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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 

  131 - 146صفحات ،1389، مهر و آبان 8 و 7های  شماره      

  

  گرد میز

  های پولی ها، پیامدها و سیاست هدفمندی یارانه
  
  

و  متنوعی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته است آثارهای نسبی  ها از طریق اختالل در قیمت پرداخت یارانه
های دولتی را به نحوی شکل داده است که تداوم   دولت و شرکت،ها الگوی مصرف، بودجه خانوارها، بنگاه

 اصالح های توسعه پس از جنگ های دولت در برنامه  در این راستا از جمله دغدغه.باشد آن عمالً میسر نمی
هم و دهم در قالب طرح وسیعتری های ن ها و استقرار یک نظام هدفمند یارانه بوده است که در دولت قیمت

آید مشروح نشست کارشناسی که با  آنچه در پی می .تحت عنوان طرح تحول اقتصادی تدوین شده است
علی مرادی عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر علی  حضور آقایان دکتر محمد

ی اسالمی ایران و دکتر علی خورسندیان زاده معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهور حسن
مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که شامل اظهارات مقدماتی هر یک از 

  .باشد مهمانان و پاسخ آنان به سواالت حضار می
  
  :رسندیانوخ

ی و غیـر    تمـام مـسئولین اقتـصاد      .تردیـدی نیـست   هـا    سازی یارانه  در ارتباط با ضرورت هدفمند    
 کـه شـک   بر این استسازی، فرض  دولتی در زمینه ضرورت هدفمند  مجلس، دولتی و غیر    ،اقتصادی

و اگـر هـم اختالفـی باشـد در رابطـه بـا       . انـد   و همه نسبتاً به یک اجماع کلی رسیده         ندارند و تردیدی 
  . ود داردوج سلیقه  واختالف نظراجرا    شیوه لذا در.ها، زمان و چگونگی اجرای آن است شیوه

 تحـول اقتـصادی اسـت کـه تقریبـاً بـه        طـرح  ها یک محور از هفـت محـور        سازی یارانه  هدفمند
ای به مجلس ارائه شده و حدود یک سال و چند ماه بین مجلس و دولت تعامـل بـسیار              صورت الیحه 

 شورای مجلس گرفت و بهالیحه مذکور مورد تایید قرار نهایتاً .  است وجود داشته در ارتباط با الیحه     
 دولت مکلف اسـت ایـن        بر این اساس   د و گرد  ابالغ می  بزودی در غالب قانون     ارائه گردید و  نگهبان  

 فراگیـری در تمـامی   بـدلیل وضـوع و  م وسعت   دلیل به    ها  کردن یارانه    هدفمند حطر. کند اجراقانون را   
یـک جهـش     و بـه تعبیـر بعـضی         اسـت اقتـصادی   آثـار و پیامـدهای       تبعـات،    دارایهای اقتصاد    حوزه
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 الزم دارد ایـن الزامـات    نیز قاعدتاً یک الزامات جانبی     و  جراحی اقتصادی است   عبارتی ه یا ب  اقتصادی
  .دهد را به حداقل کاهش آثار سوء که ی ارائه شود با راه کارهایبایست همراه  میجانبی

عنا کـه اگـر     به این م  . است پولی اقتصاد     ها دارد در حوزه    سازی یارانه  یکی از آثاری که هدفمند    
 کـه در قـانون اسـت،        ئیاتیاصالح شود با جز     ساله 5های انرژی در یک طیف        حامل قیمتشد  قرار با 

 بر مـصرف خـانگی       و های تولیدی  هایی را بر بنگاه    های انرژی هزینه   طبیعی است افزایش قیمت حامل    
ار افـزایش قیمتـی     شـود یـک آثـ       فشار هزینه ایجاد می    هنگامی که ،  بنابراین کند و خانوارها اضافه می   

شـود   ای کـه مطـرح مـی     نکته.  عالوه بر تورم پایه است     درصد15،  14آثار افزایش قیمتی    . بدنبال دارد 
حـال دچـار    هرشود، به  های تولیدی خود از این ناحیه مواجه می     هزینهاین است بنگاهی که با افزایش       

های    تا هزینه  باید اندیشه شود    ری   چه تدابی  های تولیدی   بنگاه حال برای . شود بحران در این قسمت می    
اشاره شده   ها  یارانه  سازی  هدفمنددر قانون، . ای جبران شود     گونه  به گردد  اضافی که بر آنها تحمیل می     

های که از ایـن ناحیـه      عنوان کمک به بنگاه    بهها طی فرایندی     سازی قیمت  آزاداز   درصد30است که   
  .یابد  اختصاص میشوند متضرر می

هــا و   ســری فعالیــتک یــ. نیــز امکــان پــذیر اســتی مالیــات ری در حــوزههــای دیگــ کمــک
در بخـش  . امکـان پـذیر اسـت      شـوند   مـی   ضـرر  ها که دچـار    های مالیاتی به این رشته از بنگاه        تخفیف

 هـایی را در جهـت اصـالح        می توان سیاسـت   های تولیدی     و واردات مواد اولیه و نهاد      اقتصادخارجی  
سـازی    سیاست پولی در راسـتای هدفمنـد        بسته ها، باید یک   ار این حمایت   در کن  تدوین نمود  ها تعرفه
بـه   اندیـشیده شـود  تمهیـداتی بایـد     بخـش پـولی کـشور،        به عبـارت دیگـر در     . تنظیم شود   نیز ها یارانه
ایـن  بحث دیگری که در      .کنند  ضرر   اکمتره سازی قیمت   تولیدی از ناحیه آزاد    های  بنگاهکه  ای   گونه
باید مشخص شود که تقاضای نقدینگی،  ها ن است که در صورت اصالح قیمت آ  است  مطرح ارتباط

 در یک سطح قیمتی، یـک جریـان         زیرا. کند تقاضای معامالتی پول در کشور چقدر افزایش پیدا می        
  در کنـد چـه در سـطح خـانوار چـه           که قیمتها افزایش پیـدا مـی       وجود دارد هنگامی  تقاضای معامالتی   
به این معنا که مردم متقاضی   . کند  اندازه تقاضای معامالتی افزایش پیدا می      همانبه  سطح تولید کننده    

ها متقاضی حجمی از پولی هستند که بتوانند معامالت خود را انجـام دهنـد آیـا مقـداری کـه                      یا بنگاه 
قاعـدتاً در   ها برگردد و دوباره تقـسیم شـود ایـن را پاسـخگو هـست؟                 قرار هست از آزادسازی قیمت    

شـود بـه      مـی   ایجـاد  سـازی کـه از قیمـت        درصـد آزاد   100 ایـن    فهمیـد توان   تصادی نمی های اق  حوزه
های پـولی    این سیاست  بنابر. و دوباره جبران آن قسمت از نقدینگی را بکند        برگردد  ها   ، بنگاه  خانوارها

کند و تقاضا چقـدر افـزایش        ، نقدینگی از این ناحیه چقدر افزایش پیدا می        نمایدکشور باید مشخص    
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شـود قاعـدتاً یـک        مطرح مـی    نیز ها در همین ارتباط، نقش بانک    .  باید جبران شود   گونهیابد و چه     می
 بـا تـورم      اسـت  از شرایط اقتصادی  نرخ سود بانک، که ناشی      . گیرد  صورت می   باید تحول در اقتصاد  

در .  اعمـال گـردد    شود، در این شرایط نرخ سـود چگونـه بایـد باشـد و تـابع چـه سیاسـتی                    مقایسه می 
هـای پـولی چگونـه نقـش ایفـا           هـا سیاسـت     افـزایش هزینـه    دلیـل بـه   هـا،    سازی یارانـه   استای هدفمند ر

در شـرایطی کـه    . پـولی بایـد اجـرا شـود       سیاستکدام   ، انبساطی یا سیاست  انقباضی، سیاستکند؟ می
  .امکان دارد هم رکود هم تورم در اقتصاد داشته باشیم

  

  :حسن زاده
و بحث کردن در رابطـه        کردند موضوع چالش برانگیز است     رسندیان مطرح وموضوعی که جناب خ   

با توجه به اینکـه هنـوز بـسته سیاسـتی کـه اشـاره فرمودنـد در                . با این شرایط بسیار مشکل خواهد بود      
های پولی از طریق بانک مرکزی ابالغ نشده و به صورت خیلی مختصر اطالعاتی در                رابطه با سیاست  

 تقریبـاً در همـان      1389  سیاسـتی   شـده و بـسته      مطـرح  1378 در سال    سته وجود دارد که   این رابطه با ب   
هـای انـرژی      یارانـه  ویژه  بهها،    ، بحث اهداف یارانه   شود ه می ئ ارا های بسیار اندکی   چارچوب با تفاوت  

های خاصی را برای اقتصاد کـشور بهمـراه           سال گذشته به طور مستمر مشکالت و محدودیت        30طی  
ها و مشکالت تخصیص غیر بهینه منابع و تغییر ساختار تولیـد             ن محدودیت ترین ای  داشته از جمله مهم   

ای از ثروت ملی این کـشور       طی این مدت، بخش قابل مالحظه     .و مصرف از وضعیت بهینه بوده است      
 بـه عنـوان یـک سیاسـت در جهـت بهبـود               که این سیاست   ها مصرف شده، علیرغم این     به شکل یارانه  

 ور بوده و یا به عنوان یک سیاست مشوق رشد اقتصادی مطرح شـده              درآمدها در کش   توزیعوضعیت  
  اسـت   گذشته نشان داده شـده     های  سال اما ارزیابی که از این اجرا، یا عملکرد این سیاست طی             .است

 در دو    دارای اثـر   هزینه بر و کم اثر بر اقتصاد کشور یا حداقل         یک سیاست ناکارآمد،     را   این سیاست 
 اگر بخواهیم به منـافع یـا   .معرفی کرده استاقتصادی و بهبود توزیع درآمد      تشویق رشد    نییع حوزه،

هـای   این روند اشاره داشته باشیم تاکید بر استفاده انرژی ارزان قیمت، بحث منافع نـسل مضرات ادامه   
مـسئله  . کنـد  شکل جـدی روبـرو مـی      مـ های آتی را از این منـابع خـدادادی بـا             مندی نسل  آتی یا بهره  

هر حـال اصـالح سـاختار نامناسـب          هبحث آلودگی محیط زیست است که ب       ،ود دارد دیگری که وج  
های قابل توجه زیست محیطـی را بـر کـشور            شود که هزینه   الگوی مصرف در بخش انرژی باعث می      

اسـت   1385دالر در سال     میلیارد   7برآوردی که در داخل کشور انجام شده رقم معادل          . تحمیل کند 
 ای  زیست محیطی، انتشار گازهای گلخانـه      آثارتواند   ف بی رویه انرژی می    دهد که مصر   نشان می که  

صـورت  موسـسات تحقیقـاتی خـارج از کـشور       توسـط   یا حتی برآوردی کـه      .  داشته باشد  همراه  را به 
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هـای   اجرای این طرح آثار و تبعات مختلفی دارد در بخش .است میلیارد دالر 18 گرفته است برآورد  
تواند وجود داشته باشد صرفاً تبعات آن را در بخـش بـازار پـول یـا نظـام                     می مختلف اقتصاد این آثار   

های تولیدی که    ها، موسسات یا بخش    ها، بر شرکت    تبعاتی را از طریق افزایش هزینه      نیست بلکه پولی  
ای  بینانـه  آورد خـوش    بـر  دهـد بـر اسـاس       نشان مـی   .کنند  استفاده می  بر   های انرژی  عمدتاً از تکنولوژی  

 هـا نـرخ تـورم       پیـشبینی   برخی اگر چه .  را خواهیم داشت   ها  سطح عمومی قیمت    در  افزایش صددر  15
 بخش پـولی از طریـق تـورم         بر کردن  هدفمند گذار سیاست  یک کانال تاثیر  . کنند   می  بینی   پیش باال را 
سـاختار   بـر توانـد     که مـی    است ای نامه  اشاره کنیم اثر تراز     به آن  توانیم کانال دیگری که می   . باشد می

در متناسـب بـا افـزایش تـورم         ری  یـ تغی تواننـد    مـی  هـا   ، بانک  تاثیر بگذارد بدین معنا که     ها مالی بانک 
بر ساختار  که خود این امر داشته باشند دهند ها می  نرخ سودی که به سپرده درهای اعتباری یا     سیاست

  و هـا   شـرکت   هـر حـال    هبـ ،   رکود بخش تولید   مانند   گذرد  می  آثاری بر جا   های صنعتی  و رشد بخش  
در بازپرداخـت ایـن اعتبـارات       . انـد  و اعتبارات بخش بانکی استفاده کـرده      موسساتی که از تسهیالت     

ها مجدداً با نـرخ رشـد بیـشتری افـزایش             طبع مطالبات معوق بانک    به. شوند  میدچار مشکل و نقصان     
متناسب با این آثار    . شت خواهد دا  ل بدنبا ها ای را برای بانک     ترازنامه آثار  از سوی دیگر   .کند میپیدا  

هـای پـولی      سیاست  ضروری است  گذارد  و بارز است و بر بخش پولی و اعتباری ما اثر می            که بدیهی 
تـرین تبعـات     ها را که بعنوان یکی از بارز       سطح عمومی قیمت   طراحی شود که، افزایش      ی صورت بهما  

 کـه نـسبت     دارنـد شـرایط افـراد تمایـل       اجرای این طرح است را کنترل نماید بدیهی است در چنـین             
افـزایش سـطح    . نگـه دارنـد      را نزد خود برای انجام معامالت روزمره       کبیشتری از اسکناس و مسکو    

 کـاهش    نیـز  قدرت خرید افراد را     و به طبع    دهد ها قدرت خرید پول ملی را کاهش می        عمومی قیمت 
ند معامالت روزمره خودشان را انجـام دهنـد         که افراد بتوان   لذا متناسب با این بحث، برای این      . دهد می

 را برای خودشان نگـه دارنـد یـا بـه عبـارت              کسکوممجبور خواهند بود سهم بیشتری از اسکناس و         
سکوک سبب  متقاضای بیشتر اسکناس و     .کند دیگر تقاضای معامالتی برای پول شروع به افزایش می        

 حجـم پـول از دو بخـش         دانـیم   مـی  ابـد ها افزایش ی    اسکناس و مسکوک به کل سپرده       نسبت شود می
  :استتشکیل شده 

  بخش پایه پولی -1
 ضریب فراینده پولی -2
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هـا یکـی از اقـالم تـشکیل دهنـده ضـریب        کوک به کل سپردهسمنسبت اسکناس، بدیهی است   
ضریب فزاینده پولی به عنوان اولین متغیر بخش پـولی اسـت کـه در بعـد عرضـه                   . استفزاینده پولی   

  . دهد ها واکنش نشان می بعات اجرای طرح هدفمند کردن یارانهتها یا  نسبت به افزایش قیمت
 هـای  هـای سیاسـتی سـال     در بـسته با توجه به آنچه کهاگر شرایط کنونی را بخواهیم ادامه دهیم،   

های پـولی کـشور در        تورم عمدتاً سیاست    و  پول  حجم   با توجه به رابطه    و مطرح شده    )1388-1387(
  .باشد می برای کنترل تورم عاملترین  عنوان مهم هنگی براستای کنترل حجم نقدی

 منجر خواهد شد که حجم نقدینگی در کـشور کـاهش پیـدا              در این شرایط، ادامه روند موجود     
 داشته اسـت از     2008 نقدینگی در کشور با توجه به تبعاتی که بحران مالی جهانی             حجمکاهش  . کند

 آنهـا را  گـردد   تحمیل میهای صنعتی ها و بخش  که به بنگاههایی   فشار ناشی از هزینه دلیل   به سویک  
تبعـات افـزایش    . افـزایش تـورم را بـه دنبـال دارد          ، دیگـر  سـوی  از   کنـد  با کمبود نقدینگی روبرو مـی     

 ،ایـن   بدنبال دارد بنـابر    ها  برای شرکت   کاهش ضریب فزاینده پولی مشکل نقدینگی را       بدلیلها   قیمت
 را   سب با کاهش ضریب فزاینـده پـولی، بانـک مرکـزی پایـه پـولی               بایست متنا  برای حفظ شرایط می   

به طبع . تحت تاثیر قرار دهد و از طریق رشد پایه پولی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی را جبران کند   
هـا    یـک افـزایش ثانویـه در قیمـت    انقدینگی در تورم شد مجدداً بـ با توجه به آن تعریفی که از نقش      

نـوع سیاسـت      کـه دوشـ   در بعـد عرضـه پـول فـشاری وارد مـی       رحله اول  پس در م   خواهیم شد روبرو  
 داشـته    پـولی   که آیا یک سیاست انقباضی     کند  مشخص نمی این امر   . کند میانتخابی ما را دچار ابهام      

  اصـوالً  سـت ایک سیاست ترکیبی    به هر حال بهترین انتخاب ما        ،  پولی  انبساطی  باشیم یا یک سیاست   
یـک اجمـاع کلـی      در  . هـا را دارنـد     ای تثبیت شـرایط اقتـصادی یـا قیمـت         های پولی نقشی بر    سیاست

هـا یـا کنتـرل تـورم       کنتـرل سـطح عمـومی قیمـت      جهتهای مرکزی صرفاً در      بانکسیاستهای پولی   
  .باشد می

محوریت کنتـرل تـورم   با صرفاً    یعنیگیری   های پولی عمدتاً با این جهت      سیاستعبارت دیگر   به
توانـد از طریـق سـایر         مـی  هـداف اقتـصادی دیگـری کـه مطـرح شـده           موضـوعات، ا  . شود  مطرح می 
هـای پـولی بانـک مرکـزی بایـد در راسـتای        البته عمدتاً سیاست. های اقتصادی هدایت گردد   سیاست

و سـایر اهـداف       وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است     . اهدافی باشد که اهداف دولت را تامین کند       
 تقاضـای   پیراموناز بعد تقاضا اگر بخواهیم. گردد ستی اتخاذ میاقتصادی از طریق سایر ابزارهای سیا   

 یعنـی .یابـد    مـی  افـزایش سکوک  مـ هـا تقاضـای بـرای اسـکناس و            افزایش قیمـت    با .پولی بحث کنیم  
برای جبـران ایـن      یعنی   شود یری در ساختار پول، ایجاد می     یتغ. کند میتقاضای معامالتی افزایش پیدا     
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معـامالتی  تقاضای از این افزایش  یبخش. کند در جامعه پول تزریق کندتقاضا سیستم پولی باید سعی  
 بـه  گان به نقدینگی بیشتر برای انجام معامالت خود و بخشی دیگر مربـوط         کنند  مصرف  نیاز مربوط به 

 نقـدینگی موجـب    عـدم تـامین ایـن،     . باشـد    بیـشتر مـی    سرمایه در گـردش     به ها ها یا شرکت     بنگاه نیاز
عـدم تـامین نقـدینگی، بـه طبـع          . شـوند  مواجـه  نقـدینگی     کمبـود  ت با مشکل  شود که این موسسا    می
 هـم تـورم خـواهیم        در واقـع   .تواند شرایط اقتصاد را به سمت یک وضعیت رکودی هدایت کنـد            می

توانـد داشـته    اثر دیگری که به هر حال می    . های متناسب را اتخاذ نکنیم     اگر سیاست . داشت هم رکود  
  .ست اای آثار ترازنامه. باشد

بـر اسـاس    . در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی سیستم بانکی، بحث مطالبـات معـوق اسـت               
 د درصـ  35حـدود   بـانکی   هـا از کـل تـسهیالت         آمارهایی که وجود دارد سهم مطالبات معوق بانـک        

 موسـسات اقتـصادی،       افـزایش هزینـه     و ها  کردن یارانه    هدفمند در این شرایط با اجرای طرح     . باشد می
 نیـز    بانکی نظام به    و )صنایع فوالد، سیمان، آلومینیوم   (بر هستند    صنایع انرژی    ءجزنایعی که    ص ویژه  به

، تقاضـا بـرای     هـا بـاال رود      قیمـت  کـه  مـسلماً هنگـامی   . شـد د  نـ بـا مـشکل مواجـه خواه       .دارنـد بدهی  
نرخ رشد آنهـا کـاهش خواهـد یافـت و متعاقبـاً بازپرداخـت                و   محصوالت آنها کاهش خواهد یافت    

 یک فشار مضاعفی را بربدنه سیـستم         که نهایتاً   دچار مشکل خواهد شد     نیز ان به سیستم بانکی   ش بدهی
های پـولی مطـرح مـی        یکی دیگر از موارد و نکاتی که در بحث از سیاست          . بانکی وارد خواهد کرد   

 .شـود  می در این بسته سیاستی مد نظر واقع         که قانون پولی، بانکی کشور است       18شود، بند الف ماده     
جراحی .  های اقتصادی ما به طبع، پذیرای یک آزاد سازی است           بانکی به عنوان یکی از بخش      سیستم

های پـولی نیـز بایـد عینـاً بـا روح ایـن        سیاست. های اقتصادی را در بر بگیرد    م بخش اقتصادی باید تما  
  .الیحه منطبق باشد

 یـا   درصـد  29یـدا کنـد بـه       شـود افـزایش پ     بینی که مطرح می    اگر نرخ تورم متناسب با این پیش      
، نـرخ سـود      و در چنـین حـالتی      برسـد طراحی شده است     که قبالً    1387 بر اساس بسته سال      درصد  30

ها دریافت  ای که بانک  درصد حق وکاله3با حداکثر .  شوددیلتع باید متناسب با نرخ تورم نیزبانکی 
 در صـورت     افـزایش پیـدا نکنـد      هـا  اگـر نـرخ سـود سـپرده       . نرخ سود باید افزایش پیدا کند      .کنند می

هـا بـا     درصد، آنگاه سیستم بـانکی درجـذب سـپرده       30 نرخ تورم و قرار گرفتن آن در سطح          افزایش
گیـرد عالئـم      ها تعلق مـی     نکی که در حال حاضر به سپرده      های سود با   شود زیرا نرخ   شکل مواجه می  م

 22میـزان نـرخ سـود معـادل         در حـال حاضـر بیـشترین        . مناسبی برای جذب پس اندازها نخواهد بـود       
حفـظ کننـد      را ها بخواهند روال عادی    اگر بانک  . گیرد   ساله تعلق می   5های    درصد است که به سپرده    
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 و متناسب بـا آن      افزایش دهند ها را    سود سپرده  نرخ   و با شرایط فعلی منابع را جذب نمایند الزم است         
ها دستشان باز    لی در امور مشارکتی بانک     قب سیاستیدر بسته   . نرخ سود تسهیالت هم باید تعدیل شود      

 روی عقود مـشارکتی   بخصوصاساس توافق نرخ سود  یک تعامل بین بانک و مشتری بر    است و  بوده
  .وجود داشته است

هـای پـولی در رابطـه بـا بحـث نـرخ سـود          سیاسـت  بـسته سـازی در  به عبارت دیگـر، روح آزاد   
 1389هـای پـولی سـال      در بسته سیاست بگیرد که البتهنظر قرار  ها باید مد  نرخ سود سپرده    و تسهیالت

  نـرخ توان امیدوار بود می.  نداشته باشندآن تاکیدی روی میزان      و اگر این نرخ را کامالً آزاد بگذارند      
  . متناسب با نرخ تورم بتواند افزایش داشته باشدسود

. زی نـرخ ارز اسـت  سـا  های پولی، سیاست مربوط بـه آزاد     ، مرتبط با بسته سیاست    رموضوع دیگ 
های پـولی    اگر سیاست . شود پول ملی تعیین      خرید عمدتاً در این راستا، نرخ ارز باید بر اساس قدرت         

. خواهد شد  فشار دو چندانی بر بخش بانکی تحمیل         .تعدیل شود، ها   سازی قیمت  منطبق با الیحه آزاد   
هـای   تامین مـالی بـرای بخـش   های اعتباری را به این سمت سوق دهیم که شیوه           اگر بخواهیم سیاست  

های تولیدی از بخش      درصد از منابع مالی بخش     95اً   بانکی باشد تقریب   نظام بر   تکیهاقتصادی عمدتاً با    
هـایی را بـر    سـازی، هزینـه   بحـث آزاد .  شـود   از بازار سرمایه تامین می   درصد 5  و شود بانکی تامین می  

طریق تسهیالت بانکی تامین کنیم و ها را از  ینه این هز بخواهیم کند، اگر  های اقتصاد تحمیل می    بخش
 بـه   واقعـی  بخـش    موجـب انتقـال مـشکالت مـالی         امر این. تحمیل کنیم  بانکها   بربه صورت دستوری    

کنـون  ا به منظور جلوگیری از فشار مضاعف بر بخش بـانکی کـه خـود هـم                خواهد شد بخش بانکی   
ــو   ــا طــرح  دچــار مــشکالت متعــددی مــی باشــد الزم اســت کــه سیاســتهای پ لی و ارزی متناســب ب

نیـز  هـا و تـسهیالت       هـای آزاد سـازی نـرخ سـود سـپرده            سیاسـت  .ها تنظیم گردد    کردن یارانه   هدفمند
شـود   می بحث مدیریت ریسک در سیستم بانکی مطرح     امردر کنار این    . بایست مد نظر قرار گیرد      می

ا سـازکارهای خاصـی بـرای اخـذ         ها ی   مکانیزم ها بایست بانک    می  نیز ها در بحث مطالبات معوق بانک    
 بر اساس برابری قدرت    نیز باید  آزاد سازی نرخ ارز یا تعیین نرخ ارز       . مطالبات خودشان طراحی کنند   

  .خرید پول واقعی و پول خارجی تعیین شود
  

  :مرادی
دقیـق  بطـور   را  آنآثـار است؟ کـه مـسلماً     آثار و تبعاتی     دارایاین طرح با این چارچوب و محتوا        . 1

 اتخاذ راهای   سیاست متناسب با آن  و کردبررسی  در حوزه پولی      و  بخش واقعی اقتصاد   ایست در ب  می
  . تاثیر منفی این طرح به حداقل برسدکه طوریه ب نمود
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 یـک   .گردد تعیین تحلیلی    یک چارچوب  بایست   می برای تبیین آثار این بحث،    به عبارت دیگر    
 ،، مــصرف تولیــد، بخــش حقیقــی اقتــصادهــای   حــوزهراچــارچوب تئوریــک کــه آثــار ایــن طــرح 

انـدازها، پـول، بازارکـار، تـورم و         گذاری، بخـش خـارجی اقتـصاد، صـادرات، واردات، پـس            سرمایه
 یـا   درجـاتی  چـه     با ها   از این حوزه   هرکدام گردد و مشخص    نماید بررسی   های کلیدی  مجموعه متغیر 

 یـا بطـور کلـی       .پذیرنـد   ثیر مـی  تـا  )مـدت  مـدت، بلنـد    مـدت، میـان    کوتـاه ( دوره زمانی    درچهعمقی،  
  :بایست آثار طرح را در سه بخش ذیل می

  های بازار عرضه و تقاضا  در چارچوب تحلیل: بخش تولید و عرضه اقتصاد .1
 بازار کار .2

 بازار پول .3

  .بررسی کرد
وری و    اسـت، بهـره     مطـرح   بحـث تولیـد    ،هـای اقتـصادی     در چارچوب تئوری    در سمت عرضه  

 لذا باید   هایی که تحت تاثیر این طرح است و همه به آن اذعان دارند             متغیرعوامل موثر بر آن یکی از       
عنـوان    انرژی بـه . به دنبال داردتبعاتی را آثار تورمی این طرح در بخش تولید و عرضه چه           توجه کرد 
 تولید رشد،  بر تولید است که در واقع افزایش هزینه را به دنبال دارد و از طریق تابع تولید،                  یک عامل 

 بودن سایر شرایط، عرضـه کـل اقتـصاد از ناحیـه آثـار تـورمی آن و                   ثابتگذارد، در واقع با      میتأثیر  
 در بحـث   کند   مطرح می   را ها های انتقال قیمت    هم بحث کانال   و هم بحث تئوریک      که افزایش هزینه 

هـای   ه در حـوز    و عنـوان یـک عامـل تولیـد        هتئوریک، افزایش هزینه تولید یا افزایش هزینه انـرژی بـ          
شـود   های مختلف تاثیر خودش را دارد و باعـث مـی           مختلف صنعت، حمل و نقل، کشاورزی، بخش      

 کـه در بخـش پـولی صـورت خواهـد گرفـت              تحـوالتی البته بـا     . کل اقتصاد کاهش پیدا کند     عرضه
  . خالص عرضه ممکن است مثبت یا منفی باشدتغییرات

در واقع مطالعـات تجربـی در       . گذارد میری  و  است که تاثیر منفی بر بهره        خود تورم   نکته بعدی 
 جهیوری تـاثیر منفـی و قابـل تـو          ها بـر بهـره     ایران نشان می دهد در سطح کالن افزایش سطح قیمت         

  .دارد
 در  وری و به تبع آن کاهش عرضه و رشد اقتصادی در اقتصاد اسـت              موضوع دوم، کاهش بهره   

 یکـی از    .گـذارد  های مختلف تاثیر مـی     ر حوزه ای از نااطمینانی وجود دارد که د       اقتصاد ما یک درجه   
چه  و    با چه نرخ تورمی    دانند گذاران نمی  گذاری است، سرمایه    پذیر است سرمایه   هایی که تاثیر   حوزه

هـای کـالن از جملـه        لذا افزایش نا اطمینانی تاثیر منفی روی متغیـر        . گذاری کنند  سطح قیمتی سرمایه  
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ریسک در فرایند تولید و مصرف قابل مدیریت است، یعنی . بخش حقیقی اقتصاد و بخش تولید دارد
با توجه به نا اطمینانی که در تاثیر اجرای ایـن طـرح             . توزیع کنند   ریسک را  توانند  می ای   بیمه ینهادها

 موضوع را دنبال  اگرطمینانیاوری، چه از بعد نا بنابر این چه از بعد تولید، چه از بعد بهره    . وجود دارد 
در این جا، . داشته باشد را بدنبال  کاهش رشد اقتصادی، کاهش عرضه کل اقتصاد    ممکن است  بکنیم

نیـز بـه چـه صـورت        هـای پـولی      ؟ سیاسـت  بود خواهد   چگونههای مالی    دو نکته مطرح است سیاست    
  ؟گردد اعمال می

   طبیعتـاً افـزایش     های پولی  های مالی و سیاست    از ناحیه اجرای این طرح و در چارچوب سیاست        
کنندگان به دنبال این باشند که فراینـد تولیـد را    شود که تولید های انرژی منجر به این می    حامل   قیمت

 ساختار تولید در کوتاه مـدت امکـان پـذیر           تغییر ضمن اینکه . تغییر دهند، ساختار تولید را تغییر دهند      
هـای مـالی و    هـای دولـت در حـوزه      بنابر این سیاست  .پذیر است  مدت این امر امکان    ، در بلند  امانیست  

در دوره کوتـاه مـدت، سیاسـت    . مدت، میان مدت، بلند مـدت داشـته باشـد         پولی باید رویکرد کوتاه   
ایـن مـستلزم ایـن      . دامنه نوسانات را تقلیـل بدهـد      . تواند این نوسانات تولید را مدیریت بکند       پولی می 

  .  سیاست پولی انقباضی اجرا شودهای اقتصاد کالن، سازی متغیر است که بارویکرد، با ثبات
ایـن اسـت کـه دولـت          شـود  های پولی مـی    رویکرد دوم یا موضوع دومی که مربوط به سیاست        

های   است که حمایت   آنمستلزم   و این     تفاوت باشد  ی ب تواند نسبت به افزایش هزینه کسب و کار        نمی
  . کردانبساطی دنبال پولی نسبت به افزایش هزینه را با رویکرد 

های پولی برای کاهش آثـار تبعـاتی منفـی اجـرای             سیاست. ین یک دوگانگی وجود دارد       انابرب
  ها باید انبساطی باشد یا انقباضی؟ یارانه کردن طرح هدفمند

 از قبـل در همه برنامه ها چـه  ها  دهد، همیشه دولت ها نشان می آنچه مسلم است و تجربه و برنامه  
  . داشته اند که سیاست انبساطی اجرا کنندانقالب و چه بعد از انقالب عالقه

 درصـد بـوده یعنـی    20 درصـد بـوده اسـت در برنامـه چهـارم      14بعد از انقالب رشد نقـدینگی   
 هـای غیـر رسـمی در اقتـصاد         بـه سـازمان   این با توجه     بنابر.  است همیشه دولت رویکرد انبساطی داشته    

 یک دولت از     لذا .باشند  اهرم فشاری می    طبیعتاً  و متولیان تولید هستند  نمایندگان بخش خصوصی که     
بینی ایـن    لذا پیش . های پولی فعالی داشته باشد      سیستم  دیگر سویاز  و  پاسخگو باشد  خواهد  طرف می 

وجـود  است که سیاست پولی انبساطی، اتخاذ خواهد شـد در سـمت تقاضـای اقتـصاد چـه شـرایطی                     
مصرف چـه تـاثیری از ایـن        . ف است های کلیدی مصر   یکی از متغیر  ؟ در سمت تقاضای اقتصاد      دارد

گـذار بـر     تورم، یکـی از متغیـر هـای تـاثیر         . طبیعتاً، باز باید تابع مصرف را نگاه کنیم        پذیرد؟ طرح می 
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اگر تورم افزایش پیدا کند، با فرض ثابت بودن درآمد قابل تـصرف،افزایش تـورم بـر                 . مصرف است 
  . مصرف تاثیر منفی می گذارد

الگوی مصرف یک متغیر چسبنده است، متغیری       .  خانوارها است  موضوع دیگر افزایش مخارج   
  .گذاری انعطاف باالیی داشته باشد نیست که مثل سرمایه

بیعتـاً  طگـذاری    در سـرمایه  . گـذاری اسـت    در ارتباط با جزء دوم متغیر سمت تقاضا که سـرمایه          
گـذاری کـاهش    مایه نرخ ارز مطرح می شوداگر نا اطمینانی افزایش پیدا کند سـر            و بحث درآمد ملی  

 سـال   چنـد و این در شـرایطی اسـت کـه در           کند،   کند، قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می        پیدا می 
  . گذاری به شدت کاهش پیدا کرده است  سرمایهاخیر

گیرد سیاست مـالی     موضوع بعدی، مخارج دولت است بخشی از منابع در اختیار دولت قرار می            
از این ناحیـه سـطح      . ه دولت تاثیر مثبت روی افزایش تورم دارد       انبساطی تر خواهد شد افزایش بودج     

  .کند ها دوباره افزایش پیدا می قیمت
 کاالهـای   ،هـا  پذیرد؟ در ارتباط با صادرات، افزایش قیمت       بخش خارجی اقتصاد چه تاثیری می     

ریال یابد و در چارچوب کاهش ارزش  کند و بر این اساس صادرات تقلیل می صادراتی را گرانتر می
  . توان صادراتی افزایش پیدا کندهشود ک یا افزایش نرخ ارز، باعث می

   بـر   هـا  افزایش قیمت دهد که    تجربه حقایق اقتصادی ما نشان می     . دوگانگی در اینجا وجود دارد    
  و اسـت  ت عکس العمل زیادی نشان نـداده       افزایش نرخ ارز، صادرا    با گذارد  میصادرات تاثیر منفی    

  . توانیم متحول کنیم ها، تخصیص منابع را نمی کاری قیمت  با دستستا گر آناین امر نمایان
توانـد وضـع مـردم را         از تجارب خود استفاده کنیم این سیاستگذاری چقدر مـی           بایستیبنابراین  

هـای   بایست تاثیر این طرح را بر متغیـر       لذا می  .متحول کند تواند بخش حقیقی را      چقدر می . بهتر بکند 
هایی را اتخاذ کنیم که آثار منفـی ایـن طـرح را بـه حـداقل                  بدین معنا سیاست  . ررسی نمود کالن نیز ب  

  .برساند
 دنـ ک اتخاذ  راسیاستی. منجر به کاهش تورم شود که دنک اتخاذ  رابایست سیاستی  میلذا دولت   

در حوزه تولید اصالح ساختارها نیز مطـرح اسـت کـه ایـن امـر یـک         .که منجر به افزایش تولید بشود     
دو متغیرکلیـدی تولیـد و      . موضوع دیگر، افزایش اشـتغال اسـت      . پدیده میان مدت و بلند مدت است      

های سـمت تقاضـا      های پولی یا سیاست    اشتغال مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است و معموالً سیاست         
هـا،   این سیاسـت .های پولی به صورت خاص یک سیاست کوتاه مدت است           سیاست  و به صورت عام  

ها هم برای بـا    دولت. مدت هستند  های کوتاه  ماهیتاً سیاست . ستند که تولید را دگرگون کند     سیاستی نی 
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ایـن   بنـابر . ثبات کردن نوسانات اقتصادی در چارچوب ادوار تجاری از این سیاست استفاده می کنند             
  .بحث تغییر ساختار سطح تولید با این سیاست امکان پذیر نیست

 مـستلزم ایـن    و ایـن امـر   کـرد بخش حقیقی اقتصاد را متحـول  مدت  های بلند الزم است سیاست 
 افـزایش   ماننـد های کلیدی اقتصاد هستند       تحت تاثیر پارامتر   داد که هایی را هدف قرار      که متغیر است  
یـا افـزایش مخـارج آموزشـی یـا افـزایش مخـارج               )R&D(مخـارج    یا بحث افـزایش       گذاری  سرمایه

ار منفـی ایـن طـرح را در بخـش اقتـصاد کـاهش دهدبایـد                 بهداشت و درمان، اگر دولت بخواهد آثـ       
که دولت بودجه جدیدی در اختیار داشـته باشـد، و مـدیریت بودجـه               . هایی باشد  رویکردش سیاست 

 سال اسـت دنبـال      40 .درتوان آثار منفی را در کوتاه مدت حل ک          می. این تحوالت امکان پذیر نیست    
 .این امـر محقـق شـده اسـت        سال حدود نیم درصد      40در این    هستیم   GDPبه  نسبت   )R&D(افزایش  

خواهد بخش حقیقی را متحول کند چشم انـداز روشـنی بـا ایـن سـاختار                  بنابر این، سیاستهایی که می    
بحـث اصـالح    . بیند مدت صدمه می   مدت و بلند   لذا بخش تولید ما از این ناحیه، در میان        . بودجه ندارد 

 در  کـه  رویکـردی بـوده  ، هزینـه کـاهش  تبـع  بـه   وتولیـد وری در فراینـد   خط تولید، بحث ارتقا بهره   
آنهـا   .باشـد   و در ایـن طـرح نیـز مـد نظـر مـی       مورد توجه بـوده اسـت      1973کشورهای غربی از سال     

 درصـد در سـال      50 به   1973 درصد در سال     100 ساله از    30وابستگی تولید به نفت را در طی پروسه         
ه وابستگی تولید به انرژی نفـت افـزایش پیـدا کـرده          اند اما در کشورهای در حال توسع         رسانده 2000

  . افزایش پیدا کرده است114 به 100است و در همین مدت از 
های پیشرفته موفق شدند وابستگی را کم کنند اما در کـشور مـا               مدت کشور  در یک پروسه بلند   

ی کـه در حـوزه   ها  سیاست ووجه به نحوه مدیریت تخصیص منابعتبا توجه به ساختاری که داریم، با  
های دولـت   علمی، فنی داریم برای این وابستگی چشم انداز روشنی وجود ندارد که از طریق سیاست    

و رشـد   تولیـد،   که در حـوزه      خواهد کرد  بهبود پیدا    در صورتی  وضعیت مردم    در هر حال  . حل شود 
این امر محقـق   مدت های کوتاه   توزیع پول و شیوه    و صرفاً از طریق    این  بر  تحول اساسی بوجود آید بنا    

 کـه بخـش      اسـت  ییهـا   مسئله مهمی که پیش روی دولت است در ارتباط بـا سیاسـت              و لذا  شود  نمی
  .تولید را متحول کند
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سواالت مطرح شده در این نشست با توجه به موضوعات مـورد بحـث بـشرح ذیـل                   
  :باشد می

  طرح موافق هستند یا خیر؟آیا سخنرانان با اجرای این : سوال
باشـد عمـدتاً اشـاره     هایی که مطرح شد در رابطـه بـا مزایـای ضـرورت طـرح مـی        بحث :زاده  حسن

 گذشـته مـسائلی     هـای   ها، طی سـال    های انرژی از طریق پرداخت یارانه      کردیم پایین نگه داشتن قیمت    
 دلیـل بـه     بحث اسراف در مصرف انرژی، اتالف در منـابع بـه عنـوان مثـال               مانند. ایجاد کرده است  را

  ها روشن است یا انـرژی گـاز        بودن قیمت برق، وقتی در خانه هستیم یا مهمان داریم همه چراغ           ارزان  
 د مـسلماً رو هـدر مـی    سیـستم گرمایـشی      بـصورت اسـتفاده زیـاد از      ها    در ادارات دولتی و در خانه      که

  . رود ای از این اسراف در مصرف از بین می شود، بخش عمده میها اصالح  قیمتهنگامی که 
هفـت   معـادل   زیاد مـصرف کـردن تقریبـاً      دلیل هبای   لخانهگانتشار گازهای   زیست محیطی    آثار

مصرف بی رویه انرژی باعـث       .کند  را بر ما تحمیل می    های زیست محیطی     میلیارد دالر در سال هزینه    
 سمت  به  کشور ما  از تفاوت قیمتی که وجود دارد       را به دلیل     نفتی های  فرآورده بحث قاچاق    .شود می
  .فراهم نموده است همسایه های ورکش

  بخاطر انـرژی ارزان وارد نـشده       ری جدید در ساختار تولید صنعتی است که       فناوموضوع دیگر   
بحث تولید انرژی، عمدتاً تمام صنایع بزرگ ما از سوخت هـای             در   استتولیدات ما انرژی بر     . است

 جدیـد در کـشورمان      یهـا  لیـد انـرژی    تو  بـرای   دنبال راهکارهای جدید  ما به   . کنند فسیلی استفاده می  
 مناسـب بـرای   مکـان که منطقـه کـویر بـزرگ،        در حالی  .انرژی باد، خورشیدی و غیره     ایم یعنی   نبوده

های منفی پرداخـت      اینها نمایانگر پیامد  . تولید انرژی خورشیدی است اما تا کنون استفاده نشده است         
های متعددی را در بر دارد و مسلماً  ی مزیتپس اصالح ساختاری قیمت. ها در بخش انرژی است یارانه

  .شود ضرورت اجرای این طرح احساس می
هـا را    ای انجام بدهیم بعد طرح اصالحات قیمت       بهتر نیست یک سری اصالحات پایه     : سوال

  اجرا کنیم؟
اصـالح سـاختار    . طرح هدفمند کردن یارانه، یک بخش از طرح تحول اقتصادی اسـت            :زاده  حسن

 طرف دیگر را دست نـزنیم،  وای است که اگر ما یک طرف را اصالح کنیم            به گونه  اقتصادی کشور 
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 تحوالت هـم  وبه طبع اقدامات عقیم می ماند و اثر بخش نیست لذا متناسب با آن باید تمام ساختارها                
  .سو و همزمان با هم باشند

  ؟..و برو استدر ارتباط با اجرای این طرح، شرایط اقتصادی ما با چه واقعیتهایی ر: سوال
 125.بحث تورم در دنیا یک بحث حـل نـشده اسـت           . اولین نکته بحث تورم دورقمی است      :مرادی
چنـد  .  درصد تورم دارند کـه یـک رقمـی اسـت           10 کشور زیر    180.  درصد دارند  5 زیر    تورم کشور

  بـا  هـای غلـط     اتخـاذ سیاسـت    بـدلیل شرایط کشور مـا     . هستند دورقمی   دارای تورم  ایران   مانندکشور  
 گذشته رسیده  سال 40 طی   50 به زیر    100وری سرمایه از     بهره. وری پایین مواجه است    کارایی و بهره  

 سـال گذشـته   40 در کشور ما طـی  GDPنسبت سرمایه گذاری به    . این برای کشور مسئله است    . است
بـه  کـره جنـوبی      نـسبت در     ایـن .  درصد بوده است   2/4رشد سرانه اقتصادی ما     .  درصد بوده است   27

   .بوده است درصد 7 میزان
وری را    داشته باشـیم و بهـره       اصالح ساختاری  های  طرح الزم است که     تحوالت ساختاری برای  

 در دولت تـصویب     1381 در سال    کردن   هدفمند نیازمند رونق بخش تولید هستیم طرح     . افزایش دهیم 
حظـات سیاسـی، اقتـصادی       مال دلیـل  به     که  تومان برسد  200شد، اما مسکوت ماند، قرار بود بنزین به         

توان ساده از کنارش گذشت خود تعریـف         موضوعی که نمی    در حال حاضر    اجتماعی مسکوت ماند  
ها چگونه باید باشد تدریجی باشد، ناگهانی باشد، موضوعی است که در کشور  سیاست.ها است یارانه

   . هم در این زمینه وجود داردما مطرح است، تجربه دنیا
  

  ها با اجرای طرح هدفمند کردن مورد نظر است؟  آزاد سازی قیمتآیا صرفاً: سوال
های بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل         هزینه  مدنظر باشد  ها سازی قیمت  صرفاً اگر آزاد   :زاده حسن

بحث رقابـت پـذیری بنگـاه هـا نیـز       . اما در کنار این، آزاد سازی اقتصاد نیز مطرح است         . خواهد کرد 
شـودرا از    ای که به آنها وارد می      مدت، افزایش هزینه   ها باید بتواند در بلند      بنگاه یعنی. باید مطرح شود  

در ایـن عرصـه، اقتـصاد    . های اضـافی را کـاهش دهنـد     هزینه طریق افزایش کارایی جبران کنند یعنی     
 در رابطـه بـا سیـستم اعتبـاری        . د روند تعادلی خودش را حفظ کند و به ساختار مناسبش برسد           نتوا می
های اعتبارات بدهند که به دنبال      به بنگاه که  جهت دهی کنند    ای    گونه  به را   تسهیالت بایست   می کهابان

 کـارایی و رقابـت       از  کـه  تعلق گیـرد  هایی    نباشند یا عمدتاً تسهیالت به بنگاه      بر  تکنولوژی های انرژی  
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ورت دستوری شود و ص ه اگر پرداخت تسهیالت ب ،های زود بازده    بنگاه مانند . باال برخوردارند  پذیری
ممکـن اسـت مجـدداً بحـث مطالبـات معـوق و       . دست بانک بعنوان یک موسسه اقتصادی بسته باشـد       

 اما اگر بانک ها دستشان باز باشد بهتر می توانند با این سیاست              . افزایش دهد  ریسک پذیری بانک را   
  . پیشنهادی، اعتبارات را در این مسیر هدایت کنند

اگـر  .  عمدتاً به عنوان یک بخش پیـشتاز در اقتـصاد مطـرح اسـت        که بخش مسکن در ارتباط با    
توانـد رونـق سـایر       ای باشد که رونق را به بخش مسکن بـر گردانـد مـی              های اعتباری به گونه    سیاست
  .و تا حدی مشکل رکود حل گردد  های اقتصادی را بدنبال داشته باشد بخش

ش مسکن است و ریـسک ممکـن اسـت           در بخ  ویژه  بهها در شرایطی که رکود       در بحث سپرده  
که در بـسته    دیگری    بحث ها از سیستم بانکی وجود ندارد      تمایلی برای خارج کردن سپرده    . باال باشد 

 تواننـد    مـی  تعیین نرخ سود است که متناسب با طرح هدفمنـد کـردن           مطرح است    1389سیاستی سال   
و از این بابت فشاری روی سیستم بانکی        تواند تغییر پیدا کند      این نرخ می  .  انعطاف پذیری داشته باشد   

  .  وجود نداشته باشد نیزدر جذب سپرده ها
  

  ها با طرح هدفمند کردن چگونه خواهد بود؟ نرخ سود بانک: سوال
سیاسـت   درصد رسـاند در ایـن دولـت هـم            16 درصد به    22دولت قبلی هم نرخ سود را از         :مرادی

این ترجیح بانک این است که نرخ سود را          بنابر. گردیداعمال   درصد   12 تا   ها     کاهش نرخ سود بانک   
  .هایش آزاد باشد مند است قیمت بانک هم مثل یک بنگاه عالقه. افزایش دهد

  
  ها کردن یارانه  طرح هدفمندبندی کلی در ارتباط با  جمع
 تزریـق ایـن همـه پـول       .  اسـت   سال گذشته نظام بانکی ما عملکرد خوبی نداشته        40طی   :زاده  حسن

هـای پـولی مـا در بخـش حقیقـی درسـت               سیاست . اما کارایی سرمایه به شدت پایین است       ه است شد
اگر بانـک مرکـزی     . شود باید تجدید نظر      امر  این  و تخصیص منابع مخدوش شده   . ه است عمل نکرد 

اجـزای طـرح   . دنها را مدیریت ک خواهد در این امر فعاالنه بر خورد بکند باید نحوه گزینش طرح       می
رویکرد اصلی این طرح با توجه به مزایای زیادی که دارد، مـضرات             . هم هماهنگی داشته باشد    باید با 

  درهـای پـولی و   کند اگـر بخـش حقیقـی متحـول گـردد در کوتـاه مـدت سیاسـت                 آن را حداقل می   
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اجرای طرح تحـول اقتـصادی      .تواند ایفای نقش کند    های ساختاری می   مدت سیاست  مدت و بلند   میان 
  یـا  گـذار بخـش خـصوصی      شود، به طبع سـرمایه     آزاد می ها   وقتی قیمت .ای دارد  گستردهکشور، ابعاد   

  .کند گذاری می بیند و شروع به سرمایه  رقابتی می راگذار خارجی، بازار سرمایه
روح سیـستم بانکـداری   .در رابطه با بحث عقود، مبنای سیستم بانکداری ما سیستم اسالمی است  

هـای اسـالمی خـارج از        بانـک  فعالیـت بخش عمـده    . ها است  زیاناسالمی بحث مشارکت در سود و       
 بگیرد متناسب با نـرخ       اً نرخ سودی که بانک باید از مشتری       مسلم. عقود مشارکتی است  کشور عمدتاً   

  .وجود دارد  که در بخش حقیقی استسودی
. دشـو   هـای دیـداری تـامین مـی         سـپرده  از طریـق  های دولتی صرفاً     بانکای از منابع      بخش عمده 

 عمـدتاً   و پـول بـرای آنهـا باالسـت      هزینه. کنند  مشارکتی کار میدوقهای خصوصی عمدتاً با ع    بانک
 9های جـاری را حـداقل       حتی سپرده . کنند های بلند مدت تامین می      از طریق سپرده   خود را منابع مالی   

صادی ی دارنـد بـه طبـع یـک موسـسه اقتـ      یها های دولتی یک محدودیت بانک. درصد سود می دهند 
 سپرده   به  اگر بخواهند با زیر نرخ تورم، سود        و هستند و حاضر نیستند با نرخ زیر نرخ تورم وام بدهند          

  .گذاری ندارند بدهند مردم تمایلی به سپرده
متناسـب بـا    . د تـورم را کنتـرل کنـ       بتوانـد ای باشد کـه      پولی به گونه  در بلند مدت، اگر سیاست      

، سود متناسب بـا    بایست   می  مبنا نرخ های اسمی    اما. یابد کاهش   تواند نرخ سود بانکی می   کنترل تورم   
 درصد با واقعیت اقتصاد ما بیشتر سازگار      9تورم  . های حقیقی اقتصاد باشد    نرخ های بازدهی در بخش    

سود تسهیالت باید به همان اندازه افزایش       .  درصد باشد  50 درصد و یا     30در شرایطی که تورم     .است
توانند این را تحمـل    مشتریان می ونظام بانکی. های تورم صادق است  تمام نرخپیدا کند این منطق در   

  کنند؟
در کوتـاه مـدت     . هـا بـاال نرفتـه اسـت        و نرخ سود سـپرده     درصدی را داشتیم     45ما تجربه تورم    

 ماننـد تجربـه کـشوری     . گیرند که نرخ تورم را تعـدیل کننـد         در نظر ب    باید ی را مقامات پولی، تمهیدات  
هـا را     آنها ساختار   است  سود بانکی بوده   ه و  رقمی آنها متناسب با نرخ بهر      3دهد تورم    شان می  ن  ترکیه
رفتـاری   گـذار   سـپرده  ،طبـق تئـوری اقتـصاد     . د ادامه پیدا کنـد     اگر این روند بخواه    اماح کردند   اصال
هـای   کـشدو در بخـش     در شرایط تورمی منابع خودش را از بانک بیـرون مـی           . ی خواهد داشت  یعقال

  .کند، تا کاهش جبران زیان را داشته باشد گذاری می یگری سرمایهد
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، مالحظات مردم یا مصرف کننده را در انتخاب خود           این طرح بندی کلی     بنابراین در یک جمع   
این طرح یک مجموعـه     . وری به عنوان یک موضوع اصلی باید در طرح لحاظ شود           بهره.ندیده است 

  . ها است کردن یارانه دفمندو یکی از اعضای مجموعه بحث ه  است
در این طرح، بخش حقیقی اقتصاد توسط دولـت و بـازار             . داشته باشیم   مدنظر مالحظات را باید  

  .شدنیز مدیریت خواهد  در قالب این طرح بحث مصرف انرژی همچنین. گردد مدیریت می
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    )های اقتصادی  مسائل و سیاستماهنامه بررسی(فراخوان پذیرش مقاله جهت مجله اقتصادی 
  معرفی و اهداف . 1

 با هدف انتـشار     1364های اقتصادی از سال     مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست      
ها و    های تابعه، اساتید دانشگاه    مقاالت کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان        

ت بررسـی محافـل سیاسـتگذاری       سایر کارشناسان در زمینـه موضـوعات اقتـصادی در دسـ           
های اقتصادی استفاده از      به منظور اثربخشی مقاالت در سیاستگذاری     . شود  کشور منتشـر می  

  . آخرین اطالعات و آمار با رویکرد کاربردی و ترویجی مورد تأکید است
  

  شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن . 2
  :  باشندمقاالت از لحاظ محتوی شرایط زیر را داشته)الف

  .آن دقیقاً به موضوع مقاله محدود شود و متن اقتصاد باشد مرتبط با رشته مقاله موضوع .1
 .  داشته باشد ترویجی–کاربردی مقاالت جنبه  .2
 . که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود اطالعات و آمارها آخرین در مقاالت از .3

 
  راهنمای تدوین مقاالت ) ب

   مقالــه تایــپ شــده همــراه بــا فایــل آن در لــوح فــشرده بــا برنامــه ارســال یــک نــسخه از.1
 xp-word     به انضمام فایل ،pdf         های ارائه       آن و ارسال یک نسخه از خروجی کامپیوتری مدل

  .شده در مقاله و فایل آن
 . کلیدی  واژه5 حداکثر همراه به  انگلیسی  و  فارسی  به زبان   کلمه200  حداکثر  با  چکیده  تهیه .2
  . ه آرایی مقاله با حاشیه مناسب و شماره گذاری پیاپی صفحات آنصفح .3
 . ذکر شوند مقاله انتهای و در صفحه مستقل منابع در کوتاه باشند و ها زیر نویس و ها عنوان .4
های مقالـه کـه شـامل مطالعـات تجربـی اسـت ضـرورت دارد، بـه           ارائه کامل مأخذ داده    .5

هایی کـه بـه سـهولت قابـل تهیـه             داده. له را دوباره تولید کند    طوری که خواننده بتواند نتایج مقا     
ها را    در صورت افزایش حجم مقاله، نویسنده کپی از داده        . نیستند نیز در ضمیمه مقاله ارائه شود      

 . در صورت لزوم به دفتر نشریه ارسال نماید
گـذاری    هها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست آن به فارسی شمار               فرمول .6
شود، روابط کامل آنها جهت تـسریع         در صورتی که استخراج روابط ریاضی خالصه می       . شوند

 . روند داوری در صفحه مجزا ارائه شود
های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صـفحه             ذکر معادل انگلیسی واژه    .7

 . پانوشت نیز ضرورت داردعالوه بر این، ذکر انگلیسی اسامی غیر فارسی در . ارائه شود
 مقالـه  آتـی  هـای   معرفی بخـش   مقاله برای  آخرین پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی     در. 8
 . شود ارائه

ای ارائه شوند تا امکان اصـالحات جزئـی           ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه       .9
ن، فارسـی و دارای  شـود جـداول راسـت چـی     یـادآوری مـی  . و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد     

در صورت تنوع . ها در باالی جدول و در سمت چپ آن قید شود مقیاس. عناوین و مأخذ باشند
عـالوه بـر ایـن،      . شود هر کدام از آنها در باالی ستون مربـوط ذکـر شـود               ها، پیشنهاد می    مقیاس

  . عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            17 / 18

https://ejip.ir/article-1-212-fa.html


 8 و 7های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

 

148

 word و فاصله سطر یک سانـت در برنامـه 13 فونت  (ZAR)له با قلم زرمتن فارسی مقا.10
xpهای انگلیسی با قلـم  معادالت و نماد متغیرها و زیرنویس.  تایپ شودTimes New Roman و 

 .  تایپ شوند10با فونت 
منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نام خـانوادگی نویـسندگان                 .11

 : های زیر تنظیم شود بق مثالمطا
  : نمونه کتاب  

  . انتشارات شروین، چاپ دوم:، تهرانتمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، )1383 (رضویان، تقی       
  
  :نمونه مقاله  
فـصلنامه بانـک و     ،  "هـای فقـر    آثار کاهش یارانه مواد غذایی بر شـاخص       "،  )1383 (زاده، زکریا و بهاء الدین نجفی       فرج 

  .177-190، صص 3، شماره کشاورزی
  
   : نمونه مجموعه مقاله  
مطالعه موردی برنج و    (جهانی شدن اقتصاد و آثار آن بر بخش کشاورزی ایران           ")1379 (نوری، کیومرث و سعید یزدانی      

  .، دانشگاه فردوسی مشهدمجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، ")خرما
  
  :نمونه انگلیسی کتاب  

Gramlich, Edward (1998), Is It Time to Reform Social Security?, New York, 
University of Michigan Press.   

   :  نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter ,A.(2000), "Administrative Costs and Equilibrium Charges with 

Individual Accounts", In Administrative Costs and Social Security Privatization. 
John Shoven, ed. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.  

  
   :نمونه انگلیسی مقاله در مجله

Erosa, Andres & Mattin Gervais (2002),"Optimal Taxation in Life-Cycle Economies", 
Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP.338-369. 

  
  . شود چنانچه مقاالت در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود، پیش از بررسی و داوری جهت اصالح عودت داده می. 1 یادآوری
  . ، چاپ خواهد شد نهایت پس از تایید هیئت تحریریهشود و در مقاله حداقل توسط سه نفر داوری می. 2   
  . شود  نسخه نشریه برای نویسنده مقاله ارسال می5س از چاپ مقاالت، پ. 3   
  :  ارسال مقالهنشانی

  ، معاونــــت امــــور اقتــــصادی، 31تهــــران، پاســــداران، خیابــــان شــــهید حجــــت ســــوری، میــــدان احتــــشامیه، شــــماره  
   .مجالت و نشریاتدفتر ، 19448-41-441کد پستی 
            22771897:تلفکس

Email: EJ@Econo.ir 
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