید؛  و  اینجا کمک می کنید  است 
آن طرف هم خیلی چیزها را نمی دهید. کارگر فرانسوی 
یعنی  متوسط ساعتی 1۰یورو دستمزد می گیرد؛  به طور 
آن کارگر به پول ایران ساعتی 3۲۰هزار تومان می گیرد 
و از آن طرف هم بنزین در آنجا لیتری ۴7هزار تومان 
کارگر، ساعتی 3۰هزار  این  به  اینجا  در  اما شما  است. 
تومان می دهید و 3۰۰۰تومان هم برای بنزین از او پول 
به هم است.  تقریبًا شبیه  اواًل نسبت های آن  می گیرید. 
هر دو یک دهم می شود؛ یعنی او دارد با یک دهم ساعت 
کارش، یک لیتر بنزین می خرد؛ کارگر فرانسوی هم با 
بخواهیم  اگر  است که  این  ولی مسئله  یک و چهارْ دهم. 
شما  اصاًل  که  شود  این گونه  باید  شویم،  فرانسه  مثل 
کنید؛  حساب  تومان  ۴7هزار  لیتری  همین  با  را  بنزین 
اما از آن طرف ساعت کاری و حقوق متناسب با آن را 
دستمزد  هم  تومان  3۲۰هزار  ساعتی  یعنی  بدهید؛  هم 

واژگان ما قلب مفهومی پیدا کرده است و به خاطر 
نئوکالسیک های  و  لیبرال ها  مفهومی،  قلب  همین 
نئولیبرال  اقتصاددانان سرمایه دار  وطنی و همچنین 
ما  از  را  مقدس  واژگان  دارند،  که  قدرتی  به واسطۀ 
گرفته اند و آنها را تغییر فرم داده و به ما تحویل داده اند.

شوک وارد می کنیم و گویی جامعه را با این شوک ها به 
اغما می بریم.

در  که  نشود  این گونه  کنیم؛  آگاه سازی  باید  ما 
دانشگاه، حرف های ناپخته و سطحی در این زمینه زده 
این بحث ها  از  بسیاری  نهادگرا  اقتصاددانان  شود. خود 
و  کرده اند  رد  و  کرده  نقد  را  اقتصادی  ادبیات های  و 
است.  شده  واضح  سیاست ها  این  از  برخی  بطالن 
شوک درمانی،  سیاست های  این  اجرای  که  شده  بیان 
مطالب  این  است.  ریخته  به هم  را  کشورها  از  بسیاری 
نمازی  آقای دکتر  بیان کرد. خوشبختانه  باید واضح  را 
در مصاحبۀ اخیر خود گفته است که عده ای از صندوق 
را  شوک درمانی  سیاست های  و  آمدند  پول  بین المللی 
برای برنامۀ سوم توسعه پیشنهاد داده اند. البته ایشان زیر 
بار نرفته بود؛ ولی اشاره کرد که مقامات آن زمان بانک 
مرکزی و نهادهای مربوطۀ دیگر، آن را قبول کردند و 
و  توسعه  سوم  برنامۀ  در  را  شوک درمانی  سیاست های 
برنامه های بودجه وارد کردند. اگر آن گزارش مختصری 
بخوانید،  نوشت،  علوم  فرهنگستان  برای  ایشان  که  را 
لیبرال های  از  اشاره شده که خیلی  آن  می بینید که در 
ما خط خود را از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
ما  خیرخواه  اصاًل  که  افرادی  این  آیا  حال  می گیرند. 
نیستند و اتاق جنگ علیه ما تشکیل می دهند و اساسًا 
تصمیم گیران اصلی آن ها، خود آمریکایی ها هستند، به 
ما نسخۀ درست و درمان می دهند؟ همین طرح تحول 
نشان  بودجه،  ساختار  اصالح  و  بانکی  ساختار  اصالح 
می دهد که با توصیه های صندوق بین المللی پول نوشته 
شده و عماًل طبق همان دستورالعمل ها و شوک درمانی 
و اصل یارانۀ پنهان نوشته شده؛ ولی متأسفانه ما باز هم 
در بازی آنان قرار می گیریم. حتی خیلی از این افرادی 
که برای ما مشکل ایجاد کردند، هنوز هم در مقام اجرا 

حضور دارند و به ما نسخه های غلطی ارائه می کنند.
 درصحبت های  خود به ارز ترجیحی 
ارز ترجیحی که ما  این تجربۀ تخصیص  اشاره کردید. 
داشتیم، از چه زمانی در کشور ما بوده و شما این تجربه 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در ارز ترجیحی که از زمان آقای جهانگیری شروع شد 
و دالر روی قیمت ۴۲۰۰تومان تعیین شد، تخصیص آن 
کنترل  هم  را  آزاد  بازار  قیمت  حتی  نکردیم؛  کنترل  را 
نکردیم. درنتیجه شکافی بین این نرخ و نرخ بازار آزاد 
ارز  احتکار  و  سفته بازی  زمینۀ  امر  همین  و  شد  ایجاد 

کرد.  فراهم  را  آن  آزاد  بازار  قیمت  افزایش  به تبع،  و 
انجام  راهبردی  خطای  چند  سیاست  این  اجرای  در 
ارز  واردات،  و  ارز  تقاضای  مدیریت  بدون  اواًل  گرفت: 
با  و  دادیم  هدر  اقتصادی  جنگ  اوضاع  در  را  ارزشمند 
آن اقالم غیرضروری وارد کردیم. بعد هم بازار آزاد ارز 
ارز  قیمت  بین  آرام آرام شکاف  درنتیجه  کردیم.  رها  را 
۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار آزاد بیشتر شد و حتی قیمت 
ارز آزاد به 3۰هزارتومان هم رسید و اآلن هم در همین 
حدود است. خود این سیاست، باعث ایجاد دوگانگی شد؛ 
یعنی نرخ ارز پایینی را گرفتیم و بعد هم بازار آزاد را رها 
کردیم. این مسئله خودش باعث ایجاد رانت می شود و 
آن وقت برای اینکه از آن استفاده شود و بتوان بیشترین 

نفع را بُرد، البی گری شروع می شود.
که  کسانی  و  ما  سیاست گذاران  دوباره  متأسفانه 
به خصوص  و  می زنند  حرف  سیاست گذاری  فضای  در 
همین نئولیبرال ها هیچ وقت نمی آیند از آن ارز ۲8هزار  
و ۲9هزار تومانی شکایت کنند. فقط به ارز ۴۲۰۰تومانی 
اینجا  در  ما  کنید.  را حذف  این  می گویند  و  می چسبند 
می گوییم که چرا ارز ۲8هزارتومانی را حذف یا کنترل 
سرمایه گذاری  ۲8هزارتومانی  ارز  روی  چرا  نمی کنید؟ 
این  ولی چون  بیاورید؟  پایین  را  آن  قیمت  و  نمی کنید 
کردند.  رها  را  آن  معتقدند،  شوک درمانی  به  آقایان 
این  داده  نشان  محاسبات  که  معتقدند  بسیاری  اتفاقًا 
ارز ۴۲۰۰تومانی باالی 9۰درصد اصابت کرده؛ ولی باز 
منحرف  »این  می گویند:  لیبرال مسلک  آقایان  این  هم 
شده است.« اگر منحرف شده بود که قیمت ها به این 
کنید،  بررسی  که  هم  را  شاخص ها  شما  نبود.  وضع 
می بینید تورم در اقالمی که در آن ها ارز ۴۲۰۰تومانی 
تخصیص داده شده، بسیار کمتر از تورم سایر اقالم بوده 
و این نشان می دهد که این مسئله، اثرگذار بوده است. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورِم نقطه به نقطۀ اقالم 
مشمول ارز ترجیحی از اسفند 139۶ تا تیر 1۴۰۰ حدود 
ارز  غیرمشمول  اقالم  تورم  ولی  است؛  بوده  19۰ درصد 
ترجیحی در همین دوره، ۴33درصد بوده است؛ در آن 
گزارش آمده که پس اختصاص ارز ترجیحی به صورت 
نسبی در کنترل تورم کاالهای مشمول مؤثر بوده است. 
مشکل اصلی این بود که نرخ بازار آزاد را رها کردیم و 
دولت  خود  همچنین  و  فوالد  صادرکنندۀ  و  پتروشیمی 
را کنترل نکردیم و طبیعتًا وقتی که این نهادها کنترل 
نشود، عرضه و تقاضای ارز به هم می ریزد و دچار اختالل 
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از واردکننده هایی  می شود. بسیاری می گویند که خیلی 
و  هستند  دولتی ها  خود  می گیرند،  تخصیصی  ارز  که 
وقتی گفته می شود نمی توانیم آن ها را کنترل کنیم، به 
این معناست که دولت نمی تواند خودش را کنترل کند 
و  شفافیت  نوعی  با  کار،  این  درمان  می رسد  به نظر  و 
کار  این  متأسفانه  است.  رانت خواری  جلوی  ایستادگی 
صورت نمی گیرد. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به مفهوم این 
است که همۀ کاالهای خود را به ارز گران مدیریت کنید 

و حاصل این امر چیزی جز تورم پشت تورم نیست.
مخالف  شما  اوصاف،  این  با  پس   

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستید.
بله! دقیقًا مخالفم! چون با حذف این ارز، عماًل بر میخ 
دولت  می شود.  تشدید  دوباره  و  می شود  کوبیده  تورم 
بازار  و  بیاید  ندارم،  پول  که  بگیرد  بهانه  آنکه  به جای 
ارز را مدیریت کند تا ارزها وارد شود و تخصیص داده 
شود و همچنین به سمت اصالح ساختار بودجه و مالیات 
مالیات  بوده که سهم  بنا  برنامۀ ششم،  قانون  در  برود. 
در بودجه، حداقل به 5۰درصد برسد. این سهم اآلن در 
که  حالی  در  است؛  بودجۀ سال 1۴۰۰ حدود ۲5درصد 
و حتی  برخی کشورها حدود 7۰درصد  در  همین سهم 

بیشتر است.

از  یکی  کردید،  اشاره  که  همان طور 
مشکالتی که در حوزۀ ارز وجود دارد، در طرف عرضۀ 
بحث  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  بحثی  است.  آن 
برجام و توافق با آمریکاست. به نظر شما آیا این مسئله 

می تواند مشکل طرف عرضۀ ما را حل کند یا نه؟
می کنند  بازی  ایران  اقتصاد  با  آمریکایی ها  من  به نظر 
و سیاست دولت آقای رئیسی خوب است که گفتند ما 
اقتصاد ایران را به برجام گره نمی زنیم. اما افکار عمومی 
و انتظارات بر اساس این مسئله شکل می گیرد و مسلّم 
ایران  اقتصاد  برای  بشود،  گشایش هایی  اگر  که  است 
خوب است. اما من حساب کرده ام که در این ۴۰ سال 

دولیت دستگاه های  همۀ  ما  نظر   به 
چون کنند؛  کمک  مرکزی  بانک  به   باید 
کاهش ارز،  و  پول  مسئلۀ   ً  مباشرتا
به پول  ارزش  افزایش  یا  پول   ارزش 
می کند. پیدا  ارتباط  آنها  سیاست های 
 بیانات مقام معظم رهربی
 در ارتباط تصویری با هیئت دولت
1392/06/02 

نفتی داشتیم.  اخیر، در حدود 15۰۰میلیارد دالر، درآمد 
خسارات  و  کنیم  کم  مبلغ  این  از  را  جنگی  اگر شوک 
جنگ تحمیلی را کنار بگذاریم که در حدود 1۰۰۰میلیارد 
صرف بازسازی شد، 5۰۰ میلیارد آن ماند. اگر این مبلغ 
در هر اقتصادی می آمد، خیلی تحول ایجاد می کرد. من 
ِسُرم،  با  تشبیه می کنم که  به مریضی  را  ایران  اقتصاد 
نفت تزریق می کند و قلدری مثل آمریکا پایش را روی 
این ِسُرم می گذارد. با این کار، بیمار هم تب و لرز می کند. 
ما تالش کردیم که با برجام، پای این قلدر را از روی 
این شلنگ برداریم. به فرض توافق، ممکن است حالمان 
خوب شود؛ اما اقتصاد ما اصالح ساختاری پیدا نمی کند. 
و  تولیدات  خیلی  در  و  هستیم  واردکننده  هنوز  چون 
بعضی مواد اولیه خودکفا نیستیم و این وابستگی به ما 
ضربه می زند. این گشایش می تواند خوب باشد، به شرط 

اینکه از آن استفاده کنیم.
پیشنهاد من این است که صندوق توسعه را به گونه ای 
عمرانی  پروژه های  و  شود  بازسازی  که  کنیم  مدیریت 
قلّکی  به  توسعه  صندوق  اآلن  شود.  مالی  تأمین  نیز 
وام  هم  آنان  و  می دهد  وام  افرادی  به  که  شده  شبیه 
نمی افتد.  اتفاق  هم  تولیدی  آنچنان  و  برنمی گردانند  را 
این  پیشنهاد من  برود.  ما هدر  منابع  بگذاریم  نباید  لذا 
به سمت  و  شود  تبدیل  تجهیزات  به  ارز  این  که  است 
بازسازی صنعتی برویم. این کار نیازمند برنامۀ بلندمدتی 
کاالهای  واردات  و  خرید  صرف  نباید  امور  این  است. 
لوکس شود. این سیاستی بود که کرۀ جنوبی انجام داد. 
را  امور  این  باید  دادیم.  انجام  را  کار  این  ما عکس  اما 
مثاًل صرف صنعت رباتیک و... کنیم. لذا بهترین راه حل 
این است که درآمدهای نفتی را به سمت مکانیزاسیون 
کشاورزی و صنعت ببریم. البته این کار به پیوست هایی 
مثل اصالح قانون کار و نظام تأمین اجتماعی نیاز دارد. 
اگر این اقدامات انجام شود و سیاست های اشتباه را کنار 
بگذاریم، اقتصاد ایران می تواند دوباره احیا شود و حتی 
در زمرۀ ابرقدرت های اقتصادی قرار گیرد. اقتصاد ایران 
در این ۴۰سال اخیر، زیرساخت های خوبی ایجاد کرده؛ 
اما مثل رایانه ای می ماند که ویروس گرفته است. باید 
جلوی این ویروس ها را بگیریم و سیستم خود را اصالح 
نباید به سمت کسانی برود که  کنیم و دولت فعلی هم 
اقدامات  این  انجام  مسبب مشکالت هستند. در صورت 
می توانیم اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشیم و آن را احیا 

کنیم.

 اقتصاد ایران در این ۴۰سال اخیر، زیرساخت های 
خوبی ایجاد کرده؛ اما مثل رایانه ای می ماند که ویروس 
گرفته است. باید جلوی این ویروس ها را بگیریم و 
سیستم خود را اصالح کنیم و دولت فعلی هم نباید 
برود که مسبب مشکالت هستند. به سمت کسانی 



79  یکی از مباحث امروزی دربارۀ ارز ترجیحی است که اخیراً در وزارت اقتصاد مطرح شده است. سؤال 
اینجاست که ارز ترجیحی بر تورم اثرگذار است یا باید آن را حذف کرد و در کل باید چه مالحظاتی رعایت شود؟

آیا در تورم های ناشی از فشار ناگهانی و تراز پرداخت ها که به خاطر بدهی خارجی یا تحریم و... رخ می دهد، تالش و 
تجربه ای شده است تا با تثبیت نرخ ارز به صورت جزئی تورم کنترل شود؟ پاسخ این است که بله؛ تجربه شده است. 
حال آیا این تجربه و تالش، از تجربه های شکست خورده ای بوده؟ پاسخ این است که نه؛ شکست  نخورده است. در 
دهۀ 8۰ که تورم های این چنینی بسیار زیاد بود، سابقۀ فراوانی از این برنامه ها در برزیل، آرژانتین، اسرائیل و کشورهای 
دیگر داریم. همچنین می توان گفت که این اقدام در برخی از دوره ها نسبتًا موفقیت آمیز بوده است. پس این درست 
نیست که سریع بگوییم: »این راه حلی غیر  اقتصادی است.« ما هیچ وقت نمونۀ موفقی از میخکوب کردن همۀ اقالم 

نداریم و جایی هم این کار انجام نشده است؛ اما دربارۀ اینکه به صورت جزئی و برای اقالم مشخصی این کار انجام 
شود، نمونه ها و تجربیاتی وجود دارد.

حال آیا این کار در بلندمدت اجرایی است؟ نه؛ چون اواًل همۀ ارزش افزوده در محصول نهایی که مصرف کننده 
استفاده می کند، صرفًا ارزی نیست و با افزایش تورم داخلی، آن جنبه اش به صورت طبیعی بیشتر شده و توان این نوع 
سیاست های تثبیتی در بلندمدت کمتر می شود. ثانیًا به خاطر تفاوت نرخی که وجود دارد، به تدریج راه حل های مختلفی 
برای فسادش کشف می شود و آن را در طول زنجیره کم اثر می کند. دربارۀ اثر بلندمدت در بیش از سه، چهار سال 
هم نمی توان صحبت کرد. با دیدگاهی که تا به اینجا گفته شد، پس برنامۀ ۴۲۰۰ از ۲۰فروردین97 تا 15تیر97 کاًل 
برنامه ای غیرعقالیی و بدون ارتباط با امکانات حکمرانی جمهوری اسالمی ایران بود. اما از 15تیر تا امروز می توان 

نرخ ارز؛ لنگر اسمی تورم
کری گفت وگو با دکرت مجید شا

کارشناس مسائل پولی و مالی

یکی از موارد مهم که می تواند مرتبط با تورم و افزایش و کاهش آن باشد، مسئلۀ جهش  نرخ ارز است. در عرصۀ 
اقتصاد بعضًا از جهش نرخ ارز با عنوان بحران یاد شده که می تواند با سقوط  ارزش پول ملی یک کشور، آن 
کشور و جامعه را تا مرز تورم بسیار زیاد برساند. به این ترتیب مسئلۀ نرخ ارز و تثبیت آن در دیدگاه بسیاری از 
اقتصاددانان می تواند راهکاری برای جلوگیری از افزایش تورم و مقابله با بحران برآمده از آن در جامعه باشد. 
دکتر مجید شاکری کارشناس مسائل پولی و مالی در این زمینه معتقد است که اگرچه تالش هایی شده تا بتوان 
با تثبیت نرخ ارز به صورت جزئی به مقابله و کنترل با تورم پرداخت و نمی توان این راه حل را نادیده گرفت و از 
آن با عنوان راه حلی غیراقتصادی یاد کرد؛ اما با این حال این فرایند تنها به صورت جزئی و در برخی از اقالم 
صورت می گیرد و نمی توان از آن به عنوان یک راه حل کلی برای همۀ اقالم و تثبیت کامل نرخ آنان در بلندمدت 
استفاده کرد؛ چراکه همۀ آن ارزش افزوده ای که مصرف کنندۀ محصول نهایی استفاده می کند، صرفًا ارزی نبوده 
و همچنین با افزایش تورم داخلی جنبۀ دیگر آن به صورت طبیعی بیشتر شده و لذا رفته رفته توان سیاست های 
تثبیتی در بلندمدت کمتر می شود. این کارشناس اقتصادی همچنین بیان می کند که این فکر اشتباه است که 
با حذف ارز ترجیحی بتوان به کسری بودجه کمک کرد و همچنین در کنار آن به تقویت سبد خانوار پرداخت و 
در نهایت در کنار آنها نیز پرداخت ها تراز یابد. واقعیت این است که بعضی از این اهداف در مقابل اهداف دیگر 
قربانی می شود. در ادامه شاهد گفت و گویی تخصصی و کارآمد با این کارشناس و متخصص عرصۀ پولی و مالی 

در فضای موضوع تأثیر جهش های نرخ ارز بر بروز تورم در اقتصاد ایران خواهید بود.
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از  بتوان  کاالیی صرفًا  واردات  برای  است  ممکن  مثاًل 
ِدرهم و یورو کار را آغاز کرد؛ اما آن چیزی که تحویل 
داده می شده، لیر بوده و تبدیل آن، فرایندی پر زحمت، 
وقت گیر و هزینه دار بود. پس به همین دلیل اگر بگوییم 
ارز ۴۲۰۰تومانی را به این خاطر حذف می کنیم که در 
کافی  دلیلی  می رسد  به نظر  بوده ،  بی اثر  تورم  کنترل 

نیست.
ترجیحی  ارز  حذف  که  است  این  هم  دیگر  نکتۀ 
متفاوتی  کاماًل  نتایج  اینکه چرا حذف می شود،  بسته به 
ارز  ارز ترجیحی به این خاطر حذف شود که  دارد. اگر 
موجود نیست، وقایعی مثل سال 7۲ رخ می دهد؛ یعنی 
می شد،  داده  پوشش  ترجیحی  ارز  با  قباًل  که  تقاضایی 
به بازار ارز آزاد گسیل می شود، بدون اینکه ارز در بازار 
آزاد موجود باشد. البته گاهی هم ارز ترجیحی به عنوان 
ارز  که   81 سال  مثل  می شود؛  اصالحی حذف  اقدامی 
موجود در بازار آزاد حرکتی نمی کند و سال ها تک نرخی  
به  است؛  ارز خیلی مهم  بنابراین هدف حذف  می شود. 
عبارت دیگر اگر کسی گمان کند با حذف ارز ترجیحی 
هم می شود به کسری بودجه کمک کرد، هم سبد خانوار 
نشدنی  می یابد،  تراز  پرداخت ها  هم  و  می شود  تقویت 
است. عماًل بعضی از این اهداف درمقابل اهداف دیگر 

قربانی می شود.

کنیم،  صحبت  بودجه  کسری  دربارۀ  بخواهیم  اگر 
به  مستقیمًا  که  دارد  وجود  هم  دیگری  راه حل های 
امنیتی شدن  و  اجتماعی  تبعات  در  و  برمی گردد  توسعه 
به خاطر  کار  این  هم  اگر  نمی کند.  ایجاد  اختاللی  فضا 
تراز پرداخت ها انجام شود، واقعیت این است که مصرف 
نیست؛  مرتبط  چندان  ارز  قیمت  با  اساسی  کاالهای 
این گونه نیست که بگوییم مثاًل با افزایش قیمت، مصرف 
آن به طور ناگهانی کاهش پیدا می کند و اگر کاهش پیدا 

بیشتر بحث کرد و نباید آن را به این شدت محکوم کرد 
نداشته است. به خصوص در  اجرا نسبتی  با  و گفت که 
ایران با توجه به شکل خاص اثر کاالهای اساسی روی 
تورم کل با وجود اینکه اقتصاد ایران چندان اقتصاد بازی 
آن روی  ماندن  اثر  نیست، می توان بحث کرد که  هم 

کاالهای اساسی بر تورم چگونه بوده است.
حال آیا ارز ترجیحی در کنترل تورم کاالهای مشمول 
خود یا در کنترل تورم سبد کاالهای مشمول خود بی اثر 
این است که مطلق نمی توان جواب  بوده است؟ پاسخ 
شده،  انجام  زمینه  این  در  که  گزارشی  بیشترین  داد. 
انتهای سال 97 در بانک مرکزی بوده که سبد را برای 
محاسبه  غیر مستقیم  و  مستقیم  مشمول  کاالهای  کل 
ارز  قیمت  که  روزگاری  در  شد:  این  نتیجه  و  کرده اند 
ارز ترجیحی  با نرخ  در حدود 1۰، 11هزار تومان بوده، 
۴۲۰۰، تقریبًا آن سبد با ارزی نزدیک به ۶3۰۰ تومان 
است.  بوده  مؤثر  منظر  این  از  پس  است.  شده  تنظیم 
و  مستقیم  مشمول  کاالهای  کل  شامل  فقط  آن  البته 
غیرمستقیم بوده و هرچه به کاالهای نهایی می رسیم، 
این اثر کمتر است. به هر حال اگر کسی بگوید مطلقًا 
بی اثر بوده یا باعث کنترل تورم این کاالها نشده است، 

اشتباه می کند.
اول  می شود  گفته  معمواًل  هم  دیگر  موضوع  چند 
قیمت  و  نداشته  اثری  ترجیحی  ارز  می گویند  اینکه 
کاالهای اساسی همراه با ارز آزاد باال رفته است. بیان 
شد چنین حرفی صحت ندارد؛ اما دو مالحظه وجود دارد. 
یکی اینکه به هر حال تغییرات قیمت جهانی هم خودش 
را نشان می دهد و ارز ترجیحی نمی تواند آن را کنترل 
کند. نکتۀ مهم تر این است که وقتی ارز ترجیحی داده 
می شد، مؤثر بود؛ یعنی خیلی از اوقات به دلیل مشکالتی 
که به خصوص در اواخر سال 98 و سال 99 در جنس 
دارایی هایی رخ داد که در اختیار بانک مرکزی بود، بانک 
این  لذا  را بدهد.  ارز ۴۲۰۰تومانی  مرکزی نمی توانست 
کار را با تأخیر زیاد یا با کیفیت کم انجام می داد. اما در 
حال حاضر چنین نیست؛ یعنی وضعیت در سال 1۴۰۰ 

به مراتب از سال 98 و 99 بهتر است.
۴۲۰۰تومانی  ارز  بی اثر بودن  دربارۀ  که  وقتی  پس 
این  آیا  که  کنیم  بررسی  باید  می کنیم،  صحبت 
است؟  بوده  بی اثر  و  شده  داده  تخفیف  ۴۲۰۰تومان، 
و  شده  داده  تخفیف  می گوییم  که  وقتی  همچنین 
کنیم.  صحبت  هم  ارز  کیفیت  دربارۀ  باید  بوده،  بی اثر 

از دست می رود.  به صورت مستقیم  خانوار  کند، کاالی 
درواقع روی این موضوع بده بستان خیلی دردناکی وجود 
دارد. تازه برای خودش اثر J هم دارد که ممکن است 
طوالنی مدت هم باشد؛ به خصوص اینکه تصمیماتی که 
دربارۀ ذخایر استراتژیک روی میز است، هم بند نرخ ارز 
نیست؛ یعنی وقتی تصمیم گرفته می شود که خریداری 
چه قدر  آن  ارز  نرخ  که  می کند  فرقی  چه  دیگر  شود؛ 
در  ۴۲۰۰تومانی  ارز  می کنم  تأکید  اینکه  است؟ ضمن 
حوزۀ کاالهای مرتبط، تولید داخل را با خود از بین برد. 
ارز ۴۲۰۰تومانی  امروز  اگر  بگوییم  که  نیست  این گونه 
را تخصیص زدیم، این ها به سرعت می آیند و جایگزین 
می کنند. اما اگر بگوییم ارز ۴۲۰۰تومانی را به این دلیل 
کنیم،  کمک  داخل  تولید  به  مثاًل  که  می بریم  بین  از 
روغنی،  دانه های  خودکفایی  برنامه های  به  به خصوص 
کاماًل پذیرفتنی است و اگر بتوانید حدی از خودکفایی 
دانه های روغنی را در ایران به دست بیاورید، هرچند در 
حاصل  تمدنی  دستاورد  باشد،  هم  ۴۰درصد  یا   3۰ حد 
کاالهای  جایگزینی  و  ذرت  دربارۀ  حتی  می شود. 
مختلف در سبد غذایی نیز همین حرف را می توان زد. 
اما در نهایت این راه حلی است که به شما بیان می کند 
ارزش دارد که ارز ۴۲۰۰تومانی را در این موضوع حذف 
کنید. اما باز اگر قائل هستید که باید آن را حذف کنید، 
تولید  به  کنید که  به گونه ای حذف  باید مستقیمًا  را  آن 
مرتبط باشد؛ یعنی در دل خودش تولید را افزایش دهد. 
با توجه به این نکات، نحوۀ حذف شدن ارز ۴۲۰۰تومانی 
را حذف  ارز  اینکه  تصور  و  است  خود حذف  از  مهم تر 
بدهیم،  مردم  به  نقدی  به صورت  را  آن  تفاوت  و  کنیم 

آنچنان ساده نیست.
بانک  که  ارزی  سهمیه های  این   
مرکزی به مردم می دهد، در مواردی احتکار ارزی ایجاد 
می کند؛ یعنی دالل هایی آن را با کارت ملی می خرند و 
بعد هم همین معضل از عللی است که به نظر می آید 
در افزایش قیمت و تورم توسط جهش های ارزی مؤثر 
باشد. آیا شما موافقید که این سهمیۀ ارزی باشد یا باید 

حذف شود و آیا این مسئله بر تورم اثر دارد یا نه؟
کانال  از  مهمی  بخش  ۲۰۰۰یورویی  ارزی  سهمیۀ 
اثرگذاری تابلوی صرافی ملی روی قیمت بازار آزاد بود؛ 
یعنی شما با علم به اینکه این موضوع به بازار آزاد چشم 
داشت، به این مسئله پرداختید که در واقع راه حلی برای 
این  باشد و حذف کردن آن، عماًل  مداخله وجود داشته 

ترجیحی  ارز  حذف  با  کند  گمان  کسی  اگر 
هم  کرد،  کمک  بودجه  کسری  به  می شود  هم 
پرداخت ها  هم  و  می شود  تقویت  خانوار  سبد 
این  از  بعضی  عماًل  است.  نشدنی  می یابد،  تراز 
می شود. قربانی  دیگر  اهداف  درمقابل  اهداف 

تا  می شود  باعث  که  چیزی  می برد.  بین  از  را  موضوع 
کارت ملی جمع کنند یا دالل ها پشت آنجا صف ببندند 
ارزی قوی  به لحاظ  را  از طریقی بخواهند خودشان  یا 
کنند، تفاوت قیمت صرافی ملی با قیمت بازار آزاد است؛ 
نه خود وجود سهمیه. در دورۀ آقای همتی که سهمیه 
وجود داشت، بسیار دقت می شد که بین قیمت بازار آزاد 
گاهی  حتی  و  نیفتد  اختالفی  آنچنان  صرافی  قیمت  و 
می شد.  آزاد  بازار  از  باالتر  ملی  صرافی  قیمت  اوقات 
اسکناس  تهران  در  یا  درهم  امارات  در  نیز  هم زمان 
تزریق می شد و قیمت در بازار آزاد متناسب با آن هدف 

کنترل می شد و بعد پله پله پایین می آمد.
اما  ندارد؛  اشکالی  کل  در  سهمیه  وجود  بنابراین 
وقتی که بین سهمیه و قیمت بازار آزاد اختالف می افتد، 
بانک  عماًل  که  دوره ای  طی  در  می آید.  پیش  اشکال 
مرکزی، دورۀ انتقالی را می گذراند، آن نوع سیستم تغییر 
روزانۀ هدف و مدنظر صرافی ملی دیگر متأسفانه به آن 
این  در  افزایشی  دورۀ  که  هم  بعد  و  نشد  اجرا  صورت 
ایجاد  چشمگیری  فاصله های  آمد،  پیش  اخیر  روزهای 
قبلی  روش  از  بگیرد  تصمیم  بانک  اینکه  بدون  شد؛ 
استفاده کند و نهایتًا صورت مسئله پاک شد؛ یعنی گفتند 

که کاًل سهمیه نمی دهیم.
نرخ  اینکه ما چند  با فرض پذیرش   
ارز داریم و این احتمال وجود دارد که گاهی اوقات مقدار 
بنا بر  اوقات  گاهی  شود،  کم و زیاد  تفاوت ها  این  شکاف 
منابعی که بانک مرکزی دارد یا بنا بر ورودی های ارزی، 
این  من  سؤال  کرد.  کنترل  را  قیمت  تفاوت  نمی توان 
است که اگر بخواهیم سهمیۀ ارزی را حذف کنیم یا آن 

را تغییر دهیم، تأثیری در جهش ارز می گذارد؟
اگر آن را حذف کنیم که دیگر ابزار کنترل بازار اسکناسی 
نداریم؛ به این معنا که دیگر در بازار اسکناس نیستیم. 
اشکالی ندارد که آن را حذف کنیم؛ اما باید برای کنترل 
بازار اسکناس ابزار دیگری داشته باشیم. در این زمینه 
دو پیشنهاد به ذهنم می رسد. یکی اینکه در بازار فردایی 
مداخله کنیم. این بازار تنها جایی است که خالص با ریال 
می توان در آن مداخله کرد و از نقاط قوت بانک مرکزی 
است. پیشنهاد دوم اینکه ارزهای نسبتًا ضعیف تری را که 
در اختیار نهادهای دولتی یا بانک مرکزی و... است، در 
ترکیه، عراق و کشورهایی که مقاصد مسافرتی هستند، 
به صورت  صرافی ها  یعنی  بفروشیم؛  عمده  به صورت 
خرد و در قالب دبیت کارت بفروشند. همین کار احتمااًل 
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محدوده ای ایجاد می کند که با کمک آن، بسته به اینکه 
چه قدر حواله شده است، بازار اسکناس در داخل تهران 

کنترل شود.
اشاره  آن  به  که  دومی  راه کار  این   

کردید، مگر اجرایی نیست؟
سیستم  تیپ  یک  ندارد.  هم  مشکلی  و  است  اجرایی 
یعنی  می شود؛   Western Union شبیه  اعتباری 
دارایی در محل کشور مقصد است و به اعتبار آن، تسویه 

در آنجا انجام می شود.
به جای  مرکزی  بانک  نیست  بهتر   

سهمیه ای که می دهد، این کار را انجام دهد؟
معادل  اگر  می گوید  بانک  است.  بحث برانگیز  خیلی 
کار  و  دارد  چه سختی  هایی  مثاًل  دهم،  انجام  را  دبیت 
همۀ  من  به نظر  ولی  می افتد؛  صرافی ها  دست  چه قدر 
باشد. خوبی  میز  روی  راه حل ها، هم زمان می تواند  این 
راه حل دبیت کارت این است که بعضی از اوقات، بعضی 
از پول های خود را تنها در این قالب می توانید آزاد کنید. 
درضمن تکیۀ ما در حوزۀ تسویۀ دینار به طور خاص به 
نقطۀ قوت دیگر  این هم  اندازۀ درهم جابه جا می شود. 
آن است؛ یعنی اآلن دینار را به درهم تبدیل می کنیم؛ اما 
چون تقاضای مسافرتی چشمگیری در عراق داریم، به ما 
کمک می کند که اتفاقاتی نیفتد که شبیه اسکناس گرفتن 

و لب مرز تحویل دادن باشد.
توافق  و  برجام  دربارۀ  بعدی  بحث   
آیا این موضوع  با غرب است که هنوز هم پابرجاست. 
و  است  تأثیرگذار  ارز  ورود  و  ارزی  نرخ  بر جهش های 
این  با  چگونه  نه،  اگر  بود؟  خوش بین  آن  به  می توان 

مسئله باید برخورد کرد؟
مجدد  توافق  شامل  که  دارد  راه حل هایی  ایران  کشور 
شامل  که  دارد  راه حل هایی  همچنین  و  است  غرب  با 
جدا  هم  از  راه حل ها  این  نیست.  مجدد  توافق  این 
هم  روی  و  می کنند  کار  مستقل  به صورت  و  هستند 
این  از  هرکدام  معطل گذاشتن  دارند.  انکارناپذیری  اثر 
راه حل ها برای دیگری اشتباه است. حاال تا وقتی که به 
این توافق برسیم یا نرسیم، باید درک کنیم که هر نوع 
معاملۀ هسته ای با طرف غربی اساسًا شکننده است. به 
این دلیل که معاملۀ تعلیق تحریم در مقابل نقطۀ گریز 
زمان  از  هسته ای  گریز  از  فاصله  که  مادامی  هسته ای 
بازاعمال تحریم همیشه کوتاه تر باشد، آمادگی شکستن 
آن وجود دارد. با توجه به این شرایط اساسًا پاسخ نهایی 

باشد.  توافق نکردن  یا  توافق کردن  نباید  سؤال  این  به 
بلکه باید تغییر نوع نگهداشت دارایی ارزی بانک مرکزی 
از  بیش  را  ترامپ  آنکه تحریم های دورۀ  باشد. توضیح 
آنکه شبیه به تحریم سیسادا و بعد ببینم، شبیه به تحریم 
کرد.  بحث  آن  دربارۀ  می توان  و  می بینم   1379 سال 
به تحریم سال 1379 دادیم و می توان  ما  پاسخی که 
گفت که پاسخی نسبتًا عاقالنه هم بود، این نبود که به 
را  ما  مرکزی  بانک  پول های  همۀ  که  آمریکایی هایی 
پول  که  کنیم  اصرار  بودند،  کرده  بلوکه  در کشور خود 
ارزی و  نقشۀ  به دنبال آن رفتیم که  بلکه  را بدهد؛  ما 
به تبع آن نقشۀ تجاری خود را تغییر دهیم و برای دورۀ 
طوالنی تقریبًا سی ساله طبق آن نقشۀ ارزی و تجاری، 
با موفقیت نسبی کار خود را انجام دادیم. امروز هم با 
نگهداشت  نحوۀ  باید  نکردن  یا  توافق کردن  به  توجه 
دارایی بانک مرکزی تغییر کند و معمواًل برای کشوری 
تجاری  نقشۀ  چون  نمی شود؛  توصیه ای  چنین  عادی 
و  می شود  بافته  رج به رج  می ماند.  فرش  مثل  کشورها 
نمی شود آن را تغییر داد. اما دربارۀ ایران که محصوالت 
می توان  است،  محدود  بسیار  صادرات  و  واردات  اصلی 
این توصیۀ سیاست گذارانه را پیشنهاد کرد که در دوره ای 

کمتر از یک سال، این کار را انجام دهیم.

آقای  دورۀ  در  که  دیگری  بحث   
روی  آیا  است.  ارزی  پیمان سپاری  بود،  مطرح  همتی 
این مسئله برای جهش ارزی و تأثیری که ممکن است 

بگذارد، می توان مانور داد؟
واقعیت این است که پیمان سپاری ارزی برای کشوری 
اگر  و حتی  است  فشار  آن تحت  پرداخت های  تراز  که 
چون  می دهد.  جواب  همیشه  نباشد،  هم  فشار  تحت 

پیمان سپاری ارزی هم بخشی از موضوع دفتر حساب سرمایه است و منبع باز بودن حساب سرمایه، صادراتی است که 
خارج از حساب شما رخ می دهد.

پیمان سپاری ارزی برای کشور ایران همواره باید باقی بماند؛ چون ایران به جز انتخاب یک حساب سرمایۀ بسته 
چاره ای ندارد. چراکه به عنوان کشوری در حال توسعه باید سیاست پولی مستقلی داشته باشد و از طرف دیگر به دالیل 
متعدد نمی تواند به آن فکر نکند. پس حتمًا باید حساب سرمایه را ببندد و یکی از ابزارهای اصلی بستن حساب سرمایه 
نیز موضوع پیمان  سپاری است. البته اینجا دو مدل وجود دارد: مدل اول این است که همه باید پیمان سپاری را در قالبی 
خاص تودیع کنند؛ یعنی آن را در بازاری در پوشش بانک مرکزی با نهادهایی مشخص که صرافی ها هستند، جابه جا 
کنند. این کار معمواًل هزینه های پنهان و بوروکراتیک زیادی دارد؛ اما ریسک کمتری دارد. مدل دیگر هم این است 
که بگوییم مثاًل صادراتی در مقابل واردات انجام دهیم و همه در مقابل همدیگر آزاد باشند. اشکال اینجاست که چون 
طرف در بازار آزاد می فروشد و بعداً برای پرکردن داخل الشه ای که فروخته، عماًل به صورت دوره ای می تواند بر نرخ 
ارز فشاری بیاورد تا همه که با هم در دوره ای می خرند، به خصوص دوره ای که قیمت ها فزاینده است و افراد عادت 
دارند ارز نگه داری کنند و کارهای مختلفی انجام دهند، عماًل فشارهای مختلفی تحمیل خواهد شد. درنهایت راه حلی 
که به نظر من می رسد و در همۀ بحران های ارزی معمول دیگر هم انجام شده، این است که خود بانک مرکزی کل ارز 
ناشی از صادرات را جمع کند و خودش هم تخصیص بدهد؛ به این معنا که بانک هم زمان ارز بگیرد و ریالش را در ایران 
آزاد کند. حاال باید تدبیر کرد که در اوضاع ارزی بانک مرکزی که ساختار ارزِی رسمِی اعتمادپذیر ندارد و صادرکننده 
نمی تواند اعتماد کند و به آن واریز کند و ریالش را تحویل بگیرد؛ چراکه نگران است پولش به خاطر مقصد تراکنش 
هم تحریم شود. پس باید برگردیم به تغییر در نحوۀ نگه داری دارایی ارزی بانک مرکزی. این نگرش، موضوع تغییر 
با بازیابی و احیای سیستم ارزی بانک مرکزی به معنای جدید را هم در خود دارد. پس در نهایت سؤال پیمان سپاری 

با سوال نحوۀ نگهداشت ذخایر بانک مرکزی باید جواب داده شود؛ نه از پیچ و خم های چرخ دنده های بروکراتیک.

1.  منحنی J : بیانگر رابطۀ بین نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری

برای  ارزی  پیمان سپاری  که  است  این  واقعیت 
کشوری که تراز پرداخت های آن تحت فشار است و 
حتی اگر تحت فشار هم نباشد، همیشه جواب می دهد. 
چون پیمان سپاری ارزی هم بخشی از موضوع دفتر 
حساب سرمایه است و منبع باز بودن حساب سرمایه، 
صادراتی است که خارج از حساب شما رخ می دهد.



کانال های اثرگذاری جهش های نرخ ارز بر تورم کدام است؟ کیفیت اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تورم 
در هر کانال چگونه است؟

یکی از مباحثی که شاید در یکی دو سال اخیر و مخصوصًا از ۲۲فروردین 1397 مطرح شد، این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
به عنوان ارز مرجع اعالم کردیم و این مقدمه ای برای اتفاقات بعدی شد. مفهومی بین کارشناسان اقتصادی همیشه وجود 
داشته که به هرحال جهش نرخ ارز، علت تورم است یا معلول آن؟ در این زمینه بحث زیادی وجود دارد و هرکس به دید 
خود و مکتب خود به این سؤال پاسخ می دهد؛ اما اگر بخواهیم به بحث های کاربردی در این زمینه بپردازیم، مشخص است 
که تورم می تواند از دو جهت ایجاد شود؛ یکی از فشار تقاضا و دیگری از فشار هزینه ها. بسیاری از اوقات این فشار تقاضا 
ناشی از پایۀ پولی است و می بینیم که در بازار میان عرضه و تقاضا به صورت کالن تعادل به هم می خورد و وقتی که به 
تقاضا فشار وارد می شود، افزایش قیمت به وجود می آید. این موارد در ادبیات اقتصادی به عنوان دلیل تورم شناخته می شوند.
یکی دیگر از عللی که باید به عنوان فشار تقاضا دربارۀ آن بحث کرد، نقدینگی است که درحقیقت روی دیگِر تقاضا را 
به ما نشان می دهد و این هم مشخص است که نقدینگی کنار آن سلسله اتفاقاتی که ایجاد می شود، تقاضای کل را زیاد 

کرده و تورم را ایجاد می کند.
حال باید دید آیا نرخ ارز بر تورم اثر می گذارد؟ باید گفت به صورت مطلق نمی توان به این سؤال پاسخ داد. چون متغیرها 
بسیار اثرگذارند. مثاًل ابتدای دولت دهم میزان نقدینگی، چیزی در حدود ۴8۰ همت بود؛ اما درحال حاضر چهار هزار همت 
است. حال آیا این نقدینگی کاماًل ناشی از نرخ ارز است؟ نمی توان به راحتی همه را ناشی از آن دانست. به اینجا که می رسیم، 
وارد بخش بعد می شویم و می گوییم تورم می تواند از جای دیگر هم ناشی شود و آن فشار هزینه هاست. به نظر می آید که 
نرخ ارز در اینجا بیشترین تأثیر خود را می گذارد و آن قیمت نهاده های تولید است که در ادامه عرض خواهم کرد. در هفت 
ماهۀ امسال قرار بوده تا پایان سال 8میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی قرار بدهیم؛ اما آمارها نشان می دهد 

که تا ابتدای آبان ماه، این 8 میلیارد را تمام کرده ایم.
در ابتدای دولت دهم میزان نقدینگی ۴8۰ همت بوده است؛ اما اآلن ۴هزار همت شده است؛ یعنی یک رقم عجیب. حال، 
این را با نرخ ارز امروز حساب کنید و ببینید که رقم آن چقدر می شود؛ یعنی ما چقدر از اقتصاد دنیا عقب افتاده ایم. شما اگر 
۴8۰هزارمیلیارد تومان ابتدای دولت دهم را با ارز 3۰۰۰ تومانی حساب کنید، 1۶۰میلیارد دالر می شود. امروز ۴ هزار همت 
را با ارز ۲7 و ۲8 هزار تومانی حساب کنید. ما به خاطر این نقدینگی از اقتصاد دنیا بسیار عقب افتاده ایم. حال وقتی از فشار 
هزینه ها صحبت می شود، می گویم قیمت نهاده های تولید، قیمت عوامل تولید؛ در اینجا جایگاه نرخ ارز را می بینید! می گوییم 
بخشی از نهاده های تولید ما وارداتی است. در اینجا فشار هزینه ها را داریم. حتی اگر کاالهایی هم که تولید می شود و حتی 
کاالهای صادراتی ، بر اساس آمار، میانگین بین ۴5 تا 5۰ درصد ارزبری دارد، یعنی منشأ تولید، خارجی است. ما در این سال ها 
چه کرده ایم؟ باید تالش می کردیم این ارزبری را کم کنیم؛ یعنی در اوضاعی که تحریم ها نبود، چه کرده ایم؟ به هر حال 

همیشه در اقتصاد کشور این بوده که در سایۀ افزایش قیمت های نفت رها بوده ایم.
میانگین ارزش هر ُتن کاالی صادراتی ما چقدر است؟ به خاطر همان ارزبری می گویم؛ یعنی کاالی صادراتی ما اصاًل 
ارزش افزوده ندارد. با وجود اینکه از اقتصاد مقاومتی و درون زایی و برون گرایی حرف می زنیم، اآلن میانگین ارزش هر ُتن 
کاالی صادراتی، 35۰ دالر است. به این دلیل که در حوزۀ دانش بنیان کاری انجام نشده است. در حوزۀ دانش بنیان می توان 
کاالیی را صادر کرد که یک کیلوی آن، یک میلیون دالر ارزش دارد؛ اما در این زمینه کار نکرده ایم. پس وقتی از فشار 
هزینه ها صحبت می کنیم، بخشی از کاالهای نهاده های ما کاماًل وارداتی است. بخشی از کاالهای تولیدی هم از خارج 
است. پس اینجا تورم وارداتی وجود دارد. خاستگاه تورم ناشی از فشار هزینه، نرخ ارز است؛ اما نمی پذیرم که بگوییم تمام 
مشکالت تورم در کشور ناشی از نرخ ارز باشد. شما فشار تقاضا و از آن طرف هم فشار هزینه ها را دارید که من می گویم 

فشار هزینه های ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی به تورم و بروز مشکالت دیگر منجر می شود. 
یکی دیگر از دالیلی که می تواند بر تورم اثرگذار باشد، این است که نرخ ارز به صورت متغیر در نظر گرفته شود و انتظار 
نرود که اگر نرخ ارز از 3۰۰۰ تومان به ۲7۰۰۰ تومان رسید، دلیل نشود که تورم هم نُه برابر شود. نباید علت ایجاد تورم را فقط 
نرخ ارز بدانیم. کسری بودجۀ دولت یکی از علل رشد تورم است که خود این کسری بودجۀ دولت، معلول تحریم هاست. وقتی 
اُفت درآمدهای نفتی وجود دارد و دخل و خرج با هم نمی خواند، کسری بودجه ایجاد می شود. تحریم ها حدود ۲۰ تا ۲5 درصد 
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 از کانال هایی که در بحث عرضه و 
تقاضا نام بردید، کدام یک می تواند نقش مهم تری داشته 

باشد؟
فکر می کنم حاکمیت باید در حوزۀ عرضۀ ارز، در بازگشت 
از  کند.  ایجاد  تسریع  و  تسهیل  صادرات  از  حاصل  ارز 
چرخۀ  به  ارز  یورو  ۲3میلیارد  اآلن  تا  ۲۲ فروردین 97 
اقتصادی کشور برنگشته است. متأسفانه دیدگاهی که در 
جامعه وجود دارد و ناشی از اطالعات غیرکارشناسی شده 
است، دیدگاه حاضر است که در آن ابهامی وجود دارد 
است  صادرکنندگانی  مربوط به  یورو  ۲3میلیارد  این  که 
تا  بین صفر  برنگرداندند. صادرکننده  را  ارزی  هیچ  که 
حاضر  در حال  اما  برگرداند.  باید  را  خود  ارز  صد درصِد 
صادرکنندگانی وجود دارند که به طور مثال ۶۰درصد ارز 
خود را برگرداندند و ۴۰درصد آن باقی مانده است. آیا 

این ها مجرم و متهم اند؟ نه.
که  شود  استخراج  متقنی  آمار  باید  مسئله  این  از 
مشخص شود چقدر ارز برنگشته است. این کار تسهیل 
بشود؛ یعنی اگر بتوانیم عرضۀ ارز را افزایش دهیم، اوضاع 
صادرات کشور خوب است. پیش بینی ها نشان می دهد بر 
مبنای آمار هفت ماهه ، تا پایان سال به بُرش ۴5 میلیارد 
دالر می رسیم. باید از این ۴5میلیارد دالر، 1۰درصد آن 
به صادرکننده تخفیف داده شود. پس مجموعًا ۴۰میلیارد 
دالر، ارز صادراتی داریم. واردات ما هم به همین مقدار 
است. پس وقتی که این ها می توانند همدیگر را پوشش 
دهند، باید تورم ایجاد شود؟ تورم زمانی ایجاد می شود 
که ترازها متعادل نباشد. من به دو دلیل اجازۀ تأمین ارز 
واردات را نمی دهم. 1. وجود محدودیت ورود ارز؛ ۲. وجود 
تصمیم گیری   حوزه های  مقررات.  و  قوانین  محدودیت 
بسیار گسترده است و همه در حال تصمیم گیری هستند. 
گمرک  می گیرد،  تصمیم  خودش  برای  مرکزی  بانک 
برای  صمت  وزارت  می گیرد،  تصمیم  خودش  برای 
خودش  برای  راه و شهرسازی  می گیرد،  تصمیم  خودش 
تصمیم می گیرد. فرض کنید می خواهید کاالیی را وارد 
کنید. باید به چند نهاد مراجعه کنید؟ چند نهاد مختلف 
متولی  که  می گوییم  ما  می کنند؟  کار  مسئله  این  روی 
چیزی  این  است.  وزارت صمت  کشور  خارجی  تجارت 
در  اما  باشد؛  پذیرفته شده  همگان  بین  باید  که  است 
دولت های قبل چه اتفاقی افتاده است؟ مجموعه ای به 
نام شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی درست شده، 
ریاست این شورا هم بر عهدۀ رئیس جمهور است. ما در 
دولت دهم و یازدهم این شورای عالی توسعۀ صادرات 
غیر نفتی را از ذیل اصل 1۲7 و 138 قانون اساسی خارج 
کردیم. این شورای عالی صادرات چه بود؟ دبیرخانۀ آن 
سازمان تجارت ایران بود. هر هفته کل دستگاه هایی که 
می شدند  جمع  داشتند،  خارجی  تجارت  آتش  بر  دستی 
و تصمیم هایی می گرفتند. درنهایت هم رئیس جمهور یا 
وزیر، این تصمیم ها را ابالغ می کرد و الزم االجرا بود. اما 
این را برداشتند. یکی از پیشنهادهای ما به دولت همین 
بوده که این شورا فعال شود و ذیل اصل 1۲7 و 138 
قانون اساسی کار خود را انجام دهد. پس ما اینجا باید 
حوزۀ عرضۀ ارز را تسهیل کنیم؛ یعنی اجازه بدهیم که 
اولویتی  با  بیاید و مشکالت نیما را حل کند و  ارز  این 
که وجود دارد، اجازه دهیم ارز حاصل از صادرات بیاید؛ 
ولی ما کاالهای وارداتی را اولویت بندی کرد ه ایم. گفتیم 

نرخ تورم را تشکیل می دهند که به هر حال باید در طول 
سال های گذشته مقداری قدرت تولیدی خود را افزایش 
می دادیم و ارزبری را کم می کردیم؛ چرا که سه چهار قلم 
از کاالهای ما وارداتی است و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می شود. گفتند سامانۀ نیما را به عنوان لنگرگاه نرخ ارز 
ایجاد کنیم. این لغت شاه کلید بانک مرکزی بوده است. 
اما آیا نیما لنگرگاه نرخ ارز است؟ آیا نیما می تواند نرخ 
ارز را تعیین کند؟ در حال حاضر اختالف نرخ نیما و بازار 
و  نشسته ایم  اینجا   ما  ولی  است؛  حداقل ۲۰درصد  آزاد 

می گوییم که به نرخ نیما دست نزنید. 
خود  مسئلۀ  به  بعد  و  می کنم  وارد  نقدی  اینجا  در 
برمی گردم. شما می گویید صادر کنندۀ من باید 8۰ درصد 
که  بود  قانونی  این  بیاورد.  نیما  سامانۀ  به  را  خود  ارز 
پارسال بانک مرکزی  وضع کرد و بعد لغو شد. یعنی از 
سال 97 تا پارسال، تابویی به نام نیما درست شده بود 
که هیچ کس حق نداشت به آن نزدیک شود. این باید 
صندوقش پر باشد؛ برای اینکه نیما می خواهد تأمین ارز 
چگونه  نیما  ارز  نرخ  که  می پرسیم  دوستان  از  ما  کند. 
تعیین می شود؟ پاسخ می دهند که از راه عرضه و تقاضا. 
اما این چنین نیست. نرخ ارز در حالت عادی تابع عرضه 
و تقاضاست؛ اما به صورت کلی تابع چند متغیر است و 
عرضه و تقاضا هم به همین ترتیب تابع چند متغیر است. 
وقتی می گویم نرخ ارز تغییر پیدا می کند و بر تورم اثر 

می گذارد، باید اینجا را ببینیم. 
نرخ ارز تابع سه متغیر است:

 1. نوع ارز چیست؟ 
۲. بازار هدف کجاست؟ 

3. ارز کجاست؟
اآلن صادرکنندۀ خود را مجبور می کنید که وارد نیما 
که  ندارم  کاری  صادرکننده  حرف های  به  اینجا  شود. 
علمی  می خواهم  است.  گزاف  من  هزینه های  می گوید 
و منطقی صحبت کنم. می گوییم باید در سامانۀ نیما با 
صادرکنندگان پتروشیمی و نفتی رقابت کنید که برخی 
گرفته اند  خود  خوراک  برای  ۴۲۰۰ تومانی  ارز  آن ها  از 
نرخ  مقدار  می گذارد.  اثر  ارز  نرخ  بر  مطمئنًا  کار  این  و 
را  روپیۀ هند  و  بروید  نیما  به  ارز هم مهم است. اآلن 
بیاورید. هیچ کس از شما نمی خرد. بعد هم ما داخل نیما، 
صراف ها را قرار دادیم و من خودم نمی دانم که کارکرد 

صراف ها در نیما چیست.
و  شود  تعدیل  ارز،  نرخ  که  هستید  آن  دنبال  شما 

تورم کاهش پیدا کند. همچنین به دنبال آن هستید که 
اتفاق بیفتد که نتیجۀ آن  فراوانی کاال در داخل کشور 
باید  مردم.  برای  بیشتر  رفاه  و  اشتغال  تولید،  می شود 
اجازه بدهید که صادرکنندگان کوچک و متوسط از نیما 
بیرون بیایند و ازرویۀ واردات درمقابل صادرات استفاده 
کنند. فشار نیما را کم کنید. یکی از دالیل افزایش نرخ 
تورم و هزینه ها همین است؛ یعنی ثبت سفارش انجام 
ثبت سفارش  امروز  نیما می ایستد.  در صف  و  می گیرد 
می کند و ممکن است یک ماه دیگر ارز را تحویل بگیرد. 
این ها همه بر هزینه های مختلف اثر می گذارد و قیمت 
تمام شده را به صورت خودکار باال می برد و این بر سطح 

عمومی قیمت ها نیز اثر گذار است.
ارز بر  این است که نرخ  جمع بندی سؤال اول شما 
تورم اثر می گذارد؛ اما به این معنا نیست که سایر متغیرها 
فراموش شوند. در اوضاع فعلی می توانیم بگوییم که نرخ 
ارز از طریق تورم وارداتی بر سطح عمومی قیمت های 

ما اثر می گذارد.
است؛  ارز  نرخ  هزینه،  فشار  از  ناشی  تورم  خاستگاه 
در  تورم  مشکالت  تمام  بگوییم  که  نمی پذیرم  اما 
از  و  تقاضا  باشد. شما فشار  ارز  نرخ  از  ناشی  کشور 
آن طرف هم فشار هزینه ها را دارید که من می گویم 
نهاده های  قیمت  افزایش  از  ناشی  هزینه های  فشار 
وارداتی به تورم و بروز مشکالت دیگر منجر می شود. 

که ارز حاصل از صادرات یا به سامانۀ نیما می رود یا اگر 
هم به این سامانه نرفت، فقط می تواند این 318۰ قلم 
کاال را وارد کند. بقیۀ کاالها چطور؟ ما در اینجا 7۰۰۰ 
کاال داریم و طبق آن 7۰۰۰ کد تعرفه وجود دارد. بقیه 
باید کجا برود؟ پاسخ این است که بقیه باید به نیما برود. 
از کجا آمده؟  سؤال این است که این 318۰ قلم کاال 
تولید  اولیۀ  این کاالها مربوط به مواد  گفته می شود که 
اولیه  مواد  از  خیلی  من  می گویم  است.  ماشین آالت  و 
و ماشین آالت را می بینم که در لیست نیست. دوستان 
می گویند ما آن را درست می کنیم و افزایش می دهیم. 
انتقاد  می خواهیم  اتفاقًا  ما  و  باشد  این  نباید  می گوییم 
طالیی  امضای  می شود.  فساد  موجب  این ها  که  کنیم 
همین امور است که من به شما مراجعه کنم و بگویم 
در فهرست این 318۰ قلم، فالن کاال نیست. شما هم 
بگویید که به آن اضافه می کنیم. بحث من این است که 

در اینجا باید شاخص قرار داده شود.
داده ایم  انجام  کاری  تجارت  توسعۀ  سازمان  در  ما 
فالن  سال،  در  گفت  ما  کاالیی  گروه های  از  یکی  و 
سال  ماه  بهمن  از  ولی  می کنیم؛  صادرات  دالر  مقدار 
نشده  کشور  اقتصادی  چرخۀ  وارد  ارزی  هیچ  گذشته 
آنجا  برویم و در  نیما  به سامانۀ  باید  اینکه  برای  است. 
ارز خود را به قیمت پایین تر از قیمت بیرون عرضه کنیم 
شد  پیشنهاد  دهیم.  انجام  را  کار  این  نیستیم  حاضر  و 
واردات در مقابل صادرات انجام شود. گفتند این کاالها 
افراد دیگری واگذار شده است. وقتی که مثاًل  قباًل به 
شرکتی یک میلیون دالر صادرات دارد، ارز آن راحت تر 
است. بالخره کمیت ارز هم شاخص است. می گویید من 
۲۰۰هزار روپیه در هند دارم. من هم می گویم یک میلیون 
دالر در امارات دارم. معلوم است که واردکننده در اینجا 
از من یاد می گیرد. می گوید ارزهای ما کوچک است و 
من  از  واردکننده  است.  پراکنده  و  زیاد  آن  کلی  حجم 
است.  318۰قلم  جزو  که  واردکننده ای  حتی  نمی خرد؛ 
که  دارد  تقاضا  این قدر  واردکننده  اآلن  بخرد،  هم  اگر 
دیگر سمت ما نمی آید. اآلن چه اتفاقی افتاده و از دالیل 
تورم چیست؟ صادرکننده به واردکننده مراجعه می کند و 
واردکننده به ازای هر دالر، مبلغی را دریافت کرده که 
کار  این  باعث  ما  خود  کند.  دریافت  را  کوتاژ صادراتی 
این مشکالت می افتد،  اتفاقی که اآلن به خاطر  شدیم؛ 
انجام  صادرات  ما،  واقعی  صادرکنندگان  که  است  این 
نمی دهند. صادرکننده، صادرات خود را به کس دیگری 
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افزایش  ارز در حال  گاهی در اوضاعی هستید که نرخ 
است و واردکننده ای حتی اگر کاالیی را با نرخ ارز پایین 
گردش  در  سرمایۀ  می خواهد  وقتی  باشد،  کرده  وارد 
خود را افزایش دهد و کاال بخرد، مجبور است کاالیی 
باالتر  قیمت  با  کرده،  وارد  پایین  ارز  نرخ  با  که  را هم 
بفروشد که بتواند سرمایۀ خرید را تأمین کند و این خود 
این  هم  دیگر  نکتۀ  می کند.  ایجاد  را  مضاعفی  بحران 
تورم  در  معامالتی  باید دقت شود هزینه های  است که 
ناشی از نرخ ارز اثر دارد. هزینه های معامالتی خیلی زیاد 
بخش  دیگر  یکی  نیما ست.  صف  آن ها  از  یکی  است. 
باالیی  هزینه های  همه  این ها  است.  وجوه  نقل و انتقال 
مرکزی  بانک  اینکه  و  است  نوع عرضه  دیگری  دارند. 
چه ارزی را می دهد؟ این هزینه های مبادالتی بر قیمت 
تمام شدۀ نهاد ه های وارداتی هم اثر می گذارد و تورم را 
هم افزایش می دهد. البته شاید کسی به این نکته اشاره 
اتفاقًا  اما  ندارد؛  ارز  به  ربطی  تورم  این  بگوید  و  نکند 

هزینۀ معامالتی، ناشی از مشکالت ارزی است.
اگر  فرمودید،  که  مواردی  بین  از   
تأکید خواهید  به کدام یک  کنید،  اولویت بندی  بخواهید 

کرد؟
اعتقاد من این است که اولویت بندی اصلی، بازگشت 
ارز حاصل از صادرات است؛ یعنی اگر عرضۀ ارز اتفاق 
بیفتد، باید کارشناسی شده و مدل مسیر آن طراحی شود 
را  آن  متغیرهای  و  می افتد  اتفاقاتی  چه  که  بگوییم  و 
که  روش هایی  سایر  نسبت به  می کنم  فکر  اما  بیاوریم؛ 
دارد.  این روش حداقل هزینۀ کمتری  امتحان کردیم، 
حاال ممکن است به برخی سیستم ها اعالم  کنیم که نرخ 
ارز باال برود و خوب است که نرخ ارز باال برود و صادرات 
ما زیاد شود. من فکر نمی کنم هیچ کارشناس اقتصادی 
این گزاره را قبول داشته باشد که نرخ ارز، صادرات را 
زیاد می کند. می گویم این کار در کوتاه مدت، صادرات را 
افزایش می دهد. حال چرا نرخ ارز نمی تواند صادرات ما 
را زیاد کند؟ زیرا خیلی از کاالهای صادراتی ما وابسته به 
ارز  بنابراین شاید در دورۀ اول که نرخ  واردات هستند. 
زیاد می شود، صادرات زیاد شود؛ اما در دوره های بعدی 
باید کاالی وارداتی خریداری شود و بعد همان را تولید و 
صادر کرد. این کار اثرگذاری آن را خنثی می کند. به نظر 
من بیشتر هم خنثی می کند؛ چون افزایش نرخ ارز، اثر 
ارز  نرخ  مثاًل  اینکه  و  می گذارد  نهاده  آن  روی  را  خود 
می رود  باال  ۲۰درصد  هم  نهاده ها  رفته،  باال  ۲۰ درصد 

و بحث تورم داخلی هم هست و آن وقت آیا صادرات 
را زیاد می کنید؟ همچنین هزینۀ دستمزد را؟ بخشی از 
بحث های دستمزدها را دولت و شورای عالی کار تعیین 
تأمین  این ها  داخل خود  آن هم  از  بخشی  اما  می کند؛ 
می شود و درون زاست؛ در اختیار من و شما نبوده و اصاًل 
دستوری نیست که این اتفاق بیفتد. به نظر من می توان 
گفت  یکی از دالیل افزایش دستمزدها، افزایش نرخ ارز 
می تواند  هم  این  هزینه هاست.  فشار  افزایش  از  ناشی 
و  می گذارد  اثر  دستمزدها  بر  که  باشد  دالیلی  از  یکی 
هستند؛  تولید  هزینۀ  مهم ترین  هم  دستمزدها  خود 
یعنی اگر بخش کار و سرمایه را در  کنار هم قرار دهید، 
می بینید که در بخش سرمایه، ماشین و تجهیزات گران 
می شود و در بخش کار هم دستمزد گران می شود. لذا 
تورم خودبه خود از دو طرف قیمت ها را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 
پیمان سپاری  دربارۀ  ما  بعدی   سؤال 
اشاره  آن  به  پیشین  مباحث  در  البته  که  است  ارزی 

فرمودید.
ارزی  پیمان سپاری  از  صحبت  وقتی  می کنم  فکر 
می شود، به دهۀ هفتاد برمی گردیم که هنوز هم خیلی 
بانکی  سیستم  به  زمان  همان  از  ما  صادرکنندگان  از 
اگر  است.  نشده  تکلیف  تعیین  اصاًل  و  دارند  بدهی 
در  گفت  باید  کنیم،  صحبت  دقیق  به صورت  بخواهیم 
چهار دهۀ گذشته، چهار تکانۀ بزرگ ارزی داشتیم. سال 
دوران  طول  در  یعنی  شد؛  لغو  ارزی  پیمان سپاری   79
جنگ تحمیلی به خاطر بدهی های ارزی کشور که ناشی 
از جنگ بود، با پیمان سپاری ارزی محکم، از صادرکننده 
تضمین می گرفتند که ارز خود را برگرداند. ما اآلن چیزی 
نداریم. در حال حاضر این فشارها نیست و ما اعتقاد داریم 
که اصاًل دیدگاه های سلبی جواب نمی دهد؛ چون اعتقاد 
اگر  چون  برمی گرداند؛  را  خود  ارز  داریم  صادرکننده، 
برنگرداند، نمی تواند کار کند. ما سال گذشته گفتیم این 
چه معنا دارد که بانک مرکزی می گوید 8۰درصد باید به 
نیما برود و ۲۰درصد هم با روش های دیگر؟ گفتیم به 
هر روشی که می خواهید عمل کنید! حال، این روش ها 
واردات  نیما،  سامانۀ  در  پرداخت  که  بود  قرار  این  از 
در برابر صادرات ُخرد، واگذاری پروانۀ صادارتی به غیر، 
پرداخت بدهی های ارزی و سیستم بانکی و اسکناس به 
نرخ سنا. به نظر من یکی از مواردی که با دانشگاه باید 
دربارۀ آن فکر کنیم و به نتیجه برسیم، این است که با 

واگذار می کند که آن را انجام دهد. چون می گوید اگر 
بخواهم به اینجا بیایم و به واردکننده ای هم کاال بدهم، 
باید بر سرم منت بگذارد. دوره ای بود که قیمت نیما از 
قیمت بازار بیشتر بود و صادرکنندگان مّنت می گذاشتند. 
آورده  فشار  نیما  روی  وقتی  است.  شده  بالعکس  اآلن 
ارز  نرخ  اینکه  اول  می آید ؟  پیش  تبعاتی  چه  می شود، 
ارزشمند  بیرون  ارزهای  از آن طرف هم  و  باال می رود 
باال می رود،  آنجا  ارز در  اینکه وقتی نرخ  می شود. دوم 
چه کسانی نرخ ارز را تعیین می کنند؟ می گویند عرضه 
آنجا قدرت هایی وجود دارد که حجم های  اما  و تقاضا؛ 
باشند. سومین مورد  تأثیرگذار  دارند و می توانند  باالیی 
هم این است که صادرکننده، صادرات را انجام می دهد؛ 
اما ارز را نمی آورد و جایی نگه می دارد. آن وقت باز هم 
این فشار وارد می شود و هزینۀ واردات، باال می رود. ما 
به این ها گفتیم میزان ارزی که برای ما می آورید، چقدر 
ارز  دالر  ۲/5میلیارد  سال  پایان  تا  ما  می گویند  است؟ 
نیما وجود  در  را که  تعرفه ها  از  ما یک سری  می آوریم. 
بیرون می آوریم؛ تعرفه هایی که کاالهای  آنجا  از  دارد، 
آن نیاز مردم است. فرض کنید می خواهید کاالیی را وارد 
کنید. می گویند باید به نیما برود. در آنجا هم باید یک ماه 
در صف بایستد. اگر این کاال وارد کشور نشود، حتی اگر 
کاالی مصرفی هم باشد، با خود تبعاتی به همراه دارد 
و قیمت هم باال می رود. گفتیم که این، کد تعرفه های 
صادراتی شماست، این هم کد تعرفه های وارداتی. این ها 
را با هم لینک می کنیم و واردات را درمقابل صادرات این 
آن  نتیجۀ  انجام می دهیم.  پایلوت  به صورت  گروه کاال 
نیما کم شده، مشکل صادرکننده  بر  را می دانیم؛ فشار 
می شود،  حل  واردات  مشکل  درنتیجه  و  می شود  حل 
تورم هم کنترل شده و ثبات ایجاد می شود. اگر نرخ ارز 
من متعادل باشد و ثبات داشته باشد، مطمئنًا تورم من 
هم کاهش می یابد. در اینجا نرخ نیما و نرخ بیرون به 
یکدیگر نزدیک می شود و مطمئنًا نرخ پایین خواهد بود. 
البته شاید در کوتاه مدت، مقداری در کاالهای مصرفی  
خود تورم داشته باشیم؛ اما در بلندمدت وقتی که عرضۀ 
ارز را در این حوزه زیاد کنیم، مطمئنًا قیمت پایین خواهد 
اینجا مدنظر اصلی ماست،  البته آن چیزی که در  آمد. 
نیازهای بخش تولید است و اینکه به سمتی حرکت کنیم 
که در این نیاز، خودکفا بشویم و بخش تولید ما از نرخ 

ارز منفک شود. 
که  است  این  ارز  از  ناشی  تورم  دربارۀ  دیگر  نکتۀ 

یک سری از کشورها مثل عراق و افغانستان و پاکستان 
که ریالی هستند، صادرات به صورت ریالی معنا ندارد و 
منظور ما فروش ریالی است. اآلن صادرکننده ای به من 
مراجعه می کند و می گوید افغانستان اصاًل دالر ندارد و 
ریال می دهد. سؤال این است که این ریال از کجا آمده؟ 
باشد؟  افغانستان  بازار  در  ریال  این همه  می شود  مگر 
این ها همه معضل است. البته ما جلوی خیلی از آن ها را 
گرفته ایم. این ریال همان مشکل پایۀ پولی است که از 
آن صحبت می کنیم. نمی خواهیم این اتفاق بیفتد. آن ها 
می کنند  تبدیل  ریال  به  و  کرده  جمع  را  بازار  کف  ارز 
حدود  1۶ مرداد 97  تا  ما  می دهند.  ما  صادرکنندۀ  به  و 
سه میلیارد یورو صادرات مان به عراق و افغانستان بوده و 
مصوبه داشتیم که با این ها مشکلی نداشته باشیم. حال 
ریالی  نمی توانیم  برگشته؟  کشور  به  ارز  سه میلیارد  آیا 
مبادله  کاال  چگونه  ما  مرزنشینان  اآلن  کنیم.  را حذف 
می کنند؟ دالر و روپیه و دینار که نمی گیرند. بحث های 
موضوعی  بلکه  نیست؛  اقتصادی  موضوعی  فقط  ارزی 
اجتماعی است. البته درست است که ارز، همۀ متغیرها 
با  که  را  رفتاری  نمی توان  می دهد،  قرار  تحت تأثیر  را 
مرزنشین  صادرکنندۀ  با  می شود  تهران  در  صادرکننده 
در سیستان وبلوچستان و کردستان نیز همان رفتار شود؛ 

چون قواعد آن فرق می کند.
بدهی های  ما،  ارزی  جهش های  مهم  دلیل  اولین 
ناشی از جنگ بوده و دومین دلیل هم اُفت قیمت نفت 
در بازار و بخش مهم تر هم به دلیل تحریم ها بوده است. 
تکانۀ  اولین  که  است  7۲ تا 7۴  سال های  بین  آمار  این 
ارزی ما بوده و دالر از 1۶1 تومان به ۴18 تومان رسیده 
در  دوم  دورۀ  است.  کرده  رشد  159 درصد  یعنی  است. 
که  است  اصالحات  دولت  زمان  و  7۶ تا 77  سال های 
رشد  89درصد  سال  یک  در  و  بوده  ۴83 تومان  دالر 
شدت  زمان  در  و   91 سال  هم  سوم  تکانۀ  می کند. 
به  1۲5۲ تومان  از  دالر  که  بوده  هسته ای  تحریم های 
 97 سال  در  و  195 درصد  یعنی  می رسد؛  3۶98 تومان 
می رسد،  135۰۰ تومان  حدود  به  3983 تومان  از  که 
داریم که  حدود ۲35درصد رشد می کند. تجربه ای هم 
قیمت کاالها بعد از دوسال خودشان را تخلیه می کنند و 
خودشان را با بازار ارز تطبیق می دهند و اآلن این بحث 
وجود دارد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، چه 
تورمی  است  این  مؤمنی  دکتر  تحلیل  می افتد؟  اتفاقی 
که ناشی از افزایش نرخ ترجیحی به نرخ آزاد باشد، اثر 
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شده؟ آیا به اندازۀ افزایش نرخ ارز انجام شده؟
مرغ  و  گوشت  قیمت  افزایش  از  بخشی  اتفاقًا 
و  تورم  میان  تقابل  بنابراین  رانت است.  به خاطر همان 
رانت، تقابل غلطی است. بعد شما یک درصد تورم را با 
یک درصد رانت مقایسه می کنید؟! کدام مدل اقتصادی 
یکی  آن ها  وزن  اصاًل  می دهد؟  نشان  را  چیزی  چنین 
است؟ یک درصد تورم با یک درصد رانت، یکسان نیست. 
نتیجه ای  را حذف کردیم و چه  ما می گوییم چند کاال 
این  نتیجه ای خواهد داشت؟ وضع موجود  داشته و چه 
است که رانت همۀ ما را اذیت می کند و زندگی را مختل 

کرده است.
بنده تا اینجا داستان افزایش نرخ ارزها را مطرح کردم 
و در هر دوره ای به خاطر اینکه نرخ ارز باال رفت، اتفاقاتی 
برود؛  باال  نرخ  است که  گفتیم خوب  دوره ای  در  افتاد. 
نیفتاد.  اتفاق  این  ولی  می یابد؛  افزایش  صادرات  چون 
چرا؟ من معتقدم که هیچ وقت سعی نکرده ایم خودمان را 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق بدهیم. لُب کالم، 
درون زایی و برون گرایی است. تالش نکردیم که ارزبری 
تولید داخلی خود را حداقل کنیم. فقط از محدودیت ها 
و ممنوعیت ها استفاده می کنیم که مثاًل جلوی این کاال 
و  نگیریم  را  کاال  آن  جلوی  و  شود  وارد  و  بگیریم  را 
چه  که  برگردم  سامانه  آن  به  می خواهم  شود.  صادر 
کمک هایی به ما می کند. اآلن صادرکنندۀ ما می خواهد 
رفع تعهد کند. لذا برای او هزار سامانه درست کرده ایم. 
اگر می خواهید به نیما بروید، باید از این مسیر بروید. اگر 
می خواهید به سنا بروید، باید از این مسیر بروید. اصاًل 
این ها ربطی به صادرکننده ندارد. شما درگاهی درست 
کنید به نام درگاه رفع تعهدات ارزی تا صادرکننده داخل 
آن بیاید و دیگر برای او مهم نباشد که آن چیست. بقیه 
می خواهد  کاری  هر  و  باشد  مرکزی  بانک  خود  با  هم 
نکنید  را دچار مشکل  اما دیگر صادرکننده  انجام دهد. 

تا برای تأیید و تخصیص ارز، یک ماه در صف بایستد.
بر سیاست  این است که سیاست تجاری ما  مسئله 
وزیر  و  رئیس جمهور  آقای  وقتی  ندارد.  تفوق  ما  ارزی 
طرق  از  کشور  صادرات  توسعۀ  ریل گذاری  می گویند 
این  معنای  به  ریل گذاری  شود،  انجام  صمت  وزارت 
ارزی  سیاست های  بر  تجاری  سیاست های  که  است 
تفوق داشته باشد. قاعدتًا بانک مرکزی مسئول اجرای 
که  می گویند  هم  خودشان  و  است  پولی  سیاست های 
هروقت تراز پرداخت های ما نامتعادل شد، بانک مرکزی 

که  است  جایی  مرکزی  بانک  آیا  اما  کند؛  دخالت  باید 
صادرکننده ها مراجعه کنند؟ اصاًل از لحاظ ساختار نهادی 
را  کار  این  مرکزی  بانک  اما  نیست؛  صحیح  کار  این 
انجام می دهد و سامانه ها در اختیار اوست. البته می دانم 
که دیدگاه آقای صالح آبادی چنین نیست و مطمئنًا این 
مسئله از طرف ایشان اصالح می شود. اگر ما به استفاده 
ضمن  آوریم،  روی  واردات  برای  صادراتی  ارزهای  از 
کم  مرکزی هم  بانک  دغدغۀ  آن مشکالت،  حل شدن 
داریم،  نیاز  ارز  به  که  اوضاع  این  در  کار  این  می شود. 
می گفت  آمد.  مهمانی  ما  برای  اروپا  از  ندارد.  اشکالی 
من زندگی شما را می بینیم و انگار نه انگار که کشورتان 
تحریم شده است. اگر یک درصد از این تحریم هایی را 
جزء  که  اروپایی  کشوری  به  می شود،  وارد  شما  به  که 
اتحادیۀ اروپاست، وارد می کردند، آن کشور به مشکالت 
کشوری  یونان،  مثاًل  گفت  بعد  می شد.  دچار  فراوانی 
چه  ببینید  اما  نیست؛  هم  تحریم  و  است  ورشکسته 

وضعی دارد!
بنابراین وقتی ریل گذاری انجام شد؛ برای مرکزیت 
آن باید احترام قائل شد. به پیامبرpهم چنین امر شد 
ایشان  به  هیچ گاه  َعلَی اهلل«.  ل  َفَتَوکَّ َعَزمَت  »َفاِذا  که 
جمعی  بگیری،  تصمیم  می خواهی  اگر  که  نشده  گفته 
اما  بده؛  انجام  مشورت  شده  گفته  بلکه  بگیر!  تصمیم 

خودت تصمیم بگیر!
مسئلۀ ما این است که بانک مرکزی در سال 1397 
چقدر مقررۀ بانکی و دستورالعمل داده بود که اغلب هم 
نتیجه  این  به  هم  در نهایت  داشتند؟  تضاد  یکدیگر  با 
رسید که کثرت دستورالعمل ها، مقررات و توجه نکردن به 
ساختارهای صادراتی مسئله ساز است. حق هم داشتند. 
مثل این است که فردا به بنده بگویند تو مدیر کارخانه 
هستی! من که بلد نیستم و معلوم است که نمی توانم آنجا 
را جمع کنم. در اینجا هم درست یا غلط، مسئولیتی را 
به بانک مرکزی دادند که ابتدا خودش تصمیم گیر واحد 
بود؛ اما خوشبختانه با تالش های جامعۀ صادرکنندگان  

و مجموعۀ دولتی، مسیر درستی اتفاق افتاد.
بانک مرکزی در سال 97 از تعهد ارزی سخن گفت. 
ارز  باید  که صادرکنندگان  معناست  این  به  ارزی  تعهد 
خودشان را به چرخۀ اقتصادی کشور بازگردانند. از این 
لغت می توان استنباط های مختلفی کرد. چرخۀ اقتصادی 
می تواند مصداق های مختلفی داشته باشد؛ اما مهم این 
است که ارز را برگرداند. دیدگاه رئیس جمهور این است 

است.  رانت ۴۲۰۰ تومانی  اثر  از  آن خیلی کمتر  تورمی 
این عین جملۀ ایشان است. مثاًل چای را از ارز ترجیحی 
افزایش  انتقال می دهیم؛ ولی  آزاد  ارز  به  خارج کرده و 
قیمت آن در بازار دو برابر بود؛ در حالی که افزایش نرخ 
خودش  تورمی  اثر  بود.  شده  شش برابر  حدود  آن  ارز 
برخی  اینکه  بنابراین  بود.  داده  نشان  و  کرده  تخلیه  را 
از  ناشی  تورم  و  ۴۲۰۰تومانی  رانت  بین  اقتصاددانان 
تناظر قرار می دهند، کاماًل غلط  برداشتن ۴۲۰۰تومانی 
است و جنس این ها با هم فرق می کند. شما می گویید 
نشود.  ایجاد  تورم  اما  باشد،  رانت  و  ندارد  اشکالی  که 
اتفاقًا آن رانت، خودش موجب تورم می شود. شما اآلن 
می گویید که این رانت وجود دارد. مگر قباًل رانتی نبوده 

است؟
می کند؟  تأکید  سامانه  ها  بر  دولت  این قدر  چرا 
بستر  در  کشور،  خارج  تجارت  مبادالت  همۀ  می گوید 
سامانۀ جامع تجارت انجام شود؟ برای اینکه آن رانت، 
خارج از این سامانه ایجاد می شود. خارج از آن سامانه، 
موجب  کار  این  خود  و  می شود  ایجاد  طالیی  امضای 
گاهی  چگونه  صادرات  زمینۀ  در  مثاًل  می شود.  تورم 
تصمیم گیری می شود که برای برخی کاالها محدودیت 
صادراتی ایجاد شود؟ چه مبنا و شاخصی برای این کار 
هم  کارشناسانه  کار  و  می نشینند  دورهم  دارد؟  وجود 
می گیرد  دیگر  نفر  یک  را  تصمیم  اما  می دهند؛  انجام 
که مثاًل جلوی صادرات فالن کاال گرفته شود. این کار 
اشکالی ندارد؛ اما باید مبنا و ثباتی وجود داشته باشد تا 
بتواند برنامه ریزی کند. شما اعالم می کنید  صادرکننده 
بعد مجبورید  است.  ممنوع  کاال  فردا صادرات فالن  از 
از این  کمیته ای تشکیل دهید برای آن کسی که قبل 
اعالم ممنوعیت، کاالی خود را بارگیری کرده و نزدیک 
گمرک است و دارد اظهار می کند؛ یعنی کمیته در کمیته 
و  می شود  فساد  موجب  همه  این ها  می دهید.  تشکیل 
باعث می شود که خود سیستم به این سمت حرکت کند 
و رانت ایجاد کند. بعد هم بعضی از دوستان می گویند 
وقتی شما می گویید  باشد.  رانت  این  ندارد  اشکالی  که 
تورم ناشی از افزایش نرخ ارز از ارز ترجیحی به نرخ آزاد 
بیشتر از این رانت است، پس رانت بماند و نرخ را تغییر 
ندهیم، صورت مسئله را پاک کرده اید. شما تا اول آبان، 
هشت میلیارد را پر کردید و دو میلیارد هم واکسن وارد 
برای  این ها  شد.  خرج  ۴۲۰۰تومانی  ارز  نُه میلیارد  شد. 
چند کاال بود؟ چقدر تورم زیاد شده؟ گوشت چقدر گران 

که برخوردهای قهری آخر کار است. شما می گویید برای 
صادرکننده ای که ارز خود را برنگرداند، محدودیت ایجاد 
آن ها  به  و  کنید  تعلیق  را  آن ها  بازرگانی  کارت  کنید. 
اجازۀ ثبت سفارش ندهید و برایشان ضمانت نامۀ بانکی 
تفاوت  صادرکنندگان  میان  باید  به نظرم  نکنید.  صادر 
قائل شد. صادرکننده ای را که تالش می کند تا ارز خود 
را برگرداند و در این کار هم خوش سابقه است و اآلن 
با کسی مقایسه کرد  نباید  ایجاد شده،  برایش مشکلی 
که ارز خود را اصاًل برنگردانده است. خوشبختانه این کار 
با کمک بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی 
درحال انجام است. بحث ما در حوزۀ تعهدات ارزی این 
است که همۀ این ها بر تورم اثر خود را خواهد گذاشت. 
اگر در بحث تعهدات ارزی تسهیل قائل شوید و ارز وارد 
کشور بشود، یعنی می توانیم تولید و صادرات کنیم. اگر 
تولید هم انجام شود، فراوانی کاال، قیمت را کم می کند.
با  صدی  و  صفر  برخورد  که  است  این  حرف 
مبنای  بر  باید  برخورد  نمی دهد.  جواب  صادرکنندگان 
نوع صادرکننده، سابقۀ کاالی صادراتی و کشور مقصد 
این ویژگی ها فرق می کند.  از  با هرکدام  باشد. برخورد 
نمی توان به کسی که پنج سال صادر کنندۀ نمونۀ کشور 
شده است، گفت اگر ارز را برنگردانید، کارت تان تعلیق 
غلط،  برخی سیاست گذاری های  به علت  البته  می شود. 
کارت های یک بار مصرف هم داشته ایم. چون تا قبل از 
این در کشور، دریافت کارت بازرگانی خیلی ساده بود. 
البته روند آن را عوض کردند. یکی از نکاتی که گفتم 
است.  نمی افتد، همین  اتفاق ها  آن  سامانه ای  شود،  اگر 
اآلن صدور کارت بازرگانی کاماًل سامانه ای است. قباًل 
چه اتفاقی می افتاد؟ دریافت کارت بازرگانی خیلی راحت 
برای  تجربه  مقداری  و  دیپلم  داشتن صرف  یعنی  بود؛ 
بود،  ساده  این چنین  وقتی  می کرد.  کفایت  آن  گرفتن 
هرکسی می توانست آن را بگیرد و مشکالت زیادی را 
به درستی  سیاستگذاری ها  این  اآلن  اگر  اما  کند.  ایجاد 
این  شود،  روشن  کاماًل  ارزی  تعهد  رویۀ  و  شده  انجام 
اجرایی  ضمانت  یعنی  شد.  خواهد  برطرف  مشکالت 
مبنای  بر  و  کارشناسانه  تصمیم گیری ها  و  باشد  داشته 

شاخص باشند.
دربارۀ ارز ترجیحی هم بحث فرمودید. 

اگر نکته دیگری در  این خصوص دارید، بفرمایید.
بنده با حذف ارز ترجیحی به دالیلی که گفتم، موافقم؛ 
اما تجربه نشان داده است که تا اآلن به تدریج کاالهای 



9293 9293

از طرف صادرکنندگان و مردم انجام شد. فکر می کنم 
این  بزرگ  کار  شد.  تخلیه  تحریم ها  اقتصادی  بار  آن 
در  تحریم ها  اثر  مهم ترین  اینکه  به  توجه  با  که  بوده 
کشور اثر نفت بوده است، آیا اآلن اقتصاد کشور با نفت 
می چرخد؟ نمی توان پاسخ مثبت یا منفی کاملی به این 
سؤال داد. اما بالخره کارهایی انجام شد. اگر قرار است 
دربارۀ برجام یا هر چیز دیگری مذاکره شود، باید به این 
دقت کرد که تحریم برای ما تهدیدی بود که به فرصت 
تبدیل شد. البته به همه فشار آمد؛ اما اآلن می بینیم که 
روند فعلی، روند دو سال پیش نیست. همیشه این جمله 
در ذهنم است که حضرت آقا فرمودند: »آرزوی واقعی 
و  ببندیم  را  نفت  چاه های  دِر  روزی  که  است  این  من 
اقتصاد کشور، غیر نفتی باشد.« من معتقدم که آن روز، 
امروز است. به هرحال واردات را که به تأمین ارز نفت 
به  دوره هایی  در  زده ایم.  گره  صادرات  به  داشت،  نیاز 
تمام  صادرات  می رفت،  باال  نفت  قیمت  اینکه  محض 

می شد و به کاالهای لوکس تبدیل می شد.
کتابی به نام هنر تحریم ها نوشته شده است که امور 
بسیاری در کشور بررسی شده و روی آن ها دست گذاشته 
تقسیم  طبقه  دو  به  کشور  کتاب،  این  در  است.  شده 
می شود. همچنین گفته شده که تحریم را بر حوزه هایی 
بگذارید که مردم به آن نیاز دارند. تحریم هیچ وقت بر 
کاالهای مصرفی باالشهری ها وضع نمی شود. تحریم ها 
بر گوشت و مرغ و امثالهم وضع می شود. اما درنهایت 
ما  با تحریم حاصل کنند.  را  نتوانستند آن فشار واقعی 
اآلن باید امتیاز بگیریم. نگاهی که ما در دولت جدید به 
شرق داریم، مهم است. باید ظرفیت های شرق را ببینیم 
و همۀ تخم مرغ ها را در سبد اروپایی ها نچینیم. منظور 
ما  همسایۀ  کشور   15 نیست؛  چین  فقط  هم  شرق  از 
هستند و اوراسیا را هم پیش چشم خود داریم؛ قزاقستان، 
قرقیزستان، بالروس، روسیه و ارمنستان. همچنین چین 
و هند هم هستند. این 15 کشور همسایه چقدر واردات 
استفاده  از ظرفیت همسایه های خود  باید  لذا  می کنند؟ 
واردات  یورو  1۶۰۰میلیارد  حدود  کشور   15 این  کنیم. 
از  ما  می کنیم؟  استفاده  ظرفیت  این  از  چقدر  ما  دارند. 
اما  داریم؛  ظرفیت  یورو  1۰۰میلیارد  1۶۰۰میلیارد،  آن 
فقط حدود ۲۴میلیارد صادر می کنیم. باید این رقم را به 

1۰۰میلیارد برسانیم.
ما در حوزۀ حمل ونقل هم ظرفیت های زیادی داریم. 
نیست.  خودمان  کاالهای  فقط  که  هم  حوزه  این  در 

حوزۀ دریای خزر مربوط به پنج کشور ساحلی است مثل 
ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. سهم 
روس ها از این حوزه ۶9درصد است. ایران هم 3۰درصد 
دارد و آن سه کشور یک درصد دارند. خوِد این، ظرفیت 

است.
البته ظرفیت های دیگری هم داریم. ظرفیت زمینی 
بار ما به روسیه، ارمنستان و آذربایجان، عراق و  حمل 
همچنین ظرفیت های دریایی ما چشمگیر است. ناوگان 
درحال  مواردی  در  است.  خوبی  ناوگان  ما  کشتیرانی 
خود  صادراتی  ظرفیت  و  توان  پنجاه درصد  از  استفاده 
هستیم؛ به این دلیل که از حیث مدیریتی ضعیفیم. حوزۀ 
دریای خزر، خلیج فارس و... که ظرفیت های ماست باید 

از آن استفاده کنیم.
بنابراین اگر همۀ مسائل را با برجام محاسبه کنیم، 
مدیریت  به  ما  مسائل  عمده  نمی رسیم.  نتیجه ای  به 
برمی گردد و تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف بسیار 
در  کسانی  چه  که  کنیم  مشخص  باید  ما  است.  مهم 
مرزهای ما تصمیم می گیرند. گمرک، سازمان راهداری، 
وزارت کشور، استانداری و... هرکس ادعایی دارد و برای 
نمی شود  اوضاع  این  در  می دهد.  انجام  کاری  خودش 
دارم  اعتقاد  استفاده کرد. من  به خوبی  آن ظرفیت ها  از 
به  نویی  نگاه  باید  و  است  مهم  بسیار  مدیریت  حوزۀ 
نگاه  این  خوشبختانه  و  انداخت  کشور  خارجی  تجارت 
که  است  این  مهم  بسیار  نکتۀ  است.  ایجاد  در حال  نو 
باید کار کارشناسانه انجام بدهیم. ما خوب تصمیم گیری 
انجام نمی دهیم.  را خوب  اما کار کارشناسانه  می کنیم؛ 
درون مرزی  چه  کشور،  خارجی  تجارت  حوزۀ  در  اآلن 
برخی  چیست.  مشکالتمان  می دانیم  برون مرزی  چه  و 
آن ها  از  برخی  اما  است؛  زیاد  بسیار  مشکالت  این  از 
مشکالتی است که حل شدنی است و بخشی از آن ها نیز 

به همگرایی و بودجه نیاز دارد.
اثرگذاری  تفاسیر در خصوص  این  با   
جهش های ارزی بر تورم، می توان دو دسته راهکار برای 
کرد.  مطرح  ارزی  نوسانات  از  ناشی  تورم  مشکل  حل 
نوسانات  رخ دادن  از  جلوگیری  راهکارهای  دسته  یک 
از علت است و دستۀ دوم  ارزی و به عبارتی جلوگیری 
هم راهکارهای جلوگیری از اثرگذاری این جهش ها، با 

فرض وقوع بر تورم است.
 من با دیدگاه شما موافقم که اآلن راهکار جامع و 
این جهش  هم  بعد  چندوقت  اگر  که  کنیم  پیدا  مانعی 

مشمول ارز ترجیحی حذف شده و سه چهار کاال بیشتر 
تورم  روی  می توان  هم  را  آن ها  اثرات  است.  نمانده 
را  رانتی  فضای  چه  این حذف،  که  دید  و  کرد  مطالعه 
هم از بین برده است. اآلن چه اتفاقی می افتد؟ متأسفانه 
برخی کاالیی را وارد می کنند به امید اینکه تحت فشار 
باید  زمینه  این  در  بگیرند.  ترجیحی  ارز  و  بگیرد  قرار 
مطالعه ای انجام شود و دید که در تخصیص و تأمین ارز 
۴۲۰۰تومانی، به چه کسانی ارز می دهیم و چه مبنایی 
دارد و اثر آن چیست. اگر قرار باشد به نهاده های دامی 
اآلن  که  قیمتی  این  و  بدهم  ۴۲۰۰تومانی  ارز  خودم 
داریم، اگر این نهاده را با این نرخ بردارم و ارز نیمایی 
رانتی  اینجا  در  پس  نمی کند،  تغییر  آن  نرخ  و  بدهم 
درحال ردوبدل شدن است. معتقدم اگر این فضای رانتی 
برداشته شود یا بهتر بگویم فضایی که شائبۀ رانتی شدن 
دارد، برطرف شود، این مسائل کمتر در آن پیش می آید. 
اینجا افزایش نرخ ارز بر تورم اثر می گذارد؛ اما ببینید که 

وزن آن چقدر است.
 بحث بعدی هم که مقداری با مباحث 
با آمریکاست. به نظر شما  سیاسی گره می خورد، توافق 
این مسئله تا چه اندازه می تواند در حل مسائل ارزی به 

ما کمک کند؟
گره  تحریم ها  به  را  خود  داخلی  مشکالت  نباید  ما 
بزنیم. مگر زمانی که آمریکایی ها در برجام بودند، این 
چقدر  زمان  آن  در  ما  صادرات  نداشتیم؟  را  مشکالت 
زمان  در  ما  بانک های  و  صرافی ها  از  کدام یک  بود؟ 
برجام روابط کارگزاری داشتند که اآلن ندارند؟ واقعیت 
تجارت های  حوزۀ  در  شاید  و  نداشتیم  که  است  این 
سایر  با  اقتصادی  دیپلماسی  در  گشایش هایی  خارجی، 
اما فکر می کنم این ها همه در حد  کشورها ایجاد شد؛ 
اتفاقاتی  واردات  حوزۀ  در  بگویند  شاید  بود.  کاغذبازی 
در  اما  ندارم؛  کاری  حوزه ها  دیگر  با  من  است.  افتاده 
حوزۀ صادرات، اساس بحث تجارت خارجی ما، گشایش 
را  ارز  و  کنیم  صادر  راحت  بتوانیم  اینکه  و  است   LC
روابط  از  کدام یک  برگردانیم.  بانکی  سیستم  طریق  از 
بانکی ما در زمان برجام درست بوده که اآلن که مثاًل 
آمریکا در برجام حضور ندارد، بگوییم چون آن ها بودند، 
این روابط بانکی درست بوده است؟ بانک مرکزی باید 
اندازه روابط  گزارش دهد که مثاًل در دورۀ برجام، این 
داد.  انجام  مقایسه ای  بتوان  تا  کردم  برقرار  کارگزاری 
به نظر من، در طول سه سال گذشته کار بزرگی در کشور 

اتفاق افتاد، بتوانیم با آن مقابله کنیم. تالش ما این است 
که این جهش اتفاق نیفتد؛ اما اگر اتفاق افتاد، باید کاری 
کنیم که شاخص ها اصالح شود تا اثرگذاری نرخ ارز بر 

آن شاخص ها به حداقل برسد.
سال 1۴۰1 طرحی  برای  می خواهیم  حاضر  در حال 
اجرا  هوشمند  صادراتی  مشوق های  طرح  نام  به  را 
 ،8۰ دهۀ  اوایل  در  باشد.  نداشته  تورمی  اثر  که  کنیم 
صادرات ما حدود 15-۲۰ میلیارد دالر بوده است. ما در 
آن زمان رویه ای به نام جایزۀ صادراتی داشتیم که هر 
به  جایزه  درصدی  کند،  صادر  هر چقدر  صادرکننده ای، 
تومان  در حدود 3۲۰ میلیارد  مبلغی  و  می گیرد  تعلق  او 
حدود  ما  صادرات  اآلن  می دادند.  جایزه  صادرکننده  به 
۴۰-۴5 میلیارد دالر شده، اما دیگر اصاًل جایزه و حمایتی 
با  خود،  طرح  این  در  ما  ندارد.  وجود  صادرکننده  برای 
توجه به برنامه ای که  ریخته ایم، از حمایت های هوشمند 
به  ما  اینکه  اول  تورم زدا صحبت کرده ایم.  اثرگذار و  و 
تومان  15۰۰میلیارد  نمی دهیم.  نقد  پول  صادرکننده 
بودجۀ مشوق های سال 1۴۰1 است که ان شاء اهلل سازمان 
برنامه و بودجه بخش اعظم آن را به ما بدهد. ما در اینجا 
ایجاد نمی کنیم، مشوق های ما غیر مستقیم و  نقدینگی 
که  است  صادرکنندگان  هزینه های  کاهش  راستای  در 
قیمت تمام شدۀ آن، پایین بیاید و بتواند در بازار رقابت 
کند. این برنامه را در 1۰ سرفصل نوشته ایم: هزینه های 
بازار  به  ورود  هزینه های  بازاریابی،  هزینه های  حمل، 
و... . در این سر فصل ها اگر صادرکننده کاری را انجام 
دهد، هزینه ها را به او نمی دهیم؛ بلکه مثاًل به کشتیرانی 
می دهیم تا بار او را با قیمت پایین تر ببرد. ممکن است 
بپرسید این مدل چگونه چیده شده؟ مثاًل شما سال آینده 
پیش من می آیید، من سوال می کنم که شما 3۰۰ میلیون 
 1۴۰1 سال  در  داشتید،  صادرات   1۴۰۰ سال  در  دالر 
پیش بینی تان برای صادرات چقدر است؟ و شما می گویید 
که 3۰۰میلیون را دو برابر می کنم. من در اینجا سفره ای 
برای شما پهن کرده ام که ده جایزه در آن قرار دارد. مثاًل 
برای شما فالن درصد و فالن تومان جایزه می گذارم؛ 
اما نظارت هم می کنم که هرگاه صادرات خود را زیاد 

کردید، به همان نسبت به شما کمک کنم.
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۲. افزایش قیمت کاالهای وارداتی واسطه:
تولیدات مختلف در کشور از تولیدات صنعتی گرفته تا تولید روغن نباتی و دام و طیور، شدیداً به واردات کاالهای 

سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است. نمودار زیر به خوبی نمایانگر این وابستگی است.

یکی از مصائب اقتصاد ایران که همۀ افراد، آن را در زندگی روزمره خود لمس کرده اند، افزایش مستمر سطح 
عمومی قیمت هاست؛ از خوراک گرفته تا مسکن و در علم اقتصاد از آن به »تورم« یاد می شود. از طرف دیگر، 
یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران که از آن به »لنگر اسمی« یاد می شود، »نرخ ارز« است. در نوشتار 

پیِش رو، تالش شده ارتباط بین تورم و نرخ ارز به اجمال بررسی شود.
اقتصاددانان وقتی می خواهند از تورم صحبت کنند، چون تورم از جنس قیمت است، از قیمت بحث می کنند. 
در این علم قیمت هر چیزی از تالقی عرضه و تقاضای آن به دست می آید. اقتصاددانان همۀ عواملی را که عرف 
از علل افزایش قیمت می داند مثل افزایش دستمزد، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نقدینگی و ... ، یا 
در طرف عرضه قرار می دهند یا تقاضا و می گویند عوامل مذکور با به هم زدن تالقی قبلی عرضه و تقاضا )قیمت 
قبلی(، تالقی جدیدی می سازند )قیمت جدید(. در این توضیح، اگر تغییر قیمت، صعودی، مستمر و به صورت 

عمومی در کاالها رخ دهد، به آن تورم می گویند.

در این نگاه، افزایش نرخ ارز به این دالیل موجب برهم زدن تالقی عرضه و تقاضا شده و به تورم منجر می شود: 
1. افزایش قیمت کاالهای وارداتی مصرفی:

است،  واردات کشور شامل کاالهای مصرفی  از  است، چون بخشی  رو مشخص  پیِش  نمودار  در  همان طور که 
افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن قیمت داخلی کاالهای وارداتی می شود؛ مثل کاالهای مصرفی وارداتی برای 
مصرف کننده. این افزایش قیمت فقط در کاالهای مصرفی وارداتی منحصر نمانده و به دلیل نبود جایگزین کافی برای 

برخی از این کاالها، به سایر کاالها نیز سرایت می کند.

 سید حسیـن حسینـی

رابطۀ نوسانات ارزی و تورم
دانشجوی دکتـری اقتصاد  
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 میانگین نرخ دالر، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی و کاالهای وارداتی در ایران )139۰تا1397(
منبع: مرکز آمار ایران و یافته های تحقیق

جدول ترکیب واردات گمرکی بر اساس نوع مصرف )میلیون دالر(
منبع: گزارش اقتصادی و ترازنامۀ سال 1399 بانک مرکزی

این وابستگی موجب شده است که در مواقع افزایش نرخ ارز مواد اولیه، سرمایه ای و واسطه ای که در تولید داخلی 
به کار گرفته می شوند، افزایش قیمت داشته و موجب گران تر شدن تولید داخلی و تورم گردد. به این نوع از تورم در 

اقتصاد، تورم فشار هزینه گفته می شود.
3. افزایش قیمت کاالهای صادراتی غیرنفتی:

ارز در کوتاه مدت  افزایش نرخ  با تأثیرگذاری بر قیمت کاالهای صادراتی موجب تورم می شود.  ارز  افزایش نرخ 
بازار  اقالم صادراتی،  خارجی  قیمت  در  کاهش   اندکی  با  بتواند  و صادرکننده  شده  به صرفه تر  شده صادرات  موجب 
بیشتری از مصرف خارجی را در اختیار گرفته، میزان صادرات را افزایش داده و سود بیشتری نسبت به قبل کسب کند. 
فرصت صادراتی جدید و افزایش میزان صادرات موجب می شود عرضۀ داخلی کاهش یابد و بالتبع محصوالت مذکور 
این وضعیت در  اقتصاد،  تورمی بودن  و  واردات  به  تولید کشور  وابستگی  دلیل  به  البته  داخلی گران تر  شود.  بازار  در 
بلندمدت ادامه نیافته و افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد. در کنار این عامل، کاالهایی که امکان 

صادرات دارند نیز طبق منطق هزینۀ فرصت صادراتی عمل کرده و قیمت های خود را تعدیل می کنند.
۴. انتظارات تورمی:

در ضمیر ناخودآگاه کنش گران اقتصادی کشور این گونه نقش بسته شده است که افزایش نرخ ارز، تورم آتی را در 
پی خواهد داشت. این انتظار تورمی مزید بر علل مذکور در بندهای قبل شده و نااطمینانی ناشی از آن در ابعاد مختلف 
اقتصاد کشور رخنه می کند و موجب آن می شود که از یک طرف تولیدکنندگان بهانه ای برای افزایش قیمت پیدا کنند 

و از طرف دیگر مصرف کنندگان مقاومت چندانی در خصوص افزایش قیمت ها از خود نشان ندهند.
5. افزایش نقدینگی:

ارز از چند جهت بر نقدینگی اثر گذاشته و موجب تورم می شود:
اول اینکه از عوامل اصلی تورم افزایش نقدینگی ناشی از خلق پول بانک مرکزی یا خلق پول بانک های تجاری 
است. وقتی از علت خلق پول بانک مرکزی سؤال می شود، عواملی را باید گفت که یکی از آن ها به ارز مربوط می شود. 
اما چگونه؟ در اقتصاد ایران دولت نقش پر رنگی دارد. این پر رنگی در عرصۀ تجارت خارجی نیز نمایان است؛ به طوری 
که بخش دولتی غالب صادرات کشور را انجام می دهد. منابع ارزی حاصل از صادرات جزء درآمدهای دولت محسوب 
شده و دولت در بودجۀ سالیانه آن را لحاظ می کند. در مواقع عادی دولت این منابع را در اختیار بانک مرکزی قرار 
می دهد و معادل ریالی آن را دریافت می کند؛ اما در مواقعی مثل زمان تحریم که دولت از دستیابی به منابع ارزی خود 
محروم است، به ناچار و بدون تسویۀ ارزی با بانک مرکزی اقدام به دریافت ریال می کند. منابع ریالی مذکور به دلیل 

عدم وصول منابع ارزی معادل آن ها موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می شود.
دوم اینکه با افزایش نرخ ارز، از یک سو نیاز واردکنندگان به نقدینگی برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز برای 
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از آنجا که گفتیم قیمت در اقتصاد از تالقی عرضه و تقاضا پیدا می شود، افزایش تقاضای ارز در اوضاع تورمی 
موجب افزایش قیمت ارز می شود. طبق تأثیر نرخ ارز بر تورم که در ابتدا گفته شد، این افزایش قیمت علی القاعده 
باید به تورم بیشتر منجر شود و تورم مذکور نیز باعث افزایش نرخ ارز شود و به همین ترتیب این دور ادامه پیدا کند؛ 
اما از آنجا که نظام ارزی ایران از نوع شناور مدیریت شده است، در این مواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از دور 
گفته شده در بازار دخالت کرده و تا زمانی که منابع ارزی او اجازه می دهد، با افزایش عرضۀ ارز سعی می کند قیمت 

ارز را کنترل کند.

منابع
1. اصغرپور، حسین؛ جودی، سکینه؛ مهین اصالنی نیا، نسیم، تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات 
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۶. گزارش اقتصادی و ترازنامۀ سال 1399، بانک مرکزی.

7. مرکز آمار ایران.

واردات افزایش می یابد و از سوی دیگر، چون غالب معامالت تجاری کشور با نرخ ارز غیررسمی صورت می گیرد،  
نیاز کنش گران معامالت تجاری به منابع ریالی شدت می گیرد. دو عامل مذکور موجب می شوند نقدینگی در جایگاه 

مهم ترین عامل تورم در کشور به صورت درون زا افزایش یابد.
آنچه توضیح داده شد، تأثیر افزایش نرخ ارز بر ایجاد تورم بود. تورم و ارز رابطۀ دیگری نیز دارند و آن اثری است 

که تورم بر نوسانات ارزی می گذارد.
روی دیگر تورم، کاهش ارزش پول ملی )ریال( است. در چنین مواقعی مردم تمایل دارند به جای نگهداری ریال، 
دارایی هایی هم چون طال، مسکن، سکه و... نگهداری کنند. تمایل مردم به یک دارایی به قدرت خرید آن ها، وضعیت 
نگهداری دارایی، سرعت و وضعیت فروش )نقد کردن( آن و توان دارایی در حفظ ارزش پول بستگی دارد. ارز به 
دالیلی چون توانایی خرید آن با حجم پول کم، نگهداری آسان، سرعت نقد شوندگی زیاد، نداشتن کارمزد و مالیات 
خریدوفروش، در دسترس بودن آن، وجود سهمیۀ ارزی و... یکی از دارایی هایی است که مورد تقاضای علی الخصوص 
از  ارز خارج  از 3۰ میلیارد دالر  آمار غیر رسمی بیش  این تقاضا به گونه ای است که طبق  سفته بازان واقع می شود. 
شبکۀ ارزی کشور احتکار شده است. همان طور که در نمودار پیِش رو مشخص است، با افزایش تورم طی سال های 
1391تا1398، حجم دالر خانگی به عنوان مهم ترین ارز مورد تقاضا در ایران نیز افزایش یافته است. البته در تحلیل 

این نمودار باید در کنار تورم، انتظارات تورمی مردم را نیز مدنظر قرار داد.

 حجم دالر خانگی و نرخ تورم در ایران )1391تا1398(
منبع: داده های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یافته های تحقیق
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 آسیب های نظام توزیع کاال و خدمات و 
آثار آن بر اقتصاد کشور چیست؟

یکدیگر هماهنگ  با  اقتصاد  در  باید  نظام محوری  سه 
باشند تا کاال به موقع به دست مصرف کنندۀ نهایی برسد 
و مسائل زشتی مثل احتکار یا کمبود تقاضا وجود نداشته 
نظام  تولیدی،  نظام  از:  عبارت اند  نظام  سه  این  باشد. 
این  کشور  مشکالت  از  یکی  توزیعی.  نظام  و  وارداتی 
است که این سه نظام، هم درون خود مشکل دارند و 

هم در ارتباط با یکدیگر دچار مشکل هستند.
باشد.  پایش  قابل  و  نظامی شفاف  باید  توزیع  نظام 
اساسًا مسئولیت نظام تولید، تولید کاال و خدمات است. 
نظام واردات نیز موّظف است مواد اولیه، مواد واسطه یا 
کاالی نهایی را وارد اقتصاد ایران کند. مسئولیت نظام 
نظام  از  را  خدمات  و  کاالها  که  است  این  هم  توزیع 
تولید یا نظام واردات بگیرد و این ها را در موی رگ های 
خود انبار کند تا در این موی رگ های نظام توزیع پخش 
از  یعنی  برسند؛  نهایی  مصرف کنندۀ  به دست  و  شوند 
خرده فروشی  از  و  رسیده  خرده فروشی  به  عمده فروشی 
به مصرف کننده برسد. متأسفانه نظام توزیع ما نتوانسته 
آن ها  با  و  شده  متصل  به خوبی  نظام  دو  این  به  است 
را  خدمات  و  کاال  تولید،  نظام  یعنی  شود؛  هماهنگ 
به موقع تولید نکرده یا نظام واردات، مواد اولیه، قطعات 
به موقع وارد نکرده و موجب شده است  را  و تجهیزات 
آن  اگر  ثانیًا حتی  دچار مشکل شود.  ما  توزیع  نظام  تا 
آن  توزیع،  نظام  درون  کنند،  کار  به موقع  نیز  نظام  دو 
شده  موجب  شفاف نبودن  لذا  نیست؛  حاکم  شفافیت 
به  عمده فروشی  از  خدمات  و  کاال  حرکت  مسیر  است 
همچون  مسائلی  و  نشود  طی  به آسانی  خرده فروشی 
یعنی  شود؛  ایجاد  سهل انگاری  و  فساد  رانت،  احتکار، 
کاال در عمده فروشی آمده، ولی یا احتکار شده یا اصاًل 
درست  است.  نشده  توزیعی  موی رگ های  وارد  به موقع 
است  نتوانسته  قلب  اما  قلب شده،  وارد  مثل خونی که 
که  هم  اگر  و  کند  پمپاژ  رگ ها  به  به خوبی  را  آن  که 
سستی  و  کرختی  نرسد،  انسان  اندام  به  کافی  خون 
ایجاد می شود. وظیفۀ قلب این است که خون را گرفته، 
باید  هم  توزیع  نظام  حال  کند.  پمپاژ  و  تصفیه  را  آن 
کاالها و خدمات را دریافت کرده، آن ها را سامان داده، 
در موی رگ ها و رگ های بدن اقتصاد کشور توزیع کند 
در نهایت  و  خرده فروشی ها  و  زیرمجموعه ها  همۀ  به  و 

مصرف کننده ها برساند.

 دولت با استفاده از چه ابزارهایی می تواند 
نظام توزیع کاال و خدمات را سامان دهد؟

نظام  و  واردات  و  تولید  نظام  بین  اواًل  باید  دولت 
است  این  دولت  وظیفۀ  کند.  برقرار  هماهنگی  توزیع 
این  که  هم  زمانی  تا  و  کند  ایجاد  را  هماهنگی ها  که 
نمی کند.  کار  خوب  توزیع  نظام  نباشد،  هماهنگی ها 
باید نظارت سیستمی  دومین مورد این است که دولت 
نظام  اآلن  کند.  ایجاد  توزیع  نظام  در  را  هوشمندی  و 
پیش  سنتی  به تبع  هم  نظارت ها  و  است  سنتی  توزیع 
سنتی  همچنان  دولت،  نظارت های  وقتی  حال  می رود. 
باشد و هنوز هم مأمور بفرستد تا انبارها را کنترل کرده 
نظام  که  است  مشخص  کند،  رصد  را  فروشگاه ها  یا 
توزیع کارآمدی ایجاد نمی شود. نظارت ها باید هوشمند 
و سیستمی باشد؛ یعنی وقتی کاال چه از کانال واردات 
و چه از کانال تولید وارد انبارها می شود، باید رصد شود 
این  می رسد.  خرده فروشی  به دست  که  مرحله ای  تا 
رصدها باید سیستمی، هوشمند و برخط )آنالین( باشد تا 
امکان احتکار، تعلل و فساد وجود نداشته باشد. متأسفانه 
سازمان های نظارتی ما سیستمی عمل نمی کنند و درک 
درستی هم از مسائل نظارت هوشمند و سیستمی ایجاد 
نشده است. این موضوع موجب شده است که هماهنگی 
میان آن سه نظام وجود نداشته باشد و حتی خود نظام 

توزیع هم کنترل نشود.

کاال  حرکت  مسیر  است  شده  موجب  شفاف نبودن 
و خدمات از عمده فروشی به خرده فروشی به آسانی 
طی نشود و مسائلی همچون احتکار، رانت، فساد و 
سهل انگاری ایجاد شود؛ یعنی کاال در عمده فروشی 
وارد  به موقع  اصاًل  یا  شده  احتکار  یا  ولی  آمده، 

موی رگ های توزیعی نشده است. 

تا  فعلی  اوضاع  در  بازار  تنظیم  عملیات   
کنترل  جهت  در  است  توانسته  یا  می تواند  میزان  چه 

افزایش قیمت ها مؤثر باشد؟
مهم ترین مسئلۀ تنظیم بازار که ما همیشه از آن غافل 
و  بازار  تقاضای  میزان  از  باید  که  است  این  شده ایم، 
تقاضای اقتصاد برآوردهای علمی و درستی داشته باشیم. 
اگر آن برآورد درست نباشد، آن هماهنگی نمی تواند بین 
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در  مردمی  ظرفیت  از  استفاده  آیا   
تعاونی های روستایی ممکن است به بهبود فرایند توزیع 

کاال و خدمات کمک کند؟ چگونه؟
واقعیت این است که در تعاونی ها تجربۀ موفقی نداشتیم؛ 

نظام تولید، واردات و توزیع درست انجام شود و ضعف 
باعث  که  برآوردهاست  درست نبودن  همین  در  هم  ما 
می شود ابتدا حادثه رخ دهد و بعد به دنبال علت آن باشیم؛ 
مثاًل عرضۀ تخم مرغ به دلیل ناهماهنگی کمتر شده و 
بعد تازه به فکر حل این مشکل افتاده ایم؛ یعنی حادثه 
اتفاق افتاده و بعد به دنبال راه حل آن رفته ایم. به هرحال 
آن برآوردها و تحلیل ها درست نبوده و چون تنظیم بازار 
نتوانست برآوردهای درستی از آینده ارائه دهد، همیشه 
بعد از وقوع حادثه به فکر حل آن افتاده و ماحصل آن هم 

نابسامانی های بازار در مقاطع مختلف است.
تجربۀ سایر کشور ها در نظارت موفق و 
آن  سالم سازی  و  خدمات  و  کاال  توزیع  فرایند  بر  مؤثر 

چیست؟
در دنیا اقتصاد بازار سالم حاکم است و عملکرد هم شفاف 
است. اما در اقتصاد ایران، اقتصاد بازار مشکل دارد و ما 
بازار سالم و شفافی نداریم. در بازار ایران انحصارکننده 
وجود دارد و رقابت سالمی رخ نمی دهد. به هر کاالیی 
که نگاه می کنید، رّدپای انحصار وجود دارد؛ مثاًل واردات 
موز، واردات سیب زمینی، واردات گندم، واردات خودرو و 
هر کاالیی را که ردیابی کنید، رّدپای انحصار و زدوبند 
وجود دارد. ما بازار نداریم و چون بازار نداریم، شفافیت 
موفق  نمی توانیم  نداریم،  شفافیت  چون  و  نداریم  هم 
عمل کنیم. اما در دنیا انحصار وجود ندارد و اوضاع بازار 
اوضاع سالمی است و اقتصاد بازار عملکرد سالم خودش 
وجود  دنیا  در  ما  مشکالت  مثل  مشکالتی  لذا  دارد.  را 

ندارد.

ایجاد  حادثه،  وقوع  از  بعد  برای  مجازی  فضای 
مطالبه می کند. وقتی که مسئله یا مشکلی در بازار 
اتفاق می افتد، این امر در فضای مجازی به دغدغه 
تبدیل می شود و اگر حساسیت برانگیز باشد، موجی 
به  مسئوالن  می شود  موجب  و  می کند  ایجاد  را 

پاسخگویی دعوت شوند.

هر که  بدانیم  فریضه  یک  خودمان   برای 
و دارد  وجود  آن  داخلی  مشابه  که   کاالیی 
آن کاال را است،  آن  به  متوجه  داخلی   تولید 
مصرف از  و  کنیم  مصرف  داخلی  تولید   از 
کنیم. پرهزی  جد  به  خارجی  تولیدات 
 بیانات مقام معظم رهربی
پیام نوروزی
1391/01/01 

کنیم  ساماندهی  به درستی  را  تعاونی ها  نتوانستیم  یعنی 
و  کنیم  استفاده  نتوانستیم  هم  تعاونی ها  ظرفیت  از  و 
آن  دلیل  است.  نبوده  انتظار  مطابق  تعاونی ها  عملکرد 
هم این بوده که نتوانستیم نظام برنامه ریزی، هماهنگ 
و  کنیم  ایجاد  کشور  تعاونی های  برای  را  کارآمدی  و 
با  و  دارند  را  وضعیت  همین  هم  روستایی  تعاونی های 
شود،  ایجاد  کشور  برای  خوبی  ظرفیت  می شد  اینکه 
انجام  خوبی  ساماندهی  نتوانستیم  و  نشده  برنامه ریزی 
نقش  نتوانستند  هم  ما  روستایی  تعاونی های  لذا  دهیم. 
خودشان را در اقتصاد بازار و تولید کاال و محصول به نحو 

احسن انجام دهند.
مجازی  فضای  ظرفیت  از  استفاده  آیا   
کمک  خدمات  و  کاال  توزیع  فرایند  بهبود  به  می تواند 

کند؟ چگونه؟
فضای مجازی، فضای رهاشده ای است و نمی توان با آن 
به طور کل بازار را کنترل کرد. شاید این فضا بتواند در 
عالمت دهی و پیگیری برای پاسخگویی مدیران مناسب 
یعنی  است؛  حادثه  وقوع  از  بعد  همه  آن ها  اما  باشد؛ 
حادثه اتفاق افتاده و کاال وجود ندارد یا اینکه به صورت 
خیلی گران به مصرف کننده می رسد و مصرف کننده هم 
درددل خودش را در فضای مجازی طرح می کند. ُحسن 
آن، مطالب  در  است که چون  این  فضای مجازی هم 
فضای  در  هم  مسئوالن  و  می شود  پخش  به سرعت 
این  و  می بینند  را  مطالب  این  دارند،  حضور  مجازی 
مطالبه گری در فضای مجازی ایجاد می شود و مدیران 
مجبور می شوند پاسخگو باشند. فضای مجازی برای بعد 
از وقوع حادثه، ایجاد مطالبه می کند. وقتی که مسئله یا 
مشکلی در بازار اتفاق می افتد، این امر در فضای مجازی 
به دغدغه تبدیل می شود و اگر حساسیت برانگیز باشد، 
به  و موجب می شود مسئوالن  ایجاد می کند  را  موجی 
باید  که  است  این  مسئله  اما  دعوت شوند.  پاسخگویی 
مسیر به گونه ای طی شود که قبل از وقوع حادثه، بازار را 

تنظیم کرده تا به این مرحله نرسیم.
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شما دو قسمت مختلف را در سؤال خود مطرح کردید. اولین قسمت، مشکالت مربوط به شبکۀ توزیع است و دومین 
قسمت تأثیر آن بر اقتصاد کشور. شبکۀ توزیع از همۀ قسمت های دیگر کشور ضعیف تر است و در واقع می توان گفت 
کل اقتصاد بازار و خدمات ما که شبکۀ توزیع هم جزء آن است، بسیار سنتی است و این سبب می شود مقدار زیادی از 

منابع هدر رفته و هزینه های مصرف کننده افزایش یابد.
وقتی در شبکۀ توزیع، افراد همچنان به صورت سنتی بارهایی را از مناطق مختلف مثاًل در میادین تره بار می آورند 
و پخش می کنند و افراد دیگر هم از آن ها می خرند، کاالیی که وارد تهران می شود، چند بار دست به دست می شود. 
در واقع تعداد زیادی آدم در شبکۀ توزیع کار می کنند که هزینه های زندگی آنان را همین مصرف کننده متقبل می شود؛ 
یعنی گفته می شود که حدود پنج برابر کشورهای توسعه یافته، نیروی کاری داریم که در شبکۀ توزیع، مشغول هستند. 
حال وقتی پنج برابر است، هزینه های آنان، روی هزینۀ نهایی مصرف کننده کشیده می شود؛ یعنی وقتی که تولیدکننده، 
کاالیی را تولید می کند، اگر فالن تومان قیمت داشته باشد، قسمت تمام شده برای مصرف کننده، تا حدی منطقی است؛ 
به این خاطر که از سر مزرعه و محل تولید تا به دست مصرف کننده برسد، مکانیسم هایی دارد. ممکن است ُپست یا 
بسته بندی شود و همۀ این ها هزینه هایی دارد و لذا هزینه هایی در حاشیۀ بازار منطقی است و باید باشد؛ اما آن قدر 
شبکۀ توزیع ما گسترده و ناکارآمد و نارساست که نتیجۀ نهایی، این می شود که هزینه های فراوان و حاشیۀ بازار غیر 
مفیدی ایجاد می کند که آن ها هم به هزینه های قیمت تولید کننده اضافه می شود و بنابراین گاهی اوقات قیمتی که 

مصرف کننده پرداخت می کند، چندین برابر قیمتی است که تولید کننده دریافت می کند.
 عوامل مؤثر بر ایجاد واسطه گری کاذب در فرایند توزیع کاال و خدمات چیست؟

مسئله این است که نمی توان گفت هرچیزی که در یک سیستمی وجود دارد، بد است و سوء استفاده می شود. وقتی 
شبکه، مدرن و کارآمد نباشد، نیازهای آن از طریق مجموعه هایی انجام می شود که آن ها، واسطه نامیده می شوند. این 
واسطه به دلیل ضعف های آن شبکه، در آن حضور پیدا می کند. لذا نارسایی و کمبود و ضعف های خود شبکه است که 

باعث افزایش هزینه ها و بهره وری پایین می شود.
 دولت با استفاده از چه ابزارهایی می تواند نظام توزیع کاال و خدمات را سامان دهد؟

این مسئله عوامل متعددی دارد. اول باید اشاره کرد که گاهی اوقات افرادی هستند که نفوذ مؤثری دارند و از وضع 
کنونی، سود می برند؛ آنان مانع از هرگونه اقدام و اصالح می شوند. همین اآلن، این شبکه برای خیلی افراد سود دارد و 
اگر شبکه به صورت خرید و فروش در فضای مجازی یا به صورت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ایجاد می شود، درواقع 
دولت ها زیرساخت ها و زمینه های فرهنگی آن را فراهم کرده و آن ها نیز خودشان ایجاد می شوند. اما در ایران در این 
زمینه مقاومت وجود دارد؛ یعنی این گونه نیست که همه چیز با ارادۀ دولت انجام شود. این مسئله به مطالعۀ دقیقی نیاز 
دارد تا آثار آن بررسی شده و به اصالحات الزم آن و کاهش  نکات منفی و هزینه های آن توجه شود؛ اما در نهایت 
این گونه نیست که دولت از همین حاال اعالم کند هرکس را که واسطه است، می گیریم و با آن برخورد می کنیم؛ یعنی 
بیش از آنکه مباحث از نوع سلبی باشد، باید از نوع اثباتی باشد؛ به این معنا که باید زمینه ها و فرایندهای قانونی را 

ایجاد کنیم تا اصالحات بتواند قابلیت اجرایی داشته و عملیاتی شود.
 عملیات تنظیم بازار در اوضاع فعلی تا چه میزان می تواند یا توانسته است در جهت کنترل افزایش 

قیمت ها مؤثر باشد؟
در این زمینه به نظرم موفقیتی صورت نگرفته است؛ یعنی یا موفقیتی نداشتیم یا اگر داشتیم، به صورت مقطعی بوده 
است؛ چون آن مشکل سر جای خود باقی است. ما اغلب قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم و هرقدر هم که در 
این زمینه قوی باشیم و خوب عمل کنیم، این فرایند در مدت کوتاهی خوب عمل می کند و آن هم اغلب به ضرر 

تولیدکننده تمام می شود و درنهایت، آن نارسایی شبکۀ توزیع را حل نمی کند.
آیا استفاده از ظرفیت مردمی در تعاونی های روستایی، می تواند به بهبود فرایند توزیع کاال و خدمات 

کمک کند؟ چگونه؟
عده ای معتقدند مثاًل یکی از راه های کاهش واسطه گری ها و بهبود شبکۀ توزیع، مستقیم کردن آن ارتباط و کوتاه کردن 
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باید حل شود.
 آیا قوانین و مقررات و نهادهای متولی 
کنونی، ظرفیت تنظیم گری و مدیریت فرایند توزیع کاال 
و خدمات را دارند؟ در این خصوص چه مشکالتی وجود 

دارد؟
کافی  مقررات  و  قوانین  آیا  که  کرد  بررسی  باید  ابتدا 
اشاره  بود.  خوب  خیلی  داشتیم،  اگر  من  به نظر  داریم؟ 
و  و شیوه نامه ها  استانداردسازی ها  از  بسیاری  کردم که 
آیین نامه ها و اموری که با آن، بتوانیم همه چیز را تثبیت 
کنیم و به آن شکل و قوام دهیم، خیلی ارزشمند است؛ 
یکسان سازی  قیمت ها  شهر،  سطح  در  حاال  همین  اما 
مثاًل  یعنی  نیست؛  درست  آن،  مکانیزم  نمی شود؛ چون 
به  با مغازه ای در شمال شهر،  مغازه ای در جنوب شهر 
و  نوع محصول  در  می کنند،  که  هزینه هایی  نوع  دلیل 
کیفیتی که ارائه می کنند و قیمت آن، با هم متفاوت اند. 
همین حاال هم ما در فروشگاه های زنجیره ای نتوانستیم 
به  مردم  اوقات  گاهی  و  کنیم  جلب  را  کافی  اعتماد 
قیمت ها و تخفیف هایی که آنجا زده  شده، شک می کنند. 
این ها نشان دهندۀ این است که ما هنوز باور نکردیم که 
باید به سود بلندمدت در حجم های زیاِد ارائۀ خدمات و 
کاال فکر کنیم و سود خود را در تیراژ باال بجوییم. این 

مسئله باعث می شود مشکالتی به وجود بیاید. 
البته منظور ما از قانون،  قانون دائمی مصوبۀ مجلس 
دارد  دیگری  موارد  خود،  ذیل  در  دائمی  قانون  نیست. 
با یکدیگر، قوانین و مقررات را تشکیل  که همۀ آن ها 
می دهند و ارزش هایی پیدا می کنند و زمینه ساز اختیاراتی 
قرار  آن ها  ذیل  در  هم  مجازات هایی  حتی  می شوند؛ 
یک  نداریم.  شکل  این  به  کافی  قوانین  ما  می گیرد. 
بخش از معضل شبکۀ توزیع و بازار ما این مشکل است. 
همۀ  باید  ما  شد،  بیان  که  طور  همان  هر حال  به 
مشکالت و راه حل ها را  با هم درنظر بگیریم تا بتوانیم 
به روشی مناسب و مجموعۀ مناسبی از راهکارها برسیم. 
و  نگرفته  اما هرگز روی مشکالت جامع نگری صورت 
به فراخور  از آن  به یک موارد و قسمت هایی  هرکسی 
خواسته  هم  بعد  و  دیده  را  مشکلی  و  پرداخته  اوضاع 
که برای آن به تنهایی راه حل ایجاد کند؛ اما چون این 
جمع  را  مشکالت  همۀ  نمی تواند  نیست،  جامع  راه حل 
و حل کند؛ لذا شناخت ما از سیستم باید جامع باشد و 
و  باشد  جامع  باید  هم  آن  مشکالت  شناخت  همچنین 
بعد هم باید راهکارهای متناسب و مرتبط با هم انتخاب 

شود. البته باید به این نکته هم اشاره شود که بسیاری 
از مشکالت ما، مشکالتی است که به فضای اجتماعی 
و فرهنگی می خورد؛ اما اصواًل عمدۀ مسائل ما، ماهیت 
آن فکر می کنند  دنیا هم روی  بقیۀ  دارد که  اقتصادی 
و آن ها هم حتمًا همین مسائل را دارند؛ اما آن ها مثل 
آن ها  بازار  چون  نمی شوند؛  مواجه  مشکالت  این  با  ما 
هم  ما  ندارند.  سنتی  نگاه  ما،  مثل  و  است  مدرن  بازار 
توانست  خواهیم  دهیم،  تغییر  را  خود  نگاه  بتوانیم  اگر 
مشکالت  یک سری  البته  کنیم.  حل  را  خود  مشکالت 
بهینه سازی  با  که  داریم  هم  را  خودمان  به  مخصوص 
اما  با آن ها پرداخت؛  به  مقابله  تناسب سازی می توان  و 
این گونه نیست که بخواهیم راهکار جدیدی خلق کنیم؛ 
بلکه می توانیم با دنبال کردن روش های رایج و منطقی 
راهکاری  دارد،  وجود  دیگر  کشورهای  بسیاری  در  که 

برای حل مشکالت خود برگزینیم.

فکر  و  است  و مصرف کننده  تولیدکننده  ارتباطی  مسیر 
این  بتواند  که  ایجاد شود  تعاونی هایی  اگر  که  می کنند 
کار را انجام دهد، این مسئله امکان  پذیر است؛ اما من 
از  جزئی  است  ممکن  امر  این  نمی کنم.  فکر  این گونه 
یک برنامۀ تنظیمی باشد؛ اما کامل نیست؛ یعنی همین 
به گونه ای سازماندهی  را  تولیدکننده ها  بتوانیم  اگر  حاال 
خصوصیات  و  ویژگی  کیفیت،  با  کاالهایی  که  کنیم 
اتکا پذیری تولید کنند که مورد نیاز مصر ف کننده است، 
خیلی خوب و ارزشمند است؛ اما این امر کافی نیست و 

تمام مشکالت را حل نمی کند.

مجازی  فضای  ظرفیت  از  استفاده  آیا   
کمک  خدمات  و  کاال  توزیع  فرایند  بهبود  به  می تواند 

کند؟ چگونه؟
حتمًا می تواند کمک کند؛ اما برای این کار دستورالعمل ها 
مردم هم هیچ  و  نداریم  را  استانداردسازی های الزم  و 
اعتمادی به این سیستم ندارند. گاهی اوقات می بینید که 
یک مغازه، یک فروشگاه و یک مجموعه برای خودش 
مستقیم  حضور  به  می گوید  و  می دهد  انجام  کاری 
را  جنسی  کیفیت  همان  من  و  نیست  نیاز  هم  خریدار 
که می خواهد، برای او می فرستم و پول آن را می گیرم. 
الزامات در آن  اما این امر کافی نیست و باید خیلی از 
رعایت شود و فرهنگ سازی الزم مطابق با آن الزامات 
ایجاد شود و مردم مطمئن شوند که این کاالیی که پول 
آن را می دهند و دریافت می کنند، با همان کیفیت هایی 
است که مطلوب آن هاست و در این زمینه دچار مشکل 
ما  پراکنده در کشور  به صورت  امر  این  البته  نمی شوند. 
وجود دارد؛ اما اگر گسترش نمی یابد، به این دلیل است 
اصالح  و  نبایدها  و  بایدها  و  الزامات  به  اقدام  این  که 
روش هایی نیاز دارد تا مردم به آن اقبال کنند؛ اما هنوز 
در کشور ما به این شکل انجام نشده است. این راهکارها 
باید به صورت پکیج دیده شود و همۀ مشکالت ما هم 

و  می دهیم  انجام  دستوری  قیمت گذاری  اغلب  ما 
خوب  و  باشیم  قوی  زمینه  این  در  که  هم  هرقدر 
عمل کنیم، این فرایند در مدت کوتاهی خوب عمل 
تمام  تولیدکننده  ضرر  به  اغلب  هم  آن  و  می کند 
می شود و درنهایت، آن نارسایی شبکۀ توزیع را حل 

نمی کند.

ما باید همه چیز را با هم و داخل یک زنجیره ببینیم. 
ارتباط مسائل را با هم بفهمیم. مستندسازی مناسبی 
از  و  نکنیم  تکرار  را  پیشین  اشتباهات  انجام دهیم. 
را  مشکالت  همۀ  و  بگیریم  عبرت  گذشته  تجارب 
مطالعات  کنیم.  فکر  خوب  بتوانیم  تا  ببینیم  هم  با 
زیادی انجام دهیم تا به راهکارهای عملی برسیم. 

موفق  نظارت  در  سایر کشور ها  تجربۀ   
و مؤثر بر فرایند توزیع کاال و خدمات و سالم سازی آن 

چیست؟
اشاره کردم که باید همۀ موارد در فرایند توزیع را با هم 
بتوانیم  قسمت  فالن  بر  نظارت  با  مثاًل  اینکه  نه  دید؛ 
در  بازار  سیستم  کنید  فرض  کنیم.  حل  را  مشکالت 
آن  در  می شد  که  بود  به گونه ای  دوره ای  در  گرجستان 
بازار در  امروز چون سیستم  اما  را فروخت؛  جنس خود 
آنجا تغییر کرده، ما نمی توانیم در آن جنسی بفروشیم. 
اما ترکیه می تواند جنس خود را در آنجا بفروشد؛ چون 
با  آن  کاالی  توزیع  نحوۀ  و  عرضه  نحوۀ  تولید،  نحوۀ 
در  را  خود  جنس  می تواند  و  است  مدرن  بازار  به  نگاه 
تولید  کند که مطابق  بفروشد و کاالیی  بازارها هم  آن 
نیاز مصرف کننده باشد. همچنین قابلیت نظارت و حتی 
نظر  مورد  کیفیت های  حتی  باشد؛  داشته  هم  شناسه 
مصرف کنندۀ داخلی و خارجی را هم تأمین کند. لذا همۀ 
این موارد را باید در یک زنجیره دید و به همۀ قسمت های 

آن پرداخت؛ چون همه با هم هستند. گاهی اوقات در 
بازار ما، برخی کاالها حتی بسته بندی مناسب و زیبایی 
با آن  بصری ندارند؛ اما قیمتی که تولیدکننده می گیرد 
قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند، فاصله زیادی 
دارد. باید دید چگونه می توان کل زنجیره را حل کرد. 
زنجیرۀ  کل  است.  سنتی  نگاه  همین  ما  اصلی  مشکل 
از  پر  مصرف کننده،  دست  به  رسیدن  و  انتقال  و  تولید 
حلقه و زنجیره است که مشکل ایجاد کرده و بهره وری 
پایین دارند و لذا هزینه های باالیی ایجاد می کنند. این 
باید  با صرف نظارت حل کرد.  مشکل را که نمی توان 
سیستم را از این حالت تغییر داد و مدرن کرد. مشکل 
این است که ما دقیقًا نمی دانیم چه می خواهیم و حتی 
این زمینه غافل هستیم.  اولیه هم در  از مباحث  گاهی 
لذا چون همۀ زنجیره ها را نمی شناسیم و به همۀ آن ها 
اشراف نداریم، فقط می خواهیم که همۀ کارهای ما به 

ساده ترین وجه پیش برود.
ما باید همه چیز را با هم و داخل یک زنجیره ببینیم. 
مناسبی  مستندسازی  بفهمیم.  هم  با  را  مسائل  ارتباط 
انجام دهیم. اشتباهات پیشین را تکرار نکنیم و از تجارب 
گذشته عبرت بگیریم و همۀ مشکالت را با هم ببینیم 
تا بتوانیم خوب فکر کنیم. مطالعات زیادی انجام دهیم 
به  این صورت  برسیم. در غیر  راهکارهای عملی  به  تا 
همیشه  را  ما  مشکالت  که  می شویم  دچار  باطلی  دور 
سر جای خود نگه می دارد و علی رغم صرف هزینه های 
و  کجاست  از  دقیقًا  مشکل  که  نمی شود  معلوم  متعدد، 
بار عمیق تر  بیاییم یک  همیشه سر جای خود هستیم. 
کنیم  و علمی تر حرکت  عاقالنه تر  و  بهتر  و  کنیم  فکر 
و راهکارهای مناسبی برگزینیم تا کشور از این وضعیت 
بیرون بیاید و این کار واقعًا شدنی است و من امیدوارم 

که ارادۀ الزم در این زمینه به وجود بیاید.
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 آسیب های نظام توزیع کاال و خدمات و 
آثار آن بر اقتصاد کشور چیست؟

اولین بحث در این زمینه، زنجیرۀ توزیع کاال در کشور 
است. زنجیرۀ عرضۀ کاال و فرایندی که این زنجیره را 
و  صنایع  در  است.  ناکارآمد  و  غیرشفاف  کرده،  تعریف 
محصوالت مختلف، یک زنجیرۀ توزیعی در کشور وجود 
 ،7۰ سابقۀ  و  است  سنتی  آن  از  بخشی  چون  که  دارد 
تطبیق  با حال حاضر  را  دارد، هیچ گاه خودش  8۰ ساله 
نباشد سری  بد  ادعا  این  اثبات  برای  است. شاید  نداده 
میادین  بعضی  در  که  ببینید  تا  بزنید  تره بار  میدان  به 
تره بار، قوانین مختلفی برای عرضه و توزیع کاال حاکم 
است. دلیل این به روز نشدن هم مختلف است. یکی از 
آن ها مقاومت حلقه های این زنجیره برای اجرای قوانین 
و به روزشدن است و این خیلی مهم است. این حلقه ها 
را نمی توان راحت راضی کرد که خودشان را با قوانین 

فعلی به روز کنند.
الکترونیکی  فاکتور  صادرنکردن  دیگر،  مهم  بحث 
است. دربارۀ این مسئله می توان ساعت ها صحبت کرد. 
اقدام  کاال  توزیع  زنجیرۀ  اصالح  برای  باشد  قرار  اگر 
الکترونیک  فاکتور  انجام شود، همین  مؤثری در کشور 
جاانداختن  برای  باید  کشور  دستگاه های  همۀ  است. 
نیفتد،  اتفاق  این  تا  کنند.  تالش  الکترونیک  فاکتور 
نمی توان دربارۀ تحول در چرخۀ توزیع و حلقه های توزیع 
وارد می شویم،  که  در هر مسئله ای  کرد.  کاال صحبت 
صادرنشدن فاکتور الکترونیک مشکل جدی ایجاد کرده 

است.
بحث سوم، یارانه هایی است که در بعضی از حلقه ها 
یارانۀ  اقتصاد  علم  در  می شود.  پرداخت  توزیع  نظام  در 
غیرکاالیی  و  کاالیی  یارانۀ  و  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
یارانه هایی  حلقه ها،  از  یک سری  در  اما  دارد؛  وجود 
پرداخت می شود که در نظام توزیع فساد به بار می آورند؛ 
مثاًل یکی از این یارانه ها، سهمیه هایی است که در برخی 
می شود؛  پرداخت  کشور  توزیع  و  تولید  نظام  حلقه های 
مثل سهمیۀ آرد، شکر و مواد اولیه. سؤال این است که 
ما چرا باید در این کشور، برای مواد اولیه سهمیه داشته 
باشیم که بعد هم بر سر تصاحب سهمیه جنگ و دعوا 
پیش بیاید و دادن رشوه برای سهمیۀ بیشتر، رایج شود؟ 
بخواهیم  که  می افتد  اتفاق  این  ما  توزیع  نظام  در  چرا 
افرادی  جزء  خودم  من  برویم؟  ترجیحی  ارز  به سمت 
هستم که به حذف ارز ترجیحی موافق نیستم؛ اما باید 

انتهای تولید به  ابتدا تا  از  شفاف شود که ارز ترجیحی 
کدام حلقه پرداخت می شود و تأثیر آن دقیقًا در کجاست. 
در این چند وقتی که خبِر حذف ارز ترجیحی آمده، مواد 
یعنی  است؛  شده  سه برابر  دو،  کارخانه ها  برخی  اولیۀ 
هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، مواد اولیۀ آن ها دو برابر 
شده است. حال، در اینجا فساد ایجاد می شود. یکی از 
تولیدکنندگان برای من تعریف می کرد که برای گرفتن 
مواد اولیه با نرخ دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم 
باید پول می داد هم زیرمیزی. تولیدکننده چون دوست 
ندارد مشخص شود از چه کسی مواد اولیه می خرد، باید 

زیرمیزی هم پرداخت کند!
چند نکته در اینجا مشخص است؛ اول اینکه نظام ارز 
ترجیحی حاکم است و تولیدکننده باید مواد اولیۀ خود را 
از فرد خاصی بخرد که سهمیه دارد. نکتۀ دوم هم این 
چه  از  و  چه قدر  نکند  اعالم  شفاف  اینکه  برای  است، 
اقتصادی  به طرف شمارۀ  ندارد  دوست  کسی می خرد، 
دلیل  این  به  بعد هم  بپردازد.  باید  زیرمیزی هم  بدهد، 
انجمن ها یک سری  از طریق  ارزی  ارزش  نظام  در  که 
مِن  اگر  می شود،  پرداخت  تولیدکننده ها  به  سهمیه ها 
زیرمیزی  باید  بخواهم،  بیشتری  سهمیۀ  تولیدکننده، 
بدهم. در اینجا مشخص است چه فساد عجیبی شکل 
می گیرد. امیدوارم خیلی بدبینانه نباشد؛ اما فکر نمی کنم 
برای اصالح این امور، ارادۀ جدی ایجاد شده باشد. البته 
قوانینی تصویب شده و تالش هایی صورت گفته است؛ 

اما خیلی خوش بین نیستم که این امور اصالح شود.
نظام  در  اختالل  بروز  در  قاچاق  نقش   

عرضۀ کاال چیست؟
و  می آید  به وجود  کشور  در  قاچاق  چرا  دید  باید  اول 
ایجاد قاچاق،  اولین عامل  سپس به نقش آن پرداخت. 
ممنوعیت هاست. یک سری از کاالها به دالیلی ممنوع 
آن  دارد.  وجود  بازار  در  هم  آن  تقاضای  و  می شود 
ممنوعیت ها باعث می شود که این تقاضاها جواب داده 
نشود و توان تولید هم به دالیلی نمی تواند آن تقاضا را 
جواب دهد؛ لذا یکی از دالیل آن، ممنوعیت وضع شده 

در کشور است.
در  کاالیی  مثاًل  است؛  قیمتی  اختالف  دیگر  دلیل 
داخل کشور گران است؛ اما می توانید آن کاال را با قیمت 
پایین تری از چین وارد کنید و چون قیمت آن پایین تر 
است، قاچاق در اینجا به صرفه است و به همین دلیل آن 

را می آورید و توزیع می کنید.
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حال اگر بخواهیم دربارۀ تأثیر قاچاق صحبت کنیم، 
یکی از مهم ترین تأثیرات آن تضعیف تولیدکنندۀ داخلی 
یا اسباب بازی  است؛ مثاًل در حوزۀ صنعت مواد غذایی 
که  کرده ام  مشاهده  بوده  ام،  درگیر  نزدیک  از  بنده  که 
در  مثاًل  و  آسیب می بیند  قاچاق  از  به شدت  تولیدکننده 
قاچاق  محصوالت  از  خیلی  غذایی،  مواد  مثل  صنعتی 

مواد  تا  گرفته  آدامس  و  قهوه  از  و  است  رایج  به شدت 
به  کارخانه ها  از  خیلی  می شود.  دیده  به وفور  که  دیگر 
دلیل قاچاق با دوسّوم ظرفیت در این زمینه کار می کنند 
برندهای  حاضر  حال  در  ما  آدامس،  سطح  در  حتی  و 
خوبی تولید می کنیم و نزدیک ۲۰هزارتن ظرفیت اسمی 
تولید آدامس در کشور وجود دارد. از این مقدار، نزدیک 
7، 8 هزارتن خالی است و استفاده نمی شود؛ به این دلیل 
که قاچاق، این 7، 8هزار تن را پوشش می دهد و کارخانه 
تأثیرات  از  یکی  پس  می کند.  کار  ظرفیت  ۶۰درصد  با 

قاچاق، تضعیف تولید داخلی است.
دومین تأثیر بسیار مهم، عوارضی است که به دلیل 
استاندارد نبودن یک سری از کاالها به خصوص در حوزۀ 
کاالهای  می شود.  تحمیل  مصرف کنندگان  بر  سالمت 
قاچاق به دلیل ارزان بودن، خیلی از استانداردها را ندارد 
و حتی یک سری از کاالهای قاچاق هم وجود دارد که 
تأمین  را  استانداردها  کاالها،  آن  تولیدکنندۀ  کشور  در 
برآورده  را  کشورها  آن  استانداردهای  چون  و  نمی کند 
و  اروپا  در  تولیدکننده  کشور  در  توزیع  حق  نمی کند، 
آمریکای شمالی را ندارد. به خاطر همین به کشورهای 
کشورهای  و  اروپا  شرق  آسیا،  غربی  جنوب  خاورمیانه، 
آفریقایی گسیل می شود؛ یعنی به دلیل استانداردنبودن و 
کیفیت نازل، آن کاالها حق توزیع در کشور مربوطه را 
ندارد و با توجه به اینکه حتمًا باید توزیع شود، در این 
کشورها توزیع شده و این طبعًا آثار بدی بر سالمت و 

بهداشت عمومی بر جای می گذارد.
عمومی  امنیت  برهم خوردن  مهم  بحث  سوم،  تأثیر 
است. وقتی کاالی قاچاق به راحتی وارد کشور می شود، 
یعنی فرایند توزیع زیرزمینی و غیرشفاف کاالهای قاچاق 
در کشور ایجاد شده است. این فرایند به شدت تاریک و 
در  البته  کرد.  رصد  را  آن  نمی توان  و  است  غیرشفاف 
بی توجهی  مثل  ندانم کاری ها  یک سری  هم  میان  این 
به فاکتور الکترونیک و... به این مسئله کمک می کند. 
تأثیرات مخربی روی  این فرایند غیر شفاف،  به هر حال 
افراد همین  جا تخلف و  از  اقتصاد می گذارد و بسیاری 
قانون شکنی را یاد می گیرند. همیشه می گویم که حتی 
اگر کاالیی ممنوع نشد و واردات رسمی آن انجام شد، 
بهتر از این است که عده ای با ممنوعیت و قاچاق آن، به 
تخلف کردن سوق داده شوند. نکتۀ بعد در این زمینه این 
است که در برخی حلقه ها، سود کالنی شکل می گیرد 
این ها  در  راغب شوند  بیشتر  باعث می شود عده ای  که 

یک دلیل هم به  سالیق مصرف کنندگان برمی گردد. 
مصرفی  فرهنگ  که  هستیم  کشوری  ما  متأسفانه 
باعث می شود  این ها  و خارجی پرستیم.  داریم  بیگانه ای 
به قاچاق رو آورده شود و بحث حاشیۀ سود هم وجود 
دارد؛ هرچه حاشیۀ سود برای قاچاق افزایش یابد، قاچاق 
درگیر  آن  با  که  واضحی  مثال  شاید  می شود.  بیشتر 
به  وفور  بازار  در  شما  باشد.  دخانیات  صنعت  در  بودیم، 
می بینید که کاالی قاچاق دخانیات پیدا می شود و پاکت 
سیگار با برندها و قیمت های مختلف حتی دو، سه هزار 
و  مالیات  داخلی،  سیگار  روی  اما  دارد؛  وجود  تومانی 
عوارض وضع می شود و مالیات و عوارض بیشتر روی 
سیگار داخلی، طبعًا قیمت آن را به صورت میانگین حدود 
1۰هزار تومان بیشتر می کند؛ در حالی که در بازار ایران، 
طبیعتًا  می شود.  پیدا  هم  تومانی  قاچاق سه هزار  سیگار 
داخل  تولید  یعنی  می برد؛  باال  را  سود  حاشیۀ  کار  این 
باعث  و  شده  اذیت  مالیات،  و  عوارض  کمربندهای  با 
افزایش حاشیۀ سود قاچاق می شود. نکتۀ بعد هم اینکه 
اساسًا  امارات  مثل  هستند،  ما  اطراف  که  کشورهایی 
جهان  در  قاچاق  کاالی  عرضه کنندۀ  و  تولیدکننده  به 
دخانیات جزء  در  پیش  تا چندسال  یعنی  دارند؛  شهرت 
قاچاق  سیگار  مهم  عرضه کنندۀ  و  تولید کننده  سه  دو، 
در جهان بود. نکتۀ مهم دیگر هم این است که ما در 
همۀ  داریم.  قرار  دنیا  در  قاچاق  کاالی  ترانزیت  مسیر 
کشور  در  قاچاق  که  می دهند  هم  دست به دست  این ها 

ما رایج باشد.

فعالیت کنند.
شکل  کشور  در  ارتشا  سیستم  این ها  همۀ  از  فارغ 
ناخودآگاه  قاچاق،  افزایش  با  مسئوالن  یعنی  می گیرد؛ 
سیستمی برای رشوه دادن تعریف کرده و کمک می کنند 
و  ناسالم  کار  به نوعی  و  شود  به روز  رشوه  روش های 
غیر شفاف رواج یابد. مثاًل در استان های مرزی، بسیاری 
ترغیب می شوند که بروند و در حلقه های قاچاق شرکت 
کنند. این به معنای ترویج شغل ناسالم و حضور در اقتصاد 

خیلی تاریک کشور است که واقعاً فاجعه می آفریند.
چهارمین تأثیر قاچاق هم اختالل در نظام توزیع و 
از  خیلی  سود  حاشیۀ  ما  کشور  در  است.  قیمت گذاری 
و  می رسد  ۶۰ درصد   ،5۰ از  بیش  به  قاچاق  کاالهای 
باعث می شود در نظام قیمت گذاری اختالل ایجاد شود؛ 
قاچاق  قهوۀ  و  می شوید  خرده فروشی  وارد  وقتی  مثاًل 
و  دارد  هم  خارجی  معروف  برند  و  نشان  که  می خرید 
درحالی که سوپر مارکت، هم آن را عرضه می کند و هم 
برند ایرانی را و نیز قیمت ها متفاوت است، هرچقدر هم 
باشد، قاچاق، آن  ثابت  تا قیمت نهایی  که تالش شود 
را بر هم می زند؛ چرا که قاچاق نه مالیات می دهد و نه 
در  را  قیمت گذاری  نظام  لذا  پرداخت می کند،  عوارضی 

حلقۀ نهایی بر هم می زند.
متولی  نهادهای  و  مقررات  و  قوانین  آیا 
کنونی، ظرفیت تنظیم گری و مدیریت فرایند توزیع کاال 

و خدمات و مبارزه با پدیده های قاچاق را دارند؟
از  را  خود  منظور  باید  ابتدا  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
ظرفیت مشخص کنید. اگر منظور شما ظرفیت قانونی 
داریم؛  قانونی  ما ظرفیت  است.  مثبت  پاسخ من  است، 
یعنی ما قانون خوبی به نام قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز داریم. در این قانون موارد خوبی هم وجود دارد. 
یکی از آن مواردی که می توان درباره اش صحبت کرد، 
بحث شناسۀ رهگیری است. اگر در همۀ کاالها شناسۀ 
رهگیری و کد اصالت ایجاد شود، بخشی از مشکالت 
هم  وقتی  که  نماند  ناگفته  البته  می شود.  حل  هم  ما 
از این موارد می کنیم، سامانه ای هم که آن ها  صحبت 
قوانین  هرحال  به  است.  مهم  می شوند،  سوار  آن  روی 
به نظر  لذا  دارد؛  را  این موضوع  کنونی، ظرفیت اصالح 
قوانین  که  شرطی  به  دارد؛  وجود  قانونی  ظرفیت  من 
به طور کامل اجرا بشوند و نکتۀ مهم آن، اراده و عزمی 
اراده و عزم  این  باشد؛ ولی  داشته  باید وجود  است که 
نظام  در  مثاًل  و  ندارد  وجود  دستگاه ها  در  دالیلی  به 

مصرفی  فرهنگ  که  هستیم  کشوری  ما  متأسفانه 
باعث  این ها  خارجی پرستیم.  و  داریم  بیگانه ای 
حاشیۀ  بحث  و  شود  آورده  رو  قاچاق  به  می شود 
سود هم وجود دارد؛ هرچه حاشیۀ سود برای قاچاق 

افزایش یابد، قاچاق بیشتر می شود. 

سال   ۴۲ که  می شود  مشاهده  چالش هایی  حمل ونقل، 
است حل نشده. مثاًل محمولۀ ترانزیت از مرز وارد کشور 
می شود که هیچ دوربینی نمی تواند پالک آن را بخواند و 
هنوز هم مسئله روشن نیست که چگونه پالک ها خوانده 
شوند و کجا می توان هوشمند رصد کرد تا این مسئله 
ظرفیت  که  است  این  من  حرف  به هر حال  شود.  حل 
اولویت بندی  و  اراده  و  عزم  آن  اما  دارد؛  وجود  قانونی 
مشخصی  طرح  و  ندارد  وجود  دستگاه ها  در  راه حل ها 

برای این اولویت بندی موجود نیست.
مبارزه  متولی  که  هستند  نهادهایی  بعدی  نکتۀ 
با  را  خود  نسبت  نهادها  این  کشورند.  در  قاچاق  با 
دستگاه های زیرمجموعۀ خود به درستی تعریف نکرده اند. 
زمانی گفته شد که در کشور، سازمانی ایجاد شود به اسم 
سازمان مبارزه با قاچاق که آن هم انجام نشد و اآلن هم 
ستادی داریم که دستگاه های مختلفی زیرمجموعۀ آن 
است؛ اما چون نسبت دستگاه ها با ستاد به روشنی تعریف 
مصوبات  اجرای  به  ملزم  را  خودشان  دستگاه ها  نشده، 
ستاد نمی دانند و مشخص هم نشده که اگر دستگاهی 
در انجام وظیفۀ خود کوتاهی کرد، چه مجازاتی برایش 
درنظر گرفته می شود. چند سال پیش هم گزارشی دربارۀ 
عملکرد ستاد منتشر شد و در مجلس هم قرائت شد. با 
مطالعۀ این گزارش معلوم می شود دستگاه های بسیاری 
وجود دارند که مقصر شناخته شده اند؛ اما بعدش چه شد؟ 
کسی به دادگاه رفت؟ کسی مجازات شد؟ نه. به هرحال 
این اتفاقات در کشور می افتد و چون نسبت دستگاه ها با 
یکدیگر روشن نیست، بحث مقصر و مجازات آن ها هم 

در این زمینه نامشخص است.
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تجربۀ سایر کشورها در نظارت موفق و 
آن  سالم سازی  و  خدمات  و  کاال  توزیع  فرایند  بر  مؤثر 

چیست؟
آن  به  خودم  من  که  چیزهایی  مهم ترین  از  یکی 
که  چیزی  است.  الکترونیک  فاکتور  صدور  برخوردم، 
شما در خیلی از کشورها می بینید و در ایران نمی بینید، 
این  هم  دوم  نکتۀ  است.  الکترونیک  فاکتور  مسئلۀ 
افراد و سنین مختلف  از کشورها برای  است که خیلی 
یک سری کارت هایی تعریف می کنند؛ مثاًل اگر من در 
از  یک سری  ندارم  حق  باشم،  سال   1۲-1۰ سنی  ردۀ 
و  هویتی  مشخصات  کارت ها  این  در  بخرم.  را  کاالها 
این  و چون طبق  است  سن مصرف کنندگان مشخص 
کارت ها مشخصات جسمانی افراد مشخص شده است، 
آن ها نمی توانند یک سری از کاالها را بخرند و فروشنده 
هم حق ندارد این کاالها را به آن ها بفروشد. البته شرط 
این مسئله این است که فاکتور الکترونیک وجود داشته 
در  اقدامات می تواند  این  تفاسیر،  این  با همۀ  اما  باشد؛ 

کشور رخ دهد.

باید اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای مختلف، 
وجود  آخر  حلقۀ  در  توزیع  روی  سختگیرانه ای  نظارت 
از  یکی  پیگیر  دوستانم  از  یکی  طریق  از  زمانی  دارد. 
چگونه  که  بودم  آلمان  در  هایپرمارکتی  در  کاالها 
دالیلی  به  کاال  این  که  شدم  متوجه  می شود.  عرضه 
متولی  خود  فقط  که  می شود  عرضه  شیشه هایی  پشت 
هایپرمارکت می تواند به آن کاال دسترسی داشته باشد 
و مشتری حق ندارد آن را بردارد و تست کند. در آنجا 
وجود  آن  روی  سخت گیرانه  قوانین  که  را  کاالیی  هر 
و  برداشته  مارکت  هایپر  در  به راحتی  نمی توان  دارد، 

برخی پخش کنندگان در نظام عرضۀ کشور، قدرت 
است  این  جالب تر  دارند.  تولیدکنندگان  از  بیشتری 
که نمی توان مشخص کرد پخش کننده چقدر باید از 
حلقۀ نظام توزیع سود ببرد و اصاًل چه جایگاهی در 
این حلقۀ توزیع دارد. این ها فضای تاریکی است که 

متأسفانه مسیر آن مشخص نیست. 

تست کرد. حال دربارۀ نظام توزیع، چیزی که خیلی در 
نظام  حلقه های  سود  است،  شفاف  مختلف  کشورهای 
تا  می شود  تولید  که  ابتدا  از  کاالیی  هر  است.  توزیع 
زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، سود حلقه های 
آن مشخص است و بعضًا سودهای کالنی هم در این 
وسط جابه جا می شود؛ مثاًل در برخی محصوالت، سود 
پخش کننده از تولیدکننده بیشتر است؛ مثاًل تولیدکننده، 
اما   می دهد؛  کننده  پخش  به  سود  ۲۰درصد  با  را  کاال 
حلقۀ  به  را  آن  سود  ۴۰ درصد  با  بعضًا  کننده،   پخش 
بعدی می رساند؛ یعنی تولیدکننده در یک سری حلقه ها 
خرده فروش،  حتی  و  پخش کننده  از  کمتر  ما  کشور  در 
سود می برد و این فاجعه است. دلیل آن هم این است 
که برخی پخش کنندگان در نظام عرضۀ کشور، قدرت 
که  است  این  جالب تر  دارند.  تولیدکنندگان  از  بیشتری 
باید از حلقۀ  نمی توان مشخص کرد پخش کننده چقدر 
نظام توزیع سود ببرد و اصاًل چه جایگاهی در این حلقۀ 
متأسفانه  که  است  تاریکی  فضای  این ها  دارد.  توزیع 
مشخص  باید  که  حالی  در  نیست.  مشخص  آن  مسیر 

شود که حلقه های مختلف تا چه میزان سود دارند. 
وضعیت چنان فاجعه است که گاهی پخش کننده ها 
نیز  را  غیرقانونی  کاالهای  قانونی،  کاالهای  کنار  در 
ساعت ها  می توان  مسئله  این  دربارۀ  و  می کنند  پخش 
در  کلیدی  عناصر  چه  پخش کننده ها  که  کرد  صحبت 
قهوۀ  یک  کنار  در  پخش کننده  مثال  هستند.  کشور 
شناسنامه داِر تولید داخلی که می خواهد آن را به بنکدار 
آن  مصرف  که  هم  را  خارجی  قهوۀ  نوع  چند  بدهد، 
می دهد!  غذایی  مواد  بنکدار  به  است،  قاچاق  و  ممنوع 
وضعیت به گونه ای است که برخی از پخش کننده ها به 
توزیع کاالی غیرقانونی و قاچاق هم کمک می کنند و 
ضربۀ عجیبی به نظام توزیع کشور می زنند. به هرحال تا 
این آسیب ها اصالح نشود، صحبت کردن از اصالح نظام 

توزیع نتیجه ای ندارد.

رونق را  داخلی  تولید  توانستیم  ما  گر   ا
خواهد حل  تورم  مسئلۀ   ببخشیم، 
خواهد حل  اشتغال  مسئلۀ   شد؛ 
حقیقی معنای  به  داخلی  اقتصاد   شد؛ 
کرد. خواهد  پیدا  استحکام   کلمه 
 بیانات مقام معظم رهربی
پیام نوروزی
1391/01/01 
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 تأثیـر نابسامانی نظام توزیع کاال
وخدمات بر تورم

عـلیـــر ضا   تـاجـه بـنـد    

اشتغال  ازجمله:  تأکید می کنند؛  اقتصادی  به عنوان اهداف سیاست کالن  بر چند مورد  اقتصاددانان  به طور کلی 
کامل، ثبات قیمت ها )کنترل تورم(، توزیع عادالنۀ درآمد و رشد مداوم اقتصادی. کنترل تورم و جلوگیری از آثار 
مخرب آن نیز به عنوان یکی از اهداف سیاست کالن اقتصادی همیشه توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده 
است. از آثار مخرب تورم می توان به چند نمونه اشاره کرد: توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به  ضرر 
حقوق بگیران، افزایش بی اطمینانی و در نتیجه کوتاه تر شدن افق زمانی تصمیم گیری و نیز کاهش سرمایه گذاری 

بلندمدت و... .1
»ایران سال هاست که با پدیدۀ تورم مزمن دو رقمی روبه رو است. بر اساس محاسبه های انجام شده در دورۀ 
ده ساله )135۲تا13۶1( به دنبال افزایش قیمت ها و درآمدهای نفتی، نرخ تورم دو رقمی )برابر 1۶.5 درصد( شده و 
سپس به یک پدیدۀ مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در دورۀ ده سالۀ 13۶۲تا1371 با کاهش درآمدهای 
نفتی این نرخ به 18.3 درصد، در دورۀ 137۲تا1381 به ۲۲.5 درصد بالغ می گردد. در دورۀ 138۲تا1391 حتی با 
افزایش قابل مالحظۀ درآمدهای نفتی همچنان نرخ تورم به طور متوسط در حدود متوسط 17.۲ باقی مانده است.«۲

دانشجوی دکتـری اقتصاد

نقص نظام توزیع کاال و خدمات؛ یکی از دالیل تورم
علل متعددی برای تورم بیان شده است. عده ای از صاحب نظران برای تورم تنها یک علت گفته اند و چه بسا از اظهارات 
و نوشته های آنان این گونه برداشت می شود که تورم را با مطلق انگاری تبیین کرده اند. اینکه برای تورم تنها یک علت 
دانسته اند، باید به عنوان تأکید قوی تلقی کرد؛ نه مطلق انگاری در تبیین علّیت آن. نکتۀ  بسیار مهم دراین باره این 
است که عوامل تأثیرگذار بر تورم و نحوۀ تأثیرگذاری این عوامل در هردوره ای از تاریخ اقتصادی کشورها با توجه به 
موقعیت زمانی و مکانی آن ها متفاوت است. صاحب نظران اقتصادی در مقام تبیین علل بروز تورم، نظریات گوناگونی 

ارائه کرده اند که در ادامه بیان می شود.
عده ای از اندیشمندان، تورم را ناشی از طرف تقاضای اقتصاد می دانند. این افراد معتقدند »وقتی تقاضا برای کاالها 
و خدمات افزایش می یابد و به زبان تخصصی، منحنی تقاضا باال می رود، مردم حاضرند برای هر مقدار کاال، پول 

بیشتری بپردازند. لذا از ناحیۀ جاذبه و فشار تقاضا و نیز استمرار آن، تورم شکل می گیرد. جاذبۀ تقاضا در اینجا بدان 
مبتنی بر جاذبۀ  تورم  قیمت می شود.  افزایش  تقاضای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران موجب  افزایش  معناست که 
تقاضا در اقتصاد ایران از عوامل مختلفی سرچشمه می گیرد و یکی از عوامل اصلی افزایش تورم بدون هیچ تردیدی 

رشد نقدینگی و بی ثباتی آن است.«۴
عده ای دیگر تورم را ناشی از تحوالت طرف عرضۀ اقتصاد می دانند. این افراد این طور معتقدند »در طرف عرضۀ 
اقتصاد، فشار هزینه ها موجب تورم می شود. تورم فشار هزینه به معنای این است که افزایش هزینه های تولید موجب 
افزایش قیمت محصوالت شده و تداوم آن تورم را ایجاد می کند. عوامل عمدۀ مؤثر بر افزایش هزینه های تولید از 
جملۀ این  عوامل هستند: وابستگی تولید و عرضۀ داخلی به مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای و افزایش 
قیمت آن ها، افزایش مکرر نرخ ارز و پرش های آن«5 و همچنین افزایش نرخ های بهره، دستمزد و قیمت حامل های 

انرژی و... .۶
دستۀ دیگری از پژوهشگران تورم را ناشی از علل ساختاری بیان می کنند. علل ساختاری، به عوامل ایجادکنندۀ تورم 
اشاره دارد که به ساختار نهادی، توسعه ای و ساز و کار، پویایی های کالن اقتصادی و محیط کسب و کار و نیز اقتصاد 
رفتاری مربوط می شوند. برخی مصادیق مرتبط با این نوع تورم را می توان این گونه برشمرد: تضادهای توزیعی، وجود 
قدرت قیمت گذاری دلخواه و شبکه های داللی زائد در نظام توزیع کاال و خدمات، مخصوصًا محصوالت کشاورزی و...7. 
همچنین فرایند صنعتی شدن و توسعۀ زندگی شهری، تقاضا را برای محصوالت کشاورزی و کاالهای تجاری افزایش 
می دهد؛ اما به دلیل تنگناهای موجود در این بخش ها، امکان افزایش متناسب با تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی 

محصوالت افزایش می یابد.8
بنابراین براساس نظر دستۀ سوم، مشخص می شود که نقص در نظام توزیع کاال و خدمات نیز یکی از دالیل اصلی 
بروز تورم در اقتصاد است. تورم موجود در اقتصاد ایران از این قاعده مستثنی نیست و علت بخشی از تورم موجود در 
بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز ساختار نامناسب توزیع کاال و خدمات است. مشکالت این حوزه و تأثیر آن بر تورم 
به حدی است که دکتر فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم در نشست بررسی پروژه های نظام توزیع کاال و خدمات 
این طور بیان کرد: »اگر نظام توزیع کاال و خدمات ارتقاء یابد، نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد 
داشت که اثرات مثبت خود را بر سفرۀ مردم و معیشت آن ها نشان خواهد داد.«9 در ادامه به بخشی از مهم ترین نواقص 

موجود در این فرایند اشاره می کنیم که باعث شده  اند تورم در اقتصاد ایران ایجاد  شود.

نظام توزیع در اقتصاد ایران
نظام توزیع کاال مجموعه  فرایندهای موجود بین تولید تا مصرف را دربر می گیرد. این فرایندها عبارت اند از: نگهداری، 
حمل و نقل، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی و در رأس همۀ آن ها نظام مدیریت فرایندهای بیان شده. بخش توزیع 
یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نه تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تأثیر بر سایر بخش های اقتصادی، 
بلکه به واسطۀ سهم فراوان از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه راهبردی برخوردار است. اهمیت این بخش طی دهۀ 
139۰ بیشتر شده است؛ چرا که در این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی در حالی از 19.1درصد به 
۲۰.9درصد افزایش یافته که متوسط رشد ساالنۀ ارزش افزودۀ آن به شدت کم بوده است. معنای دیگر این امر، افزایش 

فشار هزینۀ خدمات توزیعی بر سایر بخش هاست.
بخش توزیع نه تنها به لحاظ »اقتصادی«، بلکه به لحاظ »اجتماعی« نیز بخشی مهم و راهبردی است. در حال 
حاضر حدود یک چهارم شاغالن کل کشور )۲3.1 درصد در دهۀ 139۰( را شاغالن بخش توزیعی تشکیل می دهند. این 
امر بدان معناست که بخش توزیع در تأمین اهداف اجتماعی )اشتغال زایی( از ظرفیت خوبی برخوردار است و در صورت 

مواجهه با مشکل، به سرعت نمود آن در نیروی انسانی شاغل ظاهر می شود.1۰

انواع آسیب های نظام توزیع کاال و خدمات
پس از بیان اهمیت نظام توزیع در اقتصاد و نیز با مطالعۀ فضای کالن اقتصاد کشور می توان دریافت که در اقتصاد 
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روند تورم در دهۀ 9۰ نشان می دهد با تخلیه شدن فشار ارزی بر قیمت ها در سال 91، نرخ تورم رو به کاهش رفت 
تا جایی که با تثبیت نرخ ارز، تورم در سال 95 تک رقمی شد؛ اما به مرور با افزایش سطح نقدینگی و نبود تقاضای 
مؤثر که بتواند این منابع را به سمت بخش های مولد و ثروت آفرین هدایت کند، با فشار دوبارۀ تحریم، فنر فشردۀ 
سال های قبل پرش کرد و با سیل نقدینگی مانده در بانک ها به سونامی تورم تبدیل شد. از سال 93 روند نزولی نرخ 
تورم شروع شد و در سال 95 به پایین ترین سطح رسید؛ اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال 97 اوج گرفت. 
تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 97 به 73.۲درصد رسید که در طول این سال ها کم نظیر است. 
مجدداً در سال 98 به 1۴.8 درصد کاهش یافت؛ اما سیاست های پولی و مالی باعث شد که این نرخ در سال 99 به 

۶7درصد افزایش یابد.3
بر این اساس شناخت عوامل مؤثر بر تورم در سیاست گذاری های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد.
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ایران، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع به مشکالت و مسائل عدیده ای دچارند که بهره وری عوامل نظام 
توزیعی را کاهش داده و سطح هزینه های آن را افزایش می دهد و درنهایت به ایجاد تورم در جامعه منجر می شود. چند 
عارضۀ اصلی نظام توزیع کاال و خدمات در اقتصاد ایران در ادامه به صورت مختصر بیان خواهند شد که البته توضیح 

تفصیلی هرکدام مجال دیگری می طلبد:
تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزۀ نظام توزیع و در نتیجه مشخص نبودن متولی اصلی توزیع کاال	•
سنتی بودن نظام توزیع در بخش تأمین منابع، حمل و نقل، لجستیک، انبارداری و نگهداری کاال به علل:	•
بهره نبردن از صرفه های مقیاس	•
رعایت نکردن استانداردهای فنی توزیعی	•
نبودن نظام اعتبارسنجی کسب و کارهای توزیعی	•
نبودن آمار و اطالعات شفاف و جامع مرتبط با عرضه )تأمین، نگهداری و توزیع( و تقاضای کاال	•
حضور واسطه های غیرضرور و فراوان )دالل ها( و ایجاد انحصارات در کانال توزیع کاالها	•
سیاست   ها و قواعد ناکارآمد و غیربهینه در تنظیم و درج قیمت کاالها و خدمات	•
نظارت ضعیف و غیرقاطعانۀ نهادهای متولی دولتی بر فعالیت نظام توزیع	•

راهکار
هدف غایی از ارائۀ راهکار در راستای بهبود وضعیت نظام توزیع کشور، ارتقای بهره وری و نیز کاهش هزینه های کاذب 
توزیع است. در نتیجۀ این هدف، هزینۀ نهایی کاالها و خدمات کاهش یافته و توان خرید مصرف کننده ها و نیز تقاضا 
افزایش می یابد. مطابق با قانون عرضه و تقاضا نیز افزایش متناسب تقاضا از جانب مصرف کننده، به افزایش تولید 
منجر خواهد شد که در نهایت موجبات رشد اقتصادی کشور فراهم می شود. در ادامۀ راهکارهای پیشنهادی در راستای 

بهبود نظام توزیع کاال و خدمات، نکاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
تمرکز سیاست گذاری و مدیریت کل فرایند نظام توزیع در نهادی مشخص مثل بخش بازرگانی وزارت صمت	•
حرکت به سمت ایجاد نظام مدرن توزیع کاال و خدمات در تمام سطوح تأمین منابع، حمل و نقل، لجستیک، انبارداری 	•

و نگهداری کاال با:
توسعۀ میزان و کیفیت خدمات مرتبط با توزیع عمدۀ کاال و خدمات، مطابق با استانداردهای فنی توزیعی	•
توسعۀ نهادهای پشتیبان و لجستیکی توزیع کاال و خدمات	•
تمام 	• ساماندهی  و  شناسایی  با هدف  و خدمات  کاال  تقاضای  و  با عرضه  مرتبط  اطالعاتی  سامانه های  تکمیل 

حلقه های زنجیرۀ توزیع از تولید کننده تا مصرف کننده و همچنین کوتاه کردن مسیر تولید تا مصرف )حذف واسطه های 
غیرضروری( و اعتبارسنجی و رتبه   بندی کسب و کارهای توزیعی کشور

به صورت 	• کشور  در  پرگردش  مصرفی  محصوالت  آنالین  خرده فروشی  و  بزرگ  فروشگاهی  مراکز  گسترش 
سازمان یافته، متوازن و البته عادالنه )با مالحظۀ اوضاع خرده فروشی های سنتی در دوران گذار به شکل مدرن(

اصالح سیاست   ها و قواعد تنظیم قیمت کاالها و خدمات دولتی، صنفی و بازاری با هدف منطقی کردن حاشیۀ سود 	•
عوامل توزیع از طریق تکمیل سامانه های اطالعاتی و ارائۀ به روز و مستمر اطالعات عرضه و تقاضای کاال و خدمات 
و نیز استفاده از روش ها و بسترهای نوین و عادالنۀ قیمت گذاری در بخش های مختلف مانند درج قیمت تولیدکننده 

به جای قیمت مصرف کننده در پشت کاالها
بازرسی 	• شرکت های  ظرفیت  از  بهره مندی  و  تقویت  با  شکایات  به  رسیدگی  و  بازار  بر  دقیق  و  قاطعانه  نظارت 

غیردولتی )تشکل های مردم نهاد( در شبکۀ توزیع از جمله انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و از همه مهم تر 
توسعۀ اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت های مردمی.
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کانال های ایجاد تورم در اقتصاد ایران 
از طریق منابع نفت و گاز و درآمد های حاصل از آن کدام 
بانک  ترازنامۀ  از  استفاده  با  این موضوع چگونه  است؟ 

مرکزی و صندوق توسعۀ ملی توضیح داده می شود؟
در ابتدا به طورخاص دربارۀ نفت صحبت می کنیم؛ چون 
ما دربارۀ گاز درآمد کمتری به دست می آوریم و آن هم 
سهمی را به خود اختصاص داده و در جای خودش مهم 
است. وقتی که نفت وارد اقتصاد می شود، طبیعی است 
که این منبع می تواند جریان نقدینگی را تقویت کند و 
دیگر  روش های  با  که  نقدینگی هایی  با  نقدینگی  این 
نقدینگی مطابق هر  این  متفاوت است.  ایجاد می شود، 
نظریه ای در فضاهای پولی می آید و آثار تورمی خودش 
را ایجاد می کند؛ اما باید توجه کرد که وقتی از این نکته 
صحبت می کنیم که پول نفت می آید و جریان نقدینگی 
را تقویت می کند، نگاه کوتاه مدتی به این مسئله وجود 
دارد و مطابق آن باید توجه کرد که این نقدینگی ها آثار 
مخربی دارند؛ ولی از طرف دیگر می تواند آثار مثبتی هم 
پول  که  است  این  بسته به  مثبت  آثار  این  باشد.  داشته 
نفتی که می آید، کجا می رود. پس در اینکه وقتی پول 
نفت می آید، نقدینگی افزایش می یابد، تردیدی نیست؛ 
و  سرمایه گذاری  توسعۀ  وارد  نفت  پول  این  گاهی  اما 

زیربناها شده یا توان الزم را برای تولید ایجاد می کند.
فشار  و  شده  ایجاد  نقدینگی  طرف  یک  از  حال 
وارد  همین،  دیگر  طرف  از  و  می کند  ایجاد  تقاضایی 
فضاهایی شده که توسعۀ ظرفیت تولید و سرمایه گذاری 
را به دنبال دارد. آنجاست که این امر خودبه خود می تواند 
مشکل اول را جبران کند. بنابراین اگر بخواهیم به قضیه 
وابسته  نفت  به  را  اقتصادمان  نباید  کنیم،  نگاه  درست 
کنیم؛ چون این نفت، حالت ریسکی دارد و ممکن است 
امروز و فردا باشد و پس فردا نباشد. حال چیزی که در 
می تواند  است،  ریسک پذیر  و  دارد  وجود  ناپایداری  آن 
به اقتصاد کشور آسیب بزند. نفت را باید برای مواردی 
گذاشت که اگر هم یک دفعه قطع شد، اقتصاد کشور را 
زمانی  تا  حال  نکند.  مشکل  دچار  ساختاری  به صورت 
که کاًل نفت را کنار بگذاریم، فاصلۀ زیادی وجود دارد 
و این طور نیست که بگوییم تصمیم می گیریم دیگر از 
فردا نفت وارد بودجۀ ما نشود. بعد هم سؤال پیش بیاید 
از  بخشی  کند؟  اداره  را  دولت چگونه خودش  که پس 
ادارۀ دولت مربوط به نفت و فراورده های نفتی است که 
آن ها را می فروشد و وقتی هم که می خواهد این کار را 

افزایش می دهد و  را  پولی  پایۀ  بکند، طبیعی است که 
این را می توانیم به  اما  آثار تورمی دارد.  پایۀ پولی  این 
دولت بگوییم که اآلن نفت را در بودجۀ خود دارید و این 
نفت هم به شما آسیب تورمی می زند؛ پس سعی کنید 
آن را به گونه ای صرف کنید که بتواند آثار تورمی آن را 

خنثی کند.
استفاده  جز  نداریم  چاره ای  که  کوتاه مدتی  دورۀ  در 
نفتی  برون رفت  بدانیم مسیر  نفتی، مهم است  منابع  از 
از کجا سر در می آورد. همچنین  به بودجه می آید،  که 
در دورۀ بلندمدت دربارۀ اقتصاد بدون نفت برنامه ریزی 
اقتصاد  بیفتد که در سیاست های  اتفاقی  کنیم و همان  
مسائل  دولت  یعنی  می شود؛  توجه  آن  به  مقاومتی 
بر سایر درآمدها  از نفت جدا کرده و  را  بودجۀ خودش 
یا نظام مالیاتی تمرکز کند. طبیعی است چنین اقدامی 
در  اگر  اما  نیست؛  امکان پذیر  کوتاه مدت  دورۀ  یک  در 
دورۀ بلندمدتی بتوان به نظام اقتصادی و دولت کمک 
از نفت کم می کند و  را  کرد، قدم به قدم وابستگی خود 
در  مثاًل  می شود؛  صندوق  یک  وارد  نفتی  درآمدهای 
کشوری همچون نروژ، صندوق نفت درست شده است. 
باید  بلکه  کنیم؛  بودجه  وارد  را  نفت  نباید  ما  می گویند 
درآمد آن را در صندوقی بگذاریم و از عواید آن صندوق، 

برای تمامی افراد جامعه استفاده کنیم.
باز  که  بزنیم  رقم  به مرور  را  حالت  این  بتوانیم  اگر 
هم کار سختی است، به نظر من وابستگی دولت را در 
بلندمدت از نفت کم می کنیم و به او تذکر می دهیم که 
بار هزینه ای خود را کم کند و اجازه ندارد برای خودش 
را  هزینه ها  از  بسیاری  و  کند  ایجاد  آنچنانی  هزینۀ  بار 
نمی تواند در آینده تقبل کند. همچنین اگر نیازمند این 
از  را  این کمک  بگیرد،  نفت کمک  از بخش  است که 
جایی مثل صندوق نفت بگیرد. امروزه از صندوق نفت 
باعنوان صندوق توسعۀ ملی یاد می کنند که البته نقش 
بتوانیم در  اگر  ایفا نمی کند. حال  را  نروژ  صندوق نفت 
نفت  صندوق  مثل  صندوقی  ایجاد  به سمت  بلندمدت 
نروژ برویم، به نظر می رسد در آینده عایدی خوبی برای 
ملت ما جمع می شود و بعد از مدتی می بینیم که دارایی 
دولت  به  دارایی  آن  بازدهی  و  فراهم شده  چشمگیری 
کمک می کند که این کار هم آنچنان مالحظه ای ندارد 
و بالخره دولت درآمد نفتی را وارد صندوق کرده و آن 
صندوق دارایی هم بازدهی خودش را ایجاد کرده و ما 
هم آن بازدهی را صرف مواردی مثل یارانه، کمک به 
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صندوق توسعۀ ملی باید مثل صندوق نفتی شده و 
منابع این صندوق باید سرمایه گذاری شود. بعد که 
این  بازدهی  از  می توان  افتاد،  اتفاق  سرمایه گذاری 

منابع برداشت کرد .

فقرا و حمایت هایی از اقشار مردم می کنیم.
 به نظر شما چه موانعی وجود دارد که 
نروژ  نفت  نتواند همچون صندوق  توسعۀ ملی  صندوق 

عملکرد خود را به درستی انجام دهد؟
بنابر این بود که مواردی از درآمدهای نفتی را در صندوق 
توسعۀ ملی بگذاریم؛ اما یکی از موانع این بوده که درصد 
این درآمد همیشه در نوسان بوده است؛ یعنی معلوم نبود 
که آیا بالخره صندوق توسعۀ ملی در سالیان مختلف، 
خودش  در  می افتد،  اتفاق  نفت  بخش  در  که  را  آنچه 
جای می دهد یا نه. هر زمان که کم می آوردند، می رفتند 
خرج  ملی  توسعۀ  صندوق  از  و  می گرفتند  مجوزی  و 

می کردند و همین بزرگ ترین مشکل و آسیب ماست.
ما باید صندوق توسعۀ ملی ایجاد کنیم که اگر هم 
واقعًا  کنیم،  کمک  زیربنایی  بخش های  به  می خواهیم 
به این بخش ها کمک کنیم؛ نه اینکه بعضی را صرف 
شود.  آن ها صرف  برای  نباید  اساسًا  که  کنیم  مواردی 
صندوق  صندوق،  این  که  است  این  مستلزم  کار  این 
به  را  ملی  توسعۀ  صندوق  من  بشود.  سرمایه گذاری 
این شکل قبول ندارم؛ بلکه قائلم صندوق توسعۀ ملی 
باید  این صندوق  منابع  و  نفتی شده  باید مثل صندوق 
افتاد،  اتفاق  سرمایه گذاری  که  بعد  شود.  سرمایه گذاری 
هم  بعد  و  کرد  برداشت  منابع  این  بازدهی  از  می توان 
بخشی از آن را در صندوق گذاشت و بخشی از آن هم 

در جایی صرف شود که باید از آن حمایت شود.
مشکالت  نداریم.  آنچنانی  ارادۀ  کار  این  برای  اما 
اقتصادی هم که به واسطۀ تحریم به وجود آمد، به جای 
آنکه ما را مصمم تر کند، تا اندازه ای سست کرد و پیش 
ما کم شده، می رویم  نفتی  درآمد  گفتیم حاال که  خود 
برداشت  ملی  توسعۀ  صندوق  از  و  می گیریم  مجوز  و 
می کنیم. درصورتی که باید این نفتی که فراهم می شود 
است،  مربوط  انفال  به  که  را  منابعی  سایر  همچنین  و 
به  صندوق  این  تا  کنیم  ملی  توسعۀ  صندوق  وارد 
صندوق  این  حال  شود.  تبدیل  سرمایه گذاری  صندوق 
سرمایه گذاری وارد بازارهای مختلف می شود و در آنجا 
سرمایه گذاری می کند؛ مثاًل اگر کسی بخواهد پتروشیمی 
را توسعه دهد، می تواند از صندوق توسعۀ ملی برداشت 
کند و پتروشیمی را توسعه دهد. بازدهی پتروشیمی هم 

بعضی اوقات ظرف سه تا پنج سال است.
بنابراین ما نعمت خدادادی بسیار عظیمی به نام نفت 
داریم و برای این نعمت باید ارزش افزوده ای ایجاد کنیم 

و این کار از طریق مواردی همچون ورود به پتروشیمی 
صورت  این  به  هم  آن  منابع  تأمین  می شود.  انجام 
است که به این صندوق بگوییم وارد بازار شو و سهام 
پتروشیمی را بخر. این سهام هم برود و صرف توسعۀ 
پتروشیمی شود و از آن طریق هم بازدهی چشمگیری 
به دست می آید و بعد هم می توان این بازدهی را صرف 
موارد حمایتی کرد. این کار نیازمند اراده ای قوی است. 
در اینجا نه آمریکا مانع است و نه هیچ کشور دیگر، بلکه 
بزرگ ترین مانع، خود ما هستیم که قلّکی در خانۀ خود 
درست کرده و هر زمان هم که الزم شد، به سراغ آن 
می رویم و از آن استفاده می کنیم. در حالی که این قلّک 
برای خرج کردن نیست؛ بلکه اساسًا برای سرمایه گذاری 
است و واقعًا هم مثل قلّک می تواند آینده را تضمین کند 

و نسل های بعدی می توانند از این قلّک استفاده کنند.
هزینه ای  دارید  اگر شما قصد  که  گفته ام  بارها  من 
بازدهی  از  است  بهتر  بگیرد،  صورت  حمایت  تا  بدهید 
که  کنید  فرض  مثاًل  کنید؛  استفاده  حمایت  برای  آن 
عدد  یک  مواسات  گیرد.  انجام  مواسات  می خواهید 
معادل  شاید  کرونا  دوران  همین  مثاًل  دارد.  چشمگیر 
است.  گرفته  صورت  مواسات  تومان  1۰هزارمیلیارد 
راه حل مناسب این است که مثاًل با این 1۰هزارمیلیارد 
تومان وارد صنعت پتروشیمی شویم و این صنعت را که 
برای مواسات خرج کنیم؛  بازدهی آن  از  ایجاد کردیم، 
حتی مثاًل به جای کارهایی همچون یارانه دادن که به نظر 
من آنچنان دردی را دوا نمی کند، هزینۀ آن را در صنعتی 
بگوییم  افراد  به  و  پتروشیمی سرمایه گذاری کنیم  مثل 
برای شما سرمایه گذاری کرده ایم و به جای آنکه به آن ها 

پول بدهیم، امید پول دادن را به مردم بدهیم.

داشتن  امیِد  بدهیم؛  امید  مردم  به  باید  امروزه  ما 
مسکن، امیِد داشتن درآمد. اینکه فالن مبلغ را به آن ها 

بدهید، دردی از آن ها دوا نمی شود. اما اگر به آن ها امیِد 
داشتن درآمدی پایدار را بدهید، خودشان را صاحب سهم 
می بینند. به نظر من علی رغم همۀ صحبت هایی که علیه 
سهام عدالت می شود، از این جهت خوب است که اگر 
این سهام عدالت بماند و رشد بکند و جایگاه خودش را 
پیدا کند و بازدهی آن به نقطۀ خوبی برسد، می تواند به 
بازار سرمایه در  البته به این شرط که  امید دهد.  مردم 

اوضاعی قرار نگیرد که امید مردم ناامید شود.
تورم های  از  میزان  چه  کلی  به طور   
نحوۀ  مربوط به  ایران  اسالمی  انقالب  از  پس  و  قبل 

استفاده از نفت و درآمد های حاصل از آن بوده است؟
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید از هر موردی 
به اندازۀ سهم خود تعریف کنیم. تورم ما عوامل متعددی 
داشته است؛ اما همیشه با یک جانبه نگری می خواهیم 
این پول را چماقی کنیم و بر سر تورم بکوبیم و دائمًا 
بگوییم تورم ما ریشۀ پولی دارد؛ حتی آنجایی هم که تورم 
ناشی از فشار هزینه است، به ریشۀ پولی برمی گردانیم. 
واقعیت این است که اقتصاد ما اقتصادی وابسته به دالر 
است و به تبع آن، جریان تولید هم  به دالر وابسته است. 
وقتی دالر گران می شود، تولیدکننده مجبور است مواد 
باال  تولید  این صورت هزینۀ  در  بخرد.  اولیۀ گران تری 
می رود. ما اسم این را تورم با فشار هزینه می گذاریم. اگر 
می توانستیم این دالر را کنترل کنیم، بخشی از این فشار 
هزینه بسیار کاهش پیدا می کرد که البته این کار انجام 
نهاده های  به  ما  اقتصادی  بنگاه های  وابستگی  نشد. 
وارداتی چشمگیر است. این مسئله آسیب زاست و وقتی 
این  باید نهادۀ مبتنی بر  دالر گران می شود، تولیدکننده 
دالر را در بازار آزاد بخرد و در بنگاه اقتصادی بیاورد یا 
را  نهاده  آن  وزارتخانه،  فالن  از  و  کند  چانه زنی  اینکه 
بخرد. البته همۀ آن نهاده هم به قیمت یارانه ای فراهم 

نمی شود.
اثر  تولید،  نهاده های  از  ناشی  هزینۀ  فشار  بنابراین 
خود را گذاشت. این مسئله جدای از این است که وقتی 
قیمت دالر باال می رود، قیمت خیلی چیزهای دیگر هم 
باال می رود. به عنوان مثال قیمت ساختمانی هم که شما 
از آن استفاده می کنید، باال می رود. آن بّنا و مهندسی هم 
که برای شما کار می کنند، دستمزد خود را باال می برند. 
مستقیم  هزینۀ  فشار  یک  تولید،  درجریان  ما  بنابراین 
داریم و یک فشار هزینۀ غیرمستقیم. این ها همه جمع 
شده و به تورم ناشی از فشار هزینه تبدیل می شود. این 

دالریزه کردن اقتصاد همیشه برای ما تهدید بوده است. 
باید کاری کنیم که جریان تولید به دالر وابسته نباشد؛ 
بلکه به جریان داخل وابسته باشد. اگر این کار را کردیم، 
حتی اگر دالر هم تغییر پیدا کرد، مشکل زیادی برای 
ما ایجاد نمی شود. حتی اگر نفت را هم فروختیم و پایۀ 
کرد،  پیدا  افزایش  نقدینگی  و  داد  افزایش  را  ما  پولی 

آنچنان فشار تورمی ایجاد نمی کند.
فشار تورمی که طی این سال ها آمده و مسکن ما را 
گران کرده، ساختمان را گران کرده. درنتیجه ساختمانی 
هم که در بخش تولید استفاده می کنیم را گران می کند. 
گران  هم  را  فرودگاه  و  اتوبان  ساختن  و  پل  و  اسکله 
می کند و همۀ این ها باعث می شود که فشار هزینه ای 
را  ما  اقتصاد  متمادی  سالیان  در  امر  این  و  ایجاد شود 
دچار مشکل کرده و باعث شده که تورم ناشی از فشار 
فشار  از  ناشی  تورم  البته  باشد.  چشمگیر  ما  هزینه ای 
تقاضا هم وجود دارد؛ اما این نوع تورم جبران شدنی است 
ما  تقویت کرد.  را  تولید  بتوان جریان  این شرط که  به 
کنار  در  لذا  و  کنیم  تقویت  را  تولید  جریان  نتوانستیم 
تقاضا  فشار  از  ناشی  تورم  هزینه،  فشار  از  ناشی  تورم 
داشتند؛  مرغ  تقاضای  مردم  مثاًل  یعنی  شد؛  ایجاد  نیز 
ناشی  تورم  به  حالت  این  در  نبود.  بازار  در  مرغی  اما 
باید  ما  می شویم.  دچار  عرضه  کمبود  و  تقاضا  فشار  از 
در اینجا کمبود عرضه را جبران کنیم. در کنار آن باید 
تقاضا را مدیریت کنیم و مثاًل آن چیزهایی را که مردم 
کنیم.  دیگری  چیز  جایگزین  نکنند،  مصرف  می توانند 
مثاًل برنج را با سیب زمینی جایگزین کنیم. از آن طرف 
هم سعی کنیم که وابستگی اقتصاد را به دالر کم کنیم 
که تحت تأثیر این نامالیمات، وقتی که دالر افزایش پیدا 

می کند، فشار تورمی بر ما کمتر شود.
اگر بتوانیم در بلندمدت به سمت ایجاد صندوقی مثل 

آینده  در  به نظر می رسد  برویم،  نروژ  نفت  صندوق 

عایدی خوبی برای ملت ما جمع می شود و بعد از 

مدتی می بینیم که دارایی چشمگیری فراهم شده و 

بازدهی آن دارایی به دولت کمک می کند.
حاکمیتی  نهادهای  عملکرد  کیفیت 
ناشی  تورمی  آثار  ایجاد  در  گاز  و  نفت  حوزۀ  مربوط به 
از این منابع و درآمد های حاصل از آن چه نقشی داشته 

است؟
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ما تحت تحریم هستیم و دنیا و قدرت های بزرگ 
باید  اما  دهند؛  قرار  فشار  در  را  ما  می خواهند  هم 
در  را  فرصت  این  که  کنیم  توجه  نکته  این  به 
رفع  زیربناها،  ایجاد  اقتصادی کشور،  توسعۀ  جهت 
تحمیل  که  تحریمی  با  مقابله  موجود،  چالش های 
می شود، ایجاد تکنولوژی های جدید و توسعۀ آن ها 

و ظرفیت سازی ها به کار ببریم.

هم  و  است  تهدید  هم  ما،  برای  گاز  و  نفت  بخش 
فرصت. از آن جهت تهدید به حساب می آید که اگر آن 
این است  را نداشتیم، فکر اساسی تری می کردیم. مثل 
که پدری داشته باشیم که همیشه پول توجیبی نمی دهد؛ 
ما  اینکه  کنیم.  کار  خودمان هم  می شویم  مجبور  پس 
متمادی  سالیان  در  است.  تهدید  خودش  داریم،  نفت 
هر زمان کم می آوردیم، به سراغ نفت می رفتیم. اصاًل 
علت اینکه اقتصاد ما رشد نکرد، این بود که خودش را 
نفت  این  پول  نکرد که  فکر  و  آورد  بار  نفت  به  متکی 
یعنی  برود؛  به جای دیگری مثل صندوق ویژه ای  باید 
پیش خودش فکر می کرد که مثاًل اآلن بیکاری به وجود 
آمده، از پول نفت برمی دارد و وام بیکاری می دهد. پس 
نفت طی سال های متمادی جریانی تهدیدی است. این 
انقالب جریان  از  بعد  و هم  انقالب  از  قبل  مسئله هم 
تهدیدی بوده است. تورمی که در دهۀ 5۰ ایجاد شد نیز 

ریشه در نفت داشت.
با همۀ این احوال، نفت می تواند برای ما فرصت هم 
باشد. از این جهت که می توانیم از آن در مواقعی استفاده 
کنیم که فشار اقتصادی وجود دارد. متأسفانه طی سالیان 
نگرفت.  صورت  نفت  بخش  از  مناسب  استفادۀ  اخیر، 
آسیا  دربارۀ چند کشور در جنوب شرقی  به عنوان مثال 
مطالعه کردیم. این کشورها پنج میلیون نفت نیاز دارند. ما 
می توانستیم از این پنج میلیون نفت، 5۰۰هزارتای آن را 
تأمین کنیم؛ اما چرا این کار را نکردیم و اجازه دادیم که 
اقتصاد در چنین حصری قرار بگیرد؟ پس می توانستیم 
این نفت را بفروشیم. عده ای معتقدند که می توانستیم در 
دوره ای نفت خود را به پاالیشگاه های مختلف ببریم و 
به فراورده تبدیل کرده و مشکالت سال های اخیر خود 
اما این کار را نکرده ایم. دائمًا در این  را برطرف کنیم. 
فکر بوده ایم که باید نفت بفروشیم. کسی در این میان 
فکر نکرد که نفت، کاالیی شناسنامه دار است و هرجا آن 
را حرکت بدهیم، می فهمند؛ اما فراورده این گونه نیست. 
پتروشیمیایی  و  شیمیایی  مواد  به  را  نفت  حتی  امروزه 
امر را در  این  از همین اآلن،  باید  تبدیل می کنند و ما 
در  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  دهیم.  قرار  کار  دستور 
1۰سال آینده، دوباره تحریم جدی اتفاق نیفتد؟ اما اگر 
آن  اسم  و  شد  تبدیل  پتروشیمی  مواد  به  نفت  همین 
اقتصادی  امنیت  شد،   crude oil to chemical

پیدا می شود.
می رویم  می گوییم  دائمًا  چون  نمی افتد؛  اتفاق  این 

نفت  و  می شود  آزاد  نفت  هم  بعد  و  می کنیم  مذاکره 
اصاًل  که  است  این  مسئله  می فروشیم.  و  می بریم  را 
به شکل جدی  زمانی  چه  جریان  این  نیست  مشخص 
نتیجه  به  مقطعی  شکل  به  است  ممکن  دهد.  نتیجه 
پس  می رسد؟  نتیجه  به  دائم  شکل  به  آیا  اما  برسد؛ 
پیشنهاد ما به آقایان مسئول و سیاست گذار این است که 
فرض کنید نفت تا 5۰سال دیگر مشمول تحریم است 
و شما هم این منبع خدادادی را دارید. می توانید خارج 
را  نفت  و  بروید  فکر می کنند،  عده ای  که  بازارهایی  از 
بفروشید. یک جاهایی هم می توان مردم را وارد فروش 
نفت کرد. شما ضمانت بگیرید و به افراد نفت بدهید و 
بگویید که ما این نفت را به شما می دهیم. شما آن را 
بفروشید و اگر که پول آن را برنگرداندید، ضمانت شما را 
به اجرا می گذاریم. این کار در سیستم بانکی جاری است 
و هرکسی که می خواهد کاری بکند، از او ضمانت نامه 
در  گذاشت.  اجرا  به  را  آن  می توان  آن  هر  و  می گیرند 
بین مردم کسانی هستند که این ضمانت نامه را دارند و 
می توانند نفت را به فروش برسانند و حتی این کار را در 

سطح ُخرد انجام می دهند.
فروش  و  نفت  فضای  برای  توانستیم  اگر  بنابراین 
آن، برنامه ریزی مجددی انجام دهیم، آن وقت نفت در 
اوضاعی که تحت فشار هستیم، فرصت است. بسیاری 
از کشورها این فرصت را ندارند؛ ولی ما این فرصت را 
داریم و می توانیم نفت را بدهیم و مثاًل راه آهن بگیریم. 
می توانیم ریل آن را از جایی بگیریم و لوکوموتیو آن را 
هم از جای دیگر بگیریم و درمقابل، به آنان نفت بدهیم. 
درواقع با دادن نفت می توانیم سیستم حمل ونقل خود را 
فرصت  مختلف،  امور  با  نفت  تبادل  کنیم. پس  درست 
محسوب می شود. باید از این فرصت برای ایجاد زیربناها 

استفاده کرد.

درخصوص  دیگر  کشورهای  تجربۀ   
استفادۀ صحیح و بدون ایجاد آثار تورمی از منابع نفت 
و گاز چیست و چه داللت هایی برای اقتصاد ایران دارد؟ 
در همین راستا راهکارهای استفادۀ بهینه و غیر تورم زا از 
منابع نفت و گاز کشور به عنوان یک ثروت ملی چیست؟
مالی  منابع  از  استفاده  در  کشور  موفق ترین  و  بهترین 
نفت نروژ است که خودش هم صاحب نفت است. باقی 
نیاز  احساس  هیچ وقت  عربستان  و  ایران  مثل  کشورها 
اوقات کشوری  بعضی  و  فروخته اند  نفت  فقط  و  نکرده  
مثل عربستان بخشی از درآمد نفتی خود را خرج داعش 
و وهابیت کرد یا تسلیحات نظامی خرید. نروژ سیستمی 
اقتصادی دارد که می توان گفت در آن عقالنیت بیشتری 
بسیاری  کرد.  استفاده  می توان  الگو  این  از  دارد.  وجود 
از کشورها این گونه فکر نمی کنند و می گویند که نفت 
داریم و اآلن باید آن را وارد بودجه کرده و صرف کنیم. 
این کشورها هم گرفتاری های ما را پیدا کرده  یا در آینده 
پیدا خواهند کرد. اما حیف است که کشورهای نفتی از 
این ذخیرۀ خود، در جهت توسعۀ بلندمدت استفاده نکنند. 
نروژ این کار را کرده و می توان به عنوان الگوی مطلوبی 

از آن درس گرفت.
بنابراین به صورت کلی نفت برای ما تهدید بوده؛ اما 
اینکه  کنیم.  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این  می توانیم 
بگوییم نفت بالی جان ماست، حرف درستی نیست. ما 
خودمان کاری کرده ایم که بالی جان  شده است. ما باید 
بعد از این سعی کنیم از نفت به عنوان فرصت استفاده 
قدرت های  و  دنیا  و  هستیم  تحریم  تحت  ما  کنیم. 
بزرگ هم می خواهند ما را در فشار قرار دهند؛ اما باید 
جهت  در  را  فرصت  این  که  کنیم  توجه  نکته  این  به 
توسعۀ اقتصادی کشور، ایجاد زیربناها، رفع چالش های 
ایجاد  می شود،  تحمیل  که  تحریمی  با  مقابله  موجود، 
آن ها و ظرفیت سازی ها  توسعۀ  و  تکنولوژی های جدید 
به کار ببریم؛ ولو اینکه نظام پولی بین المللی به ما اجازه 

ندهد.
ما باید نفت را با کاالهای مورد نیاز خود تهاتر کنیم. 
الزمۀ چنین کاری این است که چند وزارتخانه با یکدیگر 
اگر وزارت صمت و وزارت  به نظر من  هم پیمان شوند. 
نفت  داشتن  فرصت  از  نگیرند،  قرار  یکدیگر  کنار  نفت 
استفادۀ الزم را نخواهیم کرد. وزارت صمت باید بگوید 
من در فالن کشور، نهادۀ دامی شناسایی کرده ام. وزارت 
جهاد کشاورزی هم باید بگوید که ما در فالن کشور که 

نیاز به نفت دارد، نهادۀ دامی شناسایی کرده ایم. بعد به 
وزارت نفت بگویند که شما فالن مقدار نفت را به فالن 
کشور بفرست تا ما بتوانیم نهادۀ دامی را وارد کنیم. در 
نفت  نیست. شما  ارز ۴۲۰۰تومانی  به  هم  نیازی  اینجا 
داده اید و نهادۀ دامی گرفته اید و همین طور می توانید با 
بگیرید.  دادن نفت، چیزهای دیگری هم در مقابل آن 
این موضوع تهاتر نفت با سرمایه های فیزیکی مورد نیاز 
و کاالها نکته ای است که باید در اوضاع موجود لحاظ 
مذاکرات چه  نتیجۀ  ببینیم  تا  کنیم  نباید صبر  ما  شود. 
نتایح مذاکرات ممکن است در یک دورۀ سه  می شود. 
نیاز  ایجاد ظرفیت  به  امروز  ما  انجام شود. کشور  ساله 
این  و  کنیم  استفاده  نفت  مثل  ظرفیتی  از  باید  و  دارد 
منبع خدادادی می تواند در جهت رفع تنگناهای تولیدی، 
سرمایه گذاری، رفاهی و معیشتی ما نقش ویژه ای را ایفا 
کند. این مسائل باید به گفتمان تبدیل شود. وزیر نفت 
با وزرای صمت و کشاورزی همیشه جلسه داشته  باید 
باشد و کمیتۀ همه جانبه برای مفاهمه بین دستگاه های 
بتوانیم قدم به قدم  تا  راستا تشکیل شود  این  اجرایی در 

مشکالت نظام را حل کنیم.
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کانال های ایجاد تورم در اقتصاد ایران از طریق منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن کدام 
است؟ این موضوع چگونه با استفاده از ترازنامۀ بانک مرکزی و صندوق توسعه ملّی توضیح داده می شود؟

از فروش نفت و گاز وجود دارد، تبدیل  ایران که خام فروشی و وابستگی به درآمدهای حاصل  در کشورهایی نظیر 
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به ریال، موجب می شود پایۀ پولی افزایش یافته و به تبع آن، نقدینگی 
افزایش یابد. در این صورت سطح عمومی قیمت ها نیز بیشتر می شود. در اینجا باید کاالهای مبادله شدنی برای مقابله با 
افزایش قیمت ها از طریق واردات تأمین  شوند و کاالهای مبادله نشدنی مثل زمین و ویال و چیزهایی که نمی توان وارد 
کرد، موجب می شود بیماری هلندی و باالتر از آن، نابرابری ایجاد  شود. همچنین این فرایند به تولید داخل نیز لطمه 
وارد می کند. البته بیماری هلندی خیلی تکنیک خاصی دارد. در نگاه من درواقع دهک های برخوردار جامعه، قیمت گذار 
هستند و کسی که رانت این منابع طبیعی، بیشتر در اختیارش قرار گرفته، برای این دارایی تعیین قیمت می کند؛ مثاًل 
اآلن هزارمیلیارد به شما داده می شود و شما هم در بیابان، مال بزرگی درست می کنید. شما برای این مال، قیمت 
تعیین می کنید. کسی که این رانت را دارد، قدرت تعیین قیمت را دارد و لذا فقط گروهی خاص هستند که تعیین کنندۀ 
سبک زندگی و قیمت ها هستند؛ لذا ما اصاًل کلمۀ تورم را به کار نمی بریم. مثاًل در چهارچوب سنتی از تعادل مزاج ها 
صحبت شده و در سیستم مدرن هم از باکتری و ویروس صحبت می شود. در سیستم سرمایه داری نیز از تورم صحبت 
می شود. تورم  به بحث سیاست پولی و سیستم تحلیل خاص خودش مربوط است؛ نه در فضایی که در جامعۀ ما وجود 

دارد؛ مثاًل آمریکایی که نقدینگی آن ده برابر شده؛ اما تورم اندکی داشته است.
 به طور کلی چه میزان از تورم های قبل و پس از انقالب اسالمی ایران به نحوۀ استفاده از نفت و 
درآمدهای حاصل از نفت و گاز مربوط بوده است؟ کیفیت عملکرد نهادهای حاکمیتی مربوط به حوزۀ نفت و گاز در 

ایجاد آثار تورمی ناشی از این منابع و درآمدهای حاصل از آن، چه نقشی داشته است؟
در 5۰ سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ما به قیمت ثابت سال 9۲، تقریبًا دوبرابر شده است. وقتی هم که باز سرانۀ 
آن را به قیمت ثابت در نظر بگیریم، 11 میلیوِن سال 55 را به هشت میلیون تبدیل کرده ایم؛ یعنی 3۰ درصد سرانۀ 5۰ 
سال کار و تالش و ظرفیت تولیدی کم شده است. آن چیزی هم که دوبرابر شده است، به این صورت بوده که در 
این 5۰ سال، به صورت متوسط روزانه معادل 1۰ میلیون بشکه نفت و گاز از میادین استخراج شده است. پس آن تولید 
واقعی کشاورزی، صنعت و... همگی نزولی بوده است. اینکه می گوییم GDP دوبرابر شده، صحیح نیست؛ چون بخش 
عمدۀ آنچه ما به اسم GDP در کشور به آن اشاره کردیم، خام فروشی بوده که اسم آن را تولید گذاشته ایم؛ درحالی 
 که تولید نبوده است. در معادن هم به همین ترتیب برداشت کرده و محیط زیست را خراب می کنیم و اسم آن را تولید 

می گذاریم؛ یعنی ظرفیت تولید به معنای واقعی آن، هرسال کمتر شده است.
ماهی  ایرانی  هر  برای  شده،  برداشت  طبیعت  از  که  منابعی  فرصت  هزینۀ  متوسط  سال،   5۰ این  در  همچنین 
سه میلیون است؛ البته این با دالر ۲۰ هزار تومان و نفت ۴۰ دالری حساب شده است. اگر نفت 8۰ دالر اآلن را در نظر 
بگیریم که تقریبًا ماهی شش میلیون برای هر خانوادۀ تقریبًا چهارنفره حساب می شود، یعنی به طور کل انبوهی از منابع 

طبیعی و منابع حاصل از آن را به این اقتصاد تزریق کرده ایم. 
هزینه های مصرفی پنج دهک فقیر جامعه نیز در این پنجاه سال در همان حدود ۲۰ درصد مانده و تغییری نکرده 
از 5۰ درصد،  باال بیش  بوده است. قطعًا دو دهک  تقریبًا در همین حدود  اما  فراز و نشیب داشته؛  البته قدری  است؛ 
هزینه های مصرفی داشته اند و این فقط شکاف هزینه های مصرفی است و در حوزۀ درآمد و ثروت، آمار مشخصی 
وجود ندارد؛ اما قطعًا میزان آن ها زیاد است؛ چون هزینه های مصرفی برای کمترین سطح معیشت است و این مسئله 
تقریبًا برای همه ثابت بوده و تغییری نکرده؛ به طور مثال کپرنشین فعلی، ۲۰ سال پیش هم کپرنشین بوده و اآلن هم 

به همین صورت است؛ بنابراین شکاف هزینه ای و به تبع آن درآمدی و ثروتی در این کشور ایجاد شده است.
نکتۀ بعد آن است که نقدینگی در کشور ما در این 5۰ سال، 8۰ هزار برابر شده است. نقدینگی آمریکا در این مدت 
کمی از 17 برابر کمتر است. ظرفیت تولید آمریکا در این 5۰ سال، چهار برابر شده؛ اما ظرفیت ما کمتر از این مقدار است. 
پس نظام پولی ما هیچ ربطی به بخش حقیقی و تولید ندارد. وقتی هم که با این امور ارتباطی نداشته باشد، نتیجۀ این 
وضعیت، آن می شود که 5۰، ۶۰ درصد مردم به ثروت دسترسی ندارند، ۲۰، 3۰درصد هم با تسهیالت قرض الحسنه 
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در  را  خام فروشی  که  هستیم  رانتی  نظامی  درگیر 
برای  هجدهم  قرن  از  که  بین الملل  سیاسی  نظام 
کشورهای آفریقایی و آسیایی تعریف شده، پذیرفته 
و از دورۀ پهلوی نیز نوعی خام اندیشی ایجاد شد که 
با پول نفت برای کشور توسعه می آوریم؛ درحالی که 

باید برای ما بدبختی بسیاری به همراه آورد. درخصوص منابع طبیعی و نفت و گاز درواقع 
البته  بگیرد.  صورت  مردم  میان  علی السویه  توزیع 
توزیع علی السویۀ ریالی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه 
نیاز دارد، از طرفی  منابع طبیعی، به متولّی کارآمد 
حرمت خام فروشی نیز باید مدنظر قرار گیرد. منافع 
دستاویز  نباید  و  است  مردم  متعلق به  منابع طبیعی 

اهداف سست شود. 

می توانند فقط یخچال و خودرو و اموری از این  دست 
را تهیه کنند؛ لذا تنها درصد اندکی هستند که دسترسی 

زیادی به ثروت دارند. 
به  است؛  رانتی  به شدت  ایران،  اقتصاد  اینکه  نتیجۀ 
و  نفت  طبیعی  منابع  به  ایران  در  زندگی  اینکه  معنای 
گاز و معدن بند است و روزی تقریبًا معادل 1۰ میلیون 
حکمرانی  شیوۀ  درواقع  برمی داریم.  گاز  و  نفت  بشکه 
منابع طبیعی ما به گونه ای بوده که منبع رانت خدادادی 
بزرگی را که سالی 1۰۰، 15۰ هزار میلیارد تومان است، 
به قیمت ثابت داریم و هرچه سطح معیشتی فرد باالتر 
ادارۀ  این فضای  بیشتر بهره می برد.  رانت آن  از  باشد، 
دوران  از  یعنی  است؛  اخیر  1۰۰ سال  این  در  کشور 
قراردادهای قجری که با شروع خام فروشی همراه است، 
این نقش را در نظام سیاسی بین الملل قبول کردیم که 
کاالهای  برای  همچنین  و  بوده  خام  مواد  ارائه کنندۀ 
را  مسئله  این  هستیم.  مصرفی  بازار  غربی؛  کشورهای 
هم خودمان قبول کردیم و البته قبول هم نمی کردیم، 
نیروی وابسته به نظام، این بازار را باز می کرد و این منابع 
را با خود می برد و کاالها را می آورد. گاهی نیز به دلیل 
تحریم، نفت را می برند؛ اما پول آن را بلوکه کرده و به 

ایران تحویل نمی دهند.
که  است  کسانی  مثل  اقتصاد،  حوزۀ  در  ما  عملکرد 
ادای افراد پول دار را در می آورند و هیچ کدام از ویژگی 
آن ها به این افراد نمی خورد. ما هم ادای این کشورهای 
نظام  پولی،  نظام  مالیاتی،  نظام  درمی آوریم.  را  غربی 
و  مالیات  که  نمی دانیم  واقعًا  اما  داریم؛  عالی  آموزش 
خزانه و بانک و گمرک چیست و در حد کلیات، چیزهایی 

از آن ها می دانیم.
بنابراین درگیر نظامی رانتی هستیم که خام فروشی 
را در نظام سیاسی بین الملل که از قرن هجدهم برای 
پذیرفته  شده،  تعریف  آسیایی  و  آفریقایی  کشورهای 
که  شد  ایجاد  خام اندیشی  نوعی  نیز  پهلوی  دورۀ  از  و 
که  درحالی  می آوریم؛  توسعه  کشور  برای  نفت  پول  با 
برای ما بدبختی بسیاری به همراه آورد؛ به  عبارت  دیگر 

خام فروشی، این خام اندیشی را با خود به همراه آورد.
در  را  ایرانیان  ما  زندگی  خام اندیشی  و  خام فروشی 
این 1۰۰ سال گذشته شکل می دهد. مطلب دیگری هم 
اعتبار  این ۲۰ سال اخیر اضافه شد، رانت خلق  که در 
بود. این از منابع خدادادی بود و خداوند در اختیار ما قرار 
داده بود؛ اما پول را خودمان خلق کردیم؛ یعنی چیزی را 

درست کردیم که می توان بدون زحمت، با آن کارهایی 
را انجام داد. چه کار کرده ایم؟ پول که واسطۀ مبادله بود، 
بانک های خصوصی  که  دهۀ 8۰  اواسط  از  به خصوص 
و  حقیقی  بخش  با  ارتباط  بدون  گرفتند،  فعالیت  مجوز 

تولید خلق شد و آن هم از هیچ و بدون پشتوانه بود.
از  حاصل  آن،  درآمدهای  که  داریم  خزانه ای  پس 
منابع طبیعی است. خزانۀ دیگری هم به نام خزانۀ پول 
درست کرده ایم که بر خالف قبلی است. در خزانۀ اولی، 
واریز  آن  به  پول  و  می فروشیم  غربی  به طرف  را  نفت 

می شود؛ اما اینجا از هیچ، پول خلق می کنیم.

در خصوص  دیگر  کشورهای  تجربۀ   
استفادۀ صحیح و بدون ایجاد آثار تورمی از منابع نفت 
و گاز چیست و چه داللت هایی برای اقتصاد ایران دارد؟
کشورهایی نظیر عربستان هم فالکت های خاص خود 
را دارند؛ اما کشور ما نه مثل امارات است، نه قطر، نه 
بحرین، نه غنا و نه آالسکا و نه حتی نروژ. اصاًل دنیا و 
آدم های آن با ما فرق می کنند. جغرافیا و تاریخ ما با نروژ 
فرق می کند و به تبع آن، مسائل هم با یکدیگر متفاوت 
است. هر کشوری تاریخ و نظام های سیاسی و اقتصادی 
خاص خودش را دارد. باید ببینیم مسئلۀ خود ما چیست. 
آمده اند و خزانۀ رانتی درست کرده اند و هرکسی که به 
که  آن کسی هم  و  زندگی می کند  دارد،  دسترسی  آن 
دسترسی ندارد، هیچ. وقتی حق افراد داده نمی شود و از 
آن طرف ما به ازای آن، تقاضایی ایجاد شده که ربطی به 
تولید ندارد، آن یک درصدی ها هم برای خودشان مطالبۀ 
این   از  اموری  و  مدل باال  ماشین  خرید  و  خارجی  سفر 
قبیل دارند. شما این نفت را به  غربی ها داده اید و پول 
آن را گرفته اید و باعث افزایش تقاضا شده اید. قباًل این 
تقاضا وجود نداشت؛ اما با این کار شما، افزایش تقاضا 
در میان عموم ایجاد شد. اما فقط کسی می تواند از این 

تقاضا بهره مند شود که پول دارد و می تواند هر چیزی را 
برای خود فراهم کند.

به  هرحال گفتیم که 98 درصد منابع ما از طریق رانت 
 ۲۰ در  است.  دو درصد  آن  مصرفی  هزینه های  و  است 
سال اخیر هم به کمک این نظام رانتی، یعنی رانت منابع 
طبیعی و رانت خلق پول، به 17 بانک و ۲۰ مجموعه، 
تولید  به  اینکه  بدون  کنند؛  خلق  اعتبار  شد  داده  اجازه 
ارتباطی داشته باشد. نتیجه هم این شد که این ها فقط 
عمل انتقال ثروت را انجام می دهند و به نوعی منابع را 
غارت می کنند. پس ما یک نظام اقتصاد سیاسی داریم 
که مبتنی بر رانت منابع طبیعی است و در این ۲۰ سال 
اخیر هم که مبتنی بر رانت خلق اعتبار شده است و نظام 
بودجه ریزی و مالیاتی نیز در کشور نداریم. درواقع چون 
پول نفت وجود داشته، نهادها، استخدام افراد و... شکل 
گرفته و به اصطالح خرج تراشی شده است. گاهی هم که 
استفاده شده که درواقع  از خلق پول  نبوده،  این درآمد 

دست در جیب مردم کرده اند.

استفادۀ  راهکارهای  راستا   در همین 
بهینه و غیر تورم زا از منابع نفت و گاز کشور به عنوان 

ثروت ملی چیست؟
باید  درواقع  گاز  و  نفت  و  طبیعی  منابع  درخصوص 
توزیع علی السویه میان مردم صورت بگیرد. البته توزیع 
منابع  بلکه  نیست؛  کافی  به تنهایی  ریالی  علی السویۀ 
حرمت  طرفی  از  دارد،  نیاز  کارآمد  متولّی  به  طبیعی، 
خام فروشی نیز باید مدنظر قرار گیرد. منافع منابع طبیعی 
متعلق به مردم است و نباید دستاویز اهداف سست شود. 
ارزشمند  آن  ذره ذرۀ  و  هستند  قدرت  ابزار  گاز  و  نفت 
است که باید به باالترین ارزش افزوده تبدیل شود. ما 
سیستمی قجری داشتیم که به اقتصاد سیاسی بین الملل 

قدرت  در حقیقت  که  را  ثروتتان  شما  است.  مربوط 
به دشمن خود  به شما حق حیات می دهد،  و  شماست 
بدهید که منظور کشورهای غربی یا هر کشور دیگری 
کردند،  اراده  و  آن ها خواستند  بعد هم هروقت  و  است 
مقداری از آن را به شما بدهند، حال شما می خواهید از 
این پارادایم بیرون بیایید و سبک زندگی و نظام اقتصاد 
سیاسی خاص خود را داشته باشید. وقتی که می خواهید 
خودتان باشید، باید یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته 
را تنظیم کنید که با پارادایم جدیدی طرح کرده اید. این 
هم  تورم  ایجاد  موجب  البته  علی السویه  تقسیم  شیوۀ 
قرار  که  درآمد هایی  اواًل  طرح،  این  در  زیرا  نمی شود؛ 
سطح  در  تولید  مابه ازای  شود،  تقسیم  مردم  بین  است 
زنجیرۀ ارزش گستردۀ نفت و گاز است و همچنین برای 
نظام تولید نیز راهکارهای مناسبی ارائه می شود تا بتواند 

با قدرت خرید مردم همگام و همراه شود.
وقتی منابع به صورت ریالی فروخته شود، درآمدهای 
حاصله به صندوق انفال واریز می شود. پس شما باید در 
ابتدای  در  را  طبیعی  منابع  قیمت  که  باشید  سازوکاری 
شروع تولید مشخص کنید تا در آن چرخ اقتصاد به خوبی 
بچرخد. شما در اینجا می خواهید در کنار کشورهای شرق 
سازوکار  به دنبال  باید  اینجا  در  باشید.  مستقل  غرب  و 
مناسبی باشید تا در پرتوی آن منافعتان اقتضا کند نفت 
و گاز و چوب جنگل و معدن به قیمتی خاص فروخته 
شود و به صورتی مشخص، استفاده و بهره برداری شود 
و دراین خصوص نباید گرفتار دوگانۀ دولت و بازار شد. 
سیستم مالیات هم باید به صورت مالیات اسالمی باشد. 
این ها هرکدام مثل قطعات یک پازل هستند و کل دین 
فقط  من  و  دارد  مختلفی  ابواب  که  می شود  شامل  را 

دربارۀ یک بخش از بحث باب انفال صحبت کردم.
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 کانال های ایجاد تورم در اقتصاد ایران از طریق منابع نفت و گاز و درآمد های حاصل از آن کدام 
است؟ این موضوع چگونه با استفاده از ترازنامۀ بانک مرکزی و صندوق توسعۀ ملی توضیح داده می شود؟

اثرات ورود درآمدهای نفتی به بودجه و تأثیر آن بر تورم در اقتصاد ایران، از چند منظر بررسی می شود. نکتۀ اول اینکه 
وقتی منابع اقتصادی دولت در سال های متمادی به درآمدهای نفتی متکی باشد، دولت به دولتی رانتی و اقتصاد نیز 
به اقتصادی رانتی تبدیل می شود و تبعات و آثار میان مدت و بلندمدت بسیار زیادی به دنبال دارد که بر اقتصاد ایران، 

کاماًل منطبق است.
این ساختار اقتصاد رانتی و نفتی تبعات و آثار فراوانی بر اقتصاد ایران داشته و به طور مشخص ما را با دولتی به شدت 
گسترده از جهت تشکیالت و بوروکراسی و نظام دیوان ساالری و همچنین با کارآیی و اثر بخشی و پایین بودن خدمات 
نفتی،  از درآمدهای  بهره مندی  به واسطۀ  اداری و دولتی  این ساختار  یعنی  به مردم مواجه کرده است؛  بهینۀ دولتی 
ساختاری بسیار عریض و طویل را در طول این سال ها برای خودش ایجاد کرده و موجب شده که فضای دیوان ساالری 

خاصی بر اقتصاد ایران حاکم باشد که خودش را در چند واقعیت نشان داده است:
1. بهره وری در این سیستم و ساختار به شدت پایین آمده است. 

۲. پاسخگویی ارکان دولتی و ساختارهای دولتی به مردم و به فعاالن اقتصادی کاهش یافته است. به این دلیل که آن 
ساختار دولتی خودش را وامدار مردم و بخش خصوصی نمی داند و به بخش مالیات متکی نیست که بخواهد پاسخگو 
باشد؛ بلکه در طول دهه های مختلف، از درآمد نفتی ارتزاق کرده و به وضعیت اقتصادی وابسته نبوده است؛ یعنی حتی 

وقتی اقتصاد هم درحال رکود بوده، این ساختار دولتی به گسترش خود ادامه داده است.
پس بحث پاسخگونبودن و شفافیت نداشتن در این ساختارها، به کاهش بهره وری و کارآمدی در ساختار اداری 
و تشکیالتی دولت منجر شده است. از آن طرف بسیاری از حوزه های اقتصادی از جمله نظام مالیاتی کشور سامان 
و اصالح پیدا نمی کند. امروز اقتصاد ایران، یکی از بدترین نظام های مالیاتی را در دنیا دارد و سهم درآمدهای پایدار 
مالیاتی در بودجه و هزینه های دولت در آن به شدت پایین است. از آن طرف ساختار نظام مالیاتی صرفًا بر بخش های 
شفاف و آن هایی متکی است که درآمد قابل احصایی دارد و این نظام مالیاتی نتوانسته به گونه ای طراحی شود که 
بخش های نامولّد و بخش هایی که به خاطر تورم های ساختاری منفعت کسب می کنند، ِدین خود را به اقتصاد ایران ادا 
کنند. سوداگری، سفته بازی، واسطه گری، بازرگانی، تجارت و خدمات همواره بر بخش تولیدی و شفاف و مولّد ما در 

طول دهه های گذشته تفوق داشته است. این مورد هم یکی دیگر از تبعات نظام درآمدهای نفتی است.
مطلب دیگر و تبعات دیگر این ساختار که مهم تر از مطالب یادشده است، اینکه نظام تولیدی و تولید صنعتی در 
اقتصاد ایران اساسًا بر پایۀ نظام مناسب و ساختارمندی تشکیل نشده است؛ چراکه دولتی که به درآمدهای نفتی متکی 
است، منابع ارزی خود را با درآمدهای نفتی تحصیل می کند و همواره درصدد این است که با تزریق منابع نفتی به 
اقتصاد، تورم را کنترل کند، بازار را به دست بگیرد، نرخ ارز را همواره به لحاظ اقتصاد سیاسی پایین نگه دارد و از این 
طریق ارزش پول ملی را حفظ کند. همۀ این ها کنار هم که به عنوان انگیزه های دولت برای پایین نگه داشتن نرخ 
ارز و استفاده از منابع ارزی در اقتصاد ایران است، موجب شده که تولید صنعتی در کشور به صورت تاریخی و به نحو 
مناسبی شکل نگیرد. در اوضاعی که دولت می تواند با واردات ارزان، بازار را کنترل کند و به مردم کاال دهد، اساسًا 
وقتی که دیده می شود دولت همواره درصدد است با تزریق منابع نفتی، کاالی وارداتی را در اقتصاد به صورت مصنوعی 
و مداوم ارزان نگه دارد، مِن تولیدکنندۀ صنعتی، دیگر انگیزه ای پیدا نمی کنم که تولید صادارتی انجام دهم که برود 
و در بازارهای جهانی رقابت کند. پس این انگیزۀ سرمایه گذاری مولّد و تولیدی در اقتصاد ایران که جهت صادراتی و 
رقابت پذیری داشته باشد، در طول دهه های گذشته که نفت گریبان گیر اقتصاد ایران بوده، به شدت پایین آمده است؛ 
ایران که  اقتصاد  به  نفتی  این نحوۀ ورود درآمدهای  این است که  نفتی،  اقتصاد  آثار  و  تبعات  لذا جمع بندِی بخش 
دولت ها مستقیمًا به عنوان منابع بودجه ای و منابعی که در دست خودشان است، برای تزریق به بخش های مختلف و 
واردات گوناگون در کشور در اوضاع مختلف اختصاص می دادند، در مجموع اکوسیستمی اقتصادی ایجاد کرده که نه 
دولت بهره وری مناسبی دارد، نه خدمات مناسبی ارائه می دهد، نه دیوان ساالری کارآمدی دارد و نه حتی بخش تولید 
مولّد و بخش تولید صنعتی انگیزه ای دارد که بخواهد رقابت پذیر و صادرات محور و بهره ور باشد. بنابراین ما با آثار 
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و تبعات درآمدهای نفتی بر کل اقتصاد مواجه هستیم. 
حال به طور خاص و مشخص اگر بخواهیم با توجه به 
اینکه  موضوع گفت وگو بر بحث تورم تمرکز کنیم، در 
بهره برداری  این  و  نفتی  درآمدهای  به  ورود  نحوۀ  این 
در  تورم  بر  میزان  چه  به  و  چگونه  نفتی  درآمدهای  از 
نکتۀ  دارد.  وجود  نکته  چند  گذاشته،  اثر  ایران  اقتصاد 
اول این است که کانال ایجاد تورم در اقتصاد ایران از 
درآمدهای  ورود  کانال  همان  گاز،  و  نفت  منابع  طریق 
حاصل از نفت و گاز برای مخارج جاری و عمرانی کشور 
است؛ یعنی مستقیمًا به عنوان منابع درآمدهای دولت در 
تحصیل  با  مستقیمًا  و  شده  دریافت  سال ها  این  طول 
باید  قانون  موجب  به  مرکزی  بانک  ارزی،  درآمدهای 
از  کند.  خرج  بودجه  در  تا  داده  دولت  به  را  خود  ریال 
اقتصاد  در  که  ارزی  ذخیرۀ  حساب  بحث  سوم،  برنامۀ 
که  را  بخشی  آن  بود  این  بر  بحث  شد،  تشکیل  ایران 
ارزی استفاده کنیم  از درآمدهای  در بودجه می خواهیم 
و باید آرام آرام به سمت کاهش درآمدهای نفتی و اتکای 
بودجه به نفت برویم، بیاییم منابع مازاد را در حسابی به 
نام حساب ذخیرۀ ارزی بریزیم؛ به این عنوان که مستقیمًا 
وارد اقتصاد نشود. اما متأسفانه نوع تعامل و برخورد با 
آن حساب ذخیرۀ ارزی هم تجربۀ شکست خورده ای در 

اقتصاد ایران شد.

امروزه حساب ذخیرۀ ارزی که منابع ارزی حاکمیت 
و اقتصاد ایران و مردم در آن حساب ذخیره می شدند و 
بنابر این بود که به هرکسی هم که تسهیالت ارزی داده 
برگردد  ارزی  ذخیرۀ  حساب  به  تسهیالت  آن  می شود، 
این  با  برخورد  نوع  متأسفانه  شود،  حفظ  ارزی  منابع  و 
منابع به گونه ای بود که امروز حتی حساب ذخیرۀ ارزی 
کسری دارد؛ یعنی تعهدات آن بیش از منابع آن است. 

دلیل آن هم این بود که در منابع ارزی که از این طریق 
به بخش خصوصی وام داده می شد، در چند دهۀ گذشته 
ایجاد  آن ها  در  ارز  نرخ  جهش  و  ارزی  شوک  چندبار 
شد. این نکته را هم توضیح خواهیم داد که چرا جهش 
ارزی اتفاق می افتد. در مواقعی که جهش ارزی داشتیم؛ 
مثاًل آخرین بار که به این حساب و تعیین تکلیف منابع 
با  که  بود  برای سال 91-9۰  بود،  مربوط  آن  درآمدی 
ارز،  نرخ  در  دور جدید، موجب شد  در  تحریم ها  شروع 
ارز گرفته بودند و به  اتفاق بیفتد و کسانی که  جهشی 
موجب قرارداد فی مابین باید ارز پس می دادند، آمدند و 
را  ارز  ما نمی توانیم  رفته و  باال  ارز  اعتراض کردند که 

پس بدهیم.
در سال 9۴ به موجب ارائۀ الیحه ای از سوی دولت، 
از  که  افرادی  آن  که  شد  تصویب  مجلس  در  قانونی 
نرخ  و  بیاید  دولت  گرفته اند،  وام  ارزی  ذخیرۀ  حساب 
بازگشت ارز را متناسب با شرایط تعیین کند و متأسفانه 
آیین نامه ای که براساس مادۀ ۲۰ قانون رفع موانع تولید 
نگارش شد، به گونه ای اتفاق افتاد که عماًل منابع ارزی 
حساب ذخیرۀ ارزی سوخت شد؛ همان طور که قباًل هم 
سوخت شده بود و در سال 91 تبدیل به ریال شد که 
از آن به بعد هرکسی که سررسید  1۲۲۶ تومان بود و 
ریالی  تسهیالت  سود  نرخ  با  بود،  سال  هرچند  وامش 
محاسبه شد و این کار عماًل منابع ارزی حساب ذخیرۀ 
به حساب  چیزی هم  و  کرد  مواجه  با مشکل  را  ارزی 
هم  کسی  اگر  که  اوضاعی  در  برنگشت.  ارزی  ذخیرۀ 
موردی  به طور  او  با  و  می رفتیم  باید  بود،  شده  متضرر 
موردی  به صورت  را  پرونده  یعنی  می کردیم؛  برخورد 
شخص  این  که  شده  اثبات  آیا  که  می کردیم  بررسی 
واقعًا متضرر شده یا نه. اما در این مصوبه عماًل با همۀ 
با یک چهارچوب برخورد شد و آن  تسهیالت گیرنده ها 

اتفاق هم بر سر حساب ذخیرۀ ارزی افتاد.
بعد از تشکیل حساب ذخیرۀ ارزی و چند سالی که 
کار کرد، با توجه به تجربۀ نه چندان موفقی که در این 
به نوعی  ارزی  ذخیرۀ  آن حساب  باز هم  داشتیم،  حوزه 
مصرف  بنگاه ها  جاری  نیازهای  و  جاری  مصارف  به 
به  در کشور  ما صندوقی  این شد که  بر  می شد. بحث 
نام صندوق توسعۀ ملی تشکیل بدهیم. صندوق توسعۀ 
ملی از ابتدا که شکل گرفت، قرار بود که ساالنه سهم 
پیدا  افزایش  ارزی  درآمدهای  از  ملی  توسعۀ  صندوق 
صفر  نفت،  به  دولت  بودجۀ  اتکای  که  زمانی  تا  کند 

توسعۀ  صندوق  سهم  باید  قانون  براساس  امروز  شود. 
ارزی  درآمدهای  یعنی  می رسید؛  ۴۰درصد  به  ملی 
کشور به موجب صادرات نفت و محصوالت نفتی باید 
اقتصادی  اوضاع  به  توجه  با  که  می رسید  ۴۰درصد  به 
از  و  می کردند  استقراض  همواره  دولت ها  تحریم ها،  و 
رهبری اجازه می گرفتند برای اینکه سهم را پایین نگه 
دارند که اآلن حدود ۲۰درصد است و 1۴/5درصد هم 
به عنوان  هم  آن  بقیۀ  و  است  نفت  ملی  شرکت  سهم 
و  جاری  مخارج  بودجه صرف  در  دولت  درآمدی  منابع 

عمرانی می شود.
چندان  تجربۀ  متأسفانه  هم  ملی  توسعۀ  صندوق 
موفقی در کشور نبود و براساس اساسنامۀ صندوق قرار 
چون  و  بیفتد  اتفاق  بین نسلی  سرمایه گذاری های  بود 
تعلق  به همۀ نسل ها  انفال است و  از  نفتی  درآمدهای 
دارد، نباید به ریال تبدیل بشود و به عنوان بودجۀ جاری 
این صندوق  پس  شود.  داده  دولت  کارمندان  به  دولت 
انجام  را  بین نسلی  سرمایه گذاری های  باید  ملّی  توسعۀ 
و  نداشتیم  موفقی  تجربۀ  متأسفانه  آنجا هم  می داد که 
سامان  هم  صندوق  وام دهی  و  سرمایه گذاری  الگوی 
مناسبی پیدا نکرد. این فضا موجب شد که مواجهۀ ما با 
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران که بنا بود اتکای ما به 
نفت، سال به سال، کاهش یابد، به خاطر اوضاع مختلف از 
جمله تحریم، مشکل سیل و رکود در کشور، دولت ها با 
نفتی در  منابع  از  را  روش های مختلف، سهم خودشان 

بودجه افزایش می دادند.
در خصوص این سؤال که صندوق توسعۀ ملی چگونه 
با استفاده از ترازنامۀ بانک مرکزی قابل توضیح است، 
بانک  می شود،  حاصل  نفتی  درآمد  وقتی  گفت  باید 
مرکزی به موجب قانون، ارز را تحویل می گیرد و ریال 
آن را براساس نرخ تسهیل به دولت می دهد. ما در طول 
دولت  در واقع  بودیم،  مواجه  تحریم  با  که  سال هایی 
به  و  نکرده  وصول  را  خود  ارزی  درآمدهای  از  بخشی 
بانک مرکزی فشار می آورد که آن ارزهای وصول نشده 
به  نیامده اند،  مرکزی  بانک  به حساب  هنوز  که  هم  را 
ریال تبدیل کند. این یکی از تبعات اصلی از آثار منفی 
نوع مواجهۀ ما با تبدیل ارز نفتی به ریال است و اتفاقی 
که می افتد، به  این  صورت است که آن ارز وصول پیدا 
نکرده و در دسترس نیست؛ ولی ما ریال آن را به دولت 
می دهیم و با این کار، چون ارزی نیست که در بازار به 
فروش برود و نقدینگی را جمع کند، خالص دارایی های 

همواره  دولت  می شود  دیده  که  وقتی  اساسًا 
کاالی  نفتی،  منابع  تزریق  با  است  درصدد 
و  مصنوعی  به صورت  اقتصاد  در  را  وارداتی 
مداوم ارزان نگه دارد، مِن تولیدکنندۀ صنعتی، 
دیگر انگیزه ای پیدا نمی کنم که تولید صادارتی 
انجام دهم که برود و در بازارهای جهانی رقابت 

کند. 

و  یافته  افزایش  طریق  این  از  مرکزی  بانک  خارجی 
پایۀ پولی هم بیشتر شده و از آن طرف اثر آن هم بر 
تورم دیده می شود؛ لذا در بحث اثر درآمدهای نفتی بر 
تورم، یک مورد، بحث کالِن موضوع است که از طریق 
بیماری هلندی موجب می شود به صورت مصنوعی قیمت 
قیمت  ولی  داریم؛  نگه  پایین  را  مبادله شدنی  کاالهای 
کاالهای  مبادله نشدنی از جمله مسکن را در اقتصاد باال 
ببریم و این کار، موج تورمی ایجاد می کند؛ چنانکه در 

طول این چند دهۀ اخیر هم با آن مواجه بوده ایم.
تورم های  از  میزان  چه  کلی  به طور   
قبل و پس از انقالب اسالمی ایران به نحوۀ استفاده از 
نفت و درآمد های حاصل از نفت و گاز مربوط بوده است؟
از  استفاده  نحوۀ  به  می توان  را  تورم  از  چقدر  اینکه 
نمی توان  داد،  تَسّری  گاز  و  نفت  از  حاصل  درآمدهای 
نباید  اما  کرد؛  آن صحبت  میزان  دربارۀ  دقیقی  به طور 
طریق  از  صرفًا  ایران،  اقتصاد  در  تورم  که  شد  غافل 
در طول  بلکه  نبوده؛  ریال  به  نفتی  ارز  تبدیل  سازوکار 
بانک های  تأسیس  از  بعد  به ویژه  و  گذشته  سالیان 
از  یکی  هم  بانکی  و  پولی  نظام  کشور،  در  خصوصی 
موتورهای اصلی تولید تورم در اقتصاد ایران بوده است. 
آثار تورمی درآمدهای نفتی و نحوۀ مواجهۀ با آن نباید 
به بودجه بیاید و مستقیم به ریال تبدیل شود؛ بلکه باید 
با آن کارهای بین نسلی و سرمایه گذاری های بین نسلی 
متناسب  غیر  نقدینگی  خلق  حال  عین  در  شود.  انجام 
اقتصادی کشور، در اوضاعی که مثاًل رکود  با وضعیت 
هم  اقتصادی  نقدینگی  همچنان  ولی  داریم،  اقتصادی 
درحال رشد است، به واسطۀ ساختار معیوب نظام بانکی 
ماست. البته این مسئله متأسفانه در دهۀ اخیر به موجب 
با  ناترازی شبکۀ بانکی موجب شده که خلق نقدینگی 
سرعت بیشتری اتفاق بیفتد و خود این کار عامل اصلی 
اثر تورمی  لذا وقتی دربارۀ  ایران شود؛  اقتصاد  تورم در 
یعنی  اصلی  کانال  دو  این  دربارۀ  می کنیم،  صحبت 
صحبت  دولت  بودجۀ  ناترازی  و  بانکی  شبکۀ  ناترازی 
زیاد  ایران  اقتصاد  در  اهمیت سهم هرکدام  و  می کنیم 
است و گاهی سهم ناترازی شبکۀ بانکی در ایجاد تورم 
سال های  جمله  از  است؛  بوده  بودجه  ناترازی  از  بیشتر 
همینطور؛  هم  قبل  سالیان  طول  در  البته  و   98 تا   9۴
ولی در برخی دوره ها اثر ناترازی بودجه به خاطر کاهش 
تفوق  بانکی  نظام  نسبت به  تورم  بر  نفتی  درآمدهای 

داشته است.
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منابع نفت و گاز از ثروت های طبیعی و خدادادی کشورها محسوب می شود. معمواًل کشورهای دارندۀ این منابع، 
درآمدهای حاصل از آن را برای رشد و توسعۀ اقتصادی خود فرصتی کم نظیر تلقی می کنند و در پی استفادۀ 
مناسب از این درآمدهای سرشار و دستیابی به شکوفایی اقتصاد هستند. نکتۀ حائز اهمیت آن است که در طول 
تاریخ، بسیاری از این کشورها در صورت مدیریت  ناصحیح با مسائل متعددی به صورت مقطعی یا دائمی مواجه 
خواهند بود؛ مسائلی مانند تورم و بیماری هلندی، فساد، ناپایداری درآمدها، استقراض بیش از اندازه، گسیل نیروی 
. این تجربه موجب شده است  از نیروهای متخصص و...  انسانی به سمت این صنایع، خالی شدن سایر صنایع 
که مفهوِم »نفرین منابع« شکل بگیرد و به کشورهای دارندۀ منابع طبیعی به خصوص منابع نفت و گاز نسبت 
داده شود. توضیح بیشتر آنکه کشورهای دارای منابع طبیعی که قاعدتًا باید بتوانند با استفاده از آن ها در مسیر 
پیشرفت اقتصادی قرار گیرند، گویی با همان منابع، نفرین شده و نه تنها به فواید این منابع نمی رسند، بلکه به 
عوارضی منفی گرفتار می شوند که ناشی از بهره برداری از آن منابع است. رهبر معظم انقالب اسالمیمدظله العالی در 
این خصوص می فرمایند: »یکی از سخت ترین آسیب های اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. این نعمت 
بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده ها سال، مایۀ فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های سیاسی 
اقتصاد مقاومتی،  تبیین سیاست های کلی  )بیانات در جلسۀ  بکنیم«.  اساسی  باید ما یک فکر  اجتماعی شد.  و 
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در این یادداشت راه های ایجاد تورم از طریق منابع نفت و گاز بررسی می شود که درواقع از آثار منفی بهره برداری 
نامناسب از این منابع و از مصادیق نفرین منابع به شمار می آید.

کانال های ایجاد تورم از طریق درآمدهای حاصل از نفت و گاز
اختیار دولت قرار  ارزی در  از فروش نفت و گاز به صورت  اینکه درآمدهای حاصل  از  ایران معمواًل پس  اقتصاد  در 
می گیرد، دولت به دو صورت سعی می کند از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. درواقع دولت از طریق تکالیف 
بودجۀ ساالنه می کوشد با مراجعه به منابع بانک مرکزی یا بازار آزاد ارز، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز 

را به ریال تبدیل کند.
در اوضاعی که دولت به بانک مرکزی مراجعه می کند، دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:. 	

الـف( کشـور در تحریـم اقتصـادی نباشـد و دولـت، »درآمدهای ارزی در دسـترس« خـود را به بانک مرکـزی تحویل 
دهـد. بانـک مرکـزی در ایـن حالـت با افزایـش میزان درآمدهـای ارزی در سـمت دارایی هـای ترازنامۀ خـود، معادل 
ریالـی آن و درواقـع بـه همـان میـزان پایـۀ پولـی را در سـمت بدهی هـای خـود افزایـش داده و خلق پـول پرقدرت 
انجـام می دهـد. افزایـش پایـۀ پولـی از طریـق خلـق پـول پرقـدرت در اقتصـاد ایـران بـه ایجـاد ظرفیت خلـق پول 
بانکـی چندبرابـر نسـبت به حجـم پایـۀ پولی اضافه شـده )حـدود 7  برابـر( منجر می شـود و طبعـًا این میـزان افزایش 

پایـۀ پولـی و خلـق پـول بانکی ممکن اسـت تـورم ایجـاد کند.

ب( کشـور در تحریـم اقتصـادی باشـد و دولـت همیـن فراینـد را دربـارۀ »درآمدهـای ارزی بلوکه شـده« انجـام دهد 
کـه بـه دلیـل تحریم ها امـکان ورود آن به کشـور وجـود نـدارد. درنتیجه سـمت دارایی هـای ترازنامۀ بانـک مرکزی 
عمـاًل درآمـد ارزی وجـود نـدارد و صرفـًا سـمت بدهی های ترازنامـۀ بانک مرکـزی، معـادل ریالی درآمدهـای ارزی 
بلوکه شـده را به عنـوان پایـۀ پولـی افزایـش داده و پـول پرقـدرت خلـق می کنـد. در ایـن حالـت بانک مرکـزی خلق 
پـول را انجـام داده اسـت؛ امـا عماًل معـادل ارزی آن را در سـمت دارایی های خـود حاضر نمی بینـد. درنتیجه فرصت 

و ظرفیـت خلـق پـول بانکـی چندبرابـر نسـبت به حجـم پایۀ پولـی اضافه شـده )حـدود 7 برابر( مهیا می شـود.
تفاوت این دو حالت در آن است که وقتی دولت درآمدهای ارزی در دسترس خود را برای تبدیل به ریال به بانک 
مرکزی تحویل می دهد، بانک مرکزی با تزریق ذخایر ارزی، بازار ارز را کنترل می کند و به نحوی می تواند در کنترل 
تورم نیز مؤثر باشد؛ اما در حالتی که دولت منابع بلوکه شدۀ خود را به ریال های خلق شده تبدیل می کند، بانک مرکزی 
به دلیل اینکه حداقل در آن دوره و تا زمان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در اثر تحریم ها این ابزار کنترلی را ندارد، 

ممکن است نتواند به درستی تورم را کنترل کند.
اگر دولت، بخشی از درآمدهای ارزی را به بانک مرکزی تحویل دهد، اما معادل ریالی آن را طلب نکند، این درآمدها . 	

به عنوان ذخایر ارزی کشور نزد بانک مرکزی می تواند ابزاری باشد برای مدیریت بازار ارز و تأمین عرضۀ ارز در بازار. 
درصورتی که تزریق این ذخایر به بازار با ایجاد مازاد عرضۀ ارز، نرخ آن را غیرطبیعی کاهش دهد، با درنظرگرفتن اینکه 
با تزریق درآمدهای ارزی دولت به بازار ارز و نیز دریافت تبدیل شدۀ آن به ریال توسط مردم در نقدینگی افزایشی 
به وجود آمده و درواقع امکان تقاضای آن ها در بازار کاال و خدمات افزایش یافته است، اواًل سطح عمومی قیمت ها 
به صرفه  آن  داخلی  معادل  نسبت به  واردات کاال و خدمات  ارز،  نرخ  دلیل کاهش  به  ثانیًا  و  افزایش می یابد  تورم  و 
می شود؛ لذا دولت برای سرکوب تورم و افزایش سطح عمومی قیمت های کاال و خدمات، اقدام به واردات کاالهای 
تجارت پذیر می کند. در این حالت کاالهای وارداتی با قیمت کمتری دردسترس مردم قرار می گیرد و صنایع داخلی 
به دلیل ناتوانی رقابت با کاالهای وارداتی ارزان تر، به مشکل جدی برخورده و حتی به ورشکستگی دچار می شوند. 
عالوه براین سرکوبی در قیمت کاالها و خدمات از طریق واردات موجب می شود که تقاضای ایجادشده در اثر افزایش 
نقدینگی، به بازار کاالهای تجارت ناپذیر نظیر مسکن و زمین منتقل شده و در آن بازارها تورم ایجاد شود. این پدیده 
که از یک سو موجب آسیب به صنعت داخلی شده و از سوی دیگر تورم را در کاالهای تجارت ناپذیر ایجاد می کند، 

بیماری هلندی نامیده می شود.
خالصه آنکه الزام بانک مرکزی به تبدیل ارز دریافتی به ریال بر اساس تکالیف قوانین بودجۀ ساالنه، بدون توجه به 
اینکه آیا این مبالغ ارزی در بازار به فروش رسیده است یا خیر، به نوسانات حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و به تبع 
آن، نوسانات پایۀ پولی و حجم پول منجر می شود. درصورتی که بانک مرکزی تمایلی به افزایش پایۀ پولی نداشته 
باشد، باید کل درآمدهای ارزی دولت )سهم بودجۀ دولت( را در بازار بفروشد که این امر ممکن است به کاهش نرخ 
ارز حقیقی منجر شود. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی برای حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی، بازار ارز را به گونه ای 
مدیریت کند که نرخ ارز با شیب مالیمی متناسب با تورم افزایش یابد، این خطر وجود خواهد داشت که کل درآمدهای 

ارزی دولت در بازار به فروش نرسد و پایۀ پولی و به تبع آن تورم افزایش یابد. ]1[
تجربیات موفق در استفاده از درآمدهای حاصل از نفت و گاز

متاسفانه اقتصاد ایران در طی سالیان متمادی با سیاست های ناصحیح، به تمام عوارض منفی استفاده از درآمدهای 
نفتی دچار شده و از جملۀ اقتصادهایی محسوب می شود که پدیدۀ نفرین منابع را در خود می بیند. صرف نظر از مطالبی 
که گفته شد، به طور کلی کشورهای دارندۀ منابع نفت و گاز با روش های مختلفی از درآمدهای حاصل از آن استفاده 
می کنند. برخی از این روش ها عوارض منفی داشته که قبل از این بیان شد. اما برخی روش ها یا عوارض کمتری دارند 
یا عارضۀ منفی برای اقتصاد ایجاد نکرده و به اصطالح، کشور را دچار نفرین منابع نمی کنند. در ادامه به این روش ها 

اشاره می شود ]۲[:
مصرف کردن. 1

ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه های جاری دولت

دانشجوی دکرتی اقتصاد نفت و گاز
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- تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه های عمرانی دولت
ـ توزیع ارز خارجی بین شهروندان

ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و توزیع آن بین شهروندان
پس انداز کردن و سرمایه گذاری. ۲

ـ سرمایه گذاری مستقیم ارز خارجی در کشورهای دیگر
ـ سرمایه گذاری ارز خارجی در بازارهای مالی بین المللی

ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و سرمایه گذاری آن در صندوق های ویژه
ـ سرمایه گذاری ارز خارجی در صندوق های ویژه

تجربۀ کشورهای نفتی موفق از جمله نروژ نشان می دهد که این کشورها، هم می توانند از منابع نفت و گاز و درآمدهای 
حاصل از آن بهره مند شوند و هم از عوارض منفی اقتصادی این درآمدها در امان بمانند. »دولت نروژ برای مدیریت 
درآمدهای نفتی، جلوگیری از انتقال شوک های نفتی به اقتصاد و تأمین رفاه نسل های آتی، در سال 199۰ صندوق 
نفتی را تأسیس کرده است. بررسی های تأسیس این صندوق از سال 197۴ آغاز شده و در سال 1983 با تصویب 
قانون صندوق، پایان یافت. طبق این قانون، دولت موّظف بود درآمدهای حاصل از بهره برداری از منابع نفتی خود را 
در صندوق یادشده ذخیره کرده و تنها از سود این ذخیره و نه خوِد درآمد نفت، در مواقع لزوم استفاده کند. سیاست این 
صندوق برای سرمایه گذاری منابع خود تا سال 1997 مشابه سیاست بانک مرکزی نروژ دربارۀ ذخایر ارزی بود؛ به این 
معنی که دولت، منابع صندوق را تنها در اوراق قرضه با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کرد. اما پس از آن وزارت اقتصاد 
تصمیم گرفت مقداری از منابع صندوق را در سهام سرمایه گذاری کند. در سال ۲۰۰۶ نام این صندوق به صندوق 
بازارهای  در  بزرگ ترین مؤّسسات سرمایه گذاری  از  این صندوق یکی  یافت.  تغییر   )GPF( نروژ  بازنشستگی دولت 
 GPF-Norway و GPFG یا GPF-Global مالی جهان محسوب می شود که از دو صندوق مجزا با عناوین
تشکیل شده است. منابع GPFG فقط شامل درآمدهای نفتی دولت نروژ است و به عنوان صندوق ثبات ساز و پس انداز 
فعالیت می کند. از نکات شایان توجه دربارۀ صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی مدیریت موفق آن است که توانسته 
از نظر دارایی و میزان شفافیت طی سال های فعالیت این صندوق، جایگاه آن را به تراز اول دنیا ارتقا دهد و دیگر 
اینکه صندوق نروژ از نظر دارایی و مناطق جغرافیایی سرمایه گذاری، بسیار متنوع سازی شده و تنها در خارج از کشور 
سرمایه گذاری می کند. در واقع گسترۀ سرمایه گذاری آن تمام مناطق جهان را دربرگرفته و درآمدهای نفتی به صورت 

سود سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد این کشور وارد می شود«. ]3[
عوامل ناکامی صندوق توسعۀ ملی در ایران

در ایران نیز سعی شد در ابتدا با استفاده از سازوکار »حساب ذخیرۀ ارزی« و در ادامه با ایجاد تحول در آن و بهره گیری 
از »صندوق توسعۀ ملی« بهره برداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بهبود یابد و به مرور از عوارض 
منفی آن در اقتصاد کشور کاسته شود. البته به دلیل برخی اشکاالت، این هدف تاکنون محقق نشده است. اشکاالتی 

مانند]۴[:
پایان سال 1.  تا  ابتدای تأسیس  از  آماری که صندوق توسعۀ ملی اعالم کرده است،  بر اساس  »نقض قواعد مالی: 

1397، بالغ بر ۴1 درصد از تسهیالت ارزی مسدود شده، 93 درصد از سپرده گذاری های ارزی مسدود شده و ۴5 درصد از 
تسهیالت و سپرده گذاری های ریالی مسدود شدۀ صندوق توسعۀ ملی، در راستای برنامه هایی خارج از روال اساس نامۀ 

صندوق توسعۀ ملی هزینه شده است. این فرایند، بیانگر نقض قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است.
داده . ۲ سنواتی  بودجۀ  قوانین  در  که  منابع صندوق  از  ریالی  برداشت  مجوز  ملی:  توسعۀ  استقالل نداشتن صندوق 

می شود، مسبب اصلی کاهش منابع صندوق بدون دستیابی به بازده مناسب است؛ بنابراین تعیین رابطۀ مناسب دولت 
با صندوق و استقالل صندوق توسعۀ ملی مسئلۀ مهمی است که برای خروج از این اوضاع و حرکت به سمت صندوقی 

مستقل، شفاف و مصون گامی اساسی است.
فقدان شفافیت: صندوق های نفتی به واسطۀ ماهیت خود به بودجه گره  خورده اند؛ بنابراین درصورت نبودن قاعدۀ . 3

مالی مشخص، شفافیت درآمدهای نفتی نیز تأثیر می گیرد.

وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی: در اوضاع فعلی که دولت به دلیل تحریم های بین المللی نمی تواند به بازارهای . ۴
مالی بین المللی در حالت اضطرار و نیاز به استقراض، دسترسی یابد، باید برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقالل آن 

از درآمدهای نفتی، سازوکارهایی اندیشیده شود که مصونیت صندوق توسعۀ ملی را تضمین کند.
بی توجهی به کیفیت سرمایه گذاری با استفاده از منابع صندوق: آنچه پس از کسب اطمینان از استقالل و مصونیت . 5

صندوق، اهمیت  به سزایی دارد، اولویت بندی سرمایه گذاری های هدف است. محدودیت منابع صندوق و اهمیت تبدیل 
آن به سرمایه گذاری های مولد که به نحوی  تأمین کنندۀ منافع نسل های آتی است، لزوم توجه به این مسئله را دوچندان 

می سازد«.
نتیجه گیری

کشور ایران بزرگ ترین دارندۀ مجموع منابع نفت و گاز جهان محسوب می شود. وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به 
درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز در طی دهه های اخیر همواره اقتصاد کشور را با تورمی مزمن و دائمی 
مواجه ساخته است؛ تورمی که در فرایند تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز و بیماری هلندی به وجود می آید. 
ایجاد صندوق های ثروت ملی و تجمیع درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز ایده ای است که درصورت وجود بسترهای 
الزم، می تواند کشورهای دارندۀ این منابع را هم از منافع این نعمت خدادادی بهره مند سازد و هم اقتصاد آن کشور 
را در مقابل عوارض منفی نظیر تورم و آسیب دیدن صنایع داخلی مصون نماید. ایجاد صندوق توسعۀ ملی در ایران 
برای دستیابی به شیوه ای بهینه و کارآمد جهت استفاده از درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز شرطی الزم محسوب 
می شود؛ اما کافی نیست و بدین منظور الزم است با تأکید بر رعایت کامل قواعد مالی تعیین شده در اساس نامۀ صندوق 
توسعۀ ملی، حفظ استقالل این صندوق، ایجاد شفافیت در منابع و مصارف آن، کاهش وابستگی بودجۀ ساالنۀ کشور 
به درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و اولویت بندی صحیح و توجه به کیفیت سرمایه گذاری های هدفمند با استفاده 

از منابع صندوق توسعۀ ملی می تواند بسترهای تحقق این اهداف فراهم گردد.
منابع و مأخذ

]1[ عزیزنژاد، صمد؛ شهبازی غیاثی، موسی؛ روحانی، سیدعلی و همکاران )1398(، آسیب شناسی نظام بانکی ایران، 
تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  موهبت؟«،  یا  بال  نفتی،  »منابع   ،)1393( میثم  پیله فروش،   ]۲[
khl. در:  دستیابی  قابل  اسالمی،  انقالب  فرهنگی  پژوهشی  مؤسسۀ  خامنه ایمدظله العالی،  سیدعلی  آیت اهلل العظمی 

ink/f/۲85۲۰
خبر:  شمارۀ   ،۴7۶5 شمارۀ  اقتصاد،  دنیای  روزنامۀ  ایران«،  ثروت  »نارسایی صندوق   5  ،)1398( اقتصاد  دنیای   ]3[

donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3599۶3۲ :3599۶3۲، قابل دستیابی در
]۴[ همان
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ایران؛ عرصۀ رقابت سرداران نظامی
سقوط حکومت صفویه و تسلّط افغان ها بر ایران بیش از همه کس برای سرداران نظامی سخت و پررنج بود؛ افرادی 
این  چاشنی  نیز  سیاست ورزی  و  بودند  وطن دوستی  حس  با  آمیخته  که  فوق العاده  جنگی  درایت  دارای  و  باهوش 
احساسات و توانایی آن ها می شد. مجموع این خصائل در شخصی به نام نادرقلی از قبیلۀ افشار باعث شد که برای 
بیرون راندن افغان ها و کنترل آشوب در مناطق متعدد ایران تالش کرده و به دلیل آگاهی زیادی که از محبوبیت خاندان 
صفوی داشت، در آغاز کار، خود را در پِس چهرۀ بازماندگان این سلسله همچون شاه تهماسب دوم پنهان کرد تا به  آنجا 
که این پادشاه، او را به تهماسب قلی خان ملّقب کرد؛ اما رفته رفته در پس این نقاب، هویتی مستقل برای خود تشکیل 
داد؛ هویتی که با آن نظر دیگر سرداران و بزرگان را به دالیل مختلف به خود جلب کرد و سرانجام در شورایی که در 

دشت مغان تشکیل شد، او را با عنوان نادرشاه، مؤسس سلسلۀ افشاریه بر تخت سلطنت نشاند.
با  تا  می کوشید  او  کرد.  مسئله ای  چنین  وقف  را  خود  سیاست  و  نبوغ  بیشتر  و  داشت  جهانگشایی  سودای  نادر 
یکپارچه کردن دوبارۀ ایران و مجهزکردن آن به سالح قدرت در مقابل قدرت های همسایه عرض  اندامی کرده و با 
حمله به سرزمین های ُپرنعمتی چون هند و استفاده از غنایم آن، اهداف خود را تثبیت و تحکیم کند. این اقدامات شاید 
در ابتدای کار همسو با خواسته ها و اهداف او پیش می رفت، به مرور ماهیت خود را از دست داد و عامل مهمی برای 
ضعف حکومت او شد؛ عاملی که بر روحیۀ تندخوی او اثر گذاشت و او را تا سر حد جنون برد و در نهایت به قتل او 

توسط سرداران سپاه خود منجر شد.
با کشته شدن نادر اگرچه بازماندگان او درصدد ادامه دادن جلوس سلسلۀ افشاریه بر تخت طاووس بودند، هیچ کدام 
درایت اولیۀ نادر را نداشتند و چنین بود که ایران بار دیگر عرصۀ رقابت و زورآزمایی سرداران مختلف شد و این بار 
کریم خان، سرداری از قبیلۀ زند بود که در این کارزار بر حریفان خود غالب شد و پس از مسلّط شدن بر بیشتر مناطق 

تحت نفوذ سلسلۀ افشار با نام وکیل الرعایا، سلسلۀ زند را ایجاد کرد.
کریم خان طبعی آرام تر از نادر داشت و علی رغم برخورداری از روحیۀ جنگاوری، بر کشورگشایی و تاخت وتاز حریص 
نبود؛ بلکه می کوشید تا با برقراری عدالت در مناطق تحت کنترل خود پس از این همه جنگ و درگیری ثباتی نسبی 
پدید آورد؛ ثباتی که تنها در حکومت سی سالۀ او برقرار بود و پس از مرگش، بار دیگر جانشینان او با شورش دوبارۀ 

طی سال های 111۴ تا 117۴ شمسی )173۶تا179۶م( و همچنین 11۲9 تا 117۴ شمسی )1751تا179۶م( دو 
حکومت به نام های افشاریه و زندیه پدید آمدند که گرچه حیات و دوام سلسلۀ آنان چندان بلند نبود، بنیان گذاران 
آن ها در همین  مدت کم تأثیرات سیاسی، نظامی و اقتصادی چشمگیری را از خود در ایران به جای گذاشتند؛ 
تأثیراتی که ثمرات آن در حکومت بعد از خود نیز به وضوح دیده می شد. در این بخش به دوران این دو سلسله 

و اندیشه های دینی حاکم بر زمان آن ها اشارۀ کوتاهی خواهد شد.
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؛ یه زند و  یه  ر فشا ا
توقفی کوتاه در مسئله دین و دولت

رزمگه محمد 
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عقل و تدبیر و زیرکی، هندوستان را به چنگ آوردند؛ نه 
به زور و مردانگی«. )آصف، 135۲، صص38۲-387(

حاکمیت  ره آورد  دین؛  بر  سیاست  غلبۀ 
سرداران

برخالف صفویه که از دل صوفیه و تصوف بیرون آمد 
و با انگیزه های دینی سیاست خود را بنا نهاد، افشاریه و 
زندیه انگیزه های نظامی و سیاسی داشتند و با تقدم این 
امور بر همه چیز حتی دین و متولیان، آن را نیز در خدمت 
خود قرار دادند. همچنین برخالف حکومت قبل از خود 
که روحانیون در رأس بوده و حتی در مواردی شاه را نیز 
تحت نظارت خود قرار می دادند، این دوران زمانه ای بود 
که روحانیون تحت استیالی حاکم قرار داشتند و تمام 
امور تحت کنترل آن ها، در نظارت دولت قرار می گرفت.
این اقدام در دوران نادرشاه جدی تر از دوران کریم خان 
نتایجی  و  صفویه  آثار  محو  پی  در  نادرشاه  شد.  انجام 
شورای  تشکیل  همان  از  گذاشتند،  به جا  خود  از  که 
دشت مغان در پی تغییر و تحول در نهاد قدرت بود و 
از نمونۀ تغییر و تحول ها، مهار کردن عالمان دین و به 
خدمت گرفتن آن ها در قدرت و سیاست بود؛ اقدامی که 
از همان اول با صدور حکم اعدام یکی از روحانیون از 

جانب نادر صورت گرفت. 
نادر در اندیشۀ صلح با سلطان عثمانی و ترک جنگ های 
از  را روی گردانی مردم  مذهبی، شرط پذیرش سلطنت 
مذهب تشیع قرار داد و این مذهب و امور آن را از جمله 
دستاوردهای شاه اسماعیل دانست که حاصلی جز جنگ 
اهل تسنن  با  خصومت  ایجاد  و  مفسده  و  خون ریزی  و 
نداشته و به جای این مذهب، به مردم پیشنهاد داد که 
است،  ناطق  حق  به  امام   ،  jصادق امام جعفر  چون 
در فروعات مقلد طریقه و اجتهاد آن حضرت باشند. به 
این ترتیب، نادر عنوان مذهب جعفری را برای مذهب 
پیشنهادی خود برگزید و در اندیشۀ قراردادن آن در کنار 
بود؛  شافعی  و  حنفی  مالکی،  حنبلی،  چهارگانۀ  مذاهب 
سه گانه  خلفای  لعن  و  سب  بحث  آن،  در  که  مذهبی 
جایی ندارد و دوشادوش مذاهب اسالمی به پیش برود.

این پیشنهاد نادر اگرچه مخالف با نظر اکثریت حاضران 
به  بود،  این شورا و در رأس آن ها، روحانیون دینی  در 
حاضران  بیشتر  پذیرش  با  نادر،  قدرت  و  سیطره  دلیل 
ایستاد،  نادر  مقابل  که  شخصی  تنها  و  شد  همراه 
میرزاعبدالحسین مالباشی بود. او در مقابل این شروط 
نادر و در حالی  که تعلق خاطر به حکومت صفویان داشت، 

چنین گفت: »پادشاهان حق ندارند بگویند خدای عالم 
را چگونه باید پرستید. قوانین ما از طرف خدا به پیغمبر 
از آنجایی  که هر  نازل شده است و راهنمای ماست و 
تغییری در مسائل مذهبی عواقب خطرناکی در بردارد، 
امیدوارم اقدامی نکنید که مخالف مصالح مؤمنین باشد 

و از فتوحات شما بکاهد«. )جونس، 1388، ص3۴9(
پس از این مسئله بود که نادر دستور قتل این روحانی را 
صادر کرد و این، اولین اقدام مهم او در راستای کنترل 
عالمان دین بود. اقدام بعدی او اجازه ندادن به روحانیون 
در ورود به مسائل سیاسی بود و در کنار آن حتی ادارۀ 
هیچ شکل  به  و  کرد  خارج  آنان  از دست  هم  را  اوقاف 
این  در  نداد.  آنان  به  را  اجرایی  امور  در  دخالت  اجازۀ 
میان تنها دو روحانی به نام های مال علی اکبر خراسانی و 
میرزا ابوالقاسم کاشانی در دربار او حضور داشتند؛ اما بقیه 
یا گوشه نشین شدند یا به دلیل رفتارهای مذهبی نادر با 

او همکاری نکردند.
شدت عملکرد نادر در مقابله با مسائل مذهبی از جمله 
ممنوعیت برگزاری مراسم عید غدیر و تعزیه بر شهادت 
توصیف  در  بسیاری  که  بود  به حدی   jامام حسین
جمله  از  و  خواندند  بی دین  و  زندیق  را  او  نادرشاه، 
مذهبی  رفتارهای  وصف  در  مرعشی  میرزامحمد خلیل 
کشته شدن  از  »بعد  می گوید:  اغراق آمیزی  به شکل  او 
آن هر دو پادشاه ]شاه تهماسب دوم و شاه عباس سوم[ 
و مراجعت از سفر هندوستان، نظر به کفران نعمتی که 
مزاج  بر  مفرطی  بود، سودای  ورزیده  ولی نعمت خود  با 
گشته.  بیگانه  مبین  دین  از  که  به نوعی  نمود؛  غلبه  او 
غیره  و  روم  اهل  قلوب  تألیف  بهانۀ  به  حال  اوایل  در 
بعضی از افعال را که شیوه و شعار شیعه می باشد، مثل 
 ،jتعزیه داشتن خامس آل عبا حضرت اباعبداهلل الحسین
شهید دشت کربال در عشر محرم الحرام، برپاداشتن رسم 
عید غدیرخم و عید نوروز و غیره از تمام بالد قلمرو خود 
موقوف نموده، چادر به یک شاخ افکنده، عالینه قدغن 
العیاذ  باشد  نداشته  بلکه  نخواند،  قرآن  کسی  که  نمود 
باهلل منه. چه اگر قرآن راست می بود، این همه اختالف 
در میان امت جناب رسول خدا  واقع نمی شد و شروع 
بیداد  و  ظلم  احداث  و  نموده  زندقه  و  کفر  کلمات  به 
گذاشت  بنا  و  ننموده  اکتفا  نیز  این  به  کرده.  بی نهایت 
)مرعشی  برساند«.  قتل  به  باید  را  فرقۀ شیعه  تمام  که 

صفوی، 13۶۲، ص8۲(
جنگ های  به  خاتمه دادن  جهت  در  همچنین  نادرشاه 

زمان  تا  داخلی  ناآرامی  این  و  شدند  روبه رو  سرداران 
تشکیل سلسلۀ قاجاریه ادامه یافت.

افشاریه و زندیه؛ درک ناصحیح از استعمار
نادرشاه علی رغم تدبیرهای نظامی خود، در امور سیاست 
خارجی و ارتباط با دولت های اروپایی  طرح و برنامه ای 
نداشت. این مسئله نیز باعث شد چند اتفاق بیفتد: الف( 
استفاده نکردن از دستاوردهای فنی و تخصصی آنان به 
شکل کارشناسی شده؛ ب( متوجه نشدن زمینه های نفوذ 
خطر  احساس نکردن  ج(  منطقه؛  کشورهای  در  آنان 

استعمار.
درک نکردن این پدیدۀ نو ظهور در حمالت نادر به هند 
نیز جریان داشت تا آنجا که حمله به این سرزمین بیش 
از هر چیز راه را برای گسترش نفوذ استعمار انگلیس در 
با همسایگان  این کشور  برای  و  کرد  باز  این سرزمین 
هند و از جمله ایران دریچه های ارتباطی جدیدی گشود.
که  برمی آید  چنین  نادر  عهد  از  حاکی  نوشته های  از 
کشورهایی  با  دوستانه  ارتباط  خواستار  او  حکومت 
ایجابی  نگاهی  آن ها  به  و  بوده  انگلیس  و  روس  چون 
عباراتی  در  زمان  آن  نویسندگان  است.  داشته  مثبت  و 
خورشید  کاله«،  »خاقان  را  روسیه  امپراتور  اغراق آمیز، 
نُه رواق  »ملکۀ  و  آفاق«  »زمرۀ  زرین کاله«،  »پادشاه 
فرنگ« می نامیدند یا در عباراتی بدین مضمون، فرهنگ 
و قوانین غربی را می ستودند: »از مقتضیات فلکیه در این 
ازمنه رئیس که صالحیت ریاست داشته باشد، در همۀ 
روی زمین در میان نیست و درحال هر یک از سالطین و 
رؤسا و فرماندهان آفاق، چندان  که اندیشه رفت، ایشان 
را از همۀ رعیت یا از اکثر ایشان فرومایه تر و ناهنجارتر 
یافتم؛ مگر بعض فرماندهان ممالک فرنگ که ایشان در 
استوارند  اوضاع خویش  و ضبط  معاش  و طرق  قوانین 
و از آن به سبب مباینت تامه به حال خلق سایر اقالیم 
و اصقاع فایده چنان نیست«. )حزین الهیجی، 1375، 

ص۲51(
می توانست  که  بهره هایی  در  نادر  سهم  بااین حال، 
با  تجاری  ارتباط  اندک  تنها  ببرد،  غربی  کشورهای  از 
برای  کشور  این  از  کمک گرفتن  و  انگلیسی  بازرگانان 
تشکیل نیروی دریایی جدید در بندر بوشهر بود. همچنین 
روسیه نیز دوستی خود با ایران را فقط در فراهم کردن 
سرزمین های  و  عثمانی  به  حمله  برای  بستری 
تحت تصرف آن می دید که البته این حمالت برای نادر 

موفقیت چندانی نداشت.

در  غرب  استعمار  که  بود  زمانه ای  کریم خان  دوران 
از  مختلفی  شعبه های  تشکیل  با  خود،  اوج  دوران  آغاز 
نظامی  تهدیدات  یا  شرقی  هند  همچون  کمپانی هایی 
می کوشیدند کشورهای حوزۀ خلیج فارس را بیشتر تصرف 
کنند و در این مسیر کشورهای استعمارگر به رقابت با 
از  تا  داشت  نیاز  نیز  زند  یکدیگر می پرداختند. حکومت 
برخی فرآورده های اروپایی بهره ببرد و همچنین به دلیل 
درگیری با دزدان دریایی در مناطق تحت نفوذ خود در 
خلیج فارس به نیروی دریایی کشورهایی مثل فرانسه و 

انگلستان احتیاج زیادی داشت.
بخشی از فرمان کریم خان در باب تشکیل کمپانی هند 
شرقی چنین است: »مقرر می داریم این کمپانی انگلیسی 
آنچه زمین در هر نقطۀ بوشهر برای ساختن کارخانه و 
یا در هر بندر دیگر خلیج الزم داشته باشد، تهیه کنند 
و می توانند هر مقدار توپ که الزم باشد، در آنجا نصب 
کنند؛ به شرط اینکه قطر لولۀ آن ها بیشتر از شش پوند 
نباشد و می توانند در هر قسمت از قلمرِو ما که بخواهند، 

کارخانه تأسیس نمایند«. )حائری، 139۴، ص۲۰8(
درازکردن  و  غرب  به  خوش بینی  این همه  میان  در  اما 
افشاریه  حکومت  دو  هر  در  آنان  به  دوستی  دست 
ارتباط  این  به  که  بودند  هم  منتقدی  افراد  زندیه،  و 
به  غربی  دولت های  با  دوستی  به  و  نبوده  خوش بین 
دیدۀ تردید نگاه می کردند. این توصیف نویسندۀ کتاب 
می کند،  بیان  کریم خان  زبان  از  البته  که  رستم التواریخ 
خود گویای چنین انتقاد و تردیدی به این رابطه است: 
فهم  نیک  را  مطلب  این  تون تابان  و  حّماالن  »گویا 
نموده اند که فرنگیان همچنان که هندوستان را به مکر 
و حیله و خدعه و تزویر و دستان و رنگ و نیرنگ مسّخر 
نمودند و مالک و متصّرف شدند، آن ها می خواهند ایران 
حیله  و  مکر  به  را  آن  و  متصّرف شوند  و  مالک  نیز  را 
که  می نمایید  فکر  خود  با  چنانچه  اگر  نمایند.  مسّخر 
فرنگی، صاحب ُحسن سلوک است و شما در همه جا از 
برای خود نانی پخته باشید و اگر فرنگی بر ایران غالب 
و مستولی گردند، العیاذباهلل همۀ شما را خائن می شمارند 
و می ُکشند و احدی از شما را زنده نخواهند گذاشت و 
با  ایرانی  ترس  از  فرنگی  که  است  آن  قول،  این  دلیل 
هندوستانی مدارا و خوش سلوکی می کند. اگر العیاذباهلل 
اطمینان  به خاطرجمعی و  را مالک شود،  ایران  فرنگی 
قلب اسالم را برمی اندازد و اکابر و اشراف و اعزه و اعیان 
ایران را خوار و زار می سازد و چنین بدانید که فرنگی به 
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احکام شرعی  منابع  که  اجتهاد  بر  مّتکی  است  جریانی 
را به غیر از قرآن و سنت، در اجماع و عقل نیز می بیند 
و سیرۀ  احادیث  قرآن،  از  را  دین  تعالیم  و  احکام  لذا  و 
و  می کند  استنباط  عقل  محوریت  با   معصومین
به  را  مردم  و  دانسته  واجب  امری  را  اجتهاد  در نهایت 
این  مقابِل  در  می کند.  تقسیم  مقلّد  و  مجتهد  گروه  دو 
به طور  که  مکتبی  است؛  اخباری گری  مکتب  جریان، 
خاص در قرن یازدهم هجری متأثر از افکار عالمی چون 
حکومت  دوران  در  و  آمد  پدید  استرآبادی  محمد امین 
صفویه مکتب فکری غالب در حوزۀ علمی اصفهان شد 
و عالمانی میانه رو چون فیض کاشانی، عالمۀ مجلسی 
و سید نعمت اهلل جزایری به گسترش و تثبیت آن کمک 

کردند.
علمای اخباری، اجتهاد به شکل اصولی آن را نپسندیده 
در  معتقد هستند.  از غیر معصوم  تقلید  به حرام بودن  و 
نگاه آنان منابع احکام دین در قرآن و سنت و احادیث 
منحصر است و تمامی تکالیف شرعی و دینی در آن ها 
آمده و مشخص شده و به اجتهاد و استفاده از عقل در 
استنباط احکام شرع هیچ نیازی نیست و شیعیان همگی 

مقلّد امام معصوم هستند.
پیدا  گرایش  اصولی  مکتب  به  زمانی  بهبهانی  وحید 
کرد که در فضای علمی حوزه های ایران و عراق، نگاه 
بحرانی  شیخ یوسف  چون  عالمی  و  بود  حاکم  اخباری 
اخباریون، جایگاه خاص  به عنوان یگانه رئیس  در کربال 
و  فقهی  روحیۀ  از  متأثر  بهبهانی  اما  داشت؛  ویژه ای  و 
همچنین مسائل و آشفتگی های سیاسی و اجتماعی خود 
و  گرفت  پیش  را  جریان  این  با  مبارزه  راه  سرسختانه 
خواستار تفّوق مکتب اصولی و حکمرانی آن بر جریان 
تشیع بود؛ جریانی که به عقیدۀ او با گشودن باب عقل 
دریچۀ  دین،  احکام  استنباط  حوزۀ  در  آن  واردکردن  و 
می کرد؛  باز  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  بر  را  تازه ای 
دریچه ای که مفهومی چون والیت فقیه را چندین مرحله 

جلوتر از آنچه هست، به  پیش می برد.
افراطی  و  تند  رفتارهای  و  سیاسی  اوضاع  آشفتگی 
نادرشاه افشار، بهبهانی را به حکومت و سیاست بی اعتنا 
به  از خوزستان  او  زمینه ساز مهاجرت  کرده و در نهایت 
عراق شد. این عالم اصولی، شهر کربال را برای اقامت 
برگزید تا در ارتباط مستقیم با سرحلقۀ اخباریون یعنی 
شیخ یوسف بحرانی، با مبانی فکری و روشی آنان مقابله 
تا  داد  انجام  زمینه  این  در  زیادی  تالش های  او  کند. 

مذهبی با حکومت عثمانی و صلح با آنان عبدالباقی خان 
زنگنه و مال علی اکبر خراسانی و میرزا ابوالقاسم کاشانی 
را به نزد پادشاه عثمانی فرستاد و شرایط خود را برای 

صلح به نزد او عرضه کرد:
به عنوان  جعفری  مذهب  شناخته شدن  1.به رسمیت 

پنجمین مذهب اهل سنت در اسالم
۲. تعیین کردن رکنی برای یک پیشوای مذهب جعفری 

در کعبه
3. تعیین یک امیرالحاج ایرانی

۴. تعیین سفیر دائمی بین نادرشاه و سلطان عثمانی
5. مبادلۀ اسرا میان هر دو حکومت

البته نادرشاه در این جریان ناکام ماند و عثمانی ها این 
شروط را نپذیرفتند و این خود بهانه ای بود به لشکر کشی 
نادر به عراق و زیارت حرم ائمۀ معصومینو صحبت 
با علمای نجف و کربال؛ اما در نهایت نتوانست ایده های 
همه  گزارش ها  این  کل  به طور  کند.  پیاده  را  خود 
تا چه حد به سیاست  نادرشاه  این است که  نشان دهندۀ 
قرار  آن  پرتو  در  را  دین  حتی  همه چیز  و  داده  اهمیت 

می داد.
مذهب،  و  دین  با  مواجهه  در  گرچه  زند هم  کریم خان 
می کوشیدتا  نداشت،  را  نادرشاه  افراطی  رفتارهای 
متولیان دین را دور از عرصۀ سیاست قرار دهد و حتی 
این  کنار  در  روحانیون  است  بهتر  که  بود  گفته  چنین 
کسوت خود چون مردمان دیگر، شغل و پیشه ای درنظر 
گرفته و منبع درآمدی از این راه داشته باشند. بااین حال 
احترام  از توجه و  او، حاکی  از زمان  گزارش های مانده 
کریم خان زند به دین و مسائل و مراسم مذهبی است و 
این نامۀ تند او به سلیمان پاشا، حاکم بصره در اعتراض 
احوال  گویای  میرمهنا  نام  به  شخصی  قتل  دستور  به 
مذهبی او است: »ای مرد خام و بی تجربه و ناهوشیار! 
بی پادشاه  ایران  وقت،  این  در  که  دانسته اید  چنین  اگر 
ما  که  را  سلطانی  خلیفۀ  واالجاه  شاه اسماعیل  و  است 
مطاع خود قرار داده ایم و ما اهل ایران مطیع آن واالجاه 
می باشیم، وارث ملک صفویه نمی دانید، اشتباه عظیمی 
اعظم،  واجب االطاعۀ  شهنشاه  ما  فی الحقیقه  کرده اید. 
معظم عالم و صاحب الزمان همۀ طوایف و قبایل و شعوب 
و اولی االمر جمیع ِفَرق و امم، حضرت ابوالقاسم محمد 
مهدی را می دانیم و ملوک اسالم را قائدین عساکر 
آن خاقان کامگار  و  بزرگوار  نصرت مظاهر آن سلطان 
این  در  سلطانی  خلیفۀ  شاه اسماعیل  واالجاه  می دانیم. 

دولت خداداد ایران صاحب منصب ولیعهدی است و این 
مخلص آل پیغمبر  و این کمترین غالم خواجۀ قنبر، 
وکیل الدوله، صاحب اختیار دولت ایران«. )آصف، 135۲، 

ص399(
به این ترتیب، آنچه از این نوشته ها برمی آید، آن است 
که سرداران نظامی حاکم بر ایران در عمر کوتاه سلطۀ 
همراهی  اندیشۀ  در  صفوی  پادشاهان  برخالف  خود، 
دین و دولت با یکدیگر نبودند؛ بلکه در مقابل با تفوق 
حکومت و سیاست بر مذهب، می کوشیدند متولیان دین 
دور  اجرایی  و  اداری  از عرصۀ  را  آنان  کنترل کرده،  را 
نگه  دارند و امور دینی را به دست خود بگیرند و به تبع 
بزرگی که در دوران صفویه در حوزۀ  این کار، عالمان 
شکل  فعال ترین  در  عملی  اقدامات  و  نظریه پردازی 
قرار  حکومت  با  کامل  بیگانگی  در  بودند،  خود  ممکن 
گرفته و به دو حاکم افشار و زند اعتنایی نمی کردند؛ اما 
شیعه  بزرگ  روحانیون  و  عالمان  که  اینجاست  پرسش 
چه  و  بوده  اقدامی  و  اندیشه  چه  پی  در  دوره  این  در 
ادامۀ  می دادند؟  انجام  اجتماعی  و  فکری  فعالیت های 

بحث به پاسخ این پرسش خواهد پرداخت.
اصولی  مکتب  احیا کنندۀ  بهبهانی؛  وحید 

سیاسی در نجف
در  اصفهان  اول  طراز  علمای  بازماندۀ  بهبهانی  وحید 
عصر صفوی بود که با عمر بلند مدتی که داشت، میراث 
این دوره را حفظ کرده و با تثبیت مکتب فقهی منسجم 
و تربیت شاگردان مطرحی چون بحرالعلوم، کاشف الغطاء 
و نراقی مسیر فقاهت را در حوزۀ عراق و شهر نجف به 
اوج خود رساند. حیات او به حدی بود که سقوط صفویه، 
آغاز  در  و  کرده  درک  را  زندیه  و  افشاریه  و  افغان ها 
حکومت قاجار با به جاگذاشتن بازماندگان علمی از این 

دنیا رخت بربست.
بهبهانی اگرچه از طرف مادری از نسل عالمان اخباری 
او  فقهی  فکر  و  اندیشه  بود،  مجلسی  خاندان  چون 
مکتب  به  او  گرایش  و  داشت  قرار  آنان  با  تقابل  در 
اصولی بود؛ گرایشی به شدت قوی که در نهایت پس از 
غالب شدن بر جریان اخباری به دست او بر فضای علمی 
و  سیاسی  مباحث  به تبع  و  شد  حاکم  دینی  حوزه های 
و  عقلی  شکل  در  نیز  دین  نهاد  از  برخاسته  اجتماعی 

اصولی خود رنگ و بوی تازه ای گرفت.
عقلی  بحث های  به  اصولی  مکتب  منشأ  کلی  به طور 
مکتب  این  برمی گردد.  تشیع  اولیۀ  عالمان  اجتهادی  و 

در نهایت مکتب اصولی را در حوزۀ علمیۀ نجف و کربال 
غالب و جایگزین اخباری گری کرد.

آقا  و  بحرالعلوم  عالمۀ  کربال،  به  آقا  آمدن  از  »پیش 
از  بعدها  که  دیگران  و  شهرستانی  سیدمحمدمهدی 
افاضل شاگردان آقا به شمار آمدند، جزء بزرگان تالمذۀ 
شروع  آقا  اینکه  به محض   ولی  بودند؛  شیخ یوسف 
را  اخباری  مسلک  با  مخالفت  بنای  و  کرد  تدریس  به 
به  نمودند و صرفًا  مراوده  با شیخ ترک  اینان  گذاشت، 
استفاده از محضر آقا پرداختند. آقا علنًا و با اصرار هرچه 
 تمام تر شاگردان خود را چه آن ها که سابقًا از شاگردان 
وی  از  منحصراً  که  آن ها  چه  و  بودند  حدائق  صاحب 
منع  شیخ یوسف  درس  به  رفتن  از  می کردند،  استفاده 
پافشاری نمود که صاحب   می کرد و به حدی دراین باره 
از  می خواست  و  بود  خواهرزاده اش  و  داماد  که  ریاض 
درس شیخ و مشرب وی نیز سر درآورد، از ترس شبانه و 
با کمال احتیاط به درس وی می رفت«. )دوانی، 13۶۲، 

ص۶۴(
هیاهوی  در  و  گرفت  کناره  سیاست  از  گرچه  بهبهانی 
قیل وقال های سیاسی و نظامی حکومت های افشار و زند 
هیچ موضعی نداشت و به مهاجرت از ایران اقدام کرد، 
قصد داشت با بازسازی ساختار فکری و مبنایی تشیع، 
الگویی تازه با محوریت عقل در جریان تفقه ایجاد کند 
تا نسل های بعد از خود با استناد به آن، مسئولیت های 
اجتماعی و سیاسی خود را ایفا کرده و به تطور و پیشرفت 
نظریه های حکومتی و حاکمیتی در فقه شیعه بپردازند. 
بااین حال او از اندیشۀ سیاسی دور نبود و به بحث های 

مختلفی دربارۀ آن در آثار خود پرداخت.
به  توجه  با  را  تشیع  مذهب  و  اسالم  شریعت  بهبهانی 
قانونی  بهترین  دارای  آن،  خاص  امتیازات  و  ویژگی ها 
برپا  سیاسی  جامعۀ  در  را  نظم  می تواند  که  می دانست 
کند و بهترین شکل سیاست را در اجتماع تحقق بخشد. 
همچنین مسائل اجتماعی و سیاسی اسالم فقط به زمان 
حضور معصوم در اجتماع مختص نیست؛ بلکه در زمان 
غیبت نیز احکام تعطیل نشده و مجتهدین جامع الشرایط 
و  تبیین کننده   jمعصوم امام  عام  نایبان  به عنوان 

مجری این احکام هستند.
داده  قرار  مردم  انتخاب  برای  نقشی  هیچ   نگاه  این   در 
و  حکومت  بر  تأثیری  نمی توانند  آنان  اساسًا  و  نشده 
نیز چون دیگر  بهبهانی  بگذارند؛ چراکه  آن  مشروعیت 
علمای اسالمی منشأ مشروعیت حکومت را نصب الهی 
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می داند و مقبولیت مردمی فقط می تواند کمک کننده و 
تسریع دهندۀ آن در امور اجرایی باشد.

با این نگاه از مباحث و استدالل های دیگری که بهبهانی 
در باب حکومت بیان می کند، می توان به بیان امروزی، 
کرد؛  برداشت  او  آراء  از  را  فقیه  مطلقۀ  والیت  اندیشۀ 
چراکه او به صراحت دربارۀ فقیه بیان می کند: »و مقتضاه 
إنه أولی بأنفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک«. به 
این معنا که فقیه بر جان و مال مؤمنین و همچنین بر 
امور مرتبط با شئون اجتماعی آنان اولویت دارد و چنین 
مجتهدی با منصوبیت عام از طرف شارع بر مردم والیت 

داشته و الزم است که امور آنان را به دست بگیرد.
این عالم اصولی مسئولیت های اجتماعی فقها را چنین 

برمی شمرد:
1. تنظیم مناسبات و امور روزمرۀ مردم

حقوقی  و  اجتماعی  نظم  )تدبیر  حسبیه  امور  ادارۀ   .۲
مردم(

3. والیت بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی، 
اجبار  و  افراد  مالی  مناسبات  در  دخالت  و  غایب  اموال 

معامله کننده ها
۴. اقامۀ نماز جمعه )که بهبهانی به وجوب تخییری آن 

در عصر غیبت قائل است.(
فقیهی  برای  را  سه صفت  این  بهبهانی  همچنین 

برمی شمرد که قرار است حاکم اسالمی شود: 
1. اعلمیت حاکم

۲. عدالت
3. ایمان

این  اینکه  علی رغم  جائر،  حاکم  با  تعامل  دربارۀ  اما 
عالم اصولی مسلک، خود به هیچ وجه در عرصۀ عمل به 
همکاری با سالطین زمان خود حاضر نشد، در مقام نظر 
قائل است که این مسئله در موقعیت خاص از مصادیق 
تقیه قرار گفته و به حکم ضرورِت تقیه در وضعیت های 
ویژه، این عمل نیز در موقعیت مخصوص خود ضروری 

و الزم می شود.
از جمله عالمان اسالمی  این ترتیب، وحید بهبهانی  به 
زمانۀ  در  اصولی  عقل گرای  روش  احیای  با  که  بود 
پرآشوبی که رابطۀ دین و دولت به کم رنگ ترین شکل 
ممکن شده بود، آن را حفظ کرده و در قالب احکام فقه 
سیاسی و همراهی و همبستگی با امام معصوم  j به 
تا  کرد  مهیا  را  موقعیتی  و  زمینه  و  کرد  عرضه  جامعه 
شاگردان و نسل بعدی او با بهره گیری از این روش و 

مبانی در راستای تحقق دین و فقه در عرصۀ حکومت و 
حاکمیت گام هایی جدی بردارند.
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