
براثر کرونا رخ داد؛
کاهش 40 درصدی  مصرف گوشت 

قرمز در کشور 
امور  س��ازمان  سرپرس��ت 
عشایر گفت: با شیوع کرونا 
مص��رف گوش��ت قرمز در 
کاهش  درصد   ۴۰ کش��ور 
یافته که این مس��اله باعث 
انباشت دام شده و بیشترین 
ض��رر را به اقتصاد عش��ایر 
وارد کرده اس��ت. ش��اهپور عالیی مقدم، سرپرست 
س��ازمان امور عش��ایر ایران گفت: اگر برای جامعه 
عشایری در قانون ظرفیت ایجاد کنیم دستگاه های 
مختلف موظف به ارائه خدمات به عش��ایر می شوند 
و دیگر نیاز نیس��ت برای توجه به عش��ایر التماس 
کنی��م. وی با ی��ادآوری اینکه در برنامه شش��م ۱۷ 
م��ورد نام عش��ایر در قانون آمده اس��ت که تحولی 
در مناطق عش��ایری ایجاد کرده است، گفت: سهم 
عش��ایر از مالیات بر ارزش افزوده ش��اهکار مجلس 
اس��ت که س��االنه ۱۵۹ میلیارد تومان از این محل 
برای اجرای پروژه های زیربنایی در مناطق عشایری 
اختصاص می یابد. عالیی مقدم ادامه داد: ارتقا یازده 
شاخص توس��عه ای در زمینه های دسترسی به آب، 
راه، بهداشت و درمان و مسائل آموزشی و مذهبی را 
در مناطق عشایری پیگیری می کنیم که درخواست 
داری��م نماین��دگان محت��رم مجلس م��ا را در این 
زمینه ها یاری کنند. وی گفت: ۶۶ هزار کیلومتر راه 
عش��ایری در کشور داریم که اطلس این راه ها تهیه 
شده و نیاز به رسیدگی دارند، از نمایندگان مجلس 
درخواس��ت داریم ط��رح جامع مل��ی در خصوص 
راه های عش��ایری تصویب کنند. سرپرست سازمان 
امور عش��ایر همچنین گفت: با شیوع کرونا مصرف 
گوش��ت قرمز در کش��ور ۴۰ درصد کاهش یافته و 
باعث انباش��ت دام شد و بیشترین ضرر را به اقتصاد 
عشایر زده است. وی دالیل کاهش مصرف گوشت را 
عدم برگزاری مراس��م محرم و صفر و نذورات مردم، 
برگزار نشدن جشن عروس��ی و عزای اموات، بسته 
شدن رستوران ها و جلوگیری از صادرات دام عنوان 
کرد. سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر 
اینکه باید برای ارتقا رفاه و معیش��ت عشایر برنامه 
داشته باشیم، گفت: در این زمینه در سال های اخیر 
هفت برنام��ه و طرح تعریف کرده ایم که ش��اخص 
ترین آنها اجرای »طرح زنجیره تولید گوشت قرمز« 

است.  سازمان امور عشایر ایران 

خبر گزارش

اگر بیش از ۴۰س��ال اس��ت که 
دولت ه��ا در باز ک��ردن گره کور 
ت��ورم در ایران ناتوان هس��تند، 
باید یقه سازمان برنامه و بودجه و 
بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی 
۲ برنام��ه مهم اص��الح س��اختار یعنی اصالح 
ساختار بودجه و اصالح ساختار بانک ها هستند، 

ولی کاری نکردند.
  افزای��ش ت��ورم و رکوردهای نجوم��ی آن در 
س��ال های متمادی گذش��ته همواره مورد نقد 
م��ردم و البته  طیف های مختل��ف اقتصاددان 
بوده است؛ آنهم درحالی که در اغلب کشورهای 
دنیا دیگر تورم مش��کل الینحل محسوب نمی 
ش��ود و اکث��ر کش��ورها موفق به ت��ک رقمی 
کردن تورم  ش��ده اند ول��ی در ایران نه تنها راه 
حل مناس��بی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ 
نش��ده، بلکه همچنان مسئوالن و دیدگاه های 
مختلف اقتصادی درحال پاس��کاری مشکالت 

بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست های پولی را عامل اصلی تورم 
های باال در ۴۰ س��ال اخیر م��ی دانند و گروه 
دیگر معتقدند ریشه در سیاست های مالی است 
و ...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح 
می شود این است که تورم یک پدیده پولی است 

و رشد نقدینگی باعث تورم می شود؛ برخی هم 
می گویند: پول خنثی اس��ت و از طریق چاپ 

پول نمی شود تولید را درست کرد.
در صحت این مباحث ش��کی وجود ندارد ولی 
سوال مشخص این است که چرا ما نمی توانیم 
رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت 
این اس��ت که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث 
هماهنگی سیاست هاس��ت، یعنی سیاست های 
پولی، مالی،  ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ 

باشند.
در دهه های اخیر، سیاس��ت مال��ی ما همواره 
وابس��تگی کامل به نفت داش��ته اس��ت و هر 
زمان��ی که درآمد نفت باال ب��ود، خرج دولت ها 
بیشتر می شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک 
مرکزی، نقدینگی تزریق می کردند اما هر زمان 
هم درآم��د نفتی کاهش پیدا می کرد دولت ها 
با کس��ری بودجه مواجه ش��ده و مس��تقیم یا 
غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می کردند. در 
شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت های 
مختلف اینط��ور بوده که یا مس��تقیم از بانک 
مرکزی پول قرض کرده یا مش��ابه س��ال های 
اخیر از طریق بانک ها نسبت به تامین مالی خود 
اقدام می کردند که همین امر س��بب افزایش 

بدهی بانک ها و نقدینگی می شده است.

 گره ی کور تورم در ایران 
از نظ��ر برخ��ی اقتص��اددان ه��ا ک��ه احتماال 
دیدگاه ش��ان به واقعی��ت نیز نزدیکتر اس��ت، 
اشکال س��اختاری که موجب تورم های باال در 
س��ال های گذشته شده، سیاس��ت های مالی و 
وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب 
رشد چش��م گیر نقدینگی شده و به دنبال آن 
تورم نیز افزایش محسوس��ی داشته است. برای 
درمان نقدینگی و کاهش تورم پیش��نهادهای 
مختلفی مطرح شده که مهمترین آن اصالحات 
ساختاری در سیاست های مالی و سیاست های 
پولی است؛ اصالح ساختار نظام بودجه موضوع 
مهمی اس��ت که از س��ال ها قبل بعنوان پیش 
نیاز اصلی اصالح ساختاری سیاست های مالی 
مط��رح ب��وده و بارها نیز از س��وی مقام معظم 
رهبری مورد اش��اره قرار گرفت��ه و بر ضرورت 

اجرای سریع آن تأکید شده است.
با این حال اما طی سال های گذشته و بخصوص 
در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصالحات 
س��اختاری در نظام بودجه ای صورت نگرفته و 
هر آنچه نیز تا کن��ون انجام داده اند با ایرادات 
جدی همراه بوده اس��ت. موضوع مهم دیگری 
که بعنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق 
اصالحات سیاس��ت های مالی مطرح می شود، 
اس��تفاده از انتش��ار اوراق برای تأمین کسری 
بودجه دولت هاس��ت. مورد دیگری که ش��اید 
بعنوان محل تأمین کسری بودجه دولت از سوی 
 NFA  برخی مطرح شود این است که امسال
)دارایی های خالص یک کشور در خارج، منهای 
داراییهای که در آن کش��ور هست ولی متعلق 
به خارجی هاس��ت( در پایۀ پول افزایش یافته 
ولی س��وال این است که امسال دارایی خارجی 
چرا باال رفته است؟ به دلیل اینکه دولت درحال 
فروش ارزهای مسدودی صندوق است و در این 
حالت عماًل هیچ تفاوتی با تامین مالی کسری 

بودجه از بانک مرکزی ندارد.
 خطری جدی سر راه کشور

برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات 
در ریاس��ت جمهوری آمری��کا و رفتن ترامپ و 

آم��دن بایدن از خطری می گویند که س��ر راه 
کشورمان است و آن این  که بار دیگر وابستگی 
به نفت تشدید شود و اصالحات ساختاری برای 
بودجه و ... کنار گذاشته شود. هرچند می توان 
از فرصت های��ی که برای اقتصاد کش��ور پیش 
می آید تا فش��ار اقتصادی ب��ر زندگی مردم کم 
شود، استفاده کرد ولی نباید اصالح ساختاری را 
فراموش کنیم. متاسفانه چون اقداماتیکه ما االن 
انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصالح ساختار 
منس��جم بودجه نبوده و به خاطر فشار تحریم 
بوده،  این خطر احس��اس می ش��ود که دوباره 

دولت ها به سمت درآمدهای نفتی برگردند.
بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناس��ان ریشه 
اصلی نقدینگی در سیاس��ت های مالی اس��ت 
و اگ��ر سیاس��ت های مالی اصالح ش��د امکان 
تغییر جه��ت در مدار نقدینگی باالس��ت ولی 
سیاس��ت مالی ش��رط الزم است و شرط کافی 
نیست، چراکه باید اصالحاتی در نظام بانکی و 
سیاس��ت های پولی هم اعمال شود. گروهی از 
اقتصاددان ها ناترازی در ترازنامه های بانک ها را 

عامل مهمی در افزایش تورم می دانند.
دستکاری نرخ های س��ود بانکی، مصوباتی که 
مجلس و دولت برای اعطای تسهیالت تکلیفی 
برای بانک ها تصویب کرده اند در کنار مشکالت 
نظارتی بانک مرکزی در دهه های اخیر موجب 
بروز ش��کاف جدی در بخش پولی شده که در 
نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم ش��ده 

است.
سیاست های نظارتی بانک مرکزی در دهه های 
اخیر متناس��ب با پیش��رفت روند بانکداری در 
دنیا به روز نش��ده اس��ت؛  به همی��ن دلیل نیز 
برخی بانک ها کارآم��دی الزم را ندارند؛ از یک 
س��و، مصوبات ابالغی از سوی دولت و مجلس 
باعث افزایش مطالبات غیرجاری می ش��ود و از 
سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی 
فعالیت ها وجود دارد که عماًل دست  بانک ها را 
می بندد. وجود این محدویت های قانونی باعث 
می ش��ود که اضافه برداش��ت بانک ها از بانک 
مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام 

بانکی با معضالت موسس��ات غیرمجاز روبه رو 
اس��ت و مشکالت موسسات کاسپین و نور و ... 
هنوز تمام نشده است؛ باید تکلیف این موضوعات 
مش��خص و تدبیری برای آن اتخاذ شود. قفل 
اص��الح نظام بانکی باید باز ش��ود ضمن اینکه 
قفل اصالحات نظام بانکی نیز باید باز ش��ود و 
باالخره بعد از سال ها رسماً بانک مرکزی نسبت 
به اصالح نظام بانکی جدیت نشان داده و گامی 
عملی در این راستا بردارد. یکی از ضرورت های 
اصلی اجرای برنامه اصالح ساختار نظام بانکی، 
که در تمام دنیا نیز اجرایی ش��ده است موضوع 
سالم سازی بانک ها از مطالبات غیرجاری است؛ 
معموالً یک ش��رکتی به نام ش��رکت مدیریت 
 Asset managemen companyدارایی یا
AMS )( می گذارن��د، ک��ه دولت بودجه آن را 
تأمین می کند در برنامه اصالح نظام بانکی هم 

دولت باید این کار را انجام بدهد.
  فرصت سوزی نکنیم

در پای��ان بار دیگر یادآور می ش��ویم که گرچه 
افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از 
رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش 
پول ناشی می شود اما به دلیل سلطه شدید مالی 
در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست گذار پولی را 
به هیچ عنوان نمی توان مستقل از سیاست گذار 
بودجه ای دانس��ت و حتی می توان ادعا کرد که 
نقش دومی کمی پررنگ تر اس��ت. کنترل تورم 
به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و 
راه رس��یدن به آن آزموده شده است اما عزمی 

جدی و راسخ در سطوح مختلف می خواهد.
کنترل رش��د پایه پولی،   اص��الح نظام جبران 
کسری بودجه، اصالح س��اختاری نظام بانکی، 
اصالح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل 
تکالیف دستوری به سیس��تم بانکی، پرهیز از 
اعم��ال بار مالی غیرضروری به دولت از س��وی 
نهادهای دیگر،   حذف رانت هایی مثل ارز ارزان 
قیمت و بس��یاری موارد مشابه الزمه دستیابی 
به یک هدف تورمی معقول هس��تند و اجرای 
آن ه��ا نیاز ب��ه کمک و همدل��ی تمامی ارکان 

سیاست گذاری دارد.  تسنیم

بررسی عملکردها نشان داد؛

ریشه عجز دولت ها در بازکردن گره  تورم 

اقتصادی یک شنبه  2 آذر 1399  شماره 5456  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

 ***  


