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چشمانداز تورم در سال  ۱۴۰۰را بررسی کرد

خوابی که تورم برای ما دیده

سهند اینانلو :نرخ تورم در سالهای پس از خروج ترامپ از برجام ،ماه به ماه افزایشیافته
و معیش�ت مردم عادی را در کش�ور مدام سخت و س�ختتر کرده است .در سال  ۹۹نیز روند
تش�دید تورم با س�رعت باالیی ادامه یافت تا جاییکه بهگفته مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در
اسفند  ۹۹از مرز  ۳۵درصد هم گذشت و همگان را به یاد سالهای پایانی دولت دهم انداخت.
البته این تش�دید تورم برای همه ایرانیان بد هم نبود ،چراکه کارشناس�ان معتقدند افزایش
بازدهی بازارهایی مانند بورس ،بهدلیل همین تش�دید تورم رخ داده و با وجود متضرر شدن
عده زیادی از سهامداران اما این عرصه برای برخی سرمایهگذاران تاکنون بازار نانوآبداری
بوده اس�ت .از س�ویی هم ،تورم مزمن در ایران باعث شده ثبات از اقتصاد ایران رخت بربندد

و اف�راد برای هرگونه فعالیت اقتصادی مجبور به رصد دقیق نوس�انات نرخ تورم در ماههای
اخیر و پیشبینی آن برای دورهای که مدنظر دارند ،شوند .در سال  ۱۴۰۰نیز این مسئله کامال
صادق اس�ت ،چراکه سال  ۹۹با تورم باالی  ۳۵درصدی به پایان رسید و به نظر میرسد روند
افزایش نرخ تورم همچنان ادامهدار باش�د .حتی در گزارشهای صندوق بینالمللی پول نیز
تورم  ۴۰درصدی برای س�ال جاری پیشبینی شده که برای اقشار کمدرآمد ایرانی به معنای
فقیرتر ش�دن نسبت به س�ال  ۱۳۹۹خواهد بود .البته برخی کارشناسان معتقدند به نتیجه
رسیدن مذاکرات میتواند باعث گشایشهای اقتصادی در زمینههای گوناگون شود و همین
مسئله میتواند عاملی برای کنترل روند رو به رشد نرخ تورم در ایران باشد.

دالر حرف آخر را میزند
احسان سلطانی ،کارش��ناس و تحلیلگر مسائل
اقتصادی ضمن تاکید بر ارتباط نرخ دالر با نرخ تورم
در اقتصاد ایران ،به
گفت :درحالحاضر نرخ
تورم در کش��ور ما رابطه تنگاتنگ��ی با نرخ دالر در
ب��ازار آزاد دارد ،برای درک بهتر وضعیت اقتصادی
در سال  ۱۴۰۰نیز نخست باید دانست که نرخ دالر
در سال جاری در چه بازهای خواهد ایستاد؟ وی در
ادامه افزود :همانطور که گفته ش��د ،همهچیز به واقعی شدن
ن��رخ دالر بس��تگی دارد ،چراکه قیمتها در ب��ازه فعلی واقعی
نیس��تند و نرخ واقع��ی ارز بهمراتب کمتر از مق��دار فعلی بازار
آزاد است.

 قیمتها واقعی شوند

س��لطانی با اش��اره به نرخ باالی دالر ،عنوان ک��رد :اگر نرخ
دالر در کان��ال  ۲۵هزار توم��ان بماند باید انتظار تورم  ۳۵تا ۴۰
درصدی را داش��ته باش��یم اما اگر قیمتها واقعی شوند و بین
 ۱۵تا  ۲۰هزار تومان به ثبات برسد ،تورم نیز خواهد شکست.

 مذاکرات چارهساز است

این کارشناس اقتصاد با اشاره به موضوع مذاکرات بین ایران
و  ۴+۱ب��ه
گفت :رویهمرفته به نظر میرس��د با وجود
مذاکرات و رون��د مثبتی که در پیشگرفتهاند ،به احتمال زیاد
منابع به دستمان خواهد رس��ید و دولت میتواند از ضرب این
تورم افسارگسیخته بکاهد.

 تقصیر نقدینگی نیست

سلطانی اثر رشد نقدینگی بر تشدید تورم را مردود دانست و

تاکید کرد :یکی از مواردی که میتواند روی نرخ تورم
تاثیرگذار باش��د ،نرخ تورم است اما با توجه به بودجه
و همچنین آهن��گ افزایش نقدینگی با توجه به نرخ
تورم متوجه میش��ویم که رش��د نقدینگی در ایران
برخالف آنچه تصور میشود ،باال نیست؛ یعنی دلیل
اصلی ت��ورم باالیی که تجربهاش میکنیم ،نقدینگی
نیس��ت ،چراکه پ��ول در گردش در ای��ران (به غیر از
ش��بهپول) با توجه به اقتصاد ایران بس��یار کمتر اس��ت و حتی
میتوان گفت نقدینگی به نس��بت آنچه باید باش��د ،کم رش��د
کرده اس��ت .این کارشناس اقتصاد ادامه داد :دلیل اینکه همه
فکر میکنند نقدینگی در ایران باالست کاهش ارزش پول ملی
اس��ت وگرنه با در نظر گرفت��ن نرخ تورم و آهنگ کاهش ارزش
ریال ،این میزان نقدینگی اصال باال نیس��ت ،پس میتوان گفت
که دلیل تورم کنونی ،رشد نقدینگی باال نیست.

 راهکار کنترل تورم

سلطانی در پایان با اشاره به اهمیت کنترل نرخ دالر در مزمن
ش��دن تورم در کشورمان ،خاطرنش��ان کرد :در قرن اخیر در ۳
مقطع تورم بسیار باالیی داشتهایم؛ سالهای  ۱۳۷۴ ،۱۳۲۱و
 ۱۳۹۱تورم بهگونهای بوده که نس��بت ب��ه همه مقاطع زمانی
دیگر مقادیر بس��یار باالتری ثبت شده است .البته دوران حاضر
نیز در جمع این  ۳مقطع زمانی میگنجد اما دلیل اصلی تشدید
تورم ،ش��وکهای نرخ ارز در بازار آزاد است که باعثشده ارزش
پول ملی بهش��دت کاهش پیدا کند .پس برای کنترل نرخ تورم
باید فکری به حال نرخ دالر در بازار ارز کنیم.

رهاشدگی اقتصاد
محمد حس��ننژاد ،نایب رئیس پیشین کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و استاد
دانشگاه ضمن اشاره به وضعیت بازار و ارتباط آن با تورم ،به
گفت :با توجه به وضعیت بازار
انتظار نمیرود در س��ال  ۱۴۰۰تورم چندان باالیی داشته باشیم ،چراکه دو طرف عرضه و تقاضا
تغییری نداشته تا بتواند تعادل را در اقتصاد برهم بزند.
وی در ادامه افزود :در واقع عرضه افزایش یا کاهش نیافته ،از س��ویی هم انتظارات برای س��طح
تقاضا تغییری نداشته تا بتوان با استناد به آن ،تورم باالیی را برای سال  ۱۴۰۰پیشبینی کرد.

 باالنس عرضه و تقاضا

حس��ننژاد با اشاره به سیاس��تهای دولت در زمینه معیش��ت عنوان کرد :سیاستهای تحریک تقاضا یا
تقوی��ت تولید نیز اجرا نش��ده تا بتواند این تع��ادل را برهم بزند؛ یعنی نه توان خرید م��ردم باال رفته تا تقاضا
افزایش یابد و نه اینکه سیاس��تهای حمایتی از تولید در دس��تور کار بوده که در نتیجه آن با رش��د و تقویت
تولید روبهرو ش��ویم .نماینده پیش��ین مرند در مجلس به گرانی کمسابقه داراییهای سرمایهای در سال ۹۹
اشاره کرد و یادآور شد :مسکن ،دالر ،خودرو ،طال و ...هم تا جاییکه ممکن بود در سال  ۹۹رشد داشتهاند و به
نظر نمیرس��د در سال  ۱۴۰۰باز هم شاهد افزایش نرخ آنها باشیم .نایب رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اسالمی بهدلیل تشدید تورم اشاره کرد و به
گفت :دلیل تورم باالیی که امروز گرفتار
آن هستیم ،مدیریت غلط و حتی میتوان گفت رهاشدگی اقتصاد است که از سوی دولت و مقامات ذیربط
انجامش��ده؛ یعنی وضعیت بهگونهای اس��ت که در هیچیک از اقتصادهای لیبرال��ی و آزاد جهان نیز مانند ما
بازارها را رها نکردهاند .هیچکس نظارتی بر قیمتها ندارد .وقتی کاالیی را از یک فروشگاه خریداری میکنید،
اص ً
ال مطمئن نیستید که همان کاال در فروشگاهی کمی دورتر به همان نرخ برای فروش گذاشتهشده باشد.

 هزینه تولید ثابت مانده

گفت :این در حالی است که تولیدکنندهها
حسننژاد به ثابت ماندن هزینههای تولید اشاره کرد و به
هیچ هزینهای عالوه بر آنچه در سال  ۹۹داشتند ،متحمل نشدهاند؛ یعنی بهای برق ،آب ،خدمات و ...در همان
سطحی است که سال قبل هم بود ،پس دلیلی ندارد نرخ محصوالت را بهیکباره و هر ماه یکبار افزایش دهند.
نرخ دالر هم مدتهاس��ت ثابت مانده که به معنای ثابت ماندن نرخ مواد اولیه اس��ت.وی ادامه داد :با توجه به
این مسئله ،تمام مشکل نظارت دولت است که متاسفانه به کلی رها شده و انگار دولت در روزهای پایانی فقط

به فکر مذاکرات است و کال اقتصاد را به حال خود رها کرده است.

� آزادسازی منابع ارزی

حسننژاد در پایان به موضوع مذاکرات و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و افزود :البته نمیتوان به
نقش محوری مذاکرات در روند کنترل تورم اشاره نکرد ،چراکه منابع ارزی ایران میتواند بسیاری
از مش��کالت را در امر مدیریت اقتصاد کش��ور حل کند اما این دلیل نمیشود که فعال اقتصاد را رها
و فقط روی مذاکره تمرکز کنیم تا ش��اید منابع آزاد ش��وند و ما با اتکا به آن تورم را هم کنترل کنیم.
مردم درحالحاضر تحت فش��ار بس��یار شدیدی هستند و دولت باید تمام تالشش را در کنار پیش
بردن مذاکره ،برای مدیریت بهینه و اصولی اقتصاد بهکار گیرد.

سخن پایانی...
با توجه به پیشبینیهای کارشناسان از نرخ تورم در سال  ۱۴۰۰به نظر میرسد نقش مذاکرات و آزادسازی
منابع ایران بس��یار پررنگ است؛ یعنی اگر شاهد آزادس��ازی منابع بلوکهشده در کشورهایی مانند چین ،کره
جنوبی ،عراق و ...باش��یم میتوان امیدوار بود که نرخ تورم تحت کنترل دولت و بانک مرکزی درآمده و ش��اهد
آرامتر ش��دن آهنگ افزایش قیمتها باش��یم .اما تحلیلها حاکی از آن است که در صورت به بنبست رسیدن
مذاکرات و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی دولت ایران در سال جاری باید خودمان را برای تورم باالیی آماده
کنیم که به باور متخصصان حتی ممکن است مرز  ۶۰درصدی را نیز بشکند و زندگی را برای شهروندان ایرانی
دشوارتر از اکنون کند .با توجه به هر دو سناریو به نظر میرسد دولت باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا در
روزهای پایانی کار خود میراث کمحاشیهتری را برای دولت سیزدهم بر جای بگذارد.
هرچند اغلب کارشناس��ان بر این نکته تاکید دارند که حتی در صورت رفع تحریمها نیز امکان دسترسی به
منابع ارزی وجود نخواهد داشت ،چراکه برخی موانع را خودمان پیش پای دولت گذاشتهایم و یکی از این موانع
نپذیرفتن  FATFاست که باعث شده ارتباط بانکهای ایرانی بهطورکلی با سیستم بانکی در جهان قطع شود.
شاید بهتر باشد برای کاستن از وخامت اوضاع معیشتی مردم هم که شده دست از سیاستهای خودتحریمی
برداشته و مسیر را برای بازگرداندن منابع ارزی بلوکهشده به کشور هموار کنیم.

