راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ ارز و ﺟﻬﺶ ﺗﻮرم در
اﯾﺮان
نویدنو 25/08/1399

-ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﻌﻮدی

ﺗﻮرم ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در اﺛﺮ
روﻧﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻃﺮف
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺷﺪت رﮐﻮد و ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺮخ ارز ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ورود ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و
ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗــﻮرم ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳــﺖ و
واﻧﻤــﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮔﻮﯾــﺎ ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠــﻞ
در اﯾﻦ
اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻮرم ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﯽاﻧﺪازم
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮرﻣﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازم.

ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﮐﻮد و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻋﻠﺖﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻی  20درﺻﺪ رﻧﺞ ﺑﺮده
)اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ )ﺑﺨﺶ ﯾﮏ( ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﻌﻮدی ،اﻓﻖ
اﻗﺘﺼﺎد( و ﻧﺮخ ﺗﻮرم آن از ﺳﺎل  1396ﺟﻬﺶ ﮐﺮده و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی  40درﺻﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮرم در ﺳﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  1380ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان رﺷﺪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻی  25درﺻﺪی آن اﺳﺖ) .اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ )ﺑﺨﺶ
ﯾﮏ( ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﻌﻮدی ،اﻓﻖ اﻗﺘﺼﺎد( اﻣﺎ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮرم دارد؟

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮب ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪ

ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﺟﺎر زده ﻣﯽﺷﻮد رﺷﺪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ذاﺗﻪ ﺑﺪ و ﻣﺬﻣﻮم ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭼﺎپ ﭘﻮل و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭼﺮخﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوره
ﮔﺴﺘﺮش و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ژاﭘﻦ،

ﮐﺮه و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن ﭼﺮخ
اﻗﺘﺼﺎد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎ ﮐﺴﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﺳﮑﻨﺎس ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دارای روﻧﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺗﻮرم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎدی از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺸﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮزم زا
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮرم را
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺧﻮب
ﺑﻮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ در رﺷﺪ ﺗﻮرم در
اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
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دﻻرﯾﺰه ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از
راﻧﺖ اﻧﺮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ
و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ راﺳﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺎ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی
واﺳﻄﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺤﺼﻮل و
ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از  10ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ آن ﺑﻪ
واردات واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺤﺮان ارزی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ،
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،آرد ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎی ،روﻏﻦ ،ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی راﯾﺞ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
را ﺗﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان دﻻرﯾﺰه ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﺗﻤﺎم
ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎده ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ ،در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
داراﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و
ورود آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ واﺣﺪی ﺑﻬﺮه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وام درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرم داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
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ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﮔﺴـﺘﺮش ﻗـﺎرچ ﮔـﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ وﯾـﮋه در دوﻟـﺖ دوم
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺛﺮوتﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب و
ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺛﺮوت ﮔﺮد آوردﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﺑـﺪﻫﮑﺎران ﺑـﺰرگ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ دارای  70درﺻـﺪ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  216ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن )ﻃﺒﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل  (97ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻬﺮه داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر  403ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ) .اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،اﯾﺮﻧﺎ ،آذر  (97ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﻮزان
در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻮدﺗﺎی ارزی ﺳﺎل  96و ﺟﻬﺶ ﺗﻮرﻣﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه از دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ
آن ﭼﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
 40درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ از ﺳﺎل  96ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ارزی روی
داده اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ارزی در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ
در ﺷﯿﺮاز اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻧﺮخ ارز ﺣﺎﺻﻞ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﺳﺖ و
ﻧﺮخ ارز ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روش در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز و ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ارزی ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رخ داد و ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ) «.اﯾﺮﻧﺎ 29 ،آذر  97ﺷﯿﺮاز( اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﮐﻠﯽ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازیﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺗﻬﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﯿﻬﺎن ،دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ﺗﻨﻬﺎ راه رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮوزان ﻓﺮد ﻋﻀﻮ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﺪای ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮوزان ﻓﺮد رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد :در
اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی )ﺑﻪ ارز( ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻫﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد) .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآورد؟ اﯾﻠﻨﺎ ﻣﻬﺮ  (99ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از
ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر ﺷـﺎﻣﺦ )ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺪﯾﺮان ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﺸـﻮر( در
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻫﺮ  5زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻢﺗﺮ از ﻋﺪد  50و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﮐﻮدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ »ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ« ﯾﺎ
»ﻟﻮازم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه« اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ از ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ و 35.64
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روی »ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﻈﺎرات« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﺳﺖ) .ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮﯾﻮر (99

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارز ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و )در اﯾﻦﺟﺎ( ﺟﻬﺶ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮرم ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ
در اﺛﺮ روﻧﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮرم رﮐﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺷﺪت رﮐﻮد و ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺮخ ارز ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از
ورود ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.

ﺗﻠﮕﺮام آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی

