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نادی صبوری

روزنامهنگار

سال گذشته ،دو روز مانده به پایان خردادماه بود که عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر وقت کشور پشت
تریبون قرار گرفت و اعالم کرد ابراهیم رئیسی با  ۱۷میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۳۴۵رأی رئیس جمهور بعدی
ایران خواهد بود .کلید پاستور بعد از تحلیف در اختیار هشتمین رئیس جمهور قرار گرفت و اوایل شهریور با تعیین
کابینه دوران دولت سیزدهم آغاز شد .اگر شاخصهایی مثل نرخ تورم یا نرخ ارز را در نظر بگیریم ،کابینه ابراهیم
رئیسی نتوانسته است وعدههای آنچنانی مثل ایجاد یک میلیون کار را محقق کند.
حسین عباسی اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند معتقد است دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه اقتصاد مثل
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی داشته است که مثبت تلقی میشود ،اما این اقدامات لزوم ًا در نتیجه باور به اصالحات
اقتصادی نیست .این اقتصاددان سیاست دولت در قبال نرخ بهره را هشدارآمیز میبیند که میتواند با ایجاد
سیستم بانکی مخرب ،اثراتی به مراتب شدیدتر از ارز  ۴۲۰۰تومانی بر اقتصاد ایران بگذارد.
از سوی دیگر داوود سوری اقتصاددان معتقد است سیاست اقتصادی دولت مملو از شلختگی و بلبشو است .این
اقتصاددان معتقد است اقداماتی که هرچند مثبت اما نه طبق برنامهای منسجم بلکه تحت اجبار گرفته شود
نمیتواند کمکی به اقتصاد ایران کند .این صحبتها در میزگردی با حضور این دو چهره برجسته اقتصاد ایران و با
عنوان بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شده است .مشروح این میزگرد را میخوانید.

یک ســال از روی کار آمدن دولت
سیزدهم به ریاست جمهوری ابراهیم
رئیسی میگذرد .اگر بخواهیم به آنچه
در این یک ســال در عرصه اقتصاد
گذشته است نگاه کنیم ،کدام یک از
متغیرها بیش از بقیه بیانگر وضعیت
و نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت
در این مدت اســت .انتقادهایی که
بعض ًا از سوی چهرههای کابینه همین
دولت بــه سیاســتهای اقتصادی
دولت روحانی وارد میشد وارد بود
و آیــا اکنون سیاســت متفاوتی را
شاهد هستیم؟

* حســین عباسی :ابتدا باید
در نظر گرفت که یک ســال ،وقت
کافی بــرای قضاوت کامل عملکرد
اقتصادی دولت نیست بهخصوص
که دولت جدید در شــرایط کرونایی و تحریمی
قرار گرفته اســت و جدا کــردن اثرات تحریم و
کرونا از اثرات سیاســتهای دولت آسان نیست.
وقتــی که دولتی را تحویــل میگیرید تا مدتی
حتی بیشتر از یک ســال ،اثرات سیاست دولت
قبل بســته به اینکه چه سیاستهایی را اتخاذ
کرده باشــید باقی خواهد مانــد .بعضی اثرات،
کوتاهمدت رفع میشود و بعضی سیاستها اثرات
بلندمدت دارد .بعضی سیاستهای دولت قبلی

که سیاست ارزی دولت در صدر آنها قرار دارد
هنوز در حال اثرگذاری هســتند .این سیاست
را باید در صدر فهرســت سیاســتهای مطلقاً
اشتباه  50ســال اخیر در اقتصاد ایران قرار داد.
سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی تخریبی را در سیاست
و برنامهریــزی و تصمیمگیری ایجاد کرد که در
یک سال قابل رفع نیست.
با چنین مقدمهای مایل هستم خوشبینانه
قضــاوت کرده و بر مبنــای صحبتها و بعضی
کارهایی که میشود فع ً
ال از ناامیدی پرهیز کرده
و بگویم صحبــت و اقدام در جهت تصحیح نرخ
ارز و بعضی سیاستهای دیگر را که دولت اعالم
کرده و به نظر میرســد بعضــی را اجرا میکند
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آیا شما هم همینقدر خوشبینانه
به تصمیمات و سیاستگذاریهای یک
سال اخیر نگاه میکنید یا شاخصها
ازجملــه تورم ســاالنه ۵۴درصدی
تیرماه را که اخیرا ً منتشر شده است
معنادار و نتیجه سیاستهای اقتصادی
همین دولت میدانید؟
* داوود سوری :بــا آقای دکتر
عباسی در این زمینه که یک سال
در فضای اقتصادی زمانی نیســت
که انتظار تغییرات شــگرف داشته
باشیم موافق هستم .کشتی اقتصاد کشتی بسیار
بزرگی است و هرگونه تغییر مسیر ،زمان زیادی
را میطلبد .اما آنچه باعث میشود زیاد خوشبین
نباشــیم این اســت که ببینیم در این یک سال
جدا از صحبتها ،چه فعالیت و اقدامهایی صورت
پذیرفته است .طبعاً اگر این اقدامها مناسب باشد
میشود امیدوار بود در چند سال پیش رو به ثمر
نشسته و بتوانیم نتایج آن را ببینیم.
اما من به عنوان یک شــاهد از اقتصاد ایران،
در سیاستگذاری اقتصاد از چیزی جز شلختگی
و بلبشو نمیتوانم نام ببرم .ما همچنان مشاهده
میکنیم سیاستهای گذشته که از سیاستهای
قبلی به ارث برده شــده در حال تکرار اســت.
اتفاقهــای کوچکی مثل حــذف ارز  ۴۲۰۰که
افتاده است نه بر مبنای یک سیاستگذاری بلکه
بر مبنای ضرورت و اجبار بوده است و نمیتوانم
آن را ناشــی از سیاســتگذاری تلقــی کرده و
خوشبین باشم که تغییری در تفکر ایجاد شده
و این تغییر تفکر میتواند ادامه پیدا کرده و طبعاً
نتیجهبخش باشد .متأسفانه تفکر همان است اما
مشکالت اقتصادی فراوانی ازجمله کسری بودجه
شــدید وجود دارد .ما بارها شاهد آن بودیم که
بعضی اوقات دولتها مجبور میشــوند برخالف
خواســته قلبی به افزایش قیمــت ارز و افزایش
قیمــت حاملهای انرژی تــن بدهند اما به این
موضوع باور ندارند ،این دولت هم اگرچه برخی از
این سیاستها را اجرا کرده و نتایجی هم داشته
است به آن باور ندارد .نتایج عینی این تصمیمها
گرانیها بوده اســت اما برای دیدن نتیجههای
ضمنی باید صبر کرد.
نکته دیگر اینکه ما همچنان بحث تورم ناشی
از کســری بودجه دولــت را میبینیم .همچنان

به نرخ بهره و سیاســتهای بانکی
اشــارهای شــد و به آن هم خواهیم
پرداخت ،اما قبــل از آن عالقهمند
هستم نظر دکتر عباسی را از آنجا که
نگاهی خوشبینانه به سیاستگذاری
فعلی دارند در خصوص موضوعی جویا
شوم .آیا در همین صحبتهای مبتنی
بر سیاســتهای اقتصادی که دولت
در یک ســال اخیر مطرح کرده است
شاهد وحدت رویه بودهایم؟
نه من چنین چیــزی را ندیدم
و انتظار هم نداشــتم ببینم .من با
دکتر ســوری در اینکه شلختگی
سیاستگذاری در ایران وجود دارد
مخالفتی ندارم .امیدوار هستم اما این امیدواری
به میزانی نیست که انتظار داشته باشم سیاست
منســجم درســت اقتصادی بــا در نظر گرفتن
عواقب و نتایج بلندمدت سیاســتها دیده شود.
صحبت من در تأیید داشــتن برنامه منسجم و
حسابشده و با در نظر گرفتن عواقب بلندمدت
نیســت .این را به هیچوجه شــاهد نیستیم .در
برنامههــای سیاســت اقتصادی کــه در تجربه
ســایر کشورها میبینیم مواقعی است که خیلی
هم زیاد نیست و گاهگاهی کشورهایی مجموعه
منسجمی از اصالح اقتصادی را به دست گرفتند
که اگر بخواهیم نمونهای را در نظر بگیریم ترکیه
ســال  ۲۰۰۱در دوران نخســتوزیری کمــال
درویش که ســکان اقتصادی را در دست گرفت
برنامهای منســجم بود .او بعدها مقاالتی در این
مورد نوشت و چارچوب اصالحاتی را که در نظر
داشــت و اجرا کرد توضیح داد .ما چنین چیزی
را در ایران نداریم.
شاید نزدیکترین چیز به این داستان ،البته
با فاصله ،برنامه ســوم توســعه است .داستان ما
همیشه این داســتان بوده است .این منحصر به
ایران هم نیست ،بسیاری از روندهای اصالحی که
در اقتصادهای مختلف جهان شاهد آن هستیم
به اجبار صورت گرفته اســت .به طور مثال؛ ارز
 ۴۲۰۰را به اجبار ایــن دولت حذف کرد .قطعاً
انجام آن به شکل حسابشده و با برنامه فکرشده
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مثبت ارزیابی میکنم .مستقل از اینکه شما اسم
این سیاستها را چه نوع سیاستی بگذارید درباره
بعضی سیاستهای درســت صحبت میشود و
شواهدی هم مبنی بر اینکه مجموعهای از این
نوع تصمیمگیریها در حال اجرا شــدن اســت
وجود دارد .به نظرم باید بیشــتر صبر کرد و دید
آیا این سیاستها تداوم مییابد؟

مشــاهده میکنیم کــه از ابزارهــای اقتصادی
استفاده خاصی صورت نمیگیرد .همان باورهای
ســابق و حتی به شکل شــدیدتر نسبت به نرخ
بهــره وجود دارد .وقتی این شــواهد را کنار هم
میگذاریم نمیتوان زیاد نسبت به آینده امیدوار
بود .این نکته صحیح اســت که مشکل تحریم
وجود دارد شــاید مشــکل تحریم حل شــود و
گشایشهایی حاصل شود اما نمیتوان این را به
عنوان سیاســتهای اقتصادی دانسته و به پای
دولت نوشت.

و جایگزینی سیستم ارزی شناور صورت نگرفت
امــا وقتی به این ایدهآلها دسترســی نداریم از
همین اقدام حذف ارز  ۴۲۰۰استقبال میکنم.
اتالف منابعی که این سیاســت ارزی ایجاد
کرده بود با حذف آن در جهت کم شدن خواهد
رفت .البتــه بعضی از سیاســتهای دیگر مثل
سیاســت قیمتگذاری یا تصمیمات در زمینه
نرخ بهره شــلختگی و آشفتگی را تأیید میکند.
واقعیــت این اســت که هیچ ســاختاری که با
استفاده بهینه از منابع ســازگار باشد نمیتوان
یافــت که نرخ بهره در آن به زیر نرخ تورم بیاید.
در چنین چیزی تردیدی نیست اما من با اینکه
مایلم در اینجا درباره بعضی از این سیاســتها
خوشبین باشم از اینکه انتظار زیادی از سیستم
تصمیمگیری اقتصادی ایران داشته باشم پرهیز
میکنم .پس صحبت از اینکه مجموعه منسجم
علمی ،سیاستهای ســازگاری را تنظیم کرده
باشــد چیزی نیست که برنامه دولت جدید را بر
مبنای آن قضاوت کنیم.
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دکتر ســوری شــما در این زمینه
چهنظری دارید؟
دکتر عباســی به پایینتر بودن
نرخ بهره از نرخ تورم اشاره کردند،
این مشــخصاً قابل پذیرش نیست
اما ســالیان سال در کشور ما اتفاق
افتاده است ،مثال جالبتر از آن را میتوان حاال
دید که نــرخ بهره اوراق بدهــی دولت که باید
کمریســکترین نرخ بهره در هر اقتصادی باشد
در کشــور ما از نرخ بهره بانکی که بانکها را به
آن مجبور کردهاند بیشتر است .در مثالی دیگر،
نرخ بهرهای که بانک مرکزی بانکها را فایننس و
اضافه برداشت آنها را جبران میکند از نرخ بهره
بینبانکی کمتر است .در این دولت اتفاقهایی رخ
داده اســت و دستورالعملهایی اجرا میشود که
اقتصاد ما را به سمت همان شلختگی که عرض
کردم و کام ً
ال در آن مشــخص است برده است و
نتیجه هم طبعاً خوب نخواهد بود .براساس این
اعمال میتوان نتیجه را هم پیشبینی کرد.
یکــی از سیاســتهایی که از آن
صحبت شــد ،نرخ بهره بانکی بوده
است ،انتظاری که از دولت سیزدهم
در سیاستهای پولی و بانکی داشتید
چه بوده است؟ آیا سیاست قاطعتری
را انتظار داشتید؟
واقعــاً انتظاری نیســت اما هر
دولتــی بخواهــد روزی در ایران
شکل بگیرد و انتظار داشته باشیم
که بــه نوعی به اقتصاد کشــور ما
سروسامان بدهد باید به بدیهیات اقتصادی توجه
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داشته باشد و به مبارزه با بدیهیات نپردازد .این
بدیهیات در اقتصاد روشن و واضح هستند .باید
این موارد را پذیرفت و سپس در چارچوب آنها
سیاستگذاری کرد.
وقتــی دولت بــا کســری شــدید بودجه
مواجه اســت ارز ۴۲۰۰تومانی توجیهی ندارد.
وقتی دولت با کســری بودجه شــدید مواجه
اســت پرداخت یارانــه به حاملهــای انرژی
و پرداختهــای نقــدی متفاوتــی که صورت
میپذیــرد توجیه ندارد و باید قطع شــود .چه
دولت ســیزدهم چه دولتهای بعدی که شکل
میگیرد این موارد بدیهیاتی هســتند که باید
موردتوجه قرار گیرند.
من متوجــه نکاتی کــه دکتر عباســی در
صحبتهایشان مطرح کردند هستم .به عنوان
مثــال ارز  ۴۲۰۰تومانی مصداقــی از هدررفت
منابع بود که دولت جلو آن را گرفت .دولتهای
ما هروقت صحبــت از حذف یارانــه به منظور
استفاده بهتر و کاراتر کردند صرفاً توجیهی برای
حذف بوده و قســمت دوم که اســتفاده درست
از منابع بوده هیچوقت صورت نپذیرفته اســت.
ما بارها و بارها شــاهد بودیم که یارانههایی که
به شــکل غیرکارا توزیع میشــود حذف شده
اســت .قبل از حــذف به هر حــال درصدی از
آن منابع نصیب مردم میشــد اما منابع دولتی
به شــکل غیرکارا هزینه میشود و هیچ ثبت و
پاســخگویی هم صورت نمیپذیرد که بدانیم به
چه شکل اســت .بر همین اساس است که این
باور در حال شکلگیری است که حذف یارانهها
هم در چارچوب تصمیمگیری و سیاســتی که
دولتها دارند شاید سیاســت چندان مناسبی
نیســت .منابعی که از حذف یارانهها آزاد شــده
و در اختیار دولتها قرار میگیرد در مکانهای
غیرکارآمد هزینه شده و نهایتاً کمکی به اقتصاد
نمیکند .این گونه موارد وجود دارند و در کشور
ما مشکلساز هستند.
اینجا میخواهــم تبصرهای به
صحبت دکتر ســوری اضافه کنم.
اشــاره من در خالل صحبتهایم
به اینکه منابــع حاصل از حذف
یارانهها در کجا صرف میشــود نبوده اســت.
صحبــت مــن در واقــع مبنای اقتصــاد خرد
داستان اســت .وقتی دالر  ۴۲۰۰میدهید ،با
یک حسابوکتاب ساده اقتصادی کسی که این
ارز را میگیرد اول اینکه با ارتباطات سیاســی
خــود خواهد گرفت و بعد کــه دریافت کرد به
خاطر قیمت نســبی پایین ارز موجبات اتالف
منابــع در مصرف ارز را فراهم خواهد کرد .مث ً
ال
شــما واردات انجام میدهید و این دست باال را
به شــما در بازار داخلی میدهد .موافق هستم

که وقتــی قیمت بنزین را کمــی باال میبرید
منابعــی که دولت در اختیــار میگیرد ممکن
اســت اتالف شود اما اشــاره من این است که
وقتی من مصرفکننده بــا قیمت باالتر بنزین
یا گاز روبهرو میشــوم تغییری در مصرف خود
ایجاد میکنم.
آنچه مدنظر من قرار دارد این جنبه از تأثیر
سیاستهاســت .در اینکه دولت منابعی را که
در اختیار میگیرد اتالف میکند تردیدی ندارم
اما حتی در همانجا هم اگر دولت مث ً
ال قیمت
گاز ،بنزین ،آب و کاالهایی را که یارانهای بوده
و قیمت آنها حتی بههیچوجه پوشــشدهنده
هزینــه هم نیســت افزایش دهــد و در نتیجه
منابعی را حاصل کرده و بخشــی از این منابع
نصیب شــرکتهای تولیدکننــده گاز و برق و
آب شــده و کاهش کسری این شــرکتها را
منجر شــود این را مثبت ارزیابی میکنم .دالر
۴۲۰۰تومانی توسط بانک به فردی داده میشد
و  ۴۲۰۰تومان وارد خزانه دولت میشد .ممکن
است بگویید آن  ۴۲۰۰تومان همه اتالف منابع
بود و وقتی  ۳۰هزار تومان باشد هم اتالف منابع
اســت .من حتی اگر ذرهای از منابعی که دست
دولت میآید درصدی هم دولت به جاهایی که
به اجبار یا اختیار به آن سمت میرود تخصص
دهد آن را مثبت ارزیابی میکنم .انتظارات من
همانطور که پیشتر به آن اشــاره شد خیلی
باال نیســت .من همیشــه در خاطرم هســت
سالهایی که برنامه سوم توسعه نوشته میشد
کــه آخرین برنامهای بود کــه در ایران بودم و
به عنوان دســتیار استادها و دستیار دکتر نیلی
کمابیش از نزدیک کار میکردم همیشه حجم
بزرگ و غیرقابل اغماضی از ناکارآمدیها وجود
داشت که اگر میخواستیم لیست درست کنیم
بلندبــاال بود .همان موقع هم بلندباال بود .دکتر
نیلی هم نســبت به این مسائل آگاهی داشت و
میدانســت که نمیتواند نسبت به آنها کاری
بکند .داســتان شرکتهای دولتی آن زمان داغ
بود و خیلی سعی شد که این ناکارآمدی عظیم
شرکتهای دولتی را به نوعی رفعورجوع بکنند.
ابزارهای مختلفی مثل تغییر قانون و ســاختار
به کار گرفته شــد و تأثیری نداشت .در همان
زمان انواع و اقســام مزایــا و انحصاراتی که به
نظر من ریشه بســیاری از مشکالت اقتصادی
اســت وجود داشــت .اگر من بخواهم در ایران
یک کلمه را برای توصیف مشکل اقتصاد به کار
ببرم آن انحصار اســت چه در سیاست چه در
اقتصاد .در زمان تدوین برنامه سوم توسعه هم
نمیشد این مسائل را رفع و رجوع کرد ،اما هر
اصالح کوچکی به نظر من مثبت است .تغییرات
قیمتی ارز و بعضی کاالها که داده شــد به نظر
من اقدامات مثبتی تلقی میشود.

آیا شــما هم خوشبین هستید که
در تداوم بهبود اوضاع سیاسی ،اینجا
روندی را شــاهد باشــیم که اصالح
اقتصــادی صورت بگیــرد و مکمل
گشــایشهای سیاسی باشد یا اثرات
توافق را هیجانی میبینید؟
اگــر فــرض بگیریــم نتیجه
ال در آن
مذاکراتــی که اکنــون فع ً
بحث از توافق است ،رفع تحریمها
یا کم شدن درصدی از آنها باشد
ایــن عامل در هر صورت عامل مثبتی اســت و
میتوانــد به ما کمک کند .این موضوع شــرط
الزم اســت اما کافی نیســت .ما باید بتوانیم و
سازوکاری داشته باشیم که از شرایطی که برای
ما فراهم میشود اســتفاده کنیم .با گشایشها،
محدودیتها برداشته میشود اما اینکه چطور
فعالیت کنیم به این برمیگردد که خود ما چطور
از فضای نســبتاً بازی که در مقابل ما نسبت به
قبل قرار میگیرد اســتفاده بکنیم .ما در مقطع
قبلــی هم که تحریمها به نوعــی تقلیل یافتند
شاهد بودیم که از این فرصت دوساله نتوانستیم
استفاده بکنیم .این دیگر مشکل تحریمها نبود و
مشکل خود ما بود که توانایی استفاده از شرایط
جدیــد را نداشــتیم .به نظر من بــه طور کلی
توانایی بازی در فضای اقتصاد دنیا را نداشــته و
همچنان هم نداریم.
در دو ســال مدنظر شما در دولت
قبل چه اســتفادهای میتوانســت
صورت گیرد؟
ما بایــد بتوانیــم وارد اقتصاد
جهانــی شــویم و در ایــن چرخه
تولید و خدمات سهمی را بگیریم.
باید یک جای این چرخه و زنجیره
قــرار بگیریــم و بتوانیم برای خــود منافعی را
تعریف کرده و از این منافع اســتفاده کنیم .در
دوره گذشــته شــاهد چنین چیزی نبودیم .ما
صرفاً رفع تحریمها را به فروش نفت و اســتفاده
از درآمدهای نفت تعبیر میکنیم .این میتواند
تحقق یابد و شــکی در مورد آن وجود ندارد .اما
این عاملی نیست که بتواند مشکل اقتصادی ما
را حــل کند و اقتصاد ما را به پله باالتر و مرحله
باالتر ببرد .متأســفانه فضــای فکری حاکم هم
چنین فضای فکری نیست که ما را به آن سمت
سوق بدهد .سیاســتهایی را که چه در سطح
کالن و چه در سطح خرد شاهد هستیم خصوصاً
در ســطح خرد وزارتخانهها و دیگر نهادها دال
بر این نیست که کشورمان در حال آماده شدن
است که با کشورهای دیگر مبادله داشته باشد.
سیاســتهای کالن و خردی که در ســطح
بنگاهها شــاهد هستیم سیاســتهایی نیستند

میزگـــرد

دکتر عباســی اســتنباط من از
صحبتهای ابتدایی شــما این بود
که لزومی ندارد سیاســتگذار برای
ایجاد اصالحات تمایلی داشته باشد
و گاهی اجبارا ً تن به این سیاســتها
میدهــد .اگر همینطــور که دکتر
سوری میگویند اقتصاد ایران بخواهد
خــود را در زنجیــره اقتصاد جهانی
قرار دهد سیاســتهای کمشماری
که در این یک ســال دیدیم و شما
بعضی را سیاستهای خوبی میبینید
میتواند ایران را به نقطهای برســاند
که با پیشفرض عادیســازی روابط
بتواند بخشی از اقتصاد جهانی شده
و مشــارکت قابلتوجهی در اقتصاد
جهانی داشته باشد؟
من هم صحبت دکتر سوری را
تأیید میکنم که پاسخ منفی است.
ســاختار اقتصاد ایران با پیوستن
به اقتصــاد جهانی نه در نظر نه در
عمل مطابقــت ندارد و به آن ســمت نمیرود.
اقتصاد سیاســی ایران بر مبنای انحصار سیاسی
و اقتصادی بنا شده اســت .کلیدواژهای که من
اقتصاد ایران را با آن دنبال میکنم انحصار است.
رفع تحریمها صرفاً ایــران را به تعادلی که قبل
از تحریم داشــتیم برمیگرداند .این تعادلی بود
که در آن نفت میفروختیم و یکسری کاالهای
ســرمایهای و یکســری کاالهای واسطهای و
کاالهــای مصرفی وارد میکردیــم .این فرآیند
ســبب میشــد دولت بتواند با چاپ پول حدود
 ۲۰درصدی ،به طور متوســط در طول دههها
لوحوش متوسط  ۱۵تا  ۲۰درصدی
تورمی حو 
را درســت کند و یکسری کاالهای اساسی را با
قیمت ارزان در اختیار همگان بگذارد .این تعریف
اقتصاد ایران است.
در این میــان اگر ما با دنیا جنگ نداشــته
باشیم و سر دعوا نداشته باشیم بعضی از فعاالن
اقتصادی ایــران کاالهایی ســاخته و به بعضی
بازارهــای جهانی عرضه میکننــد که معموالً
هیچکدام کاالهای با ارزش افزوده باال یا کاالهای
تکنولوژیک نیســتند اما مردم باالخره تجارتی
شــکل میدهند و درآمدی از آن طریق حاصل
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که بــه نوعی ما را آماده مشــارکت در اقتصاد
جهانی بکنند و تا وقتی که چنین برنامههایی را
نداشته باشیم صرف وجود فضای بدون تحریم
بهجز اینکه درآمد نفتی را نصیب ما بکند چیز
بیشتری نخواهد داشــت .من چنین فضایی را
در حاکمان فعلی دولــت نمیبینم که آمادگی
یا حتی تمایل داشــته باشــند که وارد اقتصاد
جهانی شوند.

میشــود .این ســاختار اقتصاد ایران بود و این
اقتصاد حتی پیــش از تحریم در اقتصاد جهانی
اثر قابلاغماضی داشــته اســت .داستانی که در
تحریــم اتفاق افتاد این بــود که پول نفت قطع
شد .اگر با رفع تحریم پول نفت دوباره وارد ایران
شود عملکرد بودجهای دولت مقداری به سطوح
قبلی خود برمیگردد و فشــار اقتصادی دولت
کم میشــود .اما ما هیچ وقت شاهد اصالحاتی
که منجر به وارد شــدن اقتصاد ایران به چرخه
اقتصاد جهانی و اتصال به این زنجیره بوده است
نبودهایم ،اصــ ً
ا دنبالش هم نبودیم و صحبتش
نیز مطرح نمیشــود .گاهی آمال و آرزوها بیان
میشــود اما هیچوقت اینطور نبــوده و به آن
ســمت هم نرفتیم .از وقتی هم که من خدمت
استادهایی مثل دکتر سوری در اقتصاد وارد شدم
یکی از دردســرهایمان این بود که استادهای
اقتصاد در ایــران به ما میگفتند اقتصاد جهانی
بــه درد نمیخورد و بحثهــای دوره جوانی ما
این بــود که اص ً
ال قبول نداشــتند که باید وارد
اقتصاد جهانی شویم .اما باز هم با در نظر گرفتن
تمام این مسائل در این سالها مشکلی که پیدا
کرده بودیم این بود که بعضی از بده بستانهای
طبیعی با همسایگان و اینسو و آنسو هم مختل
شــده بود و بازرگانی که باالخره یک کامیون بار
به تاجیکستان میبرد هم به در بسته میخورد.
اینها گشایشهای خرد کوچکی است که اتفاق
میافتد و مثبت اســت .امیدوارم این داســتان
تحریم و دعوای با همســایگان و شــرق و غرب
که هزینههای هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل
کرده این را به ما آموخته باشد که فیتیله دعوا را
پایین بکشیم .امیدوارم فعاالن اقتصادی در واقع
این پیغام را به دولــت بدهند که مرا به خیر تو
امید نیست شر مرسان و در نتیجه این موقعیت،
گردش مالی امکانپذیر شود .بدون گردش مالی
ما ایزوله هســتیم .مثل اینکــه دورمان دیوار
کشیدهاند و این خیلی مضر است.
اگر این تحریمها برداشــته شــود امکان سه
اتفــاق که بــا روابط بینالملل شــکل میگیرد
فراهم میشــود .نخســت اینکه ما از بقیه یاد
میگیریم .وقتی قطر از ســوی عربستان تحریم
شــد ما نتوانستیم وارد قطر شــویم ،چون اص ً
ال
بلد نبودیم با مدیر فروشــگاه زنجیرهای قطری
صحبت کنیم که کاالی ما از کاالی ترکیه بهتر
است ،اما ترکیه وارد شد .اکنون که اص ً
ال به خاطر
تحریم امکان رفتن وجود ندارد اما وقتی تحریم
برداشته شود ما آنجا میرویم و سهبار سرمان به
ســنگ میخورد و بار چهارم ممکن است ما هم
کنار ترکیه بتوانیم یک خودکار به قطر بفروشیم.
ســایز بازار منفعت دوم است باالخره مقداری از
آنچه سبب شد تجار بتوانند در شرایط سالهای
اخیر به فعالیت ادامه دهند این بود که کاالیی را

با زحمــت فراوان به عراق یا هرات میفروختند.
برداشته شــدن تحریم ســایز بازار را برای این
نوع صــادرات بعضی کاالهــا بزرگتر میکند.
نفع ســوم این است که ممکن است منابعی هم
وارد ایران شــود .به صحبتهای بیژن زنگنه در
مجلس شورای اسالمی ارجاع میدهم که گفته
بود اگر آن ســنگهایی که جلو صنعت نفت ما
میانداختیــد نمیانداختید و ما چهار قرارداد با
کشورهای دیگر داشــتیم ،همانطور که امریکا
صادرات گاز ایران به عراق را مستثنی از تحریم
کرد ،دیگر موارد را نیز مســتثنی میکرد .اینها
مواردی است که اگر شما تغییرات خیلی بزرگ
را انتظار نداشــته باشید و نخواهید هم ناامیدانه
قضاوت کنید باالخره چیزهای مثبتی هســتند
که تغییر کوچــک را ایجاد میکند .من امیدوار
هستم اما امید بستن به اینکه مجموعه ایدهآلی
در ایران اجرا شــود را بعد از این همه سال کنار
میگذارم .با همه این آشفتگیها وقتی یک جایی
میبینم که اصالحی انجام شــده که بعد از آن
تخریب بزرگی نیســت ترجیح میدهم مقداری
امیدوارانهتر نگاه کنم.
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اشــاره کردید به نداشــتن دعوا
که بــرای تجارت واجب اســت و به
صحبتهای بیژن زنگنه وزیر ســابق
نفت ارجاع دادیــد .بخش مهمی از
ســنگاندازیهای مورداشاره آقای
زنگنــه از طــرف گروههایی صورت
میگرفت که به نوعی به دولت آقای
ابراهیم رئیســی نزدیک هســتند.
درباره چنین دولتی بــا این کابینه
صحبت میکنیم که تعدادی از آنها
کســانی بودند که از گشــایشهای
بعــد از برجام حمایتــی نمیکردند
و مخالــف با آمدن توتــال به ایران
بودند .در حالی که ایــن گروهها به
دولت نزدیک هستند میتوان انتظار
خاصی از تأثیر گشایشهای بینالملل
بر اقتصاد داشت؟
بــه نظــر مــن آنهــا نگران
انحصارات خودشــان بودند و هنوز
هم گروههایی هســتند که نگران
انحصاراتشان هستند .این امکان
همیشــه وجــود دارد کــه زیر توافــق بزنند و
انحصارات و امتیازات فعلی برایشــان به اندازه
کافی دلچسب باشد .خیلیها همین حاال سعی
میکنند کــه چنین کاری را انجام بدهند و این
در اروپا و امریکا هم همینطور اســت و اسرائیل
بزرگترین بازنده مصالحه خواهد بود و ســعی
میکنــد آن را به هم بزند .ایــن موضوع وجود
دارد اما من ماجرا را اینطور میبینم که االن به
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نوعی به گروههای مخالف این سیگنال داده شده
که انحصار و منفعتت را از دست نمیدهی .مثل
اینکه گفته شــود منفعت و شیرینی شما پیش
ما محفوظ اســت و خیلی شلوغش نکن .به نظر
من این داســتان آخرش به اینجا میرسد .من
فکر نمیکنم مشابه چیزی که در ترکیه و امارات
رخ داده است ،در ایران قصدی برای عادیسازی
روابط وجود داشته باشد .انتظار اینرا که ما وارد
چرخه اقتصاد و سیاســت جهانی شویم مطلقاً
ندارم .پایین کشیدن فیتیله جنگ و دعوا نهایت
چیزی است که انتظار دارم .دوستی نکتهبین در
پاســخ به اینکه امید او درباره سال  ۱۴۰۰برای
اقتصاد ایران چیست گفت امید من برای اقتصاد
این است که کلمه ایران از صدر خبرگزاریهای
دنیا پایین بیاید و حذف شــود ،چون متأسفانه
هرجا که این کلمه هست با نکتهای منفی همراه
است .من هم امیدوارم این دعواها کم شود .مثل
دهه  ۹۰میالدی که ایــران تحت تحریم بود و
امریکا در دوره کلینتون تحریمهای شــدیدی را
وضع کرده بود اما در ایران فیتیله دعواها پایین
کشیده شده بود .در آن زمان اگر شرکتی ایتالیایی
برای کار بــه ایران میآمــد وزارت خزانهداری
امریکا خیلی حساسیتی نشان نمیداد .انتظار و
امید من این است که به دوستان همیشه مخالف
این اطمینان در خصوص منافعشــان داده شده
باشد .ســیگنالهایی که از جناح تندرو شنیدم
این است که مذاکرهکنندگان ما معتقد و باایمان
هستند و بگذارید کارشان را بکنند .این سیگنال
از سوی کســی که همیشه گفته است برجام را
آتش میزنم ســیگنالی است که نشان می دهد
ایــن گروهها بــه نوعی اقناع شــدهاند که دوره
مخالفت تمام شــد و حاال باید به اینســو شعار
بدهید .تا حاال به آنسو چرخش داشتید و حاال
به اینسو .این وضعیت همیشه بوده است اقناع
میکنند که حاال دیگر مشکلی نیست.
اگر بخواهیم نهفقط سیاســتهای
اقتصادی بلکه سیاستهای عرصههای
مختلف دولت سیزدهم مث ً
ال در زمینه
اینترنت را مورد قضاوت قرار دهیم آیا
این سیاستها را میتوان در راستای
پیوند خوردن با اقتصاد جهانی دید؟
مث ً
ال تصمیمها و صحبتهایی که در
زمینه محدود کردن اینترنت میشود.
اثر این سیاســتها را روی اقتصاد
چطور ارزیابی میکنید؟
هر سیاستی در هر حوزهای که
اتخاذ شــود به نوعی اثر اقتصادی
دارد .در حوزه فرهنگی ،اجتماعی،
فنی و  ...هر سیاســتی تأثیر روی
اقتصاد و معیشــت مردم دارد .وقتی قرار است

سیاســتی اجرا شده و تصمیمی در خصوص آن
گرفته شود جنبههای مختلف آن باید قب ً
ال دیده
شــده باشــد .قاعدتاً باید اقتصاد از آن عواملی
باشــد که ابتدا نگاه شــده و وزن زیادی به آن
داده شــود .نهفقط در زمینه موضوع مورداشاره
شــما (کنترل و محدودسازی اینترنت) بلکه در
تمامی موارد ،سیاســتگذاریهایی که در کشور
ما صورت میپذیرد بــا کمترین توجه به اثرات
اقتصادی مواجه است .در مورد این موضوع شاید
چیزی که بیشــتر مورد توجه سیاستگذار است
کنترل شبکههای اجتماعی ،اینترنت ،ارتباطات
یا به قول خودشــان صیانت به نوعی که مقاصد
غیراقتصادی خودشــان را تأمین کند است ،در
حالی که در زمانهای که در آن قرار داریم اینترنت
و ارتبــاط با دنیای آزاد یک عامل مهم اقتصادی
نهتنها در اقتصاد کشــور بلکه در اقتصاد تکتک
افراد اســت که باید مدنظر قــرار گیرد .چنین
دیدگاهی کام ً
ال از نظر سیاستگذار ما دور است.
موضوع طرحی که در سطح سیاستگذار از آن با
طرح صیانت یاد میشــود تنها تصمیمگیریای
نیست که از این فقدان نگاه به تبعات اقتصادی
رنج میبرد .در زمینه اقتصاد هنر ،سیاستهایی
که در زمینه چاپ گرفته میشــود و موارد دیگر
هیچکدام با این دید نیســت .ایــن فکر در نظر
گرفته نشــده است که تصمیمی که مث ً
ال درباره
سینما یا موسیقی اتخاذ میشود از نظر اقتصادی
چه تأثیری روی بسیاری از خانوارها که به طور
غیرمســتقیم با این بخشها در ارتباط هستند
میگذارد .اثر روی اقتصاد باید نکته اول باشــد
اما متأسفانه به شکلی است که االن میبینیم.
شما در خالل صحبتها اشاراتی به
سیاستهای پولی و مالی ازجمله نرخ
بهره داشــتید .بسیاری اعتقاد دارند
بانک مرکــزی در این دوره در زمینه
سیاســتگذاری پولی بیعمل است و
کار خاصی نمیکند .میگویند اگرچه
دولت انکار میکند اما در حال چاپ
پول است و تورم باال حاکی از همین
وضعیت اســت .دیدگاه شما درباره
وضع فعلی تورم و موضع سیاستگذار
نسبت به آن چیست .دولت سیزدهم
چه کاری با تورم میکند؟
نه در مــورد ایــن دولت حتی
در مــورد دولتهــای قبلــی،
سیاســتگذاریای کــه در آن نرخ
بهره به رسمیت شناخته نمیشود
مفهوم سیاست پولی را نمیداند .به صورت کلی
نمیدانم سیاســت پولی کشور ما چیست و چه
میکننــد؟ اکنون نظامــی را داریم که مفهوم
نرخ بهره در آن به رســمیت شناخته نمیشود.

در چنیــن نظامی بهواقع نمیتوان دانســت که
سیاســت پولی بــه چه مفهوم اســت .مقداری
محدودیتها روی این چیز و آن چیز گذاشــته
میشود بدون اینکه مفهوم و هدف اولیه روشن
باشــد .در دولت فعلی هم شاهد این هستیم که
سیاســتهای قبلی در حال تکرار است .اکنون
چیزی که به شرایط قبلی اضافه شده این است
که به نوعی تمامی دستورالعملها و سیاستها
به گونهای چیده شــده اســت کــه منابع مالی
بانکها و صندوقها جمعآوری شده و به صورت
اوراق بدهی در اختیار دولت گذاشــته شــود تا
دولت از آنها برای رفع کســری بودجه جاری
خودش اســتفاده کند .چیزی که من به صورت
کلی میبینم این اســت که میتوانم این ادعا را
بکنم که ما تورم باالی  ۲۰درصد را در کشورمان
فع ً
ال نهادینه کردیم و تا سالیان سال با توجه به
وضعیت مالــی که دولت دارد و نوع تأمین مالی
که انجام میدهد حداقل تورم را از این به بعد در
کشور ما باید باالی  ۲۰درصد در نظر بگیریم .در
سالهای آتی نیز بعید میدانم نرخ کمتر از ۴۰
درصد را بتوانیم شاهد باشیم.
دکتر سوری از نهادین ه شدن تورم
باالی  ۲۰درصد صحبــت میکنند.
در ســالهای اخیر بحث ابرتورم و
ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران بسیار
داغ بوده اســت .دکتر عباســی آیا
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی که شما
به بعضی سیاستهای آن هم امیدوار
هستید به سمت ابرتورم یا ونزوئالیی
شــدن حرکت میکند؟ براســاس
سیاستهای فعلی چه مسیری برای
تورم قائل هستید؟
اگر صحبت از امکان باشــد بله
امکان همهچیز وجود دارد .اما اگر
صحبت از احتمال رفتن به شرایط
ابرتورمــی باشــد آن را محتمــل
نمیدانم .احتمال غیرصفر کوچکی هســت که
ما به آن سمت برویم .صحبت ونزوئالیی شدن
اقتصاد ایران حدود ۶-۷سال پیش مطرح شد.
در همــان زمان من مطالعهای روی این اقتصاد
کردم و مطلبی نوشــتم .برای ونزوئالیی شدن
شما به بخشی پول و بخشــی محدودیتهای
بسیار شــدید عرضه نیاز دارید .باید در چنین
حالتی تولید بهشــدت ســرکوب شــده باشد،
نشانههای سرکوب در آن بخشی از اقتصاد ایران
که دولت متولی آن اســت وجود دارد .ایران با
قطعی گاز ،قطعی برق و قطعی آب روبهرو بوده
است .علت نیز این است که قیمتهای پایین و
اتالف منابع ناشــی از این قیمتها در دهههای
گذشته و از ســوی دیگر کاهش منابع ناشی از
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اگــر بخواهیــم از صحبتهــای
مطرحشده نتیجهگیری کنیم؛ اشتراک
فکری میان شما وجود داشت اما دکتر
عباسی به قول خودشان با پایین آوردن
انتظارات به سیاســتگذاری اقتصادی
دولت نگاه میکننــد و از این جهت
تصمیمگیریها برایشان پذیرفتنیتر
است اما دکتر سوری ایدهآل و انتظار
بیشتری دارند و روی این نکته تأکید
دارند که باور دولت چیست؟ جمعبندی
شما نسبت به کارنامه اقتصادی دولت
سیزدهم چیست؟
من تفاوت زیادی بین این دولت
و دولتهای قبلــی نمیتوانم بیان
کنم .واقعیت این اســت که هنوز
سیاست مشــخصی را از این دولت
مشاهده نکردیم .بله این صحیح است که ممکن
است بعضی اقدامات مثل حذف ارز  ۴۲۰۰صورت
پذیرفته باشد که اقدام مناسبی بوده است اما در
کنار آن بسیاری اقدامات نامناسب دیگر بهطور
مثال در بخــش قیمتگــذاری کاال میتوانیم
ببینیم .اقدامات دیگری از همین دســت را در
زمینه دستورالعملهای واردات و صادرات شاهد
بودیم که نامناســب تلقی میشوند .در مجموع،
تفاوت چشمگیری را نمیتوانیم شاهد باشیم که
با دولتهای قبل یــا خصوصاً دولت قبل وجود
دارد .تفاوت این است که چهرههای جدیدی در
این دولت حضور دارند که سابقه کاری مشخصی
ندارند ،ایدههایی را پیشتر در خود پروراندهاند که
اکنون این ایدهها را برای نخســتینبار در سطح
کشــور پیاده میکنند .چنین فضایی در اقتصاد
ایران حاکم است که باید دید در سه سال چه بر
سر این اقتصاد خواهد آورد؟
دکتر عباســی شــما ارز  ۴۲۰۰را
در فهرســت بدترین سیاستهای
اقتصادی  ۵۰ســال اخیر قرار دادید،
اگر با همین عینک همینقدر انتقادی
به دولت ســیزدهم هم نــگاه کنید
بهطور مشــخص کدام سیاست در
یک سال اخیر بیشترین انتقاد شما
را نصیب خود خواهد کرد و همچنین
در مــورد سیاســتهای پیش رو
چه انتظاری دارید؟
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درآمدهــای نفتی دولت به قدری شــدید بوده
است که دولتهای قبل نتوانستد یا نخواستند
که در این زمینه ســرمایهگذاریهای آیندهنگر
بکنند .در این قســمت که دولت تأمینکننده
است شما با ســرکوب تولید روبهرو هستید که
نتیجه این همان محدودیت عرضه اســت .اگر
شــما در دنیای فرضی ،بازار گاز و برق ایران را
ناگهــان آزاد و بدون قیمتگذاری دولتی تصور
کنید ،قیمت به خاطر کاهش عرضه سر به فلک
خواهد کشــید .این در واقع بخشــی است که
به عرضه مربوط اســت اما در سایر قسمتها،
اقتصاد ایران بــه فاجعهباری اقتصاد ونزوئال در
بخش عرضه نیســت و به همین دلیل است که
من این اصطالح را که ایران به سمت ونزوئالیی
شــدن پیش میرود همیشه رد کردم .در مورد
ابرتورم هم ،این بدین معناست که طبق بعضی
تعاریف شما باید باالی  ۵۰درصد ماهانه داشته
باشــید که به نظر مــن احتمالش در ایران کم
اســت .در اینکــه تعادل تــورم ایــران برای
میانمدت از حولوحوش  ۱۵درصد روی تورم
 ۳۵-۴۰درصد رفته است این را با دکتر سوری
موافق هستم .در سالهای آینده اگر یکسری
ترمزها کشیده شــود ممکن است تورم از ۴۰
درصد فراتر نرود اما اینکه این شــاخص به زیر
 ۲۰درصد برسد هم احتمال بسیار کمی دارد.
تــورم ریشــه پولــی دارد و ایــن را بایــد
اقتصاددانها مدام تکــرار کنند .چاپ پول در
ایران ریشه تورم است ،تورمی که حاال میگویند
برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ایجاد شده ممکن
است وجود داشته باشد اما تداوم نخواهد یافت.
در بعضی چیزها که قیمت آن تاکنون سرکوب
میشده و دولت اجازه داده قیمت کمی افزایش
پیدا کند هم ممکن است تورمی افزایشی داشته
باشیم اما اثر این موضوع نیز کوتاهمدت خواهد
بود .در نتیجه آنچه باید به آن چشــم بدوزیم
چاپ پول اســت و اینکه دولتها از شــرکتها
از بانکها یا از اینســو و آنسو قرض کنند در
نهایت ادامه دادن سیاست پیشین است .قب ً
ال در
دولت محمود احمدینژاد شاهد این بودیم که
وقتی یارانه قیمتی به یارانه مستقیم تبدیل شد
منابعی را از اینسو و آنسو جمع کردند تا قادر
به پرداخت یارانه ماهانه  ۴۵هزار تومان باشند.
آخر این داســتان در نهایت در اقتصاد ایران به
بودجه دولت برمیگردد .دولت شرکتهایی را
دارد و ممکن اســت منابعی جمع کند و بگوید
من پول چاپ نمیکنم .اگر امسال نخواهد سال
دیگــر باید ضرر این شــرکت را پرداخت کرده
و میپردازد .بانکهایی که بنیادها و شــرکتها
درســت کردند و اینها ضررده شــدند آخر در
بودجه دولت رفت ،شــرکتهای دولتی ضررده
و ناکارآمد آخرش در بودجه میرود .در نتیجه

این راهکارهای زیرمیزی که دولت برای کسب
درآمد وضــع میکند به نظر مــن هم آخر در
بودجه دولت میرود .در نتیجه چنین وضعیتی
در ســالهای آینده تورم ایران به احتمال زیاد
باالی  20درصد خواهد بود و به احتمال زیاد از
 50درصد فراتر نخواهد رفت.

من هم در ایــن زمینه با دکتر
سوری موافقم که در سیاستهای
اقتصادی این دولت در مقایســه با
دولتهای دیگر از نظر ســاختاری
تفاوتی نمیبینم .میتوانم لیســت بلندباالیی از
ادبیات اقتصادی که سالها تدریس کردم تهیه
کــرده که اینها مواردی اســت که نباید انجام
شــود و در حال انجام اســت .لیست بزرگی را
میتوانم از چیزهایــی تهیه کنم که باید انجام
شود اما توجه کافی به آنها صورت نمیگیرد.
از زمانی که وارد اقتصاد شــدم این مســائل
وجود داشــته اســت پس موافق هســتم اتفاق
بزرگی نخواهد افتاد .امیدوار هســتم که چوب
بودجه عمــل کند .دکتر نیلی گفتند هرکس به
سازمان برنامه بیاید با چوب بودجه ادب میشود
و مجبور میشود یکســری اصالحات را انجام
دهد و این اجبار خیلی مهم اســت .به نظر من
در ایران کســی از طریق علــم و اراده و آگاهی
مجموعه اصالحات ســاختاری را انجام نخواهد
داد .امیــدوارم این چوب اجبار سیاســتگذار را
به اینســو براند که مقداری اصالحات را انجام
دهند .اگر بخواهم دو مورد را ذکر کنم یک مورد
داستان سیســتم بانکی و نرخ بهره است .بدون
یک ساختار مالی مدرن هیچ اقتصادی نمیتواند
حرکت کند .در نتیجــه اگر دولت از اینجا و در
این زمینه چشم را بر حقایق ببندد ممکن است
سیســتم بانکداریای را حاکم کند که ضرباتش
از ارز  ۴۲۰۰تومانی ده برابر بدتر باشد .سیستم
بانکداری مخرب ممکن است نهتنها بودجه بلکه
چرخه تأمین مالــی اقتصاد را مختل کند و این
عــدم توجه به اصول بانکــداری مدرن میتواند
تخریب بسیار بزرگی را ایجاد کند.
مورد دیگری که به ظاهر کسی به آن توجه
نمیکند اما به نظر من ریشه مشکالت اقتصادی
است این است که اگر دولت میخواهد بهبودی
در هــر جایی صورت بگیرد بایــد به این نکته
توجه کند که اقتصاد ایــران مملو از انحصارها
و مملو از امتیازهاســت .همهجا باید انحصارها
و امتیازها به ســمت رقابت عوض شــود .این
انحصار در واقع انحصار دولت در تعیین قیمت
کاالیی که من تولید میکنم هم هســت .دولت
حق ندارد و نباید داشــته باشــد و باید به طور
مؤکد نســبت به دخالتهای بیخودی اینسو
و آنســو در جاهایی که به من و مشــتری من
مربوط میشود ،پاســخگو باشد .باید این کلمه
را مــدام تکرار کنند و چــراغ راه خود بگذارند
که ممکن است در سطح کالن اقتصاد ،موضوع
تورم و سیاســت مالی و پولی کشور بزرگترین
مسئله باشد اما از جنبه دیگر در سطح اقتصاد
خرد این انحصارات است که سبب شده اقتصاد
اص ً
ال نتواند حرکت بکند.
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