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 تامل ارزیچند نکته قابل

  ۴۳۰۷ :شماره -دنیای اقتصاد روزنامه

  29/۰۱/۱۳9۷ :تاریخ چاپ

  ۳۳۷۷۷2۳ :شماره خبر

 
 دکتر محمدمهدی بهکیش

 

رسد. نظر نمیتوجیه آنها ساده بهکه براساس اطالعاتی که مطرح شده، دولت در چند روز گذشته تصمیماتی در زمینه ارز گرفته  -۱

د آمیزی یافت که دولت بتوانتوان مورد موفقیتبا مرور سریعی در تاریخ اقتصادی چند دهه گذشته اعم از قبل یا بعد از انقالب نمی

 .صورت کامل در دست گیردتوزیع ارز را به

دهند و از آنجا که ریسک آن رسمی را شکل میکنند به سرعت بازار غیرپیدا نمی پوششدولت  طبیعی است نیازهای ارزی که توسط

االها در بازار بیشتر تحت تاثیر قیمت تر آنکه معموال قیمت کیابد و مهمبازار زیاد خواهد بود، قیمت ارز به همان شدت افزایش می

 دالرتومان برای هر  ۵۵۰۰را همین امروز براساس قیمت سکه محاسبه کنیم، قیمت در حدود  ارزگیرد. اگر قیمت آزاد ارز قرار می

های ایرانی خارج از کشور که مثال چمدانی، نیازهای خانواده تجارتشود. بازار برآورد می

کنند حاصل از اجاره منزلشان را برای مخارج روزانه به کشور محل سکونت منتقل می درآمد

توقف نیستند و ها نیاز دیگر قابلو ده گردشگریهای تجاری، کارشناسی، یا هزینه مسافرت

تر راهی هرچه سریع دولتتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر آنقدر تنوع دارند که دولت نمی

ارز برای تامین این گونه نیازها ایجاد نکند، بازار غیر رسمی کار خود را  خرید و فروشبرای 

دالر با قیمت باالتری صورت خواهد گرفت یا بحران  خواهد کرد و نقل و انتقال ارز، ازجمله

رسد صاحبان منافعی که قصد نظر میوجود خواهد آورد. بهاقتصادی/ سیاسی جدیدی را به

ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، در شرایط موجود دوران طالیی برای فعالیت پیدا 

 .ضد خودش تبدیل خواهد شدهای دولت به کنند و اگر این امر محقق شود سیاستمی

دانان در گیری کرده است و اقتصادسیاسی تصمیم مشکالتهای ارزی دولت نشان از این دارد که دولت بیشتر با اتکا بر سیاست -2

گونه ای در دولت داریم؛ ولی از نوع تصمیمات ایناند. درست است که اقتصاددانان برجستهها دخالت جدی نداشتهگونه تصمیماین

تاثیر فضای اقتصادی خود را تحت کارشناسیحرفه  اند یا آنکههای دولت دخالت نداشتهگیریشود که یا کامال در تصمیماستنباط می

کارشناسان اقتصادی  .کنداند. بنابراین وظیفه کارشناسان خارج از دولت در این شرایط بسیار مهم جلوه میسیاسی به فراموشی سپرده

دی ای خود عمل کنند تا وجوه اقتصاکنند و از این بابت به وظیفه حرفهای خود اتکا و منطق اقتصادی را تشریح باید به وظیفه حرفه

بازی تای خود را به سیاستر شود. البته باید توجه داشت که اوال منظور از کارشناس آنانی هستند که تعهد حرفهتصمیمات اخیر روشن

اد و های اقتصادی و ارقام و اعدتصادی و اتکا به تئوریدنبال منافع شخصی نیستند و با تکیه بر تعهد حرفه اقاند، بهواگذار نکرده

 .ماند دلسرد شداعتنا میگویند و در ثانی نباید از اینکه دولت به این گونه هشدارها احتماال بیها سخن میتجربه

ی های ارزسیاستتوجهی دارد. معموال در شرایطی که دولت تصمیمات سیاسی از نوع وظیفه مطبوعات در این بین اهمیت قابل -۳

خصوص مطبوعات تخصصی اقتصادی گیرد، از مطبوعات انتظار پشتیبانی دارد؛ بنابراین حیطه فعالیت مطبوعات بهموجود می
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ای را های حرفهکند. تصور من آن است که پشتیبانی واقعی از دولت آن است که مطبوعات واقعیتهای جدی پیدا میمحدودیت

خاطر های علمی و نقل تجربیات گذشته و دیگر کشورها به دولت یاری رسانند تا نکاتی که بهاستدالل مطرح کنند و با استناد به

 .تر جلوگیری شودهای گستردهشاید بتواند از زیانمطرح شود  جامعهگیری دیده نشده، مورد توجه قرار گیرد و در عجله در تصمیم

کند درگیر نشوند می رشدای که معموال در چنین دورانی های سیاسی و غیرحرفهتخصصی بهتر است سعی کنند به لفاظی مطبوعات

 .درستی انجام دهندتا بتوانند وظیفه خود را به 

گذار تحمیل شده باشد. اگر این فرض را قدری جدی بگیریم وظیفه ها به سیاستگونه تصمیمآخرین نکته آنکه امکان دارد این -۴

گذار برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی یا جلوگیری از تصمیمات شود؛ زیرا سیاستتر میناسان و مطبوعات بسیار سنگینکارش

صورت شفاف برای کارشناسان مطرح کند، جامعه کارشناسان و مطبوعات نامناسب نیاز به پشتیبان دارد. اگر دولت مشکل خود را به

تخصصی مطرح کنند و در نتیجه دولت امکان درک جامعه غیرصورت علمی و البته قابلرا بههای خود توانند استداللتخصصی می

خواران و ها یا بدتر از آن تله رانتایتری اتخاذ کند و در تله غیرحرفهیابد به پشتیبانی جامعه تخصصی و مردم تصمیمات مناسبمی

 .قاچاقچیان نیفتد

کنم که ابعاد اقتصادی تصمیمات جدید ارزی مورد سال گذشته توصیه می ۵۰در بیش از  عنوان یک کارشناس گرم و سرد چشیدهبه

های دولت هر چند با نیت خیر باشد که هست، ولی عمال بهشت بازنگری قرار گیرد؛ زیرا اگر تدبیری مناسب اندیشیده نشود اقدام

ها مورد استفاده است. اجازه ندهیم است، ولی در همه خانه جرمره گونه که هنوز داشتن ماهواآورد؛ همانوجود خواهد قاچاقچیان را به

 .که معامالت ارزی نیازمندان این عرصه را به قاچاقچی تبدیل کند
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