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کارشناسان در واپسین روزهای سال به «ایران» پاسخ دادند

خبرنگار

در آخرین روزهای باقی مانده از سـ ــال  99از متخصصان امر بویژه اهالی دانشگاه
خواسـ ــتیم تا سیاس ـ ـتها و تصمیمات اقتصادی مسـ ــئوالن را زیر ذره بین ببرند
و «ترین»هایـ ــش را انتخـ ــاب کنند .مهمتریـ ــن و مؤثرترین سیاسـ ــتی که ثمره آن
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اشتباه همچون انبساط پولی

ما با مروری بر سیاســـتهای اعمال
شده در سال  99سه مورد را که عملیات
اجرایی آن آغاز شـــد میتـــوان نام برد
اما متأســـفانه به نتیجه نرسید و به نظر
میرسد به زمان بیشتری احتیاج دارد.
علی سعدوندی
اقتصاددان
مورد نخست که به نظر من بهترین
نـــوآوری ســـالهای اخیـــر بوده اســـت
اجرای قانون چک از ســـوی بانک مرکزی بود که به مدت شش
مـــاه به تعویق افتـــاد .این قانون اگر اجرا شـــود مقدمهای برای
اعتبار چک بهعنوان یک ابزار اعتباری افزایش پیدا میکند و اگر
این اتفاق رخ دهد تأثیر مثبتی بر رشد تولید و مبادالت بنگاهها
خواهد داشت.
مورد دوم عملیات بازار باز بود که در ســـال  ۹۸آغاز شـــد به
امید اینکه در سال  ۹۹به نتیجه برسد اما آنچه که در عمل اجرا
شد و آنچه که باید اجرا میشد تفاوت زیادی داشت .امیدواریم
بتدریج منحنی یادگیری بانک مرکزی ارتقا پیدا کند و عملیات
بـــازار باز بدرســـتی انجام شـــود و بتواند جلوی تـــورم را بگیرد.
همچنیـــن باید گفت در ســـال  ۱۳۹۹وضعیـــت معکوس بوده
اســـت و تورم نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم داشته
اســـت .مورد سوم این اســـت که از بازه زمانی خرداد تا شهریور
سال  ۱۳۹۹بهصورت حساب شـــده اوراق منتشر شد و تا حدی
توانست تورم را کنترل کند اما از شهریور متوقف شد تا اینکه در
دو ماه پایانی ســـال حجم زیادی اوراق عرضه شد که خریداری
هم نداشت و نظام بانکی آن را خریداری کرد.
همین ســـه نوآوری اگر بدرســـتی انجام می شـــد وضعیت
ســـال  ۱۳۹۹متفاوت از این میتوانســـت باشد اما برای انتخاب
بدتریـــن سیاســـت به نظـــر مـــن سیاســـت انبســـاطی پولی را
میتوان نام برد که متأســـفانه رشـــد پایه پولی با رشد نقدینگی
سرســـام آور شده اســـت و از کریدور  ۳۰ســـال خود خارج شده
اســـت ،به ایـــن دلیل کـــه نهادهـــای مختلـــف سیاســـتگذاری
حاکمیتی همـــکاری کافی را با همدیگـــر در جهت کنترل تورم
نداشتند.

افتاد .اما تعداد تصمیمات نادرسـ ــت هم بیش از برشمردن یکان یکان آنهاست
بویژه آنکه بسیاری از سیاستها یا ادامه سـ ــالهای گذشته است یا ماهیتاً کارکرد
مثبتی دارد که در نوع اجرا دچار انحراف شـ ــده اسـ ــت .آنچه در ادامه میخوانید
برآوردی از پرونده اقتصاد در آخرین فرصتهای مسـ ــئوالن برای تصمیمگیری و
تصمیمسازی است.
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تصمیم درست استفاده از اوراق بدهی

در پاســـخ به این پرســـش باید گفت در ســـالی
کـــه گذشـــت بهصورت کلی شـــاهد سیاســـتگذاری
اقتصادی عمده نبودیم .یکسری تصمیمات اتخاذ
شـــد که اغلب آنها مربوط به امور روزمره و دستگاه
اجرایی اســـت که بـــا بینظمی در اجـــرا نیز مواجه
داوود سوری
اقتصاددان
بودیم.
ممنـــوع کردنهـــا و مجازکردنهای پـــی در پی
صـــادرات و فـــروش کاال ،خـــروج و ورود کاال از جملـــه این موارد اســـت که
بـــه دور از انضباط تصمیمگیری شـــد،البته اینها را هـــم نمیتوان در زمره
سیاستهای اقتصادی قرار داد.شـــاید بتوان گفت استفاده از اوراق بدهی
سیاســـتی بود که از آن میتـــوان بهعنوان یک اقدام مثبـــت اقتصادی نام
برد که میتواند در پوشـــش هزینههای دولت مؤثر باشـــد .این سیاست در
مجموع مثبت ارزیابی میشود اما الزاماً اجرای آن نمیتواند مثبت باشد
ل جاری اجرا شده است مورد
اما به این دلیل که برای نخســـتین بار در ســـا 
توجه قرار میگیرد.در واقع هنوز خیلی زود است تا درباره خوب یا بد بودن
آن قضاوت نهایی داشـــته باشـــیم،بلکه باید در یک دوره  4یا  5ساله مورد
ارزیابی قرار بگیرد.
حال در پاســـخ به وجه دیگر پرسش و انتخاب نامناسبترین سیاست
اقتصادی متأســـفانه باید گفت تعداد این گروه بسیار زیاد است.متأسفانه
درســـالی که پشت سر گذاشتیم رویه و عملکرد مســـئوالن در بازار سرمایه
بـــا محـــور تشـــویق و تهییج مـــردم به حضـــور و مشـــارکت در این بـــازار و
دلگرمیهای اولیه ،عدم اســـتفاده از شرایط پیش آمده و سپس مشکالتی
که برای بازار سرمایه پیش آمد سال تلخی را برای فعاالن این عرصه بویژه
مـــردم عادی رقم زد.عـــاوه بر این موضوع افزایش نـــرخ ارز هم موضوع
قابل تأملی بود .در واقع میتوان گفت بدترین سیاســـتها سیاستهایی
اســـت که از سالهای قبل وجود دارد و همچنان در حال ادامه آن هستیم،
بهعنـــوان مثال تخصیص ارز  4200تومانی که چند ســـالی اســـت میهمان
فضای اقتصادی شـــده و با وجود آنکه همگان نســـبت به نادرســـت بودن
این سیاست اذعان دارند همچنان باقی مانده است؛ در جمعبندی نهایی
باید گفت ســـال  99از منظر اقتصادی ســـال ســـختی برای مـــردم بود و به
لحاظ سیاستگذاری اقتصادی هم نتوانستیم شاهد سیاستهای منسجم
و منظمی باشیم بلکه همه امور ادامه سردرگمیهای سالهای قبل بود.

را دیدهایم و مخربترین و آسـ ــیب زاتریـ ــن تصمیم یا سیاسـ ــتگذاری که مخرب
بوده و تبعاتی برای جامعه در پی داشـ ــته اسـ ــت؛ متفق القول بودند که یک سال
سـ ــخت اقتصادی را در حال بدرقه هستیم که دشـ ــواریهایش بر معیشت مردم
قابل انکار نیسـ ــت ،اما نقاط روشـ ــنی هم وجود دارد مانند یکسانسـ ــازی حقوق
بازنشسـ ــتگان یا اسـ ــتفاده از اوراق بدهی که درپوشـ ــش هزینههـ ــای دولت مؤثر

پرونده دخل و خرج بودجه  ١۴٠٠بسته شد

اخبــــــار

«ترین های» درست و غلط اقتصاد
سپیده پیری

اقتصادی

چهارشنبه  27اسفند 1399
سال بیستوهفتم
شماره 7591

از یکسانســـازی حقوق بازنشســـتگان تا
بیبرنامگی در واردات

مهمتریـــن و بهتریـــن تصمیـــم ،در ارتباط با
بازنشســـتهها و یکسانسازی حقوق آنهاست.
همچنین افتتـــاح یکســـری پروژههای مربوط
بـــه پتروشـــیمی را کـــه در جاهـــای مختلـــف
انجام شـــد میتوان از اقدامات مهم و مثبت
امراهلل امینی
عضو هیأت علمی
اقتصادی در ســـال  99بـــرآورد کـــرد .بدترین
دانشگاهعالمه
تصمیمها هم مربـــوط به فقدان برنامهریزی
برای واردات اســـت ،مثل ماشینهای لوکس که ارز بری بسیار باالیی
دارد و خدمات پس از فروش آن بیشـــتر از خود ماشـــین ارزبری دارد.
اینها تصمیمهایی کامالً اشـــتباه بوده است که در این سال گرفته شد.
همچنیـــن در ارتباط با دیگر تصمیمهای نادرســـت در این ســـال ۹۹
میتوان به موقعیت و شرایط بازار سرمایه اشاره کرد.
بـــورس را به شـــکلی رها کردند و بســـیاری از خانوادهها با مشـــکالتی
روبـــهرو شـــدند ،چون کل دارایی شـــان را بـــرای بـــورس فروختند اما
وقتی که بازار شـــروع به ریزش کرد اطالعرســـانی درستی انجام نشد.
مســـئوالن مردم را به بورس دعوت کردند اما از آنها حمایت نشد تا
جایی که بسیاری از افرادی که وابسته به برخی نهادها بودند در همان
زمان سهامشان را فروختند و در شرایط خوب هم فروختند و به مردم
اطالع ندادند.
همچنین به موضوع ارز میتوان اشاره کرد بویژه چند نرخی بودن ارز
چالش بزرگی بود که خیلی از ارگانها و شـــرکتها ارز با قیمت چهار
هزار و دویســـت تومان گرفتند و کاال وارد کردنـــد و این کاال را به مردم
نرساندند.
همچنین شـــفافیت در تصمیمات کمتر دیده شـــد .نکته دیگر آنکه
بعد اقتصادی وزارت خارجه قوی نبوده است و هنوز هم قوی نیست،
یا مثالً تصمیمهای نادرســـتی که برای بخش کشـــاورزی گرفته شـــد
درحالی که پتانســـیلهای باالیی دارد ،نمونهاش آنکه قیمت مرغ از
شش ماه پیش قابل پیشبینی بود.وقتی قیمت نهادهها افزایش یابد
و از سوی دیگر دستور دهید که قیمت مرغ مقدار مشخصی باشد این
یعنی ورشکستگی مرغ داران؛ متأسفانه االن هم کسی نمیتواند این
موضوع را مدیریت کند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی برای رفع ایراد شــورای نگهبان ماده واحده
الیحه بودجه  ١۴٠٠را به تصویب رســاندند .نمایندگان مجلس در جلســه علنی
صبح دیروز (سهشــنبه) ،پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبات پیشین
خــود در الیحه بودجه  ،۱۴۰۰بــا  ۱۶۴رأی موافق ۳ ،رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع از
مجمــوع  ۱۹۵نماینــده حاضر ماده واحده الیحه بودجه را به تصویب رســاندند.
بر این اســاس ،بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشــور از حیث منابع بالغ بر بیستوهشت
میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد
و پنجاه و هفت میلیون ریال به شرح ذیل است:
الــف -منابــع بودجه عمومــی دولت از لحــاظ درآمدهــا و واگــذاری داراییهای
ســرمایهای و مالــی و مصــارف بودج ه عمومی دولت از حیــث هزینهها و تملک
داراییهای ســرمایهای و مالی بالغ بر  ۱۳میلیون و هفتص د و ســیوهفت هزار و
ششصد و نودونه میلیارد و دویست و شصتوهشت میلیون ریال شامل:
 -۱منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتادونه هزار و دویســت و
نه میلیارد و سیصد و پنجاهوشش میلیون ریال.
 -۲درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه
و هشت هزار و چهارصد و هشتادونه میلیارد و نهصدودوازده میلیون ریال.
ب -بودجه شــرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت از
لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده
لوســه میلیون ریــال و از حیث
هــزار و دویســت و هفــده میلیارد و هشــتصد و چه 
هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست
و هفــده میلیارد و هشــتصد و چهلودو میلیون ریال اســت .به دولــت اجازه داده
میشود نسبت به ابالغ نه میلیون و سیصد و هفتادونه هزار و دویست و نه میلیارد
و سیصد و پنجاهوشش میلیون ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام
کند .ابالغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد ریال (مابه التفاوت سقف اعتبارات
مصوب در  ۶ماهه دوم ســال  )۱۴۰۰و صرفاً پس از اطمینان از منابع و متناســب با
روند واریزی به خزانه در  ۶ماهه اول قابل ابالغ بر مصارف مصوب است / .ایسنا

کرونا سهمیه بنزین نوروزی را منتفی کرد

معاون مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،تخصیص سهمیه
بنزیــن مــازاد برای ســفرهای نــوروزی در ایام کرونــا را منتفی دانســت.حمید
قاســمی ده چشــمه ،بــا اشــاره به اینکــه هنــوز مصوبــهای در این زمینــه ابالغ
نشــده است ،افزود :با توجه به شــرایط کرونا ،بعید بهنظر میرسد در روزهای
باقی مانده ســال ،تصمیم جدیدی در این باره گرفته شــود ،بنابراین ســهمیه
فروردیــن مــاه خودروها ،طبق روال هرماه در کارتهای ســوخت واریز خواهد
شد .بنابراین سهمیه سوخت فروردین ماه ،نیمه شب روز شنبه ،سیام اسفند
در کارت سوخت مالکان واریز میشود /.خبرگزاری صدا وسیما

احتمال هجوم ملخهای صحرایی در ایام نوروز

مدیــرکل دفتــر مبارزه بــا آفات عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشــور به
کشــاورزان هشــدار داد :بــا توجه به احتمــال هجوم ملــخ صحرایی در ایــام نوروز و
تعطیــات ،همکاری و مشــارکت کشــاورزان و باغــداران برای عملیات سمپاشــی
ضــروری اســت.ســعید معیــن دربــاره تأخیــر ورود ملــخ صحرایی از شــبه جزیره
عربســتان به ایران ،افزود :در هفتههــای اخیر انتظار هجوم ملخ صحرایی به ایران
را داشتیم اما بهدلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در شبه جزیره عربستان این
مهم رخ نداد .بهنظر میرسد با گرم شدن هوا و کمبود مواد غذایی و نامساعد شدن
شرایط ،این آفت برای هفتههای آینده و ایام نوروز به سمت ایران حرکت کند /.ایرنا

