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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 . استگذاری آینده بخش تولید و سرمایهبررسی هدف کلی این میزگرد 

بررای پایرا  داخلی  المللی و مراکزبینی همة نهادهای بینپیش .نیامدنداز آب دردرست  97سال  هایبینیپیشتبریزی: بسیاری از عبده

حال سراالی . بینی کردی را پیشدرصد 23تورم بهتر از بقیه  1400سال برای  برکچیا  آقای  بود. یدرصد 17 حداکثر تورم، 96سال 

تصمیم ترامپ برای خروج از  ، یعنیعامل خارجیعلت این موضوع  ند؟ها درست از آب درنیامدبینیپیششود که چرا این مطرح می

 ها بر اقتصاد ایرا  بود. برجام و تحمیل تحریم

مرثً   ؛کننردتبدیل شده است که بقیة متغیرهرا از آ  تبعیرت می دالر نیز به یک متغیر پیشگامو قیمت  شدهکننده ها تعیینامروز تحریم

بنابراین یکری  ؛داشته باشیدبینی پیشباید از قیمت ارز  ،بینی کنیدقیمت سکه یا بازار مسکن را پیش ،بازار سهام قصد داشته باشیداگر 

هاست. متغیر دیگری کره حاکم است، مسئلة تحریم 98گذاری در ایرا  در سال د و سرمایهزایی که بر وضعیت تولیاز متغیرهای برو 

اینکره  .تا حد بسیار زیادی تابع نقدینگی استطبعا  نرخ تورم است که به گما  من  ،گذاردها تأثیر میبسیار مهم است و بر رفتار بنگاه

اجرزای نقردینگی آیرا رشد نقدینگی باید راه را ادامه داد،  این کره  درصد 27 ا نرخب اینکه آیا ،چقدر نقدینگی در اقتصاد ایجاد کنیم

آیرا  های درست نیازمند اسرت. سرئوال مهرم دیگرر ایرن اسرت: ه، سئواالتی است که به پاسخهای گذشته بوددر سالاست که همانی 

اندازی از نرابراین مجبرور هسرتیم چشرمب اسرت؛؟ بحرا  بانکی همزادی برای وضعیت ارز در کشرور شودمیها اصًح وضعیت بانک

 صحبت کنیم.  ی اصلی اقتصادتا در مورد متغیرها کنیم ترسیموضعیت نقدینگی کشور 

 میزان فروش نفت و دالر حاصل از آن است؟ ،یکی دیگر از عوامل *

میلیو  بشرکه فرروش خرواهیم  یکفقط فروش برای شده بینیپیش ةیک و نیم میلیو  بشکاز بسیاری معتقدند که دکتر عبده تبریزی: 

هرزار  100از رقرم  ،بدو  اینکه اوضراع بردتر شروددر شرایط فعلی کسری بودجه  ،اگر یک میلیو  بشکه را مًک قرار دهیم ؛داشت

آیا  .تأمین کندرا  کسریخواهد میچگونه بپردازیم که دولت نکته باید به این  گاه، آ طور باشداگر این ؛کندمیمیلیارد توما  تجاوز 
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رود و آثرار یرا دنبرال قیمرت براالتر ارز مری ،شرودشود که در این صورت وضعیت نقدینگی بردتر میدولت درگیر بانک مرکزی می

 .کند کسری بودجه را تأمین کندترتیب سعی می اینپذیرد و به اجتماعی آ  را می

تواناد ایان رمام می ،جه سااالنههزار میلیارد تومان، یعنی کسری بیش از یک چهارمی بود100*با فرض کسری 

تامین خواهد شد؟ و کمترین اثرآن بار ندادینگی چاه هایی به نظرتان این رمم از چه محل. زا باشدبسیار مشکل

 ؟میزان خواهد بود

و د پیدا نکنن جدیدی های بازنشستگی مسئلهکه صندوقاینفرض نفت و با یک و نیم میلیو  بشکه فروش  فرضبا دکتر عبده تبریزی: 

بانرک تحرت اختیرار  سره ماسسرة اعتبراریِو  بیشتر مواجره نشرویمبا کسری  ،های ارتشی در بانک سپهادغام بانک که درفرض اینبا 

هزار میلیارد توما  برای انتشار  51بودجه،  ، طبقها بدتر از این نشودوضعیت تحریماز طرفی و نداشته باشند  ایکسری عمده ،مرکزی

  در سال بعد، کار بسیار دشواری دارد. دولتپس، است.  شدهبینی اوراق پیش

 بینید؟ری را چگونه میگذاسرمایه*وضعیت تولید و 

ایرن  از طرفری .گیرنردنرخ رشد را منفری در نررر میبینی مثبتی ندارند و پیشگذاری تولید و سرمایهبسیاری برای دکتر عبده تبریزی: 

خرواهیم نررخ رشرد منفری  فصرلهشت  ،به این ترتیب .دسال آینده نرخ رشد مثبتی داشته باشدر  دنتوان ایرا که  وجود دارد بینیپیش

توجهی از م بخرش قابرلکه به نررر نامیدتورمی را نتوا  با قاطعیت سال رکود  1397اگر سال  ؛رکود تورمی است داشت که به معنای

 ةای کره در گذشرت. چرخرهمرواجهیم ی در اقتصراد ایررا برا شررایط رکرود ترورمشود گفت را با قاطعیت می 1398سال  ،بودسال آ  

مثبرت و روشرنی تصرویر  ،در چنرین شررایطی ؛ بنرابراینهداشرتخرود را منفی و آثار  هنیز سه الی چهار بار تکرار شدجمهوری اسًمی 

  کرد.گذاری ارائه اشتغال و سرمایه ،تولیدتوا  از نمی

 کنید؟هایی میها چه توصیه*با توجه به شرایطی که مطرح کردید به بنگاه

تواننرد بره سرمت صرادرات کنند و اگر میو آ  را بهینه که شرایط فعلی خود را حفظ  توصیه کردها باید به بنگاهدر این شرایط طبعا  

  بروند.
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 *آمای دکتر جاللی به زبان علمی و امتصاد کالن  شما وضعیت را توضیح دهید؟

مدت بنابراین کوتاه ؛معطوف است 1398. بحث ما به سال مواجهیممدت و بلندمدت بخش کوتاه دوبا جًلی نائینی: در این زمینه 

توانیم بره تقاضرای کرل و اجرزای آ  و از طرفری بره از وضعیت اقتصادی آگاهی یابیم از یک طرف میشود. برای آنکه محسوب می

 .بنگریموضعیت بخش حقیقی یا عرضه 

همچنرین داریرم کره بره دلیرل وضرعیت اقتصرادی، رشردی نخواهرد داشرت. را ی در بخش تقاضای کل، مصرف بخش خصوصر

هرا و گذاری بخش خصوصی و دولتی به دلیل محدودیت منابع، رشدی نخواهند داشت. واردات ایرا  به دلیرل افرزایش قیمتسرمایه

نفتری اسرت غیر صادرات ش اولبخجایگزینی واردات از طریق تولید داخلی کمتر خواهد شد. صادرات ایرا  شامل دو بخش است؛ 

هرا بره دلیرل تحریم اسرت کره صرادرات نفتریبخش دوم روست. که وضعیت بدی نداشت؛ اما برای رشد بیشتر با موانع تحریمی روبه

اما ادامة آ  بره وضرعیت  ؛رسد که وزارت نفت توانسته یک میلیو  بشکه نفت و باالتر از آ  را بفروشدیابد؛ اما به نرر میکاهش می

 هانی بستگی دارد.ج

به وضعیت عادی بازگردد اگر ونزوئً  ؛است وضعیت ونزوئًچند هفتة اخیر شد قیمت نفت در طول افزایش از عواملی که سبب 

 گذارد. عرضه اثر مثبت می براثر منفی و  نفت قیمتبر  بنابراین ؛یابدکاهش می آ  ریسک فاکتور مربوط به تولید

بررای تحرت ترأثیر قررار داد  دسرت برازتری  ایرن کشرور یش یافته و هنوز هم ادامه دارد؛ بنرابراینآمریکا افزانفت کشور عرضة 

هرا را بره چند روز پیش شش میلیو  بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کرد تا روند رشد قیمت آمریکا .ها داردقیمت

 ؛چو  خود واردکننرده بودنرد ؛کردندهایی استفاده نمیاز چنین استراتژیها در گذشته دلیل مشکًت ونزوئً کنترل کند. آمریکایی

 شا  تغییر کرده است.اما امروز وضعیت

درصد  7/0ها حاکی است که نرخ رشد اقتصاد جها  نسبت به سال قبل حدود بینینرخ رشد اقتصاد جها  است. پیش ،عامل دیگر

 خواهرد برود.ت نسبت به سال گذشته کمتر و نرخ رشد عرضه نیز کمتر از سرال قبرل یابد؛ بنابراین نرخ رشد تقاضا برای نفکاهش می
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ها روند صرعودی قابرل تروجهی ولی روند قیمتشاهد افزایش قیمت باشیم؛ هایی به دلیل افزایش تقاضای فصلی ممکن است در برهه

 نیست. 

 

بازه ای قرار خواهد گرفت؟)دکتر جًلی توضیح *با این توصیف معدل قیمت نفت در بازار جهانی و بخصوص سبد اپک در چه 

 بفرمایند(

... 

 * میمت نفت در بودجه را تا چه حد منطدی می دانید؟

خالص صادرات ایرا  نسربت  در نرر گرفته شده است از طرفیقیمت معقولی  ،در بودجة امسال قیمت نفتبه نررم دکتر جًلی : 

 .است افزایش صادراتبه دلیل نه  واین وضعیت به دلیل کاهش واردات ولی  ؛کندمیبه سال گذشته وضعیت بهتری پیدا 

 *بازارهای صادراتی ما چه وضعیتی خواهند داشت؟

معتقردم های بازرگرانی دارد و سهولت قابل دسترسی هستند. چین برای رشد صادرات نیاز به توافقنامرهبه  بازار کشورهای همسایه

اما هنوز مشکل  ؛کندرسد تجارت ایرا  با روسیه وضعیت بهتری پیدا میدهد. به نرر مینمی تغییر مهمی در صادرات ایرا  به چین رخ

 پذیر نیست. امکا  سادگیتهاتر کاال با کاال به پابرجاست و  پرداخت

شود تا ب میباالتر سب از طرفی نرخ ارزِرسد با توجه به دالیلی که بیا  کردم؛ تقاضای کل، نرخ رشد منفی داشته باشد. به نرر می

 ،مردتو ظرفیرت مرازاد قبلری دارد جرایگزین کنرد؛ امرا در کوتاهدر ایرا  موجود است که تکنولوژی آ  را کاالهای وارداتی  برخی

 محدودیت در جایگزینی عوامل تولید و سبد مصرف داریم. 

شروند ید خارجی گرا  میتول ؛ یکی اینکه عواملوجود دارد حالتدر شرایط تحریم و زمانی که وضعیت ارزی خوب نیست دو 

هرای اتومبیل از سبد مصرف تغییر کنرد؛ مرثً  بره جرای لکسرو ؛ بنابراین باید شوندکه کاالهای مصرفی خارجی گرا  میو دیگر این

در  همچو  محصوالت نساجی. تولید بعضی از کاالها کنیمو دوم اینکه کاالهای وارداتی را در داخل تولید  استفاده کنیمتولید داخل 
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پشتیبا  ایرن گرزار بره سرمت  ،های اقتصادیها باالست؛ بنابراین اگر سیاستداخل ایرا  میسر است اتفاقا  ضریب اشتغال در این بخش

ای وارداتری خودرو به کاالهای واسطه همچو های تولید کند؛ اما برای شماری از بخشمیواردات باشد به عرضه کمک جایگزینی 

بره  ؛تر اسرتاین نوع کاالها برای ما سرخت کرد  جایگزین .ساز شده استمشکل های پرداختل محدودیتم که به دلیهستیمحتاج 

 ها محدودیت داریم.ها ظرفیت افزایش تولید و تقاضا داریم و در بعضی از بخشهمین دلیل در بعضی از بخش

 *با این اوصاف نرخ رشد امتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟

بعرد منفری آ  را  تروا میهای مناسرب مثبت نخواهرد برود؛ امرا برا سیاسرت 98برای سال تولید ناخالص داخلی نرخ رشد معتقدم 

مرثً   هردایت کررد؛ هایی که وجود داردو کاهش کمی در تولید ناخالص داخلی داشت و منابع و تولیدات را در بخش کردمدیریت 

 . کرد هستند جایگزینوابسته که به سرمایة انسانی را بنیا  های دانشبخشتوا  می

 

چگونه ری،گذاسارمایهاز منظار شارایا امتصاادی ، تولیاد و را  98عزیزی شما وضعیت ساا  دکتر * آمای 

 کنید.میارزیابی 

 کنم.میهای کمی و کیفی استفاده از مثالاین وضعیت تر هستم و برای تشریح عزیزی: من نسبت به دوستا  بدبین

ایرا  چهار مشتری  ؛برای اولین بار چند ماه صادرات نفت ایرا  به زیر یک میلیو  بشکه در ماه رسید 2018 های پایانی سالدر ماه

و  هاتحریماین اتفاق و اعمال با توجه به رسید صفر به  2018شش ماه دوم سال واردت نفت کرة جنوبی از ایرا  در  دارد. نفتی اصلی

 . کردیمتا به امروز دربارة آ  صحبت خواهد بود که تر از چیزی ینده منفیافق صادرات نفت در سال آ دیگر،تهدیدهای 

کره کنرد کل کاهش صادرات نفت ایرا  را جبرا  کند و از طررف دیگرر تهدیرد میآورد که فشار میعربستا  به امروز آمریکا 

البتره  دهرد؛میبره صرورت متریرال کراهش یا کند باطل می استرا داده واردات نفت از ایرا  اجازه هشت کشوری که به آنها  مجوز

همرة  .درآمد و فسرادزا هسرتندکم ،پرریسک ،بسیار پرهزینه اما این مسیرها ؛وجود دارد ایرا  های دیگری هم برای صادرات نفتراه
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یرر وصرول شود یا ددرآمدهای نفت وصول نمیاز جمله اینکه د نکندست فروش نفت ایجاد میسیکل بازتولیدی در پاییناین عوامل 

 قابل مصرف است. غیر از نرر عملیاتیکه اروپا باالخره آ  را اعًم کرد  SPV ؛ مثً شودشود یا مصرف آ  سخت میمی

گاه بره ایرن شردت ها هیچباید به طور خًصه بگویم که تحریمگردم. بازمی هاتحریمیعنی این مشکًت همة ل اصلی یبه دلحال 

به طوری کره معمرارا  تحرریم گذشرتة ایررا  بره آ   هستندشدید  بسیارمیت و هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ ک ندشدپیگیری نمی

 اسرت ای را طی کردهفرآیند یادگیری شودمحسوب میالمللی که طرف تجاری ایرا  تر اینکه جامعة بینند از آ  مهمنکاعتراض می

منرورم ؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که های قبل کرده استاز دورهها را در دورة اخیر به مراتب باالتر درجة اثربخشی تحریمکه 

 های ایرا . از اثربخشی، تأثیر در اقتصاد ایرا  است نه در سیاست

به صرورت کًسریک در مرورد  آنچهاز غیر هاتحریم نشود؛ اماهای ایرا  سیاستبه تغییر وجه موفق ها به هیچممکن است تحریم

پرذیر بره سرادگی امکا  و تخمین این گسستکند ایجاد میگوییم گسست عمیقی را با روندهای گذشته ثباتی و ... مییب ،نااطمینانی

 نیست. 

 

باا توجاه باه  .ندمحدا  نشاد 97ساا  هاای بینیپیشتبریزی بیان کردناد طور که آمای دکتر عبدههمان*

به نظار شاما روناد ، افزایی که بر یکدیگر دارندهمهای همزمانی که در امتصاد ایران وجود دارد و تأثیر بحران

 چگونه خواهد بود؟

  .گیردثباتی و نااطمینانی در یک روند معمولی شکل میاین بی بگوییم بسیار دشوار است که

با روندهای بلندمدت که شکل سادة آ  را در کاهش صادرات نفت در سطح زیرر گیری است که در حال شکلبه نررم گسستی 

کمترین آ  است یا اتفاقاتی کره در بخرش مرالی و پرولی شرد  کرل بینیم می  2018های پایانی سال لیو  بشکه در روز در ماهیک می

که امروز در آ  قررار  97در پایا  سال  و بودند 96تا  92های در سالهای بانکی که مأمن منابع مالی حتی سپرده ؛افتداقتصاد اتفاق می

نسربت بره طرً، ارز، برازار  های برانکیبه تعبیر دیگر بازدهی سپرده ؛داشت 97نسبت به همة بازارها در سال  داریم کمترین بازدهی را
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 ؛گیر داشت تا اقتصاد در حالت تعادل قرار گیرردهای گذشته حالت ضربهالبته همین موضوع در سال ؛بودتر پایین ،نرخ تورم و مسکن

بره نرررم در مرورد ایرن مسرئله  ؟دهدو در چه سطحی قرار می ؟کندشکل تخریب می ولی این موضوع وضعیت تعادل بعدی را به چه

 اندیشه نشده است. تدابیری

 * تدابیر پیشنهادی شما در خصوص منابع بانکی چیست؟ 

هرا فیتکنیم و با این برخورد اقتضائی روزمره کیبا توجه به اینکه الجرم به صورت اقتضائی روزمره با شرایط برخورد می ؛معتقدم

هایی وجود دارد که هر آ  امکا  دارد آ  گسست از روندهای بلندمدت را تشدید کنرد. منررورم از گسسرت از رونردهای و کمیت

 مدت است واال اگر بخواهیم قضیه را بلندمدت در نرر بگیریم تحلیل آ  متفاوت خواهد بود.بلندمدت در کوتاه

 هایی هست؟کالن چه عددهای درباره شاخص بینی شماپیش*

بره تواند در آینرده شرایط می ودرصد یک روند مرکزی خواهد بود  5درصد و رشد منفی  35درصد و تورم  15معتقدم بیکاری 

 راحتی از این بدتر شود. 

 هایی را می بنید؟چه تفاوتهای دوره اوباما و دوره فعلی ای بین تحریمدر مدایسه*

البتره  ؛المللری اتفراق افترادهرای بینة اوبامرا و تحریمار بردتر از چیرزی برود کره در دورهای اخیر شرایط تجاری کشور بسریدر ماه

های تجراری اعرم از و شررایط سررویسشرده ولی در حدی که مطلع هستم به نررم شررایط بردتر  ؛ندارمدر این باره اطًعات زیادی 

 ؛المللری نرداریمالبته باید بگویم که تحرریم بین ؛للی بدتر استالمهای بینسرویس بانکداری، بیمه، حمل و نقل و ... از شرایط تحریم

بانکرداری از حروزة ها هم سرویسری را کره در ولی حتی در غیبت آ  تحریم ؛کندمیهایی را وضع تحریم کرد کهاخیرا  اروپا تهدید 

  .توانیم بگیریمنمی ،کردیمهند و کره جنوبی دریافت می ،چینکشورهایی همچو  

به نررر  ؛ اماگیردالمللی خارج از محدودة تحریم آمریکا قرار میکرد که تهاتر به طور طبیعی با توجه به قوانین بینور میتصایرا  

  .در بر بگیرداز حوزة تهاتر را ای کند که حداقل بخش قابل مًحرهرسد که آمریکا تهدیدات خود را آنچنا  تعمیق میمی
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المللری های بینبه سمت برنامة تجارت یا صدور نفت در برابر غذا و دارو بدو  حمایتم آ  اس تکرارشعارها این است که بدو  

 ،د کره وضرعیت تجرارت خرارجیندهاطًعات عمومی نشا  می لیو ؛شودمنتشر نمی یدر جزئیات چیزبرویم. در سطح سازما  ملل 

دهد که آ  گسست هر آ  امکا  دارد از زوایای نها نشا  میهمة ای .بدتر از چیزی است که امیدوار بودیم یا در گذشته تجربه کردیم

نره در تجرارت و نره در بخرش  خاصی سازماندهیدولت،  . از سوی دیگرمواجه کند میق شود و ما را با یک مشکل جدیدمختلف تع

و ذخایرمرا  را  رفیت انبارهراظ 97ندارد. از طرفی سال های پرداخت که بتواند ما را به آیندة بهتری هدایت کند سرویسنه در مالی و 

متغیرهرای برر  آ  اثرکه شود تبدیل اقتصادی و اجتماعی غیر تواند به یک مشکلمصرف کردیم و مسئلة تولید و بیکاری به زودی می

 .استبزرگ بسیار اقتصادی 

*گسستی که شما مورد نظرتان هست تا چه حد تعمی  پیدا می کند و نتاای  ایان گسسات از نظار آثاار بار 

 مختلف امتصادی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود؟)دکتر عزیزی توضیح بفرمایند(های خشب

...... 

*امای زمانزاده شما به عنوان عضوی از پزوهشکده مابل پیش بینی است که خوش بین باشاید، از نظار شاما 

 چگونه خواهد بود؟ 98سا  

 .، منفری اسرت98هرا بررای سرال بینی، پیش97در سرال  ایررا شرایط  نینهمچها رسانه درشده مطرح با توجه به مباحث: زادهزما 

از دو جنبه وضعیت بهتری  98در سال  ایرا  ؛معتقدم؛ اما من خواهد بود 97تری از سال سال سخت 98سال دهد که نشا  میبرآوردها 

 اظ تورمی. به لحثبات  ها و جنبة دومدر قیمتثبات اقتصادی جنبة اول  داشت؛خواهد  97از سال 

سرهام و ... از جملره مسرکن، طرً،  داراییبازار بر این مسئله که نرخ ارز مواجه شدیم شد  با جهش ارزی و سه برابر  97در سال 

ای در بازارهای مالی و دارایی قابل مًحره ثباتیِ. همة این بازارها خود را با وضعیت جهش ارزی تطبیق دادند و ما با بیگذاشتتأثیر 

خود را  ،کاالها به جز یک سری از خدماتبه تعبیر دیگر . ندو همزما  با آ  قیمت کاالها با توجه به نرخ ارز تعدیل شدبودیم  مواجه
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 ههمچنا  برا اینکره ترورم ماهانرامروز  .بودیم 97شاهد افزایش تورم در سال به این ترتیب و ند تطبیق دادبه صورت نسبی با قیمت ارز 

 در حال افزایش است.  هتورم ساالنولی  ؛کاهش یافته است

ماننرد  98در سرال احتمال اینکه نرخ ارز  .وضعیت بهتری داریم ،به احتمال بسیار زیاد به لحاظ ثبات اقتصادی 98در سال  ؛معتقدم

ارز بره ایرن  برازار بینری ثبرات نسربیِبنرابراین پیش بسیار پایین اسرت؛مواجه شود  کنترلقابل غیر و های قابل مًحرهجهشبا  97سال 

  .که همة بازارهای دارایی و مالی با ثبات نسبی مواجه خواهند بود ستمعنا

برا کراهش  98از فروردین و احتماال   ایمبه ویژه در بخش کاالیی از سر گذرانده ی راتورم در مورد تورم نیز باید بگویم که پیک

ایم و مشرروط بره گذرانردهاز سرر های مهر و آبا  و آذر می را در ماهپیک تور به تعبیر دیگر ؛شویمنرخ تورم نقطه به نقطه مواجه می

نقطره بره نقطره  از منررر ثبات نسبی در بازارهای دارایی داریم و تورم نیز سیر نزولری  98بینی من این است که در سال ثبات ارز، پیش

ولی تورم نقطه به نقطه اواخر  ؛تر نباشدط پایینبه طور متوس 97به صورت معناداری از تورم  98تورم سال ممکن است . د داشتخواه

 داشت.  دخواه 97ای نسبت به انتهای سال سال آینده کاهش قابل مًحره

یعنی کف تولید صنعت خودروسازی، مهر و آبرا  و  ؛انددر مورد تولید باید بگویم که بخشی از صنایع ما کف تولید خود را زده

چرو   ؛صنایع دیگر نیز احتماال  این ریکاوری را خواهنرد داشرت بودیم.اوری در صنعت خودرو ریک شاهدآذر و دی بود و ماه بهمن 

در بخش برخی از صنایع برآورد من این است که  .بخش تولید گذاشت اثرات شدیدی برمصرفی  ایِکاالهای واسطه کاهش وارداتِ

تواند تا حدودی کاهش تولیدات صنعتی میکه  شدد نجه خواهندارند با رونق نسبی مواوابستگی کاالهای واسطة خارجی به تولید که 

بردتر از سرال  98بنابراین انترار ندارم که تولید سال  ؛ای جبرا  کندای و سرمایههای وابسته به واردات کاالهای واسطهما را در بخش

 .باشد 97

شراید  سرتیکری برجرام بردو  آمریکاخواهد برود؛ در دستور کار قرار دهیم بسیار خوب اگر بتوانیم به لحاظ سیاسی دو نکته را 

بند با توجه به مجموع شرایط خیلی بهتر از نبرود ولی به نرر من بود  همین برجام نیم ؛ای ندارددیگر فایده، که برجامبگویند  بسیاری
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تعهردات جلب کنرد ترا ها را برجام را در شرایط فعلی حفظ و مشارکت اروپاییای باشد که ایرا  باید به گونههای سیاست .آ  است

 حفظ کنند. خود را در قالب برجام 

به لحاظ قیمتری و ثبرات اقتصرادی سرال بهترری  نخواهد بود. به ویژه 97سال آینده بدتر از سال  ی که ذکر کردممجموع شرایطبا 

 .یابدامسال تداوم  شرایط نسبتا  سخت ،به لحاظ تولید خواهیم داشت؛ البته ممکن است

کلی این پایش های جاللی حاضرین محترم در میزگرد پیش بینی هایی کردند به نظر شما فراز *آمای دکتر

 بینی ها به کجا منجر خواهد شد؟

بین نیستند؛ اما نررات از این جهت که افت تولید در چه حردی خوش 98نسبت به نرخ رشد مثبت در سال  جًلی نائینی: دوستا 

گیرند و برخی از دوسرتا  معتقدنرد کره افرت تولیرد درصد در نرر می -5کرا  پایین آ  را ستا  متفاوت است. برخی از دو قرار دارد

محقرق هرا بینیاگر این شررایط تغییرر کنرد ایرن پیش ؛امروز داریم. همة این عوامل بر اسا  اطًعات و شرایطی است که کمتر است

 شود.می

کم در حال چرخش است تا افت تقاضای کرل هرم داشرته کم مواجه شدیم کهیک شوک عرضة کل شش الی هفت ماه پیش با 

تواند میهای نسبی دانم این است که قیمتتنها چیزی که می .به سادگی قابل حل نیست با چاپ پول و پخش آ  این مشکل که باشیم

تواننرد هرایی کره میبه بخش هدایت منابع است برود از طرفیهای اقتصادی به جاهایی که تولید داخلی پشتیبا  شود که فعالیتسبب 

ولری بسریاری از  ؛توانرد بهترر باشردکشراورزی برالقوه می ،برارا برارش وفرور  دلیرلمثً  امسال به  ؛برود سطح تولیدشا  را نگه دارند

د کره نرببرد منابع را بره جرایی نتوانعرضه می های پشتیبا ِاینجاست که سیاست .های تولید نگرا  هستندکشاورزا  از گرا  بود  داده

جایی منابع به رشد و د با جابهنبتواناینکه های پشتیبا  عرضه برای سیاست؛ بنابراین هستند؛ اما نهادها محدود وجود داردظرفیت تولید 

 بیفتد. یاتفاقچنین که امیدوار هستیم  دارندنیاز گذاری و تدبیر خوب اقتصادی هماهنگی در سیاستبه د نتولید کمک کن

 دانید؟تحد  میآمای زمانزاده را مابلهای بینیشما تا چه  حد پیش !دهمای دکتر عبآ*
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 FATFتواند اتفراق بیفترد کره حرداقل تنها در صورتی می ،داشتند زادهزما  ای که آقای دکتربینانهبینی خوشپیشتبریزی: عبده

  معنا ندارد. FATFبرجام یک معاهدة امنیتی است و اصً  برجام بدو  . شودمصوب 

 

 عزیزی: برجام امروز یک معاهدة اتمی است.

ولری اگرر  ؛است امنیتی )یا به قول آقای عزیزی، اتمی(یک معاهدة  ،تبریزی: برجام بیش از اینکه یک معاهدة اقتصادی باشدعبده

 . نکرد آ  را مصوب توا و نمی بخشی از آ  است FATFاست که  بدیهی ،ماقتصادی استخراج کنی نتایجاز برجام بخواهیم 

در این زمینره کنم که نمی تصورمصوب شود و  FATFرسد که به نرر می ،میبینعًئمی که از مدیرا  ارشد کشور میبا توجه به 

خود  این آثار ،مصوب نشود FATFاگر  ،داشته باشدمثبتی اقتصادی آثار بخواهد ولی روشن است که اگر برجام  ؛مشکلی ایجاد شود

 .نخواهد دادرا نشا  

 

 CFT ،بلکه کنوانسیو  پالرمونیست؛  FATFتر هستم؛ پذیرش لوایح چهارگانه فقط که کمی از دوستا  بدبین به نرر منعزیزی: 

 کند.هیچ کمکی به ایرا  نمی هاولی به نررم پذیرفتن آن ؛کندشرایط را تشدید می هاو ... هم هست که نپذیرفتن آن

ان نمی کند بارها تکرار شده اما باید دید چه تفسیر عملی در هیچ کمکی به ایرFATF*این نظر که پذیرفتن 

 پی دارد. اگر ممکن هست در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

ولی  ؛کندبا پذیرش این لوایح هیچ بانکی با ایرا  روابط کارگزاری جدیدی برقرار نمیزنم؛ برای توضیح بیشتر مثالی می عزیزی:

ولری آنهرا  ؛اسرت FATFعربستا  سعودی از اعضای همچو   کشوری ارائه کرد. یدرخواستحتی توا  ایح نمیبدو  پذیرش این لو

تصرور د شرما کنطور پیگیری میی خود را ایناصل اعضایِ FATFوقتی کنند؛ میه لیست سیابه قرار داد  او در این کشور را تهدید 

 FATFشرعبه داشرته باشرد کره برر اسرا  اسرتانداردهای  200از تواند یک بانک معنادار با بریش سال آینده ایرا  می 10کنید در می
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از تشردید  FATF؛ بنرابراین تصرویب طلبد کره حرد نرداردای میاینقدر این مطلب مایة کار سیستمی و روشی و حرفه ؟پذیرفته شود

 تواند کمکی کند.ولی به هیچ وجه نمی ؛کندمیعواقب منفی جلوگیری 

 

 هستند؟سیستم موف   در اینها نائینی: عرامیجاللی 

اسررائیل، سروئیس، همچرو   یسال پیش کشرورهای 10اند. کارهای بزرگی انجام دادههای اخیر در سالعزیزی: عراق و افغانستا  

کنیرد کره می تصروربنابراین وقتی چنین کشورهایی وضعیتی شبیه کشورهای بد را داشتند شما  ؛روسیه و ... در این لیست قرار داشتند

اگرر  ؛لبنرا  اسرت FATFدارند. بهترین کشور منطقة ما به لحاظ اسرتانداردهای کلری بانکرداری مرکرزی و از سر ما برمی آنها دست

چو  مشکًت ما بره بزرگری کروه  ؛کنیمای نمیکنیم ما اصً  کار جدی آغازرا  یکارهمباید با لبنا  اقدامی انجام دهیم  خواهیممی

 حل جزئیات بسیاری دارد.وارد راهدانند. را هم میحل کنند که راه  را ببینند و فکر میتوانند آدماوند شده است و همه می

 

  نکهیااز جمله تبریزی شما به مفروضاتی اشاره و بیان کردید آمای دکتر عبده

گذشاته  یهاباشد کاه در ساا  یدرصد همان 27  ینگیندد بیترک ،درصد فراتر نرود 27از مرز   ینگیندد -

 ،بود

  حفظ شود،بشکه نفت  ونیلیمحدامل یک فروش  -

 ،نکنند دایپ یامسئله یبازنشستگ یهاصندوق -

باناک  اریاتحات اخت یِهمراه نباشند و ساه مسسساا اعتباار یدر بانک سپه با کسر یارتش یهابانک دغاما -

 ،عمده نداشته باشند یکسر ،یمرکز

  نشود نیبدتر از ا هامیتحر تیوضع -

 و... محد  شود شده، ینیبشیانتشار اوراق پ یبراکه تومان  اردیلیهزار م 51در بودجه،  - 
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چون این احتما  نیز ماوی  ؟محد  شودها ینیبشیپ ایندر سا  بعد که نظر شما تا چه حد احتما  دارد  به

 در این صورت چه اتفامی خواهد افتاد؟ ،درست از آب درنیایندممکن است این مفروضات  از ست که برخیا

منظورتاان از ایان  .ارز در کشور اسات تیوضع یبرا یهمزاد یبحران بانککه  دیکرد دیحا  تاک نیع در

 را هم بفرمایید.جمله 

سرناریوی بهبرود رابطره برا امریکرا و  :کردسه سناریو تعریف  توا میاالصول علی ،اگر مناسبات خارجی ایرا  تغییر کندتبریزی: عبده

مریکرا اوضعیت از این که هست بدتر نشرود و تا حفظ وضعیت موجود است  ی سومسناریورسد. د میسناریوی بدتر شد  روابط بعی

هرا بره اییو اروپباقی بمانرد نفت ایرا  در حد یک میلیو  بشکه سطح فروش  . دوم اینکهنشودموفق  آورد، بیشترمیفشارهایی که در 

ولری در ایرن مردت هریچ  د،نربخریا و یونا  اجازه دادند که از ایرا  نفرت ها به ایتالمریکاییتعهدات خود عمل کنند. توجه کنیم که ا

 خریدی از ما نداشتند.

افتد. در زما  اوباما دو بانک در سوئیس اجازه داشتند که به ایرا  در حد میلیارد دالر ستکس راه نمیعزیزی: اگر خرید نکنند این

 .دهندسرویس 

به قدری برزرگ هسرت چین اقتصاد  .مثً  چین حداقلی از معامًت را انجام دهد ؛شودتر نامیدوارم وضعیت خراب عبده تبریزی:

توانیم چنین کاری کنیم ولی در کشوری مانند عما  نمی؛ نتوانند دنبال کنندها مریکاییادر آ  بچرخانیم و  دالرمیلیارد  10که بتوانیم 

در سریر دیگرری را مسریر را پیردا  کننرد، تجرار مها مریکاییا و تاکردیم میلیارد دالری امارات چنین کاری  400کما اینکه در اقتصاد 

 .گرفتندمیپیش 

 اند.عزیزی: چو  فرآیند یادگیری را طی کرده

برا دولرت  ،نژاداحمردیآقرای نخبگا  مانند دولت ولی  ؛تری دارنداند و ارادة قویتبریزی: بله فرآیند یادگیری را طی کردهعبده

اگرر  و ؛همکراری کننردامریکرا خواهند با سیاست م که از ته دل نمییبینکنند. در برخورد بانکدارا  اروپایی میمریکا همکاری نمیا

 کنند. همکاری می ،شوندمجبور 
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 35مثً  اگر تورم  ؛شوندبنابراین متغیرها زیر رو نمی ؛ارزی نخواهیم داشتجهش  98در سال بیا  کردند که  زادهزما آقای دکتر 

کره  دداشرته باشر یوسرعت جهرش بایرد .رود که ارز نیز افزایش یابد و متناسب با آ  سرایر متغیرهرا تغییرر کننردانترار می ،وددرصد ش

ت اس آ  گویندمیآقای دکتر جًلی نائینی آنچه و  هدفیافتن به این الزمة دستولی  سترده در اقتصاد ایرا  ایجاد کند؛ناپایداری گ

 . چنین اتفاقی نیفتاده استمتأسفانه در مسیر صحیح حرکت کنیم. البته هنوز تغیرهای ضعیف اعمال کنیم که با م سیاستی

توانسرتیم معرامًت ارز را میدر هما  سال  .نیز انجام داد 1392در سال شد اخیر را میآقای همتی در چند ماه بسیاری از اقدامات 

کاهش دهیم. به نررم همة ایرن اقردامات در سرال  های روزشمارسپردهو های پشتیبا  حساب حذفها را با هزینة بانککنیم و  کنترل

در  باشد،باز  داد ادامهبرای  آقای همتیاینکه چقدر دست  ؛اقدامات اهمیت بسیاری دارد از طرفی تداوم اینانجام بود؛ نیز قابل 1392

 موفقیت کارهایی که کرده، تأثیر دارد.

و  سرازی داشرتصنعتی به نرام قطعه بیا  کردند کامً  صحیح است. ایرا ایگزینی واردات در مورد ج زادهزما آنچه آقای دکتر 

آ  صرنعت  ،توما  1ر000الی  900داشتن دالر در سطح با نگهصرف آ  شد؛ اما دولت بعدی میلیاردها  ،در دورة اصًحات کهدارد 

هرا و تجهیزاتری آنها ظرفیت ،در دورة جدیداما  .واردکننده شدند ،آ  تولیدکنندگا ؛ بسیاری از ناامید کردبسیاری را را از بین برد و 

بینند. یک روز به می آنها صدمه ،نباشدروشن  های مربوط به تجارتقتی سیاستاما و مجددا  آغاز به کار کنند؛ممکن است  کهدارند 

خود را به کشوری مانند عراق  لبنیات کند تامیبازاری ایجاد شخصی . دهیدنمیاجازه دیگر و یک روز دهید آنها اجازه صادرات می

چرو   ممنروع اسرت؛ مواد غرذایید که صادرات گویمیروزی اما دولت  ها برای گشود  این بازار زحمت کشیده،، مدتصادر کند

 بیند.شود، تولیدکننده آسیب میها دیده نمیین سیاستا عقًنیت زیادی در

آ  در  ،موجودهای ولی معتقدم سیاست ؛المللی وجود نداردده در همین شرایط بد بینپتانسیل رشد در سال آینگویم که نمیمن 

گرذاری هدفاگر ما عقلی بره خررج دهریم و بررای دالر  ؛درست استکنند بیا  میزاده آقای زما اما آنچه  ؛کندحرکت نمیجهت 

شش با به آ  برسیم، توانیم راحتی میکنیم که به ریگذارا هدفتوما  برای ارز هزار  10رقم اگر ؛ خواهد شدوضعیت خوب  کنیم،

  .نکردکاری های نسبی را دستقیمت، و افزایش داد برای هر فرد هزار توما  80های نقدی را تا یارانه توا التفاوت میمابههزار توما  
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افرزایش یارانرة نقردی را توانسرتیم می گویم:ی میاما اال  از روی ناچار ؛داردهای بهتری وجود راه ، حتما دنبال یارانة نقدی نبودممن 

 . کردمسیر خود را طی میبازار در این صورت  ؛نزنیمهای نسبی را برهم و قیمتدهیم 

و ادامرة در این شررایط  هاکنترل قیمتبا وگرنه  ؛منطبق کند ،گویدهای خود را با آنچه علم اقتصاد میسیاستباید آقای روحانی 

  قیمرت شردید وقتی هیجا  و نوسرا نزدیک کنند.صفر  بهرا تولید در ایرا   و کنیم تا موفق شوندها کمک مییکاییمراین مسیر، به ا

عملکررد بهترری داشرته تروانیم می وداخرل کشرور داریرم  های بسیاریکه ظرفیتمن هم موافق هستم  .شودصفر میتولید قطعا   ،باشد

مدیرا  کرد  جایگزیندر انتخاب و مثً  آقای روحانی  ؟ آیابینیمرا می های درستاستحرکت در مسیر سیولی آیا آثاری از  ؛باشیم

 ها استفاده کرد؟از این ظرفیت ،قبلی

 

در سا  آینده به نظرتان این نهادها . کنید* آمای دکتر جاللی نائینی لطفاً روی نهادها و سیاست آنها تمرکز 

 باید چه سیاستی را پیش گیرند؟

خارجی و تعدادی هم داخلری تعدادی از این موانع ؟ کردتر توا  موانع را کوتاهداریم؟ آیا میبر سر راه نی: چه موانعی جًلی نائی

شروند شراید بتروا  تردابیری بررای آ  مردت رفرع نمیطور که دوستا  اشاره کردند به سادگی و در کوتاه. موانع خارجی هما هستند

 ت. بر اسولی رفع آنها زما  ؛اندیشید

ها آید این است که موانع داخلی را از بین ببریم. از مشکًتی که با آ  مواجه هستیم ناهماهنگی سیاستاما آنچه از دست ما برمی

افق تاریک به انقبراض تولیرد از طرفی  ندنبینروی خود شود تولیدکنندگا  داخلی افق روشنی پیشسبب می آنهاست که و نااطمینانی

گذار قادر نیسرت یک سیاست ،را کنترل کند هاتواند آنگذار میاما سیاست یابند؛می افزایشها نااطمینانی ،وضعیت در اینانجامد. می

 تواند کنترل کند. ولی می ؛کندمرتفع را  هاآن

 ادامهنیز و روند  کاهشدر بخش تقاضا مصرف بخش خصوصی و دولتی اگر رشد تقاضا و تولید صحبت کردیم؛  در مورد منابعِ

چطور حال بخش خصوصی و دولتی کمتر شود؛  ادامه خواهد داشت. افزایش نرخ تورم سبب شده تا قدرت خریدِنیز یابد این کاهش 
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و توانیرد آ  را وارد بخرش مصررف کنیرد د شرما مینرها قررار گیرواسرطهمنرابع در اختیرار  آنکرهبه جای  ؟توا  آ  را جبرا  کردمی

و رفراه اجتمراعی برر رونرد مصررف ترا حردی این عوامرل  .ها و آنها جبرا  کنیدمیا  واسطه ،توزیعرا از طریق باز 10تا  5های دهک

منرابع را میرا  اقشرار را انجرام داد و هرای نسربی تعدیل قیمتآنها طریق توا  از میکه وجود دارد هایی بنابراین سیاست تأثیرگذارند؛

 . افزایش دادای از جامعه و رفاه را برای عده کردجا مختلف جابه

نرخ ارز، نرخ سود بانکی کره هماهنرب برا ها، تغییر قیمتیک برنامة مدو  و مشخصی دربارة دولت حتی ظرف چند ماه گذشته 

 . نداشت ،های پولی و مالی باشدسیاست

 است تاشده  سبب نرخ تورم را افزایش داده و ه،عرضشوک چو   داد؛توا  افزایش اما نرخ سود بانکی را نمی ؛نرخ تورم باالست

 به نگهداری پول کنید ترا امروالی خریرداری نکننرد ایرن امرر سربباگر با افزایش نرخ بهره مردم را ترغیب  ؛تولید جاری کاهش یابد

صرورت که باید سه الری چهرار سرال پریش  اقداماتیچو   شود؛ تروخیم هابستا ها و بدهگذاریها و سرمایهوضعیت بانکتا شود می

ها بسرتا ها و بدهها و گزینرهک عرضة قابل توجهی وارد شده است؛ بنابراین مسئلة انتخراب میرا  سیاسرتونجام نشده و شاگرفت می

 تر شده است. گذار وخیمبرای سیاست

هرا داشرتیم. بسریاری از کشرورها در شررایط مسرئلة کنتررل قیمتهای درآمردی، مرالی و پرولی و سازگار از سیاست یما چارچوب

بره ایرن سیاست درآمدی  .در پیش گرفتندهای درآمدی هم های پولی و مالی برای کنترل بحرا ، سیاستاده به همراه سیاستالعفوق

ة تأسیس نابهینر سببها و دستمزدها برای بلندمدت . کنترل قیمتکنیدبرای مدت کوتاهی کنترل را ها و دستمزدها قیمتکه  ستمعنا

 .مدت کوتاه الزم باشدبرای ممکن است اما  ؛شودمنابع می

هرا دهرد کره بازارهرا نقرش تخصریص را انجرام دهنرد و قیمتگاهی اقتصاد در شرایط خوبی قرار دارد و آنجاست که اجرازه می

 32:69؟؟؟؟در حالرتها به دلیرل شررایط اما زمانی که نااطمینانی باالست و قیمت ؛دهندة خوبی برای بازتخصیص منابع هستندعًمت

ای از مدیریت بازارها و مدیریت سیاست پرولی و بنابراین به مجموعه بود؛تفاوت نسبت به آ  بی توا نمی ،هستند ؟؟؟؟؟؟اسپیکولیتیو
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هایی را کره طور که دوستا  بیا  کردند برای اینکه تبعات انقباضی تکانرهمدیریت سیاست مالی و هماهنگی میا  اینها نیاز دارد. هما 

 ها نیاز داریم.به این انسجام و هماهنگی در سیاستمدیریت کنیم مواجه بودیم با آ   97سال گذشته یا سال 

از جایی که تولید زیاد اسرت بره جرایی کره تولیرد کمترر  باید ،منابع .آ  استسیستم بانکی ای مدیریت در هر جامعهاز ابعاد مهم 

توانند با نرخ نمی آنها شودها تخریب بانکترازنامة  ؛ اگرجا کنندمنابع را جابه تا بتوانندها باید چابک باشند بانک برود؛ بنابراین ،است

ها بسرتا . ما در این شررایط بایرد بردانیم کره بدهنیاز داریمابزار نرخ سود بانکی به نرخ تورم کنترل برای  .بهرة باال دخل و خرج کنند

مدت به سرطح تولیرد یم نه اینکه بتوانیم از اینجا در کوتاهتر مواجه هستخوب نیستند و با یک نرخ تورم باالتر و یک سطح تولید پایین

اما اگر یک برنامة هماهنب و منسجم داشته  ؛ندنیست پذیرامکا مدت رقمی کنیم. این شرایط در کوتاهو نرخ تورم را تک برویمبالقوه 

و در آگراه باشریم  ما و توقعات هادیتمحدوو وضعیت از مدت باید به آ  سمت حرکت کرد. در کوتاه توا میمدت در میا  یمباش

 ریزی کنیم.برنامهآ  قالب 

 

 زاده چه پیشنهادی برای سا  آینده دارید؟آمای دکتر زمان* 

عقًنیت کً  حاکمیت بره نکتة اول اینکه به نررم امروز کنم؛  اشارهدر اینجا باید به دو نکته در سطح بحث عقًنیت زاده: زما 

بلوغ بیشتر عقًنیت کً  حاکمیت  دهندة. اینکه توانستیم برجام را حفظ کنیم خود نشا تر استمناسب ذشتهلحاظ نسبی نسبت به گ

 .شدمی ،از چیزی که اال  هست ترخیلی متفاوتنیز اگر عقًنیت ما کمتر بود کل برجام منتفی و شرایط  ؛است

اقتصرادی نیرز مشرکًتی وجرود دارد و ادعرایی نیسرت کره  هایهای اقتصادی است. در سیاستنکتة دوم عقًنیت ما در سیاست

 ما  داریم. های اقتصادیاما باز هم حداقل عقًنیت و کف عقًنیت را در سیاست ؛ها مطلوب هستندسیاست

 *منظورتان از حدامل عدالنیت امتصادی چیست؟ 

ة ارزی برا توجره بره جمیرع شررایط و فشرارها بانک مرکرزی حرداقل در حروز های پولی و ارزیِامروز در حوزة سیاستزمانزاده: 

از پرس مثً   است؛ای ارزی هناشی از عقًنیت ما در سیاستای که امروز شاهد آ  هستیم ثبات نسبی وهای خوبی اعمال شد سیاست



18 

از ریکراوری توانستیم بازار خودرو را آزاد کنیم و بخشی و  یمعقًنیت رفتسمت قیمتی در بخش خودروسازی به  چند دهه سرکوبِ

 محصوالت خود را به قیمتها را آزاد کرد و خودروسازا  توانستند قیمت این سیاست، .بودصنعت خودرو نیز ناشی از همین سیاست 

یک الی دو مراه اخیرر در صرنعت سبب شد تا در و  برددرآمدی را به سمت صنعت خودروسازی  ،حاشیه بازار بفروشند و این جریا 

تصمیمات اقتصادی و تصمیمات کً  حاکمیتی برد نبروده مجموع که دهد نشا  میشود. مجموع این مسائل  ایجادریکاوری خودرو 

را هرم خرواهیم پرذیرفت و در همرین چرارچوب برجرام را حفرظ  FATFاست و بر اسا  برآوردی که از عقًنیرت حاکمیرت دارم 

 . داشته باشندالب برجام تعهدات بیشتری در قتا کنیم را ترغیب می هاخواهیم کرد و اروپایی

نکراتی کره مانند بخش خودروسازی با توجه بره های مختلف بخشدر یعنی شوند؛ تکمیل  98ها در سال این سیاستبه نررم باید 

اعمال و اقتصادی صنعتی و  هایبسیاری از بخشدر تواند این سیاست می آزادسازی ایجاد کنیم.آقای دکتر جًلی نائینی بیا  کردند 

عرضره را ترا  ،مبرادالت خرارجی بره ویرژهاز ناحیة تجرارت خرارجی  توا  با وجود همة فشارهاشود از طرفی میتولید تحریک  سبب

 .شونداثرات منفی خنثی تا  کردحدودی جبرا  

یط را تا شراهای الزم را دارد کفایتبا وجودی که مطلوب نیست؛ اما در حال حاضر عقًنیت کً  و عقًنیت اقتصادی به نررم 

 .عبور کنیمدیریت و از این بحرا  م 98شکل بهتری در سال به 

در اختیرار گررفتن آ  از انتخابرات کنگرره و هستند. پس بلکه در سیر نزولی  ؛دولت آمریکا و ترامپ در سیر صعودی قرار ندارند

رویم شررایط دولرت آمریکرا هرم در بینی من این است که هر قردر جلروتر مریپیش .گرفت رای قراها ترامپ در تلهدموکراتتوسط 

. از طرفی دست دولت ترامپ اینقدرها باز نیست که شودتر میدر خود کشور آمریکا سخت سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی

نرد روسریه و چرین مان  مادهد. در این شرایط باید از شکافی که میا  اروپا و آمریکا و شررکای اسرتراتژیکخواست انجام هر کاری 

کنرد بررای مرا ایجراد کنرد برا مجرای تنفسی خود را حفظ کنیم و از شرایط سختی که دولت آمریکرا ترًش میو استفاده  یجاد شدها

 حداقل هزینه عبور کنیم. 
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روی داشتن حدامل عدالنیت امتصادی و مطلوبیت عدالنیت کالن حاکمیتی تاکید داشتند به *امای زمانزاده 

چین و روسیه را شرکای استراتژیک ایاران معرفای کردناد از ا درستند، همچنین نظر شما تا چه حد این ادعا ه

 نظر شما تا چه حد این نگاه منطدی است؟

گرچره بره لحراظ  ؛گیری جدیدی است که ایجاد شده اسرتتوا  نسبت به آ  کمی امیدوار بود مکانیزم تصمیمعزیزی: آنچه می

  .از این ظرفیت استفاده کردتوا  میولی به هر شکل  ؛وجود دارد نسبت به آ  نهادی مشکًت و نقدهایی

در فصرول بره صرورت دقیرق اوال  اگر این نوسرانات را اشاره کردند؛ نوسانات نرخ ارز ای اشاره کنم؛ دوستا  به مقدمهبه در ابتدا 

ی مرن بره جزئیرات آ  ولر ؛ای که امروز وجرود دارد برداشرت صرحیحی نیسرتبرداشت عمومیشوید متوجه می ،مختلف دنبال کنید

تررین که مهم گذاری داردکنم. بانک مرکزی یک سری ابزار عملیاتی و یک سری ابزار سیاستبلکه به کلیات اشاره می ؛پردازمنمی

 گذاری.آ  ابزار عملیاتی است نه ابزار سیاست

و  دارایریبازار  ،بازار پولی ،بازار ارزی از جمله هابازارهمة در  است. بانک مرکزی ترین ابزار عملیاتی بانک مرکزی مداخلهمهم

اسرتفاده مداخلره تررین ابرزارش یعنری از مهماقتضرا کنرد  او جا که مصلحت سیاست پولی و ارزی و حتی مکمل سیاسرت پرولیکهر 

  .عادی استهزار توما   19قیمت ارز به اعًم شود رسید  قانونی غیر وقتی مداخلة بانک مرکزی ؛کندمی

 یمخرواه یمتفراوت نترایجتحلیرل کنریم مسائل را به درستی اختیار مداخله در بازار را نداشت حال اگر آ  دورا  بانک مرکزی در 

و تومرا   4200پررچم کررد  تثبیرت قیمرت ارز در خیلی عمیق نیسرت. در مورد ارز صورت گرفت اینجا که  یتحلیلداشت. معتقدم؛ 

این مسیر را ادامه همچنا   اصً  صحیح نیست از سویی بانک مرکزی یک سال گذشتهطول ذیل این پرچم در حرکت بانک مرکزی 

بره و زنیرد هرا دامرن میبره محردودیت کانالبا این کرار کند شما نیز ها را محدود میکانال ةشرایطی که دشمن همدر چنین دهد. می

 کنید. برخوردهای امنیتی و فیزیکی اکتفا می

البته  ؛شودمیاعًم بانک مرکزی مجاز اما امروز  ؛اورشوت کرد هاقیمت اعًم شدونی قانغیر صفر و ،مداخلة بانک مرکزیوقتی 

اگرر  ؛نرداریماختیار مورد آنها در اطًعات در که  وجود داردمطالب دیگری از جمله ذخایر ارزی و ذخایر اسکنا  پشت این قضیه 
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به اصطًح یک مقداری ساده از مطلب طًعات در اختیار ما نیست های بهتری داشتیم؛ اما چو  اتحلیل بوداین اطًعات در اختیار ما 

 عبور کرد  است.

 *در نهایت اکنون باید چه راهی را رفت؟

ابزارهرای عملیراتی تجراری،  از جمله سیاست،های مختلف در حوزهایجاد شده است ما نیز باید با استفاده از ظرفیتی که امروز معتقدم 

ها چه در تجرارت و بازگردیم و اجازه دهیم از ظرفیت بخش خصوصی، مردم، صرافی ،سال گذشته رفتیم را که یک مسیریقیمتی و ارز 

اد کنیم زیربنرایی ایجرهای سوداگرانه که ما خود آ  را به آ  سمت هدایت میچه در معامًت ارز با به رسمیت شناختن بخشی از فعالیت

  .ضربة بسیار بزرگی خواهیم خورداین صورت غیر درده استفاده کنیم آین هایو سال هادر ماه هااز این ظرفیت تا شود

هاای زیر زمینی یکای از چالشهای *در دوران تحریم فساد هم در مالب ماچاق و.. رشد می کند توسعه فعالیت

 سا  جدد نیست؟

 هرای تجراریِفعالیت شرود. ترکه دامنة تعریف قاچاق کمری وسریعای تنریم شوند نیز باید به گونههای گمرکی و تجاری سیاست

بررای روز مبرادا بررای خرود بسرتر و و ... ها کررد  فعالیرت صررافینآزاد ند. برا گذارراه تنفسی برای ما باقی می ...تهاتری یا مرزی و 

 .کنیممیایجاد خاستگاه تشدید بحرا  

فضرا را تسرهیل کنریم ترا از  یبرازگردیم و مقردارایم، رفترههای تجاری و ارزی ها و سیاستبه نررم باید از مسیری که در قیمت 

 کند استفاده کنیم. های حداکثری بر کشور اعمال میرسمی محدودیت بازارهایهای بدیل در زمانی که ظرفیت

 جمع بندی:

 هایسیاسرتشرود سرال گذشرته، توصریه می 12با توجه به محدودیت بودجة خرانوار و کراهش مرداوم درآمرد سررانه در  دکتر عبده:

، نبایرد گذاشرت شررایط 1398های بازار استفاده کنیم. در سال را به جریا  اصلی فکری اقتصاد برگردانیم و از ظرفیتایرا  اقتصادی 

آ  حداقل یک ضررورت اسرت. نررخ ارز بایرد  ، تأمین5ِتا  1های محیطی بدتر شود. با تعریف سطحی از حداقل معیشت برای دهک

کننرد مبلرث ثرابتی بره عنروا  چه صادر مینرخی حرکت کنیم. صادرکنندگا  نیز باید برای آ تک گذاری شود و به سوی نرامهدف
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های دولرت، جبررا  سرایر حقروق دولرت و یرا حتری بره عنروا  مالیرات جبرا  سایر یارانهحقوق مالکا  دولت، جبرا  یارانة سوخت، 

به شکل یارانة نقردی صررف جبررا  کسرری حرداقل معیشرت آ  باید ها در شرایط جاری میصادرات به دولت بپردازند. این تفاوت

هرای نسربی را برر هرم نرزنیم. اجرازه دهریم نرخی کررد  ارز، افرزایش دهریم و قیمتخانوارها شود. پس، یارانة نقدی را از محل تک

ری با دولت نداشته باشرند گیرند کابینم که دارند یاد میها میصادرات نفس بگیرد. خیلی ظرفیت برای صادرات داریم. من در جوا 

 و به دنبال خلق ارزش باشند. چیزی را تولید کنند و به مردم بفروشند و یا صادر کنند. کمک کنیم این جریا  تقویت شود.

... 

 جمع بندی: دکتر عزیزی

... 

 جمع بندی: زمانزاد:

 

ت مالی است. با توجه به محدودیت منابع ارزی و ها، مقولة بودجة دولت و سیاسترین مقولهجًلی نائینی: به نررم یکی از کلیدی

. بره شرودمحردود میبنابراین مقدار ریالی منابع ارزی در بودجه  ؛کرا  باالی نرخ ارز را کنترل کند قصد دارداینکه بانک مرکزی نیز 

 نابع را افزایش دهیم. کارایی استفاده از م این است که انجام دادبرای بهسازی وضعیت بودجه  توا میم اولین کاری که نرر

هرای انررژی تعردیل قیمتبرای منابع کافی توانیم ما می .مصرف انرژی است ،منابع مصارفاینکه یکی از ناکاراترین نکته  یندوم

 هم مصرف آ  را منطقی کنیم.برای بودجه ایجاد و 

تعردیل در  ،انرداز در مصررف انررژیبرا پس ترا دادها و ماسسات انگیرزه در چارچوب بودجه به بنگاهتوا  میاینکه سومین نکته 

و بدو  هزینة اضافی رانردما   کردبهینه زنده  ةبا استفادرفته را هرز توا  منابع با انجام اقداماتی می. کنندشا  را تأمین مالی تکنولوژی

 برد. باال را اقتصادی 
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اگرر  ؛متغیری به اندازة بودجه چنین ظرفیت و امکرانی نرداردهیچ  .ما  را باال ببریموری از منابعمنابع محدود است باید بهرهوقتی 

شرود این کار در کنترل ماست و می .های پولی و ارزی و صنعتی بپردازیمبه اعمال سیاست یمتوانمیآ  وقت انجام شود چنین کاری 

 ترین راه است. کم هزینه یاز سوی آ  را انجام داد و برای آ  مطالعات قبلی وجود دارد و راهکارهایی برای آ  مشخص است

 


