غیرمجــاز که آســیب زیــادی بــه ســپردهگذاران وارد
کردند ،دولــت طرح تازهای بــرای رتبهبندی بانکهای
مجــاز در دســتور کار دارد .طبــق ایــن طــرح بانکهــای
مجــاز کشــور بــر اســاس عملکــرد ،میــزان ســرمایه و
ســایر شــاخصها و اســتانداردها رتبهبندی شــده و این
رتبهبنــدی اعــام عمومی میشــود تــا مردم بــا آگاهی
کامــل بانــک خــود را انتخــاب کننــد .این طرح در ســال
آینده اجرایی میشود.
مطالبــات معــوق شــبکه بانکــی و همچنین
بدهی دولت به بانکها از جمله مشکالت نظام
بانکی محســوب میشــود که دراین بین بسیاری
از فعــاالن اقتصــادی نیز درگیــر هســتند .ظاهراً
دولت طرح جدیــدی برای بازکــردن این گره در
دست اجرا دارد .جزئیات این طرح چیست؟
روشــی بــرای تســویه بدهــی و مطالبــات بانکهــا
طراحی شــده اســت که کمک زیــادی به نظــام بانکی و
همچنین فعاالن اقتصادی میکند .براساس این طرح
مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر
از دولــت طلــب دارنــد میتوانند بدهی و طلــب خود را
تهاتر کنند و به صورت کامل حساب خود را تسویه کنند.
بدین ترتیب شــخص حقیقی یا حقوقی کــه به بانکها
بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد
وضعیت بهتری پیدا میکند .از ســوی دیگر بانکها نیز
درایــن روش بابــت طلب خــود با دولت طرف حســاب
میشــوند .حال به این دلیل که به طور معمول بانکها
بهدلیــل خطوط اعتباری یا اضافه برداشــتها به بانک
مرکزی بدهکار هســتند بدهی خود به بانک مرکزی را با
طلبی که از دولت دارند تهاتر میکنند.
برایــن اســاس هــم وضعیــت شــرکتی کــه بــه بانک
بدهــکار بــوده روشــن میشــود و هــم طلــب بانکها از
دولت تســویه میشــود و بدین ترتیب گــره ای که دراین
بخش وجود دارد باز میشود.
 شــبکه بانکــی طی ســالهای گذشــته اموال
و امالکی خریــداری کرده یــا به آنها واگذار شــده
اســت که کمکــی بــه اقتصــاد نمیکنــد .دولت
درایــن زمینــه چــه تکلیفــی برعهــده بانکهــا
گذاشته است؟
از یــک و نیم مــاه پیش فــروش اموال مــازاد بانکها
سرعت گرفته و آگهی مزایده آن در سطح رسانهها دیده
میشود که به طور قطع روند فروش اموال مازاد سرعت
خواهــد گرفــت .تکلیــف دولــت درخصــوص فــروش
اموال مــازاد بانکها باعــث افزایش ســرمایه بانکها و
قدرت تســهیالتدهی آنها میشــود .براساس شرطی که
دولت بــرای مدیــران بانکی گذاشــته اســت ،بانکهای
دولتــی و خصوصی مکلف شــدهاند تا امــوال مازاد خود
را در مزایدههــای دولتی به فروش برســانند .بانکهای
دولتــی کــه مکلفنــد تا امــوال شناســایی شــده خــود را از
طریق مزایدههای دولتی به فروش برسانند .بانکهای
غیردولتی نیز طبق مــواد  16و  17قانون رفع موانع تولید
بایــد اموال مــازاد خــود را درمهلتی که در قانــون تعیین
شــده به فروش برســانند که در غیراین صورت مشــمول
جریمه مالیاتی خواهند شــد .دراین زمینه ســازمان امور
مالیاتی نیز کار خود را آغاز کرده است.
براســاس مهلتــی که دولــت بــرای بانکهــا تعیین
کرده اســت ،آنهــا حداکثر باید تا خرداد ماه ســال 1397
امــوال مــازاد خــود را به فــروش برســانند .طبــق قانون
درصورتــی کــه بانکــی نتواند ایــن امــوال را بفروشــد به
صورت پلکانی از  20تا  50درصد باید مالیات به سازمان
امــور مالیاتی بپردازد .بدین ترتیــب فروش اموال مازاد
بــه نفع شــبکه بانکــی هم هســت چراکه با فــروش آن و
تبدیل اموال به پول نقد ضمن افزایش سرمایه در ازای
اعطای تســهیالت ســود دریافت میکنند اما درغیراین
صورت باید جریمه مالیاتی بپردازند.
 درشــرایط فعلی بازارمسکن که هنوز وارد فاز
رونق نشــدهاســت،فروشایناموال درمهلت
تعیین شده امکانپذیر است؟
خوشــبختانه فروش رفته اســت ،به طوری که ظرف
یک مــاه و  10روز اخیر بالغ بر  1800میلیارد تومان اموال
مازاد تنها بانکهای دولتی فروش رفته است.
 سال آینده معیشت و رفاه مردم چه تغییری
خواهد کرد؟
تمام تالش دولت دوازدهم این است که معیشت و
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روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانکها طراحی
شده است که کمک زیادی ب ه نظام بانکی و همچنین
فعاالن اقتصادی میکند .براساس این طرح مؤسساتی
که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت
طلب دارند میتوانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند
و به صورت کامل حساب خود را تسویه کنند

رفــاه مردم بهبود یابد و تمام برنامههایی که برای رونق
تولیــد و رفــع موانــع آن و همچنین اشــتغالزایی تدوین
و ابالغ شــده اســت نیــز با همین هــدف عملیاتی شــده
است.
بــرای مثــال طــرح جایگزینــی خودروهای فرســوده
درکنــار کاهــش آلودگــی هــوا و کمــک بــه تولیــد داخــل
در زنجیــره خــود شــغلهای زیــادی را ایجــاد میکنــد
کــه ایــن اشــتغالزایی بــه بهبــود رفــاه مــردم منجــر
خواهد شــد .همچنیــن بازســازی بافتهای فرســوده و
بازآفرینــی شــهری نیــز همین نقــش را خواهد داشــت
و موجــب افزایــش تولیــد مصالــح و اشــتغال خواهــد
شد.
ازســوی دیگر طــرح دولت برای واگــذاری پروژههای
عمرانــی نیمــه تمــام بــه بخش خصــوص نیــز تحرک
بزرگــی درفعالیتهــای اقتصــادی ایجــاد خواهد کرد و
بخش خصوصی با پذیرش این پروژهها زمینه اشــتغال
افراد بیشتری را فراهم میکند.
 به اعتقاد کارشناســان رشــد نقدینگی و ورود
آن به بازارهــای مختلف نظیر ارز ،طال و مســکن
آثــار منفــی بههمــراه دارد .دولت بــرای اینکه از
آثار مخرب نقدینگی جلوگیــری کند چه طرحی
دارد؟
نقدینگــی بــرای اینکه در خدمت اقتصاد باشــد باید
بهســمت تولیــد هدایــت شــود و بــرای تحقــق ایــن امر
دولــت برنامههــای محــوری در دســتور کار دارد .دراین
زمینه انتشــار اوراق مشــارکت و بدهی و همچنین رونق
بورس که شــاخص کل آن هماکنون باالی  90هزار واحد
اســت ،بهعنوان روشهایی برای جذب نقدینگی عمل
میکنند.
فــروش گواهی ســپرده ریالی با نــرخ  20درصد که به
مدت دو هفته از  28بهمن تا  10اسفند در سطح بانکها
انجام شــد ،سیاست مقطعی دولت برای رفع التهابات
در بــازار ارز بــود و جزو برنامههای محوری نبوده اســت.
از ســوی دیگر طــرح اصالح نظــام بانکی کــه در ابتدا به
آن اشــاره شــد نیز بهطــور قطــع درجهت هدایــت مؤثر
نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود.

سرشــتوسرنوشــتاقتصادایــراندرســطحخانواده،
بنگاهوکالن دستکمازسال 1330تاامروزبارقابتوآزادی
اقتصــادیبیگانهبــودهونهاددولتبافاصلــهایدورازنظر
ارتفــاعقــدرتدرپلههایباالایســتادهونهادهــایخانواده
وبنــگاهدرکــفقــدرتبودهانــد.ایــنتوزیــعنابرابــرقدرت
بویــژهبهلحاظدســتباالینهــاددولــتونهادهایاصلی
ادارهکنندهجامعهدرامورسیاسیومالکیتبرمنابعطبیعی
درذاتاقتصادایرانجایگرفتهونهادینهشــدهاســت.این
وضعیــت بــرای اکثریتجامعــه ایرانــی و حتــی نخبگانو
روشنفکرانحالتیپذیرفتهشــدهبودهاست.پسازپیروزی
انقالب اســامی چند اتفاق و تصمیم ســترگ در دورههای
گوناگون شــکاف قدرت را میان نهادهــای مدنی و نهادهای
حکومتــیافزایــشداد.ســهقانونسرنوشــتســازشــورای
انقالباســامیدرفاصلــهبهمن 1358تاتابســتان1359
شــاملقانونحفاظتتوســعهصنایــع،قانونملــیکردن
بانکهــاوبیمههاوقانونتقســیمزمینتوســطهیأتهای
7نفرهاقتصادایرانرابیشازپیشدرچنگدولتقرارداد.
اصل 44قانون اساســی نیز راه را برای تســلط دولت بر ارکان
اقتصادوتضعیفبخشخصوصیصافکرد.درحالیکه
اقتصادایراندریکدورهحدود27سالدوبازیگراصلیرابر
خود هموار میکرد اما دولت ناکاربلد و تمرکزگرای محمود
احمدینژادوهمچنینمجلساصولگرایکقانونعجیب
برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44تدوین و اجرا
کردند.برپایهاینقانونکهبهقانونخصوصیسازیمشهور
اســتوبرخالفسیاســتهایکلیاصل 44کــهبایدقدرت
اقتصــادیبهبخــشخصوصیتفویضمیشــدیکضلع
سومشاملنهادهاینظامیوانتظامینیزبهصحنهاقتصاد
آمدوبازیگرانسهضلعیشدند.
پــسازاجرایــیشــدنقانونیادشــدهودریــکدورهچند
ســالهاقتصادایرانبهیکــیازپیچیدهتریــناقتصادهاازنظر
ســطحبازیگــران،ذینفعــانومناســباتنهادهــایگوناگون
تبدیل شده است ...درحال حاضردر اقتصاد ایران سه سطح
از فعالیتها از ســوی نهادهــا صورت میپذیرد؛ یک ســطح
ازفعالیتهــامربــوطبــهدههاشــرکت،مؤسســه،ســازمانو
بنگاهاســتکهبهطورمیانگینحدود ۷۰تا ۷۵درصدبودج ه
ساالنه کل کشــور را به خود اختصاص میدهد .مدیران ارشد
این دسته از شــرکتها و ســازمانها طیفی قدرتمند شدهاند
کــهیکیازکارهــایآنهامقابلهباشــفافیتاســت.اماعموماً
نهادهایتازهپاوتازهتأســیسدرنظاماقتصادایرانکهبویژه
پــس از اجرای قانــون اصل ،۴۴پدیدار شــدهاند شــرکتهای
عمومــی شــبه دولتیانــد کــه بــه نهادهــای عمومی شــامل
نهادهاینظامیوابســتههستند.بهدلیلســهمفزایندهاین
دسته از شــرکتها در کل اقتصاد ایران ،مشکل در حوزه عدم
شــفافیتبیشترشــدهاســتچونشــرکتهایدولتیبههر
حالدرسازمانبازرسیکلکشورودردیوانمحاسباتپرونده
دارند و مدیران این شــرکتها مطابق قانون به پرســشهای
ایــننهادهــاینظارتیجــوابمیدهنــداماشــرکتهایدر
اختیــارنهادهــاینظامیحتیشــایددرهمیــنانــدازهنیزاز
سوینهادهاینظارتیتحتپوششقرارندارند.شرکتهاو
مؤسساتیکهدراختیاربرخینهادهایخاصقراردارندهرگز
درشرایطروشــنقرارنگرفتهاندوشفافیتمالیواطالعاتی
از جانــب آنهــا رعایــت نمیشــود و از پنهــانکاران بــزرگ
بهحسابمیآیند.
این شرایط به اضافه اینکه این بنگاهها به رانت اطالعاتی
قدرتمندیدسترسیدارندوهمچنینبهدلیلداشتنقدرت
سیاسیمنسجم،کارکردهارادراقتصادایراننامتعادلکرده
اســت.اگرقراربرایناســتکهکســبوکاردرایرانبرایهمه
شــهروندانوهمهگروههایانســانپراکندهدرایــنمرزوبوم
یکســان و عادالنه باشــد باید توزیع قدرت دوباره برقرار شــود
وشــایددراینمرحلهاززندگــیاقتصادیایرانهمانطورکه
رهبر معظم انقالب توصیه کردهاند شرکتهای درمالکیت
نهادهــای نظامــی و انتظامــی به بخــش خصوصــی واقعی
واگذارشــود.استمرارتصدیگرینهادهاینظامیدراقتصاد
ایراناحتمالتوزیعمتعادلومتوازنقدرتاساسیراکاهش
میدهد.یادمانباشــداینوضــعراهرابرایافزایشاحتمال
کارآمدیبهدستآمدهازمسیرقانوناساسیکاهشمیدهد
وتعارضمنافعمیانشهروندانونهادهایقدرتنظامیرا
افزایشخواهدداد.
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