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نرخ بیکاری سال قبل  ١٢درصد شد
آمــار روز

مرکــز آمــار ایــران اعــام کرد ،بررســی تغییــرات نرخ
مشــارکت اقتصــادی حاکــی از آن اســت کــه این نرخ
نسبت به سال قبل ( ۰.۴ ،)١٣٩٦درصد افزایش یافته

است.
به گزارش تســنیم ،نتایج طرح آمارگیری نیرویکار ســال  ١٣٩٧منتشــر
شــد .بررســی نرخ بیکاری افراد  10ســاله و بیشتر نشــان میدهد که ١٢
درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .در سال ،١٣٩٧
 40.5درصد جمعیت  10ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛
یعنی در گروه شــاغالن یــا بیکاران قرار گرفتهاند .بررســی تغییرات نرخ
مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نســبت به ســال قبل
(0.4 ،)١٣٩٦درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٩ســاله حاکی از آن اســت که  ٢٥,١درصد از
فعــاالن این گروه ســنی در ســال  ١٣٩٧بیکار بودهاند .بررســی تغییرات
ساالنه نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٩ساله نشان میدهد ،این نرخ نسبت
به سال قبل هیچ گونه تغییری نیافته است.
تعداد شاغلین در سال  ١٣٩٧به  23میلیون و  813هزارو  45نفر رسید
که نسبت به سال گذشته  ٤٦٣٩٢٨نفر افزایش یافته است.
نســبت اشتغال در ســال  ١٣٩٧به  ٣٥,٦درصد رسید که نسبت به سال
 ١٣٩٦افزایش  ٣درصد افزایش داشته است.
بررســی ســهم اشــتغال ناقــص نشــان میدهــد کــه در ســال ،١٣٩٧
10.8درصد جمعیت شاغل ،به دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود
کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از  ٤٤ساعت در هفته
کار کــرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این در حالی اســت که
 ٣٨.٣درصد از شاغلین  10ساله و بیشتر ٤٩ ،ساعت و بیشتر در هفته کار
کردهاند.
بررســی اشــتغال در بخشهــای عمده اقتصادی نشــان میدهــد که در
ســال  ،١٣٩٧بخش خدمات با  50.3درصد بیشترین سهم اشتغال را
بــه خود اختصاص داده اســت .در مراتب بعــدی بخشهای صنعت با
 32درصد و کشاورزی با  ١٧.٧درصد قرار دارند.

هشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به
بدهیکشورها

«کریســتین الگارد» رئیــس صنــدوق بینالمللی پول
خبرخوان
ضمــن تقدیــر از بســتههای محرک اقتصــادی چین،
نســبت به آنچه شــکلگیری بدهیهای کالن ناشــی از ارائــه وامهای راه
ابریشم جدید به کشورهای مختلف آسیایی ،آفریقایی و امریکای التین
است ،هشدار داد .او وضعیت اقتصادی جهان را بشدت مبهم توصیف
کرد و گفت :سیاســتهای مالی کشــورها و برگزیت ،صدها میلیارد دالر
تعرفــه ،جنگ تجاری چیــن و امریکا و کاهش تولید از جمله مشــکالت
بزرگ امروز دنیا است/.تارنمای روزنامه «اس سی» هنگ کنگ

ت از مؤدیان سیلزده
نحوه اخذ مالیا 

نحوه مالیاتســتانی از مودیان استانهای ســیلزده گلستان ،مازندران
و فارس اعالم شد.
طبــق ابالغیه معــاون مالیاتهای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتی به
مخاطبــان ،ذینفعــان ،امــور مالیاتــی شــهر و اســتان تهــران و ادارات
کل امــور مالیاتــی قرار اســت کســر وجوه پرداختــی مؤدیــان مالیاتی به
حسابهای تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور
از جمله استانهای گلستان ،مازندران و فارس انجام شود.
در ایــن ابالغیــه آمده اســت« :با توجه بــه وقوع حادثه ســیل اخیر در
برخی مناطق کشــور از جمله اســتانهای گلســتان ،مازندران و فارس
طبــق آنچه از ســوی هیــأت وزیران ابالغ شــده ،وجــوه پرداختی برای
کمــک به آســیب دیــدگان این حادثــه به حســابهای اعالمــی بنیاد
مســکن انقــاب اســامی ،جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســامی
ایــران ،ســازمان بهزیســتی کشــور و کمیته امــداد امام خمینــی(ره) از
درآمد مشمول مالیات عملکرد سال  ۱۳۹۸منبعی که مؤدی انتخاب
خواهد کرد ،قابل کسر خواهد بود»/.ایسنا

وزارت نیرو باید وارد لیست صادرکنندگان مجوز
ساخت و ساز شود

میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو گفت :اکنون
شاهد هستیم بدون نظر خواهی از وزارت نیرو مجوز ساخت و ساز داده
میشــود و بســیاری مواقع به حریم رودخانهها تجاوز صورت میگیرد و
خسارتها وارد میشود و جانهای زیادی به خطر میافتد.
وارد کــردن وزارت نیــرو بــه فهرســت دســتگاههای ارائــه دهنــده مجوز
ســاخت و ســاز ،مانع دســت اندازی به حریم رودخانهها میشــود .این
موضوع سبب کاهش خســارتهای ناشی از تجاوز به حریم رودخانهها
و کاهش هزینههای سنگین به جامعه میشود/.ایرنا

بنگالدش در پی افزایش همکاری اقتصادی با ایران

آمادگی  ۸۵درصدی نیروگاههای برق ایران

محســن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
حرارتــی گفــت :در حــال حاضــر نیروگاههای کشــور بیــش از  ۸۵درصد
آمادگی دارند و کار تعمیر و نگهداری نیروگاهها تقریباً رو به اتمام است.
مشــکلی برای نیروگاهها وجود ندارد و پیشبینی میشــود که تابستان را
با کمترین چالش سپری کنیم /.ایسنا

 39هیأت اقتصادی میان ایران و عراق در سال 97
تبادل شد

ناصر بهزاد رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در بغداد ،تبادل 39
هیأت اقتصادی میان دو کشــور در سال  97را نشانه روند رو به پیشرفت
روابــط و همکاریهــای اقتصــادی دو طــرف دانســت و گفــت :ترکیــب
هیأتهــای مذکــور  15درصــد دولتــی و  85درصد از بخــش خصوصی
بــوده که در مجموع در مقایســه با ســال  96به میزان  137درصد رشــد
داشته است.
او ادامــه داد :از نتایــج بــارز تبــادل هیأتهــای مذکــور میتــوان به عقد
قــرار دادهــای تجــاری میــان شــرکتهای بخــش خصوصــی ،بازاریابی
محصــوالت ایرانــی ،اعطــای نمایندگــی و دفتــر فــروش ،آشــنایی بــا
ظرفیتهای متقابل ،توسعه خدمات گردشگری ،افزایش  50درصدی
صادرات ایران به عراق ،بررســی میدانی چگونگی مشــارکت صنایع در
همکاریهای مشترک و تسهیل اقدامات فیمابین اشاره کرد / .ایرنا
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خسارتهایی که هر روز بزرگتر میشود

دورنمای یک اقتصاد سیل زده
عطیه لباف
خبرنگار

بــه گفتــه کارشناســان ســیالبهای اخیــر کــه
همزمان با آغاز ســال نو به تدریج بیش از یک
ســوم اســتانهای کشــور را درگیر کــرده در 100
سال اخیر بیسابقه بوده است.
هــر روز برآوردهــای خســارت بــه بخشهــای
مختلــف اســتانهای درگیر از کشــاورزی گرفته
تــا زیرســاختها تغییــر میکنــد و جــای خــود
را بــه اعــداد بزرگتــری میدهــد بهطــوری کــه
برآوردها از خسارت دهها میلیارد تومانی سیل
و آبگرفتیهای ســال  98خبر میدهد که البته
همچنــان دامنــه آن درحال گســترش اســت و
شهرهای دیگری را نیز تهدید میکند.
بخش کشاورزی بزرگترین قربانی سیالبهای
اخیــر اســت که  60درصــد خســارات را به خود
اختصــاص داده و معیشــت یک میلیــون نفر
بــه صــورت مســتقیم تحــت تأثیــر ایــن بــای
طبیعــی قرار گرفته اســت .درحالی که پیش از
این خســارت وارده به بخش کشــاورزی  6هزار
و  700میلیــارد تومان برآورد شــده بود ،رئیس
دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات
وزارت جهــاد کشــاورزی ،از خســارت ۱۵هــزار
میلیارد تومانی سیل به کشاورزی در  26استان
کشور خبر داده است.
براســاس گفتههــای ســید محمــد موســوی
 75درصــد ایــن خســارتها بــه چهــار اســتان
خوزســتان ،گلســتان ،لرســتان و مازنــدران
اختصــاص دارد و  50درصد این خســارات در
خوزستان رخ داده است.
 30درصــد اراضــی کشــاورزی در ایــن مناطــق
بهطــور 100درصــدی تخریــب شــده اســت.
همچنین  159هکتــار گلخانــه 1400 ،دامداری
روســتایی 52 ،هــزار کلونــی زنبــورداری1300 ،
واحــد آبزیپــروری خســارت دیــده و  27هــزار
رأس دام تلــف شــده ضمن اینکه بــه  10هزار
کیلومتر شــبکه فرعی آبیاری و  2هزار ایســتگاه
پمپاژ رودخانه به اراضی کشاورزی آسیب وارد
شده است.
وزیر راه و شهرسازی ایران نیز ،خسارت سیالب
اخیر به زیر ساختهای کشور را برآورد کرده که
تاکنون  3هزار میلیارد تومان به زیرساختهای
کشور خسارت وارد شده است.
به گفته محمد اسالمی ،این خسارتها مربوط
به تخریــب کامل جادهها ،از بیــن رفتن پلها،
رانــش ســطح راههــا و بخشهــای مختلــف
زیرســاختی اســت .برخــی از این آســیبها به
فوریت برطرف میشــود و برخی از طرحها نیز
تا یکسال زمان میبرد.
وی در خصــوص ســیالبهای اخیــر گفت :در
سیالب اخیر؛  24اســتان 231 ،شهرستان269 ،
شــهر و  5هزار روستا درگیر حادثه بود و تاکنون
کشــور با این شدت و گســتردگی درگیر حوادث
ســیالبی نبوده اســت .ســیل به بیش از  12هزار
کیلومتــر از راههای کشــور خســارت زده که این

میــزان راههای خســارت دیده حــدود  6هزار و
 800نقطه از کشــور بویژه شهرهای سیل زده را
شامل میشود.
رضا رحمانی ،وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
نیزدرباره خساراتی که به بخش صنعت اعالم
کرده اســت کــه  2000میلیارد تومان خســارت
بــه واحدهای صنعتی وارد شــده اســت .عالوه
بر آن 25 ،شــهرک صنعتی دچار آب گرفتگی
شــدهاند 300 .واحــد صنعتی آســیب دیدهاند
و  9هــزار واحــد صنفــی دچــار آب گرفتگــی و
خســارت  20تــا  90درصــدی شــدهاند .تمــام
اینهــا در شــرایطی اســت کــه هنــوز خســارت
واحدهــای صنعتــی اســتان خوزســتان بــه آن
اضافه نشده است.
ســیالبها تمام بخشهای اقتصادی را درگیر
کردهانــد .شــبکه گاز نیــز  167میلیــارد تومــان
خسارت دیده که بیشــترین آن در چهار استان
گلســتان ،مازندران ،لرســتان و خوزستان بوده
است.
این درحالی اســت که همچنان با تمام قوا کار
امدادرسانی به ســیل زدگان ادامه دارد و تمام
دستگاههای دولتی و نیروهای نظامی امکانات
خود را برای کمک به مردم این استانها بسیج
کردهاند.
***
چهارمین هفتهای است که برخی از استانهای
کشور با بحران سیل دست و پنجه نرم میکنند.
این هفته هم بر اساس پیشبینیهای سازمان
هواشناســی احتمال پیشروی سیل در برخی از
استانها نظیر هرمزگان وجود دارد .خوزستان
هم که در دو هفته اخیر یک شــب آرام نداشته
و مــردم این اســتان برخی خانههــای خود را از
دســت دادهانــد و عدهای نیز نگراننــد که مبادا
ســیل وارد شــهرها و روستاهایشــان شــود و هر
آنچــه را که دارنــد با خود ببرد .البته مســئوالن
مــدام اعــام میکننــد کــه اوضــاع منابــع آبی
اســتان خوزســتان در کنتــرل و شــرایط در حال
تثبیت اســت .بــرای مثــال داریــوش بهارلویی
مدیر دفتر برنامهریزی منابع آب سازمان آب و
برق خوزستان روز گذشته حجم خالی سدهای
استان را یکمیلیارد و  ۳۰۰میلیون مترمکعب
عنوان کرد و از مردم خواست که نگران نباشند.
چراکــه رونــد ورودی بــه ســدهای اســتان
خوزســتان کاهش نســبی داشته اســت .به این
ترتیــب کــه میــزان ورودی به ســدهای اســتان
در حوضــه کارون  ۱۵۹۰مترمکعــب بــر ثانیــه،
در حوضــه دز  ۱۳۴۰متــر مکعــب بــر ثانیه ،در
حوضــه کرخــه  ۱۳۶۰مترمکعب بــر ثانیه و در
حوضــه مارون  ۱۷۸مترمکعب بر ثانیه اســت
که خروجیها نیز به همین میزان تنظیم شده
است.
اما سیل بهاری کشور فقط مربوط به خوزستان
نبود .در این مدت  24اســتان کشور دچار سیل
زدگــی بودنــد و گلســتان ،لرســتان و فــارس 3
اســتان دیگری بودنــد که خســارتهای زیادی
از ایــن پدیده متحمل شــدند .هنوز مشــخص

 3.5میلیارد دالر خسارت
به شهرها و روستاها
وارد شده است

نگاهی به خسارت سیل  1398ایران
 2میلیون نفر نیاز
به کمک دارند

 1076نفر
مجروح شده اند

 10میلیون نفر
خسارت جانی یا
مالی دیدهاند

 24استان تحت
تأثیر سیل قرار
گرفتهاند

 70نفر جان
خود را از دست
دادهاند

 54هزار
خانه کامال ً
تخریب
شده است

 89هزار
خانه آسیب
جدی دیده
است

پایتخت کشور
مرکز استان

استانهای خسارت دیده
درحال دریافت کمکهای
بشردوستانه

استانهای خسارت دیده
در وضعیت اضطراری و
درحال دریافت کمکهای
بشردوستانه

خانههای تخریب شده
خانههای آسیب دیده

 55هزار پتو دراختیار
سیل زدگان قرار
گرفته است

 276هزار بطری آب
معدنی توزیع شده
است

 11هزار نفر در
چادرهای موقت
اسکان یافته اند

 107هزار نفر در
کمپهای مخصوص
اسکان یافته اند

بــرای جلوگیــری از ورود ســیالب بــه مناطــق
نفتی دانســت که هر دو شــایعه با ادله تکذیب
شــدند .هرچنــد کــه برخــی از ایــن شــایعات از
جمله کمرنگ بودن حضــور دولت در مناطق
ســیل زده و بیاعتمادیها نســبت به پرداخت
هزینهها به سیل زدگان هنوز وجود دارد.
بــا ایــن حــال ســیل مخــرب و پرهزینــه ایــران،
دســتاوردهایی نیز برای کشور به همراه داشت
از جملــه پرشــدگی متوســط  76درصــدی
سدهای کشــور .بر اساس آمار شرکت مدیریت
منابع آب ایران از  178ســد مهم کشور  72سد
بیــش از  90درصد پرشــدگی دارند .بهطور کلی
بارندگی سال آبی جاری موجب شده که میزان

نیســت کــه ایــن معضل تــا چــه زمانــی ادامه
داشته باشد .
البته اینها فقط بخشــی از خســارتهای مالی
است .ســیل عالوه بر تهدید جان و ثروت افراد
موجــب از دســت دادن راه معــاش ،کســب
و کارهــا و تولیــد ،آســیبهای روحــی و روانــی،
مهاجرت ،تبعات سیاســی برای کشور و بهطور
کلی کاهش رشد و توســعه اقتصادی میشود.
وضــع اقتصاد ایــران احتماالً تــا مدتها تحت
تأثیر این سیالبهای ویرانگر خواهد ماند.
تبعات سیاسی سیل را هم میتوان در مواردی
نظیر شایعه بارورسازی ابرها توسط دولت و با
همکاری روســیه یا مسدود شــدن هورالعظیم

آب از  8.11هزار
خانه تخلیه شده است

روانابها در ســطح کشور به حدود  50میلیارد
مترمکعب برســد که براســاس پیشبینیهای
صــورت گرفته تا پایان ســال آبی جــاری حدود
 30تــا  40درصد دیگر نیز به حجم روانابهای
کشور اضافه میشــود و این رقم به  70میلیارد
مترمکعــب خواهــد رســید .بنابرایــن روانــاب
ایجــاد شــده در کشــور  3.5برابر ســال گذشــته
است.
از این رو با توجه به گســتردگی دامنه آثار سیل،
در صفحــات  11تــا  14امــروز ( 25فروردیــن
 )1398تبعــات مثبــت و منفــی ســیالبها را
در بخشهــای مختلــف اقتصــادی بررســی
کرد هایم.

خبر بد برای جهان؛ استقالل بانکهای مرکزی تهدید شده است

بانکهای مرکزی در عصر پوپولیسم
ریحانه یاسینی

بحرانهمیشگیوابستگی
در بانکهای مرکزی جهان سوم

خبرنگار

«منتقدان علــم اقتصاد میگویند کــه نظریههای
ایــن علم انتزاعی و بدون نتیجــه در جهان واقعی
اســت .یک مثال خوب برای پاســخ بــه آنها وجود
دارد :رشد جهانی استقالل بانکهای مرکزی طی
 25سال اخیر .در دهه  1970دستکاری نرخ بهره در
میان سیاســتمداران برای افزایش محبوبیت خود
بســیار عادی بود .این کار باعث می شد که طاعون
تــورم شــکل بگیــرد .بــه همیــن خاطر کشــورهای
ثروتمند و بسیاری از کشورهای کم درآمد سیستمی
را طراحــی کردنــد که در آن سیاســتمداران اهداف
اصلی برای ثابت نگه داشــتن قیمتها را طراحی
میکردنــد و بانکهــای مرکزی را بــرای اجرای آن
مستقل میگذاشتند .به همین ترتیب در یک نسل
میلیاردها نفر از مردم جهان در شرایط تورم پایین
و قیمتهای باثبات رشــد کردند و باور داشــتند که
سپردههای بانکی شان به خوبی کنترل میشود».
هفتــه نامــه اکونومیســت با ایــن مقدمــه ،گزارش
اصلــی شــماره این هفته خــود را آغاز کرده اســت.
اکونومیســت با تیتر «عصر دخالت» به این مسأله
پرداخته اســت کــه سیاســتمداران پوپولیســت در
کشورهای مختلف جهان استقالل بانک مرکزی را
تهدید کردهاند و این مسأله آنقدر خطرناک است
که میتواند دنیا را به یک بحران جهانی بکشــاند.
اکونومیست درباره وضعیت فعلی دستاوردی که
دنیا طی  25سال به دست آورد ،مینویسد« :امروز
این موفقیــت تحت تأثیــر پوپولیســم ،ملیگرایی
و نیروهــای اقتصــادی ای قــرار گرفتــه اســت کــه
سیاستهای پولی را دوباره سیاسی کردهاند».
ëëچرا استقالل بانک مرکزی برای زندگی همه مهم
است؟
در امریــکا ،دونالــد ترامــپ خواهــان کاهــش
نــرخ بهــره و به دنبال اخــراج کردن رئیــس فدرال
رزرو اســت .او مــی خواهــد اســتفان مــور و هرمــان

طرح :اکونومیست

مجیــب الرحمــان بویــان ســفیر بنــگالدش در تهــران بــا بیــان اینکــه
جمهــوری اســامی ایــران یکــی از اقتصادهــای بــزرگ اســت ،گفــت:
بنــگالدش به انــرژی ،مــواد اولیه و محصــوالت مختلــف و متنوعی نیاز
دارد ،از ایــن رو عالقــه مندیــم بــرای پیشــرفت بــا اقتصادهــای بزرگــی
همچون ایران کار کنیم.
تحریمهــا مشــکالتی بــرای همکاریهــای اقتصادی بــا ایران بــه وجود
آورده اســت ،اما با وجود شرایط حاضر ،تجارت بین دو کشور در شرایط
کنونی نیز ممکن است و نیاز داریم تا با یکدیگر کار کنیم/.ایرنا
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کیــن را برای ریاســت فــدرال رزرو معرفــی کند که
هــر دو از دوســتان او هســتند و هیــچ صالحیتــی
بــرای مدیریت فــدرال رزرو ندارنــد .از آن طرف در
انگلستان ،طرفداران برگزیت کفایت و انگیزههای
بانــک انگلســتان را موردانتقــاد قــرار میدهنــد.
در ترکیــه رجــب طیــب اردوغــان رئیسجمهــور،
کشمکشــی شــبیه به مسابقه طنابکشــی با بانک
مرکــزی کشــورش بــه راه انداختــه اســت .دولــت
هندوســتان نیز به جای رئیــس الیق بانک مرکزی
یــک کارمند داخلــی منعطــف را جایگزیــن کرده
کــه در آســتانه انتخابــات نــرخ بهــره را کاهــش
داده است.بر اساس گزارش اکونومیست ،معضل
سیاســی شدن و سیاســت زدگی آخرین بار در دهه
 1970دیده شد.
معضل سیاستزدگی آخرین بار در دهه ۱۹۷۰
مشــاهده شد .پس از جنگ نظام ارزی برتون وودز
دچار فروپاشــی شد و بانکهای مرکزی نتوانستند
تــورم ســرکش را مهار کنند .چرا که سیاســتمداران
آن زمــان ،زیر بار پذیرفتن هزینههــای کوتاه مدت
بیــکاری نرفتنــد .به همیــن خاطــر ،قیمتها طی
دو دهــه ســر بــه فلک کشــید و زندگی بــرای مردم
بسیار سخت شد .بسیاری از کشورها درگیر ابرتورم

شــدند و مردم آنها روز به روز فقیر و فقیرتر شدند.
در نهایــت دولتها به این باور رســیدند که باید به
بانکهــای مرکزی اســتقالل عملیاتــی بدهند .در
حوزه یــورو ،ژاپــن و بریتانیا ،بانکهــای مرکزی در
دهه  ۱۹۹۰میالدی بهطور قانونی مستقل شدند .در
امریکا،کاخسفیدحتیازبحثدربارهسیاستهای
فــدرال رزرو خــودداری کــرد و همیــن مســأله
باعث شــد کــه بحران جهانــی ســال 2008-2007
تمام شــود و نــرخ تــورم جهانــی در  4درصد باقی
بماند .حاال اما این دســتاوردهای جهان زیر ســایه
سیاســتمداران پوپولیســت تهدیــد شــده و خاطره
دورانی که باعث شد بانکهای مرکزی به استقالل
برســند ،از ذهنها محو شده اســت .از طرفی رشد
اقتصادی در جهــان کاهش یافته و رکود ،محتمل
شده است.
سیاســتمداران در آســیا ،اروپا و امریکا مشغول
فشار آوردن به بانکهای مرکزی و دخالت در امور
آنها هســتند و اکونومیســت با کنایه درباره تبعات
قدرت گرفتن پوپولیستها مینویسد« :شاید تورم
جهانــی دوباره از گور خود برخیزد ،آن وقت اســت
که بانکهای مرکزی ضعیف باید برای کشتن آن
جانبکنند».

استقالل بانک مرکزی به این معناست که سیاستمداران
و قدرتمنــدان نتواننــد در سیاســتهای پولــی دخالــت و
یادداشت
دســتکاری داشــته باشــند .در شــرایطی که بانــک مرکزی
اســتقالل داشــته باشــد ،دولــت بایــد بانــک مرکــزی را
سیاســتگذار در جهــت افزایش قدرت پــول ملی بداند و
اما دولتها در تمام دنیا کوتاه مدت هستند و میخواهند
بهاءالدینحسینی کــه در زمــان خودشــان ســرمایهگذاری کــرده ،تقاضــا را
هاشمی تحریــک کننــد تا تولید بــاال برود و در نظر مــردم محبوب
اقتصاددان جلوه کنند.
در این شــرایط با کســری منابع مواجه میشوند و به همین
خاطر به اســتقراض از بانکها و بانک مرکزی و چاپ اسکناس رو میآورند و یا
نرخ سود بانکی را دستکاری میکنند.
بــا مقاومــت بانک مرکزی هم دولتها در صدد برکنــاری مدیر کل برمی آیند.
رئیس بانک مرکزی هم اگر پشــتیبانی نداشــته باشــد ،مجبور میشود که به این
خواســتها تمکیــن و ســازش کنــد .از همین جــا ،اعوجاج و انحــراف اقتصادی
شــروع میشود .تورم ،فساد ،رانت چند نرخی شدن همه آنها فساد و مشکالت
ایجاد میکند و نظام سیاســی کشــور با انبوهی از مشــکالت و هزینههای جانبی
مواجه میشود.
بانکهای مرکزی در کشــورهای جهان ســوم هم بهطور کل هیچ اســتقاللی
ندارند و رؤســای بانکهای مرکزی با دســتور مســتقیم رئیس جمهور منتصب
میشوند .همیشه بحران دارند و بحران هم همیشه توجیه دارد.
جنگ ،ســیل ،بیکاری جوانان ،خشکســالی و ...همیشــه توجیهی اســت برای
اینکــه دولتهــا از بانــک مرکــزی اســتقراض و سیاســتهای پولــی و مالــی را
دســتکاری کنند .در کشــورهای جهان ســوم ،دولت بانک مرکزی را وابسته کرده
و میخواهــد کــه تــورم هــم ایجاد نشــود ،بــه همین خاطر ســراغ سیاســتهای
دستوری میرود.
امــا بازار راه خودش را پیدا میکند ،اقتصاد وارد رکود میشــود ،رانت شــکل
میگیــرد ،مؤسســات غیرمجــاز و انواع ســازمانهایی که بتوانند پــول مردم را از
جیب شــان درآورند و بحران ایجاد کنند ،شــکل میگیرد .در کشــور ما هم روند
کارها همیشه به همین شکل بوده است.

