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دولت اگر ادعا می کند که 
تورم را کاهش داده است 
برگرفته از تخلیه جیب 
و کیف مردم است وقتی 

همین االن که داریم صحبت 
می کنیم 200 میلیون متر 
مربع کاشی سرامیک در 

انبارها است این خود 
نشانه ای بر رکود است. یا 

اگر با بقالی ها صحبت کنیم 
می گویند که دوره وصول 
مطالباتشان نسبت به قبل 

سه برابر شده یعنی اگر 
کاالیی که وارد مغازه فرد 
می شود با فروش آن یک 
هفته بعد چکش را پاس 
می کرد اکنون سه هفته 

زمان می برد که چکش پاس 
شود و این یعنی اینکه 

قدرت خرید مردم پایین 
آمده است

ما هنوز در شرایط رکود 
هستیم. اگر می گوییم 

رشد اقتصادی این را هم 
باید توضیح داد که پیش 
از دهه شصت می گفتند 

رشد اقتصادی عددی قابل 
محاسبه است اما بعد از آن 
یک عامل به عوامل رشد 
اقتصادی افزوده شد و آن 
رفاه است. وقتی می گوییم 
رشد سه درصد داشته ایم 

این سوال مطرح می شود آیا 
سه درصد هم به رفاه مردم 

افزوده شده است؟ رفاه 
یعنی امکاناتی که در اختیار 
مردم است بهبود پیدا کرده 
یا نه؟ اما دولت در واقع این 
عامل را از موضوع کیفیت 
رشد اقتصادی حذف کرده 
است که چون اعتقاد دارد 
رشد اقتصادی موجب رفاه 

نشده است

بگذارید مثالی بزنم، مثاًل 
مجلس سال گذشته گفت 
به دلیل باال بودن قتل و 

آدم کشی که اکثراً از طریق 
چاقو بوده یک قانونی 

گذاشتند که برای داشتن 
چاقو یک بند قابل توجه 

دارد و آن اینکه برای حمل 
چاقو باید مجوز گرفت! 

قصاب باید مجوز بگیرد آیا 
این نگاه فساد نمی آورد صد 
درصد می آورد. یا مثاًل در 

گرفتن مجوز تاکسی که در 
زمان اوایل انقالب دوندگی 
بسیاری داشت که زمینه 

ساز فساد می شد حال آنکه 
اکنون این محدودیت ها 
برداشته شد و فساد هم 

کاهش یافته است بنابراین 
فساد آرام آرام از طریق 
تصویب قانون و مصوبات 
دولت صورت می گیرد. 

دولت ها دو وظیفه کلیدی 
دارند، اول سیاست گذاری 
و دوم نظارت. داستان ارز 
و سکه همین دو را نداشته 

یعنی نه سیاستگذاری 
درستی داشته و نه نظارت

ادامه از صفحه اول
اما سوال ارزی ما را پاسخ ندادید؟

مقدمه الزم بود اما مسائلی مانند ارز و طال و سکه با شرایطی 
ک��ه در داالن بحران قرار گرفته ریش��ه مقط��ع یک ماهه و چند 
ماهه ندارد و برگرفته از اشکاالت ریشه ای است که همه دولت ها 
قول حل آن را داده بودند اما اقدامی صورت نداده اند. من اعتقاد 
ندارم که نوس��انات ارزی آثار سیاست گذاری های اشتباه مقطعی 
بوده اس��ت بلکه زنجیره ای از اش��تباهات تصمیم گیری این پازل 
را تکمی��ل کرده ب��ه صورتی که اعتماد ب��ه برنامه های اقتصادی 
را از بی��ن ب��رده اس��ت. م��ا االن در جامعه در می��ان صنف های 
مختلف، دانش��گاهیان، کسبه و... که ارتباط می گیریم از وضعیت 
اقتصادی و سیاس��ت های اقتصادی ناراضی هس��تند و می گویند 
که به وعده های انتخاباتی پاس��خ داده نش��ده اس��ت و اینکه چرا 
دولت براس��اس وعده هایی که داده بود سیاس��ت گذاری نکرده و 
به مرحله اجرا نگذاش��ته است. یکی از این مباحث نرخ ارز است. 
همین دولت در روز نخس��ت گفته بود می خواهد نرخ ارز را تک 
نرخ��ی کند. از رئیس جمه��وری محترم تا مع��اون اول گرفته تا 
رئی��س بانک مرکزی و وزیر اقتصاد همه و همه روی این موضوع 
تأکید داشته اند. آنها وعده سه ماهه دادند و این سه ماه شد سال 
بعد و همین طور س��ال بعد تا به امروز رس��ید و در این مدت ما 
فرصت های بی ش��ماری را از دس��ت دادیم چنانکه فضایی که در 
س��ال دوم و س��وم دولت بود اکنون وجود ندارد. حتی در ابتدای 
دور دوم دولت نیز عنوان ش��د که این اقدام از اولویت های دولت 
اس��ت، اما اجرایی نش��د. در حوزه اقتصادی رفتارها و گفتارهای 
اقتص��ادی مس��ئولین اثر روانی دارد و این آث��ار روانی خود را در 
آحاد مردم تخلیه می کند و آحاد مردم این تصور برایش��ان ایجاد 
می ش��ود که دولت قطعاً مشکلی دارد که نتوانسته یکسان سازی 

نرخ ارز را اجرایی کند. 
دولت ایرادی داشت؟

نه، حتی روحانی در ابتدای ریاس��تش از مجموعه دولت قبل 
ایراد می گرفت مبنی بر اینکه نرخ دالر را به این س��مت رسانده!! 
اما یکی باید بپرس��د آیا االن این چنین نیس��ت و توانسته ایم آن 
را حل کنیم؟ در حالی که در واقعیت چنین نیس��ت. این نش��ان 
می دهد که دولت و تیم اقتصادی کشور جدای ماهیت کارکردی 
خ��ود، فاقد یک بینش اقتصادی مس��تقل هس��تند ک��ه بتوانند 
هماهنگ باشند و برنامه های مشخص اقتصادی را بتوانند اجرایی 
کنند. این عامل رفتاری و روانی است که دولت ایجاد کرده است 
اما جامعه نیز به مرور اعتماد گفتاری را از دولت سلب کرد وقتی 
شخص اول دولت در صداوس��یما وعده داد و مردم می بینند که 
در عمل اجرایی نمی ش��ود اعتماد مردم به ح��وزه اقتصاد منفی 
می ش��ود. این اتفاق عامل اقتصادی و عامل روانی همراهش شد 
که نتیجه وضعیت کنونی بوده اس��ت. من اص��اًل قبول ندارم که 

عامل بیرونی در این روند تأثیر چندانی داشته باشد.
یعنی برجام و اقدامات آمریکا ارتباطی به مشکالت اقتصادی 

اخیر ندارد؟
ن��ه ندارد. درخصوص برجام دولت بزرگترین اش��تباهش که 
م��ن منتق��د دولت در این عرصه از همان ابت��دا بوده و به عنوان 
کارشناس به دولت می گفتم که دو کار موازی را باید انجام دهید 
از ی��ک طرف باید به مذاکرات ادامه دهید و از س��وی دیگر باید 
برنامه ریزی داخلی را انجام دهید اصاًل چنین رویکردی نداش��ته 
اس��ت و هی��چ نظام نامه ای ب��رای اقتصاد داخل��ی تدوین و اجرا 

نشد.
قبل از انتخابات س�ال 1392 آقای رئیس جمهور اعالم کرد که 
80 درصد مش�کالت کشور مدیریتی است و 20 درصد مربوط 
به تحریم ها اس�ت ولی در عمل متأسفانه ندیدیم که توجه به 
امور داخلی داشته باشند بلکه نگاهشان بیشتر به بیرون بود 
اینکه پولی از بیرون بیاید و مش�کالت حل ش�ود. اما در این 
میان نکته ای که وجود دارد این اس�ت که االن مردمی که در 

کوچ�ه و بازار هس�تند تحلیلی دارند که 
در دور دوم، دولت ه�ا به دلی�ل به پایان 
ریاس�ت جمهوریش�ان  دوران  رس�یدن 
چ�ون نیازی ب�ه رأی م�ردم ندارند عماًل 
اقدامی در جهت حل مشکالت و مقابله با 
تورم ص�ورت نمی دهند که نتیجه آن نیز 
یک تورم لجام گسیخته می شود. شما به 
عنوان کسی که مدیر اقتصادی بودید هم 
در دولت هشتم و هم دولت یازدهم ایفای 
نقش داشته اید تا چه میزان این تحلیل را 

درست می دانید؟
ببینید این نکته، قابل تأمل است عموم 
مردم در برداشت یک رفتار اقتصادی دچار 
کمترین اش��تباه هستند. یعنی اگر تحلیلی 
را بیان می کنند ناشی از واقعیت است. آنها 
وقت��ی می بینند که نظام حمل و نقلش��ان یا 
قیم��ت میوه و س��بزیجات که هر روز با آن 
درگیر هس��تند افزایش می یابد هر چند که 
دولت ها می توانند با آمار سازی و کم و زیاد 
کردن س��بدهای تورمی چنان عنوان کنند 
که تورم کاه��ش یافته ام��ا در نهایت نگاه 
مردم براس��اس آن چیزی است که در بازار 
وجود دارد. اما اینکه نگاهی که دولت ها در 
دوره اول و دوره دوم ب��ه مس��ائل دارد در 
عملکردهای آنها در ای��ن دو دوره می توان 
مشاهده کرد. به هر حال پایین نگه داشتن 

فن��ر ت��ورم در دور اول را نمی ت��وان در دور دوم حفظ کرد و در 
نهایت با یک شتاب گسترده ای باز خواهد شد. 

در باب تورم من بارها گفته ام و باز می گویم و آن اینکه دولت 
با اراده نتوانس��ته تورم را پایین نگه دارد به عبارتی این نبوده که 
دولت با برنامه ریزی توانس��ته باشد تورم را پایین آورد، بلکه در 
اصل به دلیل ش��رایط رکودی اس��ت که در آن قرار داش��ته ایم. 
یعنی جیب مردم خالی شده است و نتوانسته اند تهیه کاال داشته 
باشند و در نهایت این رکود موجب شد تا تقاضا برای کاال کاهش 
یافت. عینیت این امر را در نظام کارگری و یا کارمندی می توانید 
مش��اهده کنید زمان��ی کارگران و کارمن��دان اضافه کاری و یک 
س��ری بن ها می گرفتند حال آنکه اکنون این ش��رایط مانند قبل 
وجود ندارد. کارمندی که زمانی پنجش��نبه ها را داش��ت و اضافه 
کار می گرف��ت اکن��ون این وضعیت وجود ندارد و یا در س��اختار 
کارگری که دو و یا س��ه ش��یفت بوده به دو و یک شیفت تقلیل 
یافته اس��ت. یعنی امکان اینکه از طریق اضافه کاری برای کارگر 
درآمدی ایجاد شود این هم کاهش یافته است، بنابراین تقاضا که 
عامل اصلی آن درآمد مردم است کاهش یافته است و نتیجه آن 
این شد که اثر گذارد روی تورم، من حتی اعتقاد دارم که ما هنوز 
در ش��رایط رکود هستیم. اگر می گوییم رشد اقتصادی این را هم 
باید توضیح داد که پیش از دهه شصت می گفتند رشد اقتصادی 
عددی قابل محاسبه است اما بعد از آن یک عامل به عوامل رشد 
اقتصادی افزوده ش��د و آن رفاه اس��ت. وقتی می گوییم رشد سه 
درصد داش��ته ایم این س��وال مطرح می شود آیا سه درصد هم به 
رفاه مردم افزوده ش��ده اس��ت؟ رفاه یعنی امکاناتی که در اختیار 
مردم اس��ت بهبود پیدا کرده یا ن��ه؟ اما دولت در واقع این عامل 
را از موضوع کیفیت رش��د اقتصادی حذف کرده اس��ت که چون 
اعتقاد دارد رش��د اقتصادی موجب رفاه نش��ده است. نکته دیگر 

اینکه ما وقتی وضعیت اقتصادی منفی داشته ایم و دو- سه درصد 
در جهت مثبت حرکت کرده ایم نمی توانیم بگوییم رشد اقتصادی 
داشته ایم چراکه ابتدا باید به صفر برسیم و سپس از رشد بگوییم. 
ما االن حتی از سال 1390 فاصله داریم در حالی که حتی دولت 
می گفت هدف اقتصادی ما رس��یدن به س��ال 1390 است یعنی 
خودش��ان نیز به این امر اذعان داشته اند. بنابراین رشد اقتصادی 
که گفته می شود از رکود خارج شده ایم و تورم را هم کاهش داده 

ایم از نظر علم روز نمی تواند درست باشد. 
اما دولت می گوید برنامه ریزی های او باعث کاهش تورم ش�ده 

است این موضوع چطور قابل اثبات برای مردم است؟
دولت اگر ادعا می کند که تورم را کاهش داده است برگرفته 
از تخلیه جیب و کیف مردم اس��ت وقت��ی همین االن که داریم 
صحب��ت می کنیم 200 میلیون متر مربع کاش��ی س��رامیک در 
انبارها اس��ت این خود نشانه ای بر رکود اس��ت. یا اگر با بقالی ها 
صحبت کنیم می گویند که دوره وصول مطالباتش��ان نس��بت به 
قبل سه برابر شده یعنی اگر کاالیی که وارد مغازه فرد می شود با 
فروش آن یک هفته بعد چکش را پاس می کرد اکنون س��ه هفته 
زمان می برد که چکش پاس شود و این یعنی اینکه قدرت خرید 

مردم پایین آمده است. 
شما فردی هس�تید که در کنار سوابق دانشگاهی، عملی هم 
فعال بوده اید در دولت هشتم معاون پارلمانی بودید در دولت 
یازدهم مش�اور آق�ای طیب نی�ا بودید، مع�اون بانک مرکزی 
بودید، در بورس مس�ئولیت داش�تید شما 
به عن�وان فردی ک�ه در حوزه های متعدد 
اقتص�ادی بودید چقدر ای�ن گفته عامه را 
قبول دارید که فس�ادی ریشه ای در حوزه 
بانکداری و اقتصادی کش�ور قرار دارد که 
موجب می ش�ود که اقتصاد ما رشد واقعی 
نداش�ته باش�د از مواردی کوچ�ک مانند 
اجرایی نشدن مالیات بر خانه های خالی که 
مصوب شده اما اجرایی نشده تا اختصاص 
ارز ب�رای واردات کاالهای ض�روری که به 
ج�ای واردات ای�ن کاال و دارو ب�ه واردات 
وس�ایل غیر ضروری مانند خاک گربه و... 
می رسد. شما این فساد ساختاری را با این 

شدت تأیید می کنید یا نه؟
 ببینید. این فس��اد آرام آرام شکل گرفت 
نمی توان گفت که از ابتدا به این میزان بوده 
بلکه کم کم ش��کل گرفته است درست است 
که در سیاس��ت گذاری اقتصادی ما تغییرات 
دولت ه��ا هم��واره با صحبت های��ی مبنی بر 
مبارزه با فس��اد اقتصادی همراه بوده اما بعد 
از به دس��ت گرفتن قدرت، دولت ها این نگاه 
را داشته اند که چرا باید به خود زحمت دهند 
و ب��رای اصالح قانون اقدام کنند و برای خود 
مشکل درس��ت کنند و لذا خود را با شرایط 
تطبی��ق داده اند. اما وقت��ی وارد حوزه بانک 
می شویم دو وظیفه برای آن وجود دارد یکی 
تجهیز منابع و دیگری اختصاص منابع است، 
یعنی از یک طرف با مکانیس��می وجوه جامعه را جمع می کند و 
از طرفی آن را با مدل هایی به موارد مورد نیازاختصاص می دهد. 
باید بدانیم که اقتصاد ما ریش��ه اش با بانک عجین ش��ده اس��ت 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که آیا دولت ها توانس��ته اند این 
س��اختار را اصالح کنند؟ آیا توانسته اند به بازار سرمایه به عنوان 
منبع تأمی��ن مالی بلندمدت توجه کنن��د؟ در حالی که بانک ها 
می ش��وند تأمین کننده منابع کوتاه مدت، واقعیت این اس��ت که 
این امر صورت نگرفته است. چنین اشکاالتی الینحل باقی مانده 
اس��ت ما یک سیستم اقتصادی را دریافت کرده ایم اما جایگزینی 
برای آن انجام نداده ایم هر چند که همواره در این مورد صحبت 
کرده ای��م اما در عمل کاری صورت نگرفته اس��ت. مثال گفته ایم 
اقتصاد اس��المی یا اقتص��اد بدون نفت یا اص��الح بازارهای مالی 
اما تا چه میزان در عمل قدم برداش��ته ایم؟ اشکال کشور در این 
است که وقتی که آن تغییرات را انجام ندادیم چنین چالش هایی 

رقم خورد. 
از چه زمانی این بی اهمیتی ها برای مبارزه با فس�اد و توجه به 

اصالح اقتصاد صورت گرفت؟
 به نظر من کارش��ناس، از زمان پای��ان جنگ. آن ولعی که 
مس��ئوالن در جامعه ایجاد کردند به گونه ای که جامعه احساس 
کرد در یک رقابت عقب افتاده اس��ت و باید به دنبال جمع آوری 
مادیات باش��د این بود که نغمه های اولی��ه  برای دوری از اصولی 
همچون ایثارگری و گذش��ت اقتصادی جای خود را به بدل های 
منف��ی همچون حرص اقتصادی داد. این نگاه به صورت نس��بی 
آرام آرام آس��یب زد به اقتصاد البته بحث خصوصی س��ازی که به 
درس��تی انجام نش��د و به امری به نام خصولتی ها منجر ش��د و 
توده های مردم تنها ماندند و این طور ش��د که متاسفانه فساد در 

داالن فراگیری قرار گرفته است و این بسیار خطرناک است. 
حاال این س�وال مطرح می شود که آیا این روند اصالح شدنی 
اس�ت؟ به هر حال سیستمی که به گفته ش�ما 30 سال است 

شکل گرفته چند سال زمان می برد که اصالح می شود؟
در این زمینه فقط حوزه اقتصاد نمی تواند کمک کننده باشد. 
حوزه های فرهنگی سیاس��ی و اجتماعی ه��م باید به کمک این 
روند بیایند. اما در حوزه اقتصادی برنامه های متعددی می ش��ود 
اج��را کرد. وقتی نقدینگی به باالی ه��زار و پانصد میلیارد تومان 
رس��یده، برنامه برای کنترل آن چیس��ت؟ دولت برنامه اش برای 
این کار چیست؟ اگر دولت وارد این عرصه نمی شود مجلس شما 
بگویید برنامه تان برای این کار چیس��ت؟ نمی شود که دائم حرف 
زد و گف��ت که نقدینگی را وارد عرص��ه تولید کرد. نقدینگی که 
در اختیار افرادی خاص اس��ت و در دست همگان قرار نمی گیرد 
همین ش��رایط اخیر دالر و سکه نشان داد که نقدینگی در کشور 
هس��ت اما در دست توده ها و دهک های پایین جامعه نیست. این 
نقدینگی در اختیار کسانی است که هر لحظه بخواهند می توانند 
ثبات اقتص��ادی را برهم بزنند. اگر دولت و مجلس به دنبال حل 
این شرایط نباشد این سوداگری به سمت کاالهای فیزیکی نظیر 

یخچال و وسایل منزل می رود. 
در دوران جن��گ نیز تا حدودی چنی��ن وضعیتی بود اما به 
ه��ر حال سیس��تم کوپنی و تا ح��دودی نظارتی ب��ود اما اکنون 
این سیس��تم ها وجود ندارد. االن می آییم سکه فروش��ی می کنیم 
که دس��تورالعمل ایجاد کنیم و تفاوت هایی قائل ش��ویم عده ای 
می آیند س��که های بس��یاری را خریداری می کنند و جالب توجه 
آنکه بعد از خرید مس��ئوالن یقه آنه��ا را گرفته اند که چرا خرید 
کرده اید؟ از کجا آورده اید؟ این نوع رفتار امنیت اقتصادی کش��ور 
را بیش��تر متزلزل می کند. یا در باب دالر می گوییم مردم بیایند 
در ش��بکه بانکی س��رمایه گذاری کنند آیا تا پایان ماجرا رفتیم؟ 
این نوع رفتارها اعتماد مردم را س��لب می کند. زمانی نیاز به پول 
داش��تید با فروش س��که و دالر به دنبال جم��ع آوری نقدینگی 
رفتید آی��ا در این میان تخلفی صورت گرفت و خود بانیان طرح 
اقدام به خرید نکردند؟ همه می توانس��تند خرید کنند. پس این 
چه سیاس��تی است که دامن می زند که پایه های اقتصادی کشور 
متزلزل تر ش��ود. در این ش��رایط به جای برنام��ه ریزی صحیح و 
ایجاد س��از و کار مناس��ب برای فروش س��که می گویند شما هم 
خوش��حال باش��ید که چند نفر را به عنوان دالل بازار ارز و سکه 
گرفته اند، از این وضعیت اقتصادی کش��ور نباید خوشحال باشیم. 
باید ناراحت باشیم از این بی برنامگی اقتصادی که در کشور است. 
وقت��ی نقدینگی باال می رود و برنامه خاصی در قبال آن نداش��ته 
باش��ید نقدینگی در دس��تان عده ای خاص می آید که زمینه ساز 

فساد خواهد شد. 
با این اوضاع چطور در بحث اشتغال زایی می گویند...

اص��ال چ��را راه دور برویم، ش��ما فضای کس��ب و کار را نگاه 
کنید. آیا تولید و نقدینگی به بیرون مرزهای 
ما ارتباط دارد؟! انصاف��اً ارتباطی ندارد. این 
امر داخلی کشور است که در دست دولت و 
بانک مرکزی است که تسهیالت را به عده ای 
خاص با ارقام قابل توجه می دهد. اینها دیگر 
ارتباطی به خ��ارج از مرزها ندارد. وقتی در 
جامع��ه ما فارغ التحصیالن بیکار هس��تند و 
همین دولت می گوید که تا دو سال دیگر 5 
میلی��ون بیکار درس خوانده داریم آیا دولت 
نباید برای اینها برنامه داشته باشد؟ یکی از 
برنامه ها اقتصاد دانش بنیان است که تلفیقی 
از افراد دانش��گاهی و مختصصان اس��ت اما 
دولت بگوید چه شرایطی را برای آنها فراهم 
کرده است؟ نظام بانکی کشور اصال! اقتصاد 
دانش بنیان را نمی شناسد. وقتی این اتفاق 
در فض��ای کس��ب و کار ص��ورت نمی گیرد 

نتیجه همین بیکاری می شود. 
زمان��ی طیب نیا وزیر اقتصاد بود، عنوان 
کردن��د که 600 متغی��ر بازدارنده در فضای 
کس��ب و کار کش��ور وج��ود دارد و بع��د از 
رفت��ن او اتفاقی رخ ن��داد و وزیر بعدی هم 
ک��ه آم��د همین موان��ع ادامه یافته اس��ت. 
اق��ای جهانگیری معاون اول در اس��فندماه 
س��خنرانی کرد و گفت فضای کس��ب و کار 
بس��یار منفی است و ما 1400 دستورالعمل 
برای محدود سازی فضای کسب و کار داریم. 
اما نه آقای طیب نیا گفت که برای برداشتن 
موان��ع چه کرده و نه جهانگیری راهکار داد! 
بای��د بگویند خب حاال ک��ه درد را یافته اید، 
چه کار برای مقابله با این روند صورت گرفته 
اس��ت؟ این همه موانع برای فضای کسب و 
کار کشور برای چیس��ت؟ اگر فضای کسب 

و کار را باز می کردند و محدودیت ها برداش��ته می ش��د فساد هم 
بس��یار کاهش می یافت. فساد از همین جا آغاز می شود که افراد 
برای دور زدن محدودیت ها به دنبال راهکاری می روند که به زیر 
میزی و مس��ائل دیگر می رسد. هر فعالیتی چرا با محدودیت های 
متعدد همراه می شود در حالی که مردم در حوزه رقابتی عاقالنه 
اق��دام می کنن��د حال آنکه با این محدودس��ازی ها فس��اد ایجاد 
می شود و با افزایش محدودیت ها بر میزان فساد نیز افزوده شد. 
بگذاری��د مثال��ی بزنم، مثاًل مجلس س��ال گذش��ته گفت به 

دلیل ب��اال بودن قتل و آدم کش��ی که اکثراً 
از طری��ق چاقو بوده یک قانونی گذاش��تند 
که برای داش��تن چاقو ی��ک بند قابل توجه 
دارد و آن اینکه برای حمل چاقو باید مجوز 
گرف��ت! قصاب بای��د مجوز بگی��رد آیا این 
نگاه فس��اد نمی آورد صد درصد می آورد. یا 
مث��اًل در گرفتن مجوز تاکس��ی که در زمان 
اوایل انقالب دوندگی بس��یاری داش��ت که 
زمینه س��از فساد می ش��د حال آنکه اکنون 
این محدودیت ها برداش��ته شد و فساد هم 
کاهش یافته اس��ت بنابراین فساد آرام آرام 
از طری��ق تصویب قان��ون و مصوبات دولت 
صورت می گیرد. دولت ها دو وظیفه کلیدی 
دارن��د، اول سیاس��ت گذاری و دوم نظارت. 
داس��تان ارز و س��که همین دو را نداش��ته 
یعنی نه سیاس��تگذاری درس��تی داش��ته و 
ن��ه نظارت. ابت��دا گفتند یکسان س��ازی ارز 
ک��ه چندی پیش ش��ب س��اعت 10 و نیم 
اع��الم کردند که ارز 4200 تومان اس��ت و 
هرکس بخواهد به او داده می ش��ود و غیر از 
این هم قاچاق اس��ت. بعد برای مسافر 500 
و 1000 ی��ورو در نظ��ر می گیریم حاال من 
که به عنوان کارش��ناس اقتص��ادی در ماه 
دو س��ه مجله خارجی آبونمان بوده ام برایم 
می آم��د االن تکلیفم چیس��ت؟ من که نیاز 
ب��ه اطالعات روز دارم چگون��ه می توانم این 
را تهیه کن��م می گویند از طریق دانش��گاه 
اقدام کنید می گویم دانش��گاه برای خودش 

اس��ت من برای خودم. این رفتار زمینه ساز فساد نمی شود؟ قطعاً 
می شود. یا در مدلی دیگر مسافر می خواهد برود آفریقا یا آمریکا 
یا هر جای دیگر با هزار یورو آیا یکبار برود. بسیاری برای تحقیق 
و علم آموزی می روند در حالی که به آنها گفته می ش��ود در سال 
500 تا هزار یورو بیش��تر داده نمی ش��ود آن هم برای یک بار نه 

بیشتر. 
جالب اس��ت کسی اگر ارز را به جز مبادی دیگر هم بخواهد 
تهیه کن��د می گویند قاچاقچی اس��ت. این 
نش��ان می دهد که سیاس��ت گذاری درستی 
ص��ورت نگرفته اس��ت. این رون��د به جایی 
می رس��د ک��ه بودج��ه عمران��ی کش��ور به 
کف می رس��د در حالی ک��ه بودجه اجرایی 
دول��ت که همان حق��وق و خرج های جاری 
اس��ت چند برابر شده اس��ت. همین دولت 
بودجه ه��ای جاری اش س��ه و نی��م برابر در 
طول 5 س��ال افزایش داشته است. در حالی 
ک��ه قرار بود این بودجه  ها را کاهش دهند و 
حت��ی به دولت قبل انتقاد می کردند که چرا 
بودجه اجرایی باالیی دارد. من به عنوان یک 
کارش��ناس می گویم که این نوع رفتار مغایر 

با اصول اقتصادی است.
ش�ما هم�واره گفته اید که پیرو اس�تقالل 
بانک مرکزی هس�تید با توجه به ش�رایط 
کنونی کش�ور و فس�ادی ک�ه در اقتصاد 
وج�ود دارد آی�ا بازهم پیرو ای�ن دیدگاه 
هس�تید؟ به ه�ر حال ما مؤسس�ات مالی 
خصوصی داشتیم که نتیجه آن را دیدیم و 
البته نوع رفتار دولت که مجوزهای دولت 
به ای�ن موسس�ات را نادی�ده گرفته و از 
طم�ع مردم گفتند. یعنی آیا بانک مرکزی 

مستقل مشکالت را حل می کند؟
من همچن��ان طرفدار اس��تقالل بانک 

مرکزی هستم منتهی در شرایط خودش.
این شرایط چیست؟

 این ش��رایط زمانی اس��ت ک��ه اقتصاد 
دس��ت مردم اس��ت و چون نیست لذا بانک 
مرکزی نباید مستقل شود. برای اینکه نفت 
ما درآمدش مهمترین درآمد ملی اس��ت در 
اختیار دولت اس��ت، وقت��ی مثال 80 درصد 

اقتصاد کش��ور در دست دولت اس��ت نمی توان توقع داشت بانک 
مرکزی مس��تقل باش��د. اگر اقتصاد کشور رسید به جایی که 80 
درصد آن در اختیار مردم باش��د بانک مرکزی باید مستقل باشد 
برای رسیدن به این استقالل باید یک جهت گیری صورت گیرد و 
آن واگذاری امور در دست مردم است. آقای جهانگیری مسئله ای 
را مطرح کرد که نفت را به مردم دهیم که در قالب ارائه نفت در 
بورس اس��ت استدالل نیز این بوده که تحریم علیه دولت ها است 

و نه مردم. چرا زودتر این تصمیم گرفته نشد؟ 
این مردم چه کس�انی هس�تند؟ دوباره بابک زنجانی ها ایجاد 

نشوند؟
ببینید شما درست می گویید وقتی دولت انتخاب کند همین 
طور می شود. قرار بود بورس ارز شکل بگیرد و معاون اول و وزیر 
اقتص��اد نیز صحبت هایی کردند اما ی��ک هفته بعد بانک مرکزی 
اع��الم کرد چنین نمی ش��ود و ما از طریق س��امانه نیما خودمان 
انجام می دهیم. تصمیم گیری ها لحظه ای است آیا یک صفحه کار 
کارشناس��ی صورت گرفته است که ارز صادرات غیرنفتی به نیما 

بیاید؟ اگر وجود دارد ارائه دهید بانک مرکزی. 
نکته ای که وجود دارد این است که اقتصاد مردمی بحث یک 
ش��ب نیست سال ها طول می کش��د که مکانیزمش نوشته و اجرا 
ش��ود، آقای ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر مالزی در دوره اول با او 
مالقاتی داش��تیم در زمانی که من سازمان برنامه بودجه بودم، او 
برنامه ای به نام 2020 داشت که در آن آمده بود در 5 سال آخر 
برنامه دانش��جویان از سایر کشورها برای تحصیل به دانشگاه های 
مالزی خواهند آمد. وقتی ش��ما می بینید برنامه ای به نام 2020 
دارد که همه برنامه ها در آن است و اقتصاد را از دولتی به اقتصاد 
مردمی تبدیل کرده است. بعد هم در تلویزیون به مردم می گوید 
کمربندها را سفت ببندید که دورانی سخت داریم و باید کار کرد. 
خ��ودش کار می کند و مردم نیز همراهش کار کردند. او می گوید 
ما باید کار کنیم. این زمینه س��از پیش��رفت و توسعه این کشور 
می ش��ود. ما چرا نتوانس��تیم اقتصاد بدون نفت را محقق سازیم 
برای اینکه فضای کسب و کار مردم را بسته ایم. من االن بخواهم 
یک روزنامه بگیریم چند س��ال باید طول بکشد سال ها می شود. 
این روند ضربه می زند. چرا یک دانشجو نمی تواند یک گالری در 
حد خود داش��ته باش��د و حتما باید یک گالری جهت دار با فالن 
وس��عت داشته باشد. در حالی که باید شرایطی را فراهم کرد که 
بتواند آثارش را ارائه و به فروش برس��اند. این طوری می شود که 
اقتصاد ما به سمتی می رود که مردمی شود. بانک ها جرأت اصالح 
س��اختار ندارن��د در حالی که بانک هایی که داریم که مش��تریان 
آنها زیر صد نفر هس��تند االن ش��ما به ش��بکه های بانکی بخش 
تسهیالت می بینید مثال بانک مرکزی برای سال گذشته را اعالم 
می کند 475 هزار میلیارد تومان تس��هیالت مرور کنید می بینید 
که 85 درصد تمدیدی های س��ال قبل است و این چرخه نسبت 
به س��ال های قبل ادامه دارد. این روند موجب ش��ده تا نقدینگی 
در دست افرادی خاص باشد افرادی که منتظر شرایط هستند تا 
منافع خود را محقق س��ازند مثال بازار سکه 
تکان می خورد می ریزند س��ر سکه و یا دالر 

هم به همین صورت. 
ش�ما رئیس بانک رفاه و موسسه اعتباری 
توس�عه هم بودید چطور چنین طرح هایی 
را در زمان�ی ک�ه س�ر کار بودی�د اجرایی 

نکردید؟
چرا اجرا ک��ردم. در دورانی که در بانک 
رف��اه بودیم کاری که کردی��م این بود که از 
عاملی به نام عامل پذیرایی استفاده کردیم. 
در هر ش��عبه ای فالکس چای قرار دادیم با 
لیوان هایی که روی آن نوشته شده بود بانک 
رف��اه. بعد از مدتی به م��ن گفتند این طرح 
موفق نیس��ت چراکه افرادی مانند س��وپور 
محل ی��ا رهگذران می آین��د و از این چایی 
اس��تفاده می کنند. من گفت��م اگر این طور 
اس��ت من به هدف��م رس��یده ام چون هدف 
م��ن آوردن توده م��ردم به بان��ک و جذب 
س��رمایه های آنها بوده اس��ت. برنامه ما این 
بود که هر کس هر میزان س��پرده بیاورد دو 
برابر آن تسهیالت به آن بدهیم و این را نیز 
اجرایی کردیم. 300 هزار حس��اب این گونه 
باز ش��د در مدت کمتر از سه ماه. یعنی آن 
سوپور که به شعبه آمده بود شعبه را از خود 
می دانس��ت و حتی نظاف��ت جلوی در بانک 
رفاه را بهتر انجام می داد. این اقدام در س��ال 

1381 الی 82 بود.
یعن�ی همان دوران�ی بود که م�ردم برای 
گرفتن حقوقش�ان در بان�ک رفاه صف می ایس�تادند و هنوز 

سیستم کارتی نشده بود؟
آری اواخ��ر هم��ان دوران بود. در همان زمان ما بر س��ر کار 
آمدیم. داش��تم می گفتم که این طور ش��د که مردم را به بانک ها 
آوردی��م. در آن زمان آقای مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی 
اص��اًل در امور بانک ها دخالت نمی کرد مث��ل االن نبود که بانک 
مرکزی برای همه چیز تصمیم گیری کند. در مؤسس��ه توس��عه 
تعداد س��هامداران که زی��ر 100 نفر بود به 5 ه��زار و 500 نفر 

رساندیم. 
اما سهام آنها کمتر از 50 درصد بود درست است؟

 براساس مقررات بانک مرکزی پذیره نویسی و سهم بندی شد. 
ببینید مهم اس��ت که وقتی فض��ای کالن یک چیزی را می گوید 
فضای خرد نمی تواند جدای از آن فضای کالن باشد. فضای کالن 
کش��ور وقتی بگوید که همه محدودیت ها را برداش��ته ایم در آن 
زمان اس��ت که فض��ای خرد می تواند خودنمای��ی کند. اما وقتی 
فضای باال بس��ته باش��د قطعاً فضای خ��رد نمی تواند کاری کند. 
ببینی��د االن آیین نامه های ضمانت را بانک مرکزی می نویس��د و 
می ده��د به بانک ها و بانک فقط اج��را می کند کجا بانک اختیار 
دارد. حتی وام ها را بانک مرکزی تصویب می کند. این نشد بانک 
تجاری پس در این ش��رایط چه لزومی داش��ت که این قدر تنوع 
بانکی داش��ته باش��یم. نرخ وقتی ثابت است، دس��تورالعمل های 

اجرایی ما ثابت است پس چرا باید این همه تنوع باشد. 
ش��ما به فس��اد اش��اره کردید. بازار س��رمایه یک قانونی در 
مجلس بردی��م و دفاع کردیم از آن اما االن قانون بورس ما چند 
صفحه بیشتر نیس��ت اما آیین نامه اجرایی بورس باالی سه هزار 
صفحه اس��ت. کدام فکر است که بپذیرد که در این میان خطایی 
صورت نگیرد. فقط نشس��ته اند و تولید آیین نامه کرده اند مجلس 
هم همین طور اس��ت و مصوبات بس��یاری دارد که اصاًل یادشان 
نیست چه تصویب کرده اند. در بورس می نشینند دائماً آیین نامه و 
دستورالعمل می دهند که موجب می شود تا مجری سردرگم و با 
خطای باال شود. گفته می شود باید نظارت شود دست شما نیست 
چراکه بورس را ما خلق نکردیم بانک را هم ما خلق نکردیم همه 
را از بانک گرفته ایم پس نیازی به این همه دس��تورالعمل نداریم 
در بورس های دنیا ببینید دستورالعملشان چند صفحه است. چرا 
ما به این درد دچار می ش��ویم و آنه��ا نه؟ به خاطر ضعف نیروی 
انسانی و متخصص اس��ت همه اینها دست به دست هم می دهد 
که موجب می شود تا کسی که اصال در بورس کار نکرده می شود 
رئیس بورس کش��ور. این فرد تا بیای��د و کار را یاد بگیرد بورس 

از بین رفته است. 

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت اصالحات در گفت و گو با سیاست روز:

کارکرد بانک ها یکی از عوامل اقتصاد بیمار است
تصمیم گیری های اقتصادی لحظه ای است نه کارشناسی شده

ری
صف

نا 
ث


