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شماره 3541

گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستيابي به رشد پايدار؛

و كسري بودجه دولت در سال  ،۱۳۵۹بازپرداخت
بدهي خارجي دولت در سال  ،۱۳۷۲يكسانسازي
نرخ ارز در سال  ۱۳۸۱و هدفمندي يارانهها در سال
 ۱۳۸۹اشاره كرد .قابل ذكر است كه در سال ۱۳۸۴
رشد بدهي بخش دولتي به نظام بانكي منفي بوده
است .همچنين روند بدهي بخش دولتي به سيستم
بانكي را نشان ميدهد.
همانطور كه مشاهده ميشود با گذر زمان فاصله
بين حجم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نظام
بانكي افزايش يافته است و اين به اين معناست كه
بخش دولتي جهت تامين مالي كسري خود بيشتر
به نظام بانكي روي آورده اس��ت .اين موضوع از دو
جهت قابل بحث است؛ از يك افزايش سهم بدهي
به بانكها نسبت به بانك مركزي ميتواند در جهت
كنترل حجم نقدينگي از طريق استقراض كمتر از
باشد اما از سوي ديگر
بانك مركزي و چاپ اسكناس 
افزايش حجم بدهي به بانكها منجر به انجماد منابع
مالي بانكها در دست بخش دولتي شده است كه
اين موضوع دسترسي بخشهاي غيردولتي به منابع
مالي را كاهش داده و پيامدهاي اقتصادي منفي در
پي داشته است.

بدهي دولت ،تيغ دولبه

  کسری بودجه دولت

گروه اقتصادي  -بررسي روشهاي تامين مالي
دولتها در كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه
بدهي جزو اجتنابناپذير امور مالي دولت است و با
توجه به شرايط و ساختار اقتصادي كشورها و تركيب
ابزارهاي بدهي ميتواند پيامدهاي اقتصادي متفاوتي
به همراه داش��ته باشد و به بياني ديگر بدهي مثل
تيغ دولبهاي است كه در صورت وجود پايداري به
عنوان محرك اقتصادي عمل ميكند ولي در صورت
تداوم بدهي و رشد فزاينده آن با ايجاد نااطميناني و
محدوديت دسترسي بخشخصوصي به منابع مالي
و كاهش پسانداز ،به عنوان مانعي بر رشد اقتصادي
محسوب ميشود.
طب��ق نظامهاي آماري دولت (ج��ي اف اس)،
منابع مالي دولت عمدتا شامل مالياتها ،درآمدهاي
حاصل از مالكيت و انحصارات ،فروش كاال و خدمات
و استقراض است به نحوي كه سهم هر يك از منابع
مذكور در تامين مالي دولت در كشورهاي مختلف
برحسب ساختار اقتصادي آنها متفاوت است.

  حلقه مفقوده شفافیت مالی

در كشورهاي توسعه يافته كه از ساختار اقتصادي
منس��جم و شفافي برخوردار هس��تند درآمدهاي
مالياتي ج��زو اصلي منابع مالي دولت محس��وب
ميشوند .در اين كشورها استقراض دولت از منابع
داخلي و خارجي نيز از اركان نظام تامين مالي دولت
است و چرخههاي تجاري نقش بسزايي در مصون
ماندن از ركود اقتصادي ايفا ميكنند.
در مقابل در كش��ورهاي كمتر توسعه يافته كه
ساختار اقتصادي شفافي براي دريافت درآمدهاي
مالياتي ندارند ابزارهاي استقراضي از جمله منابع
اصلي تامين مالي دولت بوده و انباشت بدهي و عدم
پايداري بدهيها ميتوانند منشا بحرانهاي مالي و
اقتصادي در اين كشورها باشد.
بررس��ي روشهاي تامين مال��ي دولتها در
كش��ورهاي مختلف حاكي از آن است كه بدهي
ج��زو اجتنابناپذير امور مالي دولت اس��ت و با

توجه به ش��رايط و س��اختار اقتصادي كشورها
و تركي��ب ابزارهاي بدهي ميتوان��د پيامدهاي
اقتصادي متفاوتي به همراه داش��ته باش��د و به
بيان��ي ديگر بدهي مثل تيغ دولبهاي اس��ت كه
در ص��ورت وج��ود پاي��داري به عن��وان محرك
اقتص��ادي عمل ميكند ،ول��ي در صورت تداوم
بدهي و رش��د فزاينده آن با ايجاد نااطميناني و
محدوديت دسترس��ي بخشخصوصي به منابع
مالي و كاهش پسانداز به عنوان مانعي بر رش��د
اقتصادي محسوب ميشود.
بنابراين با توجه به اهميت موضوع بدهي و اثر
دوگانه آن بر متغيرهاي اقتصادي ضروري اس��ت
در راس��تاي اجتناب از بيانضباطي مالي نسبت به
تعيين س��طح مطلوب بدهيه��اي دولت از منظر
تاثيرگذاري آن به عنوان محرك اقتصادي اطمينان
حاصل شود.

 روش های تامین مالی دولت

در اين راس��تا معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد،
پژوهشي درباره تاثير بدهيهاي بانكي بخش دولتي
و رشد اقتصادي و كانال اثرگذاري آن منتشر كرده
است كه در بخشي از اين گزارش درباره الزام تامين
مالي دولت از طريق بدهي نوشته است سياست ايجاد
بدهي يكي از روشهاي تامين مالي دولت در كنار
س��اير منابع تامين اعتبار است .دولتها به منظور
انجام تعهدات خود به درآمد مشخصي نياز دارند
كه ممكن است سطح درآمدي مورد نياز برحسب
شرايط اقتصادي (رونق و ركود) در برههاي از زمان
در دسترس نباشند بهطور واضح تر در چرخههاي
تجاري و در ركود اقتصادي س��طح درآمدي و به
تبع آن سطح درآمد مالياتي دولت كاهش مييابد
اما در مقابل تعهدات دولت به قوت خود باقي است
لذا دولتها ميتوانند با هدف برونرفت از ركود
اقتصادي و در راستاي تحريك تقاضا ،هزينههاي
خ��ود را افزايش دهند كه نوعي سياس��ت مالي
انبساطي محسوب ميشوند.

پيشبينيها حكايت از كاهش التهاب بازار ارز در دو ماه
پاياني س��ال دارد .با اين وج��ود اين امر نبايد موجب غفلت
سياس��تگذاران از اصالحات اساسي بازار ارز ،تنظيم سياست
بلندمدت و نوسانات كوتاهمدت شود.
قيمت ارز چند هفتهاست كه سر ناسازگاري با برنامههاي
دولت را دارد .انگار قصد دارد در آخرين س��ال دولت حس��ن
روحاني ،ارزش پول ملي را به ش��دت تنزل دهد .حال برخي
ميگويند ريشههاي اصلي تحوالت بازار ارز كه هر چند سال
يكبار رخ ميدهد ،سياس��ت دولت و بانك مركزي مبني بر
لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است .حال داستان هر چه باشد،
مدتهاست نرخ ارز زمينهاي براي صعود يافته و تالش ميكند
بتواند نرخهاي باالتري را در تابلوي صرافيها به ثبت برساند
البته دولت هم هر چند ديرهنگام وارد عمل شده و اقداماتي
انجام داده كه حداقل روزهاست اجازه نميدهد قيمت از ۴۰۰۰
رود اما به هرحال تجار و بازرگانان كه ذينفعان
تومان باالتر 
اصلي سياستهاي دولت در نرخ ارز هستند ،اگرچه تا بخشي
از باال رفتن قيمت دالر را جذاب ميدانستند اما اكنون خود
به يكي از مدعيان نرخ كنوني دالر تبديل شدهاند.
حال بررسيها نشان ميدهد زمينههاي بنيادين افزايش نرخ
ارز در طي سالهاي گذشته به تدريج به وجود آمده است و لذا
تحوالت بازار ارز با متغيرهاي بنيادين اين بازار در ايران ناسازگار
نيست .با اين حال افزايش جهاني ارزش دالر ،انتخابات آمريكا
و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي در كنار عدم
عرضه بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاييز نيز ميتواند در اين
زمينه موثر باشد .عوامل بنيادين افزايش نرخ ارز را ميتوان به
عوامل مقطعي و كوتاهمدت نسبت داد؛ به اين معنا كه اگرچه
نوس��انات ارزي در يكي ،دو ماه اخير شدت يافته است اما به
نظر ميرس��د كه عوامل بنيادين اين وضعيت در س��الهاي
گذشته به تدريج شكل گرفتهاند .بهطور كلي بر مبناي نظريات
اقتصادي ،عوامل بنيادين روند بلندمدت نرخهاي برابري پول
كشورها را تعيين ميكنند .به اين معنا كه اگر در كشوري نرخ
رشد اقتصادي كاهش يابد ،نرخ تورم افزايش يابد ،عرضه پول
داخلي آن كشور به دليل سياستهاي انبساطي پولي افزايش
يابد ،كسري بودجه دولت باال رود يا كسري تجارت خارجي
در آن افزايش پيدا كند؛ در آن صورت ارزش پول آن كش��ور
در مقابل ساير پولها كاهش خواهد يافت.

  اهرم مالي در ادوار تجاري

همچنين دولتها ميتوانند از طريق ايجاد بدهي
عالوه بر تامين مالي هزينههاي خود به عنوان يك
سياست مالي ضد چرخهاي به رونق اقتصادي كمك
كنند .در مقابل در دوران رونق اقتصادي كه سطح
درآمد افزايش مييابد دولتها ميتوانند بازپرداخت
دهند بنابراين
بدهي را ج��زو برنامههاي خود قرار 
بدهي همچون اهرم مالي در ادوار تجاري مختلف به
دولتها در تامين مالي كسري بودجه كمك خواهد
كرد و س��طح درآمدي باثباتي را براي دولت ايجاد
ميكند و با در نظر گرفتن پايداري بدهي ميتواند
به عنوان يك ابزار مالي ضد تورمي رشد اقتصادي
را ب��ه همراه آورد .بروز بحرانهاي مالي در دو دهه
اخير در كشورهاي جهان موجب شده سياستگذاران
ب��ه عوامل تاثيرگذار در پاي��داري بدهي و انضباط
مالي بيش از گذشته توجه كنند .الزم به ذكر است
پيامدهاي بدهي برحسب ساختار اقتصادي كشورها
متفاوت بوده و از عملكرد دوگانه و متغيرهاي كالن
اقتصادي برخوردار است.

 بی ثباتی مالی

از ديگر پيامدهاي تداوم ايجاد بدهي توسط دولت،
افزايش نرخ بهره استقراض است كه منجر به افزايش
هزينه تامين مالي سرمايهگذاري و در نهايت كاهش
س��رمايهگذاري بخشخصوصي ميشود و كاهش
رش��د اقتصادي را به همراه دارد .بنابراين اثر بدهي
بر رش��د اقتصادي با در نظر گرفتن سطح بدهي و
ساختار كشورها متفاوت است .براين اساس اگر با
ايجاد بدهي ،پايداري بدهي را نقض نكنند و منجر
به بيانضباطي مالي نش��ود ،ميتواند عامل مثبتي
در رش��د اقتصادي باشد .در غير اين صورت تداوم
بدهي موجب بيثباتي مالي شده و رشد اقتصادي
را كاهش ميدهد.
اگر اقتصاددانان در مورد اهميت بدهي و سهم آن
در پرتفوي مالي دولت به عنوان يكي از روشهاي
تامين مالي دولت اتفاق نظر دارند ،پرسش اساسي

اين اس��ت كه چه ميزان بدهي براي اقتصاد كافي
و الزم است.
از طرفی بررس��ي رابطه بدهي دولت و رش��د
اقتص��ادي با توجه به تاثيرگ��ذاري متفاوت آن بر
حس��ب س��اختار اقتصادي ضروري است و جهت
بررس��ي اين موضوع ابتدا الزم است آمار دقيقي از
ميزان بدهي دولت در دسترس باشد .شفافيت مالي
يكي از ش��اخصهاي مديريت خوب بدهي اس��ت
و به دولت در برنامهريزي و تدوين اس��تراتژيهاي
اقتصادي كمك ميكند و قدرت پاسخگويي دولت
را در نحوه تخصي��ص منابع و مصارف آن افزايش
ميدهد .ش��فافيت مالي با ثبت دقيق آمارها ،ارائه
گزارش مدون و تحليل كارشناسي دادههاي مالي
محقق ميش��ود .بدهي دولت نيز يك��ي از اجزاي
گزارش مالي است كه متاسفانه در سالهاي گذشته
در كشور به درستي ثبت نشده و گزارش شفافي از
آن در دسترس نيست.
به منظور بررسي اثر بدهي بر رشد اقتصادي در
كشور ضروري اس��ت كه اثر كل بدهيهاي دولت
م��ورد توجه قرار گيرد .ليك��ن همانطور كه ذكر
ش��د آمار مستندي از ميزان كل بدهيهاي دولت
طي س��الهاي گذشته ثبت نشده است و به دليل
ثبت نشدن دسترس��ي به دادههاي مذكور از آمار
بدهي بانكي) بدهي به بانك مركزي ،بانكها و ساير
موسس��ات مالي و اعتباري (بخش دولتي) دولت و
شركتهاي دولتي استفاده خواهد شد.

  تاثير هدفمندي بر رشد بدهيها

همچنين بررس��يهاي نرخ رشد بدهي بانكي
بخش دولتي طي دوره  ۱۳۵۷-۱۳94نشان ميدهد
طي دوره مذكور بدهي بانكي بخش دولتي با نوسانات
زيادي مواجه شده است .در سالهاي ،۱۳۷۲ ،۱۳۵۹
 ۱۳۸۱و  ۱۳۸۹رش��د بده��ي بانكي بخش دولتي
بيش از  ۵۰درصد بوده است كه رقم قابل توجهي
است .از علل رشد قابل مالحظه بدهي بانكي دولت
در سالهاي مذكور ميتوان به آغاز جنگ تحميلي

بررسي عوامل بنيادين نوسانات بازار ارز؛

متهمان افزايش نرخ دالر

  كسري تراز عملياتي
براساس آمار بانك مركزي ،مجموع كسري تراز عملياتي و
سرمايهاي دولت در سال  ۱۳۹۳معادل  ۱۲۸ .3هزار ميليارد
ريال ،در سال  ۱۳۹۴معادل  ۳ .۱۹۶هزار ميليارد ريال و در
هفت ماهه سال  ۱۳۹۵معادل  ۲۴۷ .6هزار ميليارد ريال بوده
اس��ت كه از ميزان مصوب اين تراز در هفت ماهه  ۱۳۹۵كه
كسري  ۲۰۶هزار ميليارد ريالي بوده 41/6 ،هزار ميليارد ريال
بيشتر است .بنابراين كسري بودجه دولت در همه اين سالها
تداوم داشته است كه اين موضوع نيز كاهش ارزش پول ملي
را قابل پيشبيني ميكند.
 تاثير نرخ سود بر افزايش نرخ دالر
نرخ سود سپردههاي بانكي ابتدا در ارديبهشتماه ۱۳۹۴
به  ۲۰درصد و س��پس در بهمنماه همان سال نيز به ۱۸
درص��د كاهش يافت .در س��ال  ۱۳۹۵نيز اين نرخ به ۱۵
درصد كاهش يافته اس��ت .در همين مدت نرخ بهره پايه
آمريكا از  0/25رصد به  0/75درصد افزايش يافته است كه
اگرچه با نرخهاي سود رايج در اقتصاد ايران قابل مقايسه
نيست ،اما به هر حال روندي بر خالف نرخ سود سپردههاي
ريالي است .در مجموع كاهش نرخ سودبانكي تقاضا براي
پول خارجي را افزايش ميدهد كه اين موضوع به معناي
افزايش تقاضا براي دالر اس��ت .مركز پژوهشهاي مجلس
به اين نكته نيز تاكيد ميكند كه البته اين موضوع به معني
تجويز افزايش نرخ س��ود بانكي يا هر سياست ديگري در
خصوص نرخ س��ود بانكي نيست ،بلكه تنها پيامدهاي اين
سياست را در بازار ارز بيان ميكند.
  كسريهاي فزاينده بودجه
اينكه اغلب دولتها در سراس��ر جهان از كس��ري بودجه
به عنوان يك ابزار سياست مالي بهره ميبرند ،درست است
اما وجود بي انضباطي مالي و اينكه برنامهريزي دقيقي براي
شناسايي و پرداخت بدهيها وجود نداشته باشد ،ممكن است
دولت را به دستكاري نرخ ارز مجبور كند تا از اين طريق بتواند
كس��ري بودجه خود را جبران نمايد البته اين امر به ش��دت
ازسوي دولت يازدهم تكذيب شده است.

  زمزمههاي يكسانسازي
اخبار منتشر شده در زمينه تصميم دولت براي يكسانسازي
نرخ ارز تا پايان سال  ۱۳۹۵كه چندين نوبت از ابتداي سال
اعالم شد نيز سبب شد تا تقاضاي سفتهبازانه براي نرخ ارز با
اين انتظار كه بعد از يكسانسازي نرخ ارز شاهد افزايش آن
خواهيم بود ،افزايش يابد.
 حال چه بايد كرد
همانطور كه بيان ش��د ،زمينههاي بنيادين افزايش نرخ
ارز در طي س��الهاي گذشته به تدريج به وجود آمده است
و بنابراين تحوالت بازار ارز با متغيرهاي بنيادين بازار ارز در
ايران ناسازگار نيست .با اين حال افزايش جهاني ارزش دالر،
انتخابات آمريكا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي
و عدم عرضه ارز غيرنفتي در فصل پاييز نيز ميتواند در اين
زمينه موثر باشد.
ريشههاي اصلي تحوالت بازار ارز كه هر چند سال يكبار
رخ ميدهد ،سياس��ت دولت و بانك مركزي مبني بر لنگر
قرار دادن نرخ اس��مي ارز است كه از تبعات اين سياست
اي��ن خواهد بود كه به ميزان تالش دولت براي حفظ نرخ
ارز مش��خص ،كنترل كمتري بر متغيره��اي پولي وجود
خواهد داشت .اين امر زمينهساز ايجاد تورم و كاهش نرخ
ارز حقيقي خواهد شد كه افزايش تدريجي تقاضا براي ارز
خارج��ي را در پي دارد .ضمن اينكه رقابتپذيري قيمتي
صنايع داخلي را نيز كاهش ميدهد .در نتيجه بعد از چند
سال تقاضا براي ارز بيش از توان كنترل بانك مركزي شده
و بازار ملتهب ميشود.
به نظر ميرسد سياست مناسب حفظ ثبات نرخ حقيقي
ارز اس��ت .اين موضوع كه در مواد  ۴۱قانون برنامه چهارم
و  ۸۱قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده است ،دولت را
موظف به اجراي ترتيبات شناور مديريتشده ميكند كه
زمينه قانوني نيز براي آن وجود داشته است.
به نحوي كه در ماده  ۸۱برنامه پنجم توسعه به اين
امر اش��اره شده اس��ت كه نرخ ارز بايد با توجه به حفظ
دامن��ه رقابتپذي��ري در تجارت خارج��ي و با مالحظه

همچنين بررسي بدهي دولت به بانك مركزي
در س��ه بخش سفتههاي پش��توانه ،اوراق بهادار و
اس��ناد خزانه و حساب جاري نشان ميدهد بخش
قابل توجهي از حساب جاري را تنخواهگردان خزانه
تش��كيل ميدهد ك��ه به موجب م��اده  ۲۴قانون
محاسبات عمومي كشور و تبصره يك قانون تنظيم
بخش��ي از مقررات مالي دول��ت ،دولت ميتواند از
حس��اب مذكور طي سال استفاده و در پايان سال
آن را تسويه كند .بر اين اساس مقايسه بدهي دولت
به بانك مركزي طي س��ال ممكن است اطالعات
دقيقي از س��طح واقعي بدهي ارائه ندهد .بنابراين
بهتر است به بدهيهاي پايان سال با توجه به تسويه
بدهي تنخواهگردان استناد شود .از ديگر شاخصهاي
بررسي وضعيت بدهي دولتي در اقتصاد ،نسبت بدهي
بخش دولتي به كسري بودجه دولت است.

  انضباط مالی

همانطور كه مشاهده ميشود نسبت مذكور
طي سالهاي  ۱۳۷۸ ،۱۳۷۲ ،۱۳۶۹و  ۱۳۸۰با
رشد قابل مالحظهاي همراه بوده است بهطوري
كه در س��ال  ۱۳۶۹بده��ي بانكي بخش دولتي
 38/5برابر كسري بودجه دولت و در ساير سالها
بيش از  ۵۰برابر كسري بودجه دولت بوده است.
با بررسي روند اجزاي نسبت بدهي بانكي بخش
دولتي به كس��ري بودجه مش��اهده ميشود كه
در س��الهاي  ۱۳۷۸ ،۱۳۶۹و  ۱۳۸۰ب��ه دليل
كاهش در كس��ري بودجه و در س��ال  ۱۳۷۲به
دليل افزايش بدهي بانكي بخش دولتي نس��بت
فوق افزايش يافته است.
بعد از آن در دهه  ۸۰با كاهش رش��د بدهي
و روند باثبات در كس��ري بودجه نس��بت مذكور
كاهش يافته اس��ت بهطوري كه در سال ۱۳۸۸
اس��ت اما از سال  ۱۳۸۹با

به س��ه برابر رس��يده
اجراي سياست هدفمندسازي يارانه و به منظور
تامين مالي آن بدهي دولت با رشد  ۵۶درصدي
مواجه ش��ده كه در راستاي آن نسبت بدهي به
كسري بودجه نيز افزايش يافته است .همچنين
بررس��يهاي انجام شده طي سالهاي  ۱۳۹۰به
اين س��و نيز حاكي از آن است كه جهت اجراي
سياستهايي همچون پروژه مسكن مهر و هدايت
بخش عظيمي از منابع بانكها براي پروژه مذكور
و همزم��ان تش��ديد تحريمهاي مال��ي و نفتي
بينالمللي ،نسبت بدهي به كسري بودجه از سه
برابر در س��ال  ۱۳۸۸به  ۲۷برابر در سال ۱۳۹۱
افزاي��ش ياف��ت .اين روند با آغ��از فعاليت دولت
يازدهم و رويكرد دولت در ارتقاي انضباط مالي و
بودجهاي ،طي سالهاي  ۱۳۹۲به بعد با كاهش
قابل مالحظهاي همراه بوده بهنحوي كه در سال
 ۱۳۹۴به  ۹برابر تقليل يافته است.
گزارش 2

تورم داخلي و جهاني و همچنين ش��رايط اقتصاد كالن
از جمل��ه تعيين حد مطلوب��ي از ذخاير خارجي تعيين
ش��ود؛ بنابراين با توجه به تاكي��د قانونگذار بر توجه به
ت��ورم داخلي و خارج��ي و حفظ دامنه رقابتپذيري در
تجارت خارجي ،پيروي از سياست ثبات نرخ ارز حقيقي
مبن��ايقانون��يني��زدارد.
نكته مهم آنكه پيشفرض چنين سياستي ،كنترل جدي
و ش��ديد تورم در داخل توس��ط دولت بوده است به گونهاي
كه در برنامه پنجم فرض شده بود كه ميانگين نرخ تورم در
داخل كشور  ۹درصد باشد .بنابراين كاركرد دولت در اين باره
فقط كاهش ارزش پول ملي به اندازه تفاوت نرخهاي تورم در
داخل با تورم در خارج از كش��ور نيست ،بلكه كاركرد اصلي
دولت تنظيم سياستهاي تجاري ـ پولي و مالي و هماهنگ
ك��ردن آنها جهت دس��تيابي به اهداف اقتصادي كش��ور از
جمله افزايش رش��د اقتصادي ،كنترل تورم و افزايش قدرت
رقابتپذيري كشور است.
در اين چارچوب است كه سياست دولت در حفظ ثبات
نرخ حقيقي ارز معنا پيدا ميكند .همچنين افزايش شفافيت
بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذي ،از طريق آزادسازي نرخ
ارز و ايجاد نهادهايي مانند بورس ارز و اجراي پيمانهاي پولي
نيز از جمله راهكارهايي اس��ت كه بايد در دستور كار دولت،
بانك مركزي و س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گيرد زيرا
سبب خواهد شد كارآفرينان از طريق مبادله ابزارهاي مشتقه
مبتن��ي بر ارز خارجي ريس��ك ارزي را در فعاليتهاي خود
مديريت كنند.
اين امر همچنين زمينهساز افزايش مبادالت ارزي بدون اتكا
به ارز فيزيكي خواهد شد كه در نهايت مديريت بانك مركزي را
بخشيد و موجب اقدام اساسي و بلندمدت

بر بازار ارز ارتقا خواهد
نهادسازي و ايجاد فضاي مبادله ابزارهاي مالي مبتني بر ارز
خارجي در يك بازار متشكل خواهد بود .پس با لحاظ جميع
عوامل بنيادين و كوتاهمدت مذكور در گزارش ،پيشبيني مركز
پژوهشها كاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پاياني سال است
اگرچه اين امر نبايد موجب غفلت سياستگذاران از اصالحات
اساس��ي بازار ارز ،تنظيم سياست بلندمدت و كانال نوسانات
كوتاهمدت شود.

خبر

مركز پژوهشهاي مجلس اعالم كرد؛

تشابه  ۷۲درصدي تبصرههاي بودجه ۹۶
مرك��ز پژوهشهاي مجل��س  ۷۲درصد از تبصرهها و بندهاي اليحه
بودجه سال  ۱۳۹۶را مشابه تبصرهها و بندهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۵
كل كشور دانست.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اس�لامي ،دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي اعالم كرد :هدف از تهيه
اين گزارش فراهم كردن زمينه مقايس��ه بهتر ماده واحده و تبصرههاي
اليحه بودجه سال  ۱۳۹۶با ماده واحده و تبصرههاي قانون بودجه سال
 ۱۳۹۵كل كش��ور است ،از اين رو مجموع احكام در قالب ماده واحده و
تبصرههاي اليحه بودجه سال  ۸۷ ، ۱۳۹۶مورد است كه  ۶۳مورد از آنها
مش��ابه قانون بودجه سال  ۱۳۹۵است .بر اساس اين گزارش به صورت
تقريبي  ۷۲درصد از تبصرهها و بندهاي اليحه بودجه سال  ۱۳۹۶مشابه
تبصرهها و بندهاي قانون بودجه سال  ۱۳۹۵كل كشور است .در بخش اول
گزارش مركز پژوهشها به صورت كلي نشان داده شده است كه هريك
از تبصرهها و بندهاي اليحه بودجه سال  ۱۳۹۶با كدام يك از تبصرهها
و بندهاي قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۵مش��ترك است .اين امر در ابتداي
گزارش به صورت جدول راهنما ارائه شده است .در بخش دوم گزارش ،به
صورت تفصيلي و دقيق بررسي شده كه ميزان اشتراك و تشابه تبصرهها
و بندهاي اليحه بودجه سال  ۱۳۹۶با تبصرهها و بندهاي قانون بودجه
سال  ۱۳۹۵چه ميزان است.
یادداشت

مهمترين كاركردهاي هاشميرفسنجاني

علي سرزعيم -اين روزها كه با درگذشت هاشمي مقارن است مطالب
زيادي در مورد شخصيت ايشان و خدماتشان گفته ميشود .طبيعي است
كه منتقدان هم به احترام ،زبان به انتقاد نخواهند گشود ولي اين به آن معنا
نيست كه ناگهان همه منتقدان تغيير رويه داده باشند .هاشميرفسنجاني از
جمله افرادي بود كه طرفدار و مخالف زيادي داشت .اين به آن معنا نيست
كه بتوان وي را در رديف ديگر سياستمداراني كه با جنجال و قطبي كردن
جامعه خود مطرح ميكنند قرار داد بلكه به آن معناست كه ديدگاهي كه
ايشان در درون حاكميت نمايندگي ميكرد طرفداران و مخالفان جدي
داشت و دارد و آينده سياست ايران را تعارض همين دو نگاه تعيين ميكند.
يك ديدگاه معتقد است كه بايد توسعه اقتصادي و آزادي را اولويت اول قرار
داد و ايدئولوژي و عدالت را در اولويت دوم اما ديدگاه مقابل معتقد است كه
اولويت اول عدالت و ايدئولوژي است و توسعه اقتصادي و آزادي در اولويت
دوم مينشيند .در اين تعريف نسبتا ساده مواضع برحسب اولويتبخشي
يشوند .البته روشن است
و وزندهي به هركدام از اين معيارها مشخص م 
كه اين تفاوت اولويت ،به تفاوت خط مش��ي و تفاوت در سياس��تگذاري
منتهي ميشود .يك كاركرد مهم هاشميرفسنجاني آن بود كه چون در
حاكميت حضور داشت ،به تقويت ديدگاه اول كه به اصالحطلبي موسوم
شده كمك ميكرد .از همين رو آماج حمالت مخالفان قرار ميگرفت و
اتفاقا ميدانست كه چون اثربخش است اين حمالت را به جان ميخريد.
از اين جهت فقدان ايشان ،به تضعيف پايگاه اصالحطلبان در موازنه قوا و
بده بستانهاي درون حاكميت منجر خواهد شد.
دو كاركرد ديگر و مهم ايشان نيز به سالهاي بعد از انقالب برميگردد.
نخستين آنها پايان جنگ است .درحالي كه حاميان امروز نگرش دوم بر
تداوم جنگ اصرار داشت هاشمي توانست از نفوذ بيبديل خود در درون
حاكميت استفاده و قبول قطعنامه را به تصميم قطعي حكومت تبديل كند.
اگر هاشمي در آن مقطع تاريخ حضور نداشت مشخص نبود جنگ چند
سال بعد تمام ميشد .امروزه كامال مشخص است كه تداوم جنگ در آن
شرايط مالي دولت به صالح كشور نبود و خاتمه جنگ اقدامي درست و
عقالني بود و مانع از آن شد كه بخش بيشتري از كشور به واسطه تداوم
جنگ تخريب شود .روشن بود كه اين تصميم بدون مخالف نبود .هنوز كه
هنوز است و نزديك به  30سال از آن تصميم ميگذرد برخي افراد بر ايشان
خرده ميگيرند كه چرا به اتخاذ تصميم پايان جنگ كمك كرد.
كارك��رد ديگ��ر ايش��ان تغيير نگ��رش حاكمي��ت از چپگرايي،
دولتگراي��ي ،افراط در رفتارهاي ايدئولوژيك به س��مت س��ازندگي،
عملگرايي و تقويت بخش غيردولتي بود .در دهه  60ش��خصيتهاي
موس��وم به جن��اح چپ اس�لامي متاثر از تفكرات سوسياليس��تي و
ماركسيس��تي ،به شدت از كنترل و مداخله دولت در اقتصاد حمايت
ميكردند و با وجود اينكه شواهدي مبني بر ناكارآيي اين شيوه وجود
داش��ت چون مس��ايل را ايدئولوژيك ميديدند و ايدئولوژيك تفسير
ميكردند ،حاضر به بازبيني سياستها نميشدند .چنبره و هيمنه آنها
بر سياست چنان استوار بود كه اميدي نميرفت ديدگاه جديدي بتواند
خود را در حاكميت عرضه كند .در اينجا بود كه بعد از امام خميني(ره)،
مرحوم هاش��مي رفسنجاني همه اعتبار و نفوذ خود را صرف آن كرد
تا در قوه مجريه نگاه جديدي حاكم و سياستهاي جديدي در پيش
گرفته ش��ود .اين سياستها كه در بعد اقتصاد ،سياست تعديل و در
منظر توسعه ،سازندگي خوانده شد راه را براي پوست انداختن اقتصاد
ايران باز كرد .زماني كه گفتن كلمه توسعه و رشد يك ننگ بهشمار
ميآمد و گوينده بايد بالفاصله تكملهاي اضافه ميكرد كه منظورش
توسعه به سبك غربي نيست بلكه توسعه همراه با عدالت اسالمي است،
مديريت اين تغيير و تحول البته كار بس عظيمي بود كه ايش��ان با
همراهي آيتاهلل خامنهاي در موقعيت رهبري كش��ور موفق به انجام
آن ش��د .روشن بود كه اين اقدام نيز بدون هزينه نبود .كساني كه از
سياس��تهاي قبل حمايت ميكردند و شايد از آن سياستها منتفع
ميشدند ،از در مخالفت در آمدند و از هر فرصتي براي تضعيف اين
ديدگاه جديد و حتي شخص آقاي هاشمي استفاده كردند .اين افراد
نيز تا آخرين روز حياتش بر مخالفت خود پابرجا ماندند.
شخصيتي مثل هاشمي با سالهاي طوالني حضور در سياست ايران
البته صاحب كاركردهاي بيش��تري است كه به تدريج به ويژه در خالل
بيان خاطرات زواياي مغفولي از تاريخ اين كشور و نقش او مكشوف خواهد
شد اما به باور اينجانب اين سه كاركرد ،اموري هستند كه نقش مرحوم
هاشمي رفسنجاني را در تاريخ معاصر غيرقابل انكار ميكند.
Asz9025@ gmail.com
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