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نکرد؛ تنها در بخش مسکن مهر وزیر مربوطه مردم را در جریان
اشــتباهات و ســوء برنامهریزی دراین حــوزه قرار داد .شــاید اگر
در ســایر بخشهــا نیــز مشــکالت باقیمانــده از دولــت قبــل
توضیــح داده میشــد و بــه مــردم گفتــه میشــد چــه نظــام
بانکــی مشــکلداری ،چــه صندوقهــای بازنشســتگی
کســریداری ،چقــدر بدهیهــای بزرگــی ... ،از دولــت دهــم به
ارث رســیده ،انتظــار و توقــع برای بهبود ســریع شــرایط شــکل
نمیگرفت.
بخشمسکنهموارهیکیازبخشهایحساساقتصاد
ایــران بوده ولی در طول ســالهای گذشــته با نوســانات
بسیاری مواجه بوده اســت .دراین سالها چه اتفاقی در
بخش مسکن افتاده است؟
بخش مسکن یکی از حوزههایی است که در دولتهای نهم
و دهــم دچار ســوءمدیریت بزرگی شــد .هرچند درایــن دوره در
کشــور ساخت و ســازهای زیادی انجام شــد ،ولی به دلیل اینکه
دراین ساخت و سازها تقاضای واقعی جامعه دیده نشد ،تأثیر
کافی برپاســخدهی به نیاز مردم نداشت .اگر مسکن مهر را کنار
بگذاریم ،درواقع ،دراین دوره عمده ســاخت و ســازهای بخش
خصوصی (از نظر ســرمایه) در شــهرهای بزرگ کشور و مناطق
گران قیمت انجام شــد .به همین دلیل یک میلیون و  600هزار
واحد مســکونی خالی که در سرشــماری ســال  1390شناســایی
شــده و هماکنون بایــد به  2میلیــون واحد خالــی افزایش یافته
باشــد ،حاصل آمد .ســرمایه محبوس در خانههــای خالی باید
حــدود  200میلیــارد دالر باشــد که عمــده آن از بانکهــا گرفته
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در ایــن عرصههــا دولــت یازدهــم موفقیت چندانی به دســت
نیاورده است.
همانگونه که اشــاره کردید افت شــدید قیمــت نفت بر
دســتاوردهای اقتصادی دولت تأثیر داشــته اســت .آیا
عوامل درونی نیز بر این بخش اثرگذار بوده است؟
درکنار عوامل بیرونی مانند کاهش قیمت نفت و تحریمها،
برخی از عوامل درونی نیز بر سیاســتها و دستاوردهای دولت
یازدهــم در عرصه اقتصاد تأثیر گذاشــته اســت .مهمترین این
عوامل گســتردگی فســاد در دو دولــت قبل اســت .در واقع ،این
سطح ازفساد که کل عرصه اقتصاد ایران دچار آن شده ،یکی از
عوامل مانع دستیابی به نرخ رشــد باالی اقتصادی بوده است.
این درحالی است که برای مبارزه با فساد ،عزم دولت بهتنهایی
کافی نیست؛ باید تمام قوا و نهادها دست به دست هم دهند تا
با این پدیده مقابله کنند ،چرا که تنها بخشــی از فرآیند مبارزه با
فساد در اختیار دولت است.
در سه و نیم سالی که از فعالیت دولت یازدهم میگذرد،
بســیاری از شــاخصهای اقتصــادی بهبــود یافتــه ،ولی
برخی اعتقــاد دارند که این تغییــرات را لمس نمیکنند؛
برخــی دیگر نیز بــا نــگاه بدبینانهتــر آمارها را زیرســؤال
میبرند .چرا این احســاس در میان عدهای از منتقدان،
به فرض آنکه سیاسی نباشد ،به وجود آمده است؟
برخــی از رونق اقتصادی تعبیر ســوداگرانه دارند و به دنبال
حباب جدیدی برای منفعتطلبی هستند .این درحالی است
که دولت توانســته نرخ تورم را مهار کند و ثبات نسبی در بازارها
ایجاد کند و بســیاری از حبابهــا را از بین ببرد .اما عدهای وجود
حباب و بسترهای ســفتهبازانه را نشانه رونق میدانند درحالی
که این گونه نیست.
اگر نرخ متوسط رشــد اقتصادی  5/2درصدی دولت هشتم
ادامــه مییافت ،در پایان ســال  1400درآمد ســرانه مردم ایران
60درصــد باالتــر میایســتاد .ولی متأســفانه روند مثبت رشــد
اقتصــادی در دهــه  80تــداوم نیافــت و اقتصــاد با رشــد منفی
حرکــت کرد .حــال باوجــود آن شــرایط بازهــم عــدهای انتظار
معجزه از دولت را داشته و دارند و میگویند که در سهونیم سال
باید معجزهای رخ میداد و به یکباره شرایط اقتصادی تغییر
میکــرد .مثل اینکــه بعد از خروج داعش از شــهر موصل عراق
که آن شــهر را بــه ویرانه بدل کــرده از دولت عــراق بخواهیم در
مدت  4ســال این شهر را به شــرایط قبل خود بازگرداند؛ توقعی
که به هیچ عنوان واقعگرایانه نیست .بنابراین ،منتقدان دولت
یازدهــم بایــد در معیارهــای ارزیابــی خــود از عملکــرد دولت
یازدهــم تجدیدنظــر کننــد و اثــر «وابســتگی مســیر» را در نظــر
بگیرنــد و توجــه کنند این دولــت از چه نقطه عزیمت دشــواری
شــروع کرده .این مســأله را ریشــهیابی کرده و در نظر بگیرند که
چــرا با وجــود درآمدهــای هنگفت نفتــی در دولتهــای نهم و
دهم ،درآمد سرانه مردم به قیمتهای ثابت تا این حد کاهش
یافتــه؟ چرا اشــتغال خالص درایــن دوره درحد صفــر بوده؟ و
چرا شــبکه بانکی و صندوقهای بازنشســتگی به شرایط فعلی
رسیدهاند؟
ظرفیت واقعی رشد اقتصادی ایران چقدر است؟
بــه طور قطــع دســتاوردهایی کــه در ســالهای اخیــر دولت
یازدهــم به دســت آورده ماننــد رشــد اقتصــادی و کاهش نرخ
تورم آمارســازی نبوده است .هرچند دولت نرخ رشد اقتصادی
شــش ماهه نخســت امســال را  7/4درصــد اعالم کــرد ،ولی در
کنار آن نرخ رشــد بــدون نفت را نیز محاســبه و منتشــر کرده که
نشــاندهنده ظرفیتهای واقعــی اقتصاد ایران برای رشــدی
پایدار و مســتمر است .برای سال آینده نیز به دلیل اینکه امکان
افزایش تولید و صــادرات نفت زیادی وجود نــدارد و نمیتوان
انتظــار افزایــش نرخ رشــد اقتصــادی از ناحیه نفت را داشــت،
رشــد بایــد از محــل ســایر بخشهــا و بویــژه از ناحیه بهــرهوری
تأمین شود .درواقع ،هنوز اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی
 7درصدی (بدون نفت) را ندارد ،ومنابع ســرمایهای الزم برای
آن را هــم نــدارد .اگر چنین امکان و ظرفیتی وجود داشــت و رخ
داده بود ،طبعاً تمام اقشــار جامعه آثار آن را لمس میکردند.
بــا وجود این ،نمیتوان منکر تغییر شــرایط معیشــتی مردم در
سالهای اخیر شد.
اما به نظر میرسد که انتظارات بیش ازاینهاست؟
یکی از دالیلی که باعث افزایش انتظار میان برخی شده این
اســت که دولــت یازدهم در ابتــدای فعالیت خود شــرایط حاد
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شــده اســت .اگر این رقــم درســت در بخش مســکن هزینه می
شــد ،مشــکل بخش قابل مالحظهای از طبقه متوســط نیازمند
مسکن حل میشد.
این آمار بیانگر آن است که ســرمایهگذاری در جای مناسب
صــورت نگرفته اســت .آمــار معامالت مســکن ســال  1395در
شــهر تهــران نشــان میدهد کــه  55درصــد خریــد وفروشها
متعلــق بــه واحدهــای زیــر  80متــر و ارزانقیمت بوده اســت.
بنابراین ،این بازار هنوز در دســترس انبوهســازان اســت .دولت
نیز با حمایت از بانک مسکن میزان وام خرید را باال برده است.
در ســالهای قبل به دلیل اینکه ســقف وام بانک مســکن برای
خریــد فقط  20و  30میلیون تومان بود ،مردم نمیتوانســتند با
این تســهیالت صاحبخانه شــوند .این وضعبــت حاال تصحیح
شده است.
نگاه دولت یازدهم به مسکن چگونه است؟
دولــت یازدهم طرحهای ویــژهای در بخش مســکن و برای
تأمیــن مســکن اقشــار مختلــف مــردم داشــت ،ولــی بــه دلیل
اینکه نمیخواســت ماننــد دولت قبل با چاپ اســکناس منابع
مالــی آن را تأمیــن کنــد ،بــا صرفهجویی و انضباط مالی ســعی
کــرد تمام منابــع دراختیار خــود را برای به پایانرســاندن طرح
مســکن مهر هزینه کند و همین اقدام تاکنون باعث تحویل 1/2
میلیون واحد مسکن مهر به متقاضیان شده است .همچنین با
افزایش وام مســکن تا سقف حتی  160میلیون تومان وام خرید
بــرای زوجهای جوان و خانهاولیها نشــان داد که نیاز جامعه را
درســت ارزیابی کرده است .طبقات متوسط نمیتوانند مسکن
را بــدون تســهیالت خریــد با نرخهای ســود پایین خریــد کنند و
برهمیــن اســاس دولت یازدهم تشــخیص درســتی درارائه راه
حل داد.
عــاوه بــر افزایــش قابــل توجــه تســهیالت خرید و ســاخت
مســکن ،دولت برنامــهای برای بازســازی بافتهای فرســوده
تدوین کرد که به دلیل مشــکالت نظام بانکــی ،چندان اجرایی
نشــد .اما این تشــخیص که اصالح بافتهای فرســوده در مرکز
شــهرها اولویــت دارد و بــرای تأمیــن مســکن نیــاز به گســترش
شــهرها نیست ،کماکان درســت اســت .وقتی توجه کنیم که ۱۹
میلیــون نفر معــادل  ۳۰درصــد جمعیت کشــور در بافتهای
فرســوده زندگی میکنند و مســکن مناســب ندارند و بدمسکن
هســتند ،نوســازی و بازســازی این بخش از شــهرها اولویت پیدا
میکنــد .امــا متأســفانه بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی ،دولت
نتوانســته پیشــرفت زیادی در این بخش داشــته باشــد .شــبکه
بانکــی کشــور تنهــا  ۲۸صــدم درصــد از اعتبــاری کــه در توافــق
بــا دولــت قــرار بــود بــرای بافتهــای فرســوده پرداخــت کنــد
را توانســته تخصیــص دهــد و برهمیــن اســاس دســت دولــت
عمالً بســته شــده .بدمســکنهای این بافتهــا را نمیتــوان از
طریــق بــازار پاســخ داد و نیــاز بــه تأمیــن بودجــه در چارچوب
برنامههــای تأمیــن اجتماعــی دارد .بودجــهای کــه در حــال
حاضــر در دســترس نیســت .در تمــام کشــورها طــرح مســکن
اجتماعــی کــه دولــت یازدهــم بــه دنبــال اجــرای آن اســت بــا
حمایت مالی شهرداریها ،خیرین و دولت عملیاتی میشود.
بنابرایــن با بررســی طرحها و عملکرد دولــت یازدهم میتوان
نتیجــه گرفــت کــه دولــت در شناســایی درســت معضــات
بخش مســکن و نیازمنــدان واقعــی آن موفق بــوده ،ولی برای
اجرای ســریع و گســترده طرحهای خــود اعتبار کافــی در اختیار
نداشته است.
در دوره پســابرجام بانکهای بزرگ دنیــا برای همکاری
بــا ایران پیش قدم نشــدند .آیــا این موضوع مســیرهای
بانکی ایران را مسدود نکرده است؟
درخصــوص نتایــج برجــام در مناســبات بانکی بیــن ایران
بــا صنعــت بانکــداری بینالمللــی هماکنــون بســیاری از
محدودیتها رفع شــده اســت و در زمینه رفع نیازهای بانکی و
ارتباط با ســایر بانکها ،مشــکل به اندازه گذشته بزرگ نیست.
گشــایش اعتبارات اسنادی درجریان اســت .اما بانکهای تراز
اول و بزرگ دنیا به دو دلیل هنوز همکاریها را از سر نگرفتهاند:
اول و مهمتــر بــهروز نبــودن و عدمانطبــاق بانکهــای ایرانــی
بــا اســتانداردهای بانکداری جهانــی و دوم نگرانــی بانکهای
خارجی از جریمه امریکا.
در دهه گذشته ،بانکهای ایرانی از استانداردهای بانکداری
جهــان عقب ماندنــد و پیادهســازی و اعمــال آن اســتانداردها
بــا وضعیت نامناســب نظــام بانکــی در ایــران دشــوار و زمانبر
است.
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