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حذف صفرها از پول ملی:
شیپوری که از سر گشادش نواخته شد
احمد سیف

شیپوری که از سرِ گشادش نواخته میشود

پس از نزدیک به سه دهه کشوقوس رفتن با ایدهی حذف صفرها از پول ملی ،سرانجام
دولت و مجلس به توافق رسیدند که چهار صفر از پول ملی حذف شود .این که چرا
دولت در این شرایط بحرانی تصمیم گرفت چنین برنامهای را دوباره به جریان بیندازد
برای من روشن نیست .تا به همین جا مدافعان این سیاست اندر فواید آن سخن گفتهاند
و اینجا و آنجا هم مخالفان زبان به انتقاد گشودهاند.
قبل از هر چیز این به نکته اشاره کنم که براساس اقتصاد جریان غالب که مدافع
این برنامه است ،اگر قرار است چنین کاری مقرونبهصرفه باشد و «منافعی» داشته
باشد باید در پیآمد مجموعهای از سیاستها بیاید .یعنی وقتی ساختار اقتصاد را اصلاح
کردید ،و بازارها تا سرحدّ امکان رقابتی شدند ،وقتی دولت از نظر مالی مسئولیتپذیر
شد و وقتی بانک مرکزی به وظایفاش بهدرستی عمل کرد و بر بانکها و دیگر مؤسسات
مالی نظارت مستمر و مؤثر داشت ،وقتی رشد نقدینگی و افزایش تورم را کنترل کردید،
و وقتی که رشد اقتصادی احیا شد ،در آن صورت ،برای سهولت کارها میتوانید ،تعدادی
از صفرها را از پول ملی حذف کنید که کارها با سهولت بیشتر انجام بگیرد .بهنظرم
این گونه میآید که در ایران ،حضرات به جای آن کارهای اساسی که باید انجام بگیرد،
کار را بهاصطلاح «ساده» کرده و از آخرین قدم آغاز کردهاند که همان حذف صفرها
باشد .متأسفانه با نگاهی به سابقهی این موضوع در ایران در سالهای اخیر ،بهنظر
می رسد که از همان ابتدای کار ،به جای این که نگاهی مسئولانه به اقتصاد بهکار گرفته
شده باشد ،با سهلانگاری و «فلسفهی انشاءالله گربه است» به این مقوله پرداختهاند.
یعنی بیشتر با حدس و گمان و احتمالاً باور به «شانس» میخواهند این را بیازمایند با
این امید که شاید همین یک کار بتواند به آنها در ادارهی مؤثرتر اقتصاد مساعدت کند.
مسائل مربوط به اقتصاد البته به این شکل و صورت قابل مدیریت نیست به همین خاطر
است که معتقدم سیاستپردازان درایران شیپور را از سرگشادش مینوازند.
در این یادداشت سعی میکنم شواهدی ارایه بدهم که چرا اینگونه است و چرا باید
بهواقع به گونهای دیگر باشد.
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 .1تازهترین خیز برای حذف صفرها
دربارهی تصمیم تازهی دولت برای حذف صفرها ،رییس بانک مرکزی در مجلس
میگوید که «بحث تورم در میان نیست» ولی «بهلحاظ حیثیتی جالب نیست یک دلار
امریکا معادل  011هزار ریال یا  011هزار واحد پولی ما باشد و هرچند با حذف چهار
صفر اتفاق خاصی نمیافتد اما دست کم ویترین سروسامانی میگیرد و یک دلار امریکا
معادل  01تومان میشود» 0.آقای روحانی هم به بیانی شبیه به این گفته بودند که اگر
بگوییم یورو به جای 071هزار ریال 07 ،تومان است« ،هم گفتناش راحتتره ،هم
زیباتره و هم محاسبهاش ساده تره .»...به گمان من مشکل اساسی همین است .یعنی
میخواهم بر این نکته تأکید کرده باشم در شرایطی که اقتصاد ایران به یک جراجی
قلب باز یا جراحی مغز نیاز دارد ،سیاستپردازان میخواهند «جراحی پلاستیک» انجام
دهند تا «چینهای صورت» کمتر شود! و از همین روست که رییس بانک مرکزی
میخواهد به «ویترین» سروسامان بدهد و رییسجمهور هم از «زیبایی» یورو «07
تومانی» حرف میزند! البته در میان ناظران در ایران هم بودند کسانی که از همین
استعاره استفاده کردهاند .در همین راستا بود که نایبرییس اتاق بازرگانی ایران حذف
 4صفر را به این تشبیه کرد که «مثل این است که بر روی یک بیمار سرطانی عمل
جراحی پلاستیک انجام دهید»2.
برای وارسیی این نکتهها باید مشخص کنیم که دلایل اقتصادی برای حذف صفرها
کدام اسیت؟ چه شیرطها و یا پیش شرطهایی لازم است تا اجرای چنین سیاستی در
برآوردن اهدافی که مدّ نظر سییاسیتپردازان اسیت موفق شیود .و بعد مختصر نگاهی
خواهیم داشت به اقتصاد ایران و در حدی که در یک نوشتهی کوتاه مقدور باشد سعی
میکنم شییواهدی به دسییت بدهم که چرا من براین باورم که دولت و بانک مرکزی در
اینجا ،به واقع میخواهند شیییپور را از سییر گشییادش بنوازند .به همین خاطر ،بر این
0 https://www.isna.ir/news/66120702092/
2 https://www.isna.ir/news/66120702092/
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باورم ،که ممکن اسیت دیر و زود بشود ولی درو نیست که به سرعتی که حتی مورد
حیرت سیییاسییتپردازان خواهد شیید این صییفرها بازخواهند گشییت و پس از چندی
برمیگردیم به همان جایی که اکنون در آن هستیم.
ابتدا گزارش مختصری بدهم از آنچه دیگران در اینباره گفته و نوشتهاند.
عصر ایران در مطلبی که در اردبیهشت  0066انتشار داد از «تقویت موقت و روانی
پول ملی» سییخن گفت و به کاهش هزینهی اجرای مبادلات اشییاره کرد .قرار اسییت
اجرای این پروژه پنج سیال طول بکشد و آن را یک «طرح خنثی» نامید که نمیتواند
تأثیر قابلتوجهی بر متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد .البته براین نکته هم تأکید
کرده اسیت که «نمیتوان انتظار تورمی داشیته باشییم» .ادعای دیگر این است که در
کوتاهمدت از نطر روانی تأثیر مثبتی خواهد داشیییت چون هر یورو که  07111تومان
اسیییت معیادل  07تومیان میشیییود .این ادعیا به گمان من ،بیان انتظارات موهومی
سییاسیتپردازان است تا احتمالی مبتنی بر واقعیت ،چون واقعیت این است که حذف
صیفرها بر پولی که قرار اسیت صیرف خرید یورو بشیود هم اعمال میشود .یعنی شما
درحال حاضیییر  07میلیون تومان دارید که میخواهید با آن یورو بخرید و براسیییاس
نرخی که هست میتوانید  0111یورو خریداری کنید ،وقتی  4صفر را برداشتید ،شما
هم  07111تومیان پول داریید کیه میخواهیید یورو بخرید که باز هم فقط میتوانید
 0111یورو خریداری کنید .من نمیدانم این «تأثیر مثبت» بر روان قرار اسییت از کجا
بیاید0.
در واکنش به این برنامهی دولت ،نمایندهی ارومیه در مجلس بهدرسیییتی به این
نکتیه اشیییاره میکند که این کار نه ثروت ملی را اضیییافه میکند و نه کمکی به تورم
خواهید کرد و ادامه میدهد «با بازی با اعداد نمیتوان مشیییکل تورم را حل کرد» که
یادآوری پسییندیدهای اسییت .این نمایندهی مجلس بهدرسییتی اشییاره میکند که این
برنامه باید در شیییرایطی اجرا شیییود که تورم تحت کنترل درآمده اسیییت و به دولت
احمدینژاد اشیاره دارد که اگرچه می خواست این طرح را اجرا کند ولی چون تورم به
 41درصد رسیده بود از خیر آن گذشتند و حالا هم که براساس آمارهای بانک مرکزی
0 https://www.asriran.com/11000f
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تورم  %4010شییده اسییت ،و به همین دلیل ،براین باور اسییت که « آزموده را آزمودن
خطاست»0.
نمایندهی لنگرود در مجلس هم در مخالفت با این برنامهی دولت اشیییاره میکند
«که ای کاش زمانی که شرایط اقتصادی باثباتی داشتیم دست به این کار میزدیم» و
بیهدرسیییتی میافزاید «اگر چک پولهای  011هزار تومانی را ببینید یک طرف آن 4
صیفر اضافه شده و طرف دیگر  4صفر از آن حذف شده است .حذف  4صفر هیچ تأثیر
اقتصادی در زندگی مردم ندارد»2.
تابناک سیایت وابسته به آقای محسن رضایی هم در اینباره خلاصهای از مذاکرات
مجلس را به دسیییت داد و در نهایت یک موضیییع خنثی گرفت ولی اشیییاره کرد که «
استدلال موافقان افزایش ارزش پول و کمکی برای رفع تورم با حذف چهار صفر از پول
ملی و اسیتدلال مخالفان اصیلاح نظام بانکی بهجای پاک کردن صورت مسألهی تغییر
اسییم پول ملی بود ،اینکه مجلس در روزهای پایانی کارش موضییوعات مهمتری برای
پرداختن بیه آن دارد و بیایید کاری کند که نتیجهاش کاهش تورم و بهبود وضیییعیت
معیشتی باشد ،نه اینکه اوضاع کشور را بدتر کند» .و البته باید اضافه کنم که دیدگاه
موافقان که این طرح موجب «افزایش ارزش پول ملی» می شود ادعای بی ربطی است
که البته اتفاق نخواهد افتاد0.
البتیه پرتترین دفیاع از این برنییامیه را از رییس کمیسییییون اقتصیییادی مجلس
میخوانیم که مدعی اسیییت «بهدلیل اینکه آثار روانی تورم خیلی زیاد اسیییت ،حذف
صیییفر از پول ملی یکی از روشهای کاهش نرخ فزایندهی تورم اسیییت و نمیشیییود
سییاسیتی جایگزین آن کرد» .البته در همین مصاحبه بهدرستی اعلام میکند که «ما
اگر اطمینان داشته باشیم که برای دورهی چند ساله ثبات داریم ،اجرای حذف صفر از
پول ملی اشیکالی ندارد» ولی اگر «ثبات» نداشیته باشییم ،بهگفتهی خود ایشان «اگر
قرار باشید روند فزایندهی نرخ تورم ادامه داشیته باشید ،حذف  4صفر از پول ملی کار
0 https://www.asriran.com/110000
2 https://www.asriran.com/11002w
0 tabnak.ir\1140xi
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عبثی است» .او اضافه میکند که این کار موقعی باید انجام بگیرد که « اطمینان داریم
رشییید نقدینگی بالا نداریم و تورم فزاینده اتفاق نمیافتد؛ در غیر این صیییورت ،دوباره
سیال بعد و سیالهای بعد باید سییاست حذف صفر اجرایی شود .سیستم اقتصادی ما
متأسیفانه به این مسایل عادت کرده است .».نظر به این که هم رشد نقدینگی داریم و
هم نرخ تورم بالا که در  21سییال گذشییته بیسییابقه بود ،نمیدانم درآن صییورت چرا
مجلس به چنین لایحهای در چنین وضیییعی رأی مثبت داده و آن را تصیییویب کرده
است؟ آنچه که اندکی گیجکننده است این که ایشان معتقدند اجرای این برنامه اگرچه
«فایده دارد» ولی «بهنظرم هزینهای ندارد» .این جا دیگر رییس کمیسیییون اقتصییادی
اندکی به خاکی میزند وقتی میگوید «من بهجای حذف  4صییفر ،نمیتوانم سیییاست
دیگری بگذارم ».البته بهطور قطع کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصیییادی در اولویت قرار
دارد و این نشان میدهد که «نمیتوانیم خیلی سریع صفرها را حذف کنیم ...،به دلیل
اینکه آثار روانی تورم خیلی بیشتر اسییت ،حذف صییفر از پول ملی یکی از روشهای
کاهش نرخ فزایندهی تورم اسیت و نمیشیود سییاستی جایگزین آن کرد ».و بعد این
ادعییای عجیییب را دربییارهی تورم دارد کییه «بییهطور قطع روی بخش روانی تورم اثر
میگذارد؛ چراکه بخش زیادی از تورم ،روانی است»0.
رییس دانشیکدهی اقتصیاد دانشگاه رازی بحث را میکشاند به چگونگی پیداشدن
این صفرها و در این راستا این نکتهی مهم را دارد که «سیستم نقدینگی است که این
کار را میکند .حال به جای این که مسیییأله را حل کنند ،صیییورت مسیییأله را حذف
میکنند» .به عبارت دیگر« ،یعنی آن صییفری که خودشییان با این سیییسییتم ایجاد
کردهاند را حذف میکنند و این تنها اعتبار و اعتماد به سیییسییتم را از بین میبرد» .به
جای حل مسییأله «موتور تولیدکنندهی صییفر کنار اسییکناس را خاموش میکنند» ،به
گفتیهی او که من هم با او موافقم «نظام مالی ،نظام بودجهبندی و نظام بانکداری این
اقدام غلط را انجام داده اند و اشییکالات آنها باعث شیید که ما همچنان صییفر تولید
کنیم» درنتیجه «سییسیتم باید اصیلاح شود و اقدام حذف چهار صفر از پول ملی تنها
پاککردن مسأله بوده که اشکالات آنها نادیده گرفته شود» .این نکته هم درست است
0 khabaronline.ir/news/0010121

7

احمد سیف

کیه حذف صیییفرها هیچ اثر قابلتوجهی برتورم یا جنبهی روانی آن ندارد چون «هیچ
شیییرکتی براسیییاس چیارچو های روانی تصیییمیم نمیگیرد بلکه به همان اندازه که
هزینههای تولید بالا میرود اقدام به افرایش قیمت میکند حال چه با چهارصفر چه با
شش صفر»0.
دکتر مهیدی تقوی هم در این مورد سیییخنیان قیابیلتوجهی دارد کیه «بهعنوان
اقتصیاددان هیچ توجیه اقتصیادی برای این کار نمیبینم» و این نکته درسییت را افزود
که « این که تصیور میکنند با حذف صفر از پول ملی میتوانند تورم را کنترل کنند،
یک تصیور علطی استیییی» و افزود « ما باید بدانیم که تورم به صفرهای روی پول ملی
هیچ ارتباطی ندارد» .یکی از مسییئولان سییابق وزارت اقتصییاد که در مرحلهای معاون
رییس بانک مرکزی هم بوده اسیت بیان داشیت که «یکی از تصییمیمات نامناسبی که
دولت می توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار
صیفر از پول ملی اسیت» .چرا این تصیمیم غلط است حداقل به دو دلیل یکی این که
کشیور در تحریم اسیت و بعلاوه «تورم رکورد  20ساله گذشته را شکسته و به بالاترین
سطح خود رسیده است» .و به گمان من هم این نکتهی درست را میافزاید که «دولت
بیه جیای آنکیه به آحاد مشیییکلات جامعه رسییییدگی کند و راهکارهای لازم را برای
برونرفت از وضییعیت کنونی پیشبینی کند ،راهکارهایی را به مرحلهی اجرا میگذارد
که میتواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی کردن با اعداد تلقی شود».
درگزارشییی که مشییرق 2منتشییر میکند میخوانیم که مشییکلات موجود متعددند
ولی از جمله میتوان اشییاره کرد با خبرهایی که میشیینویم تورم در بسیییاری از موارد
روزانه شییده اسییت یعنی هرروز که مردم به بازار میروند با جهش قیمت یک نوع کالا
روبه رو میشییوند .وضییعیت بازار کالاها در ایران کاملاً نامناسییب اسییت .در یوند با
اسیتفاده از ارزهای دولتی چه ارزهایی که به واردات تخصیص داده شد و چه دلارهایی
که باید از صییادرات غیرنفتی به اقتصییاد برگردد و برنمیگردد و دولت درحالی که در

حذف-4-صفر-از-پول-ملی0 https://tejaratnews.com/
2 https://www.mashreghnews.ir/news/611026/
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وارسییدن این مقولهها کاری نمیکند به این اقدام دست زده است .نکتهای که از دید
سییاسیتپردازان مغفول مانده این اسیت که در شیرایط کنونی اوضاع اقتصادی ایران
برای چنین کاری مهیا نیسییت «کشییوری که با تورم و رکود مواجه اسییت و همچنین
رشد اقتصادی آن منفی شده است چرا باید به دنبال مصوبهی حذف صفر از پول ملی
باشد؟ اصلا چنین زمانی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست»0.
آنچه بهنظر روشن میآید این است که از همان سال  0072که این سیاست برای
اولین بار مورد بررسییی مسییئولان قرارگرفت ،در آن موقع هم به گمان من ،دلایل این
کیار «واقعی» و «معقول» نبود .بیه سیییخن دیگر ،از جملیه علت این بود که بهدلیل
برنامهی آزادسیازی اقتصیادی و شوکها ی نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن
دلارهای نفتی به اقتصیاد ایران و پیآمدهای ناگوار این سییاستها بر اقتصاد ایران ،به
این فکر افتیاده بودنید .درحیالی کیه آنچیه کیه بیاییید مورد بیازبینی قرار میگرفییت
سییاسیتهای کلی اقتصادی بود که برای شرایط ایران مطلو نبود .درحال حاضر هم
گذشییته از بحران ناشییی از ویروس کرونا که به اقتصییاد ایران در کنار اقتصییاد دیگر
کشیورهای جهان ضیربات مهیبی وارد آورده است و درحالی که تورم در ایران %0411
است میخواهند  4صفر را از پول ملی حذف کنند2
حالا که دارم از تورم حرف میزنم پس این نکتهها هم از لیلاز خواندنی اسیییت که
معتقد اسیت افزایش قیمت خودرو در ایران تقصییر خودروسیازان نیست بلکه علت را
باید در جای دیگری جسیتجو کرد و اشاره میکند به تغییرات در تولید و تغییرات در
میزان نقدینگی و اضییافه میکند که «ظرف  2سییال گذشییته سییطح عمومی قیمتها
حدود  61درصییید افزایش پیدا کرده اسیییت .در ایران طبق آمار بانک مرکزی سیییطح
عمومی قیمتها نسیبت به سیال  0060که شاخص  011بوده بیش از  212برابر شده
اسیت»0.به این ترتیب ،روشن است در ایران با تورم قابلتوجه روبرو هستیم و لازمهی
این کارهم در پیشگرفتن سییاسیتهای مقتضیی برای کنترل این روند تورمی است.
0 https://www.mashreghnews.ir/news/611026/
2 khabaronline.ir/news/0010010
0 khabaronline.ir/news/0019119
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ولی بهنظر میرسید که یک بار دیگر سیاستپرداز ان به جای پرداختن به اصل ،با یک
راهحل «ساده» و بهظاهر «عملی» به فرع قضیه چسبیدهاند .نکته این است که باید به
این پرسش پاسخ داد که آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران تعداد صفرهاست؟
برای رسیییدن به درک معقول باید ابتدابهسییاکن پرسییید که این صییفرها از کجا
آمدهاند و چه شید که به این صیورت «تکثیر» شدهاند .فهرستوار به چند عامل اشاره
میکنم.
 رشد نامطلو اقتصادی در سه دههی اخیر شلختگی دولت و مسئولیتگریزی مالیرشد حیرتآور نقدینگی
در پیونید بیا این مشیییکلیات ،محمود جیامسیییاز این نکتیه را عنوان میکنید که
«خصییوصیییسییازی شییرکتهای دولتی هم که از ابتدا بهعنوان یکی از اصییلهای نظام
مطرح شیید بهنحو اسییفباری اجرا شیید و ثروتهای ملی نابود شیید و بهجای این که
کارخانجات بزرگ بهطور جدی فعال شییوند ،این کارخانهها به افراد غیر صیینعتگر داده
شدند و درنهایت شاهد متلاشی شدن صنعت و اقتصاد کشور به دست مدیران ناکارآمد
شییدیم 0».و این روند نهتنها در دورهی آقای هاشییمی که در سییالهای بعد هم تکرار
شید .از سویی صنعت و توان تولید اقتصاد را متلاشی کردند و بعد انگار که راه سادهای
برای تأمین «مخارج» دولت خود یافته باشیند ،به رشید نقدینگی دست زدند .این هم
شیاهد این مدعا ،وقتی آقای هاشیمی رییسجمهور شد کل نقدینگی در اقتصاد ایران
 0111میلیارد تومان بود ولی درپایان دوره میزان نقدینگی به 00هزار و  411میلیارد
تومان رسیید یعنی بیش از  7برابر شد .و بعد میرسیم به دورهی آقای خاتمی که این
مقیدار نقیدینگی را بیه صیییورت 91هزار میلیارد تومان نقدینگی به آقای احمدینژاد
تحویل داد یعنی در این  1سییال هم نقدینگی بیش از  0برابر شیید .آقای احمدی نژاد
هم وقتی کیه بیه پیایان دوره رسیییید ،میزان نقدینگی را به  471هزار میلیارد تومان
0 https://www.poolnews.ir/110Lw0
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افزایش داد ،یعنی در این هشیت سال هم نقدینگی تقریباً هفتبرابر شد .آقای روحانی
که با «کلید» آمده بود این مقدار را تا اینجا به دومیلیون میلیارد تومان رسانیده است،
یعنی در این  7سیال هم شیاهد بیش از  4برابرشیدن نقدینگی هستیم .بهسخن دیگر
اگر به اقتصییاد ایران از  0091بهاین سییو بنگریم مشییاهده میکنیم که براسییاس این
شییواهد در طول این مدت ،میزان نقدینگی در اقتصییاد ایران سییالی 20درصیید بهطور
متوسیط رشید داشته است .از جمله پیآمدهای این کار ،این است که سیاستپردازان
فشارهای تورمی را در این اقتصاد نهادینه کردهاند .به این نکته باز خواهم گشت.
در تاریخ معاصیر ایران این داسیتان «حذف صفرها» بهواقع روایت غمانگیزی دارد.
ناتوان از حل مشیکلات اقتصیادی که حداقل بخشیی از آن «خودساخته» بود ،هرچند
مدت یک بار ،سییاسیتپردازان اقتصیادی دربارهی «حذف صفرها» سخن میگفتند تا
رسیدیم به امروز .در اواخر سال  0011هم دولت برنامه داشت که  0صفر از واحد پول
ملی را حذف کند .ولی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی ،پس از گذشیییت  9ماه
آن را منتفی اعلام کرد.
در شییهریور  0011آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی از تصییمیم جدی دولت
برای حذف  0صفر خبر داد ولی به گزارش ایلنا در فروردین  0016خود آن را منتفی
اعلیام کرد و ایلنیا میافزاید که «این طرح پس از  07سیییال باز هم ناکام ماند» .البته
بهمنی دلیل ویژهای برای منتفیشییدن اعلام نکرد ولی گفته میشیید که احتمالاً دلیل
اصیییلی آن بود که دولت خیال داشیییت طرح هدفمندکردن یارانهها را اجرا کند «که
موجیب افزایش تورم میشیییود» .البته اضیییافه کنم که بهمنی و دیگر مقامان دولتی
پیشبینیهای ارایهشیده دربارهی تورم ناشیی از هدفمندی یارانهها را قبول نداشتند و
برآورد بیانیک مرکزی در آن موقع این بود کیه میزان تورم به خاطر هدفمندی حدوداً
 00درصیید بیشتر خواهد شیید و با توجه به این که بانک مرکزی میزان تورم در پایان
سییال  0011را  % 0111اعلام کرده بود ،در آن صییورت برای سییال  0016میزان تورم
سیالانه حدود  %29میشید .البته مرکز پژوهشهای مجلس میزان تورم احتمالی ناشی
از هدفمندی را بیش از  %91برآورد کرده بود و برآورد صییندوق بینالمللی پول از نرخ
بانک مرکزی ایران بیشتر بود و میزان تورم اضافی را  %02تخمین میزد .بعید نیست
علیت کنار گذاشیییتن حذف صیییفرها این بوده باشییید که تورم بهنسیییبت بالا و نبود
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سییاستهای مؤثر برای مقابله با تورم موجب میشود که برنامهی حذف صفرها موفق
نشود .البته آقای احمدینژاد  -رییسجمهور وقت  -به دلیل دیگری که در واقع مورد
قبول هیچ کارشیناس اقتصیادی نیست ،با این ادعا که حذف صفرها باعث کاهش تورم
میشود این طرح را پس از  04سال سکوت در دستورکار بانک مرکزی قرار داد .روایت
این اسییت که وقتی از آقای احمدینژاد دربارهی تورم ناشییی از هدفمندی پرسیییدند
ایشییان به روال معمول اینگونه پاسییخ داد« :ما میخواهیم واحد پول را تغییر دهیم و
صیییفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم؛ چرا که در حال حاضیییر ارزش ریال
واقعی نیست»0.
بیه این روایت «واقعی نبودن» ارزش ریال خواهم پرداخت ولی پیش از این که به
مسیائل دیگر بپردازم باید دربارهی ارزش پول و در کنار آن مقولهی تورم کمی توضیح
بدهم.

 .2تاریخچه مختصر حذف صفرها در ایران
بد نیسیت اشیاره کنم که موضیوع حذف صفر از پول ملی نخستین بار در سال 0072
که طهماسب مظاهری در بانک مرکزی حضور داشت در دستورکار ادارهی بررسیهای
اقتصیادی این بانک قرار گرفت اما کسانی که پس از مظاهری به ریاست بانک رسیدند
ظیاهراً بیا این طرح موافق نبودنید .بیهاین ترتیب ،از زمانی که اولین بار به فکر حذف
صیفرها افتادند تا اکنون که بهنظر میرسد این برنامه احتمالاً به مرحلهی اجرا میرسد
نزدیک به سیی سیال گذشته است .آنچه که باعث شده است این «صفرهای اضافی»
به پول ملی اضیافه شیود نه نتیجهی توطئهی این یا آن نیروی استکباری بلکه پیآمد
سیاستهایی است که برای ادارهی اقتصاد بهکار گرفته شد .بیش از  21سال پیش در
مقالهای که در نشریهی گزارش ،در فروردین  0071منتشر شد از «ده سال اغتشاش»

0 https://www.khabaronline.ir/detail/04117/Economy/macroeconomics
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در عرصهی سیاستپردازی اقتصادی شکوه کرده بودم 0.ازجمله در آن نوشته بودم که
اگرچه تولید ناخالص داخلی از  0009تا سیال  0071تنها 07درصیید رشد داشته ولی
میزان نقدینگی دراین فاصله بیش از  09برابر شد 2.به عبارت دیگر به این نکته اشاره
میکنم که سخن مدافعان حذف صفرها هرچه که باشد ،بهواقع « ،مصیبت اقتصادی»
ما در جای دیگری است.
اگر به دفعهی قبل که بانک مرکزی برنامهی حذف صیییفرها را داشیییت برگردیم،
مشاهده میکنیم که جدا از آنکه هر نهاد یا کارشناسی نرخ تورم حاصل از هدفمندی
ییارانیههیا را تیا چه میزان تخمین میزد اما همگی آنها بر افزایش تورم پس از اجرای
طرح مزبور اتفاق نظر داشیتند .کارشناسان اقتصادیِ مدافع این برنامه ،معتقدند حذف
صیفر از پول ملی باید در شیرایطی اجرا شود که تورم کشور کنترل شده باشد در غیر
اینصیییورت مدتی پس از اجرای این طرح به دلیل در پیش گرفتن سییییاسیییتهای
نادرست پولی و مالی نرخ تورم افزایش یافته و به تبع آن صفرهای روی اسکناسها نیز
افزوده میشیود .بنابراین تدوین سیاستهای پولی و مالی مناسب توأم با حذف صفر از
پول میتواند در این زمینه راهگشیا باشید .متأسیفانه درایران شاهد چنین تغییری در
سییاسیتپردازی نیسیتیم .بهنظر میرسد که نگاه سیاستپردازان این است که حذف
صیفرها در واقع «سیاست ضد تورمی» آنهاست و اینجاست که باید اقرار کرد که این
خطایی است که درمیان این جماعت مشترک است.
در بهمن سیییال  0016بیهنقیل از قیائممقام بانک مرکزی میخوانیم که «یکی از
محورهای طرح تحول نظام بانکی موضوع رفورم پولی یا حذف صفرها است که همهی
مطالعات و برنامههای آن آماده شییده اسییت» 0.همینجا اشییاره کنم که مقولهی تحول
نظیام بیانکی و ییا موضیییوع رفورم پولی برخلیاف ادعای قائممقام بانک مرکزی همان
«حذف صیفرها» نیسیت و بهنظر میرسد که مسئولان بانک مرکزی در بهترین حالت
0 http://ensani.ir/file/download/article/21021121014121-4100-0194.pdf
همان ،ص 2 000
0 https://www.khabaronline.ir/detail/026400/Economy/macroeconomics
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بدون این که اجزای این سییاست را بشناسند و بهخصوص با پیششرطهای لازم برای
موفقیت این طرح آشنا باشند ،میخواهند آن را بهاجرا دربیاورند.
دلایلی که بانک مرکزی در همان زمان در دفاع از این برنامه اعلام میکند در وجه
عمده مربوط به مشیکلات حملونقل پول نقد و مسائل پیوسته به آن یعنی فرسودگی
پول اسیت .اگر دلایل تنها همینها باشد که راه مناسبتر برای مقابله با آن گسترش و
تکمیل نقل و انتقالات الکترونیکی و پول الکترونیکی اسییت که امروزه در بسیییاری از
کشییورها شییاهد هسییتیم که باعث شییده اسییتفاده از پول نقد کاهش یابد .البته منافع
دیگری هم با توسیعهی مبادلات الکترونیکی به دست میآید که از بررسیشان در این
جا میگذرم .واقعیت این اسییت که حذف صییفرها که درسییالهای آخر قرن بیسییتم
بهتواتر اتفاق میافتاد دقیقاً بهخاطر گسترش مبادلات الکترونیکی در دو دههی گذشته
روند نزولی داشیت .بهعنوان مثال میتوان به زیمبابوه اشاره کرد که در این سالها دو
بار به حذف صییفرها مبادرت کرد و احتمالاً یکی از دلایلش این بود که زیرسییاختهای
لازم برای مبادلات الکترونیک در آن کشور بهاندازهی کافی توسعه نیافته بودند.
یکی از مسییائلی که در ایران باید بهجد مورد بررسییی قرار بگیرد کیفیت مدیریت
بانک مرکزی بر نظام پولی کشییور اسییت که یکی از عوامل اصییلی بالابودن هزینههای
مبادلات پولی و مالی در کشیوراسیت .در سه  -چهار دههی گذشته ،بهویژه در دورهی
هشیت سیالهی ریاست آقای احمدینژاد ،بانک مرکزی اقدام مؤثری برای جلوگیری از
اسییتفراا ادامهدار دولت از نظام بانکی انجام نداد و یکی از دلایلی که احتمالاً تورم در
ایران نهادینه شیده اسیت ،گذشته از پایین بودن توان تولیدی و پایین بودن بهرهوری،
احتمالاً افزایش لجامگسیییختهی نقدینگی در اقتصییاد اسییت که آن هم راهحلاش با
حذف صفرها به دست نخواهد آمد0.
ظاهراً در دورهی قبل ،برای اجرای این سیییاسییت خیلی هم جدی بودند چون در
لایحهی مذکور ،زمان شروع طرح ابتدای سال  0060در نظر گرفته شده بود 2.ولی در
0 https://www.khabaronline.ir/detail/210064/Economy/financial-market
2 https://www.khabaronline.ir/detail/061901/Economy/financial-market
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اسییفند  0061از زبان مدیرکل وقت اقتصییادی بانک مرکزی میخوانیم که «در طول
سیییالهای  0620تا  ،2116بالغ بر  01کشیییور  272صیییفر را از پول ملی خود کنار
گذاشتهاند» .با این همه ،هماو ادامه میدهد «لیکن در دههی  2111میزان استفاده از
این سییاست با دهههای پیشین قابل مقایسه نیست و بهشدت کاهش یافته است» که
دلایلش را پیشییتر برشییمرده ام .البته به صییفرزدایی از زیمبابوه اشییاره میکند که در
 2111با حذف  01صفر و بعد درسال  2116با حذف  02صفر رکورد بیشترین تعداد
حذف صیفر را به خود اختصیاص داده اسیت .دربارهی دلایل مبادرت به حذف صفرها،
دلایلی که بر میشیمرد به نظر پرسشبرانگیز میآیند .او میگوید «از جمله این دلایل
میتوان بهوجود تورم مسیتمر در سطوح بالا ،حجم بالای بدهیهای خارجی و تضعیف
ارزش پول ملی ،تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی
در نظام پرداختها ،اشیاره نمود 0 ».و البته که برای من روشن نیست که چرا با حذف
صیفرها باید وضیع بدهی خارجی یک کشیور تغییر کند .به سخن دیگر ،میخواهم به
این نکته اشیییاره کرده باشیییم که مقامات بانکی و دولتی ایران ظاهراً «مزایایی» برای
حیذف صیییفرهیا قیائیلانید که در ادبیات اقتصیییادی مربوط به آن یافت نمیشیییود.
در خرداد  0060بهنقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی میخوانیم که «پروژهی حذف
صییفرها از پول ملی پیش از این به صییورت وسیییع در بانک مرکزی مورد بررسییی قرار
گرفته بود ،اما الزامات زیادی دارد .اجرای این برنامه آمادگی یکی دو سییاله در کشییور
میخواهد بهطوری که باید تعداد اسیکناسها کاهش یابد ،نظامهای حسیابداری اصلاح
شییود و نرمافزارهای فروش تغییر کند .در عین حال ،حجم مناسییبی از اسییکناسهای
جدید چا و نرخ تورم به محدودهی پایین و باثبات برسد»2
در شیهریور  0060در مطبوعات میخوانیم که «موضیوع حذف سیه صفر از واحد
پولی کشور دوباره بهطور جدی مطرح شده است» 0دلایل دست زدن به حذف صفرها:
-

تورم و کاهش ارزش نسبت به دلار

0 https://www.khabaronline.ir/detail/210102/Economy/macroeconomics
2 https://www.khabaronline.ir/detail/007690/Economy/macroeconomics
0 https://www.khabaronline.ir/detail/070724/Economy/macroeconomics
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 بخشی از یک برنامهی اصلاحیبرخی اوقیات حذف صیییفر بخشیییی از یک برنامهی جامع اقتصیییادی برای ثبات
اقتصادی است.
دلاری کردن به شییرایطی گقته میشییود که در یک کشییور غیر از
آمریکا ،مردم به جای اسییتفاده از واحد پولی کشییور خود ترجیح دهند که از دلار
آمریکا در معاملات روزانه استفاده کنند.
-

هویت داخلی و اعتبار بینالمللی

 دلایل سیاسیآن چه که در این مباحث روشن نشد این که در مورد ایران کدام یک از این دلایل
عمیده بودنید .تنها موردی که به ههن من میرسییید درواقع تورم و کاهش ارزش پول
ملی نسبت به دلار است که اگرحدسم درست باشد ،روشن است که این هدف با حذف
صفرها به دست نمیآید و نشانهی توهمباوری سیاستپردازان در ایران است.

 .3چگونه میتوان موفق شد؟
براسیاس دیدگاه مدافعان حذف صیفرها از پول ملی ،از آنچه گفته شد بهنظر میرسد
که بهترین زمان برای اقدام به حذف صییفر از پول ملی زمانی باشیید که بعد از دورهای
پر تورم ،اقتصیاد به ثبات رسییده باشید و آنگاه بتوان با حذف صفر خاطرهی روزهای
تورمی را کمرنگ کرد و پا به دوران جدید گذاشیت .اما باید توجه کرد که حذف صییفر
بیه تنهیایی به کاهش تورم نخواهد انجامید و اگر دولتی به این امید باشییید که تنها با
حذف صفر بتواند تورم را مهار کند شاید به سرنوشتی مانند کشور زیمبابوه دچار شود
که بعد از اینکه در سیال  2111تعداد  01صفر از پول ملی خود کاست یک سال بعد
مجبور شید بار دیگر  02صفر دیگر هم از واحد پولی خود حذف کند .از این رو معمولاً
توصییه میشیود که حذف صیفر در پایان یک برنامهی اصلاحات اقتصادی به کار برده
شود و نه در ابتدای آن.
همچنین اسییتقلال بانک مرکزی میتواند عاملی تأثیرگذار در موفقیت مهار تورم و
در نتیجه موفقیت طرح حذف صیفر از پول ملی باشد .به همین خاطر است که معمول ًا
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کشییورهای در حال توسییعه در برنامههای ثبات خود افزایش اسییتقلال بانک مرکزی را
مدنظر قرار میدهند و سپس اقدام به حذف صفر میکنند .ولی بد نیست بررسی کنیم
که سیاستپردازان در ایران برچه مبنایی دربارهی حذف صفرها اظهارنظر میکنند.
اگرچه توضییح کافی ارایه نمیشود ،ولی بانک مرکزی در آهر  0060اعلام میکند
که «بانک مرکزی الان بهدنبال حذفصیفرهایپولملی نیست» 0.به این ترتیب ،روشن
نیسیت که از آن زمان تاکنون ،چه اتفاق افتاده اسیت که یکبار دیگر حذف صفرها به
جریان افتاده است.
مصییباحی مقدم که رییس کمیسیییون اقتصییادی مجلس بود در فروردین ،0061
معتقد بود که « حذف چند صفر از پول ملی نه راهکاری برای مبارزه با تورم است و نه
موجب افزایش تورم میشییود» .و بعد ادامه میدهد که «بنده این پیشیینهاد را حدود
سییال  0014برای اصییلاح پول ملی کشییور دادم که خوشییبختانه مورد اسییتقبال بانک
مییرکییزی قییرار گییرفییت و روی آن مییطییالییعییه و کییار کییردنیید».
البته ایشان پیشنهادهای دیگری هم دارند و از جمله پیشنهاد « توزیع کارت اعتباری»
بین مردم میکنند که « نیاز به نقدینگی درکشیور برطرف میشیود» .روشن است که
آقای مصیباحی مقدم در اینجا «نقدینگی» را با «اسکناس» اشتباه گرفته است .از این
نکته که بگذریم مصییباحی مقدم معتقد اسییت که در حال حاضییر واحد پول ملی ما
قابلاسیتفاده نیست چون به گمان ایشان تعداد صفرها اندکی زیادی زیاد است «که از
لحاظ روانی بازتا منفی نیز بین مردم در مقایسه پول داخلی با پول خارجی دارد» و
بهقول ایشیییان اگر  0یا  4صیییفر را حذف کنیم این کار «موجب برطرف شیییدن این
ناراحتی روانی میشود».
از یک طرف میگوید که اگرمقصیود عنوان واحد پولی باشد «این امر باید با حذف
 4صییفر از واحد پولی صییورت میگیرد؛ یعنی "ریال " را به "تومان " تبدیل کنیم یا
چیز دیگری» و اما اندکی بعد درهمین مصییاحبه ادامه میدهد که «هماکنون در پول
ملی کشییور ما "یک تومان " نیز معنا ندارد» و لی اگر "یک تومان " جایگزین 0111
0 https://www.khabaronline.ir/detail/900002/Economy/macroeconomics
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ریال یا  01111ریال شود ،معنا مییابد و آن "یک تومان" در این صورت قابل استفاده
اسیت» .البته یادآوری میکنند که « حذف چند صفر از واحد پول ملی راهکاری برای
مییبییارزه بییا تییورم نیییسییییت و مییوجییب افییزایییش تییورم نیییییز نییمیییشییییود».
البته ازاین بعد داسیتان اندکی فکاهی میشود چون ادامه میدهند که «بنده پیشنهاد
دادم ابتدا صفرهای اضافی را کمرنگتر از سمت راست در اسکناسهای کشور بزنیم و
یک ممیز قرار دهیم و صیفرهایی را که میخواهیم نگهداریم ،درشیتتر در اسکناسها
منظور کنیم و اگر ظرف یکی دو سیییال این پول جریان یابد ،مردم خودشیییان متوجه
می شوند که این صفرها اضافی است و باید حذف شود و هیچ اثر روانی منفی هم روی
رفتار آنها نخواهد داشیت 0».متأسفانه در اینجا شاهد سادهنگری آزاردهندهای هستیم
که نشییان میدهد تا چه پایه از مبانی ابتدایی اقتصییادی که درواقع قرار اسییت اسییاس
نظری سیییاسییتپردازیهایشییان باشیید بیخبرند .ناگفته روشیین اسییت ،وقتی همین
درهماندیشییها بهعنوان سییاسیت به اجرا در میآید ،اجرایشان بدون هزینه نیست.
امیا درخصیییوص جدینبودن مسیییئولان دربارهی حذف صیییفرها ،در تیرماه ،0061
میخوانیم که پس از تصویب حذف  4صفر از پول ملی در هیأت دولت« ،این طرح در
یک پروسهی سه ساله وارد فاز اجرایی شد» .البته بانک مرکزی اعلام میکند که برای
تکمیل این طرح سیه سیال وقت لازم است .مباحثی که در جریان است نشان میدهد
که این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد .مخالفان بر این گماناند که درشیییرایطی
که نرخ تورم بالاسیت اجرای این طرح نمیتواند بهصیرفه باشد و بعلاوه آن را «تورمزا»
میدانند .شییماری هم به خاطر هزینههای اجرای این برنامه ،تولید واحدهای پولی تازه
و امحای اسییکناسهای قدیمی و همچنین کوشییش برای آموزش همگانی در پیوند با
این تغییرات با آن سیرِ سازگاری ندارند .برعکس ،در سوی دیگر ،موافقان معتقدند که
این کیار بیاعیث تسیییهییل مبادلات اقتصیییادی میشیییود و بهخاطر منافعی که دارد
هزینههایش هم قابلتوجیه میدانند .درضمن ،تورمزا بودن آن را قبول ندارند معتقدند
حتی اگر در ابتدا با اندکی تورم بیشتر همراه باشد ،بهیقین این یک پیآمد کوتاهمدت
است و به دلیل مزایای درازمدت باید اجرا شود.
0 https://www.khabaronline.ir/detail/040107/Economy/financial-market
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جالب این که گزارش ادامه میدهد که گذشیته از این برخی کارشناسان معتقدند،
حذف چهار صییفر پول ملی در شییرایط فعلی تنها با انگیزهی مقابله با تأثیر روانی تورم
در جامعه صییورت میگیرد که مبارزهی قابلاتکایی برای مهار تورم نخواهد بود .به باور
این دسیته از کارشناسان حذف چهار صفر مسألهی واقعی و اصلی اقتصاد ایران نیست.
چرا که ریشییهی دسییت یازیدن به چنین طرحی سیییاسییتهای تورمزای دولت طی
سیالهای اخیر و فراموشیی وظیفهی هاتی پول است که با ادامهی اجرای سیاستهای
فعلی اقتصادی ،حذف صفرها نتیجهی ملموسی به بار نخواهد آورد0.
در آهر  0060همانگونه که پیشتر هم اشاره کردهام ،به نقل از رییس وقت بانک
مرکزی – ولیالله سیف  -باخبر میشویم «که در حال حاضر زمان حذف صفر از پول
ملی نیست» .جالب این که یکی از کارشناسان داخلی میگوید که «حذف صفر از پول
ملی در شرایط فعلی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و حذف صفر در زمان ثبات اقتصادی
بر شییرایط اقتصییاد تأثیرگذار اسییت» .به عبارت دیگر ،این کارشییناس معتقد اسییت که
پیش شیرط لازم برای موفقیت این طرح «ثبات اقتصادی» است که متأسفانه در ایران
نداریم.
این کارشیییناس حوزهی پولی و بانکی تأکید کرد :واقعیت امر آن اسیییت که برای
حذف صیفر باید دلیل و معیار علمی و اقتصیادی وجود داشته باشد و نمیتوان با تکیه
بر نظریات یک یا چند صییفر از پول ملی را حذف کرد و به نظر میرسیید صییحبتهای
اخیر سیییف مبنی بر زمان حذف صییفر تأکید بر آن دارد که باید اقتصییاد و بار روانی
تظرات مردمی برای شرایط حذف صفر از پول ملی آماده شود.
به گمان من ،این کارشیناس بهدرستی یادآور میشود که «تا زمانی که حجم پول
در گردش کشیور تغییر نکند ،متغیرهای اقتصیادی تغییری نخواهد داشت و در نهایت
حذف صفر از پول ملی نیز تأثیرگذار نخواهد بود».
یکی از مخاطرات بسییار جدی که وجود دارد این است که حذف صفرها برای یک
دولت تنبل به جای سییاستپردازی مؤثر برای کنترل تورم بنشیند .در آن صورت در
ایران که نرخ تورم سیالانهاش بهمراتب از تورم در کشورهای اروپایی یا در امریکا بالاتر
0 https://www.khabaronline.ir/detail/092000/Economy/financial-market
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اسیت روشین اسیت که کاهش ارزش پول ملی با سرعت و قدرت بیشتری رخ خواهد
داد اگر از همان نکتهی آقای روحانی اسییتفاده کنم شییما امسییال را با یورویی که 07
تومان (جدید) اسییت شییروع میکنید و اگر تفاوت تورم بین ایران و اروپا فرا کنید
 %00باشیید یک سیال دیگر باید با یورویی که حدوداً  20تومان شده است مبادلات را
انجیام بدهید .من براین باورم که به خاطر وضیییعیت خاص ایران ،اجرای این طرح در
ایران از دیگر کشورها دشوارتر خواهد بود.
از ییک طرف ،دولیت و بیانک مرکزی میتوانند هر مقدار ریال جدید و یا قدیم که
لازم دارند منتشر کنند و در اقتصاد بهجریان بیندازند.
از سیوی دیگر ،تحریمهای ظالمانهای که اعمال میشود نهفقط بر درآمدهای ارزی
ایران تأثیرات منفی زیادی گذاشیییته اسیییت بلکه دولت ایران حتی نمیتواند به منابع
ارزی خود در بیرون از ایران دسیترسیی داشیته باشید .با قرار گرفتن در لیسیت سیاه
 FATFتعاملات مالی و اقتصیییادی ایران با دیگر کشیییورها هم با تنگناهای بیشتری
روبرو شیده است .به سخن دیگر ،از سویی عرضهی ریال و تومان میتواند افزایش یابد
و متأسفانه افزایش مییابد ولی در پیوند با افزایش عرضهی ارز با مشکلات بسیار جدی
و اسیییاسیییی روبرو هسیییتیم 0.در آهر  0060البته دولت آقای روحانی بدون این که
سییروصییدایی راه بیندازد با تغییر واحد پولی از ریال به تومان یک صییفر را ازپول ملی
حذف کرد2.
البته ،درتیرماه  0061هنوز صییحبت برسییر این بود که «دولت نمیتواند هزینهی
حذف چهار صییفر را تحمل کند» 0.و البته که به این پرسییش هم باید پاسییخ داد که
درسیال  0066چه پیش آمده است که حالا ظاهراً دولت میتواند هزینهی حذف چهار
صفر را تحمل کند؟

0 https://www.khabaronline.ir/detail/900002/Economy/macroeconomics
2 https://www.khabaronline.ir/detail/901924/Economy/macroeconomics
0 https://www.khabaronline.ir/detail/092000/Economy/macroeconomics
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 .3دربارهی نرخ مبادلهی ریال با دیگر واحدهای پولی
دراین مباحث باید بین دودسیته نرخ مبادله تفاوت قائل بشویم .از یک سو نرخ مبادله
جاری یا قیمت جاری را داریم که براسیاس عرضه و تقاضا در« بازار» تعیین میشود و
دوم هم نرخ مبیادله ای اسیییت که برمبنای قدرت خرید واحد پولی درداخل کشیییور
محاسیبه میشود .برای نمونه در سال  0016درحالی که قیمت جاری دلار درایران به
 0141تومان رسییییده بود صیییندوق بینالمللی پول قیمت هر دلار را برمبنای قدرت
خرید  444تومان برآورد کرده بود 0.سیؤالی که پیش میآید این است که کدام یک از
این دو قیمت به واقعیت نزدیکتر اسییت و یا باید مبنای محاسییبات دیگر ما باشیید؟
دییدگیاهها در اینجا متفاوت اسیییت ولی نرخ مبادله براسیییاس قدرت خرید ،درواقع
براسییاس پشییتوانهی اقتصییادی کشییور اسییت درحالی که نرخ مبادلهی جاری برمبنای
ارزش مبادلاتی و میزان عرضیه و تقاضیا در بازار شیکل گرفته است .اگرچه در شرایط
متفاوت عوامل مؤثر بر عرضییه و تقاضییا میتواند متفاوت باشیید ولی دربارهی وضییعیت
ایران میتوان گمانهزنی کرد که بخش عمدهی این عوامل متأثر از عملکرد اقتصیییادی
دولت اسییت .برای نمونه درایران عرضییهی دلار در بازارها به مقدار زیادی بسییتگی به
سیییاسییتهای بانک مرکزی دارد .و به همین نحو ،برمبنای ادارهی اقتصییادی مملکت
بخش قابلتوجهی از تقاضییا برای ارز هم بهخاطر نوسییانات موجود در مدیریت اقتصییاد
اسیت یعنی وقتی شیرایطی وجود دارد که تورم هر روزه بیشتر میشود در آن صورت
مردم عادی که اندک پساندازی دارند برای حفظ قدرت خرید آن به سیییمتوسیییوی
معاملات در داراییهای دیگر ،ازجمله ارز ،سییوق داده میشییوند .به عبارت دیگر ،بخش
اساسی این اختلاف درواقع «رانتی» است که بهخاطر فعالیتهای دولتی ایجاد میشود.
البته در ایران وضییع از این هم واضییحتر اسییت یعنی میدانیم که در این چند دههی
گذشیته حتی در دورهای بانک مرکزی بهوسیلهی دلالان در این بازارها به دلار فروشی
دسیت میزد که بهاصطلاح برای خودش «منبع درآمدی» ایجاد کند  -چون متأسفانه
بودجهی ریالی دولت هم به فروش دلار در بازارها وابسییته شییده بود  -ولی در واقعیت
0 https://www.khabaronline.ir/detail/092000/Economy/macroeconomics
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امر این «درآمد ایجادشیده» درواقع بیان پولی رانتهایی بود که ایجاد شده بود نه این
که امکانات تولید ارزش دراقتصاد بهبود یافته باشد .یعنی میخواهم این نکته را بگویم
کیه ایجیاد درآمدهایی از این قبیل ،تنها و تنها پیآمدهای تورمی دارد و باعث افزایش
قیمت کالاها و خدمات خواهد شد .البته اگرچه به این نکته بهتفصیل خواهیم پرداخت
ولی از رشد افسارگسیختهی نقدینگی هم در اقتصاد نباید غفلت کنیم .یعنی از سویی
بیا اسیییتفیاده از این ابزارها منابع رانتی ایجاد کردند و بعد البته که باید برای بیان آن
رانتها به ریال ،ریالهای کافی هم تولید شیود و این نقشیی اسیت که رشد بیرویهی
نقدینگی در بازارها ایفا کرده بود.
بییه این ترتیییب ،اگرچییه دولییت میتوانیید نرخ جییاری ارز را بییا در پیش گرفتن
سییاسیتها ی مناسب اندکی کاهش بدهد ولی تغییر در نرخ ارز برمبنای قدرت خرید
مقولهی دشیواری است که باید براساس برنامهریزی میانمدت و درازمدت برای بهبود
عملکرد اقتصییاد اتفاق بیفتد .یعنی وقتی سییرمایهگذاری در اقتصییاد بیشتر میشییود،
وقتی بهرهوری کیار افزایش میییابید و وقتی کیه دخیلوخرج دولت هم معنیدار و با
امکاناتش متناسب میشود .وقتی اقتصادی با بهرهوری بالا ایجاد کردید ،طبیعتاً قدرت
خرید پول ملی بیشتر میشییود و جز این راه دیگری برای ایجاد چنین تغییری وجود
ندارد.
در ایران متأسیفانه برای بهبود عملکرد اقتصاد کمکاری صورت میگیرد و یا حتی
میتوان گفت در موارد مکرر دست به کارهایی میزنند که نه مشوق تولید بلکه مشوق
رانتجویی و رانتخواری اسییت و بعد از زمین و زمان شییکوه میکنند که «اسییتکبار»
چنین کرده یا میخواهد بکند .در این که عوامل خارجی بدون تأثیر نیسییتند تردیدی
نیسیت ولی من یکی تردیدی ندارم که بخش عمدهای ازمسیائل اقتصییادی ما ناشی از
عملکرد بهشییدت نامطلو سیییاسییتپردازان اقتصییادی در داخل اسییت .اقتصییاد ایران
درحال حاضیر ،همچون گذشیته همچنان اقتصادی شدیداً وابسته به نفت است با این
تفاوت که تحریمهای ظالمانه دسییترسییی ایران به دلارهای نفتی را تقریباً بهطور کامل
متوقف کرده اسییت .من خبرندارم که برای تخفیف این وابسییتگی چندشآور کاردندان
گیری کرده باشییند .هنوز هم اکثر تصییمیمگیریها براین مبناسییت که چگونه مقداری
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ارز را «آزاد» کنیم که بعد صیرف واردات از جان آدم تا شییرمر از هر کشوری بشود
که حاضیرند به ما جنس بفروشند .حتی در بخش نفت ،هنوز هم عمدتاً «خامفروشی»
میکنیم و کاری برای ارزشافزایی دراین بخش صورت نگرفته است.
حالا که قرار شید  4صیفر از پول ملی حذف شود در بهترین حالت اگر این کار اثر
داشیییته باشییید ،آن پیآمد به شیییدت کوتاهمدت خواهد بود چون برای این که چنین
تغییری مؤثر باشد دو کار عمده هم باید اتفاق بیفتد.
یکی این که در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاق خواهد افتاد.
دوم این که برسیییر تراز پرداختهای ایران بدون نفت چه خواهد آمد؟ نکتهای که
اغلب از وارسییدن آن غفلت میشیود این که درصدسال گذشته  -به غیر از سه سالی
که دکتر مصیییدق نخسیییتوزیر ایران بود  -تراز پرداختهای بدون نفت ایران همواره
منفی بود ولی وقتی دلارهای نفتی اضییافه شیید ،تراز مثبت شیید .درحال حاضییر که
درآمدهای نفتی عملاً نیسیت ،درواقع با تراز منفی روبرو هسیتیم که بعید نیست روند
افزایشی هم داشته باشد.
به این ترتیب ،به گمان من قبل از این که برنامههای اصییلاحی لازم صییورت بگیرد
حذف صییفرها سییرانجام مثبتی نخواهد داشییت و بعید نیسییت همانند زیمبابوه که در
فاصلهی دو سال مجبور شد دو بار و در محموع  22صفر را حذف کند ،درایران هم به
همین کار ناچار شویم .چون در حال حاضر هم حالوروز اقتصاد رضایتبخش نیست و
هم تورم بالا اسیت و هم تراز پرداختها منفی اسیت و درنتیجه روشین نیست که چرا
حذف  4صفر باید پیآمدهای مثبت داشته باشد؟
پیشتر اشیییاره کردم به بهای روز و نرخ مبادله برمبنای قدرت خرید .متأسیییفانه
دادههای آماری که داریم تصیویر هراسآوری نشان میدهند .یعنی به نظر میرسد که
دولت نهفقط برای کاسییتن از میزان رانتی که ایجاد میشییود کاری نکرده اسییت بلکه
میزان رانت نه فقط ثابت مانده بلکه روند افزایشییی هم داشییته اسییت .در نمودار اول،
تولید ناخالص داخلی ایران را برای ده سییال گذشییته به دسییت میدهم و در نمودار
بعیدی هم تولیید نیاخالص داخلی سیییرانه بر همین مبنا برای مدت طولانیتری ارائه
میشیود .تا زمانی که دولت بهطور جدی برای کاستن از رانتی که ایجاد میشود اقدام
نکند ،بعید است برنامهی حذف صفرها هم سرانجام مطلوبی داشته باشد.
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تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و براساس قدرت خرید
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دراین نمودار اگرچه نسییبت بین تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت
برمبنای قدرت خرید در طول این ده سییال اندکی بهبود پیدا میکند ولی همچنان ،به
غیر از سییال  ،2100میزان رانتی که ایجاد شییده اسییت از میزان تولید ناخالص داخلی
بیشتر اسیت .بار سیبز رنگ هم دراین جا بیان میزان رانت ایجاد شده است .و همین
روایت اسیت در نمودار بعدی که در آن تولید ناخالص داخلی سرانه را برهمین مبنا به
دست میدهم.
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تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت جاری و برمبنای قدرت خرید به هزاردالر
ارزش جاری
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البته حوزهی دیگری که باید مورد ارزیابی جدی قرار بگیرد وضییعیت ایران در تجارت
بینالملل اسیت .در موارد مکرر و درنوشیتههای گوناگون به این نکته اشاره کردهام که
وضیعیت ملالآور تجارت خارجی ایران در سایهی «دلارهای نفتی» کتمان میشود .به
غیر از سییه سییالی که دکتر مصییدق نخسییتوزیر بود تراز تجاری ایران (اگر درآمدهای
نفت را کنار بگذاریم) بهطرز ملالآوری منفی بوده و این روندی است که در این سالها
که دربازارهای نفتی به مشییکل جدی برخوردهایم همچنان ادامه دارد .نمودار زیر را بر
اسیاس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسیلامی تهیه کرده ام که وضع را از  0011به
این سو نشان میدهد.
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منبع :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به غیر از یک سیال در همهی این سیالها حتی میزان کسیری هم از کل صادرات
غیر نفتی ایران بیشتر اسیت .نکته این اسیت که اگرچه صییادرات غیرنفتی روند رشد
مثبتی را نشیییان میدهید ولی بیاتوجیه بیه حجم واردات ،باید همهی فعالیت بر این
متمرکز شود که چهگونه میتوان این روند را تسریع کرد و گسترش داد و بیشتر کرد
تا کسیری کمتر شیود .براسیاس همین آمارها ،محاسبه کردهام که در این  00سال به
ازای هر یک دلاری که ایران صیییادرات غیرنفتی دارد ،نزدیک به  0دلار کالا و خدمت
وارد ایران میشیود .خب این وضیعیت نمیتواند پایدار باشید و از سوی دیگر به کسی
اطمینان خاطری نمیدهد که بیانگر مدیریت مطلو اقتصیییادی باشییید .به گمان من
یکی از دلایلی که در پشت این آمارها خوابیده این است که میزان بهرهوری در اقتصاد
پایین اسیت و درواقع بین تولید و مصرف شکافی وجود دارد که با استفاده از دلارهای
نفتی و واردات از هر کجا که به ایران جنس بفروش ید« ،پر» میشییود .برای این منظور
سیعی میکنم براساس دادههای آماری بانک مرکزی اطلاعاتی ارایه بدهم .متأسفانه در
اینجیا هم دادههیای آمیاری روایت دلچسیییبی بیان نمیکنند .جدول یک ،شیییاخص
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بهرهوری کار در ایران را در  04سیال گذشیته نشیان میدهد .بهرهوری در کل اقتصاد
اگرچه در پایان این دوره ،یعنی در  0069درمقایسیییه با  0010اندکی بهبود نشیییان
میدهد ،ولی اگر همانطور که در این جدول هم شیده اسیت سال  0061را سال پایه
فرا کنیم مشییاهده میکنیم که بهرهوری کار در شییش سییال گذشییته در ایران روند
نزولی داشیته اسیت ،یعنی درواقع بیش از  0درصد کاهش یافته است .بهغیر از بخش
کشیاورزی این روند نزولی را در دیگر بخشهای اقتصاد و حتی در صنعت هم مشاهده
میکنیم کیه میزان کاهش از  0061به بعد حدود  00درصییید بود .بیشترین میزان
کاهش بهرهوری کار از  0061به این سییو در بخش سییاختمان اتفاق افتاده اسییت که
شیییاهد نزدیک به  01درصییید کاهش بودهایم .البته نظر به این که بخش سیییاختمان
تیأثیر ی درتجیارت ایران بیا بقییه جهان ندارد در نتیجه ،این نزول چشیییمگیر اگرچه
پیآمدهای داخلی دارد ولی بعید است که بر موقعیت ایران در تجارت بینالمللی اثری
داشته باشد.

درجدول بعدی شییاخص بهرهوری کل را مشییاهده میکنیم که اگرچه به ناگواری
وضییعیت در پیوند با بهرهوری کار نیسییت ولی در اینجا هم در کل اقتصییاد مشییاهده
میکنیم این شیاخص هم از  0061به بعد روند نزولی داشیته است و در  0069تقریباً
 %010کاهش نشیان میدهد .در اینجا هم بیشترین کاهش در بخش ساختمان اتفاق

26

27

احمد سیف

افتاده اسییت .در بخش صیینعت و سییایر خدمات هم شییاهد نزول بهرهوری کل بودهایم.
اگرچه وارسیییدن علل نزول بهرهوری باید موضییوع پژوهش دیگری باشیید ،ولی روشیین
اسییت که دراین شییرایط هم توان رقابتی ایران در مقایسییه با دیگران آن گونه که لازم
اسیت بهبود نمییابد و هم نرخ رشد اقتصادی قابلتوجه نخواهد بود .آنچه به بحث ما
در اینجا مربوط میشود درواقع تأثیر نامطلو این وضعیت کلی بر توان رقابتی ایران
در بازارهای بینالمللی اسییت و به گمان من روشیین اسییت تا زمانی که برای تغییر این
وضیعیت به اقدام خیلی اسیاسیی و مؤثر دست نزنیم ،طبیعتاً کسری تراز تجاری باقی
میماند و بعید نیسیت حتی بیشتر هم بشود که در آن صورت ،برنامهی حذف صفرها
را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد.
به شیاهد دیگری از نامناسیب بودن وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کنم .اگر 21
سیال گذشیته را در نظربگیریم ،مشیاهده میکنیم که متوسیط رشیید اقتصادی دراین
مدت  % 012بود ولی متوسیط رشید نقدینگی درطول همین دوره هم سالی  %2710یا
 110برابر بیشتر که شاهدش را در نمودار زیر مشاهده میکنید.

شیپوری که از سرِ گشادش نواخته میشود

منبعhttps://www.cbi.ir/simplelist/4464.aspx :

منبع :آمار رشد اقتصادی را از بانک جهانی گرفتهام و آمار رشد نقدینگی هم از این منبع است:
https://www.eghtesadonline.com/n/ 0vf0

اشیاره کنم که در طول این مدت یعنی از  0076تا  0067تنها در یک سیال رشد
اقتصیادی بیش از  %01بود و به همین روایت ،تنها در دو سییال ،رشد نقدینگی سالانه
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کمتر از  ،21حالا بماند که درسال  0010نقدینگی نزدیک به  %41در یک سال بیشتر
شید .پرسیشی که سیاستپردازان اقتصادی در ایران باید به آن پاسخ بدهند این است
که خب در این شیرایط فکر میکنید بر سر تورم در این اقتصاد چه خواهد آمد؟ برای
همین دوره میتوانم اشیاره کنم برای مثال ،در سیال  0060اقتصییاد ایران  %714رشد
منفی داشیت یعنی کالاها و خدماتی که در این اقتصیاد تولید میشییوند نسبت به یک
سییال قبلتر %714 ،کمتر شیید ولی در طول همین مدت ،میزان نقدینگی بیش از 01
درصید رشید کرد .یا حتی اگر سال  0067را در نظر بگیریم ،اقتصاد ایران  % 416رشد
منفی داشیته اسیت ولی میزان نقدینگی هم  % 2010رشد کرده است .آدم لازم نیست
ضیییرورتا پیرو مکتب میلتون فریدمن باشییید تا بپذیرد که نتیجهی این تغییرات روند
افزایشیی قیمتها خواهد بود .در آن صورت ،باز برمیگردیم به پرسشهای پیشین که
در این شرایط سیاست حذف صفرها بر چه مبنایی قرار است مؤثر باشد؟
خلاصییه کنم .چرا میگویم برنامهی حذف  4صییفر درایران به سییرانجام دردناکی
خواهد رسید؟
-

بیانضباطی مالی

-

ضعف سیستمهای نظارتی و مالیاتی

-

وابستگی بودجه به نفت
شرایط تورمی
رشد نقدینگی

 کسری ادامهدار تجارت خارجی ایرانحذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تکرقمی
و پایدار شیود و ریشیههای تورم نیز از بین رفته باشد .نهفقط رشد اقتصادی احیا شده
باشیید بلکه کسییری ترازپرداختهای کشییور هم روند نزولی داشییته باشیید .در پیوند با
سییاسیتهای مالی و پولی ،تردیدی نیست که کنترل نقدینگی و تورمزدایی ،مقدم بر
حذف صیفر از پول ملی است .چرا که اقتصادی که بهنحو مطلوبی مدیریت شود از این
صفرهای زیادی تولید نخواهد کرد.

شیپوری که از سرِ گشادش نواخته میشود
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