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مس�عود نيلي، دس�تيار ويژه رئيس جمهور در 
امور اقتصادي و رئيس مؤسس�ه عالي آموزش 
و پژوهش مديريت و برنامه ريزي روز گذش�ته 
در گردهماي�ي دانش آموخت�گان دانش�كده 
مديري�ت و اقتصاد دانش�گاه صنعتي ش�ريف 
به چگونگ�ي پيداي�ش و رش�د ابرچالش هاي 
اقتص�اد ايران پرداخ�ت. وي ش�كل گيري اين 
ابرچالش ها را تدريجي دانس�ته و آن را نتيجه 
و حاص�ل سياس�ت هايي مي داند ك�ه در طول 
زمان خودمان اتخاذ كرده ايم و كس�ي از بيرون 
نظام تصميم گي�ري بر ما تحميل نكرده اس�ت. 
نيلی معتقد است آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم 
عقالنيت اما با اراده قوي براي »تغيير ساختارهاي 
موجود« اقتصاد كشور است كه بايد براي اين منظور 

رابطه ميان دولت و مردم بازتعريف شود. 
نيلي يكي از انگشت شمار اقتصاددانان معاصر است 
كه به خوبي مش��كالت اقتصادي را مي شناس��د و 
هشدارهاي مهمي را در مقاطع مختلف اعم از پايان 
جنگ تا دوران احمدي ن��ژاد و در زمان حاضر ارائه 
داده اما در ارائه مسيردرست و راهكارهاي عملياتي 
متأسفانه و همواره يا به كلي گويي بسنده مي كند. 

 وي در آخري��ن س��خنراني خود نيز به درس��تي 
مس��ئوليت بي مديريتي را بر گردن مس��ئوالن در 
سال هاي اخير انداخته و در قالب 10 نكته مهم به 

پنج بحران جدي در اقتصاد اشاره كرده است. 
 وي در اين س��خنراني گفته است: اقتصاد ايران در 
حال حاضر در مقابل س��ناريوهاي مختلفي براي 
آينده خود قرار گرفته كه هر يك مقصدي متفاوت 
را براي آن رقم مي زند. آنچه اين مقاصد را از يكديگر 
متمايز مي س��ازد، نح��وه عبور از ش��ش ابرچالش 
اقتصادي است كه اكنون كش��ور در مواجهه با آنها 
قرار گرفته است. مسائل مربوط به بيكاري، مشكالت 
نظام بانكي، بودجه، صندوق هاي بازنشستگي، آب 
و محيط زيس��ت. قباًل مكرر اين موض��وع را مطرح 
كرده ام كه عبور از اين ابرچالش ه��ا عالوه بر آنكه 
به عنوان يك پيش نياز، ب��ه تجهيز توانمندي هاي 
كارشناس��ي فني از نظر طراحي تحوالت نيازمند 
است، اجماع در سطح عموم كنشگران مؤثر جامعه 

را نيز الزم دارد. 
وي گفته است: دولت مهم ترين و مؤثرترين نهاد در 
عملكرد تاريخي اقتصاد ايران طي حداقل 70 سال 
گذشته بوده و به عنوان شروع فرايند آسيب شناسي 

مي توانيم نقطه آغاز را دولت بگذاريم. 
نخستين نكته مسعود نيلي با اشاره تلويحي به نقطه 
آغازين تبديل اقتصاد توليدي مبتني بر كشاورزي 
به اقتصاد توزيعي متكي بر درآمدهاي نفت اس��ت 
كه در پ��ي آن بزرگ ترين و مخرب ترين مش��كل 
اقتصاد ايران يعني كسري بودجه »مزمن«به وجود 
آمده اس��ت. بذر آن در سال 1330 كاشته شد زيرا 
سياس��تمداران ديگر خود را مقيد ب��ه قيد بودجه 
نمي ديدند و تص��ور مي كردند بايد ب��ه هر قيمت 

كارهاي بزرگي به انجام برسانند. 
وي در تشريح اين نكته گفته: با برقرار شدن امكان 
صدور مجدد نف��ت از س��ال هاي اول دهه 1330، 
درآمد صادراتي در حدود 16 تا 18 ميليارد دالر به 
قيمت هاي امروز، نصيب دولت شد كه براي اقتصاد 
با توليد ناخالص داخلي حدود 40 ميليارد دالري آن 
زمان رقم قابل توجهي بود. به واسطه اين درآمدهاي 
چشمگير، شهر و شهرنشيني توسعه يافت، دولت به 
معناي ارائه دهنده خدمات عمومي نظير آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالي و نظير آن 
ش��كل گرفت و به تدريج صنعت با محوريت دولت 
ايجاد ش��د. در نتيجه اين تحوالت، برخالف ديگر 
كش��ورها، در اذهان عمومي تصوي��ري از دولت و 
قدرت آن ايجاد شد مبني بر اينكه دولت مي تواند 
ميانبري باشد بر فرآيند طوالني توسعه تدريجي. به 
دنبال تسلط اين ذهنيت در جامعه، دولتمردان با 
اتكاي به درآمدهاي سرش��ار نفتي و نظام سياسي 
متمركز، مس��ير طوالني و موانع پرشمار توسعه را 
به كناري گذاشتند و اين انگاره را در پيش گرفتند 
كه توسعه به معني اجراي پروژه هايي است كه در 
ذهن آنها شكل مي گيرد و مي تواند مسيري بسيار 

كوتاه داشته باشد. 
وي عصر طاليي رشد و سرمايه گذاري در دهه 40 
را به عنوان بذر و پايه اساسي ترين بيماري اقتصاد 
ايران دانسته و مي افزايد: سياستمداران ديگر خود را 
مقيد به قيد بودجه نمي ديدند و تصور مي كردند بايد 

به هر قيمت كارهاي بزرگي به انجام برسانند. نقل 
قولي از نيكيتا خروشچف وجود دارد كه مي گويد 
»سياستمداران پل مي سازند، حتي اگر رودخانه اي 
وجود نداشته باشد.« در آن سال ها دولتمردان كشور 
به فكر كارهاي بزرگ و پروژه هاي بزرگ بودند و به 
هشدارهاي كارشناسان مبني بر محدوديت منابع 

توجه نمي كردند. 
 اما دومين نكت��ه را تلقي اش��تباه از عدالت پس از 
انقالب دانسته و مي گويد: تا پيش از انقالب اسالمي، 
دولت فاقد كارك��ردي عادالنه ب��وده و نياز بود كه 
عدالت به مباني رفتاري دولت اضافه شود. اما نكته 
اصلي تعريف خاصي بود ك��ه از اين مفهوم مبناي 
كار قرار گرفت و بر اس��اس آن، عدالت نه به معني 
بازتوزيع بلكه به معني فراگيرتر شدن توزيع تعريف 
شد. در نتيجه دولتي با رس��الت ها و وظايف بسيار 
گسترده و هزينه بر ايجاد شد كه اساساً توجهي به 

محدوديت منابع نداشت. 
وي در ادام��ه اضافه مي كند: درآمده��اي دولت از 
محل صادرات نفت در سال 1367 حدوداً يك ششم 
مقدار آن در سال 1357 بوده وكسري بودجه 53 
درصدي به وجود آمد ك��ه از اين 53 درصد، حدود 
50 درصد آن از طريق اس��تقراض از بانك مركزي 
تأمين شد؛ استقراضي كه پيامدها و آثار متعددي در 
سال هاي بعد از خود برجا گذاشت. در نتيجه كسري 
بودجه كه از دهه 1340 در اقتصاد ايران ظاهر شده 
بود، به زخم كهنه و عميقي تبديل شد كه تا به امروز 

ادامه پيدا كرده است. 
نكته س��ومي كه نيلي در ادامه بررس��ي تاريخي 
مش��كالت اقتصادي به آن اش��اره دارد و از آن به 
عنوان ابرچالش ياد مي كند، مشكل در بانك ها و 
در صندوق هاي بازنشستگي كشوري است. وي در 
اين بار مي گويد: در حالي كه به ازاي هر بازنشسته 
بايد شش نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت 
االن حدود 0/9 است! و بيماري بودجه اي دولت 
رفته رفته به صن��دوق بازنشس��تگي و بانك نيز 

سرايت كرده است. 
او مي افزاي��د: از طرفي به بانك ها نيز تكليف ش��د 
كه س��پرده ها و منابع خود را در جهت تشخيص و 
مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتيجه بيماري 
بودجه اي دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگي 
و بانك نيز س��رايت كرد و اين دو نهاد مالي مهم در 

اقتصاد نيز دچار مشكالت مالي شدند. 
چهارمين نكته اي كه در مس��ير اعتياد دولت ها به 
مصرف بيشتر بودجه اش��اره مي كند، حاكم شدن 
قواعد خ��اص بر مبادل��ه حامل هاي انرژي اس��ت 
كه برخاس��ته از نوع نگاه ب��ه عدالت بوده اس��ت. 
وي در اين باره گفته اس��ت: اكنون ايران از جمله 

پرمصرف ترين ه��ا در انرژي به ش��مار مي آيد و بر 
اساس گزارش هاي موجود، حدود 80 درصد آلودگي 
در كالنشهرهاي كشور، ناشي از اين مصرف بي رويه 

در انرژي است. 
وي اف��زوده اس��ت: در م��ورد آب ني��ز چنين 
رويك��ردي وجود داش��ت. چنانكه ب��ا تصويب 
قانوني در س��ال 1361، دسترس��ي همگان به 
منابع آبي آزاد ش��د و به يكباره حجم بزرگي از 
ذخاير آب هاي زيرزميني استخراج و مصرف شد. 
در اين باب، اصل ساده اي وجود دارد؛ چنانچه در 
يك مخزن، ميزان خروجي بيش از ورودي باشد، 

دير يا زود ذخاير آن به اتمام مي رسد. 
مش��اور رئيس جمهوري نتيجه تداوم مس��ير طي 
شده ظرف چند دهه را با شيوه هاي غلط مديريتي 
چنين ارزيابي مي كند: اكنون توليد ناخالص داخلي 
سرانه كش��ور حدود 70 درصد اين ميزان در سال 
1355 اس��ت، در حالي كه مصرف سرانه ما اكنون 
حدود 1/7 برابر آن سال است! شكافي كه از محل 
مصرف دارايي هاي مالي و طبيعي كشور جبران شده 
است. از آنجا كه اين منابع پايان پذيرند، هنگامي كه 
مصرف ش��دت مي گيرد خطر اتم��ام آن نزديك و 
نزديك تر مي شود و چنانچه مهاري بر اين مصارف 

اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود. 
وي خاطر نش��ان كرده اس��ت: مالحظه مي شود 
رفاهي كه در كشور وجود داشته، عمدتاً ناشي از 
مصرف بي مالحظه منابع طبيعي )آب، انرژي و...( 
و منابع مالي )بانك ها و صندوق هاي بازنشستگي( 
بوده و بخش قابل توجهي از رفاه ايجاد ش��ده در 
گذشته و حال، متعلق به نسل هاي آينده و شايد 
مردم چند سال نزديك آينده باشد و نه رفاه حاصل 

از درآمدهاي جاري اقتصاد. 
نكته شش��مي كه نيلي ب��ه آن اش��اره دارد تقابل 
مشكالت و چالش هاي موجود در اقتصاد و نيازهاي 
داراي ضرب االجلي مانند اشتغال است. وي دراين 
باره گفته است: پنج ابرچالش بودجه، صندوق هاي 
بازنشس��تگي، نظام بانكي، محيط زيست و منابع 
آبي كه به ش��كل مختصر نحوه پيدايش آنها مورد 
بررسي قرار گرفت، مس��ائلي هستند كه به تدريج 
تبديل به موانع رشد و س��رمايه گذاري مي شوند و 
درست در تقابل با ضرورت مهمي قرار مي گيرند كه 
اقتصاد ايران در مواجهه با آن است؛ ضرورتي به نام 
اشتغالزايي و تأمين ساالنه يك ميليون شغل براي 
جمعيت در س��ن كار كه عمده آنها متولدين انبوه 

دهه 1360 هستند. 
هفتمين نكته اي كه نيلي در سخنان خود مي گويد 
قبول اين نكته است كه اين ابرچالش ها، نتيجه و 
حاصل سياس��ت هايي بوده اند كه در طول زمان 

خودمان اتخاذ كرده ايم و كس��ي از بيرون نظام 
تصميم گيري بر ما تحميل نكرده است و در ادامه 
مي افزايد: نياز است در يك فضاي مسالمت آميز و 
به دور از خط كشي هاي سياسي، اين پرسش مورد 
واكاوي قرار گيرد كه ما چگونه خودمان به دست 
خودمان اين ابرچالش ها را به وجود آورده ايم زيرا 
چنانچه بدون ارزيابي آسيب شناسانه و پذيرفتن 
اشتباهات گذشته سراغ اصطالح »راهكار« براي 
حل مشكالت برويم، خطاهاي استراتژيك مجدداً 

تكرار خواهند شد. 
 هشتمين نكته اي كه در سخنان اين استاد دانشگاه 
صنعتي شريف مي توان استخراج كرد، لزوم تغيير 
ساختارهاست. وي كه در دسته اقتصاددانان حامي 
كاركرد بازار آزاد است و معتقد است بازار مي تواند 
خودش اقتصاد را به توسعه برساند، بركاركرد نهادها 
و مردم و اصالح ساختارها تأكيد مي كند و مي گويد: 
آنچه اين ابرچالش ها را به  وج��ود آورده، مبتني بر 
يك تعريف ناپاي��دار از رابطه مي��ان دولت و مردم 
بوده و آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم عقالنيت 
اما با اراده قوي براي »تغيير ساختارهاي موجود« 
اقتصاد كش��ور اس��ت كه البته بدون گفت وگوي 
اجتماعي و اقناع جامعه اساس��اً امكانپذير نخواهد 
بود. به عبارت ديگر مس��يري كه تاكنون در نظام 
تصميم گيري اقتصاد كش��ور دنبال شده اكنون به 
مقصدي رس��يده كه مملو از چالش هاي كوچك و 
بزرگ است و به منظور برون رفت از اين چالش ها، 

نياز به تجديدنظرهاي اساسي احساس مي شود. 
اما نهمين نكته در تعارض نبودن نرخ رشد و اين 
ابر چالش هاس��ت كه در اين باره مي گويد: امروز 
اقتصاد كش��ور يك چهره زيباي مزين به رش��د 
اقتصادي قابل قبول، تورم تك رقمي و اش��تغال 
ساالنه بيش از 600 هزار نفر است و در عين حال 
داراي چهره ديگ��ر نگران كننده از ابرچالش هاي 
موجود است. اين دو چهره متضاد يكديگر نيستند 
و حتي با هم سازگارند.س��ال هايي را كه پيش رو 
داريم زمان هايي طاليي اس��ت براي شكل دادن 
به تغيير مسيري بزرگ كه البته بدون گفت وگوي 
اجتماعي و اقناع جامعه اساساً امكانپذير نخواهد 
بود. وي نرخ رشد و كنترل تورم و اشتغال در دولت 
يازدهم را حاصل عقالنيت دانسته و معتقد است، 
عميقاً نياز به تداوم عقالنيت اما با اراده قوي داريم 
تا س��ال 1400 آغازي مبارك ب��ر قرني جديد با 

خطاهاي كمتر براي اقتصاد ايران باشد. 
   4 سؤال »جوان«  از دكتر نيلي 

اگر چه آسيب شناس��ي دكتر نيل��ي از وضعيت 
موجود به درستي صورت گرفته و برخي مطالب 
ايشان بارها تكرار ش��ده اما براي ارائه يك برنامه 
كم اشتباه پيشنهاد مي كنيم دكتر نيلي به جاي 
تكرار طرح مسئله در مؤسسه تحقيقاتي خود به 

دنبال پاسخ اين سؤاالت باشد: 
1- پس از انقالب در حوزه اقتصاد به نام عدالت و 
البته سازندگي مسيرهاي نادرستي رفته ايم كه 
البد خود ايش��ان در جايگاه برنامه و بودجه بايد 
در اين باره پاس��خ دهند كه اگر ايشان در زمان 
حاضر به گذشته بازگردند، آيا باز هم اجازه چنين 
اشتباهاتي را خواهند داد يا مسئوليت اشتباهات 

را قبول مي كنند؟
2- تأكي��د بر فض��اي مس��المت آميز و ب��ه دور از 
خط كشي هاي سياسي و اصالح رابطه مردم و دولت 
را چه كس��ي بايد دنبال كند؟ آيا مسئوليت جديد 
ايشان و دولت دوازدهم در اين باره برنامه اي هم دارد 
يا همچنان تضاد و تضارب منافع برخي را به سكوت 
و برخي را به ادامه تخريب و ايجاد چالش هاي بزرگ 
جديد س��وق خواهد داد و اساس��اً در گفت وگوي 

اجتماعي و اقناع جامعه برنامه اي داريد؟
3- اگر نرخ رشد با تغيير سال پايه مثبت شده يا 
با درآمدهاي نفتي به طور موقت افزايش يافته و 
شما آن را حاصل استفاده از منابع طبيعي و بانكي 
ناپايدار مي دانيد يا شما رفاه ايجاد شده در گذشته 
و حال را متعلق به نسل هاي آينده و نه رفاه حاصل 
از درآمدهاي جاري اقتصاد مي دانيد، آيا اساس��اً 
مي توان با اين س��اختارها كاري ك��رد؟ آيا دولت 

دوازدهم براي اصالح ساختارها اراده اي دارد؟
4- مشكل اقتصاد توزيعي كشور را به خوبي تبيين 
كرده ايد اما تضاد منافع در چنين اقتصادي چگونه 
بايد حل شود و راه حل عملي دولت دوازدهم در 

اين باره چيست؟

هادی  غالمحسینی

 توليد پايدار در اقتصادهاي نفتي
شكل نمی گيرد  

»چرا اقتصاد اي��ران در تمامي زمينه ها و رش��ته هايي كه مزيت داريم 
آرايش توليدي به خود نمي گيرد و چرا به رغ��م برخورداري از تمامي 
نهاد  ه هاي مورد نياز توليد اعم از س��رمايه، زمين، دانش، مواد اوليه و... 
رشد اقتصادي پايدار و با كيفيت همراه اشتغال حاصل نمي شود؟« اينها 
سؤاالتي است كه براي بسياري از دلسوزان نظام و اين مرز و بوم شكل 
گرفته است و بس��ياري از مس��ئوالن از ته دل خواستار حل مشكالت 
اقتصادي و معيشتي مردم جامعه هستند چراكه ثروتمند بودن در حالي 
كه بسياري از مردم با مشكالت معيشتي و مادي روبه رو باشند بي شك 
هر انسان آزاده اي را آزار مي دهد و نظام اس��المي نيز هميشه دغدغه 

دردمندان و مستضعفان را داشته و خواهد داشت. 
براي پاسخ به سؤال فوق بايد به ريشه و چگونگي شكل گيري ساختار 
و سيس��تم اقتصادي كه امروز آن را در كش��ور و همچني��ن بعضي از 

كشورهاي نفتي خاورميانه مشاهده مي كنيم، باز گرديم. 
بيش از 100سال است كه از كشف نفت در ايران توسط ويليام دارسي 
انگليسي مي گذرد و در واقع براي اولين بار نفت در خاورميانه در مسجد 
سليمان ايران كشف و سپس به تدريج در ساير كشور  هاي منطقه نفت 
استخراج شد و جالب آنكه در دوران جنگ هاي بزرگ جهاني صنايع از 
جمله نظامي و غيرنظامي در دنيا به شدت نياز به انرژي داشت؛ انرژي اي 

كه در قالب نفت و گاز در خاورميانه نهفته بود. 
در اين ميان، نكته جالب اين است كه گويي كاشفان نفت در خاورميانه 
با نفوذي كه در حكومت هاي آن دوران خاورميانه داشتند و تجربه اي 
كه در اس��تعمارگري و به يغما بردن منابع و ثروت ملت ها داش��تند، 
ساختار و سيستم اقتصادي كشورها را به نوعي پايه گذاري كردند كه 
كشورها برپايه درآمدهاي نفتي اداره شوند و در حقيقت نطفه اقتصاد 
در خاورميانه با نفت و درآمدهاي ارزي حاصله از نفت بسته شده است. 
در ادامه طي سده اخير منطقه خاورميانه آنقدر از سوي غربي ها آبستن 
درگيري و حوادث و مشكل تراشي هاي پيوسته قرار گرفت كه هيچ گاه 
دولت هايي كه در اثر تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه هايشان بزرگتر و 
بزرگ تر شدند، فرصت اصالح اساسي ساختار و سيستم عامل اقتصاد و 

تغيير رويه در اقتصادداري را پيدا نكردند. 
اگر نگاهي به كش��ورهاي خاورميانه بيندازيم مي بيني��م كه از زمان 
پيدايش نفت، درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و گاز و ساير مواد 
خام منبع درآمدهاي بودجه هاي ساالنه كشور ها بوده است، به طوري 
كه كشورهاي پيشرفته براي تحرك صنايع شان انرژي را از خاورميانه 
خريداري كرده و ب��ه ازاي آن ارز پرداخت مي كردن��د و دولت ها براي 
فراهم آوردن رفاه و پيشرفت و توسعه و اشتغال و توليد و... اين ارزها را به 
بانك هاي مركزي خود پرداخت كرده و مابه ازاي آن را براي هزينه هاي 
بودجه ايش��ان اعم از بودجه جاري، عمراني و انتقالي پول رايج كشور 
را دريافت مي كردن��د و بانك هاي مركزي كش��ورهاي خاورميانه نيز 
بايد ارزهاي نفتي را كه از دولت دريافت كرده و مابه ازاي آن پول رايج 

مملكت به دولت تحويل مي دادند به فروش مي رساندند. 
پس اينجاس��ت كه بحث تقاضا براي ارز پيش مي آي��د زيرا بانك هاي 
مركزي خاورميانه وظيفه تبديل ارزهاي نفت��ي دولت ها را به ارز رايج 
مملكت داش��تند، از اين رو بايد براي ارز تقاضايي ايجاد مي شد كه در 
عموم كشورهاي خاورميانه اگر بررس��ي كنيم واردكنندگان رسمي و 
غيررسمي كاال جزو متقاضيان ارز هستند كه در واقع ارزهاي نفتي را 
با هدف تجارت و وارد كردن انواع كاال از خارج از كشور خريداري كرده 
و بدين واسطه بانك مركزي ارزهاي نفتي را با فروش به واردكنندگان 
به ارز رايج تبديل مي كرد، از اين رهگذر هم كار دولت راه مي افتاد و هم 
كار بانك مركزي و هم فعاليتي شكل گرفت تحت قالب تجارت جهت 

واردكردن كاال به كشور. 
يك اشكال اساس��ي در اين روند وجود داش��ت؛ ابتدا اينكه دولت ها 
وابس��ته به نفت ش��دند و با تغيير قيمت جهاني نفت كش��ورها چون 
هر س��اله به لطف درآمدهاي نفتي بزرگ و بزرگ تر ش��ده بودند و در 
همه امور از سياستگذاري و فعاليت هاي ميداني در تمامي رشته هاي 
اقتصادي به مشكالت بودجه اي اساس��ي مي خوردند و مجبور بودند 
كسري بودجه هاي خود را يا با تش��ديد صادرات نفت و انرژي و ساير 
مواد خام جبران كنند يا اينكه قيمت ارز هاي ناش��ي از صادرات مواد 
نفتي را در داخل كشور با دس��تور به بانك هاي مركزي باال تر ببرند يا 
اينكه براي كنترل تورم توليد بدهي كنند. از س��وي ديگر طي ادامه 
روند پي ريزي اش��تباه اقتصاد در خاورميانه، واردكنندگان رسمي و 
غيررسمي در اقتصاد رش��د عجيبي يافتند زيرا تبديل ارزهاي نفتي 
دولت به ارز رايج كش��ور از طريق فروش اين ارزه��ا به واردكنندگان 
انجام مي گرفت و اگر واردكننده اي وجود نداش��ت بانك هاي مركزي 
اصاًل نمي توانس��تند ارزهاي نفتي را به ارز رايج تبديل كنند و واردات 
رسمي و غيررس��مي با بودجه دولت هايي كه متكي به نفت بودند در 

خاورميانه پيوند خورد. 
با گذر زمان به قولي واردكنندگان از ش��ير مرغ تا ج��ان آدميزاد وارد 
مي كردند و اساساً با تكيه بودجه اي دولت ها به نفت، واردكنندگان هم 
بزرگ و بزرگ تر شدند )گفتني است گاه به دليل مداخله زياد دولت هاي 
نفتي در اقتص��اد دولت در نقش واردكننده هم ظاهر مي ش��ود و خود 

دالر هاي نفتي را به كاال تبديل وارد كشور مي كند(.
پس عماًل مي بينيم روند و سيستم به ش��كلي درآمده است كه توليد 
پايدار ب��ا ارزش افزوده منطقي در كمتر كش��ور نفتي پا گرفته اس��ت 
زيرا واردات اجباري براي تأمين بودجه ه��اي دولت و تنظيم بازارها و 
مايحتاج مردم مجالي براي رش��د اقتصاد توليدي پايدار نداده است و 
اقتصاد در خاورميانه شكل و شمايل دولتي، وارداتي و رانتي و توزيعي 

به خود گرفت.
در اين بين در شكل و شمايل امروزي اقتصاد ايران مي بينيم كه همه 
بيكاري و توزيع ناعادالنه ثروت كسري بودجه هاي دولت و بدهي هاي 
عظيم دولتي و... مي بينند و مي دانند سيستم و ساختار اقتصاد صحيح 
كار نمي كند اما به دليل آنكه پي ريزي اقتصاد با درآمدهاي نفتي شكل 
گرفت و دولت ها با همين درآمدها بزرگ شدند و در همه شئون اقتصاد 
مداخله كردند و واردكنندگان دولتي و خصوصي هم به همين موازات 
بزرگ شدند،  درست كردند و اصالح اين روند بسيار مشكل است و گام 
ابتدايي اين اس��ت كه به فرمايش رهبر معظم انقالب خام فروش��ي را 
متوقف كرده و از نفت فاصله گرفته و به درآمدهاي مالياتي تكيه بزند، 
اين در حالي اس��ت كه درآمدهاي نفتي بايد به صندوق توس��عه ملي 
ريخته شود و در جهت تقويت بخش خصوصي تعاوني و خصوصي واقعي 
به كار برده شود و دولت رشته هاي فعاليت اقتصادي كوچك و متوسط 
را به سرعت به شكل صحيح و غيررانتي طبق سياست هاي كلي اصل 

44 به مردم واگذار كند. 
بي ش��ك با كنترل دولت و جدا كردن نفت از بودج��ه و واگذاري نفت 
به صندوق توس��عه ملي دولت نظ��رش به درآمده��اي مالياتي جلب 
مي شود و رفتار مبني بر تسهيل فضاي كسب و كار را براي توسعه توليد 
و فعاليت هاي اقتصادي و اش��تغال پيش مي گيرد تا به واس��طه رشد 
توليد و اشتغال ماليات ها نيز تقويت شده و به همين موازات از آنجا كه 
مردم هزينه دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم پرداخت مي كنند، 
از دولت گزارش عملكرد، شفافيت و پاسخگويي در رابطه با هزينه ها، 
قيمت تمام شده خدمات و كيفيت سياستگذاري مي خواهند، در عين 
حال چون بودجه دولت ديگر وابسته به نفت و درآمدهاي ارزي نيست، 
بانك مركزي مجبور نيس��ت ارزهاي نفتي را براي تأمين بودجه ريالي 
دولت به واردكننده رسمي و غيررسمي بفروشد، بدين ترتيب واردات 
و قاچاق كاال در حد ضرورت مواد اوليه و واس��طه اي كنترل و توليد و 

اشتغال پايدار در كشور تقويت مي شود.

نيلی: چهره اقتصاد کشور هم زيباست هم نگران کننده
دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادی در جمع دانش آموختگان صنعتي شريف 10 نكته مهم  اقتصاد كشور را تشريح كرد

 رشد 1 /25 درصدي نقدينگي 
در دولت يازدهم

رشد 1 /25 درصدي نقدينگي در دولت يازدهم، محصول رشد 1 /16 
درصدي پايه پولي و رشد 8 /7 درصدي ضريب فزاينده پولي است.

روزنامه جوان 11 شهريور ماه 1396 در مطلبي با عنوان »پايه پولي در 
دولت يازدهم معادل 2 برابر مسكن مهر رشد كرده است« به تغييرات 
قابل مالحظه متغير هاي پولي از جمله پايه پول��ي، حجم نقدينگي و 
ضريب فراينده پولي اشاره داشت، در اين ميان بانك مركزي در قالب 
جوابيه توضيحاتي را به اين رسانه ارسال كرده است كه براساس اخالق 

حرفه اي و قانون مطبوعات در ذيل انعكاس مي يابد. 
متوسط رشد همگن نقدينگي در دولت هاي نهم و دهم و دولت يازدهم 
به ترتيب معادل 1 /26 و 1 /25 درصد است. در اينجا الزم به توضيح است 
منظور از رشد همگن، محاسبه رشد متغيرهاي كالن پولي )نقدينگي و 
پايه پولي( با پايه هاي يكسان است، به گونه اي كه در محاسبه متغيرهاي 
مورد اشاره تعداد بانك ها و مؤسسات اعتباري در دوره هاي مورد مقايسه 

به صورت برابر در نظر گرفته مي شود. 
 براساس آمارهاي منتشره بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان تيرماه 
سال 1396 )پايان دولت يازدهم(، معادل 4 /13337 هزار ميليارد ريال 
بوده است كه 2 /1525 هزار ميليارد ريال )4 /11 درصد( از اين ميزان 
به واسطه افزايش شمول آماري و اضافه شدن آمار شش بانك و چهار 

مؤسسه اعتباري به آمارهاي پولي و بانكي كشور بوده است. 
 در صورت خارج كردن ميزان افزايش شمول آماري، حجم نقدينگي 
در پايان تيرماه سال 1396 )با پايه هاي يكسان نسبت به انتهاي دولت 
دهم( معادل 2 /11812 هزار ميليارد ري��ال خواهد بود، از اين رو براي 
مقايسه صحيح عملكرد دولت هاي نهم و دهم با عملكرد دولت يازدهم 
در حوزه متغيرهاي پولي الزم است ارقام همگن )با پايه هاي يكسان( 

مورد استفاده قرار گيرد. 
يكي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم تغيير تركيب رشد نقدينگي و 

افزايش سهم ضريب فزاينده در رشد نقدينگي است. 
 رش��د نقدينگي 1 /26 درصدي تحقق يافته در دولت هاي نهم و دهم 
از رشد 5 /24 درصدي پايه پولي و رش��د 4 /1 درصدي ضريب فزاينده 
نقدينگي نشئت گرفته، در حالي كه رشد 1 /25 درصدي نقدينگي در 
دولت يازدهم، از مجموع رش��د 1 /16 درصدي پايه پولي و رش��د 8 /7 

درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است. 
 بر اهل فن و صاحبنظران اقتصادي واضح اس��ت ك��ه نقدينگي ايجاد 
شده در دولت يازدهم تركيب سالم تري داشته و اتكاي آن بر رشد پول 

پرقدرت بانك مركزي تنزل چشمگيري داشته است. 
 به عبارت ديگر در اين دوره، تمركز بيشتري براستفاده از پول دروني و 
تزريق كمتر پول بيروني )پول بانك مركزي( وجود داشته است. مقايسه 
رشد ضريب فزاينده نيز گواه اين ادعاس��ت، به طوري كه رشد ضريب 
فزاينده در دوره دولت نهم منفي )0 /3 - درصد(، در دولت دهم معادل 

0 /6 درصد و در دوره دولت يازدهم معادل 8 /7 درصد بوده است. 

1-براي محاسبه رشد از فرمول رشد استمراري استفاده شده است.
درباره افزايش دو برابري پايه پولي در دولت يازدهم در مقايسه با ميزان 
تأمين مالي مسكن مهر، الزم به توضيح است اين نوع مقايسه از اساس 
نادرست است چراكه پايه پولي يك متغير كالن پولي است كه از اجزاي 
مختلفي تشكيل شده است، ليكن تأمين مالي مسكن مهر، بدهي بانك 
مسكن به بانك مركزي بابت تأمين مالي طرح مسكن مهر بوده كه صرفاً 

بخشي از پايه پولي را توضيح مي دهد. 
عالوه بر اين، بررسي عوامل افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي در 
دوره زماني اسفند 1384 تا مرداد 1392 نشان مي دهد كه اين افزايش 
عمدتاً ناشي از سياست هاي اعتباري بانك مركزي در خصوص تأمين 

مالي اجراي طرح هاي مسكن مهر بوده است.
 از آنجايي كه در دولت ه��اي نهم و دهم منابع پاي��دار و كافي براي 
تأمين مالي اين طرح عظيم در نظر گرفته نش��ده ب��ود، اجراي اين 
طرح در عمل متكي بر منابع پرقدرت بان��ك مركزي بود كه تبعات 
جبران ناپذي��ري را در اقتصاد كش��ور بر جاي گذاش��ت و به صورت 
برنامه ريزي شده و آگاهانه منتج به افزايش شديد بدهي بانك ها به 

بانك مركزي و پايه پولي شد. 
 اين درحالي است كه افزايش بدهي بانك ها در دوره دولت يازدهم 
عمدتاً ناشي از مشكالت ترازنامه اي و تنگناي اعتباري بانك ها بوده 
است. الزم به توضيح است كه مشكالت جاري ترازنامه اي بانك ها 
نتيجه سياست هاي غلط دولت هاي نهم و دهم در خصوص اصرار 
بر كاهش دس��توري نرخ س��ود و سركوب  ش��ديد مالي و تحميل 
تكاليف سنگين بر ش��بكه بانكي بوده اس��ت كه در حال حاضر به 
صورت افزايش مطالبات غيرجاري و مطالبات انباشته شبكه بانكي 
از دولت نمود يافته و مديريت نقدينگي بانك ها را با مشكل مواجه 
كرده اس��ت. از اين رو بايد همواره در تحليل وضعيت و شرايط اقتصاد 
اين موضوع را در نظر داشت كه تصميمات و سياست هاي اقتصادي بعضاً 
داراي آثار بلندمدت اس��ت و عدم تعادل بازار پول و تالطمات ارزي كه 
در دولت هاي نهم و دهم در كشور ايجاد شده و آثار منفي كه بر بخش 
واقعي اقتصاد به همراه داشته، همچنان در دولت يازدهم نيز گريبانگير 

اقتصاد بوده است. 
در هر حال، دولت يازدهم توانسته است با توقف روند نامناسب قبلي و 
با اتكا به سياست هاي صحيح و سنجيده، تورم تك رقمي به همراه رشد 

اقتصادي را حاصل كند.
گفتني اس��ت كه به دليل كمبود فضا براي ارائ��ه توضيحات روزنامه 
»جوان«، توضيحات اين رسانه پيرامون جوابيه بانك مركزي در شماره 

آتي روزنامه درج خواهد شد.
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و نوس�ازي مع�ادن و 
صنايع معدني از بسته 
ش�دن پرون�ده دامپينگ ف�والد اي�ران در 
بازارهاي اروپايي خبر داد و گفت: متأس�فانه 
برخي افراد از سر دلسوزي مسائلي را در مورد 
فوالد كش�ور مطرح مي كردند، اين اطالعات 
خارج از كش�ور رفت و در نهايت شركت هاي 
دالل اروپايي و آسيايي كه ايران جاي آنها را 
در ب�ازار گرفت�ه بود، علي�ه ما فعال ش�دند. 
مهدي كرباس��يان در حاش��يه مراس��م توديع و 
معارفه مدير عامل ش��ركت ملي فوالد در مورد 
پرونده دامپينگ فوالد اي��ران در بازارهاي اروپا 
اظهار داشت: ما از ابتدا نيز اعتقاد داشتيم موضوع 
دامپينگ فوالد ايران به صورت غيركارشناس��ي 
مطرح شده و اين مسئله را قبول نداشتيم. بخش 
زيادي از صادرات ش��ركت فوالد مباركه به اروپا 
صورت مي گرفت كه جاي دالالن را گرفته بود و 
باعث شد آنها عليه ما جوسازي كنند. كرباسيان 
با بيان اينك��ه موضوع دامپينگ ف��والد فقط در 

مورد كش��ور ما مطرح نبود و چند كشور ديگر را 
نيز شامل مي ش��د، افزود: اطالعاتي در اين مورد 
از سوي ايران ارائه ش��د و اروپايي ها نيز موضوع 
دامپينگ فوالد ايران را رد كردن��د، البته ما بايد 
حواسمان باشد كه در بازارهاي جديد، دالالن اگر 
منافع خود را در خطر ببينند، دنبال راهي هستند 

كه عليه ما فعال شوند. 
وي تأكي��د ك��رد: با اعالمي ك��ه اخيراً از س��وي 
اروپايي ه��ا ص��ورت گرف��ت، از ديد م��ا موضوع 
دامپينگ فوالد ايران منتفي است و پرونده بسته 
شده است. كرباس��يان در ادامه در مورد فاينانس 
طرح هاي فوالدي كش��ور نيز گفت: طرح توسعه 
فوالد هرمزگان و طرح توسعه فوالد مباركه نهايي 
ش��ده و ش��ركت فوالد مباركه با طرف آلماني به 
توافق رسيده است كه از فاينانس برخوردار خواهد 
ش��د. وي تصريح كرد: اخي��راً وزارت اقتصاد نيز 

توافقي با كره اي ها داش��ته كه اميدواريم در نيمه 
دوم س��ال خبرهاي خ��وش فاينانس را داش��ته 
باشيم. طرح پرورده 4 زغال س��نگ طبس نيز با 
فاينانس 90 ميليون يورو از چين كه قباًل منتفي 
شده بود، دوباره در دستور كار دولت قرار گرفته و 
اميدواريم تا پايان مهر ماه كلنگ عملياتي اين طرح 

به زمين زده شود. 
   به جاي ش�مش، فوالد ب�ا ارزش افزوده 

باال صادر كنيم
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه 
بايد در حوزه فوالد قوي تر عمل كنيم، گفت:به جاي 
ش��مش، بايد فوالد با ارزش افزوده باال صادر شود. 
اين روزها آلومينيوم رقيب جدي فوالد شده و دنيا 
به سمت اس��تفاده از آلومينيوم حركت مي كند به 
همين دليل بايد خود را در حوزه فوالد تقويت كنيم. 
زنجيره فوالد در س��ال 2015 افت قيمتي را تجربه 

كرده بود، اما بار ديگر به روزهاي اوج خود بازگشته 
كه برهمين اساس صادرات فوالد در دستور كار قرار 
گرفته است. كرباسيان با اشاره به سهم 43 درصدي 
فوالد در بازار 2 هزار و 200 ميليارد دالري معدن و 
صنايع معدني دنيا، گفت: در حال حاضر فوالدسازان 
ايراني در اين بازار سهم دارند و توانسته اند در دوران 
ركود به كانادا، اروپا و آس��يا صادرات داشته باشند 
كه بسيار مهم است. كرباس��يان با اشاره به تكليف 
مديريت جديد شركت ملي فوالد در اين دوره، تأكيد 
كرد: بايد تا دوسال آينده به توليد مطلوب برسيم و 
سياست ما بايد از بنگاهداري خارج شود و شركت 
فوالد عالوه بر سياستگذاري، برنامه ريزي را هم در 

دستور كار قرار دهد. 
   فوالدي ها سليقه اي رشد كرده اند 

همچنين مديرعامل جديد شركت ملي فوالد با 
بيان اينكه زنجيره صنعت ف��والد نياز به اصالح 
ساختار و تنظيم برنامه جامع دارد، گفت: تا پيش 
از اين واحدهاي فوالدي طبق سليقه خود توسعه 
يافته اند كه همين موضوع باعث عدم توازن در اين 

زنجيره شده است.
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