این زمینه از کارآیی الزم برخــوردار نخواهند بود .به همین
دلیــل بود کــه از ابتــدای ســال  ،1396بانک مرکــزی تالش
کرد از طریق اتخــاذ برخی اقدامات نظیر مبــارزه قاطعانه
با مؤسســات مالی غیرمجــاز ،اجرای برنامــه جامع تبدیل
اضافــه برداشــت بانکهــا بــه خطــوط اعتبــاری ،مداخله
فعالدربازاربینبانکیریالی،ایجادهماهنگیهایالزمبا
وزارتاموراقتصادیوداراییبرایانتقالمعامالتثانویه
اوراق دولتی ســخاب به بازار سرمایه ،تعدیل سهم گواهی
سپرده و سپردههای بانکی از مجموع دارایی صندوقهای
سرمایهگذاریبادرآمدثابتودرنهایتدستیابیبهتوافق
ســازنده با خودروســازان ،زمینههای الزم جهت موفقیت
سیاستهای مربوط به نرخ سود را فراهم آورد.
بــه واســطه ایجــاد ایــن بســترها بــود کــه بخشــنامه
هشتبندی نرخ سود ،توانســت نقش مؤثری را در کاهش
رقابت ناســالم بانکها در حــوزه تجهیز منابــع ایفا کند؛با
توجــه به اینکــه بررســیهای میدانی و بازرســی بیــش از 5
هزار شــعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها
و مؤسسات اعتباری در رعایت سقفهای نرخ سود ابالغی
از ســوی بانک مرکزی داشــت ،اجرای این سیاســت عالوه
بــر کاهــش قابــل مالحظــه ســیالیت ســپردههای بانکی،
اثرپذیری سایر بازارها بویژه بازار ارز از سیاستهای پولی را
ب هحداقلرساند.
باوجود اینکه بررســیهای علمی داخل و خارج کشــور،
نشاندهنده سازگاری حرکت نرخ ارز با متغیرهای بنیادین
اقتصادی کشــور بود ،طــی ماههای اخیر و بــ ه دلیل فضای
روانــی خارجــی و تزریق جــو انتظاراتــی داخلی ،بــازار ارز با
التهاب و حمالت ســفتهبازانه مواجه شــد که متعاقب این
التهابات ،بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی ،مجموعه
اقداماتی را در قالب یک بســته سیاســتی کوتاهمدت اتخاذ
کــرد .انتشــار اوراق گواهی ســپرده ریالی با نــرخ  20درصد،
گواهــی ســپرد ه ریالــی مبتنــی بــر ارز یک و دو ســاله بــا نرخ
ســود به ترتیــب  4و  4/5درصــد و طرح پیش فروش ســکه
بهــار آزادی با قیمت قطعی شــشماهه  14میلیون ریال و
یکســاله  13میلیون ریال ،اجزای بســته اخیر بانک مرکزی
بودنــد کــه در اواخــر بهمــن  1396ارائه شــد .اجرای بســته
مزبورواجدآثارمعنیداریبرکاهشالتهاباتبازارارزبود.
بررســی عملکرد بسته سیاســتی اخیر ،مؤید استقبال قابل
توجــه آحــاد جامعــه از گواهی ســپرده ریالی اســت؛ لیکن
عملکــرد مربوط به فــروش گواهی ســپرده ریالی مبتنی بر
ارز و پیش فروش ســکه چندان قابل توجه نبوده که این امر
شــاهدی بر نبود ناترازی معنــیدار در بــازار ارز و همچنین
جــذاب بودن بازار پول برای ســپردهگذاران اســت که امری
معمولدرفرآیندتجهیزمنابعبانکهابهشمارمیرود.
نکتــه مهم در این زمینه این اســت که بســته اخیر بانک
مرکــزی ،صرفاًب ه دلیل جلوگیــری از تأثیرپذیری روند نرخ
تورم از نوســان کوتاهمــدت نرخ ارز اتخاذ شــده و به محض
رفع شــدن این نوسان شــرایط سیاســتگذاری پولی به روال
عــادی خــود برخواهــد گشــت؛ بایــد پذیرفــت کــه مقولــه
سیاســتگذاری پذیرش یک هزینه با هدف ب ه دست آوردن
یک مزیت باالتر برای اقتصاد است و به همین دلیل بانک
مرکــزی ایــن هزینــه را بــ ه دلیــل حفــظ ثبــات قیمتها در
اقتصــاد اتخاذ کرده و بر این باور اســت که تنها با کنترل نرخ
تورم میتوان به انجام اصالحات اساســی در نظام بانکی و
کلاقتصادامیدواربود.
درواپســینروزهایســال 1396بســرمیبریم.
جنابعالی چه چشــماندازی برای بازار پول در سال
آیندهترسیممیکنید؟
با توجــه به اینکه در یــک دهه اخیــر ،فعالیتهای بازار
غیرمتشــکل پولی همــواره بهعنوان یکی از مــوارد اخاللزا
در بازار پول کشــور مطرح بوده است ،اقدام مهم و برجسته
بانــک مرکــزی در ســال  1396در خصــوص ســاماندهی
کامل مؤسســات غیرمجــاز بســیاری از نگرانیهای مربوط
بــه تأثیرپذیــری سیاســتهای پولــی بانــک مرکــزی از
فعالیتهای مؤسسات غیرمجاز در سالهای آینده را رفع
میکند؛هر چند وضعیت تمام ســپردهگذاران مؤسســات
مزبــور (عمدتــاً ســپردهگذاران کالن) بــه صــورت کامــل
تعیین تکلیف نشــده و برخی از آنها در فرآیند ســاماندهی
قرار دارند ،لیکن بــا اطمینان میتوان گفت در حال حاضر
هیچگونه مؤسســه غیرمجــازی (همانند آنچه در گذشــته
وجود داشــت) در حــال فعالیت نیســت .از ســوی دیگر ،با
تعمیق بازار بینبانکی و اســتمرار نرخ سود متناسب مورد
عمــل در ایــن بازار قــدرت هدایت نرخ ســود توســط بانک

چرا بخش خصوصی بازی داده نمیشود؟
مسعود خوانساری
رئیساتاقبازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران

الاقل در یکســال گذشــته ،رئیس جمهــوری چندین
بار در تحلیل وضعیت اقتصادی و اهــداف دولت در مورد
آینــدهراهبردهایاقتصادیکشــوراشــارهکردهانــد«کاررا
بایدبهمردمواگذارکرد»«،دولتتاجرخوبینیستوباید
بنگاههایــشرابهمردمواگــذارکند»و«هــرکاریکهمردم
میتوانندانجامدهنداگربهدولتواگذارشود،حتماًضرر
میکنند ».همین ســه مؤلفه مورد تکرار رئیسجمهوری،
تأییدمیکندکهاصلیترینمقاماتاجراییکشــورهمبه
اینگزارههایمهممعتقداســتکهخصوصیســازیراه
ناگزیرخروجاقتصادایرانازبنبستاست.
بااینحالاینســؤالمطرحاســتکهچراباوجوداین
باور،طیپنجســالگذشتهباشتاببیشــتریدراینمسیر
حرکتی صــورت نگرفته اســت؟ دولت در محیــط اجرایی
نقشــیاساســیوانکارنشــدنیداردکهاســتفادهدرستاز
اختیــارات میتوانــد ســرآغاز تحــوالت زیــادی در اقتصاد
کشــور شــود .متأســفانه با وجود تأکیدات فراوان در جهت
خصوصیسازیهنوزمشکالتیاساسیوجودداردازجمله
تســلطبــاورودیــدگاهمغایرباتوســعهبخــشخصوصی
واقعــی در کشــور ،توجه نکــردن بــه آزادســازی اقتصادی
بهعنوان مقدمهای برای خصوصیسازی ،تجاوز دولت از
حیطــهفعالیتهاینظارتیوتصدیگــری،فقدانطرح
راهبردی مــدون ،جامع و فراگیر برای توســعه اقتصادی-
صنعتیدرکشــور،بیثباتــیدرسیاســتگذاریهایخردو
کالنونداشتنامکانتعیینچشماندازتوسعه،پشتیبانی
قانونــیناکافیدرجهتتولید،صادراتوســرمایهگذاری
خارجی،پشتیبانیناکافیازبنگاههایکوچکومتوسطودر
عینحالحمایتغیرمنصفانهازفعالیتهایاقتصادی
و ایجــادشــرایط انحصار درکشــور،ویژگیهایســاختاری
اقتصادی وابسته به نفت ،نداشــتن توان رقابتپذیری در
بازارهایجهانیبهدلیلهزینههایباالیتولیدوصادرات
ونداشتنامکاناتبهر هگیریازفناوریهایروزجهان.
فضایتنگومحصوررشدبخشخصوصی
اثبــات ایــن ادعــا کــه بخــش خصوصــی در ســالهای
متمــادیدراقتصــادایــراناجازهرشــدنیافتهاســتکاری
سخت نیست .نشانه توســعه نیافتن بخش خصوصی در
اقتصادکشورباتوجهبهآمارهایمربوطبهتشکیلسرمایه
بخشخصوصیپیداست.اگرچهدرطولاینسالهاتولید
ناخالصکشــورنزدیکدوبرابرشــدهاماتشــکیلســرمایه
بخشخصوصیازســال 1355تاســال 1392تقریباًثابت
بــوده اســت .بخــش خصوصــی در ســال  1355معــادل
15هزارمیلیاردتوماندربخشماشینآالتسرمایهگذاری
کرده اســت .جالب اینکه این عدد در سال 1392هم تقریباً
بدون تغییر ،همان مقدار است .یعنی با وجود نوسانهای
کوچکوبزرگ،کلحجمسرمایهگذاریبخشخصوصی
ثابتماندهاســت.اگرنهاددولتمعتقدبهتوسعهبخش
خصوصیباشد،میتواندمسائلیحداقلیراکهدرحیطه
اختیاراتخودشاســت،حلکند.بهطورخاصنخستین

مرکزی از مســیر این بــازار افزایش یافته و بانــک مرکزی در
ســال های آینده توان سیاستگذاری بیشــتری در زمینه نرخ
ســود خواهد داشــت .بنابراین در مجموع میتوان گفت در
سال آینده نگرانی خاصی در زمینه مدیریت نرخهای سود
در بازار پول وجود ندارد.
ب ه طور کلی رویکرد بانک مرکزی درسال آینده ،استمرار
روی هسالهایگذشتهمبنیبرحفظثباتقیمتهاستکه
به تبع آن سیاســتهای منضبطانه پولی همچون گذشــته
اســتمرار یافتــه و در راســتای آن ،کنتــرل پولــی (پایــه پولی،
نقدینگــی و )...با هدف کنترل نرخ تورم در دســتور کار بانک
مرکزیقرارخواهدگرفت.
مســلماًبا اتخاذ چنین روشــی کــه منتج بــه تثبیت نرخ
تــورم در ســطوح ضمنــی هدفگــذاری شــده خواهد شــد،
برنامه بانک مرکزی برای کاهش بیشتر نرخ سود نیز تداوم
خواهد یافت که این امر کمک شایانی به کاهش هزینههای
تأمین مالی و رونق بخشــی به تولید خواهد کرد .باید به این

گامایجــادیکبازاررقابتیبینبخــشخصوصیودولتی
اســت .متأســفانه در حــال حاضــر شــرکتهای دولتــی،
شبهدولتیونهادهایوابستهدریکرقابتناسالمبابخش
خصوصی قرار دارند چرا که آنها امکانات و دسترسیهایی
دارند که بخــش خصوصی از آن محروم اســت .در اقتصاد
ایــرانرقابتسالهاســتکهنادیــدهگرفتهشــدهو فقدان
بهر هوریبهیکعادتمعمولتبدیلشدهاست.
مسألهتکراریارز
متأسفانهسیاستگذاراناقتصادیکشورهیچعالقهای
بهدرسگرفتنازتجربیاتگذشتهندارند،نمودعینیاین
نظریــهرامیتواندرالتهاباتهرچندســالیکباربــازارارز
دید.زمانیکهقیمتارزدربازارواقعینباشد،همیشهباید
انتظار شــکلگیری التهاب را در بازار داشت .نسبت به این
مسأله توسط بخش خصوصی بارها هشدار داده شده بود
کهوجودارزچندنرخیوثابتنگهداشتنقیمتبااستفاده
ازسیاســتهایتزریــقارزالجرمبهبحــرانمیانجامد.با
ایــنهمهدرحالیکهدرمقاطعیمانندکمــیپسازآغاز
بــهکاردولتیــاانعقادبرجــام،قیمــتارزدربــازارآزادبه
قیمتواقعینزدیکبودوفاصلهبینارزمبادلهایوآزاد
نیزبســیارکاهشیافتهبودازاصالحــاتارزیطفرهرفت.
افزایــشمســتمرنقدینگی(گرچــهازآهنگایــنافزایش
کاستهشدهاست)بههمراهتعدیلنکردننرخارزباتوجه
بهتفاوتنرختورمداخلیوخارجی،باعثشــدتابتدریج
زمینــهبــرایجهشنــرخارزآمــادهشــود.وزمانــیکهاین
التهابدربازارشــکلمیگیرد،اقداماتیکهازسویدولت
بــرایرفــعبحرانصــورتمیپذیــردماننــدبرخوردهای
پلیســی،تزریقوعرضهبیشــتریاارائهبستههایسیاستی
بانرخهایســودباالخودمشــمولعــوارضجانبیزیادی
اســتکهبهحــلاصلمســألهکمکــینمیکندوخــوددر
میانمدتمیتواندزمین هسازبروزمشکالتدیگریباشد.
ازجملهاینکهبانکمرکزی،کهنرخسودبانکیرابهصورت
دســتوری کاهش داده بود ،با چه مکانیســمی قادر خواهد
بودبانکهارانســبتبهپرداختســود 20درصدیوعده
دادهشدهدرسیاستهایجدیدبهسپردهگذاران،توانمند
ســازد،آنهمدرشرایطیکهنظامبانکیخودبامشکالت
متعددیمواجهاست.
بایــدبهایــننکتهمهمتوجــهکردکهیکیازمشــکالت
بخشخصوصیدرراهتوسع هیافتگی،بیثباتیدربازارها
وقیمتهاینســبیازجملهبازارارزوناتوانیسیاســتگذار
در ارائه تصویر روشن از چشمانداز این بازارهاست .بخش
خصوصــیکهنداندوضعیتنــرخارزدریکچشــمانداز
چندســالهچــهرونــدیخواهــدداشــت،نمیتوانــدبرای
توســعهخطــوطتولیــدجدیــد،برنامهریــزیبــرایتولید
صادراتمحور ،جلب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت،
یــاحتیدریافــتتســهیالتارزیاقــدامکند.پــایبخش
خصوصیبســتهدروزنههایســنگینونمونههاییازاین
موانعبلنددراقتصادایرانبسیاراست.

نکته توجه داشت که بهدلیل مشکالت ساختاری متعددی
کــه در ترازنامه بانکهــا وجود دارد (نظیر بــاال بودن بدهی
بخــش دولتی بــه بانکها ،باال بودن مطالبــات غیرجاری و
داراییهای غیرنقد بانکها) ،مالحظات اساســی در زمینه
کاهــش قابــل توجــه و پایدار نرخ ســود وجــود دارد که حل و
فصل ریشهای مشکالت مزبور ،صرفاًاز طریق اجرای طرح
اصالحنظامبانکیمیسراست.
بهعبــارت دیگــر و بهعنــوان یــک برنامــه بلندمــدت و
ســاختاری برای بهبود کیفیت واســطهگری مالی بانکها،
برنامهاصالحنظامبانکینقشهراهیاستکهاجرایکامل
آن میتوانــد بخش قابل توجهی از مشــکالت کنونی نظام
بانکی و به تبع آن کل اقتصاد را رفع کند .بدیهی است که به
دلیلگستردگیمشکالتودرهمتنیدگیروابطمالیمیان
دولت ،نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد ،بهثمر نشستن
طرح اصالح نظام بانکی مســتلزم همکاری تمام نهادها و
دستگاههایذیربطاست.

سالنامه 96

اقتصادی
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