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درباره ی »سراب توسعه« 
اقتصــاد ایــران طــی چهــار دهــه گذشــته دچــار بحران هــای بســیاری شــده 
کــه برخــی از آنهــا ریشــه در نگــرش مدیــران دارد. آنچــه طــی یــک دهــه گذشــته 
ــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی  ــی ب ــه، تالشــی جمع ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
ــه  ــا ب ــه بعده ــا ک ــدی یارانه ه ــد هدفمن ــی مانن ــرای طرح های ــی اج ــت. حت اس
ــام  ــرایط نظ ــورد. ش ــد خ ــی کلی ــن دیدگاه ــا چنی ــز ب ــد نی ــراف کشــیده ش انح
بانکــی، تامیــن اجتماعــی، ارزی، مالیاتــی و شــیوه اجــرای خصوصی ســازی 
ــتی  ــناد باالدس ــد. اس ــه حســاب می آین ــا ب ــراف از برنامه ه ــن انح ــی برای مصادیق
ــه  ــران ب ــی اقتصــاد ای ــان مدت ــق می ــد در اف ــی می کردن ــران پیش بین اقتصــاد ای
ــد  ــی تاکی ــون اساس ــل 44 قان ــان اص ــود. همزم ــل ش ــه تبدی ــدرت اول منطق ق
برخصوصی ســازی صنایــع و اقتصــاد کشــور داشــت ولــی هــر دو اینهــا تقریبــا بــه 
جایــی نرســید و در نهایــت اقتصــاد ایــران در نیمــه پایانــی دهــه 9۰ نــه تنهــا در 
ــام اداری  ــد. نظ ــب مان ــز عق ــه از کشــورهای همســایه  نی ــت ک ــرار نگرف صــدر ق
ــق  ــت خل ــه فرص ــده ک ــده ش ــی پیچی ــی بروکراس ــار نوع ــان دچ ــور همزم کش



کســب وکارهای خــالق را از شــهروندان گرفــت و موقعیــت کســب وکارهای 
ــی  ــوان رکن ــه عن ــاد ب ــر فس ــوی دیگ ــت. از س ــر انداخ ــه خط ــز ب ــود را نی موج
ــران ظهــور کــرد و ماننــد ســیل ســاختارهای اقتصــادی را  ویرانگــر دراقتصــاد ای
ــه  ــد ارز و یاران ــی مانن ــای توزیع ــده از دل رانت ه ــط پیچی ــرار داد. رواب ــدف ق ه
ــران  ــر پیکــر اقتصــاد ای ــه ب ــای اضاف ــد وزنه ه ــرون زد و همگــی مانن ســوخت بی
حمایــل شــد. ایــن شــرایط در نهایــت کار را بــه جایــی رســاند کــه اقتصــاد ایــران 
بــه جــای تــالش در جهــت رشــد بیشــتر بــه فکــر احیــای ســاختارها بــرای حفــظ 
خــود افتــاد و در گــذر از ایــن موقعیــت آنچــه بیــش از گذشــته از میــان رفــت، 

اتکای به بخش خصوصی بود. 
ــه  ــرمقاله های ماهنام ــه س ــده مجموع ــم آم ــه گرده ــن مجموع ــه در ای آنچ
آینده نگــر اســت. ایــن ســرمقاله ها در طــول چهــار ســال بحرانــی اقتصــاد ایــران 
نوشــته شــده و بــه دقــت مشــکالت را مــورد بررســی قــرار داده اســت. مطالعــه آنها 
می توانــد ســرخط دقیقــی از موقعیــت موجــود اقتصــاد ایــران در طــول ســال های 
ــا ۱۳97 بدســت دهــد. همزمــان دیدگاه هــای بخش خصوصــی در مــورد  ۱۳9۳ ت
ــن مقــاالت آمــده و مخاطبــان می تواننــد  مناســبات اقتصــادی کشــور نیــز در ای
درکــی دقیــق از موقعیــت موجــود و نیازهــای کشــور بدســت آوردنــد. امیــد اســت 

مطالعه این مجموعه قدمی در جهت کمک به احیای اقتصاد کشور باشد. 



رکود کابوس اقتصاد ایران 
بخش خصوصی امیدوار است روزهای سخت رکود به پایان برسد* 

رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه 
کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــالش مي کنــد وضعيــت 
حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد. ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش 
از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان 
در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته 
اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير 
ــش  ــه کاه ــر ب ــت منج ــده، در نهاي ــم ش ــاد حاک ــه براقتص ــي ک ــاط مال ــت. انظب اس
ــه ۱۳.5  ــدي ب ــورم 4۰ درص ــرخ ت ــش ن ــن کاه ــي و همچني ــد نقدينگ ــتاب رش ش
درصــدي شــده اســت. بنابرايــن آنچــه رخ داده، اقداماتــي مثبــت و اميــد بخــش اســت 
ــران در  ــاد اي ــم دارد. اقتص ــري ه ــاي ديگ ــه مکمل ه ــاز ب ــا ني ــن تدبيره ــي همي ول
ــرار دارد کــه بيــش از هــر زمــان ديگــري، احســاس تغييــر در روش هــا  شــرايطي ق
ــال آن  ــه دنب ــي و ب ــاي جهان ــت در بازاره ــت نف ــش قيم ــود. کاه ــاس مي ش احس
ــده  ــده اي را پدي ــيار پيچي ــرايط بس ــل ش ــت در داخ ــع دول ــديد مناب ــش ش کاه

* سرمقاله شماره 4۱ ماهنامه  آینده نگر/ آبان ۱۳94
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آورده اســت. بررســي رونــد اتفاقاتــي کــه طــي يــک مــاه گذشــته رخ داده نيــز نشــان 
مي دهــد کــه ســرعت در بهبــود و اقــدام کارشناســي مهمتريــن عناصــر مــورد نيــاز 
مــا هســتند. بــراي درک بهتــر موقعيــت کنونــي اقتصــاد ايــران بــه برخــي اتفاقاتــي 

که طي يک ماه گذشته رخ داده، اشاره مي کنم: 

رکود و سرانجام برجام 
رکــود نفــس اقتصــاد کشــور را بــه شــماره انداخته اســت. امــروز آنچــه از ســوی 
کارشناســان و خبــرگان اقتصــادی بیــان مي شــود، نکاتــی دلســوزانه و از ســر 
خیرخواهــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و رســیدن بــه جایگاهــی اســت کــه همگــی 

ما برای اقتصاد ایران آرزوی آن را داریم.
ــور مســیر خــود را  ــدون ن ــد در فضــای تاریــک و ب امــا بخش خصوصــی نمي توان
ــی.  ــه پرده پوش ــد و ن ــت مي خواه ــفافیت و صراح ــاد ش ــای اقتص ــد. فض ــدا کن پی
هرآنچــه امــروز پیــش روی بخــش خصوصــی اســت، نشــانه ای بــرای جهت یابی هــای 

آینده است. برخی از این نشانه ها امیدبخش و برخی تامل برانگیز است. 
ــن  ــام« زد و ای ــر »برج ــد ب ــر تایی ــورای اســالمي  مه ــس ش ــل، مجل ــدي قب چن
دســتاورد بــزرگ دســتگاه دیپلماســی کشــور را بــه ســرانجام رســاند. تصویــب کلیــات 
ــی  ــش خصوص ــه دل بخ ــد را ب ــه امی ــت ک ــانه هایی اس ــان نش ــی از هم ــام یک برج
بازگردانــد چراکــه امــروز همگــی مــا در بخــش خصوصــی بــا اتــکا بــه مهیــا شــدن 
زمینه هــای قانونــی اجــرای برجــام، مي توانیــم بــا اعتمــاد بــه نفــس باالتــر و خیالــی 
آســوده تر بــه گفت وگــو بــا شــرکای خارجــی بــرای جــذب ســرمایه های بین المللــی 
بــرای اقتصــاد ایــران بنشــینيم. بی تردیــد توافــق هســته ای در گام نخســت و تصویــب 
ــی معنــای  ــخ ایــن ســرزمین اســت ول برجــام در گام دوم، نقــاط درخشــانی در تاری

این دو اتفاق هجوم سیل آسای سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران نیست.
حضــور هیات هــای خارجــی تنهــا بــرای شناســایی پتانســیل های اقتصــاد ایــران 
اســت و شــاید ماه هــا و چنــد ســال بعــد اثــرات ایــن حضــور در اقتصــاد ایــران نمایــان 
شــود. دولــت بــا ایــن حجــم بــاالی نیــاز مالــی و بدهی هــای کالن و بخــش خصوصــی 
بــا تمنــای دسترســی بــه منابــع مالــی، نمي توانــد روی چنیــن ســرمایه های 
نامشــخصی حســاب بــاز کنــد. آنچــه امــروز مي کاریــم شــاید چنــد ســال دیگــر درو 
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ــی اســتثنایی  ــه فرصت ــاره اســت ک ــد چندین ب ــه تاکی ــاز ب ــن حــال نی ــا ای ــم. ب کنی
زیــر ســایه  را  نبایــد آن  و  پیــدا کرده ایــم  اقتصــاد کشــور  بازســازی  بــرای 

مصلحت اندیشی های نابجا هدر دهیم. 

نامه نگاري وزرا با رئيس جمهور و تاثير آن بر اقتصاد 
ــگاری وزرای دولــت  يکــي از مهمتريــن اتفاقاتــي کــه مــاه گذشــته رخ داد نامه ن
بــا رئیــس جمهــور بــود. ایــن اتفــاق را از دو منظــر می تــوان مــورد بررســی قــرار داد. 
نــگاه اول بــه شــیوه عمــل وزرا یــا بررســی »شــکلی« ماجــرا مربــوط اســت. ایــن اقدام 
از نظــر شــکلی جــای تعجــب دارد چراکــه وزرای دولــت حداقــل در هفتــه دو بــار بــه 
ــد و می توانســتند  ــا رئیــس جمهــور را دارن ــدار ب ســبب جلســات کابینــه امــکان دی
نگرانی هــای خــود را در همیــن جلســات بــه اطــالع ایشــان برســانند. بنابرایــن آنچــه 
رخ داده را بایــد نوعــی فــرار از مســولیت ارزیابــی کنیــم. ایــن نامــه از نظــر محتوایــی 
ــان و فعــاالن  ــادی از اقتصاددان ــل بررســی اســت. ماه هاســت کــه تعــداد زی هــم قاب
ــل  ــد. دالی ــر شــدن رکــود را اعــالم کرده ان ــی خــود از عمیق ت بخش خصوصــی نگران
بــروز ایــن رکــود، هم مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایران و هــم برخی سیاســت گذاری 
اشــتباه  اســت. امــا جــای تعجــب دارد کــه چگونــه در نامــه وزرای اقتصــادی بــه رئیس 
ــرخ خــوراک پتروشــیمی ها تمرکــز  ــازار ســرمایه و ن ــرروی موضــوع ب ــت تنهــا ب دول
ــوی  ــم در س ــرف عرضــه و ه ــم در ط ــه ه ــازی ک ــع خودروس ــا صنای شده اســت. آی
تقاضــا بــا بحــران مواجــه  شــده اند، شایســته ایــن توجــه نبودنــد؟ آیــا صنایــع ســیمان 
ــه  ــه توج ــاز ب ــیده اند، نی ــی رس ــتانه تعطیل ــه آس ــا ب ــش تقاض ــل کاه ــه دلی ــه ب ک
ــا  ــدارد؟ آی ــگاری ن ــه توجــه و نامه ن ــازی ب ــکاران نی ــب پیمان ــا طل ــد؟ میلیارده ندارن
ــه دلیــل بحــران ســرمایه  در گــردش و تقاضــا  بنگاه هــای کوچــک و متوســط کــه ب
ــی و  ــکالت مالیات ــا مش ــد؟ آی ــیدگی ندارن ــه رس ــازی ب ــد، نی ــدا کرده ان ــکل پی مش
تامیــن اجتماعــی کــه بنگاه هــای تولیــدی را تحــت فشــار قــرار داده، نیــازی بــه ایــن 

اقدام دولت ندارند؟ 
پیــش از ایــن بارهــا گفتــه بودیــم کــه ســرمایه همچــون پرنــده ای آزاد اســت کــه 
بــا هــر تکانــی هیجــان زده از جایــش پرمي کشــد و بــه نقطــه نامعلــوم دیگری مــي رود. 
امــروز کــه مــا در بخــش خصوصــی، ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی را تشــویق بــه 



سراب توسعه12

کار و تــالش بیشــتر می کنیــم، چطــور تدبیــر شــده بــا یــک نامــه هــراس بــه دل آنهــا 
ــه  ــن منطــق ک ــج ای ــرمایه گذاران و تروی ــی س ــازی فضــای ذهن ــم؟ عادی س بیندازی
اکنــون دوران ثبــات رســیده بــا چنیــن اقداماتــی در تعــارض آشــکار اســت. حداقــل 
مــا در بخــش خصوصــی بــا رویکــرد خیرخواهانــه هیــچ گاه از ادبیــات التهاب آفریــن 
ــن  ــر ای ــعی مان ب ــه س ــم و همیش ــتفاده نکرده ای ــود اس ــرایط موج ــیر ش ــرای تفس ب
بــوده کــه هــم درد را بگویيــم و هــم درمانــش را ارائــه دهیــم. نشــانه تاییــد صداقــت 
ــاون اول  ــه مع ــل ب ــدی قب ــه چن ــود ک ــدی ب ــه ۳6بن ــم نام ــان ه ــار و رفتارم گفت
رئیس جمهــور ارائــه شــد. در ایــن نامــه مشــکالت در بخش هــای مختلــف برشــمرده 

شده بود و راهکارها هم به اختصار در کنار آن آمده بود. 

رکود و بسته دولت 
 بخــش خصوصــی ایــران بــدون پرده پوشــی بــا صداقــت و شــفاف بارهــا اعــالم 
کــرده کــه اقتصــاد ایــران در رکــود مطلــق قــرار دارد. به تازگــی رشــد صنعتــی فصــل 
بهــار منفــی 2 درصــد اعــالم شده اســت. در جلســات قبلــی هیــات نماینــدگان اتــاق 
ــورس،  ــر در ب ــی حاض ــرکت های صنعت ــت ش ــی وضعی ــاس بررس ــم براس ــران ه ته
ــن، برآوردهــا  ــم. پیــش از ای رشــد صنعتــی را منفــی ۱9 درصــد اعــالم کــرده بودی
ــان ســال جــاری شــش دهم  نشــان مــي داد حداکثــر رشــد اقتصــادی کشــور در پای
درصــد خواهــد بــود، ولــی امــروز حتــی بایــد در انتظــار رشــد اقتصــادی منفــی هــم 

باشیم. 
درک رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ایــران موضــوع پیچیــده ای نیســت. تمــام کســانی 
ــی می داننــد کاهــش تقاضــا و تنگنــای  ــع کشــور را اداره می کننــد به خوب کــه صنای
منابــع منجــر بــه توقــف حرکــت چرخ هــای صنعتــی کشــور شــده اســت. طــی ســال 
ــهیالت  ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــزی، ۳2۰ ه ــک مرک ــالم بان ــاس اع ــته براس گذش
پرداخــت شــده اســت. امــا واقعــا ایــن حجــم از منابــع کجــا رفتــه کــه نشــانه هایی از 

اثربخشی آن در شتاب گیری روند تولید برای ما قابل رویت نیست؟ 
يــك: براســاس آنچــه مــا مي دانیــم بخــش مهمــي  از ایــن رقــم تســهیالت نــه 

وام های جدید، که »تجدید« وام های گذشته بوده است.
دو: 6۰ درصــد وام هــای اعطایــی، صــرف ســرمایه در گــردش شــده اســت. بنابراین 
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فرآیند توسعه بنگاه های اقتصادی قدمي  به پیش نرفته است
آمارهــای دیگــر نشــان مي دهــد طــی 5 مــاه ابتــدای امســال، ۱27 هــزار میلیــارد 
تومــان تســهیالت بــه بخش هــای مختلــف اقتصــادی پرداخــت شــده کــه در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۱2.4 درصــد رشــد داشــته اســت. ایــن رقــم در مقایســه 
بــا تــورم ۱5.۱ درصــدی در همیــن مــدت، منفــی بــوده اســت. تفــاوت مذکــور بــرای 
تســهیالت پرداختــی بــه بخــش صنعــت و معــدن یعنــی عــدد ۳8.6 هــزار میلیــارد 
تومــان شــدیدتر بــوده اســت. بنابرایــن رشــد منفــی نــرخ واقعــی پرداخــت تســهیالت 
بــا وضعیــت رکــود حاکــم بــر اقتصــاد کشــور هیــچ همخوانــی نــدارد چراکــه صنایــع 

در این دوره زمانی نیاز به منابع و مشوق دارند. 
بــرای ارائــه تصویــری دقیــق از اقتصــاد آمیختــه بــه رکــود کشــور بــه نشــانه های 
دیگــر هــم مي توانیــم اســتناد کنیــم. از خردادمــاه ســال جــاری، رونــد نزولــی ارزش 
صــادرات ماهانــه کشــور در مقایســه بــا ماه هــای مشــابه ســال گذشــته آغــاز شــده و 
در شــهریورماه بــه منفــی 5.4 درصــد رســیده اســت. از طــرف دیگــر ارزش واردات در 
ــال  ــهریور س ــر از ارزش واردات در ش ــد کمت ــاری 24.7 درص ــال ج ــهریورماه س ش
گذشــته بــوده اســت.  هــدف مــا در بخــش خصوصــی همیشــه همراهــی بــا دولــت 
ــی  ــی مل ــا نگاه ــاس ب ــن اس ــر همی ــت. ب ــی بوده اس ــاد مل ــه اقتص ــک ب ــرای کم ب
مشــکالت را بیــان مي کنیــم. یکــی از همیــن مشــکالت بــزرگ رفتــار خــود دولــت 
ــوده اســت. مدتــی قبــل گــزارش مجمــع  ــه تعبیــری تمامــي  دولت هــای مــا ب ــا ب ی
ــات  ــدم ثب ــی، ع ــع مال ــه مناب ــی ب ــدم دسترس ــي داد ع ــان م ــاد نش ــی اقتص جهان
سرشــاخه های  اصلی تریــن  نــاکارا  دولتــی  بوروکراســی  و  سیاســت گذاری ها 
آزاردهنــده اقتصــاد ایــران اســت. رفــع تمامــي  ایــن مشــکالت معنایــش همــان تالش 

برای از بین بردن رکود است.
ــراي اجــرا در  ــاه مــدت را ب ــت بســته اي کوت ــا امــروز مــا چــه مي کنیــم؟ دول ام
زمانــي شــش ماهــه ارائــه داده  کــه در واقــع تکميــل کننــده سياســت هاي خــروج از 
ــررات و  ــون، مق ــد قان ــا تولی ــا واقع ــل عرضــه شــد. ام ــه ســال قب ــودي اســت ک رک
ــه کمــک مــا مي آیــد؟ همیــن امــروز مــا  ــدازه ب ــا چــه ان راهکارهــای خلق الســاعه ت
بــا تراکــم بیــش از انــدازه قوانیــن و مقــررات مواجــه هســتیم ولــی چــرا بایــد بــاز هــم 

بخش نامه و آیین نامه و... تولید کنیم؟ 
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ــال  ــی دو س ــد ط ــهادت دهن ــد ش ــي می توانن ــش خصوص ــاالن بخ ــی فع همگ
گذشــته ایــن موضــوع از ســوی خبــرگان اقتصــادی کشــور در بخــش خصوصــی بارها 
بــه دولــت یــادآوری شــد کــه زمان اجــرای قانــون بهبود مســتمر فضــای کســب و کار 
رســیده و ایــن قانــون بــه بدتریــن شــکلی اجرایــی نشــده  اســت. مشــکل ما چیســت؟ 
اگــر قــرار اســت از رکــود خــارج شــویم بایــد الگوهــای درســت را اجرایی کنیــم. امروز 
می گویــم بوروکراســی مزاحــم در کنــار دو شــاخص کاهــش تقاضــا و کاهــش منابــع 
منجــر بــه رکــود عمیــق شــده  اســت. در واقــع دســت بخــش خصوصــی بــرای کار 
بســته شــده  اســت. امــا وقتــی خودمــان بــا دســتان خودمــان قانــون بهبــود مســتمر 
فضــای کســب و کار را بایگانــی کرده ایــم، چطــور بایــد از دره ســیاه رکــود بــه فضــای 
رونــق برســیم؟ شــأن صــدور ایــن قانــون ایجــاد بســتر مناســب تر بــرای کار بخــش 
خصوصــی بــود. امــا اگــر آرزوهــای مــا بــرای اجــرای ایــن قانــون بــه ســراب تبدیــل 

نمي شد قطعا وضعیت بهتری داشتیم. 
ــت چنــد دســتور کار مشــخص را پیــش روی خــود  ــاز اســت کــه دول امــروز نی

داشته باشد و بر همان اساس هم عمل کند: 
اول: در کشــور قانــون بهبــود مســتمر فضــاي کســب و کار براســاس خردجمعــي 
بــه تصويــب رسيده اســت. تمــام حــرف ايــن قانــون، ايجــاد زمينه هايــي بــراي بهبــود 
وضعيــت کســب و کار و معيشــت مــردم و بخــش خصوصــي اســت. در صورتــي کــه 
ايــن قانــون بــه درســتي اجرايــي شــود، بــه طــور حتــم بخــش مهمــي از گرفتارهــاي 
ــه  ــم ک ــا مي داني ــي م ــي رود. همگ ــان م ــم از مي ــي ه ــش خصوص ــاي بخ ــش پ پي
بســياري از بســته ها و راهکارهايــي کــه ارائــه مي شــوند، تنهــا در صورتــي بــه نتيجــه 
ــون بهبــود  مي رســند کــه فضــاي کســب و کار در کشــور تســهيل شــود. قطعــا قان
ــار هــم  ــع توليــد در کن ــون رفــع موان مســتمر فضــاي کســب و کار و همچنيــن قان
چنيــن بســتري را مهيــا مي کننــد. امــروز بخش خصوصــي بيــش از آنکــه بــه 

بسته ها و سياست ها توجه کند، چشم به اجراي اين قوانين دوخته است. 
دوم: تجربيــات تلــخ بــه ســادگي از ذهــن بخــش خصوصــي پــاک نمــي شــود. 
ــي  ــي ب ــل برخ ــل رخ داد، حاص ــال قب ــد س ــه چن ــت دالر ک ــي قيم ــش ناگهان جه
تدبيري هــا  بــود. امــروز نگرانــي بخــش خصوصــي ايــن اســت کــه حــوادث تلــخ در 
مــورد نــرخ ارز دوبــاره تکــرار شــود. یــک نــگاه مــا بایــد همیشــه بــه تورم هــای 4۰ و 
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2۰ درصــدی ریالــی گذشــته باشــد. واقعــي ســازي نــرخ ارز براســاس منطــق بــازار و 
ــي  ــش خصوص ــت. بخ ــکار اس ــل ان ــي غيرقاب ــران ضرورت ــادي اي ــاي اقتص واقعيت ه
عالقــه نــدارد بارديگــر تجربــه رشــد ناگهانــي قيمــت ارز را از ســربگذراند و امــروز از 
دولــت مــي خواهــد پيــش از وقــوع چنيــن اتفاقــي، اقــدام بــه واقعــي ســازي نــرخ ارز 

کند. 
ســوم: رفــع تنگناهــای مالــی دولــت بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت 
ــش  ــه بخ ــتر ب ــه بیش ــا توج ــد ب ــت مي توان ــی دول ــت ول ــدور نیس ــادگی مق به س
خصوصــی کشــور، بخشــی از منابــع مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی را 
از طریــق همیــن بخــش خصوصــی تامیــن کنــد؛ تنهــا بــه شــرطی کــه راهکارهــای 

منطقی و کارشناسی مالک قرار گیرد. 
چهــارم: ضــرورت غيرقابــل انــکار امــروز کشــور ايــن اســت کــه بــه ســرعت در 
مــورد يارانه هــاي نقــدي و يارانــه حامل هــاي انــرژي تصميــم گيــري شــود. آمارهــا 
نشــان مي دهــد طــي ماه هــاي ســپري شــده از ســال جــاري تنهــا 8 هــزار ميليــارد 
تومــان از بودجــه پروژه هــاي عمرانــي تخصيــص داده شــده ولــي در هميــن مــدت 2۰ 
هــزار ميليــارد تومــان بــراي يارانــه نقــدي و يارانــه حامل هــاي انــرژي از ســوي دولــت 
پرداخــت شده اســت. همگــي خبــرگان اقتصــادي تاييــد مي کننــد کــه بحــران بــزرگ 
ــال آن موضــوع اشــتغال اســت. اگــر هميــن  ــه دنب ــران رکــود و ب ــروز اقتصــاد اي ام
ميــزان يارانــه کــه بــه صــورت نقــدي يــا در قالــب يارانــه حامل هــاي انــرژي بــه مــردم 
ــور  ــادي کش ــرايط اقتص ــم ش ــور حت ــد به ط ــد مي ش ــرف تولي ــده، ص ــت ش پرداخ
تحولــي تــازه را تجربــه مي کــرد. از ســوي روزانــه حــدود چهــار میلیــون بشــکه نفــت 
و مشــتقات در داخــل مصــرف می شــود کــه اگــر قیمــت انــرژی واقعــی شــود، ایــن 
ــاز اســت  ــن ني ــد. بنابراي ــی رخ می ده ــد و صرفه جوی ــزان مصــرف کاهــش می یاب می

تا شجاعانه و به سرعت در مورد موضوع يارانه ها اقدام درست صورت گيرد. 
پنجــم: رئيــس جمهــور در گفــت و گــوي تلويزيونــي خــود از پرداخــت بدهــي 
پيمانــکاران اطــالع دادنــد و ايــن نويــد خوبــي بــراي آينــده توليــد اســت. دولــت از 
طرفــي حاضــر نيســت، بدهــي خــود بــه پيمانــکاران را تســويه کنــد و از ســوي ديگــر 
ــد.  ــويه کنن ــان را تس ــرعت بدهي هاي ش ــه س ــد ب ــکاران مي خواهن ــا از پيمان بانک ه
ــد. آنچــه رخ داده  ــه بخــش خصوصــي وارد آم ــت ب ــن فشــار هــم از ســوي دول اولي
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اخــالق بــدي اســت کــه دولــت در آن بدعــت گذاشــته اســت. اگــر پرداخــت بدهــي 
واجب است، به طور حتم دولت هم بايد بدهي خود به پيمانکار را بپردازد. 

ــاد  ــاد اداري در اقتص ــه فس ــد ک ــان مي ده ــمي نش ــاي رس ــاخص ه ــم: ش شش
ــي  ــي و حت ــذاران خارج ــرمايه گ ــور س ــع از حض ــاد مان ــد. فس ــداد مي کن ــران بي اي
ــا  فعاليــت بيشــتر ســرمايه گذاران داخلــي مي شــود. برهميــن اســاس دولــت بايــد ب
ــي کــه مــا همچنــان  ــا فســاد توجــه کنــد. در صورت ــارزه ب ــه موضــوع مب جديــت ب
ــذب  ــعه و ج ــراي توس ــا ب ــم زمينه ه ــور حت ــه ط ــيم، ب ــاد اداري باش ــر فس درگي

سرمايه هاي بيشتر مهيا نمي شود. 
هفتــم: درحالــي کــه مــا خــود را بــراي دوران جهــش اقتصــادي آمــاده مي کنيــم 
ــدازي  ــان راه ان ــي همچن ــم ول ــدف گرفته اي ــاال را ه ــادي ب ــدهاي اقتص ــرخ رش و ن
کســب و کار در ايــران دشــوار اســت. بيــش از 2 هــزار نــوع مجــوزي کــه در اقتصــاد 
ايــران وجــود دارد، عمــال دســت و پــاي کارآفرينــان را بــه ســخت ترين شــکلي بســته 
اســت. برهميــن اســاس نيــاز ديگــر امــروز اقتصــاد ايــران از ميــان بــردن مجوزهــاي 
ــد اســت. در ايــن مــورد وعده هايــي داده شــده کــه بهتــر اســت شــکل اجرايــي  زائ

هم به خود گيرد. 
ــاز دارد. براســاس آنچــه در  ــم ني ــک ه ــي چاب ــه دولت ــا، ب ــتم: اقتصــاد پوي هش
اســناد باالدســتي اقتصــادي کشــور آمــده اســت، دولــت بايــد بخــش مهمــي از امــور 
ــه ســمت  ــه بخــش خصوصــي واگــذار کنــد و در نهايــت ب تصــدي گــري خــود را ب
کوچــک ســازي خــود بــرود ولــي عمــال در فضــاي واقعــي اقتصــادي کشــور چنيــن 
ــاتحريم  ــران در دوران پس ــاد اي ــت. اقتص ــود نگرفته اس ــه خ ــل ب ــگ عم ــي رن آرمان
نمي توانــد بــا دولتــي برآمــده از ســاختار لخــت و ســنگين گذشــته کار کنــد. برهميــن 
اســاس دولــت هــم بايــد در ســاختارهاي خــود تجديــد نظــري اساســي صــورت دهــد. 

واگذاري امور به بخش خصوصي تنها شعار نيست. 
اقتصــاد ایــران بــه کمــک داروهــای مســکن ســرپا مانده اســت، ولــی مــا اقتصادی 
ــن ســرزمین را  ــدان ای ــردای فرزن ــه ف ــم ک ــد و توســعه محور مي خواهی شــکوفا، مول
بســازد. دســتیابی به چنیــن موفقیتــی بــدون توجــه به تدبیــر جمعــِی برآمــده از نــگاه 

بخش خصوصی  ممکن نیست.



پیش نیازهایی 
برای اصالح اقتصاد رکود زده ایران 

دولت نیازمند تصمیم گیری در مورد چند موضوع مهم اقتصاد ایران است* 

رونــق اقتصــادی خواســته همــه فعــاالن اقتصــادی اســت. دولــت یازدهــم طــی دو 
ســال گذشــته، دو سیاســت بــرای تحقــق ایــن رونــق ارائــه داده اســت. امــا چــرا هنــوز 
اقتصــاد ایــران درگیــر رکــود اســت؟ هر کارشــناس اقتصــادی و فعال بخــش خصوصی 
براســاس مختصــات زندگــی و كســب وكار خــود تصمیمــات دولــت را نقــد و بررســی 
مي کنــد. واردکننــدگان بــه سیاســت کاهــش نــرخ ارز و صادرکننــدگان بــه سیاســت 
افزایــش نــرخ ارز عالقــه دارنــد. در مــورد تــورم مــردم طبقه متوســط خواهــان کاهش 
قیمت هــا و یــا حداقــل افزایــش منطقــی قیمت هــا هســتند. ایــن تضــاد درخواســته ها 
را مي تــوان بــه بســیاری از شــاخص های اقتصــادی تعمیــم داد. امــا امــروز می تــوان 
ادعــا کــرد صرف نظــر از پایــگاه سیاســی یــا طبقاتــی، در مــورد برخــی موضوعــات در 
اقتصــاد ایــران اجمــاع نســبی وجــود دارد. دولــت شــاید بــه دالیــل خاصــی یــا نبــود 
اجمــاع در هیــات اقتصــادی تصمیم گیــر قــوه مجریــه برخــی نقدهــا را مــورد اعتنــاء 

* سرمقاله شماره 42 ماهنامه  آینده نگر/ آذر ۱۳94
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قــرار نداده اســت. اگرچــه دولــت در ابتــدای کار خــود، یکــی از اهــداف مهــم اقتصــادی 
کشــور را کاهــش تــورم اعــالم کــرد و موفقیــت قابــل توجهــی هــم در ایــن خصــوص 
کســب کــرد، ولــی ادامــه ایــن رونــد بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت و در نتیجــه 
ــه   ــرود ک ــمتی ب ــه س ــت ب ــی نتوانس ــوان بخش خصوص ــت و ت ــد دول ــش درآم کاه
سیاســت هــای ســال 9۳ را بــه طــور کامــل محقــق کنــد. اقتصــاد ایــران بــرای خروج 
ــه آن اصــالح ســاختار  ــه الزم ــق و اساســی دارد ک ــه جراحــی عمی ــاز ب ــود نی از رک
ــه نظــر مي رســد کــه عاقبــت بســته جدیــد  اقتصــادی کشــور اســت. بــه هرحــال ب
رونــق اقتصــادی هــم متفــاوت از سرنوشــت سیاســتی خــروج از رکــود نباشــد. بــرای 

تحلیل چرایی ارائه این نظر باید به چند نکته توجه کرد: 
اول: نــگاه سیاســت گذاران در مــورد وضعیــت اقتصــادی ایران بــرای تصمیم گیری 
ــه در نوســان اســت. ایــن در حالــی  گاهــی بیــن گزاره هــای مختلــف و محافظه کاران
ــه  ــاز ب ــور نی ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ــر و ب ــال حاض ــه در ح ــت ک اس

رفتاری متفاوت داریم. 
ــل درک اســت.  ــه ســادگی قاب ــران ب ــت التهــاب در اقتصــاد ای دوم: فهــم وضعی
ــی  ــم به خوب ــور ه ــی کش ــت اجتماع ــه وضعی ــادی، ک ــاخص های اقتص ــا ش نه تنه
وضعیــت را روشــن مي کنــد. گســترش بیشــتر دایــره فقــر، کاهــش قــدرت خریــد، 
افزایــش آمــار جــرم )به خصــوص دقــت کنیــد بــه آمــار وقــوع جــرم در اســتان هايی 
بــا نــرخ بیــکاری بــاال( و افزایــش تعــداد پرونده هــاي قضایــی نشــان مي دهــد جامعــه 
ایــران ماننــد اقتصــاد بــا خطــرات جــدی مواجــه اســت. بررســی ایــن شــرایط نشــان 
ــر و  ــد قوی ت ــا بای ــاي م ــل، واکنش ه ــه قب ــات ده ــه اتفاق ــا توجــه ب ــه ب ــد ک مي ده

شجاعانه تر از رفتارهايی باشد که امروز بروز مي دهیم. 
ســوم: آخریــن آمارهایــی کــه از توســعه کارخانه هــاي صنعتــی در دســت داریــم 
هــم تاییــد مي کنــد فرآینــد توســعه در بســیاری از واحدهــای صنعتــی متوقــف شــده 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــتری پی ــق بیش ــم عم ــران ه ــادی ای ــود اقتص ــان رک و هم زم
ــت  ــع از وضعی ــی جام ــوان تحلیل ــم مي ت ــازار مســکن ه ــت ب کمــک بررســی وضعی
حاکــم بــر اقتصــاد ایــران بــه دســت آورد. صنعــت ســاخت و ســاز بــا تعــداد مشــاغل 
متصــل بــه آن در بســته اول سیاســتی خــروج از رکــود اقتصــادی قــرار بــود نقــش 
ــی  ــد ط ــان مي ده ــران نش ــار ای ــز آم ــات مرک ــی اطالع ــد ول ــازی کن ــران را ب پیش
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ــاه  ــالت مســکن 2۰ درصــد و در شــش م ــزان معام شــش ماهه نخســت امســال می
ــا مــدت مشــابه ســال 92 میــزان معامــالت مســکن  نخســت ســال 9۳ در قیــاس ب
بیــش از ۱5 درصــد کاهــش یافتــه بــود. در همیــن دوره زمانــی میــزان صــدور پروانــه 
ســاختمانی هــم 65 درصــد کاهــش یافتــه اســت. بنابرایــن آنچــه پیــش روی ماســت 
ــم؟  ــم بکنی ــا چــه مي توانی ــم ی ــد بکنی ــا چــه بای ــی م ــي ملتهــب اســت، ول وضعیت
صــورت مســئله بحــران اقتصــاد ایــران روشــن اســت. مــا در تــورم همــراه بــا رکــود 
قــرار داریــم و شــاید بــا نگاهــی بدبینانــه بایــد گفــت کــه ایــن بســته و سیاســت نیــز 
ــود  ــداوم آن وج ــود و ت ــرای رک ــل مشــخصی ب ــی هســتند. دالی تســکین های موقت
دارد. بــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنــم. همگــی ایــن دالیــل نشــان مي دهنــد کــه 
ــه دالیــل ســاختاری، روشــی و رفتــاری دچــار رکــود شــده و ایــن  ــران ب اقتصــاد ای

موضوع با ارائه مشوقی کوتاه مدت قابل حل نیست. 

نرخ ارز و پیچیدگی ها
اقتصــاد ایــران بانــک محــور اســت و اکنــون کــه متاســفانه در ســال های گذشــته 
ســرمایه بانــک هــا بــه تــاراج رفتــه، عمــال دود زیــان اصلــی ناشــی از ایــن اتفــاق بــه 
چشــم بنگاه هــای کوچکــی رفتــه کــه دسترسی شــان بــه منابــع بــه شــدت کاهــش 
یافتــه اســت. از ایــن رو اولیــن مشــکل اقتصــادی کشــور کمبــود نقدینگــی جهــت 
ــای کوچــک اســت.  ــردش بنگاه ه ــرمایه درگ ــن س ــن تامی ــرمایه گذاری و همچنی س
اگرچــه بخشــی از ایــن مشــکل بــا حضــور ســرمایه گذاران خارجــی و تامیــن منابــع 
از طریــق آنهــا قابــل حــل اســت ولــی همگــی خبــرگان اقتصــادی می داننــد حصــول 
ایــن هــدف در کوتــاه مــدت قابــل تصــور نیســت. در ایــن شــرایط تــالش اقتصاددانــان 
ــد،  ــت بتوان ــاس آن دول ــه براس ــد ک ــی باش ــز راهبردهای ــور تجوی ــول مح ــد ح بای
محرک هایــی بــرای تغییــر شــرایط موجــود در داخــل پیــدا کنــد. یکــی از اقدامــات 
ــرخ ارز  ــالح ن ــرد، اص ــورت گی ــد ص ــه می توان ــن زمین ــه در ای ــدی ک ــی و کلی اصول
اســت. طــی یــک مــاه گذشــته بارهــا بــا ایــن جملــه مواجــه بوده ایــم کــه چــرا دائــم 
تاکیــد می شــود قیمــت ارز بایــد »تک نرخــی« شــود. حتــی برخــی فعــاالن اقتصــادی 
خــرده مي گرفتنــد کــه ایــن گفتــه، بــه معنــای »پالــس« دادن بــه بــازار بــرای رشــد 
قیمــت اســت. بــا ایــن حــال بــاز هــم بایــد تاکیــد کــرد کــه هیــچ زمــان اشــاره بــه 
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افزایــش قیمــت دالر نشــده اســت. حــرف بخــش خصوصــی بســیار شــفاف اســت: 
نــرخ دالر بایــد »واقعــی« شــود. حــذف رانــت ارزی و ایجــاد ثبــات در نرخ گــذاری دو 
ــال  ــی دو س ــت ط ــفانه دول ــا متاس ــته مشــخص بخــش خصوصــی اســت. ام خواس
ــرود. شــاید دالیلــی ماننــد شــوک  ــار ایــن خواســته ب گذشــته حاضــر نشــده زیــر ب
روانــی واقعی ســازی نــرخ ارز، موجــب شــده تــا دولــت یازدهــم خطــر رشــد احتمالــی 
قیمــت دالر را نپذیــرد ولــی متاســفانه تــا زمانــی کــه شــجاعانه حاضــر بــه اتخــاذ ایــن 
ــرخ ارز،  ــن باشــیم. واقعی ســازی ن ــده خوش بی ــه آین ــم ب ــم نشــویم، نمي توانی تصمی
یــک تصمیــم بنیادیــن و اصولــی اســت ولــی بســته سیاســتی و کوتاه مــدت هیچ کــدام 

جبران کننده گریز از قبول مسئولیت این تصمیم  نیستند. 

یارانه حامل هاي انرژی و مشکالت بنيادین اقتصاد ایران
اینکــه دولــت حاضــر شــده 22 هــزار میلیــارد تومــان طــی دو فصــل فقــط بــرای 
یارانــه نقــدی هزینــه کنــد ولــی تنهــا 8 هــزار میلیــارد تومــان بــه پروژه هــای عمرانــی 
رســیده اســت، یــک درد بــزرگ بــرای مــا بــه حســاب مي آیــد. گزارش هــای رســمي  
تاییــد می کنــد در فصــل چهــارم ســال 9۳ تنهــا 5۰ درصــد بودجــه عمرانــی کشــور 
ــر  ــوي ديگ ــده ایم و از س ــی ش ــار بی پول ــويی دچ ــن از س ــت. بنابرای ــق شده اس محق
دســت و دلبــازی در پرداخــت یارانــه را رهــا نمي کنیــم. دولــت بایــد در مــورد یارانــه 
هــم تصمیــم جــدی اتخــاذ کنــد. هیــچ بســته ای بــا رویکــرد مســکنی و هیــچ ایــده 

محافظه کارانه ای در این مورد خاص ما را به نتیجه نمي رساند. 

اندازه دولت و موضوع کاهش تصدی گری
ــر( از  ــزار نف ــد) ۳۰۰ ه ــم درص ــا دو ده ــد: تنه ــت کنی ــداد دق ــن اع ــه ای ب
ــا در  ــد.  ام ــی آین ــه شــمار م ــت ب ــدان دول ــن را کارمن ــی ژاپ ــت ۱۱۰ میلیون جمعی
ایــران از میــان 78 میلیــون نفــر جمعیــت بیــش از 4 میلیــون نفــر یعنــی معــادل 5 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد. ب ــکیل می دهن ــی تش ــدان دولت ــور را کارمن ــردم کش ــد م درص
دولــت داری خــوب کــدام اســت؟ در اقتصاد ایران رســم شــده از تاســیس ســوپرمارکت 
بــرای توزیــع ارزاق عمومــي  تــا اســتخراج نفــت از چــاه را دولــت برعهــده مي گیــرد. 
ــا اجــرای سیاســتی اصــل 44  تصــور بخــش خصوصــی ســال قبــل ایــن بــود کــه ب
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ــداد و در  ــی رخ ن ــال تحول ــی عم ــد ول ــر مي کن ــت تغیی ــن وضعی ــی ای ــون اساس قان
نهایــت همچنــان انــدازه دولــت بــزرگ اســت. حتــی امــروز بــرای رســیدن بــه دوران 
رونــق هــم انــدازه بــزرگ دولــت بــا ایجــاد نظــام بوروکراتیــک و قوانیــن ســختگیرانه، 
مزاحــم اســت. اطالعــات آمــاری نشــان مي دهــد وضعیــت مــا در فضــای کســب و کار 
نامطلــوب اســت. دولــت یازدهــم قــدرت کافــی را در اختیــار دارد کــه شــجاعانه بــه 
نبــرد بــا ایــن وضعیــت بــرود و از راه کاهــش تصدی گــری قــوه مجریــه بــه وضعیــت 
کشــور ســر و ســامان دهــد. ایــن موضــوع خواســته اصلــی و مهــم فعــاالن 
ــه آن بیــش از هــر  ــم رســیدگی ب ــه طــور حت بخش خصوصــی در کشــور اســت و ب
بســته سیاســت گذاری بــرای دردهــای مــا درمــان خواهــد بــود. اگرچــه وزارت امــور 
ــع  ــن وض ــه ای ــه ب ــده ک ــی ش ــت متول ــات دول ــب هی ــا تصوی ــی ب ــاد ودارای اقتص
سروســامان دهــد و اقداماتــی نیــز در آن وزارت خانــه شــروع شــده اســت ولــی ایــن 

موضوع نیازمند اقدامات ریشه ای تری است. 

بوروکراسی مزاحم كسب وكار
ــال  ــته از س ــل گذش ــی دو فص ــد ط ــان مي ده ــی نش ــازمان مالیات ــای س آماره
ــی  ــرار مالیات ــان ف ــارد توم ــزار میلی ــختگیری ها ۱4 ه ــي  س ــود تمام ــا وج ــاری ب ج
انجــام شــده اســت. بــا ایــن حــال میــزان حقــوق وصولــی دولــت از جملــه مالیــات 
طــی چهــار مــاه نخســت امســال در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۳4 درصــد 
رشــد داشــته اســت. بنابرایــن در دوران رکــود، دریافــت مالیــات ســختگیرانه تر شــده 
ــه  ــان ادام ــار سابق ش ــه رفت ــم ب ــته اند بازه ــی داش ــرار مالیات ــه ف ــی ک اســت و آنهای
داده انــد. امــا موضــوع تنهــا بــه مالیــات منحصــر نیســت. هم زمــان قوانین ســختگیرانه 
تامیــن اجتماعــی، نظــام دشــوار دریافــت تســهیالت از سیســتم بانکــی و حتــی گاهی 
ســختگیری نهادهــای دیگــر ماننــد ادارات بهداشــت، محیــط زیســت و ســایر 
ســازمان های دولتــی، در نهایــت فعــال بخــش خصوصــی را در تنگنایــی قــرار 
ــازاری دیگــر منتقــل کنــد.  ــه ب ــا قیــد توســعه را بزنــد و ســرمایه  اش را ب مي دهــد ت
ــي  ــت عموم ــه وضعی ــن بخــش ب ــر نگــرش در ای ــا تغیی ــد ب ــت يازدهــم مي توان دول
 اقتصــاد ایــران ســامان دهــد. تــا زمانــی کــه ایــن وضعیــت باقــی باشــد، به کارگیــری 

بسته حمایتی و تشویقی باری از دوش ما برنمي دارد. 
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رابطه نامعقول نرخ سود و تورم
ــه آن توجــه می شــود، رابطــه  یکــی از پایه ای تریــن مفاهیمــی کــه در اقتصــاد ب
متناســب میــان نــرخ تــورم، نــرخ ســود و بهــره  بانکــی اســت. طــی تمامــی ســال های 
گذشــته بــه طــور معمــول نــرخ ســود بانکــی پایین تــر از نــرخ تــورم بوده اســت ولــی 
ــت.  ــورم اس ــزان ت ــر از می ــاداری باالت ــکل معن ــه ش ــود ب ــرخ س ــر ن ــال حاض در ح
ــور از  ــادی کش ــام اقتص ــی در نظ ــای علم ــن منطق ه ــی از اصولی تری ــن یک بنابرای
میــان رفته اســت. عــدم تناســب میــان ایــن دو نــرخ عــوارض نامطلوبــی بــرای اقتصــاد 
ــه همــراه دارد. برهمیــن اســاس در حــال حاضــر یکــی از نیازهــای بســیار  کشــور ب
ــی  ــه تصمیم ــی ک ــا زمان ــت. ت ــار اس ــه بیم ــن رابط ــالح ای ــا اص ــادی م ــم اقتص مه
منطقــی و عاقالنــه در ایــن مــورد اتخــاذ نشــود، نمی تــوان بــه انتظــار اصــالح روندهــا 
ــای  ــی از درده ــه یک ــم ب ــود ه ــرخ س ــن ن ــیوه تعیی ــر ش ــوی دیگ ــت. از س نشس
بخش خصوصــی کشــور بــدل شده اســت. چنــدی قبــل کــه بحــث تعییــن نــرخ ســود 
بانکــی مطــرح بــود، بخــش خصوصــی بــه صراحــت از مســئوالن نظــام مالــی کشــور 
درخواســت کــرد، روش هــای فعلــی را کنــار بگذارنــد و بــه منطــق بــازار توجــه کننــد. 
روش تعییــن نــرخ ســود، تنهــا از طریــق نظــام بــازار میســر اســت و نبایــد بــه ایــن 
اصــل بــی اعتنــا باشــیم. بنابرایــن مــا همزمــان هــم منطــق بــازار ) در روش تعییــن 
نــرخ ســود( را کنــار گذاشــته ایم و هــم اصــول علمــی ) بازهــم در روش تعییــن نــرخ 

سود( را فراموش کرده ایم. 

بازارهای مالی و پولی غیرشفاف 
ــت  ــترش فعالی ــج آور گس ــور و رن ــده نوظه ــا پدی ــران ب ــاد ای ــروز در اقتص  ام
موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز مواجــه هســتیم. ایــن موسســات بــا اقدامــات 
بــدون ضابطــه و خودســرانه ای کــه در بــازار پــول صــورت مــی دهنــد، عمــال فضــا را 
بــه دو دســته بانک هــای شــفاف و موسســات غیرشــفاف تقســیم کرده انــد. در 
ــد، عمــال  ــدا کن ــه کاهــش پی ــه صــورت یک طرف ــرخ ســود بانکــی ب ــه ن ــی ک صورت
ســرمایه های خــرد مــردم بــه ســمت موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــازی هدایــت 
می شــود کــه نرخ  هــای باالیــی بــه ســپرده ها می دهنــد. بنابرایــن بانک هــا در 



23 بحران های ساختاری اقتصاد ایران

بــازی غیرمنطقــی قــرار می گیرنــد. بنابرایــن شــرط اول تعییــن نــرخ ســود براســاس 
مکانیــزم بــازار ایــن اســت کــه فضــای بــازار مالــی و پولــی کشــور شــفاف و نظام منــد 
ــوط اســت.  ــه شــیوه فعالیــت و تســهیالت دهــی  بانک هــا مرب باشــد. نکتــه دیگــر ب
ــام نجومــی 25 و ۳۰ درصــد هــم  ــه ارق ــاالی 2۰ درصــد کــه گاهــی ب ــرخ بهــره ب ن
می رســد، موجــب شــده تــا دریافــت تســهیالت از بانک هــا بــرای تولیــد بــه اقدامــی 
غیرمنطقــی تبدیــل شــود. هیــچ نهــاد تولیــدی نمی توانــد تضمیــن کنــد کــه از محــل 
ــدا خواهــد کــرد کــه  ــه ســودی دسترســی پی ــد خــود ب فعالیت هــای شــفاف و مول
ــن  ــن نرخ هــا شــود. بنابرای ــا ای ــه تســویه وام هــای دریافتــی ب ــق ب براســاس آن موف
تســهیالت بانکــی ) بــا ایــن ارقــام( بــه جــای اینکــه صــرف تولیــد شــود، بــه محــل 
دیگــری مــی رود. شــاید کمــی جســورانه بــه نظــر برســد ولــی می تــوان ادعــا کــرد 
ــا نــرخ بــاال می کننــد کــه از  کــه برخــی از کســانی اقــدام بــه دریافــت تســهیالت ب
ــد.  ــا ندارن ــن پول ه ــت ای ــرای بازگش ــدی ب ــد، قص ــم می دانن ــدای کار ه ــان ابت هم
ــال های  ــی س ــن روش ط ــد ای ــد می کن ــم تایی ــی ه ــوق بانک ــای مع ــام بدهی ه ارق
ــده  ــا مشــکلی چنــد وجهــی و پیچی ــروز ب ــن ام گذشــته مرســوم شده اســت. بنابرای
مواجــه هســتیم. از ســویی بانک هــا بــا موسســات مالــی و اعتبــاری رقابــت می کننــد 
کــه هیــچ التزامــی بــه نظــام بــازار ندارنــد و از طــرف دیگــر تولیدکننــدگان گرفتــار 
تامیــن تســهیالت بــا نرخ هــای بــاال هســتند. در حــال حاضــر نیــاز کلیــدی مــا ایــن 
اســت کــه اوال بانک هــا میــزان دارایی هــای خــود را بــا احتســاب معوقــات مشــکوک 
الوصــول شــفاف کننــد. ثانیــا بــه وضعیــت موسســات مالــی و اعتبــاری و اساســا بــازار 

پولی کشور سامان داده  شود. 

بسته رونق اقتصادی
بســته رونــق اقتصــادی دولــت کــه ابــالغ شــده، قــرار اســت نجات بخــش وضعیــت 
اقتصــادی کشــور باشــد. ایــن بســته بــرای تغییــر وضعیــت، افزایــش میــزان تقاضــا را 
هــدف گرفتــه اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت که قــدرت خریــد مــردم طی ســال های 
گذشــته کاهــش یافتــه اســت. برهمیــن اســاس دولــت نســخه درمانــی خــود بــرای 
ایــن وضعیــت را بــر ایــن محــور تنظیــم کــرده تــا تقاضــا را تحریــک کنــد. ولــی بــا 
احتیــاط بایــد اشــاره کــرد، آنچــه رخ می دهــد شــاید بازهــم بازگشــت بــه شــرایطی 
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ــا  ــروز ب ــت. ام ــدام اس ــن اق ــل از ای ــای حاص ــر از زیان ه ــع آن کمت ــه مناف ــد ک باش
صراحــت بایــد اشــاره کنیــم کــه بــدون اصــالح ســاختارهای اقتصــادی کشــور و بــا 
تجویــز مســکن های زودگــذر نمی توانیــم، دل بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور 
ببندیــم. بســته ها و سیاســت هایی کــه ابــالغ می شــوند همگــی زمانــی موثرانــد کــه 
مشــکالت ســاختاری از میــان رفتــه باشــند. در ایــن شــرایط هــر بســته و 
سیاســت گذاری خــود بــه مشــکلی بعــدی تبدیــل می شــود. بنابرایــن بایــد از همیــن 
ــده  ــال های آین ــی س ــکان دارد ط ــه ام ــیم ک ــرایطی باش ــر ش ــر تغیی ــه فک ــروز ب ام

پیچیده تر و حادتر نیز شود.



رونق اقتصادی 
برای نجات جامعه ایرانی 

تقدم بازسازی »اجتماعی« بر نوسازی »اقتصادی« * 

ــازی  ــدم بازس ــورد تق ــیاری در م ــای بس ــته بحث ه ــای گذش ــی هفته ه ط
ــان،  ــر، جامعه شناس ــل فک ــان اه ــادی« در می ــازی »اقتص ــر نوس ــی« ب »اجتماع
اقتصاددانــان و فعــاالن اقتصــادی آغــاز شده اســت. آنچــه امــروز پیــش روی مــا قرار 
ــر و  ــکاری فراگی ــد بی ــزرگ مانن ــای ب ــران بحران ه ــب و نگ ــه ای ملته دارد، جامع
گســترش انــواع فســاد اســت. اقتصــاد ایــران پــس از طــی دوران فــوران درآمدهــای 
ــع پیش بینی شــده  ــه شــرایطی رســیده کــه بخــش مهمــی از مناب نفتــی امــروز ب
دولــت بــرای اداره کشــور محقــق نشده اســت. بنابرایــن دیگــر ماننــد ســابق خبــری 
از دالرهــای نفتــی نیســت ولــی بــه مــوازات آن نشــانه های دلخــراش فســاد نفتــی 
ــه هرحــال موضــوع مهمــی کــه  ــی مانده اســت. ب ــران باق ــان در اقتصــاد ای همچن
ذهــن همگــی دلســوزان کشــور را بــه خود مشــغول کــرده، رکــود و توســعه نیافتگی 
اقتصــاد ایــران اســت کــه در نهایــت بــه بحــران بــزرگ اجتماعــی تبدیل شده اســت. 

* سرمقاله شماره 4۳ ماهنامه  آینده نگر/ دی ۱۳94
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ــه ایــن  ایــن رکــود هــم در شــرایطی رخ می دهــد کــه اقتصــاد کشــور احتمــاال ب
ــت.  ــد داش ــی نخواه ــته دسترس ــی گذش ــار نفت ــای سرش ــه درآمده ــادگی ها ب س
ــاق عمومــی« در  ــا در همیــن شــرایط اســت کــه موضــوع مهــم ایجــاد »وف اتفاق
کشــور بــرای توســعه مطــرح می شــود. وفــاق عمومــی بــرای خــروج از رکــود یــک 
ــاز دارد.  ــق نی ــرای تحق ــه زیرســاخت های اقتصــادی را ب ــاز اجتماعــی اســت ک نی
ــان اقتصــاد و  ــا، بررســی رابطــه می ــم پیــش روی م ــروز موضــوع مه ــن ام بنابرای
ــه ســمت  ــده ب ــه عقب مان ــعه اســت. جامع ــم توس ــال مه ــه دو ب ــه مثاب ــه ب جامع
توســعه نمــی رود و اقتصــاد توســعه یافته هــم جامعــه واپــس زده را نمی پذیــرد. امــا 
از میــان ایــن دو گــزاره کــدام مقــدم بــر دیگــری اســت؟ اگــر امــروز قــرار اســت بــه 
ــگ را  ــه و فرهن ــد جامع ــدا بای ــم، ابت ــت کنی ــاال حرک ــادی ب ــد اقتص ــمت رش س
ــامان  ــور را س ــگ کش ــه و فرهن ــاال، جامع ــادی ب ــد اقتص ــه رش ــا اینک ــازیم ی بس

می دهد؟ 
ــی  ــازی اجتماع ــا بازس ــه آی ــد اینک ــت مانن ــن دس ــری از ای ــش های دیگ پرس
ــه  ــود شــرایط اقتصــادی ب ــا بهب ــا ب ــا آی ــر نوســازی اقتصــادی اســت؟ ی ــدم ب مق
صــورت خودبه خــود وضعیــت اجتماعــی کشــور هــم التیــام پیــدا می کنــد؟ را نیــز 
مــی تــوان مطــرح کــرد. بــه هرحــال بــه طــور خــاص امــروز ایــران نیــاز بــه توســعه 
اقتصــادی و بازســازی اجتماعــی دارد ولــی می تــوان بــا اتــکا بــه برخــی شــاخص ها 
ــر بازســازی  ــدم ب ــن شــرایط هــم توســعه اقتصــادی مق ــه در همی ــرد ک ــان ک بی

اجتماعی است.
 

فساد به مثابه بحران همیشگی
گروهــی از جامعه شناســان و عــده کثیــری از اقتصاددانــان بــه دو دلیــل 
بازســازی اجتماعــی را مقــدم بــر تغییــر فضــای اقتصــادی می داننــد. اوال بــا توجــه 
بــه فســاد بزرگــی کــه در اقتصــاد ایــران رخ داده، عمــال افزایــش ســطح درآمدهــای 
ملــی ماننــد فــروش بیشــتر نفــت منجــر بــه حیــف و میــل افزون تــر هــم می شــود 
ــا را  ــاد رکورده ــه فس ــی ک ــی، در دوران ــه تاریخ ــان دو تجرب ــر هم ــا ب ــه بن چراک
شکســته، هــر درآمــد بیشــتر در جایــی به غیــر از توســعه هزینــه می شــود. ثانیــا 
ــه  ــه روحی ــت ک ــان داش ــوان بی ــی می ت ــرایط اجتماع ــن ش ــه همی ــه ب ــا توج ب
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کارآفرینــی و کســب وکار ســالم در اقتصــاد ایــران کمرنــگ شده اســت. بــرای اثبــات 
ــر  ــد گواهــی دقیــق باشــد. بناب ایــن دو نظــر نیــز بررســی چنــد شــاخص می توان
ــوع جــرم در کشــور  ــزان وق ــالم شــده می ــه اع ــوه قضایی ــه از ســوی ق ــاری ک آم
ــت  ــول عصبانی ــه محص ــزاع ک ــد ن ــی مانن ــوص جرایم ــه و به خص ــش یافت افزای
ــه لیســت ده جــرم اول کشــور رسیده اســت.  اجتماعــی و اقتصــادی اســت، هــم ب
هم زمــان بنابرمطالعاتــی کــه انجــام شــده، شــاخص اعتمــاد عمومــی کــه بیانگــر 
رابطــه اطمینان بخــش میــان دولــت و ملــت اســت از عــدد 52 درصــد در دهــه 5۰ 
ــی  ــرایط اجتماع ــن در ش ــت. بنابرای ــقوط کرده اس ــه 9۰ س ــد در ده ــه 9 درص ب
مطلوبــی قــرار نداریــم. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اصــل »زیربنــا« بــودن اقتصــاد 
ــت  ــود وضعی ــا بهب ــه ب ــم چراک ــی بپذیری ــاخص کل ــک ش ــوان ی ــه عن ــد ب را بای
اقتصــادی بــه طــور حتــم شــرایط کلــی جامعــه نیــز دچــار تغییــر می شــود. تمامی 
ــی در  ــروز بی اخالق ــتی، ب ــای برگش ــش چک ه ــه افزای ــوط ب ــاخص های مرب ش
فضــای کســب وکار و حتــی افزایــش طــالق و بــروز بزهکاری هــای اجتماعــی در دو 
دوره تاریخــی قابــل اندازه گیــری اســت. دهــه 7۰ و ابتــدای دهــه 8۰ اقتصــاد ایــران 
دوران بازســازی پــس از جنــگ را ســپری کرده بــود و بــه ســمت توســعه حرکــت 
ــادی  ــده اقتص ــرای آین ــدری ب ــه ق ــی ب ــن دوره زمان ــا در ای ــرد. پیش بینی ه می ک
ــود کــه نویســندگان برنامــه چهــارم توســعه هــم پیش بینــی  کشــور درخشــان ب
رشــد اقتصــادی دورقمــی و تــورم تک رقمــی را در اســناد باالدســتی آورده بودنــد. 
حاکمیــت کشــور )نه تنهــا دولــت، کــه تمــام بخش هــای حکومــت داری در ایــران( 
برمبنــای همیــن تصــور عمومــی، ســند چشــم انداز 2۰ســاله را بــه شــیوه ای تدوین 
ــل  ــه تبدی ــدرت اول منطق ــه ق ــران ب ــاد ای ــی داد اقتص ــان م ــه نش ــد ک کرده بودن
می شــود. در همیــن دوره زمانــی شــاخص های اجتماعــی در شــرایط بهتــری قــرار 
داشــتند. بــه طــور نمونــه یــک شــاخص مهــم از رفتارهــای اقتصــادی و اجتماعــی 
ــک مرکــزی  ــوط اســت. براســاس گــزارش بان ــه چک هــای برگشــتی مرب مــردم ب
ــرگ  ــه یــک میلیــون ب رقــم چک هــای برگشــتی در ابتــدای ســال 84 نزدیــک ب

بود ولی همین رقم در سال 9۳ به عدد شش میلیون برگ رسید.
ــت اخــالق  ــرای بررســی وضعی ــوان شــاخصی ب ــه عن ــد ب ــن موضــوع را بای ای
کســب و کار و البتــه شــرایط مالــی مــردم در نظــر گرفــت. مشــابه چنیــن آمــاری 
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را در زمینه هــای دیگــری کــه معانــی اقتصــادی و اجتماعــی دارنــد را نیــز می تــوان 
یافــت. امــا تفــاوت اصلــی میــان میانــه دهــه 7۰ و ابتــدای دهــه 8۰ بــا امــروز چــه 
بــود؟ آیــا فرهنــگ مــردم طــی ایــن دوره زمانــی دچــار تحــول و انقالب شده اســت؟ 
آیــا جامعــه عقب گــرد داشــته و آن دوره تکامل یافته تــر بــود؟ بررســی های 
ــازار کار  ــه 5۰ وارد ب ــل ده ــه 7۰، نس ــد در ده ــان می ده ــی نش ــلی جمعیت نس
ــه  ــد. فاصل ــران آمدن ــه اقتصــاد ای ــز نســل دهــه 6۰ ب شــده بودند. در دهــه 8۰ نی
اجتماعــی و فرهنگــی میــان ایــن دو نســل نیــز چنــدان متفــاوت نیســت. امــا امروز 
بــه دلیــل تغییــرات تکنولوژیــک و اساســی در کشــور فاصلــه رفتــاری نســل دهــه 
ــه  ــاخصی ک ــا ش ــن تنه ــت. بنابرای ــاس نیس ــل قی ــه 7۰ و 8۰ قاب ــل ده 6۰ و نس
نشــان می دهــد تحــوالت چگونــه در کشــور رخ داده بــه همــان وضعیــت اقتصــادی 
ــه ســمت مطلوبیــت بیشــتر  ــان شــرایط اقتصــادی کشــور ب بازمی گــردد. هــر زم
ــر حرکــت کــرده، عمــال وضعیــت  ــکاری کمت ــر و بی یعنــی رشــد اقتصــادی باالت
ــات  ــرای اثب ــی ب ــدا کرده اســت. حت ــود پی ــم بهب ــی کشــور ه فرهنگــی و اجتماع
ــه شــاخص های دیگــری نیــز اســتناد کــرد. در دوران رشــد  ایــن نظــر می تــوان ب
اقتصــادی بــاال و مطلــوب کشــور میــزان هزینــه فرهنگی مــردم که در شــاخص های 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان »تفریــح و ســرگرمی« شــناخته می شــود، بیــش از 4.5 
درصــد بــود ولــی در حــال حاضــر بــه 2.۳ درصــد رسیده اســت. بــرای درک بهتــر 
می تــوان بــه آمارهــای رجــوع شــهروندان بــه ســالن های ســینما هــم اشــاره کــرد. 
بــر ایــن اســاس میانگیــن مخاطبــان ســینما در دهــه 7۰ و بــا بلیــت ارزان تــر بــرای 
ــر  ــال حاض ــدد در ح ــن ع ــوده و ای ــر ب ــون نف ــش از ۳ میلی ــرح بی ــای مط فیلم ه
ــش  ــر کاه ــزار نف ــون و 7۰۰ ه ــه ۱ میلی ــه ب ــم گیش ــن فیل ــرای پرفروش تری ب
ــری  ــادی مطلوب ت ــت اقتص ــردم در وضعی ــه م ــی ک ــر دوره زمان ــت. در ه یافته اس
قــرار داشــته اند، رفتارهــای فرهنگــی آنهــا نیــز تغییــر کرده اســت. بنابرايــن نیــاز 
ــازی  ــروز بازس ــت. ام ــری اس ــته دیگ ــر خواس ــر ه ــدم ب ــاد مق ــالح اقتص ــه اص ب
ــد کــه در صــورت بی توجهــی  ــه شــمار می آی اقتصــادی کشــور نیــازی کلیــدی ب
ــعه  ــود. توس ــور وارد می ش ــه کش ــی ب ــای بزرگ ــم زیان ه ــور حت ــه ط ــه آن ب ب
اقتصــادی و خــروج از رکــود شــرط اول و اساســی اصــالح جامعــه اســت. امــا بــرای 
ــر  ــه صــورت زی ــا ب ــه برخــی از آنه ــم؟ ب ــی داری بازســازی اقتصــادی چــه نیازهای
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می توان اشاره کرد:

مبارزه با فساد برای جذب سرمایه های بیشتر1 
ــری  ــد ســرمایه گذاری و به کارگی ــق اقتصــادی و توســعه کشــور نیازمن رون
ســرمایه اســت. ســرمایه گذاری از محــل داخلــی بــه دلیــل مشــکالتی کــه بانک هــا 
ــن رو،  ــر نیســت. از ای ــا حــدودی امکان پذی ــان هســتند، ت ــه گریب ــا آن دســت ب ب
ــعه کشــور به شــدت  ــرای توس ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــه جــذب س ــاز ب ــروز نی ام
ــاد،  ــترش فس ــی گس ــیار منف ــرات بس ــخص اث ــانه مش ــود. نش ــاس می ش احس
بی عالقگــی ســرمایه گذاران خارجــی بــرای ورود بــه اقتصــاد ایــران اســت. 
ســرمایه گذاران خارجــی در مالقــات بــا بخــش  خصوصــی آمادگــی خــود را بــرای 
ــرح  ــز مط ــی را نی ــش اساس ــن پرس ــا ای ــد؛ ام ــالم کرده ان ــور اع ــور در کش حض
می کننــد کــه چــرا بایــد در کشــوری که شــاخص محیــط کســب و کار نامســاعدی 
دارد، ســرمایه گذاری کننــد. مثــال آنهــا نگــران میــزان شــفافیت و درجــه فســاد در 
ــه  ــد بلک ــالس نمی بین ــا در اخت ــاد را صرف ــی فس ــش  خصوص ــتند. بخ ــران هس ای
مقابــل  در  بی منطــق  مانع تراشــی های  کســب و کار،  در  ســختگیری ها  انــواع 
صاحبــان کســب و کار، عــدم شــفافیت در دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی و نیــز 
ــوده  ــر ب ــت در کشــور موث وجــود مجوزهــای متعــدد، در شــکل گیری فســاد و ران
اســت. کوچــک کــردن دولــت و تقویــت بخــش  خصوصــی واقعــی نخســتین گام در 
عرصــه مبــارزه بــا فســاد اســت و دولــت بایــد پــای خــود را از تصدیگری هــا بيــرون 
ــه نقــش حاکمیتــی خــود بپــردازد. بنابرایــن آنچــه اصــل قــرار  بگــذارد و تنهــا ب
ــم  ــش حج ــال آن افزای ــه دنب ــاد و ب ــه فس ــش دامن ــرای کاه ــالش ب ــرد، ت می گی
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در اقتصــاد کشــور بــرای خــروج از رکــود اســت. 
بــا ایــن وضعیــت شــاخص فســاد، خبــری از توســعه نیســت. وقتــی توســعه هــم در 

کار نباشد، نباید در انتظار بهبود وضعیت جامعه بود. 

تقویت پایه های صادراتی کشور برای توسعه بیشتر2 
هیــچ توســعه ای بــدون گســترش بازارهــای فراملــی رخ نمی دهــد. یکــی از 
ــت. در  ــعه بازارهاس ــوری، توس ــر کش ــادی ه ــعه اقتص ــی توس ــرط های اساس ش
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صورتــی کــه کاالهــای ایرانــی راهــی بــه بازارهــای جهانــی پیــدا کننــد بــه طــور 
ــش صــادرات  ــال می شــود. افزای ــا شــتاب بیشــتری دنب ــد توســعه ب ــم، فرآین حت
غیرنفتــی می توانــد یکــی از پایه هــای خــروج از رکــود و بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
کشــور باشــد. در صورتــی کــه تولیــدات ایرانــی راهــی بــه بازارهــای جهانــی پیــدا 
کننــد، بــا گســترش بازارهــا می توانیــم بــه خــروج ســریع تر از رکــود هــم امیــدوار 
باشــیم. امــروزه همــه مســئوالن بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه توســعه اقتصــادی 
در صورتــی ایجــاد می شــود کــه بخــش خصوصــی محــور باشــد و تکیــه اقتصــاد 
ــاال نیــز تســهیل  ــر تولیــد صادرات محــور باشــد. بــرای دســتیابی بــه صــادرات ب ب
فضــای قوانیــن و مقــررات اولیــن گام اســت. البتــه بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه 
تنهــا دولــت نیســت کــه بایــد زمینــه توســعه صــادرات را فراهــم کنــد بلکــه تمامی 
ــی و  ــی، عموم ــای بخــش دولت ــه نهاده ــوای ســه گانه و هم ــي ق ارکان نظــام يعن
ــه ایــن نگــرش برســند کــه صــادرات غیرنفتــی کلیــد توســعه  ــد ب خصوصــی بای
اقتصــادی ماســت. توســعه زیرســاخت های صــادرات نیــز گام دیگــری اســت کــه 
بایــد بــا هماهنگــی و همدلــی کامــل برداشــته شــود. یکــی از عــوارض ناگــوار دوران 
ــود کــه کار ســخت را ســخت تر کــرده  ــرای مــا ایجــاد مکانیســم هایی ب ــم ب تحری
اســت. قوانیــن گمرکــی، اســتاندارد و حتــی شــرایط حاکــم بــر بنــادر کشــور همگی 
محصــول دوران تحریــم اســت و ایــن قوانیــن اکنــون حداقــل در فضــای پســاتحریم 
معنایــی ندارنــد. بنابرایــن توســعه نیــاز بــه افزایــش صــادرات و بــه معنــای دیگــر 
ــاز  ــز توســعه نی ــرای اصــالح جامعــه نی ــا جهــان دارد. ب افزایــش ســطح تعامــل ب

است. 

اصالح ساختارهای مالی و حمایتی3 
ــی مقــدور نیســت.  ــدون اصــالح زیرســاخت های مال توســعه اقتصــادی ب
اقتصــاد ایــران بــرای توســعه بیشــتر نیــاز کلیــدی بــه اصــالح ســاختارهای مالــی 
ماننــد وضعیــت نظــام بانکــی دارد. بانک هــا بــه عنــوان یکــی از کلیدی تریــن ارکان 
تامیــن مالــی بنگاه هــا بایــد بــه ســمتی حرکــت کننــد کــه بیــش از گذشــته بــرای 
ــز  ــر نی ــای اداری دیگ ــر نظام ه ــد. از ســوی دیگ ــا گام بردارن ــی بنگاه ه ــن مال تامی
ــون  ــه هم اکن ــور نمون ــه ط ــد. ب ــدا کنن ــر پی ــور تغیی ــرایط کش ــاس ش ــد براس بای
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بنگاه هــا بــه نحــوی بــا فشــارهای مالیاتــی و مشــکالت تامیــن اجتماعــی مواجــه 
هســتند. ایــن مشــکالت بــه جهــت اینکــه موانــع بزرگــی را پیــش روی بنگاه هــا 
قــرار می دهنــد در نهایــت منجــر بــه ســدی در برابــر توســعه می شــوند. مشــکالت 
مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی همیــن امــروز هــم کار را بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
ســخت کرده انــد. فشــاری کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و مالیات هــا بــر صنعــت 
ــرا  ــت، چ ــر کرده اس ــور را زمین گی ــدگان کش ــیاری از تولیدکنن ــد، بس وارد می کن
ــد  ــد دارن ــال قص ــی امس ــن اجتماع ــازمان تامی ــون س ــتگاه هایی همچ ــه دس ک
ــرار اســت توســعه در  طلب هــای ده ســاله خــود را وصــول کننــد. بنابرایــن اگــر ق
اقتصــاد ایــران نمایــان شــود، بایــد تمامــی مقدمــات آن ماننــد اصــالح ســاختارها 

نیز رخ دهد. 

جامعه ایرانی در انتظار رشد اقتصادی
فهرســت دیگــری از مشــکالت ماننــد ســوءمدیریت های داخلــی، نــرخ 
غیرواقعــی ارز، بدهی هــای دولــت بــه پیمانــکاران، عــدم تخصيــص درســت منابــع 
دولــت بــه شــکل یارانه هــای غیرهدفمنــد و مــوارد دیگــر را هــم بايــد اضافــه کــرد. 
ــرای اقتصــاد و جامعــه  ــا، ترســیم آینــده ای درخشــان ب ــت م ــه هرحــال ماموری ب
ایــران اســت. بــرای رســیدن بــه جامعــه ای مطلــوب نیــز چــاره ای به غیر از بازســازی 
اقتصــادی و توســعه کشــور نداریــم. توســعه در هرجامعــه ای کلیــد رشــد جامعــه 

است. این اصلی به شمار می آید که ما هم باید آن را بپذیریم.





بحران بانکی در اقتصاد غیررقابتی
موضوعی که نمی توان آن را کتمان کرد* 

ــچ  ــه هی ــده ک ــکلی درآم ــه ش ــور ب ــی در کش ــکالت بانک ــوع مش ــروز موض ام
ــد. بحــران  ــد آن را کتمــان کن ــی نمی توان ــر صادق کارشــناس اقتصــادی و تحلیل گ
اقتصــادی کشــور بــه نظــام بانکــی رســیده و البتــه شــاید بهتــر باشــد کــه بگویــم 
بحــران اقتصــادی کــه از نظــام بانکــی آغــاز شــد و سراســر اقتصــاد ایــران را گرفتــار 

کرد، امروز به خود بانک ها بازگشته است. 
نزدیــک بــه دو ســال قبــل، رئیس جمهــور در همایــش ملــی رونمایــی از 
سیاســت های خــروج از رکــود اقتصــادی، در جمــع پرشــمار فعــاالن بخــش 
خصوصــی، اقتصاددانــان، وزرای دولــت، مدیــران اجرایــی و حتــی در حضــور مدیــران 
ــه برخــی از رفتارهــای ناصــواب نظــام بانکــی کشــور انتقــاد  بانک هــا به صراحــت ب
کردنــد. بخــش مهمــی از توجــه رســانه ای و حتــی کارشناســی در آن دوره زمانــی بــر 
ــازار  ــا در ب ــرمایه گذاری آنه ــورد س ــا در م ــی از بانک ه ــای روحان ــکار آق ــاد آش انتق
ــکالت  ــاخص ترین مش ــی از ش ــان یک ــروز همچن ــا ام ــد. ام ــز ش ــکن، متمرک مس
ــروز  ــرد آنچــه ام ــاره ک ــد به صراحــت اش اقتصــاد کشــور موضــوع بانک هاســت. بای

* سرمقاله شماره 44 ماهنامه  آینده نگر/ بهمن ۱۳94
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پیــش روی مــا قــرار گرفتــه، بحرانــی بــزرگ اســت کــه می توانــد عــوارض نامطلــوب 
بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور داشــته  باشــد. در چنیــن شــرایطی بیــش از هــر زمان 
دیگــری نیــاز بــه تجدیــد نظــر در برخــی مبانــی اقتصــادی و بانکــداری داریــم کــه 

به برخی از آنها اشاره می شود.
ــران  ــرد. اقتصــاد ای ــرار گی ــت ق ــورد دق ــد موضــوع م ــا چن ــاز اســت ت ــه نی البت
ــه دلیــل  اساســا ســاختاری بانک محــور دارد. البتــه کــه طــی ســال های گذشــته ب
تســهیالت بســیارِ پرداخت شــده و پــس از آن بــه بانــک »پــس داده نشــده« بحــران 
بزرگــی بــرای نظــام بانکــی کشــور رقــم خــورده اســت. از طــرف دیگــر بانک هــا در 
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــی در ح ــد ول ــک کردن ــد مل ــه خری ــدام ب ــاص اق دوره ای خ
کاهــش قیمــت ملــک و همچنیــن رکــود بــازار مســکن عمــال ایــن ســرمایه ها، هــم 
تحلیــل رفتــه و هــم اینکــه قــدرت نقدشــوندگی خــود را از دســت داده انــد. بنابرایــن 
ــا  ــورد آن ب ــد در م ــه بای ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــرایط خاص ــور در ش ــی کش ــام بانک نظ

صراحت هشدارهایی داد. 
یــک اشــکال بســیار مشــخص در مــورد نظــام بانکــی کشــور عــدم وجــود رابطــه 
صحیــح میــان نــرخ ســود و نــرخ تــورم اســت. در تمامــی اقتصادهــای جهــان رابطــه 
منطقــی میــان نــرخ ســود و نــرخ تــورم پذیرفته شــده  اســت. امــا هنــوز هــم بــرای 
مــا مشــخص نیســت چــرا ایــن مفهــوم در اقتصــاد ایــران رعایــت نمی شــود. در حــال 
حاضــر هــم ســرمایه گذاری متوقــف شــده چراکــه هیــچ فعالیــت اقتصــادی در کشــور 
ــاد  ــی در اقتص ــدارد. وقت ــراه ن ــه هم ــود ب ــا س ــپرده گذاری در بانک  ه ــدازه س ــه ان ب
ایــران چنیــن اصــل بزرگــی را بــه فراموشــی می  ســپاریم و راه بــه ســمت دیگــری 
ــکالت  ــه مش ــیم. البت ــته باش ــادی داش ــزه اقتص ــار معج ــم انتظ ــد ه ــم، نبای می بری
منحصــر بــه ایــن موضــوع نیســت ولــی از آن بــه عنــوان مهم تریــن عامــل می تــوان 
ــکالت و  ــی و مش ــرکوب های مال ــاهد س ــته ش ــال های گذش ــی س ــرد. ط ــاد ک ی
ــود آورده  ــه وج ــی را ب ــای فعل ــه چالش ه ــم ک ــتوری بودی ــای دس بی انضباطی ه

است. 
 التهــاب موضــوع بانک هــا بــه حــدی رســیده کــه حتــی رئیــس دولــت هــم  بــه  
ایــن موضــوع ورود کرده اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه رئیس جمهــور محتــرم تیرمــاه 
ــا در مــورد اصــالح ســاختاری نظــام  ــد ت ــه دادن ــه معــاون اول دولــت ارائ نامــه ای ب
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بانکــی اقداماتــی انجــام شــود. ایــن کلیــدواژه خواســته های بخــش خصوصــی نیــز 
ــم  ــروز ه ــاس ام ــن اس ــور«. برهمی ــی کش ــام بانک ــاختاری نظ ــالح س ــت: »اص هس
امیدواریــم کــه دولــت گزارشــی در مــورد اقداماتــی کــه در ایــن حــوزه انجــام داده، 

ارائه دهد. 

تجدید ساختار، نیاز بزرگ ما 
پیــش از آنکــه بــه تحلیــل شــرایط بانک هــا پرداختــه شــود بایــد میــان بانــک 
ــا شــناخت  ــروز م ــزرگ ام ــاز ب ــک نی ــل شــویم. ی ــد تفکیــک قای ــک ب خــوب و بان
واقعیت هاســت. بحــران در نظــام بانکــی کشــور وجــود دارد و کتمــان آن نیــز تاثیــری 
در حــال و روز اقتصــاد ایــران نــدارد. بنابرایــن بهتــر اســت کــه بــا نگاهــی برآمــده از 
ــه  ــورد آن ب ــان در م ــی کارشناس ــاع عموم ــا اجم ــه و ب ــی، واقع بینان ــق علم منط
ــل  ــه اص ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــم نبای ــرایط ه ــن ش ــینیم. در همی ــو بنش گفت وگ
ــا  ــا اساس ــد« ی ــک »ب ــوب« و بان ــک »خ ــه بان ــت ک ــن اس ــاوت ای ــت در قض درس
ــن صــورت، هــم  ــد را از هــم تفکیــک کنیــم. در ای بانکــداری خــوب و بانکــداری ب
ــاط  ــا نق ــا را ب ــه مزیت ه ــم اینک ــم و ه ــام می دهی ــق انج ــده از منط ــی برآم قضاوت
ــل  ــه دلی ــل توجهــی بانک هــای خــوب ب ــوارد قاب ــم. در م ضعــف اشــتباه نمی گیری
ــا بانک هــای بــد وارد بــازی شــده اند کــه در نهایــت مــا را بــه ایــن نقطــه  رقابــت ب
رســانده اســت. ایــن یــک درس اســت کــه نمی تــوان سیاســت گذاری را بــه صــورت 
نیمــه کاره و نیم بنــد اجرایــی کــرد. اگــر قــرار اســت اصــالح ســاختار و یــا اقدامــات 
اساســی رخ دهــد بایــد متکــی بــه اجــرای خــوب و فراگیــر هــم باشــد تــا بانک هــای 

خوب تاوان کار بانک های بد را ندهند. 
شــرایط بانک هــا و نظــام مالــی کشــور نشــان می  دهــد کــه  در حــال حاضــر بــه 
تجدیــد ســاختار در نظــام مالــی کشــور نیــاز داریــم. پیــش از مــا هــم کشــورهای 
دیگــر چنیــن تجربــه ای را از ســر گذرانــده بودنــد. کــره جنوبــی یکــی از مهم تریــن 
کشــورهایی بــه شــمار می  آیــد کــه حاضــر بــه پذیــرش تجدیــد ســاختار در نظــام 
ــی هــم تعــداد بانک هــای  ــزرگ بانک هــای کــره جنوب بانکــی خــود شــد. بحــران ب
زیــاد و غیراقتصــادی و همچنیــن پرداخــت بی حســاب و کتــاب تســهیالت بــا نــرخ 
ســودهای بی منطــق بــود. بنابرایــن اولیــن چــاره بــرای آنهــا ادغــام بــود. وقتــي كــره 
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جنوبــي دســت بــه تجديــد ســاختار زد، تقريبــا بــه انــدازه 27 درصــد توليــد ناخالص 
داخلــي ايــن كشــور هزينــه شــد تــا ۳۳ بانــك بــه ۱9 بانــك كاهــش یابــد. آن زمــان 
ــد و چنــد بانــك را هــم در بانك هــاي ديگــر ادغــام  6 يــا 7 بانــك را تعطيــل كردن
كردنــد تــا ۳۳ بانــك بــه ۱9 بانــك رســيد. البتــه وضعیــت امــروز مــا از شــرایط آن 
دوره کــره جنوبــی بدتــر نیســت چراکــه در کــره جنوبــی بانک هــا طــی یــک دوره 
زمانــی خــاص تنهــا تســهیالت داده بودنــد و حداقــل بانک هــای مــا ســرمایه گذاری 

هم کرده اند.

بدهی های دولت و نظام بانکداری کشور
ــه  ــور ب ــی کش ــبکه بانک ــت ش ــورد وضعی ــم در م ــیار مه ــوع بس ــک موض ی
بدهی هــای دولــت مربــوط اســت. آنچــه وزیــر محتــرم امــور اقتصــاد و دارایــی اعــالم 
کرده انــد نشــان می  دهــد کــه میــزان بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران بــه رقــم ۳8۰ 
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه فقــط شــامل بدهی هــای مســجل دولــت، بانک هــا 
ــاظ  ــی در آن لح ــدی و آت ــای تعه ــت و بدهی ه ــتگی اس ــای بازنشس و صندوق ه

نشده است. 
در قانــون رفــع موانــع تولیــد، امــکان تســويه بدهــي دولــت بــه بخــش خصوصــي 
از طريــق انتشــار اوراق صكــوك اجــاره، اســناد خزانــه و اوراق مشــاركت فراهــم شــده 
اســت. دولــت نیــز بــا توجــه بــه تأثیــرات زنجیــروار تســویه ایــن مطالبــات در قــدرت 
ــر  تســهیالت دهی بانک هــا و چرخــه وجــه نقــد در کل اقتصــاد کشــور، به دفعــات ب
ضــرورت اقــدام عاجــل بــرای تســویه مطالبــات پیمانــکاران صحــه گذاشــته اســت. 
ــت  ــه جدی ــادی ب ــا حــد زی ــد ت ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 2 قان موفقیــت اجــرای م
ــع  ــدم وض ــا و ع ــتانداردهای روز دنی ــا اس ــی ب ــازار بده ــدازی ب ــرای راه ان ــت ب دول
ــای  ــت در پرداخت ه ــابی دول ــز خوش حس ــذاری اوراق و نی ــر نرخ گ ــت ب محدودی
اوراق بســتگی دارد. به رغــم ظرفیت هــای مناســبی کــه در قانــون رفــع موانــع تولیــد 
در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت، آیین نامه هــای مرتبــط از قبیــل آیین نامــه مــاده 
ــبی  ــم انداز مناس ــت چش ــده اس ــث ش ــا، باع ــقف نرخ ه ــن س ــا تعیی ــدداً ب 25 مج

برای موفقیت بازار بدهی نتوان متصور بود.



37 بحران های ساختاری اقتصاد ایران

اصالح بازار بین بانکی، نیاز ضروری امروز 
اصــالح بــازار بیــن بانکــی امــروز بــرای اقتصــاد ایــران یــک ضــرورت اســت. امــا 
چگونــه ایــن اتفــاق رخ می  دهــد؟ بــازار بیــن بانکــی دماســنج اقتصــاد ایــران اســت. 
نــرخ هــای کشف شــده در ایــن بــازار حــاوی واقعیت هایــی در مــورد اقتصــاد کشــور 
و نظــام بانکــی اســت. تحقــق انجــام عملیــات صحیــح بــازار بیــن بانکــی در گــروی 
اجــرای سیاســت های پولــی منســجم، آزادی  عمــل بانک هــا و اســپرد مناســب بیــن 

نرخ سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی است. 

موسسات غیرمجاز و بحران ما 
موضــوع موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز بــه بحرانــی بــزرگ بــرای اقتصــاد 
ایــران تبدیــل شــده اســت. امــروز موضــوع ایــن موسســات از اخــالل اقتصــادی بــه 
بحرانــی اجتماعــی هــم تبدیــل شــده اســت. دولــت و قــوه قضائیــه هــم بــه صــورت 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــد ول ــرا ورود کرده ان ــن ماج ــه ای ــتقیم ب مس
ــه  ــه ک ــته ایم. البت ــش برنداش ــه پی ــی ب ــد قدم ــنامه و تهدی ــدور بخش ــر از ص به غی
امــروز موضــوع برخــورد بــا موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز بســیار پیچیــده 
شــده اســت. ایــن موسســات حجــم باالیــی از ســپرده ها را جــذب کرده انــد. 
ــه کار مشــغول هســتند. در  ــن موسســات ب ــد در ای ــادی کارمن ــداد زی ــان تع هم زم
نظــر داشــته باشــید کــه پــس از انحــالل ایــن موسســات خطــر آزادســازی حجــم 
عظیــم پــول هــم در بازارهــای داللــی وجــود دارد. در کنــار اینهــا ســاختار مالکیــت 
نهــادی و ســازمان های شــبه دولتی اکثــر موسســات غیرمجــاز و قــدرت ایــن 
ــاالی ســپرده ها  ــل دســتورات بانــک مرکــزی به واســطه حجــم ب موسســات در مقاب
همگــی از جملــه عواملــی هســتند کــه اعمــال برخــورد جــدی بــا موسســات مالــی 
غیرمجــاز را بــه تأخیــر انداختــه و آن را وارد یــک بوروکراســی اداری پیچیــده کــرده 
اســت. امــا امــروز چطــور بایــد بــا ایــن موسســات برخــورد کــرد؟ نیــاز مهــم امــروز 
مــا ایــن اســت کــه حاکمیــت کشــور در ایــن مــورد بــه یــک وحــدت نظــر برســد. در 
ــا اســتفاده از قــدرت  صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی رخ دهــد، بانــک مرکــزی هــم ب
ــه ورود  ــه ک ــد. البت ــدی کن ــرا ورود ج ــن ماج ــه ای ــد ب ــد می  توان ــی قاعده من نظارت
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قــوه قضائیــه بــه ایــن گونــه مســائل بایــد حساب شــده و بــا مشــورت سیســتم بانکــی 
ــه فرهنگ ســازی در  ــز ب ــانه ای نی ــات رس ــق تبلیغ ــردم از طری باشــد. آگاه ســازی م
مــورد برخــورد بــا ایــن موسســات کمــک خواهــد کــرد. بــا توجــه بــه بخــش قابــل 
توجــه منابــع در اختیــار ایــن موسســات مالــی شــاید بهتریــن راهــکار ایــن باشــد که 
بــرای ایجــاد فضــای اقتصــادی ســالم و مطلــوب، بانــک مرکزی بــه دنبال ســاماندهی 
ــال  ــات به دنب ــن موسس ــه ای ــد ک ــع کن ــی را وض ــد و قوانین ــات باش ــن موسس ای
ــگاه  ــد ن ــد. بای ــزی برون ــک مرک ــزد بان ــی ن ــع ســپرده قانون ــت مجــوز و تودی دریاف
تشــویقی و انگیــزه بــرای ایــن موسســات ایجــاد شــود تــا بــدون چالــش، داوطلبانــه 

وارد سطح سیاست گذاری بانک مرکزی شوند.

نظارت، موضوع فراموش شده 
متاســفانه یکــی از مشــکالت بــزرگ شــبکه بانکــی کشــور، بحــث نظــارت بانــک 
مرکــزی اســت. بررســی ها نشــان می دهــد کــه بانــک مرکــزی در اعمــال 
ــادی نداشــته  اســت. موضــوع  ــت زی ــالیان گذشــته موفقی ــای خــود در س نظارت ه
نظــارت در بانــک مرکــزی بــه دلیــل ســاختار بخــش دولتــی بــه نظــارت عملیاتــی 
توجــه نکــرده اســت و عمدتــاً حــوزه ضوابــط و مقــررات شــامل تصمیمــات اداری و 
ــوزه  ــورها ح ــه کش ــه در هم ــی  ک ــت. در حال ــرار داده اس ــا ق ــنامه ها را مبن بخش
ــت  ــرای تقوی ــنهادی ب ــای پیش ــه راهکاره ــت. از جمل ــارت اس ــت  نظ ــات تح عملی
ــی و  ــی و طراح ــن نظارت ــالح قوانی ــه اص ــوان ب ــا می ت ــت بانک ه ــر فعالی ــارت ب نظ
ــرای کشــف هرچــه  ــک مرکــزي ب پیاده  ســازی ســامانه های الکترونیــک توســط بان

سریع تر تخلفات بانکی اشاره کرد.

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
یکــی از موضوعاتــی کــه بخــش خصوصــی بــه آن تاکیــد فــراوان داشــت و کمتــر 
ــوط  ــی مرب ــازار ســرمایه در تأمیــن مال ــه بحــث افزایــش ســهم ب نتیجــه گرفــت، ب
اســت. بیــش از ســه مــاه از نامــه رئیــس دولــت بــه معــاون اول در مــورد اســتفاده از 
ــه  ــن »برنام ــرای تدوی ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــده در قان ــای پیش بینی ش ابزاره
جامــع اصــالح نظــام بانکــی، توســعه بــازار اولیــه ســرمایه و ســامان بخشــیدن بــه 
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بدهی هــای دولــت« گذشــته اســت. امــا تمرکــز اصلــی دولتمــردان بــر تدویــن الیحه 
ــی  ــود تورم ــرایط رک ــوده اســت و اقتصــاد بانک محــور و ش ــی ب ــام بانک اصــالح نظ
فعلــی باعــث شــده اســت تدویــن برنامــه جامعــی بــرای افزایش ســهم بــازار ســرمایه 
در تأمیــن مالــی، چنــدان در اولویــت قــرار نداشــته باشــد. تأکیــد می شــود به رغــم 
تأثیــرات بــا وقفــه اتخــاذ سیاســت منســجم و جامــع در ایــن زمینــه، از برنامه ریــزی 

در این حوزه غفلت نشود.

ضرورت های امروز 
ــي در صــورت حــل نشــدن  ــه مشــكالت بانك ــد ك ــا نشــان مي ده پيش بيني ه
مي توانــد بحران هــاي جــدي بــراي كشــور ايجــاد كنــد. بنابرایــن مســئولیت مــا در 
ــئولیت  ــت گذاران و مس ــه سیاس ــه ب ــن زمین ــانی در ای ــی اطالع رس ــش خصوص بخ
آنهــا نیــز ســاماندهی بــه ایــن وضعیــت اســت. هشــدارها در مــورد وضعیــت بانکــی 
کشــور امــروز یــک نشــانه از اثــرات رفتارهــای بی منطــق در کلیــت اقتصــاد کشــور 
اســت. البتــه یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد بــه آن دقــت کــرد، بــه بحــث تحریم هــا 
ــه  ــرار اســت در دوران پســاتحریم ب ــوط اســت. اگــر ق ــر آن برنظــام بانکــی مرب و اث
رشــد اقتصــادی ۳ درصــدی تــا 5 درصــدی دســت پیــدا کنیــم، بایــد بــه ســرعت و 
ــکالت  ــل مش ــا ح ــروز م ــه ام ــم. البت ــی کنی ــام بانک ــالح نظ ــه اص ــدام ب ــت اق دق
ــت  ــن برداش ــی ای ــم ول ــه داده ای ــا ربط ــه تحریم ه ــی را ب ــام بانک ــاختاری در نظ س
ــات  ــه اصالح ــاز ب ــوب نی ــی مطل ــام بانک ــه نظ ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــح نیس صحی
ســاختاری داریــم. از ســوی دیگــر بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی و خــروج از 
رکــود هــم بایــد نظــام بانکــی اصــالح شــود. بنابرایــن آنچــه امــروز در مــورد رفــع 

این مشکالت پیش روی ماست، ضرورتی انکار ناپذیر است.





نیاز به برجامی دیگر
برنامه جامع اقدام مشترک برای حل مشکالت اقتصاد* 

ــت  ــد حرک ــی و تردی ــان خوش بین ــک مي ــه ای باری ــروز در لب ــران ام ــاد ای اقتص
می کنــد. از ســویي اجــرای برجــام نشــانه ای قــوی بــرای بهبــود آینــده اقتصــاد کشــور 
اســت و از طــرف دیگــر آمارهایــی در مــورد رشــد منفــی شــاخص صنعتــی و کاهــش 
قــدرت خریــد مــردم منتشــر شــده،که نشــان از اســتمرار رکــود در فصــل ســوم ســال 

دارد. 
امــروز بخش خصوصــی تصویــری از آینــده را در مقابــل خــود مي بیند.کــه هرچنــد 
اجــرای برجــام و به کارگیــری تدبیرهایــی تــازه و کارآمــد، مي  توانــد افق هــای روشــن 
ــاد،  ــر اقتص ــیت ام ــدر تمش ــع بینی ــا واق ــرار دهد،ام ــور ق ــاد کش ــش روی اقتص را پی
بزرگ تریــن و مهمتریــن رکــن اجــرای برجــام اســت. برجاممحصــول تدبیــر مدیریتــی 
قدرتمنــد  بــا حضــور  بود،کــه  تصمیم گیــری  الیه هــای  کالن تریــن  در  نظــام 
دیپلمات هــای کارآزمــوده، متدیــن، ملــی، خســتگی ناپذیر، مصمــم و همچنیــن 
ــر  ــر تدابی ــه مهم ت ــوا و از هم ــران ق ــی س ــور و همراه ــح رئیس جمه ــت صحی مدیری

مقام معظم رهبری، همگیبا هم افزایی باعث به ثمر نشستن برجام شد. 

* سرمقاله شماره 45 ماهنامه  آینده نگر/ اسفند ۱۳94
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امــا ســوال اصلــی و مهــم ایــن اســت کــه اگــر ایــن ارکانوتدابیــر هماهنــگ در کنار 
ــه نظــر  ــا بازهــم امــکان توفیــق برجــام وجــود داشــت؟ ب هــم قــرار نمی گرفتنــد، آی
ــع از اجرایــی شــدن ایــن  مي  رســد غیبــت هرکــدام از ایــن گزاره هــا می توانســت مان
دســتاورد ملــی شــود. بنابرایــن نقــش کالن حاکمیــت در اجــرای برجــام بــه معنــای 
ورودنظــام جمهــوری اســالمی ایــران به جــای دولــت، بــه معنــای عالی تریــن دســتگاه 
اجرایــی کشــور غیرقابــل انکاراســت. ایــن اراده ملــی بــدون هرکــدام از پایه هــای موثــر، 
قطعــا لــرزان و ناکارآمــد بــود. بــه همیــن جهت بایــد پذیرفــت بــرای تصمیم گیری های 

نجات بخش، هرکدام از این عناصر نه تنها نیاز، که ضرورتی اجتناب ناپذیراند. 
ــا تحریم هــا  ــه جمع بنــدی رســید؟ آی  چطــور حاکمیــت کشــور در ایــن مــورد ب
چنــان قــوی شــده بــود کــه ارکان تصمیم گیرکشــوربه توافــق بــرای تحقــق و اجــرای 
برجــام رســیدند؟ واقعیــت ایــن اســت کــه  تحریم هــای بین المللــی طــی ۱2 ســال 
گذشــته، اقتصــاد ایــران را اگرچــه کامــل فلــج نکــرد ولــی موانعــی ســخت در مقابــل 
رشــد و پیشــرفت اقتصــاد ایــران ایجــاد کــرده بــود کــه در صــورت تــداوم، بــه طــور 
حتــم کشــور بــا مشــکالتی اساســی مواجــه می شــد. برهمیــن اســاس و شــاید بــرای 
اولیــن بــار یــا حداقــل معــدود دفعــات اگرچــه دیرهنــگام، »اتفــاق نظــری« در نظــام 
ــا  ــه ایــن ترتیــب ب تصمیــم ســازی کشــوربرای حــل یــک بحــران شــکل گرفــت و ب
ــته ای و  ــق هس ــف تواف ــالب، تکلی ــری انق ــده رهب ــمندانه و تعیین کنن ــر هوش تدبی
ســپس اجــرای برجــام مشــخص شــد. آیــا الگــوی توافق هســته ای بــه ســایر موضوعات 
هــم قابــل تعمیــم اســت؟ بــه طــور مشــخص در جریــان توافــق هســته ای مشــخص 
ــد کلیــد حــل مشــکالت  ــه تخصــص و تدبیــر و درک زمــان می توان ــاور ب شــد کــه ب
بــزرگ کشــور باشــد. بنابرایــن امــروز مي  تــوان آن الگــو را کــه در فضــای بین المللــی 
بــه ثمــر نشســت بــه موضوعــات داخلــی هــم تعمیــم داد. اقتصــاد ایــران امــروز بیــش 
از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه »توافــق داخلــی بــرای بازســازی ســاختارها« دارد. اگــر 
اراده ای کــه مدتــی قبــل حاکمیــت را بــه ســمت توافــق بــا جهــان هدایــت کــرد، امروز 
در فضــای اقتصــادی کشــور پیاده ســازی شــود، بــه طــور حتــم دســتاوردهای بزرگــی 
را بــه ارمغــان مــي  آورد. حضــور موثــر در جهــت هدایــت بــرای ایجــاد ایــن وفــاق ملــی 

در فضای اقتصادی نیز مي  تواند نقش راهبردی و راهگشا داشته باشد.
ــود  ــار رک ــران دچ ــم اقتصــاد ای ــه بپذیری ــن اســت ک ــم ای ــه پیش شــرط مه البت
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ــه طــور  عمیــق اســت. اگــر ایــن گــزاره ماننــد موضــوع تحریم هــا پذیرفتــه شــود، ب
حتــم عــزم ملــی بــرای بهبــود آن نیــز مهیــا مي  شــود. بــرای اثبــات ایــن ادعــا دولــت 
ــم  ــاخص های مه ــی و کالن از ش ــیمی واقع ــد ترس ــادی بای ــالی اقتص ــرم وعق محت
ــد ســرانه،  ــکاری، ســرمایه گذاری ها، کاهــش درآم ــود، بی ــورم، رک ــد ت اقتصــادی مانن
ــوارد  ــه م ــر از هم ــه مهم ت ــند. البت ــته باش ــادرات داش ــت و واردات و ص ــت نف قیم
ــای  ــی در رفتاره ــه اثرات ــکاری چ ــد بی ــی مانن ــم معضالت ــه درک کنی ذکرشــده اینک
اجتماعــی مــردم ماننــد افزایــش جــرم و اعتیــاد داشــته اســت. بــرای درک اهمیــت 
ایــن موضــوع بهتــر اســت دقتــی بــه آمــار مربــوط بــه چک هــای برگشــتی، نزاع هــای 
ــه  ــیم. گرچ ــته باش ــاد اداری داش ــالق و فس ــاد، ط ــینی، اعتی ــی، حاشیه نش خیابان
موضــوع رانــت گســترده در اقتصــاد ایــران نیــز قابــل توجــه اســت. امــا چنــد نکتــه را 

باید در نظر داشته باشیم. 
ــران وارد ســومین فصــل از  ــد اقتصــاد ای ــد مي کنن ــا تایی ــروز آماره ــه ام اول آنک
رشــد منفــی )صنعتــی( و رکــود عمیــق شــده اســت. مطالعــه ای نشــان مــی دهــد 
ــا مــدت مشــابه در ســال  رشــد شــاخص تولیــد صنعتــی در پاییــز 94 در مقایســه ب
گذشــته منفــی 24.8 درصــد بــوده اســت. هم چنیــن شــاخص تولیــدات صنعتــی در 
9 ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته منفــی ۱۱ درصــد محاســبه 
شــده اســت. شــاخص فــروش تولیــدات واحدهــای صنعتــی نیــز در ســه ماهــه ســوم 
امســال نســبت بــه ســه ماهــه ســوم ســال گذشــته منفــی ۱9 درصــد رشــد داشــته 
اســت.بنابراین رشــد تمامــی بخش هــای صنعتــی بــه جــز صنایــع دارویــی، غذایــی و 
آشــامیدنی منفــی بــوده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه واردات کاالهــای واســطه ای از 
پاییــز گذشــته تاکنــون رونــدی کاهنــده داشــته اســت، پیش بینــی می شــود کــه رشــد 
صنعتــی در ســه ماهــه چهــارم ســال جــاری نیــز منفــی باشــد. ایــن شــرایط نشــان از 

استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.
نکتــه دوم آنکــه یکــی از مهم تریــن چالش هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
کشــور معضــل بیــکاری اســت. براســاس اعــالم مرکــز آمــار ایــران درحــال حاضــر در 
حــدود۳.5 تــا 4 میلیــون جــوان بیــکار در کشــور وجــود دارنــد. جوانــان دیگــری نیــز 
بــه شــوق کار بهتــر در دانشــگاه ها و آموزشــگاه ها ســرگرم تحصیــل هســتند کــه در 
صــورت ورود آنهــا بــه بــازار کار، جمعیــت بیــکاران کشــور بــه عــدد 8 میلیــون نفــر 
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می رسد. این اعداد هشدارهای جدی برای ما به حساب مي  آیند. 
ــدی کاهنــده   از ســوی دیگــر رشدســرمایه گــذاری طــی ۱۰ ســال گذشــته رون
داشــته اســت. امابراســاس آنچــه در برنامــه ششــم توســعه آمــده بــرای حصــول رشــد 
ــل 5۰  ــه جــذب حداق ــاز ب ــالیانه نی ــی، س ــای داخل ــرمایه ه ــالوه برس 8 درصــدی ع
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خارجــی داریــم.از طــرف دیگــر کاهــش قیمــت نفــت و 
بحــران مالــی دولــت بهــره گیــری از ســرمایه خارجــی را اجتنــاب ناپذیــر کرده اســت. 

برهمین اساس عزم جدی امروز باید براین محور استوار باشد. 
 حضــور رئیس جمهــور چیــن در ایــران و ســفر رئیــس جمهــور ایــران بــه ایتالیــا 
و فرانســه هــم دو نشــانه دقیــق بــود کــه اثبــات مــی کــرد، جامعــه جهانــی بــه آینــده 
اقتصــاد ایــران خوش بیــن شــده اســت. برهمیــن اســاس قراردادهــای نفتــی با شــرکت 
ــران  ــاد ای ــرای اقتص ــی ب ــت باالی ــه از اهمی ــال« فرانس ــا و »توت ــی« ایتالی ــای »آن ه
برخــوردار اســت. قــرار داد بســیار بــزرگ و پراهمیــت دیگــری کــه بــه طــور شــاخص 

در این سفر به امضا رسید.
 خریــد ۱۳8 فرونــد هواپیمــا از دو شــرکت بــزرگ ایتالیــا و فرانســه بــود. ارزش كل 
موافقت نامــه مربــوط بــه خريــد هواپيمــا کــه موجــودي کل صندلي هــاي هواپیماهــای 
کشــور  را 2.5 برابــر مي كنــد، تنهــا 25 ميليــارد دالر اســت و ایــن درحالــی اســت کــه 
ســالیانه حــدود 4 تــا 5 میلیــادر دالر بــرای مســافرت ایرانــی هــای بــه خــارج از کشــور 
بــه جیــب شــرکت هــای هواپیمــای خارجــی واریــز کــرده بودیــم. البتــه هنــوز هــم در 
امضــای قراردادهــای بــزرگ، جــای بخــش خصوصــی ایــران خالــی باقــی مانده اســت. 
بــا ایــن حــال امــروز بــرای اینکــه بتوانیــم، بحــران بیــکاری را حــل کنیــم و زمینــه هــا 
ــه  ــی و ب ــه بازخوان ــاز ب ــم، نی ــاده کنی ــی آم ــذاری خارج ــرمایه گ ــرای جــذب س را ب
ــد  ــه تاکی ــاز ب ــم. نی ــر داری ــای دیگ ــته ای در زمینه ه ــق هس ــوی تواف ــری الگ کارگی
مجــدد اســت کــه بازســازی اقتصــاد ایــران بــه وفاق ملــی و حضــور یکپارچــه حاکمیت 
نیــاز دارد. بــه طــور حتــم تدابیــر دولــت بــه معنــای قوه مجریــه و بــدون حضــور ارکان 
اصلــی حاکمیــت راه بــه جایــی نمی بــرد. همچنیــن حتــی در صــورت بــروز ایــن وفــاق 
ملــی، نیــاز اســت تــا در مــورد برخــی موضوعــات کلیــدی تصمیم گیــری عاجــل انجــام 

دهیم.
مهم تریــن اقداماتــی کــه اقتصــاد ایــران در مســیر جدیــد بــه آن نیــاز دارد را مــی 
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توان در هفت سرفصل خالصه کرد: 

ــه 1  ــه ب ــاال، رفته رفت ــای ب ــا هزینه ه ــزرگ، ب ــت ب ــت: دول ــازی دول کوچک س
دســتگاه تولیــد بوروکراســی زائــد در مقابــل توســعه و ایجــاد کســب وکارها تبدیــل 
ــازی و از آن  ــا کوچک س ــای م ــی از اولویت ه ــروز یک ــد ام ــن بای ــت. بنابرای ــده اس ش
مهم تــر چابک ســازی دولــت باشــد. قطعــا رشــد اقتصــادی و تحــول در اقتصــاد ایــران 

با دولتی بزرگ و سنگین رخ نمی دهد. 

اصالحــات بانکــی: اقتصــاد ایــران بــه عنــوان اقتصــادی بانک محــور بــرای رشــد 2 
ــا  ــه سیســتم بانکــی چابــک دارد امــا متاســفانه ایــن بخــش ب و توســعه نیــاز ب
چالش هــای جــدی مواجــه اســت کــه مانــع کمک رســانی مطلــوب بــه اقتصــاد شــده 
اســت. کمبــود منابــع کــه خــود چنــد دلیــل مهــم دارد موجــب شــده تــا عرضــه پــول 
در کشــور کمتــر از تقاضــا قــرار بگیــرد و همیــن موضــوع اجــازه کاهــش نــرخ ســود 
بانکــی متناســب بــا نــرخ تــورم را نــداده اســت. در شــرایط جدیــد اقتصــادی نیــاز بــه 

چابک سازی بانک ها بیش از هر دوران دیگری احساس می شود. 

ــان 3  ــران میزب ــاد ای ــد اقتص ــرار باش ــر ق ــاد: اگ ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ش
ســرمایه گذاران خارجــی باشــد و از آن مهم تــر ســرمایه گذاران داخلــی و بخــش 
خصوصــی کشــور را امیــدوار بــه آینــده نــگاه دارد، بــه طــور حتــم بــه مبــارزه جــدی 
بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت بیشــتر در اقتصــاد کشــور نیــاز اســت. دولــت مدتــی اســت 
ــم موفقیــت در  ــه طــور حت ــی ب ــاز کــرده ول ــه آغ ــن زمین ــالش خــود را در ای کــه ت

عرصه مبارزه با فساد به عزمی مانند آنچه در توافق هسته ای رخ داد، نیاز دارد. 

ــازار: هیــچ 4  تقویــت بخــش خصوصــی از طریــق رقابتــی کــردن اقتصــاد و ب
اقتصــادی در جهــان قــدم در راه موفقیــت نگذاشــته بــدون آنكــه فضایــی رقابتــی 
را بــرای کنشــگران اقتصــادی مهیــا کــرده باشــد. اقتصــاد ایــران امــروز در چندقدمــی 
ورود بــه عرصــه اقتصــاد جهانــی، نیــاز بــه فضایــی رقابتــی و خالــی از رانــت و فســاد 
دارد. بنابرایــن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بخــش خصوصــی توانمنــد پویــا تنهــا در 

فضایی رقابتی امكان رشد پیدا مي  کند. 

تســهیل فضــا بــرای ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــه کشــور: اینکــه امــروز 5 
بــا روی گشــاده و عالقه منــد زمینه هــا را بــرای جــذب ســرمایه گذاران خارجــی 
مهیــا کنیــم، هــم نیــازی عقالنــی و هــم اقدامــی ملــی اســت. اقتصــاد ایــران بــه دلیــل 
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ــه حضــور  ــه گرفتــن از تکنولوژی هــای روز امــروز ب ــع و همچنیــن فاصل کمبــود مناب
ســرمایه گذاران خارجــی نیــاز دارد. پیــش از مــا هــم کشــورهایی ماننــد چیــن، کــره، 
ــرمایه گذاران  ــرای حضورس ــا را ب ــور، زمینه ه ــگاه صادرات مح ــا ن ــل ب ــه و برزی ترکی
ــن  ــده اند. ای ــدل ش ــعه یافته ب ــای توس ــه اقتصاده ــروز ب ــد و ام ــا کردن ــی مهی خارج

راهی است که ما باید با تسهیل شرایط به سمت آن برویم. 

ــران دارد. در 6  ــرخ ارز جایگاهــی کلیــدی در اقتصــاد ای ــرخ ارز: ن ــازی ن واقعی س
ماه هــای گذشــته کاهــش درآمدهــای نفتــی، ورودی ارز بــه کشــور را بــه طــور 
ــازیدارایی های  ــل از آزادس ــه ارز حاص ــدون آنک ــا ب ــرار داد ام ــر ق ــت تاثی ــدی تح ج
بلوکه شــده کشــور، وارد اقتصــاد شــود، نــرخ دالر در بــازار بــه عنــوان یکــی از 
حیاتی تریــن شــاخص های اقتصــادی در تمــام ۳۰ مــاه گذشــته، کنتــرل شــد و از آن 
مهم تــر دولــت موفــق شــد ایــن شــاخص را بــرای فعــاالن اقتصــادی پیش بینی پذیــر 
کنــد. ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا لغــو تحریم هــا و آزادشــدن ارزهــای بلوکه شــده، 
ــا دالر در  ــه اجــرا گذاشــته شــود ت هرچــه ســریع تر سیاســت تک نرخــی شــدن ارز ب
نرخــی واقعــی کــه بــازار آن را تعییــن مي  کنــد، تک نرخــی شــود. تــک نرخــی کــردن 

ارز کمک موثری به صادرکنندگان کشور است. 

ــه 7  ــته ب ــال های گذش ــا در س ــدی یارانه ه ــه ای: هدفمن ــام یاران ــالح نظ اص
ــه و واقعــی  ــی شــامل حــذف یاران ــه ای اجــرا شــده اســت کــه هــدف نهای گون
ــه  ــه ای ک ــه گون ــه نقــدی ب ــق نکــرده اســت. پرداخــت یاران ــا را محق شــدن قیمت ه
ــای  ــد، چالش ه ــي  بلع ــا را م ــازی قیمت ه ــی از آزادس ــع ناش ــه مناب ــش از هم بی
ــا اصــالح  جدیــدی بــرای بودجــه کشــور بــه دنبــال داشــته اســت. انتظــار مــي رود ب

رویه موجود به سمت هدف اصلی حذف یارانه ها قدم برداشته شود.
ــه  ــن اســت کــه در ســال ۱۳95 ب ــران، ای ــرای اقتصــاد ای ــورد انتظارب ــوب م مطل
ســمتی حرکــت کنــد تــا بــا بهبــود فضــای کســب وکار داخلــی و ایجــاد زمینه هــای 
ــه ســمت  جــذب ســرمایه های خارجــی، فضــای اقتصــادی کشــور از رکــود مطلــق ب
رونــق هدایــت شــود. ایــن مهــم نیــز رخ نمی دهــد مگــر بــا »اتفــاق نظــر« در نظــام 

وحاکمیت یکپارچه کشور. 



سال امید
اقتصاد ایران آماده میزبانی سرمایه گذاران خارجی است ولی مقدماتی برای 

دست یابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید مهیا شود* 

ســیر تحــوالت اقتصــادی ایــران طــی دو ســال گذشــته چنــان پرشــتاب بــوده کــه 
بخــش مهمــی از تحلیل هــای پیشــین تحلیلگران اقتصــادی را برهــم زده اســت. ســه 
ســال قبــل تصــور اینکــه روزی هیات هــای تجــاری خارجــی در جلســات مشــترک بــا 
بخــش خصوصــی ایــران حضــور داشــته باشــند، دور از ذهــن بــود ولــی امــروز لیســت 
ــکاری  ــرای هم ــی ب ــرمایه گذاران بین الملل ــتیاق س ــی و اش ــای خارج ــور هیات ه حض
بــا ایــران چنــان قطــور شــده کــه می تــوان بیــان داشــت کــه نــگاه مــا بــرای جــذب 
ــا  ــه شده اســت. ایــن امیــد نیــز ب ســرمایه گذاران خارجــی بیــش از گذشــته امیدواران
ــده از خردجمعــی صاحب نظــران اقتصــادی  ــه برآم ــی و ســنجیده ک ــی منطق اقدامات

باشد، می تواند به نتایج مطلوبی برسد. 
ــه ســمتی  ــران ب ــد تحــوالت در اقتصــاد ای ــال 94 رون ــان س خوشــبختانه در پای
هدایــت شــده کــه امــروز بخــش خصوصــی کشــور تمــام نگاهــش را بــه ســال جدیــد 
دوختــه و امیــدوار اســت گــذر روزهــای بهــاری، نشــاط را بــه اقتصــاد رکود زده کشــور 

* سرمقاله شماره 46 ماهنامه  آینده نگر/ نوروز ۱۳95
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هدیــه دهــد. امــا در نگاهــی منطقــی بایــد پرســید کــه ایــن میــزان امیــد از کجــا آمده 
و از آن مهمتــر چــه اقداماتــی بایــد انجــام داد کــه ایــن شــوق بــه ســرخوردگی تبدیــل 
نشــود؟ البتــه کــه قــدم اول پذیــرش مسولیت هاســت. به گونــه ای کــه هــر بخشــی بــه 
ــد.  ــل کن ــت و سیاســت عم ــا دق ــده دارد ب ــی برعه ــوان مســولیت ذات ــه عن آنچــه ب
بخــش خصوصــی بایــد در مذاکــرات اقتصــادی پرتــوان و بانشــاط و البتــه بــا اتــکاء بــه 
دانــش مــورد نیــاز بــرای چنیــن مذاکراتــی، حضــور داشته باشــد. همچنیــن مســولیت 
دولــت نیــز ایــن اســت کــه بســترهای اجرایــی را فراهــم کنــد و مجلــس جدیــد نیــز 
در ایــن شــرایط می توانــد قوانیــن مناســب را بــا توجــه بــه شــرایط تــازه وضــع کنــد. 
ــم  ــور حت ــرد، به ط ــورت گی ــتی ص ــه درس ــات ب ــن اقدام ــی ای ــه همگ ــی ک در صورت

نتایج مطلوبی نیز کسب می شود. 
امــا امــروز بایــد درک درســتی هــم از شــرایط اقتصــادی کشــور داشته باشــیم و 
ــم.  ــا می روی ــالح رونده ــمت اص ــه س ــا ب ــدام ضروت ه ــاس ک ــم براس ــا بدانی دقیق
بررســی آمارهــا نشــان می دهــد کــه اقتصــاد ایــران گرفتــار رکــود اســت از ســوی دیگر 
نشــانه هایی نیــز بــه چشــم می آیــد کــه خبــر از بازگشــت بــه ریــل توســعه می دهــد. 
از همیــن دســت نشــانه ها حضــور ســرمایه گذاران خارجــی در ایــران و ســفر 
هیات هــای تجــاری ایرانــی بــه آنســوی مرزهــا اســت. رونــدی کــه طــی یــک دهــه بــه 
طــور کامــل قطــع شــده بــود ایــن بــار بــه لطــف اجــرای برجــام، از ســرگرفته شــده و 
همیــن یــک دلیــل بــرای امیــد داشــتن بــه آینــده کفایــت می کنــد. اقتصــاد ایــران 
ــن  ــم ای ــه طــور حت ــاز گــردد و ب ــی ب ــدار حضــور در بازارهــای جهان ــه م ــد ب می توان
یکــی از بزرگتریــن خواســته های بخش خصوصــی کشــور اســت. طــی تمامــی 
ســال های گذشــته حضــور مــا در بازارهــای بین المللــی یــا دشــوار بــوده یــا اینکــه بــا 
ــه هــدف  ــا ب ــی تنه ــن محصــوالت ایران ــاال صــورت گرفته اســت. بنابرای هزینه هــای ب
ــه  ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــروز ب ــا ام ــدند. ام ــد می ش ــی تولی ــازار داخل ــرف در ب مص
موقعیتــی تــازه بــرای عرضــه توانایی هــای اقتصــادی ایــران در عرصــه جهانــی ایجــاد 

شده است. 
از زمــان انجــام توافــق هســته ای تــا اجــرای برجــام، بیــش از ۱5۰ هیــات خارجــی 
راهــی ایــران شــدند. در مقابــل فعــاالن اقتصــادی ایــران نیــز در چنــد ســفر به آنســوی 
مرزهــا، مقدمــات فعالیات هــای مشــترک را آمــاده کردنــد. دو نمونــه شــاخص از ایــن 
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مســافرت های اقتصــادی نیــز، همراهــی بخــش خصوصــی بــا رئیــس جمهــور در ســفر 
بــه ایتالیــا و فرانســه و همچنیــن اعــزام هیــات 7۰نفــره فعــاالن بخــش خصوصــی از 
اتــاق تهــران بــه آلمــان بــود. رهــاورد همگــی ایــن دیدارهــا و ســفرها در نهایــت نشــان 
از تمایــل خارجی هــا بــرای ســرمایه گذاری در ایــران بــود. از طــرف دیگــر ایــران هــم 
نیــاز بــه ســرمایه و تکنولــوژی روز دارد کــه بــه دلیــل تحریم هــای ظالمانــه بیــش از 
ــت و  ــت فرارسیده اس ــان بازگش ــون زم ــا اکن ــود. ام ــروم ب ــا مح ــه از آنه ــک ده ی
ــه ســوی  ــی، راه ب ــوژی روز جهان ــا تکنول ــران ب ــع ای ــود کــه صنای ــوان امیــدوار ب می ت
موفقیت هــای بیشــتری بردارنــد. امــروز بــه خوبــی می دانیــم کــه حتــی تحریم هــای 
۱2 ســاله و گســترش مــوج ایــران هراســی کــه طــی یــک دهــه ترویــج داده شــد، نیــز 
چنــان قــوی نبــوده کــه اقتصــاد مــا را از لیســت ســرمایه گذاران خارجــی خــط بزنــد. 

این اشتیاق به دلیل مختلفی بروز کرده است.
درحــال حاضــر نیــز شــرایطی در اقتصــاد جهانــی رقــم خــورده کــه می توانــد بــه 

کمک ما بیاید. از جمله آنها به نکات زیر می توان اشاره کرد: 
ــت.  ــش یافته اس ــا کاه ــاره اروپ ــوص ق ــان و بخص ــادی در جه ــد اقتص ــک: رش ی
ــه همیــن  ــه همیــن شــکل اســت. ب ــل و چنیــن نیــز ب وضعیــت در کشــورهای برزی
دلیــل ســرمایه گذاران خارجــی می تواننــد برهمیــن اســاس بــه ســمت اقتصــاد ایــران 

حرکت کنند که فاکتورهای برجسته ای در دل خود دارد. 
ــه  ــت ک ــری اس ــل دیگ ــی دلی ــاد جهان ــرمایه های ارزان در اقتص ــود س دو: وج

می تواند اقتصاد ایران را جذاب کند. 
ســه: ایــران در منطقــه ای پرتقاضــا قــرار گرفتــه و خوشــبختانه باالتریــن ســطح 
امنیــت را دارد. بنابرایــن ســرمایه گذار خارجــی بــا حضــور در ایــران امــکان صــادرات 
ــن  ــری از زیرســاخت های کشــور و همچنی ــا بهره گی ــه را ب ــه کشــورهای منطق کاال ب

امنیت باال پیدا می کند. 
ــص  ــرده و متخص ــان تحصیلک ــت جوان ــته جمعی ــال های گذش ــی س ــار: ط چه
بســیاری در اقتصــاد ایــران پــرورش یافته انــد کــه همگــی اینهــا در حضــور 
ــروی  ــوند. نی ــل ش ــر تبدی ــای بی نظی ــه مزیت ه ــد ب ــی می توانن ــای صنعت کارخانه ه

کار متخصص، جوان و باانگیزه امروز مزیت بزرگ ماست. 
پنــج: کشــورهای همســایه ایــران، بــازار 4۰۰ میلیــون نفــری در اطــراف ما شــکل 
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داده انــد. برهمیــن اســاس تمــام ســرمایه گذاران خارجــی بــا نــگاه تصاحــب ایــن بــازار 
و نــه بــازار 8۰ میلیونــی ایــران بــه کشــور مــا قــدم می گذارنــد. اتفاقــا در ایــن شــرایط 
یکــی از مســئولیت های بخش خصوصــی و دولــت ایــران ایــن اســت کــه بــه 
ســرمایه گذاران خارجــی، ایــن پیــام را انتقــال دهــد. هــدف از حضــور آنــان در اقتصــاد 
ــکاری  ــد در هم ــرمایه گذاران خارجــی می توانن ــا نیســت. س ــازار م ــران تصاحــب ب ای
ــای  ــور در بازاره ــرای حض ــازه ای ب ــای ت ــران، راه ه ــی ای ــا بخش خصوص ــترک ب مش

منطقه ای ما پیدا کنند. 
ــم  ــر عظی ــوذ ذخای ــران وج ــای اقتصــادی ای ــن مزیت ه ــی از بزرگتری ــش: یک ش
نفــت، گاز و انــواع معــادن اســت. بنابرایــن ســرمایه گذار خارجــی می دانــد مــواد اولیــه 
بســیار مناســبی در اختیــار دارد کــه بــا فــرآوری آنهــا، امــکان ســودآوری باالیــی پیــدا 

می کند. 
امــا مــا چــه نیــازی بــه ســرمایه گذاران خارجــی داریــم؟ ایــن ســوالی اســت کــه 
ــد.  ــای کشــور را مشــخص کن ــا حــدود بســیاری راهبرده ــد ت ــه آن می توان پاســخ ب
کاهــش قیمــت نفــت و نیــاز بســیار بــاالی مــا بــه ســرمایه بــرای ادامه توســعه کشــور، 

کلید استقبال از سرمایه گذاران بین المللی است. 
مــا در ایــران نیــز بــه ایــن حضــور نیــاز داریــم و اتفاقــا بــه همیــن دلیــل همراهــی 
ــم  ــه شش ــرد. در برنام ــورت می گی ــی ص ــرکای خارج ــا ش ــری ب ــق ت ــتر و دقی بیش
توســعه، نیــاز بــه جــذب 5۰ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری ســالیانه خارجــی پیش بینــی 
شده اســت. قدم هــای ابتدایــی نیــز بــا عقــد قــرار دادهایــی بــه صــورت فاینانــس و بــا 
حمایــت بیمه هــای کشــورها میــان شــرکت های ایرانــی، ایتالیایــی و فرانســوی 
برداشــته شده اســت. آنچــه در حــوزه عقــد قراردادهــای مشــترک رخ داده، بــا اتــکا بــه 
ــرای  ــی ب ــت، میزبان ــرار اس ــر ق ــروز اگ ــا ام ــت. ام ــوده اس ــورها ب ــیل های کش پتانس
ســرمایه گذاران خارجــی باشــیم، بایــد برخــی مشــکالت داخلــی را از میــان ببریــم. از 

جمله مهمترین  آنها می توان به این موارد اشاره کرد: 

فضای کسب و کار
ســرمایه گذار خارجــی بــرای حضــور در کشــوری دیگــر به طــور حتــم بــه 
ــه  ــه رتب ــن زمین ــا در ای ــفانه م ــد. متاس ــی کن ــه م ــب و کار توج ــاخص های کس ش
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مناســبی نداریــم. بروکراســی زائــد و قوانیــن دســت و پاگیــر هــم ســبب شــده تــا ایــن 
وضعیــت نامطلــوب وخیم تــر شــود. برهمیــن اســاس بهتــر اســت در گام هــای اولیــه 
فضــای کســب و کار را بــه ســمت بهتــری هدایــت کنیــم. بــه طــور نمونــه وجــود ۱9 
هــزار قانــون، بیــش از ۱89 هــزار آییــن نامــه و 2 هــزار و 2۰۰ مجــوز در اقتصــاد ایران، 
ــان  ــود را میزب ــه خ ــادی ک ــد. اقتص ــم نمی زن ــا رق ــرای م ــی را ب ــت مطلوب وضعی
ســرمایه گذاران خارجــی می دانــد، بایــد بــه ایــن انــدازه مشــکالت در فضــای کســب 

و کار داشته باشد. 

رانت و فساد
ــه ســرمایه گذاران  ــده ب اقتصــادی کــه در آن فســاد وجــود دارد، نشــانه ای بازدارن
ــی از  ــاس یک ــن اس ــد. برهمی ــدم بگذارن ــه آن ق ــت ب ــا دق ــه ب ــد ک ــی می ده خارج
ــدازه فســاد اســت. حــذف  ــا ایــن ان اولویت هــای پیــش روی اقتصــاد ایــران مبــارزه ب

رانت ها مانند ارز دو نرخی نیز می تواند آغازی مناسب در این راه باشد. 

یکسان سازی قوانین ایران با قوانین بین المللی
اینکــه رویه هــای داخلــی مــا متفــاوت از رویه هــای بین المللــی باشــد، در نهایــت 
منجــر بــه ســردرگمی فعــاالن اقتصــادی می شــود. برهمیــن اســاس قوانیــن گمرکــی، 
اســتاندارد و تجــاری کشــور بایــد بــه ســرعت همخــوان بــا فضــای بین المللــی شــود. 
در اینصــورت ســرمایه گذار خارجــی هــم درک می کنــد کــه قــدم بــه بخــش مهمــی 

از پازل اقتصاد جهانی گذاشته است. 
ــت  ــه فعالی ــت ادام ــه جه ــد ب ــران بای ــاد ای ــکالت اقتص ــر از مش ــی دیگ بخش
ــی بهبــود پیــدا کننــد. ماننــد نظــام بانکــی، حــذف یارانه هــای  ســرمایه گذاران داخل
نقــدی و غیرنقــدی بــی جهــت و از ایــن دســت مــوارد می توانــد مشــوقی موثــر بــرای 
ادامــه کســب و کار در اقتصــاد ایــران باشــد. البتــه کــه همچنــان موضــوع ارز دو نرخی 
و تــداوم ایــن رانــت در اقتصــاد ایــران بحثــی پیچیــده و سرنوشت ســاز اســت. دولــت 
ــری  ــران تصمیم گی ــاد ای ــاز اقتص ــه سرنوشت س ــن مولف ــورد ای ــد در م ــرانجام بای س

نهایی داشته باشد. 
 امــا برهمــه ایــن اقدامــات یــک شــرط مقــدم اســت. در ســرمقاله قبلــی نیز اشــاره 
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شــد کــه نیــاز بــزرگ بــرای اجــرای برجــام دوم در فضــای اقتصــاد و بهبــود وضعیــت 
اقتصــادی کشــور تصمیــم جامــع حاکمیــت در کشــور اســت. در صورتــی کــه حاکمیت 
ــه ســمت بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور حرکــت  ــا هــم ب یــک صــدا و همــراه ب
کننــد و بــا وفــاق ملــی قصــد خــروج از رکــود را داشــته باشــیم، بــه طــور حتم شــرایط 
اقتصــادی مــا متفــاوت از امــروز می شــود و درسترســی بــه رشــد اقتصــادی 5 درصــدی 

دور از دسترس نیست. تحقق آن هم نیازمند سه شرط است: 
اول: ایجاد وفاق در حاکمیت

دوم: ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی از سرمایه گذاران خارجی 
ــش  ــا بخ ــتر ب ــی بیش ــرای همراه ــور ب ــب و کار کش ــای کس ــود فض ــوم: بهب س

خصوصی و البته واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و پویای کشور. 
ــه آمادگــی ســرمایه گذارخارجی، بهبــود شــرایط داخلــی و  ــا توجــه ب امیــدوارم ب
وفــاق ملــی رشــد بــاالی 5 درصــد را بــرای اقتصــاد ایــران رقــم بخــورد. همگــی اینهــا 
زمانــی رخ می دهــد کــه عــزم جــدی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور وجــود 

داشته باشد.



رشد اقتصادی، نقطه وفاق ملی
پنج گام ضروری برای ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور* 

کمــی بــه آیــن آمــار توجــه کنیــد: »نــرخ بیــکاری جوانــان ۱5 تا 24 ســال در زمســتان 
گذشــته بــه عــدد 28 درصــد و بیــکاری جوانــان ۱5 تــا 29 ســال نیــز بــه رقــم 26 درصــد 
رســیده و  نــرخ مشــارکت اقتصــادی کل کشــور نیــز روی عــدد ۳8.2 درصــد مانده اســت.« 
اعــداد بهتریــن راهنمــا بــرای تحلیــل وضعیــت کنونــی کشــور و از آن مهم تــر موثرتریــن 

روش برای پیش بینی آینده به شمار مي آیند. 
اقتصــاد ایــران در میانــه دهــه 9۰، بــرای تســکین تمامــی دردهایــش بــه کیمیایــی نیاز 
ــام  ــاد. التی ــام نه ــات« ن ــش و ثب ــه »آرام ــور خالص ــه ط ــوان آن را ب ــاید بت ــه ش دارد ک
زخم هــا   ی پیکــره اقتصــاد ایــران قطعــا بــدون دســتیابی بــه ایــن دو عنصــر رخ نمی دهــد 
ــه  ــی ب ــری و جهت ده ــر در تصمیم گی ــر موث ــی عناص ــد همگ ــه بای ــت ک ــه اس و این گون
ــرای  ــات ب ــد: »ثب ــته برون ــک خواس ــت وجوی ی ــه جس ــور ب ــی و اداره کش ــام مدیریت نظ
حرکــت در مســیر توســعه«. آنچــه امــروز نیــز در اختیــار اقتصاد کشــور قــرار دارد، بســتری 
ــان و  ــیده، آگاه ــرانجام رس ــه س ــام ب ــت. برج ــته اس ــن خواس ــق ای ــرای تحق ــب ب مناس
دلســوزان کشــور همگــی بــه ایــن یقیــن رســیده اند کــه اقتصــاد بایــد بازســازی شــود و 

* سرمقاله شماره 47 ماهنامه  آینده نگر/ اردیبهشت ۱۳95
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خوشــبختانه ســند اقتصــاد مقاومتــی از ســوی رهبــر انقــالب ابــالغ شــده و ســال نیز ســال 
اقتصــاد مقاومتــی نام گــذاری شــده اســت. در چنیــن شــرایطی دســتیابی بــه بزرگ تریــن 

خواسته ها    ممکن است به آسانی و البته با تدبیر رقم بخورد؛ ولی چگونه؟ 

نجات اقتصاد، نجات جامعه
همــه دلســوزان کشــور تاییــد مي کننــد کــه نجــات اقتصــاد ایــران بــه مثابــه نجــات 
جامعــه ایرانــی اســت. کوچک تریــن نشــانه ها    از بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور 
ــروز  ــز ب ــود را نی ــگ خ ــانه ها   ی پررن ــود و نش ــل مي ش ــه منتق ــه جامع ــه بدن ــرعت ب به س
ــا  ــور ب ــینماهای کش ــه س ــدت دو هفت ــی م ــا ط ــال و تنه ــاه امس ــد. در فروردین م مي ده
ــاله  ــروش یک س ــی از ف ــا نیم ــر ب ــم براب ــن رق ــدند. ای ــه ش ــاردی مواج ــروش ۱7میلی ف
سینماســت. افزایــش میــزان مســافرت ها    و بــروز نشــاط در جامعــه زمانــی نمایــان شــد کــه 
انتخابــات پرشــور مجلــس برگــزار شــد و مدتــی قبــل برجــام بــه نتیجــه رســید. البتــه کــه 
ــات وضعیــت معیشــت  ــه ثب ــت طــی دو ســال گذشــته منجــر ب ــا   ی دول تمامــی تالش ه
ــر همیــن اســاس هــم شــهروندان امیــدوار بــه ســمت بهره منــدی از  ــود. ب مــردم شــده ب
موقعیت هــا   ی فرهنگــی و حضــور بانشــاط در جامعــه رفتنــد. جامعــه بــرای پویایــی بیشــتر 
بــه امیــد و اقتصــادی توســعه یافته نیــاز دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اعتقــاد داریــم 
در ســال 95 مهم تریــن راهبــرِد نه تنهــا دولــت بلکــه تمــام حاکمیــت کشــور مي توانــد بــر 
ایــن اصــل اســتوار باشــد کــه اقتصــادی بهبودیافتــه و جامعــه ای بانشــاط بســازیم. در ایــن 
ــا  ــت. ام ــش اس ــر و زیان بخ ــا بی ثم ــت قطع ــیه ها   ی کم اهمی ــه حاش ــت ب راه ورود بی جه

برای دستیابی به موفقیت توجه به پنج نکته نیاز است. 

گام اول: آرامش سیاسی و اجتماعی 
واقعيــت ايــن اســت كــه فضــاي ملتهــب اجتماعــي کنونــی مي توانــد بــه جــوی آرام و 
منطقــی تبدیــل شــود. امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری كشــور بــه آرامــش اجتماعــي و 
ــده اي  ــد، ع ــراد مي گیرن ــام ای ــه برج ــده اي ب ــروز ع ــفانه ام ــاج دارد. متاس ــي احتي سياس
ــد در  ــعي مي كنن ــم س ــاني ه ــد و كس ــرار مي دهن ــه ق ــورد حمل ــي را م ــط بين الملل رواب
داخــل بــا ترویــج نــگاه دلواپســانه تشــنج و تنــش ايجــاد كننــد. امــا تحقــق هــدف خــروج 
ــه دور از  ــج هرچــه بیشــتر جــو آرام و ب ــد تروی ــود، نيازمن ــه و اقتصــاد کشــور از رک جامع
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ــه آن هــدف  ــه وســايل رســيدن ب ــا ب ــود ام ــزم ب ــه هــدف ملت ــوان ب تنــش اســت. نمي ت
التزام نداشت.

مهم تريــن نكتــه شــرايط كنونــي كشــور ايــن اســت كــه هــدف دســتیابی بــه رشــد 
اقتصــادی بــاال و متناســب بــا نیازهــای امــروز اقتصــاد کشــور برای تمامی دلســوزان کشــور، 
روشــن اســت و بــر همیــن اســاس بایــد وســايل رســيدن بــه آن نيــز روشــن باشــد. ايــن 
ــراي  ــوان در ايجــاد فضــاي آرامــش ب ــه هــدف مشــترك را مي ت ــراي رســيدن ب وســايل ب
ــا فســاد و  تحقــق رشــد اقتصــادي، بهبــود فضــاي عمومــي كســب وكار، مبــارزه جــدي ب
رانت خــواري هــم از ســوي  دولــت و هــم توســط قــوه قضاييــه،  كوچــك شــدن دولــت و 

سرانجام استراتژي آزادسازي اقتصادي دانست. 
ــاز دارد: ثبــات، اعتــدال و از همــه  ــرط نی ــه پیش ش ــه س ــعه ب ــه توس ــتیابی ب دس
مهم تــر وفــاق ملــی. طــی ســال جــاری اقتصــاد ایــران بایــد تمامــی تــالش خــود را بــرای 
ــی محقــق مي شــود کــه تمامــی  ــن خواســته زمان ــا ای ــرد. ام ــه کار گی خــروج از رکــود ب
عناصــر تعیین کننــده داخلــی از ایجــاد تنــش فاصلــه بگیرنــد و جــوی معتــدل را در کشــور 
ــورد  ــی و خارجــی در م ــر وحشــت ســرمایه گذاران داخل ــه ب ــی ک ــر اقدام ــد. ه ــم بزنن رق
آینــده بیفزایــد، ســنگی در مقابــل ایــن رونــد اســت. ارائــه تصویــری واقعــی و مطلــوب از 
وضعیــت اقتصــادی ایــران در رســانه ها   ی جهــان و انتقــال پیــام همراهــی بــا ســرمایه گذاران 
ــم آورد.  ــور را فراه ــعه کش ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــع م ــی مناب ــد تمام ــی مي توان خارج
ــت،  ــیه ها   ی بی اهمی ــد دوران دوری از حاش ــال ۱۳95 مي توان ــه س ــت ک ــن اس این چنی
ــور  ــد. حض ــور باش ــدی کش ــکالت کلی ــه مش ــن ب ــورد و پرداخت ــی بی م ــا   ی سیاس نزاع ه

دولتی اعتدالی و مجلسی معقول هم زمینه ها   ی اساسی این وفاق را مهیا مي کند. 

گام دوم: مجلس در خدمت اصالح اقتصاد 
ســال گذشــته بــا حضــور گســترده مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی بــه 
ــه  ــد ب ــت و معتق ــرادی باصالحی ــش اف ــز گزین ــن انتخــاب نی ــید. محصــول ای ــان رس پای
ــا  ــته ایم ت ــار نشس ــه انتظ ــی ب ــروز همگ ــاس ام ــن اس ــر همی ــت. ب ــی اس ــاری عقالن رفت
مجلســی تشــکیل شــود کــه نماینــدگان ملــت در آن توســعه اقتصــاد را طلــب مي کننــد و 
در هــر قــدم و رفتــاری بــه مصالــح کالن ملــی نــگاه دارنــد. مجلــس شــورای اســالمی بــه 
طــور حتــم در نظم دهــی بــه آینــده اقتصــاد ایــران و ســامان دهی بــه وضعیــت نه چنــدان 
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ــت  ــه موفقی ــه ب ــس چگون ــن مجل ــا همی ــر دارد. ام ــی نقشــی بســیار موث به ســامان کنون
مي رســد؟ آیــا نماینــدگان مــردم به درســتی از وضعیــت اقتصــادی کشــور آگاهــی دارنــد؟ 
هرچنــد همگــی ایــن منتخبــان مــردم از دور از وضعیــت اقتصــادی کشــور اطــالع دارنــد 
ولــی بــا توجــه بــه ســوابق آنهــا بایــد تاییــد کــرد کــه ایــن گــروه جدیــد نیــاز بســیار جدی 
بــه دســتیابی بــه اطالعــات، آمارهــا و مشــاهدات در زمینــه اقتصــاد کشــور دارنــد. خواســته 
بخــش خصوصــی از مجلــس ایــن اســت کــه نماینــدگان محتــرم، به ســرعت و حتــی پیــش 
از تشــکیل جلســات مجلــس اقــدام بــه برگــزاری دیدارهــا و نشســت ها   ی کارشناســی بــا 
ــه  ــد. تهی ــه علمــی اقتصــاد کنن صاحب نظــران اقتصــاد کشــور از بخــش خصوصــی و بدن
ــن  ــان ای ــرای درم ــردی ب ــن نســخه ای راهب ــر، تدوی لیســتی از مشــکالت و از آن واجب ت
ــه  ــری نســبت ب ــا ســرعت باالت ــا ب ــد ت ــه کمــک کن ــوه مقنن ــه ق ــد ب نارســایی ها    مي توان
مجلــس قبــل، راه هــای رهایــی اقتصــاد از رکــود را کشــف و ارائــه كنــد. حداقــل بــه صورت 
ــان فضــای کســب وکار و  بســیار مشــخص نماینــدگان جدیــد مجلــس مي تواننــد در جری
ــوان امیــد  ــن ترتیــب اســت کــه مي ت ــه ای ــد. ب ــرار گیرن ــد ق وضعیــت حــذف قوانیــن زائ
داشــت حداقــل خروجــی کوتاه مــدت مجلــس شــورای اســالمی، افــزودن بــه انبــان قوانیــن 
کشــور نباشــد. ارائــه راهبــرد در زمینــه تک نرخــی کــردن ارز، قانــون هدفمنــدی یارانه هــا   ، 
ــر تحلیــل وضعیــت نظــام  ــه از همــه مهم ت بررســی وضعیــت نظــام بانکــی کشــور و البت
ــد.  ــده باش ــس آین ــات مجل ــاخص ترین اقدام ــد از ش ــور مي توان ــرمایه در کش ــذب س ج
اقتصــاد ایــران خــود را بــرای میزبانــی از ســرمایه ها   ی خارجــی و تســهیل جــذب ســرمایه 
ــی و  ــات قانون ــی مقدم ــد تمام ــن بای ــد و بنابرای ــاده مي کن ــور، آم ــارج از کش ــان خ ایرانی
حمایتــی بــرای ایــن اقــدام بــزرگ مهیــا شــود. در چنیــن شــرایطی قطعــا نقــش مجلــس 

بسیار کلیدی خواهد بود. 

گام سوم: پایان عصر تسلط دولت ها    بر اقتصاد  
ــا در سراســر جهــان  ــر تمــام ارکان اقتصــاد کشــورها، تقریب ــت ب تئــوری تســلط دول
شکســت خــورده اســت. امــا ایــن چــه رازی اســت کــه مــا در ایــران بــر ایــن تمرکــز دولــت 
بــر اقتصــاد همچنــان پافشــاری مي کنیــم، در حالــی که حتــی اســناد باالدســتی و تاکیدات 
حاکمیــت کالن کشــور کاهــش میــزان تســلط دولتــی بــر اقتصــاد را مــورد تاکید قــرار داده 
ــازي  ــتراتژي آزادس ــبرد اس ــد در راه پيش ــم باي ــت یازده ــاس دول ــن اس ــر همی ــت. ب اس
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اقتصــادي بــا ســرعت بيشــتري حركــت كنــد. طــی دو ســال گذشــته هــم هرچند اشــاراتی 
در مــورد ادامــه رونــد خصوصی ســازی واقعــی شــده ولــی ســرعت حرکــت چنــدان قابــل 
توجــه نبــوده اســت. وضعیــت بــازار نفــت نشــان مي دهــد کــه دولــت طــی میان مــدت بــه 
درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت دسترســی قابــل توجهــی نخواهــد داشــت. در چنیــن 
شــرایطی بــرای اینکــه بتوانیــم از ســرمایه ها   ی بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم چــاره ای 
به غیــر از حرکــت در مســیر آزادســازی اقتصــادی وجــود نــدارد. البتــه امــروز و در شــرايط 
فعلــي دشــواري ها   ي زيــادي در مســير آزادســازي قــرار دارد. از طرفــي ضــرورت آزادســازی 
بــرای رســیدن بــه رشــد ســرمایه گذاری و بهبــود بهــره وری، بــه اقتصــاد فشــار وارد مي کند 
و آن را بــه جلــو مي رانــد. از ســوی دیگــر ممکــن اســت در جامعــه چنیــن القــا شــود کــه 
ایــن رفتــار بــه منزلــه بی توجهــی بــه قشــر پاییــن جامعــه اســت. از ایــن رو مي تــوان بیــان 
داشــت کــه ســاختارهای سیاســی و سیاســت گذاری جامعــه نیــز تحــت فشــار اســت کــه 
بــه ســمت چنیــن روشــی حرکــت نکنــد. در گذشــته درآمدهــای نفتــی چنــان سرشــار بود 
کــه مي شــد بــا مانــور روي ایــن درآمدهــا ایــن چالــش بــزرگ را از میــان بــرد و محیــط 
امنــی بــرای طبقــات پاییــن جامعــه فراهــم آورد. امــا کاهــش درآمدهــای نفتــی در دوره 
اخیــر ایــن امــکان را بــه سیاســت گذاران نمی دهــد و در چنیــن شــرایطی اســت کــه بایــد 

نگاه ها    به سمت اصالح این رویه برود. 

گام چهارم: رشد اقتصادی به مثابه گوهر نجات بخش جامعه 
رشــد بــاالی اقتصــادی نه تنهــا خواســته جامعــه ایــران اســت بلکــه ماموریــت و هدفــی 
ــن موضــوع اختــالف  ــر ســر ای ــف کــرده کــه هیچ کــس ب ــران تعری روشــن در اقتصــاد ای
نظــری نــدارد. حتــی كســاني كــه در فكــر تاميــن امنيــت ايــران در شــرايط دشــوار منطقــه 
خاورميانــه هســتند، ترديــدي ندارنــد كــه نيــاز بــه توليــد ثــروت پيش شــرط رســيدن بــه 
امنيــت اســت چراكــه بايــد بتــوان بودجــه  كافــي بــراي تاميــن امنيــت كشــور و افزایــش 
قــدرت دفاعــی اختصــاص داد. بــر ایــن اســاس بــا هــدف جامــه عمــل پوشــاندن بــه شــعار 
ســال 95، و هــم از نظــر دســتیابی بــه توســعه و کمــک بــه معیشــت خانواده هــا    و حرکــت 
ــا کمتریــن میــزان فقــرا، كاهــش دادن اختالفــات و  ــه جامعــه ای ب در مســیر دســتیابی ب
منازعــات اجتماعــي و پُــر كــردن شــكاف طبقاتــي عميقــي كــه به ويــژه در ايــن ده ســال 
ــران،  ــي اي ــائل امنيت ــن مس ــش دادن مهم تري ــاظ پوش ــم از لح ــت و ه ــده اس ــد آم پدي
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ماموريــت بــراي همــه مــا روشــن اســت. امــروز رشــد اقتصــادی گوهــر نجات بخــش جامعــه 
ایرانــی اســت. در صورتــی کــه همگــی بــه ایــن بــاور برســیم کــه راه نجــات، حرکــت در 

مسیر توسعه است، به طور قطع ملزومات آن را نیز رعایت مي کنیم. 

گام پنجم: اتحاد برای کار بیشتر و مفیدتر
توســعه، خــروج از رکــود و بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور پــس از توجــه بــه تمامــی 
پیش شــرط ها    بــه یــک عــزم مردمــی هــم نیــاز دارد. متاســفانه نیــروی کار ایرانــی در ایــن 
شــاخص بهــره وری وضعیــت نامطلوبــی دارد و در چنیــن شــرایطی نمی تــوان امیــد داشــت 
ــرای تغییــر  ــاره ب ــا ســرعت طــي شــود. فرهنگ ســازی دوب کــه مســیر خــروج از رکــود ب
ایــن شــرایط و همچنیــن تغییــر رفتارهــای بنــگاه داری دولــت ضــروری اســت. متاســفانه 
نظــام اقتصــادی ایــران طــی دهه هــا   ی گذشــته، دســتگاه تبدیــل نیــروی کار تحصیل کــرده 
ــه کارمنــد شــده اســت. در ایــن شــرایط خالقیــت از بیــن رفتــه و هرآنچــه  و پرتــالش ب
باقــی مانــده، اتــکای بیــش از انــدازه بــه نظــم کارمنــدی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــه ک ــا    دارد. البت ــن رویه ه ــر ای ــه تغیی ــیاری ب ــاز بس ــد نی ــران در دوره جدی ــاد ای اقتص
ــتلزم  ــره وري مس ــد به ــد. رش ــر بوده ان ــا مقص ــن رونده ــکل گیری ای ــز در ش ــا    نی دولت ه
ــش  ــا بخ ــت ت ــاد اس ــت در اقتص ــدي و دخال ــدن تص ــم ش ــت و ك ــدن دول ــك ش كوچ
ــدان  ــرمایه و فق ــکیل س ــف در تش ــد. ضع ــدا كن ــت را پي ــه حرك ــد زمين ــي بتوان خصوص
بهــره وری در اقتصــاد ایــران دو مانــع مهــم بــر ســر راه رشــد اقتصــادی بــه شــمار مي رونــد 
ــا    تشــدید شــده اند.  ــش تصدی گری ه ــا افزای ــورد طــی ۱۰ ســال گذشــته ب ــردو م ــه ه ک
ــل  ــت نیســت بلکــه در همــه نهادهــای عمومــی قاب ــه دول ــوط ب ــن موضــوع فقــط مرب ای
ــهرداری ها   ،  ــه ش ــت بلک ــبه نظامی نیس ــای ش ــور نهاده ــم منظ ــط ه ــت. فق ــاهده اس مش

بنیادها و سازمان ها   ی تامین اجتماعی هم با این مشکل ساختاری مواجه هستند.
ــر  ــال هاي اخي ــي س ــب سياس ــاي ملته ــا فض ــات ب ــن الزام ــردن اي ــم ك ــا فراه ام
امكان پذيــر نيســت و بنابرایــن همگــی بایــد در ایــن جهــت حرکــت کنیــم کــه از يــك ســو 
آرامــش در فضــای اقتصــادی کشــور حاکــم شــود و از ســوی دیگــر متعهدانــه بــه ســمت 

اصالح مسیرها و روندها پیش برویم. 



چرا اقتصاد ایران 
راه کره جنوبی را نمی رود؟
تحلیلی درباره دالیل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران* 

چنــد مــاه قبــل مقاله نویــس شناخته شــده یکــی از نشــریات بین المللــی 
اقتصــادی در تحلیــل وضعیــت اقتصــاد ایــران جملــه بســیار گویایــی را بیــان کرده بود: 
ــن  ــه ای ــول ب ــال پ ــی انتق ــبی دارد ول ــرایط مناس ــرمایه گذاری ش ــرای س ــران ب »ای
کشــور مثــل ســاخت خانــه در مرکــز شــهری غبارآلــود اســت. ممکــن اســت غبــار 
روی زمیــن بخوابــد و ببينیــد بــا دشــتی زیبــا طــرف هســتید یــا اینکــه غبــار از میان 
بــرود و متوجــه شــوید وســط بیابانــی ایســتاده اید.« تعبیــر عجیبــی اســت کــه هــم 
نشــان می دهــد مــا شــرایط خوبــی داریــم و هــم تاییــد می کنــد تصویــر نامطلوبــی 

از خود به جهان ارائه داده ایم. 
ــال و  ــو، جنج ــاد، هیاه ــم براقتص ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــور حت ــه ط ب
ــن  ــد. بنابرای ــه توســعه کشــور نمی کن بحران ســازی های کم اهمیــت هیــچ کمکــی ب
ــش  ــا نمای ــی را ب ــرمایه گذاران خارج ــم س ــا نمی خواهی ــم ی ــروز نمی توانی ــر ام اگ

* سرمقاله شماره 48 ماهنامه  آینده نگر/ خرداد ۱۳95
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ــرزمین  ــن س ــذب ای ــران ج ــاد ای ــی اقتص ــیل های واقع ــز از پتانس ــری دل انگی تصوی
کنیــم، بهتــر اســت شــرایطی را رقــم نزنیــم کــه آنهــا از مــا دورتــر شــوند. البتــه کــه 
ــد را  ــی از امی ــام، موج ــرای برج ــاتحریم و اج ــادی پس ــت اقتص ــبختانه وضعی خوش

ایجاد کرده و آرزو داریم این تحلیل بدبینانه به واقعیت تبدیل نشود. 
ــرای  ــا ب ــات و فرصت ه ــا، امکان آنچــه پیــش روی ماســت، کوهــی از توانمندي ه
توســعه کشــور اســت ولــی چــرا در هیــچ زمانــی ایــن پتانســیل ها بــه بــار نمی نشــیند 
ــن  ــه ای ــی را نمــی رود؟ پاســخ ب ــره جنوب ــد ک ــران راه کشــورهایی مانن و اقتصــاد ای
ســوال خیلــی پیچیــده نیســت. عزمــی کــه در کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی بــرای 
توســعه وجــود داشــت، هنــوز در ایــران نمایــان نشده اســت. هنــوز هــم مــا از مانــع 
بــا  نکرده ایــم و فضــای کســب وکارمان متناســب  اول توســعه کشــور عبــور 
خواســته هایمان نیســت و از آن مهم تــر اینکــه کمــاکان جســارت تصمیم گیری هــای 
ــاور تبدیــل نشــده اســت. مــا امــروز در رکــود ســختی  ــه ب بــزرگ در دل مدیــران ب

هستیم ولی آیا کره جنوبی وضعیت بهتری از ما داشت؟ 
پنجــاه ســال پیــش، کــره جنوبــی فقیرتــر از بولیــوی و موزامبیــک بــود و امــروز 
ثروتمندتــر از نیوزيلنــد و اســپانیا اســت. درآمــد ســرانه در کــره جنوبــی اکنــون تقریبا 
بــه 25هــزار دالر در ســال رســیده اســت. بــرای پنجــاه ســال، اقتصــاد کــره جنوبــی 
ــور  ــان کش ــه چن ــروز ب ــرده و ام ــد ک ــد رش ــال 7 درص ــر س ــن ه ــور میانگی ــه ط ب
قدرتمنــدی تبدیــل شــده کــه هیــچ تصمیــم  بزرگــی بــدون حضــور کره جنوبــی در 
جهــان اتخــاذ نمی شــود. در دهــه 7۰ میــالدی دولــت کــره جنوبــی، بــا برنامه ریــزی 
ــن سیاســت،  ــد، از دل ای ــی بع ــت و مدت ــا رف ــت از بنگاه ه ــه ســمت حمای ــق ب دقی
ــره  ــاد ک ــدند. اقتص ــد ش ــونگ متول ــدای و سامس ــد هیون ــی مانن ــرکت های برزگ ش
جنوبــی، بحران هایــی بســیار بدتــر از وضعیــت رکــود اقتصــاد ایــران را تجربــه کــرده 
ولــی سیاســت گذاران ایــن کشــور از آنچــه رخ داده درس گرفته انــد و بــا واکنش هــای 
درســت حتــی از بحــران مالــی بــزرگ کشــورهای شــرق آســیا در دهــه 9۰ نیــز بــا 
کمتریــن خســارت بیــرون آمدنــد. دولــت کــره جنوبــی در مواجهــه بــا ایــن بحــران 
اصالحــات جســورانه ای را انجــام داد: بانک هایــی را کــه عملکــرد ناامیدکننده داشــتند 
ــا بحــران مواجــه شــده  ــه ب ــد ورشکســتگی شــرکت هایی را ک ــرد، فرآین ــل ک تعطی
بودنــد مدیریــت کــرد و مهم تــر از همــه اینکــه مقــررات نظــام مالــی ایــن کشــور را 
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بهبــود بخشــید. آنچــه کــره جنوبــی را موفــق کــرد، جســارت مدیــران بــود. آیــا ما هم 
مي توانیــم چنیــن رفتــاری را تکــرار کنیــم؟ فعــال کــه چنــد مانــع مهــم در اقتصــاد 

ایران نشان می دهد از این وضعیت فاصله داریم.

وضعیت امروز ما چگونه است؟
ــا وجــود ايــن، تصویــری کــه از آینــده کوتاه مــدت اقتصــاد ایــران وجــود دارد،  ب
خبــر از بهبودهــای نســبی مي دهــد. برآوردهــای نهادهایــی ماننــد صنــدوق 
بین المللــی پــول تاییــد می کنــد رشــد اقتصــادی ســال جــاری مثبــت خواهــد بــود. 
البتــه برخــی کارشناســان ایــن پیش بینــی را خوش بینامــه می داننــد. بــا ایــن حــال 
تحلیل هــا نشــان می دهــد امســال رشــد ۳درصــدی از محــل فــروش نفــت و 
ــه خواهیــم کــرد. بنابرایــن ســال  2درصــدی را از بخش هــای دیگــر اقتصــادی تجرب
95 می توانــد بــا رشــد 5درصــدی همــراه باشــد و البتــه کــه ایــن رشــد بــرای خــروج 
قطعــی از رکــود اقتصــادی ناکافــی اســت ولــی امیدوارکننــده اســت. در صورتــی کــه 
اقتصــاد ایــران قصــد خــروج از رکــود مطلــق را داشــته باشــد، حداقــل بایــد طــی 5 

سال متوالی رشدهای باالتر از 6 تا 8 درصد را تجربه کند. 
بنابرایــن نبایــد تصــور کــرد کــه رشــد مثــال ۳درصــدی در یــک ســال و رشــد 
ــداوم  ــت، ت ــاز اس ــه نی ــد و آنچ ــل می کن ــکل را ح ــر، مش ــال دیگ ــدی در س 5درص
رشــدهای باالســت. تحلیــل هــر کارشــناس واقع بینــی نشــان می دهــد دســتیابی بــه 
رشــد مســتمر، مســتلزم انجــام برخــی اصالحــات اساســی و جســورانه در ســاختار 
اقتصــاد کشــور اســت. بازنگری هــا نیــز بهتــر اســت از جایــی آغــاز شــود کــه خــود 

بانی مشکالت بسیاری بوده است: »نظام بانکی«.
ــر  ــز و درشــت اســت و از همــه بدت ــو از ضعف هــای ری ــران ممل نظــام بانکــی ای
ــن  ــران، همی ــاد ای ــع اقتص ــه نف ــی ب ــای بین الملل ــود فض ــس از بهب ــی پ ــه حت اینک
ــام  ــراه نظ ــود را هم ــد خ ــد و نمی توانن ــب مانده ان ــه عق ــان از قافل ــا همچن بانک ه
ــت های  ــول سیاس ــران محص ــی ای ــی بانک ــت کنون ــد. وضعی ــی کنن ــی جهان بانک
ــا  ــده ام ــته ش ــان برداش ــا از می ــه تحریم ه ــروز اگرچ ــت. ام ــته اس ــت گذش نادرس
ــد  ــرار کنن ــاط برق ــی ارتب ــرکای خارج ــا ش ــته اند ب ــوز نتوانس ــی هن ــای ایران بانک ه
چــرا کــه از تطبیــق شــرایط خــود بــا مقــررات جهانــی ناتــوان هســتند و ایــن جریــان 
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هــم دقیقــا مصــادف بــا زمانــی شــده کــه مــا نیــاز بــه بهبــود شــرایط بانکــی کشــور 
داریم. 

ــه یــک دهــه گذشــته تغییــرات بســیاری  مقــررات بانکــی بین المللــی نســبت ب
ــدام از  ــوز هیچ ک ــه هن ــته ک ــاق داش ــا پولشــویی و قاچ ــارزه ب ــه مب ــژه در زمین به وی
ــا  ــی ب ــن حت ــدارد. بنابرای ــی ن ــا معنای ــم در نظــام بانکــی و اقتصــادی م ــن مفاهی ای
برداشــته شــدن تحریم هــا نیــز زمــان زیــادی بــرای همسان ســازی قواعــد بانکــداری 

در ایران و جهان الزم است. 
امــا ایــن تمامــی مشــکل نیســت. مــا در حوزه هــای مهمــی ماننــد نرخ گــذاری 
ــم.  ــیدگی کنی ــرعت رس ــه آن به س ــد ب ــه بای ــم ک ــدی داری ــکالت ج ــم مش ارز ه
ــر  ــذار ب ــاخص اثرگ ــن ش ــول، مهم تری ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن ــاس گ براس
مقاومت پذیــری اقتصــاد، مدیریــت بــر نــرخ ارز اســت. در واقــع هرچــه سیاســت گذار 
ــر شــوک ها از خــود  ــت بیشــتری در براب ــر باشــد، اقتصــاد مقاوم ارزی انعطاف پذیرت
نشــان خواهــد داد. یکــی از اختالفــات مهــم آمریــکا و چیــن نیــز بــر ســر نــرخ ارز 
اســت؛ چیــن بــرای توســعه صــادرات خــود نــرخ یــوآن را پاییــن نــگاه مــی دارد. امــا 
ــی از  ــد و یک ــت می کن ــد حرک ــن رون ــس ای ــران، عک ــت گذاری ارزی در ای سیاس
دالیــل کــه نمی توانیــم صــادرات درخــور توجهــی داشــته باشــیم. دولــت یــا دولت هــا 
بــه  دلیــل برخــی مصلحت اندیشــی های سیاســی حاضــر نیســتند در مــورد موضوعــی 
ــز  ــته نی ــال گذش ــی دو س ــند. ط ــته باش ــع داش ــری قاط ــرخ ارز تصمیم گی ــد ن مانن
ــازی و  ــت واقعی س ــا سیاس ــده ت ــا ش ــت تقاض ــران از دول ــاق ته ــون ات ــا از تریب باره

تک نرخی سازی ارز را دنبال کند. 
ــه  ــز ب ــرخ ارز نی ــی اصــالح شــود و  ن ــه موضــوع بانک ــی ک ــی در صورت ــا حت ام
ــه آســتانه مطلوبیــت  ــران ب ــاز هــم اقتصــاد ای ســمت واقعی ســازی حرکــت کنــد، ب
نمی رســد. شــاید یکــی از شــاخص ترین ضرورت هــای امــروز اقتصــاد کشــور اصــالح 
نظــام اداری و بوروکراســی حاکــم بــر فضــای کســب وکار باشــد. متاســفانه بایــد گفــت 
ــن  ــری در ای ــدام موث ــش بوروکراســی، اق ــه کاه ــت در زمین ــای دول ــم تالش ه به رغ
زمینــه رخ نــداده اســت. بنابرایــن ایــن انتظــار از دولــت وجــود دارد کــه در زمینــه 

حذف مقررات زائد موثرتر عمل کند.
نــه بــر مدیــران دولتــی، نــه بــر اقتصاددانــان و نــه بــر فعــاالن بخــش خصوصــی 
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ــد  ــی از فرآین ــت، عقب ماندگ ــت نف ــش قیم ــبب کاه ــه س ــه ب ــت ک ــیده نیس پوش
ــرمایه گذاری های  ــه س ــاز ب ــاد، نی ــر اقتص ــم ب ــی حاک ــود فعل ــران رک ــعه و بح توس
ــن  ــرای چنی ــرایط ب ــفانه ش ــی متاس ــود دارد. ول ــران وج بســیار کالن در اقتصــاد ای

سرمایه گذاری مهیا نیست. 
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــرمایه ب ــکیل س ــبت تش ــه نس ــد ک ــان می ده ــا نش برآورده
داخلــی از ۳8.2 در ســال 2۰۱2 بــه 29.7 در ســال 2۰۱5 کاهــش یافتــه اســت و ایــن 
بــدان معناســت کــه رشــد ســرمایه گذاری نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی طــی 
ــن کاهــش ناشــی از ســقوط  تنهــا چهــار ســال، ۱۰ درصــد افــت داشــته اســت. ای
قیمــت نفــت و کاهــش بنیــه بخــش خصوصــی اســت و بهتریــن راهــکار  بــرای بهبــود 
ــع و  ــع موان ــدی، رف ــا 5درص ــد 4 ت ــه رش ــتیابی ب ــرمایه گذاری و دس ــت س وضعی

شفاف سازی است.
ــادی،  ــت های اقتص ــه سیاس ــت ک ــن اس ــت ای ــی از دول ــش خصوص ــع بخ توق
صنعتــی و تجــاری اگــر نمــی توانــد بــرای یــک دوره 5 ســاله تثیــت شــود، حداقــل 
بــرای یکســال تثبیــت شــود. بــر اســاس قانــون رفــع موانــع تولیــد، دولــت موظــف 
ــد از بخــش خصوصــی  ــا صــدور بخشــنامه جدی ــی ی ــر قانون ــر تغیی ــرای ه شــده ب
نظرخواهــی کنــد کــه ایــن امــر انجــام نمی گیــرد. الزم اســت، بخشــنامه ها و 
آیین نامه هــای جدیــد تعرفــه ای، گمرکــی و ماننــد آن، بــا یــک پیش آگهــی 
ســه ماهه صــادر شــوند و بعــد از ایــن مــدت اجرایــی شــوند. امــا ایــن مســئله نیــز 
اجــرا نمی شــود و شــاهد ایــن هســتیم کــه ناگهــان مقرراتــی تــازه تصویــب و اجــرا 
می شــود. وقتــی ســرمایه گذاران داخلــی بــا چنیــن نااطمینانــی مواجــه باشــند، جذب 
ــت و  ــن اســت کــه دول ســرمایه گذاری های خارجــی دور از انتظــار اســت .انتظــار ای

دستگاه های اجرایی قانون را رعایت کنند. 
امــا عجیب تریــن موضــوع بــه جــای دیگــری مربــوط مي شــود. درحالی کــه همــه 
ــاه  ــی کوت ــم طــی دوره زمان ــس نه ــان مجل ــه شــده، ناگه ــت دوخت ــه دول ــا ب نگاه ه
ــت  ــه سیاس ــا را در عرص ــد آنه ــد بای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــورت داد ک ــی را ص اقدامات
تحلیــل کــرد. کمتــر از یــک مــاه بــه حضــور مجلــس آینــده مانــده و ناگهــان مجلــس 
نهــم موجــی از مصوبــات را بــه تصویــب می رســاند کــه بــرای دولــت تعهــدآور و بــرای 

بخش خصوصی رنج آور است. 
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ــات  ــن تصمیم ــه ای ــوخت از جمل ــردن س ــی ک ــوخت و دونرخ ــت کارت س تثبی
ــس اتخــاذ شــده اســت؛ درحالی کــه ســهمیه بندی  ــراً از ســوی مجل اســت کــه اخی
بنزیــن و دونرخــی کــردن بنزیــن بــه تــداوم رانت جویی هــا دامــن می زنــد. از حــذف 
ــه  ــز ب ــا نی ــدون رب ــداری ب ــون بانک ــه قان ــون بودجــه و ارائ ــای ۱9 و 2۰ قان تبصره ه
عنــوان تعــداد دیگــری از اقدامــات شــتاب زده مجلــس می تــوان یــاد کــرد. از ســوی 
دیگــر بررســی ضرب االجلــی برنامــه ششــم توســعه هــم جــای تعجــب و تاســف دارد. 
ایــن برنامــه بــه عنــوان ســند راهبــردی اقتصــاد و جامعــه ایــران شــناخته مي شــود و 
بــا اتــکای بــه آن بایــد مســیر پیــش روی را تشــخیص داد امــا مجلــس بــه نحــوي 
شــتاب زده اقــدام بــه بررســی ایــن برنامــه کــرده اســت. بنابراین یکــی از خواســته های 
ــه  مشــخص بخــش  خصوصــی از مجلــس آینــده ایــن اســت کــه در اولیــن اقــدام ب
بررســی مصوبــات دو مــاه گذشــته مجلــس نهــم بپــردازد و در صــورت نیــاز در برخــی 

از آنها بازنگری انجام دهد. 
ــات  ــه موضوع ــد رســیدگی ب ــده بای ــس آین ــی مجل ــت و حت ــت دول ــروز اولوی ام
ــازی و  ــه کوچک س ــور نمون ــه ط ــد. ب ــی باش ــای فرع ــی اولویت ه ــی و فراموش اصل

چابک سازی دولت یکی از همین اولویت های فوری است.  
انتظــار جامعــه از دولــت و بلکــه از تمــام حاکمیت کشــور این اســت کــه مجادالت 
را ر هــا کننــد و بــا وفــاق بــه ســمت توســعه کشــور پیــش برونــد. نیــاز کشــور ایــن 
ــران  ــی، س ــای سیاس ــا و جناح  بندی ه ــه رنگ بندی ه ــه ب ــت بی توج ــه دول ــت ک اس
ــور  ــت کش ــه اولوی ــاد را ب ــوع اقتص ــت، موض ــی و هم جه ــری مل ــوا در تصمیم گی ق
تبدیــل کننــد و نه تنهــا در شــعار، کــه در عمــل حداقــل بــه آنچــه امــروز بحران ســاز 
ــل  ــه اقتصــادی توســعه یافته تبدی ــی را ب ــد. آنچــه کــره جنوب شــده، رســیدگی کنن
کــرده، عــالوه بــر تمامــی فاکتورهــا یــک اقدام اساســی اســت: »آنهــا تصمیــم گرفتند 
و عمــل کردنــد.« مــا چــه مي کنیــم؟ شــاید بهتریــن روش همــان »اقــدام و عمــل« 

باشد. 



چرا ركود 
همچنان پابرجاست؟

اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی همان رفع موانع کسب وکار است * 

طــی ســه مــاه سپری شــده از ســال جــاری، گفت  وگــو در مــورد موضــوع اقتصــاد 
مقاومتــی و الزامــات اجــرای آن در میــان صاحب نظــران، مدیــران دولتــی و فعــاالن 
بخــش خصوصــی آغــاز شــده و همچنــان هــم ادامــه دارد. همه جــا ســخن از اجــرای 
ــر  ــذار و تصمیم گی ــات تاثیرگ ــی مقام ــا تمام ــت و تقریب ــادی اس ــه اقتص ــن برنام ای
کشــور مهــر تاییــد بــر آن زده انــد. البتــه کــه حافظــه تاریخــی اقتصــاد ایــران مشــابه 
چنیــن رفتارهایــی را بــرای برنامه  هــای توســعه ای و به خصــوص برنامــه چهــارم نیــز 
ــد و  ــر می کنن ــان تقدی ــد، کارشناس ــد می کنن ــران تایی ــن دارد. همیشــه مدی در ذه
فعــاالن بخــش خصوصــی چشــم بــه رفتارهــای تصمیم گیــران و مجریــان اقتصــادی 
کشــور مي دوزنــد. امــا چــه رازی وجــود دارد کــه هــر برنامــه و ایــده ای کــه چنیــن 

ستایش مي شود، رخت اجرا به تن نمی کند؟ 

* سرمقاله شماره 49 ماهنامه  آینده نگر/ تیر ۱۳95
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چرا برنامه ها  شکست مي خورند؟ 
ــار  ــادی چه ــای اقتص ــی برنامه ه ــدم کامیاب ــل ع ــی دالی ــی و آسیب شناس بازبین
دهــه گذشــته می توانــد مســیر پیــش روی اقتصــاد ایــران را روشــن تر کنــد. 
متاســفانه هیــچ گاه در مــورد برنامه هــای اقتصــادی و به خصــوص برنامه هــای 
ــن  ــر ای ــه متاخ ــه اســت. نمون ــته صــورت نگرفت ــرد گذش ــل عملک ــعه ای، تحلی توس
ــروز  ــوط اســت. ام ــود اقتصــادی« مرب ــروج از رک ــه »سیاســت های خ ــی، ب بی توجه
تحلیل گــران اقتصــادی نمی داننــد چنــد درصــد از ایــن برنامــه اجرایــی شــد، کــدام 
ــه اي  ــه برنام ــود و اینک ــق ب ــال موف ــا  کام ــدام بخش ه ــورد، ک ــت خ ــا  شکس بخش ه
ــید.  ــا رس ــه کج ــد ب ــات ده ــران را نج ــاد ای ــت اقتص ــد داش ــه قص ــن ک این چنی
ــور  ــه ط ــته رخ داده، ب ــای گذش ــرای برنامه ه ــن و اج ــه در تدوی ــی آنچ آسیب شناس
ــای  ــت به ج ــر اس ــروز بهت ــد. ام ــی باش ــای آت ــای برنامه ه ــد راه گش ــم می توان حت
ــی و  ــته بررس ــای گذش ــق برنامه ه ــدم توفی ــت ع ــد، عل ــای جدی ــن برنامه ه تدوی
تحلیــل شــود. ســواالت بســیاری در مــورد عملکــرد دولت هــا  و برنامه هــا ی اقتصــادی 
وجــود دارد.  چگونــه طــی تمامــی ســال های گذشــته و بــا وجــود درآمدهــای نفتــی 
ــدا  ــورد نظــر دســت پی ــه رشــد اقتصــادی م ــای اقتصــادی ب ــواع برنامه ه ــورم ان و ت
ــند  ــن س ــوان عالی تری ــه عن ــی ب ــون اساس ــل 44 قان ــرای اص ــرا اج ــم؟ چ نکردی
ــت  ــدازه دول ــرا ان ــه چ ــر اینک ــت؟ از آن مهم ت ــق نبوده اس ــور موف ــادی کش اقتص
کوچــک نشــده و همچنــان قــوه مجریــه نقش بســیار پررنگــی در اقتصــاد ایــران دارد؟ 
ــت  ــت دول ــام روی دس ــرح نیمه تم ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 5۰۰ ه ــرا بی چ
ــاد  ــررات در اقتص ــن و مق ــوه قوانی ــد انب ــه تولی ــوال ب ــن س ــت؟ رنج آورتری مانده اس
ایــران مربــوط اســت. چــرا در هــر دوره مجلــس، صدهــا قانــون جدیــد وضع می شــود، 
ــواالت  ــود؟ س ــی بررســی ش ــن قبل ــب قوانی ــرد و نتیجــه تصوی ــه عملک ــدون اینک ب
دیگــری از ایــن دســت را نیــز می تــوان فهرســت کــرد. امــروز نگرانــی ایــن اســت کــه 
اقتصــاد مقاومتــی هــم در عــوض آسیب شناســی برنامه هــای قبلــی و بررســی دالیــل 
شکســت و عــدم توفیــق آنهــا خــود بــه ارائــه برنامــه ای جدیــد بپــردازد کــه نتیجه آن 
ــی،  ــاق بازرگان ــل ات ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاکام اس ــای ن ــواع ایده ه ــدن ان ــته ش انباش
ــا رویکــردی آسیب شناســانه  صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران تــالش می کنــد ب
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ــدم  ــل ع ــی، دالی ــن بررس ــس ای ــد و از پ ــل کن ــی را تحلی ــاد مقاومت ــه اقتص برنام
موفقیت برنامه ها ی قبلی را بیابد. 

یک: دولت بزرگ و سنگین
تقریبــا بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی مشــخص شــده کــه برخــالف شــعارهای 
ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــه کوچک ســازی خــود ندارن ــه ای ب مرســوم، دولت هــا عالق
کــه اقتصــاد ایــران بــه دلیــل رکــود و رشــد پاییــن بــه تحــرک و چاالکــی نیــاز دارد 
ولــی در حــال حاضــر و بــا وجــود منابــع انــدک، عمــال قــوه مجریــه تمامــی بودجــه 
کشــور را می بلعــد. دولــت بــزرگ و مداخله گــر مانــع از رشــد اقتصــاد مي شــود و بــا 
ــرای تنفــس  حضــور گســترده خــود در تمــام بخش هــا ی اقتصــاد کشــور، فضــا را ب
بخــش خصوصــی تنــگ مي کنــد. دولــت بــزرگ و رخــوت زده در نهایــت منجــر بــه 
اســتهالک هرچــه بیشــتر نظــام کارشناســی و ســرمایه های کشــور مي شــود. در ایــن 
ــران  ــدان اقتصــاد ای ــوده بخــش خصوصــی از می ــه و کارآزم ــران باتجرب شــرایط مدی
خــارج مي شــوند. بنابرایــن برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد به صراحــت و دقــت تکلیــف 
خــود را بــا ایــن موضــوع روشــن کنــد و گام هــای عملیاتــی و نــه شــعاری در جهــت 
ــاد  ــوذ در اقتص ــزان نف ــم و می ــن حج ــا ای ــی ب ــردارد. دولت ــت ب ــازی دول کوچک س

اساسا اجازه موفقیت به هیچ برنامه اقتصادی اي نمی دهد. 

دو: عدم شفافیت و بحران فساد
اگــر قــرار اســت ســرمايه گذاران خارجــی میهمــان اقتصــاد ایــران شــوند، قطعــا 

باید شفافیت در فضای اقتصادی ایران گسترش پیدا کند. 
اقتصــاد کشــورهایی توســعه پیــدا کــرده کــه شــفافیت در آن اصلــی تخطی ناپذیر 
بوده اســت. امــا اقتصــاد ایــران نه تنهــا شــفاف نیســت، بلکــه به شــدت فســادزده نیــز 
شــده اســت. ســرمايه گذار خارجــی و داخلــی بــرای حضــور جــدی در عرصــه اقتصــاد 
ــادی در  ــا ی اقتص ــاز دارد. برنامه ه ــاد نی ــاری از فس ــش و ع ــای اطمینان بخ ــه فض ب
ایــران بــه طــور معمــول کمکــی بــه افزایــش شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد نکــرده و 

این دو عنصر در رابطه ای معکوس منجر به شکست برنامه ها  شده اند. 
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سه: تثبیت سیاست های اقتصادی
ــدون  ــدی در فضــای پرنوســان و ب ــدت و مول ــچ ســرمایه گذاری بلندم ــا هی قطع
ثبــات شــکل نمی گیــرد یــا حداقــل اینکــه دوام پیــدا نمی کنــد. امــروز فعــال بخــش 
خصوصــی بــا انبوهــی از قوانیــن دســت وپاگیر مواجــه اســت و از آن بدتــر اینکــه بــاز 
ــه  ــان ب ــه همچن ــت ک ــه اس ــی مواج ــا و آیین نامه های ــن، بخش نامه ه ــا قوانی ــم ب ه
صــورت ناگهانــی روی ســر اقتصــاد کشــور خــراب مي شــوند. اینکــه در اقتصــاد ایــران 
ایــن حجــم از قانــون و بخش نامــه وجــود دارد، ارتباطــی بــه تحریم هــا  یــا مشــکالت 
دیگــر نــدارد. ایــن اتفــاق محصــول ســوءمدیریت یــا کم دقتــی مدیــران طــی تمامــی 

سال ها ی گذشته است. 
ــش  ــد، بخ ــالغ ش ــب وکار اب ــای کس ــتمر فض ــود مس ــون بهب ــه قان ــی ک هنگام
خصوصــی امیــدوار بــود موانــع بــزرگ از پیــش پــای اقتصــاد ایــران برداشــته شــود. 
مــواد 2 و ۳ قانــون بهبــود مســتمر محیــط كســب وكار تاکیــد می کنــد کــه دولــت در 
تدویــن و اصــالح مقــررات و آیین نامه هــا نظــرات اتاق هــا  و تشــکل ها ی اقتصــادی را 
ــد و هــم تخطــی از  ــی رخ نمی ده ــن اتفاق ــی در عمــل چنی ــد؛ ول ــت کن ــز دریاف نی
قانــون صــورت مي گيــرد و هــم روزانــه قوانیــن و آیین نامه هایــی بــه تصویــب 

می رسد که در مقابل کار بخش خصوصی، مانع ایجاد می کند.

چهار: عدم تناسب درآمدها و هزینه ها
یکــی از دالیــل همیشــگی شکســت  برنامه هــای اقتصــادی در ایــران مربــوط بــه 
عــدم تناســب درآمدهــا و هزینه هاســت. بــه طــور معمــول در برنامه هــای اقتصــادی 
و توســعه ای کشــور هزینــه و درآمــد تناســبی ندارنــد. در برنامــه پنج ســاله ششــم و 
ــد 8  ــه رش ــران ب ــاد ای ــه اقتص ــده ک ــی ش ــی پیش بین ــاد مقاومت ــند اقتص ــل س ذی
درصــدی برســد ولــی بررســی واقع بینانــه شــرایط اقتصــادی کشــور نشــان می دهــد 
کــه بــا توجــه بــه منابــع داخلــی، حداکثــر رشــد 4 درصــدی قابــل حصــول اســت. 
ــش  ــه بخ ــه ک ــران را گرفت ــاد ای ــان اقتص ــرایطی گریب ــرمایه در ش ــود س ــن کمب ای
مهمــی از منابــع کشــور بــه صــورت یارانه هــای نقــدی و غیرنقــدی هــدر مــی رود. در 
ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه نیازهــای مالــی کشــور، بخــش مهمــی از ســرمایه های 
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مــورد نیــاز کشــور بایــد از طریــق ســرمایه گذران خارجــی تامیــن شــود. امــا نکتــه 
ــه دالیــل غیراقتصــادی ماننــد مالحظــات سیاســی حاضــر  ــت ب اینجاســت کــه دول
ــن در  ــرود. ای ــرژی ب ــا ی ان ــه حامل ه ــدی و یاران ــه نق ــار حــذف یاران ــر ب نیســت زی
حالــی اســت کــه امــروز کاهــش جهانــی قیمــت انــرژی فضــای بســیار مناســبی ایجاد 

کرده تا یکی از مشکالت کهنه اقتصادی کشور حل شود. 
بنابرایــن یکــی از اولویت هــای برنامــه اقتصــاد مقاومتــی می توانــد ایجــاد تــوزان 
بیــن درآمدهــا و هزینه هــا  و همچنیــن ایجــاد ملزومــات الزم بــرای جــذب ســالیانه 

5۰ میلیارد دالر سرمايه گذاری خارجی باشد. 
 

پنج: ارز دونرخی 
ــه  ــن برنام ــه فرامی ــه ب ــدون توج ــرخ ارز ب ــت ن ــط تثبی ــاذ سیاســت های غل اتخ
ــرخ ارز در  ــدی ن ــد 4 درص ــرل رش ــم و کنت ــم و ده ــای نه ــعه در دوره دولت ه توس
ســال های قبــل از ۱۳9۰، بــدون توجــه بــه مالحظــات اقتصــادی و تکلیــف برنامــه بــه 
افزایــش ســالیانه نــرخ ارز، حداقــل معــادل تقاضــای تــورم جهانــی و تــورم داخلــی، 
ــه  ــه نحــوی ک ــه نوســان شــدید ارزی در ســال ها ی ۱۳9۱ و ۱۳92 شــد ب منجــر ب
ــن  ــر حــدود 62 درصــد رسیده اســت. ای ــغ ب ــه عــددی بال ــرخ ارز ســالیانه ب رشــد ن
ــی  ــاد مل ــر اقتص ــاکان گریبان گی ــادی آن کم ــای اقتص ــه تکان ه ــدید ک ــان ش نوس
ــا  ــه رشــد تقاضــا را ب ــرد ک ــل ک ــران تحمی ــر اقتصــاد ای ــی ب ــان مصیبت اســت، چن
اخــالل و تولیــد را بــا رکــود مواجــه ســاخت. نگاهــی گــذرا بــه اقتصــاد جهــان گویــای 
آن اســت کــه عمده تریــن چالــش اقتصادهــای نوظهــور بــا بازارهــای بــزرگ جهانــی 
ــرخ پــول ملــی کشــورهای مذکــور خالصــه مي شــود. تــالش امریــکا و  در تعییــن ن
اتحادیــه اروپــا در اقنــاع دولت ها یــی نظیــر چیــن بــه افزایــش ارزش پــول ملــی و بــه 
تبــع آن اقنــاع احساســات ملــی، سیاســت ها یي غیراقتصــادی اســت کــه نه فقــط در 
خــالف جهــت منویــات اقتصــاد مقاومتــی در مواجــه بــا فســاد، رانــت بــرای گروه ها ی 
خــاص و افزایــش کارایــی صنعــت، بلکــه در راســتای حــذف مزیت هــا ی اقتصــادی 
عمــل کــرده و بــا ایجــاد زمینــه عــدم شــفافیت و ایجــاد رانــت، سرنوشــت محتــوم آن 
ــر پــول ملــی اســت. از ســوی دیگــر  تورمــی لجام گســیخته و تحمیــل نوســان آن ب
یارانــه در نظــر گرفته شــده بــرای نــرخ ارز عمــال باعــث شــده کــه تولیــدات داخلــی در 
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ــت  ــل رقاب ــود، غیرقاب ــور مي ش ــت وارد کش ــا ارز ارزان قیم ــه ب ــه ک ــا آنچ ــه ب مقایس
شــود و در چنیــن شــرايطي، طبیعــی اســت کــه در عرصــه صــادرات و رقابــت جهانــی 
نیــز از پیــش مغلــوب باشــیم. پاییــن نــگاه داشــتن دســتوری نــرخ ارز، یارانــه ای اســت 
کــه بــه واردات داده مي شــود کــه حتــی واردکننــدگان کاالی قاچــاق و واردکننــدگان 
ــد  ــز از آن بهره من ــی نی ــروبات الکل ــدر و مش ــواد مخ ــل م ــاز مث ــای غیرمج کااله
ــرخ  ــر از ن ــرخ پایین ت ــا ن ــص ارز ب ــده از تخصی ــت ایجادش ــن ران ــوند. همچنی مي ش
بــازار کــه خــود آن هــم بــه صــورت دســتوری پایین تــر از نــرخ واقعــی اســت، عــالوه 
ــز  ــالم را نی ــای س ــی بنگاه ه ــرار دادن موضــوع ســالمت اداری، حت برتحت الشــعاع ق
ــرار مي دهــد. از ســوی دیگــر چندنرخــی  ــرالزم ق تحــت نظــارت و بازرســی ها ی غی
ــا  ــادی و بانک ه ــا ی اقتص ــر بنگاه ه ــاب ها و دفات ــازی حس ــال شفاف س ــودن ارز عم ب
را غیرممکــن کــرده و از طرفــی تبدیــل بــه گلــوگاه بــرای تولیــد و فعالیــت مســتمر 

این بنگاه ها  شده است. 

شش: مالیات نگرانی بزرگ بنگاه ها 
رکــود اقتصــاد ایــران را رهــا نمی کنــد و از آن بدتــر اینکــه سیاســت گذاری ها ی 
اقتصــادی کشــور نیــز بــه ســمتی نمــی رود تــا فضــای حاکــم بــر بنگاه هــای صنعتــی 
ــه  ــن اســت ک ــران ای ــم اقتصــاد ای ــاز مه ــی نی ــد. در شــرایط فعل ــود یاب ــدری بهب ق
بســترهای الزم بــرای بهبــود شــرایط بنگاه هــا  مهیــا شــود و بــه روش هــای مختلــف، 
توســعه كســب وكارها مــورد تشــویق قــرار گیــرد. یــک شــاخص بســیار مهــم در ایــن 

زمینه نیز اصالح رویه های حاکم بر نظام مالیات ستانی کشور است. 
از اقتصــاد  متاســفانه نظــام مالیاتــی به جــای تمرکــز روی مالیات ســتانی 
زیرزمینــی، فشــار را روی دوش واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کشــور بیشــتر می کند. 
بخــش  خصوصــی کشــور هیــچ گاه اعــالم نکــرده انگیزه ای یــا عالقــه ای بــرای پرداخت 
مالیــات نــدارد ولــی گالیــه بــه جایــی مربــوط می شــود کــه نظــام اداری و مالیاتــی 
ــادی  ــای اقتص ــرایط بنگاه ه ــت ش ــر نیس ــم حاض ــود ه ــی در دوران رک ــور، حت کش
ــوان  ــی مي ت ــوزه مالیات ــن ح ــد. در همی ــب وكار را درک کن ــان كس ــور و صاحب کش
حداقــل ســه اقــدام اصالحــی صــورت داد کــه در کوتاه مــدت بــه وضعیــت بنگاه هــا ی 

کشور کمک مي کنند. 
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مالیــات ســال 94 براســاس ســال 93: یــک راهــکار اجرایــی بــرای حرکــت در 
ایــن مســیر اصــالح رونــد مالیات گیــری بــه شــیوه ای اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد 
ــور  ــدی کش ــای تولی ــه واحده ــرای کلی ــته، ب ــال گذش ــدی س ــادی صفردرص اقتص
ــا افزایشــی معــادل شــاخص تــورم تولیدکننــده  مالیــات قطعی شــده ســال ۱۳9۳، ب
ــوان  ــرایط مي ت ــن ش ــرد. در ای ــرار گی ــال ۱۳94 ق ــات در س ــن مالی ــالک تعیی م
ــش  ــا کاه ــه ب ــدی ک ــای تولی ــان واحده ــته از مودی ــورد آن دس ــنهاد داد در م پیش
تولیــد و درآمــد در مقایســه بــا ســال ۱۳9۳ مواجــه بوده انــد، براســاس درخواستشــان، 
بررســی دفاتــر جهــت ســال ۱۳94 صــورت گیــرد و مــالک تعییــن مالیــات، دفاتــر 
قانونــی ایشــان باشــد. مزیــت ایــن اقــدام ایــن اســت کــه یــک ســال در غیــاب ممیزان 
مالیاتــی، میــزان وصــول مالیــات بررســی و عمــال عرصــه ای بــرای آزمــون عملکــرد 
ــرای فعال ســازی  ــم ب ــی ه ــب فرصت ــن ترتی ــه ای ــا مي شــود. ب ــز مهی ــروه نی ــن گ ای

مودیان جدید توسط ممیزان مالیاتی فراهم خواهد شد. 
مالیــات تســعیر ارز: رفــع معضــل تســعیر ارز، قطعی تریــن و موثرتریــن گام در 
جهــت تشــویق بــه توســعه صــادرات بــه شــمار مي آیــد. بالاثــر کــردن بخش نامــه و 
دســتورالعمل ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن مــورد مي توانــد نمــادی از حســن نیــت 
دولــت بــرای تغییــر شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور باشــد. بــا توجــه شــرایط کلــی 
ــی از  ــات ناش ــت مالی ــد از پرداخ ــور مي توانن ــار کش ــران، تج ــاد ای ــر اقتص ــم ب حاک

تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. 
ــر ارزش  ــزوده: در تمــام دنیــا رســم اســت کــه مالیــات ب ــر ارزش اف مالیــات ب
افــزوده ســرصندوق گرفتــه مي شــود ولــی در نظــام اقتصــادی ایــران، ایــن مالیــات از 
ــور،  ــاد کش ــر اقتص ــم ب ــود حاک ــه رک ــه ب ــا توج ــت. ب ــه شده اس ــده مطالب تولیدکنن
ــورت  ــا ص ــده ی ــی ارزش کاالی فروخته ش ــکاران حت ــدگان و پیمان ــوالً تولیدکنن اص
وضعیــت خدمــات ارائه شــده را بــه صــورت تعهــدی و در سررســید طوالنــی پــس از 
صــدور فاکتــور فــروش یــا صــورت وضعیــت دریافــت می کننــد. رویکــرد ســازمان امور 
ــان دوره  ــا پای ــر ت ــت حداکث ــا مهل ــزوده ب ــات ارزش اف ــت مالی ــرای دریاف ــی ب مالیات
ســه ماهه پــس از صــدور فاکتــور فــروش، در حالــی کــه فروشــنده کاال یــا خدمــات، 
ــه و  ــی ناعادالن ــت نکــرده، اقدام ــا خدمــت  فروخته شــده را دریاف خــود ارزش کاال ی
مانعــی در برابــر توســعه كســب وكار اســت. شــاید منطقی تــر باشــد کــه دولــت، زمــان 
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پرداخــت مالیــات ارزش افــزوده را بــه پایــان دوره ای کــه پرداخــت فاکتــور فــروش یــا 
صورت وضعیت محقق شده موکول کند. 

هفت: تامین اجتماعی و نگرانی ها ی اقتصادی 
نظــام تامیــن اجتماعــی در ایــران به جــای تســهیل شــرایط كســب وكار و ایجــاد 
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــل ش ــده تبدی ــی پیچی ــه موضوع ــر ب ــه کارگ ــرای طبق ــاه ب رف
حداقــل در شــرایط ســخت کنونــی بهتــر اســت ضمن اصــالح قانــون تامیــن اجتماعی 

حداقل دو اقدام اصالحی در این زمینه صورت گیرد. 
برداشــت غلــط از قانــون: متاســفانه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا برداشــت و 
ــی، واحدهــای  ــون، ضمــن صــدور بخش نامه هــا ی فنــی و اجراي ــط از قان تحلیــل غل
تحــت هدایــت خــود را مکلــف مي کنــد در دوره ای حداکثــر ۱۰ســاله ضمــن 
حسابرســی اســناد مالــی و دفاتــر فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه افزایــش حوزه شــمول 
پرداخــت حــق بیمــه بــه قراردادهــا، خریــد اقــالم کاال و نیــز خریــد خدمــات، اقــدام و 
بــا محاســبه جرایــم دیرکــرد تأدیــه نســبت بــه وصــول مبالغــی گــزاف و غیرمنصفانــه 
و غیرقابــل پرداخــت عمــل کننــد. ایــن رفتــار مدیریتــی در شــرایطی انجــام مي شــود 
ــه  ــون کــه ســازمان را مکلــف ب ــح قان کــه حسابرســی ســالیانه علی رغــم نــص صری
بازرســی و نــه حسابرســی )مطابــق مــواد ۳9 و ۱۰۱ قانــون( ظــرف مــدت 6 مــاه از 

تاریخ ارسال فهرست بیمه شدگان کارگاه ها می کند، خالف تلقی مي شود. 
ــوب 86/2/5  ــی مص ــه اجرای ــن نام ــالح آيی ــان آور: اص ــخت و زی ــاغل س مش
هیئــت محتــرم وزیــران در مــورد مشــاغل ســخت و زیــان آور کــه در آن پرداخــت 4 
ــون  ــه ســنوات قبــل از تصویــب قان ــن مشــاغل ب ــه ای ــوط ب درصــد حــق بیمــه مرب
ــورد  ــرده م ــای آن ک ــت یکج ــه پرداخ ــف ب ــا را مکل ــده و کارفرم ــری داده ش تس

درخواست فعاالن اقتصادی است.
اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه برتــوان بخــش خصوصــی و آسیب شناســی برنامه ها ی 
گذشــته و همچنیــن اســتفاده از تجربیــات جهانــی مي توانــد راه خــروج اقتصــاد ایــران 
ــه  ــورد ک ــم مي خ ــرطی رق ــه ش ــا ب ــه اینه ــازد. هم ــوار س ــود را هم ــت رک از بن بس
تصمیم گیــران کشــور بپذیرنــد نیــاز بــه بازخوانــی رفتارهــا و اقدامــات گذشــته وجــود 

دارد و مي توان از گذشته »چراغ راه آینده« ساخت. 



نوش دارو پیش از مرگ سهراب
 راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود * 

»اقتصــاد ایــران در رکــود اســت«. در صحــت ایــن اظهارنظــر شــکی نیســت. امــا 
تقریبــا تمامــي  اقدامــات دولــت طــی دو ســال گذشــته ماننــد اجــرای سیاســت های 
خــروج از رکــود و برنامه هــای ضربتــی دیگــر نیــز کمکــی نکــرده تــا اقتصــاد ایــران از 
ــش،  ــه زبانه های ــاری شــده ک ــل مه ــش غیرقاب ــد آت ــود مانن ــود خــارج شــود. رک رک
صنایــع کشــور را می ســوزاند و رفتارهــای مــا چنیــن اســت کــه انــگار بــا آب بــاران 

قصد خاموش کردن این آتش فشان را داریم. 
ــد ســال 94 یکــی از ســخت ترین ســال های اقتصــاد  ــان معتقدن ــر اقتصاددان اکث
ایــران بــوده و بــا توجــه بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران رشــد بخــش صنعــت و معــدن 
بــه منفــی 2.2 درصــد رســیده اســت. رشــد کلــی اقتصــاد ایــران نیــز چنــان نبــوده 
ــای  ــر گزارش ه ــوی دیگ ــرد. از س ــوان ک ــزرگ عن ــتاوردی ب ــوان آن را دس ــه بت ک
ــد  ــور ۱۳ درص ــه کش ــال واردات ب ــاه اول امس ــه م ــد در س ــان می ده ــمي  نش رس
کاهــش یافتــه کــه بخــش عمــده آن مربــوط بــه کاالهای واســطه ای اســت و صــادرات 
هــم 5 درصــد افــت کــرده اســت. ایــن دو مؤلفــه تاییــد می کنــد صنعــت در ســه مــاه 

* سرمقاله شماره 5۰ ماهنامه  آینده نگر/ مرداد ۱۳95
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ــادی  ــران اقتص ــه تحلیل گ ــت. اگرچ ــبی نداشته اس ــت مناس ــم وضعی ــال ه اول امس
بــرای ســال 95 رشــد 4 درصــدي پیش بینــی کرده انــد امــا ایــن رشــد هــم عمدتــاً 
ــاه اول  ــه م ــاخص های س ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اس ــت نف ــش قیم ــی از افزای ناش

امسال، پیش بینی خوبی در خصوص رشد صنعت وجود ندارد. 
ــوه  ــد ق ــا ببینن ــد ت ــت دوخته ان ــه دول ــاالن اقتصــادی چشــم ب ــه فع ــروز هم ام
مجریــه چگونــه ایــن حریــق را مهــار مي کنــد. اگرچــه بــاور دارنــد اثــرات آتشــی کــه 
طــی هشــت ســال افروختــه شــد، طــی دو ســال خامــوش نمي شــود. ولــی به هرحــال 
بــا ریشــه یابی وقایــع ایجادشــده، فــارغ از تحریم هــا و ســوء مدیریت مي تــوان 

سریع تر به جواب رسید. 
دالیــل اصلــی رکــود کاهــش درآمــد ســرانه از ســال ۱۳9۰ و بــه تبــع آن کاهــش 

تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به وجود آمده است. 
بــه هرحــال امــروز بایــد قدم هــای اساســی بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت 
برداشــته  شــود. در حــال حاضــر فشــار روی صنایــع کشــور به شــدت باالســت. از آن 
ناگوارتــر اینکــه گاهــی احســاس می شــود وفاقــی میــان مســئوالن کشــور بــرای حــل 
ایــن مشــکالت وجــود نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن تجربــه موفقــی 
ماننــد توافــق هســته ای و اجــرای برجــام را از ســر گذرانده ایــم کــه محصــول وفــاق 
در میــان مدیــران کشــور بــود. امــا چگونــه اســت کــه امــروز بــرای رفــع رکــود چنیــن 

اتحادی شکل نمی گیرد؟ شاید باید بیشتر در این مورد فکر کرد. 
 

راز بحران تداوم رکود کجاست؟
دولــت طــی دو ســال و نیــم گذشــته بــا اقدامــات خــود شــرایطی را ایجــاد کــرده 
ــل  ــر نظــر قاب ــدام از ه ــن اق ــته  باشــد. ای ــورم کاهــش چشــم گیری داش ــرخ ت ــا ن ت
تقدیــر اســت. ولــی هم زمــان بایــد بــرای رشــد صنعــت و تقویــت اقتصــاد بــه فکــر 
تامیــن منابــع جدیــد بــود. بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت یــک راه حــل کــه پیش 
روی دولــت قــرار مي گیــرد، تامیــن منابــع از طریــق جــذب ســرمايه گذاری خارجــی 
ــطوح  ــرمایه در س ــذب س ــت ج ــتر الزم جه ــوز بس ــم هن ــه مي دانی ــا هم ــت. ام اس
ــه  ــل دوم تکی ــت. راه ح ــده اس ــاده نش ــی آم ــرمایه خارج ــاالی س ــع ب ــذب مناب ج
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــن راه نی ــد ای ــر مي رس ــه نظ ــت. ب ــی اس ــارات بانک براعتب
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ــر ســر  ــر نظــام بانکــی کشــور چنــدان موثــر و قابــل اتــکا نباشــد. آنچــه ب حاکــم ب
ــا  ــدوق آنه ــا  صن ــده موجــب شــده ت ــت گذشــته آم ــا در هشــت ســال دول بانک ه
خالــی و عمــال ارائــه تســهیالت جدیــد بســیار محــدود و حداکثــر در جهــت تامیــن 
ــه هیــچ عنــوان  قســمتی از ســرمایه در گــردش واحدهــا خالصــه شــود. بنابرایــن ب
ــن  ــا تامی ــق بانک ه ــا از طری ــعه بنگاه ه ــا توس ــرمايه گذاری ی ــت س ــی جه منابع
ــم  ــت و ه ــا در کار نیس ــق بانک ه ــع از طری ــذب مناب ــم ج ــن ه ــود. بنابرای نمي ش
خبــری از ســرمايه گذاران خارجــی در کوتاه مــدت نخواهــد بــود. امــا راهــکار چیســت 

و چه باید کرد؟ 
ــه جراحــی نیــاز اســت.  ــرای نجــات اقتصــاد ایــران ب واقعیــت ایــن اســت کــه ب
اگرچــه ممکــن اســت ایــن جراحــی خســاراتی هــم به همــراه داشــته باشــد. البتــه در 
همیــن شــرایطي هــم مي تــوان از طریــق ســه منبــع بخشــی از منابــع درآمــدی را 
ــق  ــن طری ــع از ای ــرای تامیــن مناب ــی کــه اراده الزم ب ــا در صورت تامیــن کــرد. قطع
ــع  ــن مناب ــا ای ــد. ام ــور رخ مي ده ــع کش ــزرگ در صنای ــی ب ــرد، تحول ــورت گی ص

کجاست؟  

ــات 1  ــن اقدام ــن ای ــن و موثرتری ــت ارز اولی ــردن قیم ــی ک ــت ارز: واقع قیم
اســت. متأســفانه در ســه ســال گذشــته بــا وجــود اینکــه در مجمــوع حــدود 
6۰ درصــد تــورم در اقتصــاد ایــران وجــود داشــته، امــا قیمــت ارز نه تنهــا تغییــری 
نکــرده بلکــه حــدود 2۰۰ تومــان ارزان تــر از زمانــی اســت کــه دولــت یازدهــم روی 

کار آمد. 
ــه  ــع ادام ــه ای و در واق ــه سیاســت پرداخــت ارز مبادل ــر ادام ــد بی جهــت ب تاکی
توزیــع رانــت در بــازار، امــروز مــا را بــه جایــی رســانده کــه اقتصــاد ایــران ضربه پذیری 
بیشــتری پیــدا کرده اســت. تقریبــا تمامــي  کارشناســان اقتصــادی تاکیــد دارنــد کــه 
ــزم  ــوز ع ــی هن ــران دارد ول ــرای اقتصــاد ای ارز دونرخــی تبعــات مخــرب بســیاری ب
ــه کــه  ــاری ایجــاد نشده اســت. البت ــن گرفت ــی از ای ــرای رهای ــت ب مدیریتــی در دول
نگاهــی برآمــده از تحلیل هــای سیاســی اجــازه نمی دهــد کــه نــرخ ارز یکسان ســازی 
ــا پذیــرش شــجاعانه ایــن  ــردوش دولــت اســت کــه ب ــی ایــن مســئوليت ب شــود ول
واقعیــت، مانــع از تخریــب بیشــتر اقتصــاد ایــران شــود. نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت 
کــه حتــی امــروز بــرای توســعه صــادرات هــم نیــاز بــه واقعی ســازی قیمــت ارز وجــود 
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دارد. در شــرایط حاضــر و بــا توجــه قیمــت غیرواقعــی ارز، عمــال صــادرات مزیت هــای 
خــود را از دســت داده و ایــن درحالــی اســت کــه توســعه صــادرات از اهــداف عالیــه 
اقتصــاد کشــور اســت. نکتــه بســیار مهــم در مــورد نــرخ ارز ایــن اســت کــه اگــر امروز 
در مــورد نــرخ ارز تصمیم گیــری نشــود، ممکــن اســت اتفاقــات ســال ۱۳9۰ تکــرار 
شــود. اتفاقــی کــه منجــر بــه جهــش ناگهانــی قیمت هــا شــد. بنابرایــن بهتــر اســت 

پیش از بروز این آسیب ها اقدامات اصالحی صورت گیرد. 

قیمــت ســوخت: موضــوع دیگــر کــه بایــد بــه آن دقــت کــرد بــه قیمــت 2 
ــران  ــه تصمیم گی ــه ب ــدگاه محافظه کاران ــا دی ــوط اســت. قطع ســوخت مرب
اقتصــادی کشــور دیکتــه می کنــد کــه در فاصلــه یــک ســال باقی مانــده تــا انتخابــات 
ــت  ــش قیم ــد افزای ــیه مانن ــای پرحاش ــه تصمیم گیری ه ــت جمهوری از ورود ب ریاس
حامل هــای انــرژی خــوداری کننــد ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر امــروز بــرای 
ایــن موضوعــات تعییــن تکلیــف نکنیــم، فــردا ضربــه ســهمگینی بــر پیکــره توســعه 
در ایــران وارد می شــود. بنابرایــن اقــدام در ایــن جهــت تنهــا یــک اقــدام مدیریتــی 

نیست و باید گفت که رسالتی ملی به شمار مي آید. 
ــات اخــذ می شــود.  ــرژی مالی ــب کشــورها براســاس منطقــی علمــي  از ان در اغل
ــه  ــی ب ــه حت ــم ک ــول نمی کنی ــی را وص ــن مالیات ــا چنی ــران نه تنه ــا در ای ــی م ول
ــک  ــم. به طوری کــه گازوئیــل کــه قیمــت واقعــی آن ی ــه  هــم مي دهی ســوخت یاران
هــزار و 5۰۰ تومــان اســت ۳۰۰ تومــان عرضــه مي شــود کــه ایــن موجــب پرداخــت 
روزانــه ۱2۰ میلیــارد تومــان یارانــه بــه گازوئیــل می شــود. همیــن موضــوع در مــورد 
بنزیــن هــم صــادق اســت و در آن حــوزه هــم نزدیــک بــه روزانــه ۳۰ میلیــارد تومــان 
درآمــد از دســت مــی رود. ایــن درآمدهــا در صورتــی کــه وصــول می شــدند، 
می توانســتند در خدمــت توســعه اقتصــاد کشــور قــرار گیرنــد ولــی متاســفانه نه تنهــا 
بــه اقتصــاد ایــران یــاری نمی رســانند، کــه حتــی ماننــد موریانــه پایه هــای اقتصــاد 

را نیز سست کرده اند. 

یارانه هــا: براســاس قانــون مقــرر شــده بــود کــه قســمتی از درآمــد ناشــی 3 
ــه روز  ــت و ب ــعه صنع ــت توس ــرژی جه ــای ان ــت حامل ه ــش قیم از افزای
کــردن تکنولــوژی و بهبــود بهــره وری هزینــه شــود. امــا متاســفانه نه تنهــا ایــن مــورد 
قانونــی عملــی نشــد بلکــه قســمتی از مالیــات اخذشــده از صنعــت به کمــک پرداخت 
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ــت  ــت در جه ــم عاجــل دول ــم تصمی ــن خصــوص ه ــد. در ای ــدی آم ــای نق یارانه ه
ــزار  ــل نیمــي  از 46 ه ــد ضــروری اســت کــه حداق ــه و غیرنیازمن ــراد مرف حــذف اف

میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود. 
ــوارد  ــرد. م ــوان بررســی ک ــه مي ت ــران را از دو جنب ــر اقتصــاد ای رکــود حاکــم ب
ــتر،  ــع بیش ــن مناب ــرای تامی ــی ب ــد، راهکارهای ــاره ش ــا اش ــه آنه ــه ب ــه گانه ای ک س
ــه فشــارهایی  ــوط ب ــه اقتصــاد کشــور اســت. امــا بحــث دیگــر مرب جهــت تزریــق ب
ــر  ــه بنگاه هــای اقتصــادی تحمیــل مي شــود و عمــال ب اســت کــه در دوران رکــود ب

عمق بحران مي افزاید. 
ــد،  ــاد رخ ده ــود در اقتص ــد رک ــی مانن ــر بحران ــعه یافته اگ ــورهای توس در کش
اولیــن اقــدام تغییــر رفتــار نظــام مالیاتــی بــه نفــع صنایــع اســت. امــا متاســفانه در 
ســه ســال گذشــته کــه صنایــع کشــور بــا رکــود جــدی مواجــه بودنــد، نه تنهــا هیــچ 
ــک و  ــای کوچ ــتانی از بنگاه ه ــدت مالیات س ــه ش ــت، بلک ــورت نگرف ــتی ص گذش
متوســط روز بــه روز بیشــتر شــد و نگرانــی بیشــتر در مــورد اخــذ مالیــات ســال 94 
خواهــد بــود. در الیحــه بودجــه ســال ۱۳95 افزایــش درآمدهــای مالیاتــی نســبت بــه 
ســال گذشــته، ۱5 درصــد و نســبت بــه عملکــرد ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت و 
ایــن درحالــی اســت کــه حــوزه مالیاتــی بــا اصنــاف توافــق کــرده کــه مالیــات آنهــا 
براســاس ســال 9۳ اخــذ شــود. از طرفــی مالیــات بــر حقــوق هــم افزایش چشــم گیری 
نداشــته اســت. حــال تنهــا بخشــی کــه مجــددا زیــر فشــار خواهــد بــود، بنگاه هایــی 
هســتند کــه دارای دفاتــر رســمي اند و ممیــزان مالیاتــی جهــت تامیــن منابــع الزم در 

بودجه مجبور به رد دفاتر و عالی الرأس كردن آن هستند. 
ــی  ــه مالیات ــه اظهارنام ــت ک ــن اس ــی ای ــش خصوص ــنهاد بخ ــن پیش بنابرای
ــات قطعــی تلقــی  ــوان مالی ــه عن ــه و ب بنگاه هــای صنعتــی ســال 94 کامــال پذیرفت
ــود. همچنیــن  ــه صنعــت خواهــد ب ــن موضــوع باعــث بازگشــت آرامــش ب شــود. ای
ــاد  ــان اقتص ــای پنه ــراغ بخش ه ــا س ــد ت ــدا مي کنن ــت پی ــی فرص ــزان مالیات ممی
ــوص  ــادی در خص ــر فس ــرده اگ ــدای ناک ــد و خ ــتانی برون ــرای مالیات س ــران ب ای

ممیزان مالیاتی وجود داشته، حذف شود. 
ایــن موضــوع در خصــوص ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم کامــال مصــداق دارد. 
فشــار تامیــن اجتماعــی روی بنگاه هــا بایــد کامــال کاهــش یابــد. ســازمان مجــاز بــه 
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ــر شــش اســت. ورود حسابرســی ده ســال  ــون حداکث ــق قان ــا طب بازرســی کارگاه ه
ــای  ــر بنگاه ه ــه ای ب ــای ناعادالن ــرر و زیان ه ــه ض ــوده، بلک ــون ب ــالف قان ــا خ نه تنه
صنعتــی وارد مي ســازد. همچنیــن بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر کلیــه بنگاه هــای 

صنعتی الزم است که بدهی های معوق آنها تقسیط شود. 
ایــن فشــاری کــه در حــال حاضــر بــه بنگاه هــا تحمیــل مي شــود، تنهــا موجــب 
ــت رخ  ــه در نهای ــود. آنچ ــا مي ش ــران آنه ــکاری کارگ ــی و بی ــی کارگاه صنعت تعطیل
ــی  ــه بحران ــادی ب ــکل اقتص ــک مش ــوع از ی ــن موض ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای مي ده

اجتماعی تغییر مي کند. 
ــت.  ــتر اس ــر خاکس ــش زی ــکاری آت ــه بی ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــروز ب ام
خانواده هــای ایرانــی در غــم بیــکاری جوانــان خــود می ســوزند و ریشــه تمامــي  ایــن 
ــم  ــروز مي خواهی ــر ام ــت. اگ ــود اس ــی در رک ــای اجتماع ــکالت و ناهجاری ه مش
ــه کاری  ــدون محافظ ــجاعانه و ب ــات ش ــد تصمیم ــرود، بای ــان ب ــود از می ــران رک بح
گرفتــه شــود. دولــت یازدهــم بــا ســابقه اعتدالــی و خردمندانــه ای کــه دارد مي توانــد 
ــام  ــته تم ــن خواس ــرد و ای ــه کار گی ــهراب ب ــرگ س ــش از م ــوش دارو را پی ــروز ن ام
خانوادهــای ایرانــی اســت. خانواده هایــي کــه بیــش از هــر خواســته اجتماعــی و یــا 

حتی سیاسی، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار کار نشسته اند. 



در مذمت سیاست زدگی 
آیا باید تمام دستاوردهای دولت را نفی کرد؟ * 

بــه طــور حتــم اگــر روزی قــرار بــر نقــد عملکــرد دولــت باشــد، کابینــه یازدهــم 
ــی کــه  ــرای تصمیمات ــی کــه انجــام داده نقــد شــود، ب ــرای اقدامات بیــش از آنکــه ب
نگرفتــه و اقداماتــی کــه انجــام نــداده ســرزنش می شــود. ایــن ویژگــی بــزرگ دولــت 
یازدهــم اســت کــه تصمیمــات اشــتباه کمــی گرفتــه و البتــه ضعــف دولــت نیــز ایــن 

است که برخی تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکرده است. 
ــان  ــه پای ــت یازدهــم می گــذرد و هرچــه ب ــاه از عمــر دول ــد م ســه ســال و چن
ــز شــدت  ــا نی ــا و گاهــی تخریب ه ــوج انتقاده ــر می شــویم، م ــت نزدیک ت عمــر دول
ــادی  ــی و اقتص ــای تخصص ــان دیدگاه ه ــر بی ــان ب ــی چن ــای سیاس ــرد. فض می گی
ــرای  ــرات اج ــد »اث ــذاری مانن ــم و اثرگ ــات مه ــی موضوع ــه حت ــدازد ک ــایه می ان س

برجام« بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه می شود. 
تجربــه تمــام ســال ها و دهه هــای گذشــته بــه مــا آموختــه کــه جوهــر سیاســت 
ــت  ــای سیاس ــد و نقش ه ــیاه می کن ــذی را س ــر کاغ ــه ه ــت ک ــگ اس ــان پررن چن
ــان  ــگاه آن ــد کــه زیبایی هــای دیگــر را در ن ــه مــذاق عــده ای خــوش می آی چنــان ب

* سرمقاله شماره 5۱ ماهنامه  آینده نگر/ شهریور ۱۳95
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می پوشــاند. واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش  خصوصــی ایــران و از آن مهم تــر کلیــت 
ــی و  ــه ایران ــن مناقشــات بی نتیجــه  اســت. حتــی جامع ــران خســته از ای اقتصــاد ای
شــهروندان ایــن کشــور نیــز بیــش از آنکــه دل بســته جنــاح و گروهــی خــاص باشــند، 
ــود و  ــران از رک ــاد ای ــات اقتص ــرای نج ــر ب ــای موث ــا و ایده ه ــم به راه طرح ه چش

رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند. 
ــه صراحــت از گســترش جــو سیاســت زدگی نگــران اســت.  بخــش خصوصــی ب
ــا و  ــات درتصمیم گیری ه ــن ثب ــان رفت ــش تنــش و از می سیاســت زدگی باعــث افزای
ــب و  ــب کس ــچ صاح ــن هی ــود. بنابرای ــور می ش ــت اقتصادکش ــم برکلی ــای حاک فض
کاری عالقمنــد نیســت کــه ایــن وضعیــت در کشــور حاکــم شــود. امــا ایــن یــک روی 

سکه است. 
موضــوع دیگــر بــه بررســی کارنامــه دولــت بازمی گــردد. آیــا دولــت یازدهــم بــه 
همــان انــدازه کــه منتقدانــش می گوینــد، بی اثــر بــوده؟ یــا اینکــه بــه میزانــی کــه 
ــا پاســخ  ــه اوج رسانده اســت؟ قطع ــران را ب ــد، اقتصــاد ای ــد می کنن ــش تأکی مدافعان
هــردو ســؤال منفــی اســت ولــی بهتــر اســت بــا دیــدی روشــن و منصفانــه کارنامــه 

دولت را در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم. 

دولت چه کرد؟ 
ــات  ــا اقدام ــی حوزه ه ــم در برخ ــت یازده ــه دول ــد ک ــان می دهن ــا نش آماره
مؤثــری بــه انجــام رسانده اســت. کاهــش تــورم از 42درصــد بــه 9.5درصــد، کاهــش 
میــزان قاچــاق از 25میلیــارد دالر بــه ۱5میلیــارد دالر )اگرچــه رقــم واقعــی قاچــاق 
ــه  ــون بشــکه ب ــت از ۱.۱میلی ــادرات نف ــزان ص ــش می کاال مشــخص نیســت(، افزای
2.۱میلیــون بشــکه، افزایــش میــزان صــادرات غیرنفتــی نســبت بــه واردات کــه بــرای 
اولیــن بــار طــی 5 دهــه اخیــر رخ داده اســت، جلوگیــری از نوســانات نــرخ ارز بــدون 
دالرهــای نفتــی بــه مــدت بیــش از ســه ســال و نیــم، تک نرخــی شــدن تــورم مــواد 
غذایــی از 6۰ درصــد ســال ۱۳9۱ بــه عــددی کمتــر از ۱۰درصــد، افزایــش نرخ رشــد 
اقتصــادی از منفــی 6.5درصــد در ســال ۱۳9۱ بــه یــک درصد در ســال ۱۳94، رشــد 
ــا ۱۰  ــش 9 ت ــد، کاه ــه بع ــال ۱۳92 ب ــیمی از س ــوالدی و پتروش ــع ف منظــم صنای
درصــدی هزینــه واردات، ایجــاد ثبــات در تصمیم گیری هــا بــه معنــای عــدم اتخــاذ 
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ــزی  ــت و برنامه  ری ــای ســازمان مدیری ــت کشــور، احی ــی در مدیری روش هــای هیجان
ــد(،  ــیم ش ــش تقس ــه دو بخ ــی ب ــی اصالح ــز در اقدام ــازمان نی ــن س ــه ای )البت
پیش بینی پذیــری در اقتصــاد ایــران پــس از ۱۰ ســال و افزایــش شــاخص بــورس از 
62 هــزار واحــد بــه 8۰ هــزار واحــد کــه نشــان از رشــد ۳۰ درصــدی دارد، بخشــی از 
موفقیت هــای اقتصــادی دولــت را نشــان می دهــد. اقداماتــی ماننــد ایجــاد بســترهای 
الزم بــرای رشــد بخــش کشــاورزی طــی ســال های گذشــته و قــرار گرفتــن مبــارزه 
ــا فســاد در فهرســت برنامه هــای دولــت را نیــز می تــوان اقدامــات قــوه مجریــه در  ب
ــن آمارهــا نشــان  ــه هرحــال ای راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد. ب
ــاص  ــور خ ــه ط ــت. ب ــق بوده اس ــخصی موف ــای مش ــت در حوزه ه ــد دول می دهن
اجــرای برجــام و توافــق هســته ای هــم گام بزرگــی در جهــت ثبات بخشــی بــه اقتصــاد 

ایران بود. 

آنچه دولت انجام نداد؟ 
دولــت یازدهــم بــا وجــود بهره گیــری از مدیرانــی کارآزمــوده برخــی اقدامــات را 
ــت  ــرای دول ــته ب ــده از گذش ــراث برجای مان ــود می ــاند. رک ــرانجام نرس ــه س ــز ب نی
یازدهــم اســت ولــی متاســفانه ایــن بحــران بــزرگ ، همچنــان پابرجاســت و از عواقــب 
آن هــم تــداوم بیــکاری در اقتصــاد ایــران اســت. البتــه براســاس آنچــه تحلیل هــای 
علمــی نشــان می دهــد امــروز اقتصــاد ایــران دچــار »رشــد پاییــن اقتصــادی« اســت 
کــه بــه طــور حتــم وضعیــت خوبــی پیــش روی اقتصــاد کشــور نیســت. متاســفانه 
دولــت بــرای موضوعــات مشــخصی ماننــد واقعی ســازی نــرخ ارز با جســارت و ســرعت 
ــه  ــوز کابین ــذرد و هن ــت می گ ــر دول ــم از عم ــال و نی ــه س ــرد. س ــری نک تصمیم گی
گرفتــار بررســی حواشــی سیاســی ایــن تصمیــم مانده اســت. امــروز هــم قطعــا ســایه 
ــر  ــه ه ــود ک ــنگین می ش ــران س ــراقتصاد ای ــر س ــان ب ــات چن ــت و انتخاب سیاس
ــا  ــد ب ــت را بای ــن فهرس ــد. ای ــه می کن ــالل مواج ــا اخ ــدی را ب ــری جدی تصمیم گی

موضوعات دیگری تکمیل کرد.
دولــت بــا وجــود بیــان صریــح رئیس جمهــور  بــه بحــران بانک هــا پایــان 
ــا  ــی ت ــاط مال ــه، انضب ــی صورت گرفت ــات اصالح ــر اقدام ــه در اث ــت. اگرچ نداده اس
حــدی در بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری حاکــم شــده ولــی ســرعت اقــدام 
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بــرای اصــالح نظــام بانکــی بســیار پاییــن اســت. نظــام بانکــی ایــران بیمــار اســت و 
این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمی یابد. 

همچنیــن دولــت بــرای تامیــن بودجــه خــود بیــش از انــدازه فشــارهای مالیاتــی 
ــن  ــازمان تامی ــان س ــت. همزم ــد، وارد کرده اس ــات می پردازن ــه مالی ــانی ک را برکس
ــر کــرده  ــات خــود عرصــه را بربنگاه هــای اقتصــادی تنگ ت ــا اقدام اجتماعــی هــم ب
اســت. هــر دو ایــن مــوارد باعــث تعطیلــی تعــدادی از بنگاه هــای اقتصــادی کشــور و 
چــه بساگســترش بیشــتررکود شده اســت. متاســفانه برخــی رفتارهــای محافظه کارانــه 
دولــت موجــب شــد تــا تصمیم گیــری در مــورد یارانــه حامل هــای انــرژی بــه انجــام 
نرســد و موضــوع پرداخــت انــواع یارانه هــا نقــدی نیــز همچنــان بــدون تغییــر باقــی 
بمانــد. از ســوی دیگــر طــی ســه ســال و نیــم گذشــته انــدازه دولــت بــه هیــچ عنــوان 
کوچــک نشــد و فضــای رقابتــی در اقتصــاد ایــران شــکل نگرفــت. از آن مهم تــر اینکــه 
ــا  ــان فض ــت و همچن ــرون نرف ــران بی ــاد ای ــم از دل اقتص ــد ه ــی های زائ بوروکراس
ماننــد ســابق باقــی مانده اســت. البتــه در اثــر ایــن دو موضــوع، فســاد هــم کمــاکان در 
اقتصــاد ایــران خودنمایــی می کنــد. همــه ایــن موضوعاتــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد 
در تــوان تصمیم  گیــری دولــت بــود و جســارت در عمــل و دقــت در اتخــاذ روش هــا 

می توانست برای رفع آنها موثر باشد. 
بــه هــر حــال امــروز بــرای نقــد عملکــرد دولــت بایــد انصــاف را در نظــر داشــت. 
دولــت طــی ســه ســال و نیــم گذشــته اقدامــات مؤثــری انجــام داده کــه منجــر بــه 
بــروز انقــالب در اقتصــاد ایــران نشــده ولــی حداقــل از انفجــار ایــن اقتصــاد جلوگیری 
ــای  ــل برمبن ــاد دارد کــه حفــظ آرامــش و تحلی کرده اســت. بخــش  خصوصــی اعتق

نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.



نگرانی های اقتصادی 
مقدم بر حواشی سیاسی 

وفاق ملی برای رفع مشکالت ساختاری اقتصاد ایران * 

این روزهــا فضــای سیاســی و بــه تبــع آن اقتصــادی کشــور آغشــته بــه 
التهاب هایــی شــده کــه قطعــا تنهــا زیــان و خســارت بــرای جامعــه اقتصــادی کشــور 
ــت، کاهــش  می ســازند. طــی ســه ســال گذشــته یکــی از دســتاوردهای مهــم دول
میــزان تنش هــا و ثبات بخشــی بــه روندهــای اقتصــادی بوده اســت. بخــش 
ــه کار  ــود را ب ــش بیشــترین ســعی خ ــات و آرام ــن ثب ــایه ای ــم در س  خصوصــی ه
ــا در  ــد و دوم ــت باش ــد آگاه دول ــی و منتق ــاس حام ــع حس ــا اوال در مواق ــت ت بس

فرصت های طالیی مانند اجرای برجام، همراه اقتصاد کشور شود.
ــود چراکــه مالحظــات برخــی گروه هــا و جریان هــای  امــا امــروز بایــد نگــران ب
ــه شــرایط اقتصــادی کشــور، جایگزیــن بینشــی می شــود کــه  سیاســی بی توجــه ب
ــران  ــرای آینــده اقتصــاد ای ــر ب تاکیــد داشــت ثبــات بزرگ تریــن اصــل تخطی ناپذی
اســت. بــر هیــچ منتقــد باانصافــی پوشــیده نیســت کــه اقتصــاد ایــران بنــا بــه تعاریف 

* سرمقاله شماره 52 ماهنامه  آینده نگر/ مهر ۱۳95
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ــن دوره  ــه دوران رشــد پاییــن رسیده اســت. در ای علمــی از رکــود خــارج شــده و ب
زمانــی تشــویق بــه ســرمایه گذاری و ترغیــب فعــاالن بخــش  خصوصــی بــه توســعه 
ــت  ــا دول ــور و نه تنه ــش روی کش ــتراتژی پی ــن اس ــب وکارها مهم تری ــتر کس بیش
اســت. امــروز موضــوع بیــکاری و ناهنجاری هــای اجتماعــِی پــس از آن بایــد 
مهم تریــن دغدغــه دلســوزان کشــور باشــد. ایــن هــر دو گــذاره نامیمــون هــم تنهــا 
زمانــی از میــان مــی رود کــه اقتصــاد کشــور بــا ســرعت و شــتاب در مســیر توســعه 

قرار گیرد. 
ــای  ــی جریان ه ــت و تمام ــور از دول ــی کش ــش  خصوص ــخص بخ ــته مش خواس
اثرگــذار در کشــور ایــن اســت کــه منافــع بلندمــدت یعنــی توســعه اقتصــاد کشــور 
ــی جــذب  ــه فرصــت طالی ــد ک ــد و اجــازه ندهن ــات سیاســی نکنن ــدای منازع را ف
ــد  ــه ای مانن ــه بهان ــی ب ســرمایه گذاران خارجــی و توســعه کار ســرمایه گذاران داخل

تنش های سیاسی از میان برود. 
کیــان ایــن ســرزمین زمانــی حفــظ می شــود کــه همگــی مــا خــود را ملــزم بــه 
ــی  ــع مل ــد مناف ــد می کن ــه تاکی ــی ک ــم. اصول ــی مشــخص کنی ــه اصول ــدی ب پایبن

ارجح بر هر منفعت حزبی و گروهی است. 
بایــد قبــول کــرد موضوعاتــی ماننــد فســاد و رانــت در اقتصــاد ایــران ناشــی از 
مصائــب ســاختاری اســت کــه طــی چندیــن دهــه گذشــته نه تنهــا از حجــم آن کــم 
نشــده، کــه حتــی در فضــای اقتصــاد کشــور نهادینــه هــم شــده اســت. توجه بــه این 
مشــکالت به خوبــی نشــان مي دهــد کــه منشــأ شــکل گیری آنهــا تنهــا بــه عملکــرد 
ــال ها  ــه در س ــا ریش ــدام از آنه ــت و هرک ــوط نیس ــت مرب ــک دول ــای ی و ایده ه

حرکت در مسیر خطا و اشتباه دارند.   
معضــل نظــام بانکــی یکــی از همیــن مشــکالت اســت. بانک هــا در حــال حاضــر 
نه تنهــا همــراه و کمک حــال تولیــد نیســتند، کــه بــه مشــکل بزرگــی بــرای نظــام 
اقتصــادی کشــور نیــز تبدیــل شــده اند. تأمیــن اجتماعــی حــوزه دیگــری اســت کــه 
دقــت در عملکــرد و رفتــار آن مشــخص مي کنــد اقتصــاد ایــران تــا چــه انــدازه در 
ایــن بحران هــای ســاختاری غــرق اســت. بدنــه ســنگین و تنومنــد تأمیــن اجتماعــی 
ــرده و  ــی را هــم مصــرف ک ــی آت ــی درآمدهــای مال ــروز، کــه حت ــع ام ــا مناب نه تنه
همچنــان نیــز در ایــن مســیر پیــش مــي رود و فشــارهای خود بــر تولید و کســب وکار 
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را به جهت تأمین هزینه های سربار خود، بیشتر مي کند. 
شــکل دیگــری از ایــن اتفــاق در نظــام مالیاتــی رخ داده اســت. انــدازه بیــش از 
ــران  ــاد ای ــت اقتص ــی روی دس ــاه هزینه های ــر م ــر روز و ه ــت ه ــزرگ دول ــد ب ح
ــا را از  ــن هزینه ه ــد ای ــی بای ــام مالیات ــد نظ ــاختاری مانن ــن س ــذارد و بنابرای مي گ
ــن اتفــاق هــم در شــرایطی رخ  ــد. ای ــه بنگاه هــا تامیــن کن ــق فشــار بیشــتر ب طری
ــه تنفــس و  مي دهــد کــه تولیــد در شــرایط ســختی اســت و فضــای کســب وکار ب

همراهی نیاز دارد. 
نمونــه دیگــر مشــکالت ســاختاری را مي تــوان در نظــام یارانــه ای کشــور یافــت. 
درحالــی کــه بنگاه هــا بــه منابــع و تســهیالت نیــاز دارنــد، سیســتم یارانــه ای کشــور 
ــا  ــع از بنگاه ه ــن مناب ــد و ای ــدر مي ده ــد، ه ــر مفی ــای کمت ــع را در حوزه ه مناب

دریغ مي شود.
ــت ارز  ــداوم سیاس ــون ت ــری همچ ــل دیگ ــا معض ــوان ب ــت را مي ت ــن لیس ای
دونرخــی بــه معنــای ادامــه توزیــع رانــت و فســاد تکمیــل کــرد. بحران هــای چنیــن 
نهادینه شــده ای تنهــا زمانــی از میــان مي رونــد کــه وفــاق عمومــی در کشــور حاکــم 
شــود. بــه ایــن معنــا کــه نخبــگان، بخــش خصوصــی، دولــت، مــردم و حتــی احــزاب 
ــه  ــی ب ــی کارشناس ــیه ول ــیر بی حاش ــک مس ــی در ی ــکل های مدن ــی و تش سیاس
ــران  ــه ای ــروزی کــه در جامع ــع برســند. التهــاب ام ــن موان ــع ای ــرای رف اجماعــی ب

حاکم شده، به بحران های اقتصادی، تنها عمق بیشتری مي دهد. 
در پــس منازعــات سیاســی، بخــش  خصوصــی ماننــد عضــو مظلــوم یک خانــواده، 
ســاکت در گوشــه ای می نشــیند و ترســان و لــرزان بــه ایــن دعواهــا چشــم مــی دوزد. 
ــای  ــا برخورده ــد ب ــت و نبای ــدی اس ــیار ج ــران بس ــاد ای ــاد در اقتص ــوع فس موض
ــن  ــرد. در چنی ــی ک ــه سیاس ــه مناقش ــل ب ــی آن را تبدی ــی ضربت ــانه ای و حت رس
شــرایطی حتــی بــا موضوعاتــی ماننــد پذیــرش FATA بــه عنــوان ســرفصلی 
بین المللــی کــه حتــی بــه تأییــد مجلــس و پــس از آن شــورای نگهبــان هــم رســیده، 
مخالفتــی سیاســی و نــه اقتصــادی می شــود. ایــن نــوع برخوردهــا تنهــا آب را بیــش 

از گذشته گل آلود می کند.
نگرانــی اینجاســت کــه بحران هــای اقتصــادی بــه آن انــدازه کــه نیــاز اســت از 
ــادی  ــاخص های اقتص ــی ش ــود. بررس ــه نمی ش ــدی گرفت ــی ج ــچ جریان ــوی هی س
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ــن فضــا  ــر جهــت هســتند. در ای ــت در حــال تغیی ــای مثب ــه رونده ــد دارد ک تأکی
ــر نجــات اقتصــاد  ــه فک ــی ب ــی مل ــا وفاق ــد ب ــام کشــور بای ــه تم ــت، ک ــا دول نه تنه
باشــند و نــه اینکــه هــر روز گروهــی علیــه گــروه دیگــر بیانیــه صــادر کنــد و هــر 
ــه شــاخص های  ــود بیشــتری را در کشــور بیافرینــد. دقــت ب لحظــه فضــای تنش آل
اقتصــادی از ضروریــات حــال حاضــر کشــور اســت. بــه طــور نمونــه در بهــار ســال 
ــهم  ــش و س ــور افزاي ــي كل كش ــدت از نقدينگ ــپرده هاي كوتاه م ــهم س ۱۳95، س
ســپرده هاي بلندمــدت از نقدينگــي نســبت بــه فصــل مشــابه ســال گذشــته كاهــش 
يافتــه اســت كــه ايــن موضــوع مي توانــد نشــانه اي از شــروع تــورم باشــد. در چنیــن 
شــرایطی احتمــال بازگشــت بــه دوران رکــود تورمــی نیــز وجــود دارد. در ایــن فضــا 
آیــا افشــاگری در مــورد فیش هــای حقوقــي نجومــی، امــالک نجومــی یــا موضــوع 
برگــزاری یــا عــدم برگــزاری کنســرت و... مهــم  اســت یــا اینکــه وفــاق ملــی بــرای 

ایجاد مانعی در برابر بازگشت به گذشته نامطلوب؟ 
ــام،  ــت خ ــادرات نف ــد و ص ــش تولي ــود افزاي ــا وج ــته ب ــای گذش ــی ماه ه ط
درآمدهــاي دولــت از محــل منابــع حاصــل از نفــت و فرآورده هــاي نفتــي در فصــل 
نخســت ســال ۱۳95 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، کاهــش داشــته اســت 
كــه بــه نوبــه خــود بــر هزينه هــاي عمرانــي دولــت )تملــك دارايي هــاي ســرمايه اي( 
ــه ۱۳95  ــون بودج ــده در قان ــي منظورش ــاي عمران ــم هزينه ه ــت. رق ــذار اس اثرگ
حــدود 57 هــزار ميليــارد تومــان بــوده كــه طــي ســه ماهه ســال جــاري ۱.4 هــزار 
ميليــارد تومــان صــرف هزينه هــاي عمرانــي شــده اســت. معنــای دقیــق ایــن عــدد 

کاهش سرعت حرکت در مسیر توسعه کشور است.
ــي  ــان فصــل نخســت ســال ۱۳95، بدهــي بخــش دولت ــر در پاي از طــرف دیگ
ــه اســفند ۱۳94  ــه سيســتم نســبت ب ــي( ب ــت و شــركت ها و موسســات دولت )دول
ــارد  ــزار ميلي ــاً 7 ه ــه تقريب ــه ك ــش يافت ــان افزاي ــارد توم ــزار ميلي ــدود ۱6.7 ه ح
تومــان از آن مربــوط بــه بدهــي بخــش دولتــي بــه بانــك مركــزي اســت كــه اثــر 
ــي در  ــه پول ــد پاي ــرداد ۱۳95 رش ــد. در خ ــان مي ده ــي نش ــه پول ــر پاي ــود را ب خ
مقايســه بــا اســفند ۱۳94 برابــر بــا ۳.4 درصــد بــوده كــه ۳.7 واحــد درصــد از ايــن 
رشــد مربــوط بــه افزايــش بدهــي بخــش دولتــي بــه بانــك مركــزي اســت. امــروز 
ــرای رفــع  ــه فکــر توســعه کشــور باشــیم، بایــد فکــری جــدی ب اگــر قــرار اســت ب
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ــا  موانــع تولیــد كنيــم تــا هــم ســرمایه گذار خارجــی و هــم ســرمایه گذار داخلــی ب
آرامش و اطمینان خاطر قدم به عرصه اقتصادی کشور بگذارند. 

ــا  ــه احیان ــا ســرمایه هایی ک ــه کســب وکار موجــب مي شــود ت فضــای بهبود یافت
ــه فضاهــای  ــرخ ســود ســپرده از بانک هــا خــارج مي شــوند و ب ــه دلیــل کاهــش ن ب
ناشــناخته و کمتــر مفیــد مي رونــد نیــز راهــی بــه تولیــد پیــدا کننــد و بخشــی از 

نیاز مالی صنایع و بخش تولید کشور از این طریق تأمین شود.  
ــدوار  ــه و امی ــران دوخت ــه تصمیم گی ــم ب ــروز چش ــران ام ــی ای ــش  خصوص بخ
اســت کــه ایــن فریــاد دادخواهــی بــه زودی گوشــی شــنوا پیــدا کنــد. آینــده ایــران 
ــی و  ــی اساس ــدا و در وفاق ــک دل و یک ص ــور ی ــه کش ــود ک ــاخته می ش ــی س زمان
فراجناحــی در گام اول، اقتصــاد ایــران را بــه ســطحی از تــوان و پویایــی برســاند و در 
گام هــای بعــدی جامعــه را ســامان دهــد. اقتصــاد مقــدم بــر هــر مناقشــه و منازعــه 

سیاسی است. 





بازگشت به مدار توسعه  
چرا اقتصاد ایران به رشد اقتصادی باال نمی رسد؟ * 

مؤسســات  نیســت.  رؤیاپــردازی  و جــای  واقعیت هاســت  عرصــه  اقتصــاد 
ــای  ــته، گزارش ه ــاه گذش ــک م ــی ی ــی ط ــای داخل ــی نهاده ــی و برخ بین الملل
ــز در  ــی نی ــور عموم ــد. تص ــه کرده ان ــران ارائ ــاد ای ــده اقتص ــده ای از آین امیدوارکنن
کشــور ایــن اســت کــه اجــرای برجــام و برخــی برنامه هــای اصالحــی دولــت منجــر 
بــه بهبــود شــرایط حاکــم بــر کشــور می شــود ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تــوان 
اقتصــاد ایــران بــا میــزان ســرمایه موجــود، همیــن رشــدهای پاییــن اســت کــه در 
ــه ســرمایه گذاری  ــاال ب ــه رشــدهای ب ــرای دســت یابی ب حــال حاضــر وجــود دارد. ب
ــی  ــرمایه گذار داخل ــا س ــی ی ــرمایه گذار خارج ــا س ــی آی ــت ول ــاز اس ــتر نی بیش
اشــتیاقی بــه ایــن اقــدام دارد؟ شــواهد موجــود و عملکــرد ســالیان گذشــته از عــدم 
تمایــل ســرمایه گذاران حكايــت مي كنــد؛ بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت کــه بعــد 
از بحــران قیمــت نفــت، رشــد باالیــی را در اقتصــاد کشــور شــاهد باشــیم. توجــه بــه 
تجربــه چنــد کشــور دنیــا راه گشاســت. کشــورهایی کــه بــا اقدامــات اصالحــی خــود 

زمینه رشد را فراهم آوردند و تنها خود را متکی به شعارها نکردند. 

* سرمقاله شماره 5۳ ماهنامه  آینده نگر/ آبان ۱۳95
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ســنگاپور: ایــن کشــور تقریبــاً از منابــع طبیعــی تهــی اســت و تــا 5۰ ســال قبل 
هیــچ جایگاهــی در اقتصــاد جهانــی نداشــت ولــی طــی ایــن 5 دهــه، میــزان درآمــد 
ســرانه در ســنگاپور بیــش از ۱5 برابــر رشــد کرده اســت. ســنگاپور کــه مدتــی قبــل 
یکــی از مســتعمره های انگلیــس بــه حســاب می آمــد، اکنــون دومیــن اقتصــاد آزاد 
و شــفاف دنیاســت. ســنگاپور چهاردهمیــن صادرکننــده بــزرگ و پانزدهمیــن 
واردکننــده در دنیاســت. تحلیل هــا در مــورد دالیــل رشــد اقتصــادی ســنگاپور روی 
ــه  ــه تشــویق ب ــد ک ــاد دارن ــان اعتق ــی از اقتصاددان ــتوار اســت. گروه دو محــور اس
ســرمایه گذاری بیشــتر مهم تریــن شــاخصی بــود کــه ســبب شــد اقتصــاد ســنگاپور 
رونــدی صعــودی بــه خــود بگیــرد. در ســنگاپور نــرخ پس انــداز نســبت بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی عــددی نزدیــک بــه 5۰ درصــد اســت در حالــی کــه ایــن نــرخ در 
ژاپــن ۱9 درصــد و در امریــکا ۱۱ درصــد اســت. برخــی از اقتصاددانــان نیــز بــر ایــن 
باورنــد کــه توســعه آمــوزش و کاهــش شــدید دخالــت دولــت در ایــن کشــور، دلیــل 
اصلــی رشــد اقتصــادی بوده اســت. بــه هــر حــال هیچ کــدام از ایــن فاکتورهــا امــروز 
در اقتصــاد ایــران به عنــوان هــدف پیــش روی سیاســت گذاران نیســت و بــه همیــن 
ــه ایــن  ــه ســنگاپور به عنــوان کشــوری کــه از هیــچ ب دلیــل بهتــر اســت کــه تجرب

نقطه رسید مورد بررسی قرار گیرد. 
مالــزی: در مــورد ایــن کشــور، در پیــش گرفتــن سیاســت جــذب ســرمایه گذاران 
خارجــی مؤثرتریــن مؤلفــه در رشــد اقتصــادی بــود. تــا ســال ۱969، مالزی گوشــه ای 
از یــک خــاک بی محصــول و وابســته بیشــتر نبــود ولــی حــاال در ســال 2۰۱6، بــه 
اقتصــادی بــزرگ تبدیــل  شده اســت. آخریــن آمارهــا نشــان می دهنــد کــه بیــش از 
۳ هــزار شــرکت خارجــی در مالــزی حضــور دارنــد. وجــود نیــروی کار ارزان، 
تحصیل کــرده و سیاســت های تشــویقی دلیــل اصلــی اقبــال خارجی هــا بــه اقتصــاد 
ــروی کار ارزان و  ــران نی ــای ســه گانه، اقتصــاد ای ــن مزیت ه ــزی بوده اســت. از ای مال

تحصیل کرده را در اختیار دارد و خبری از سومی نیست.
هنــد: برنامه هــای توســعه ای در هنــد هــم ماننــد دو کشــور قبلــی روی محــور 
جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و تســهیل فضــای کســب وکار اســتوار بــوده و هســت. 
ــیرکردن  ــه س ــادر ب ــل ق ــه قب ــا دو ده ــی ت ــع طبیع ــوه مناب ــود انب ــا وج ــد ب هن
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ــام اقتصــاد  ــده در نظ ــه کشــوری تعیین کنن ــروز ب ــی ام ــود ول ــود نب ــهروندان خ ش
ــا تولیــد ناخالــص داخلــی ۳.۱ تریلیــون  ــل شده اســت. هنــد امــروز ب ــی تبدی جهان
ــد از ســال ۱99۱  ــزرگ جهــان شــناخته می شــود. هن ــن اقتصــاد ب دالری، چهارمی
به پــاس سیاســت گذاری های صحیــح و منطقــی حرکــت رو بــه رشــد را آغــاز کــرد. 
در ایــن ســال به تدریــج قوانیــن مالیاتــی دســت وپاگیر لغــو شــد، قوانیــن صــادرات و 
واردات کشــور تعدیــل شــد، امــکان ســرمایه گذاری خارجــی فراهــم آمــد و امنیــت 
ســرمایه های داخلــی تأمیــن شــد. ایــن اقدامــات کشــوری فقیــر را بــه اقتصــادی رو 

به رشد تبدیل کرد.
تجربــه ایــن ســه کشــور نشــان می دهــد کــه اصــالح روش هــا و ایجــاد امنیــت 
بــرای ســرمایه گذاران بســترهای رشــد اقتصــادی پایــدار را ایجــاد کرده اســت. البتــه 
کــه مهم تریــن عنصــری کــه در هرســه کشــور تقویــت شــد، فضــای شــفاف و مهیــا 
ــن ســه  ــران و ای ــان ای ــا آنچــه می ــود. ام ــی در اقتصــاد ب ســاختن بســترهای رقابت
ــفانه  ــت. متاس ــت اس ــیوه مدیری ــا و ش ــن روش ه ــدازد، تعیی ــه می ان ــور فاصل کش
اقتصــاد ایــران بــا وجــود تمامــی شــعارها همچنــان بــر محــور تســلط مطلــق دولــت 
ــع  ــارد تومــان از مناب ــه 2۰۰ هــزار میلی اســتوار اســت. پرداخــت ســاالنه نزدیــک ب
ــرای حقــوق نشــان می دهــد کــه اقتصــاد  ــت ب ــه کارمنــدان کشــوری دول کشــور ب
ــن  ــد. ای ــه می ده ــی را ادام ــش دولت ــعه بخ ــد توس ــداوم رون ــورت م ــران به ص ای
درحالــی اســت کــه فرهنــگ کارآفرینــی مبتنــی بــر ســرمایه کــم و خالقیــت بــاال در 
ــز  ــب انصــاف را نی ــد جان ــه بای ــه ک ــان در حــال گســترش اســت. البت سراســر جه
رعایــت کــرد و ایــن حــرف جوانــان جویــای کار را قبــول کــرد کــه چطــور در اقتصــاد 
ایــران کــه آغشــته بــه فســاد، نابرابــری، قوانیــن ناکارآمــد و زائــد و البتــه بوروکراســی 
خفه کننــده اســت، مي تــوان بــه ســمت کارآفرینــی رفــت. آخریــن گزارشــی کــه از 
ــران در میــان ۱۳8  ــه شــده، نشــان می دهــد ای ــی اقتصــاد ارائ ســوی مجمــع جهان
کشــور جهــان جایــگاه 76 را بــه دســت آورده اســت ولــی ایــن جایــگاه نســبت بــه 
دوره هــای گذشــته قــدری تضعیــف شده اســت. از آن بدتــر اینکــه در زیرشــاخه های 
رقابت پذیــری رونــدی نزولــی بــرای اقتصــاد ایــران ایجــاد شــده بــه طــوری کــه در 
»معیــار تعرفــه« رتبــه ایــران ۱۳8 اســت، در معیــار مشــارکت زنــان در اقتصــاد بــه 
ــزل  ــدد ۱۳4 تن ــه ع ــازار کار ب ــی ب ــن کارآی ــار رک ــیده ایم، در معی ــه ۱۳7 رس رتب
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کرده ایــم، در معیــار تــورم نیــز جایگاهــی بهتــر از ۱۳۱ بــه اقتصــاد ایــران نرســیده 
ــن  ــت. ای ــران ۱۳۱ شده اس ــه ای ــم  رتب ــی ه ــازار مال ــعه یافتگی ب ــار توس و در معی
اعــداد نشــان می دهنــد کــه گالیه هــای بخش خصوصــی از دولــت بی دلیــل 
ــت.  ــور اس ــادی کش ــاالن اقتص ــی فع ــر دادخواه ــی ب ــع گواه ــت و در واق نبوده اس
متاســفانه گــذر زمــان و تغییــر دولت هــا، تحولــی در یــک نگــرش کلیــدی حاکــم 
ــدت  ــران به ش ــاد ای ــد. اقتص ــاد نمی کن ــور ایج ــادی کش ــران اقتص ــگاه مدی ــر ن ب

رقابت ناپذیر یا حتی ضدرقابت است. 

حوزه اول: اصالح ساختارها
ــه آن  ــه نتیج ــرد ک ــل نک ــق عم ــاختارها موف ــالح س ــم در اص ــت یازده دول
بی انگیزگــی ســرمایه گذاران داخلــی بــرای توســعه کســب وکار و بی عالقگــی 
ــد  ــدی مانن ــود. قواع ــران ب ــاد ای ــور در اقتص ــرای حض ــی ب ــرمایه گذاران خارج س
اصــالح محیــط کســب وکار و مبــارزه بــا فســاد، اصــالح نظــام مالیاتــی، نظــام بانکــی، 
ــمت  ــه س ــال ها ب ــن س ــی ای ــه ای و ارزی ط ــام یاران ــی و نظ ــن اجتماع ــام تأمی نظ
اصــالح ســاختاری و مؤثــر نرفتنــد و بــر همیــن اســاس هــم نبایــد منتظــر جــذب 
ســرمایه گذاران خارجــی بــود. در شــرایطی کــه کشــورهایی ماننــد هنــد، ســنگاپور، 
مالــزی و حتــی ویتنــام و تایــوان در آســیا و کشــورهای ماننــد ترکیــه و امــارت در 
ــوان  ــد، نمی ت ــاد می کنن ــرمایه گذاری را ایج ــرای س ــترهای الزم ب ــه بس خاورمیان
ــه به شــدت تحــت  ــود ک ــران ب ــاد ای ــع خارجــی در اقتص چشــم انتظار حضــور مناب
ــی. اف«  ــه »اف. اِی. ت ــران ب ــاق ای ــد الح ــرار دارد. فرآین ــای سیاســی ق ــر جوه تأثی
ــان  ــوع نش ــن موض ــت. ای ــران اس ــاد ای ــت زدگی اقتص ــانه های سیاس ــی از نش یک
می دهــد کــه هنــوز اقتصــاد ایــران آمادگــی ادغــام بــا فضــای بین المللــی را نــدارد. 
مزیت هــای پرشــماری ماننــد امنیــت حاکــم بــر کشــور، راه هــا، بنــادر و فرودگاه هــا 
و همچنیــن دسترســی بــه بازارهــای منطقــه ای همگــی زیــر ســایه مشــکالت قــرار 

می گیرند و فرصت ها از میان می روند.

حوزه دوم: اصالح فرهنگ
قطعــاً توســعه اقتصــادی مقــدم بــر توســعه در دیگــر حوزه هاســت و تــا زمانــی 
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کــه اقتصــاد توســعه نیابــد نمی تــوان انتظــار تغییــر در بخش هــای دیگــر را داشــت. 
متاســفانه فرهنــگ حاکــم بــر کشــور، همچنــان ضــد کارآفرینــی اســت. تــا زمانی که 
ایــن فرهنــگ در اقتصــاد ایــران اصــالح نشــود، نمی تــوان انتظــار تحوالتــی شــگرف 
را داشــت. البتــه بزرگ تریــن دســتاورد دولــت کــه اتفاقــا گام بزرگــی هــم در جهــت 
توســعه کشــور بــه شــمار می آیــد، اجــرای برجــام اســت در واقــع بایــد بیــان داشــت 
کــه اصــالح رابطــه بــا دنیــا قــدم اول در جهــت توســعه کشــور اســت. اگــر برجــام بــه 
جــذب  ماننــد  موضوعاتــی  مــورد  در  بحــث  امــکان  نمی رســید،  ســرانجام 
ســرمایه گذاران خارجــی هــم ایجــاد نمی شــد. بنابرایــن وقتــی بــه مشــکالت اشــاره 
مي شــود، منظــور کتمــان دســتاوردها نیســت. همگــی عواملــی کــه بــه آنهــا اشــاره 
شــد، مانعــی در برابــر ورود ســرمایه های جدیــد بــه کشــور اســت. تجربــه ســنگاپور، 
ــر  ــا تغیی ــد ذهنیت ه ــدا بای ــعه ابت ــرای توس ــه ب ــد ک ــد می کن ــد تأیی ــزی و هن مال

کند. سرمایه گذار خارجی، دشمن نیست. 
ــه  ــور را ب ــادی کش ــور اقتص ــد موت ــه می توان ــاخصی ک ــی ترین ش ــروز اساس ام
ــی و  ــه داخل ــرمایه گذاری، چ ــذب س ــت. ج ــادی باالس ــد اقتص ــت درآورد، رش حرک
چــه خارجــی یکــی از راه هــای ایجــاد تحــرک بــرای رشــد باالتــر اقتصــادی به شــمار 
می آیــد. همان طــور کــه اشــاره شــد، الزمــه ایــن حرکــت و دســت یابی بــه هــدف، 
برطــرف کــردن موانــع و ایجــاد بســترهایی در جهــت تشــویق ســرمایه گذاران بــرای 
حضــور مؤثــر در اقتصــاد ایــران اســت. هم زمــان تمامــی نهادهــای دولتــی- حکومتــی 
و از همــه اینهــا مهم تــر، ذهنیــت شــهروندان ایرانــی بایــد بــه ســمتی ســوق پیــدا 
ــن شــرایط  ــا در ای ــک ارزش تلقــی شــود. تنه ــد کــه موضــوع ســرمایه گذاری ی کن
اســت کــه می تــوان امیــدوار بــه خــروج از رکــود، بهبــود وضعیــت اشــتغال جوانــان 

و در یک  کالم رونق اقتصاد ایران بود. 





ترامپ و آینده اقتصاد ما
رئیس جمهور امریکا چقدر بر اقتصاد ایران موثر است؟ * 

ــی  ــادی و سیاس ــگران اقتص ــام کنش ــاً تم ــه آن تقریب ــکا و نتیج ــات امری انتخاب
جهــان را بــا تعجــب مواجــه کــرده اســت. حداقــل بــر اســاس نظرســنجی های پیــش 
از انتخابــات، ترامــپ دورتریــن گزینــه بــرای در اختیــار گرفتــن هدایــت کاخ ســفید 
ــور در  ــن کش ــدی ای ــش 5۰ درص ــش نق ــم کاه ــر علی رغ ــال های اخی ــود. در س ب
تولیــد ثــروت جهانــی در پایــان جنــگ جهانــی دوم، بــه ۱8 درصــد، هنــوز امریــکا 
ــن اســاس  ــر اي ــان اســت. ب ــی جه ــدرت سیاســی، اقتصــادی و نظام ــن ق بزرگ تری
ــران و دیگــر کشــورها انکارشــدنی  ــر اقتصــاد ای ــن کشــور ب ــذاری تحــوالت ای اثرگ

نیست.
ترامــپ بــا پشــتوانه فعالیت هــای اقتصــادی خــود درک نســبتاً خوبــی از فضــای 
اقتصــادی جهــان دارد ولــی بررســی شــعارهای او نشــان می دهــد تحــت تأثیــر نــگاه 
پوپولیســتی اســت. ادعاهــای اقتصــادی او طــی دوران تبلیغــات انتخابــات بــر محــور 
ــه  ــی از جمل ــر بین الملل ــای معتب ــا نهاده ــت ب ــته و مخالف ــای بس ــت دره سیاس
ســازمان تجــارت جهانــی اســتوار بــود. ترامــپ مــردی اســت کــه حداقــل 4 دهــه در 

* سرمقاله شماره 54 ماهنامه  آینده نگر/ آذر ۱۳95
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عرصــه اقتصــاد )کســب درآمدهــای کالن از بــازار امــالک( حضــور داشــته، اطالعــات 
ــی  ــا در برخ ــده ت ــث ش ــور باع ــک فاکت ــن ی ــاً همی ــادی دارد. اتفاق ــش اقتص و دان
ــر  ــل ب ــه حداق ــد ک ــداد کنن ــره قلم ــه و مذاک ــل  معامل ــردی اه ــا او را م تحلیل ه
ــای  ــه رفتاره ــد. البت ــری کن ــد تصمیم گی ــان می توان ــود و زی ــق س ــاس منط اس
ــکا  ــد امری ــور جدی ــان داد رئیس جمه ــات نش ــی دوران تبلیغ ــرف او ط ــالف ع خ
مــردي کمتــر قابــل پیش بینــی اســت. در چنیــن شــرایطی تصــور اینکــه حضــور او 
ــی  ــاد جهان ــع اقتص ــه نف ــد ب ــین می توان ــخصی و پیش ــای ش ــرف فعالیت ه به ص
باشــد، تحلیلــی چنــدان پایــدار نیســت چراکــه نســبت روشــنی بیــن او و کارآفرینــان 

دردکشیده یا طرفداران اقتصاد آزاد وجود ندارد. 
ــرائیلی در  ــی اس ــه الب ــکاری ب ــت آش ــپ قراب ــب ترام ــون رقی ــالری کلینت هی
ــره ای  ــه چه ــرد او را ب ــن رویک ــتان دارد. همی ــن عربس ــکا و همچنی ــت امری سیاس
غیرســودمند بــرای ایــران تبدیــل می کــرد. حداقــل در ایــن  فاکتــور ترامــپ خــود را 
بــه ایــن دو طیــف گــره نــزد و شــاید روش مدیریتــی شــخص محور او، موجــب شــود 
کــه امریــکا کمــی از اســرائیل و عربســتان فاصلــه بگیــرد. در ایــن شــرایط به طــور 
غیرمســتقیم بخشــی از منافــع ایــران تأمیــن می شــود. البتــه تجربــه نشــان داده کــه 
ــور  ــان حض ــه در زم ــا و چ ــه در دوران دموکرات ه ــکا چ ــران و امری ــبات ای مناس
ــن از  ــت. بنابرای ــده اس ــط نش ــع رواب ــا قط ــل ی ــه تکام ــر ب ــان منج جمهوری خواه
ــود  ــم گیر وج ــی چش ــران تفاوت ــرای ای ــرات ب ــواه و دموک ــن جمهوری خ ــاس بی اس
ــه  ــپ ک ــه ترام ــد در وزارت خارج ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه بعی ــن اینک ــدارد. ضم ن
ــد  ــکیل خواه ــواه تش ــاح جمهوری خ ــای جن ــن چهره ه ــده از تندروتری عالی القاع
ــا  ــب برجــام ب ــان تصوی ــی در ســطح زم ــراری روابطــی حت ــوان انتظــار برق شــد بت
دســتگاه دیپلماســی ایــران داشــت. بــا فــرض اینکــه ترامــپ سیاســت های اوبامــا را 
در مــورد ایــران اجــرا کنــد، دســت کم پنــج مــاه بــه شــرایط تعلیقــی کــه اقتصــاد 

ایران با آن دست به گریبان است اضافه می شود. 
انتظــار ایــن اســت كــه اگرچــه سیاســت خارجــی جمهوری خواهــان رویارویــی 
خشــن بــا مخالفــان اســت و بیشــتر بــر گزینه هــای نظامــی تأکیــد دارنــد، امــا اعــالم 
برائــت برخــی چهرهــای مؤثــر جمهوری خــواه پیــش از انتخابــات از او، کمــی ایــن 
معــادالت را تغییــر  دهــد به طوری کــه نمی تــوان او را پیــرو تمام عیــار مواضــع 
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جمهوری خواهان دانست. 
ناشــناختگی رفتارهــای ترامــپ آســیب هایی را بــرای اقتصــاد ایــران و جهــان بــه 
ــود  ــیه را بهب ــا روس ــود ب ــط خ ــپ رواب ــد ترام ــه هرچن ــور نمون ــراه دارد. به ط هم
بخشــد بــر اســاس ســنت تاریخــی حاکــم بــر روابــط ایــن دو کشــور، روس هــا از ایران 
فاصلــه می گیرنــد و شــرایط ایــران از نظــر تکیــه  بــر قدرت هــای بین المللــی 
متفــاوت از شــرایط فعلــی خواهــد بــود. نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن 
اســت كــه برجــام ماحصــل تمــام تــوان ژئوپلیتیکــی امریکاســت. درنتیجــه احتمــال 
اینکــه توافــق هســته ای در دولــت ترامــپ نادیــده گرفتــه شــود، محــدود اســت. از 
ــدت  ــه در کوتاه م ــت ک ــی روی کار نیس ــم دولت ــور ه ــل کش ــر در داخ ــوی دیگ س
ــن  ــا و چی ــر، اروپ ــوی دیگ ــد. از س ــاد کن ــران ایج ــه ای ــی علی ــاع بین الملل اجم
ــا در مــورد  ــد. اروپ ــت نمی کنن ــران حمای ــال ای ــكا در قب ــات امري به ســادگی از منوی
ــور و  ــن کش ــین در ای ــدام حس ــت ص ــراق و حکوم ــتان، ع ــل افغانس ــائلی مث مس
ــه  ــود را ب ــن مواضــع مســتقل خ ــای اوکرای ــل تنش ه ــه دلی ــیه ب ــای روس تحریم ه

مطالبه امریکایی ها ترجیح داده است. 
ــا  مشــکالت اقتصــادی ایــران نوعــا ریشــه مطلقــی در تحریم هــا نداشــته کــه ب
لغــو تحریم هــا حــل شــود. اقتصــاد ایــران هرچنــد تأثیرپذیــر از معــادالت بین المللــی 
اســت، ولــی می تــوان ادعــا کــرد کــه سیاســت های درونــی امریــکا کمتریــن تأثیــر 
را بــر وضعیــت اقتصــادی ايــران داشــته اســت. به طــور نمونــه بــا وجــود دســت بــه 
ــران طــی ســه دهــه  ــکا متوســط رشــد اقتصــادی ای ــدرت در امری دســت شــدن ق
ــه  ــوده اســت اگرچــه از ســال 88 تــا 92 ایــن رشــد ناگهــان ب گذشــته 5 درصــد ب

اعداد منفی سقوط کرد. 
از زاویــه دیــد داخلــی، اقتصــاد ایــران بــرای رشــد، گرفتــار سیاســت و فرهنــگ 
اســت و تــا ایــن دو حــوزه در ســطح کالن  رونــدی اصالحــی بــه خــود نگیرنــد، فضــا 
بــرای تکامــل اقتصــاد مهیــا نمی شــود. سیاســت بایــد فضــای اعتدالــی و آرامــی برای 
ــه  ــی را ب ــد کارآفرین ــز مي توان ــگ نی ــد و فرهن ــا کن ــادی مهی ــای اقتص فعالیت ه

ارزشی اطمینان بخش برای جامعه ایرانی بدل سازد.
ــه شــکلی اســت کــه  ــران ب در ســطح دیگــر وضعیــت فضــای کســب وکار در ای
مي تــوان آن را آســیب اول قلمــداد کــرد. معضــالت فضــای کســب وکار ایــران را بایــد 
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در دو گــروه دســته بندی کــرد: گــروه اول بــه مشــکالت ســاختاری ماننــد وضعیــت 
نظــام ارزی، نظــام مالیاتــی، نظــام تأمیــن اجتماعــی و نظــام بانکــی مربــوط می شــود. 
وضعیــت حاکــم بــر ایــن بخش هــا موجــب شــده کــه طــی ســال های گذشــته رشــد 
ــرمایه گذاران  ــی س ــا بی میل ــان ب ــود و هم زم ــی ش ــور منف ــرمایه گذاری در کش س
داخلــی بــرای توســعه کســب وکارها، انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاران خارجــی نیــز 
ــای  ــر مؤلفه ه ــت تأثی ــدت تح ــران به ش ــاد ای ــر، اقتص ــوی دیگ ــود. از س ــاد نش ایج
ــال  ــره وری اســت. در ح ــدان به ــاد سیســتماتیک و فق ــد گســترش فس ــر مانن دیگ
حاضــر بحران هــای ناشــی از شــکاف عمیــق درآمــدی و فقــر گســترده در طبقــات 
ــی را آزار  محــروم جامعــه کــه جمعیــت قابل توجهــی را درگیــر کــرده جامعــه ایران
می دهــد. هم زمــان بــا ایــن جریــان و تحــت تأثیــر کاهــش ســرمایه گذاری و رکــود 
حاکــم بــر اقتصــاد ایــران، بحران هایــی ماننــد اعتیــاد، فروپاشــی خانــواده و بیــکاری 

نیز تعمیق یافته است. 
قطعــاً اصــالح روابــط سیاســی ایــران بــا کشــورهای جهــان در بهبــود روندهــا و 
گســترش ارتبــاط توســعه محور مؤثــر اســت ولــی هیچ کــدام از ایــن مشــکالت کــه 
ــکا حــل نمی شــود و ریشــه  ــا امری ــود رابطــه ب ــا بهب ــا ب ــا اشــاره شــد، تنه ــه آنه ب
مشــکالت در مدیریــت اقتصــاد ایــران اســت نــه تحریم هــای خارجــی. بــدون تردیــد 
تغییراتــی کــه امریــکا در آینــده شــاهد آن اســت بــر اقتصــاد ایــران بی تاثیــر نیســت 
امــا نمی تــوان در مــورد آن اغــراق کــرد. همان طــور کــه بازارهــای جهانــی هــم بعــد 
ــی  ــت و حت ــادی بازگش ــت ع ــه حال ــپ ب ــروزی ترام ــی از پی ــدید ناش ــه ش از تکان
ــاق را پشــت ســر گذاشــت و فضــای سیاســی  ــن اتف ــز شــوک ای ــران نی ــورس ای ب

جهانی هم به سرعت خود را با وضعیت جدید سازگار می کند. 
موضــوع اقتصــاد ایــران، انتخــاب ترامــپ یــا هیــالری کلینتــون نیســت. مســئله 
اقتصــاد ایــران فقــدان وفــاق ملــی بــرای اصــالح روندهــا و ساختارهاســت. اگــر ایــن 
ــد  ــان رون ــه جه ــروز ک ــرد. ام ــد ک ــر نخواه ــت تغیی ــود، وضعی ــل نش ــکل ح مش
ــا خردگرایــی و اعتــدال و  ــرِی خــود را از دســت  داده مــا می توانیــم ب پیش بینی پذی
البتــه توجــه ویــژه بــه عقــل، علــم و عدالــت، کشــور را بــه ســمت وفاقــی ملــی بــرای 

بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری پیش  بریم.



حقیقت نگرانی از واقعیت دالر
درباره دالیل افزایش قیمت ارز و نقد نگاه سیاسی به منطق اقتصادی بازار ارز * 

خردادمــاه ســال ۱۳92 دالر در بــازار آزاد بــا قیمــت ۳ هــزار و 65۰ تومــان یــا 
کمــی بیشــتر یــا کمتــر معاملــه می شــد. بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و ثباتــی 
کــه در فضــای سیاســی و اقتصــادی کشــور پدیــدار شــد، قیمت هــا و کلیــت اقتصــاد 
ایــران بــه ســمت آرامــش بیشــتر حرکــت کــرد. در پــی ایــن فضــای منطقــی و آرام، 
ــزار  ــا ۳ ه ــم ت ــرل شــد و قیمــت دالر ه ــادی کنت ــا حــدود زی ــی ت نوســانات قیمت
تومــان کاهــش پیــدا کــرد. ایــن کاهــش قیمــت چنــان در کام دولــت نشســت کــه از 
آن بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای ســریع قــوه مجریــه یــاد می شــد. البتــه بایــد 
تاییــد کــرد کــه ایــن اتفــاق ناشــی از عملکــرد خــوب دولــت به خصــوص در روزهــای 
ــف  ــرد ضعی ــی عملک ــه در پ ــورم ک ــان شــاخص ت ــود. هم زم ــه ب ــی کار کابین ابتدای
دولــت قبلــی از مرزهــای 4۰ درصــد عبــور کرده بــود، در پایــان ســال 92 و بــه دلیــل 

ایجاد ثبات و منطق در اقتصاد ایران به عدد ۳8 درصد رسید. 
دقیقــا در همیــن دوره زمانــی بــود کــه بــاز هــم چالــش ریــال و دالر بــه معنــای 
اتخــاذ سیاســتی اصولــی بــرای آینــده بــازار ارز آغــاز شــد. رئیــس کل بانــک مرکــزی 

* سرمقاله شماره 55 ماهنامه  آینده نگر/ دی ۱۳95
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در جلســه ای در محــل اتــاق ایــران و در جمــع فعــاالن بخش خصوصــی اعــالم کــرد 
کــه سیاســت دولــت واقعی ســازی نــرخ ارز اســت. ایــن سیاســت بــه طــور قطــع از 
طــرف صاحبــان کســب وکار حمایــت می شــد و از ایــن جهــت خوش بینــی وســیعی 
در نــگاه بخــش  خصوصــی کشــور در مــورد سیاســت های آینــده دولــت ایجــاد شــد. 
ــورد  ــرد در م ــل می  ک ــزی را تکمی ــک مرک ــس کل بان ــه رئی ــه جمل ــدی ک ــد بع بن
ــرخ ارز،  ــازی ن ــورت واقعی س ــد در ص ــاره کردن ــان اش ــه ایش ــود ک ــت ارز ب قیم
ــد  ــت( خواه ــی اس ــور آن دوره زمان ــی )منظ ــدود فعل ــر از ح ــا باالت ــا قطع قیمت ه
ــترده  ــاد گس ــا انتق ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــارات رئی ــش از اظه ــن بخ ــت. ای رف
رســانه ها همــراه شــد و در واقــع دوقطبــِی دیــدگاه کارشناســی )بخــش خصوصــی و 
اقتصاددانــان( و دیــدگاه عامــه مــردم )ســانه ها یــک نماینــده آن( شــکل مشــخصی 

به خود گرفت. 
در پــی ایــن اتفــاق بــاز هــم در فضــای عمومــی جامعــه ایــن شــائبه ایجــاد شــد 
کــه دولــت قصــد دارد از طریــق افزایــش قیمــت ارز کســری بودجــه خــود را برطــرف 
ــن  ــرعت ای ــی، به س ــکار عموم ــار اف ــی از فش ــا نگران ــز ب ــت نی ــا دول ــد و طبیعت کن

موضوع را تکذیب کرد. 
ــا  ــت ارز را ت ــرد قیم ــعی ک ــواره س ــت هم ــته دول ــال گذش ــه س ــول س در ط
ــازار آزاد  ــق ارز در ب ــکاری در تزری ــت آش ــه دخال ــه دارد. اگرچ ــت نگ ــدودی ثاب ح
ــه قیمــت حداقــل 5۰۰ تومــان کمتــر از  ــه ای ب ــا تزریــق ارز مبادل ــی ب نمی کــرد ول
ــرد. از  ــازار آزاد ایجــاد ک ــه ای و ب ــان قیمــت ارز مبادل ــی می ــازار آزاد،  تعادل ــرخ ب ن
طــرف دیگــر رکــود در اقتصــاد کشــور هــم باعــث کنتــرل تقاضــا شــد و در نهایــت 
قیمــت ارز در حــدود ۳ هــزار و ۳۰۰ تومــان تــا ۳ هــزار و 5۰۰ تومــان باقــی مانــد. 
ــی  ــن دوره زمان ــاگاه در ای ــت و به ن ــه داش ــاه ادام ــه دوم آذرم ــا هفت ــد ت ــن رون ای
قیمــت ارز جهــش پیــدا کــرد و بهــای دالر در بــازار آزاد تــا مــرز 4 هــزار تومــان بــاال 
ــد و  ــار کردن ــی ســکوت اختی ــا، مســئوالن دولت ــن رشــد قیمت ه ــس از ای ــت. پ رف
ــه  ــد. البت ــری نکنن ــت دالر اظهارنظ ــد قیم ــل رش ــورد دالی ــد در م ــح دادن ترجی
هم زمــان در محافــل کارشناســی دالیلــی بــرای رشــد قیمــت دالر مطــرح شــد کــه 

به آنها می توان براساس این دسته بندی اشاره کرد: 
ــی و  ــای جهان ــدی ارزش دالر در بازاره ــد درص ــش چن ــکا و افزای ــات امری ۱. انتخاب
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حتی نگرانی از حضور ترامپ در آینده روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی؛ 
ــه اول ســال  ــر و به خصــوص در نیم ــش شــدید نقدینگــی در دو ســال اخی 2. افزای

جاری؛ 
۳. کسری بودجه دولت؛ 

4.  خــروج ارز بــه واســطه مســافرت بیــش از 2.5 میلیــون نفــر از مــردم کشــور بــه 
مناسبت اربعین؛ 

5. رشــد اقتصــادی آرام کشــور و حرکــت بســیار آهســته خــروج از رکــود کــه منجــر 
به افزایش تقاضا برای ارز شده است؛ 

ــل  ــه دلی ــش قیمــت ارز ب ــه افزای ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب 6. برخــی از کارشناســان نی
کســری بودجــه دولــت بــوده و قــوه مجریــه از ایــن طریــق قصــد تامیــن منابــع خــود 
را داشته اســت. البتــه بــه طــور حتــم ایــن نظریــه مــردود اســت چراکــه دولــت بــا 
توجــه بــه مالحظــات اقتصــاد سیاســی و بــه واســطه نزدیکــی بــه زمــان انتخابــات 

حاضر نیست ریسک تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز را بپذیرد. 
ــه  ــاز ب ــده، نی ــوارد اشاره ش ــر از م ــت دالر صرف نظ ــی قیم ــد ناگهان ــل رش دالی
ــا  ــران ب آسیب شناســی جــدی دارد. در تمــام ســال های بعــد از انقــالب، اقتصــاد ای
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه رو بوده اس ــد روب ــن 22 درص ــا میانگی ــی ب ــورم دورقم ت
ــول وجــود  ــه ای نامعق ــی فاصل ــی ارز و قیمــت مصنوع ــان قیمــت واقع همیشــه می
ــده،  ــول تجربه ش ــن فرم ــاس ای ــول و براس ــور معم ــه ط ــم ب ــت ه ــت. دول داشته اس
ــای  ــا پس  لرزه ه ــی ب ــرد ول ــرخ ارز می ک ــت ن ــرف تثبی ــود را ص ــالش خ ــام ت تم
ــد  ــای چن ــی، زلزله ه ــی بین الملل ــای سیاس ــا فض ــی ی ــای جهان ــدک در بازاره ان
ــازار ارز ایــران رخ مــی داد کــه دلیــل آن همیــن حفاظــت ســخت از  ریشــتری در ب

قیمت مصنوعی دالر در بازار ارز کشور بود. 
تقریبــا تمامــی دولت هــای بعــد از انقــالب، افزایــش قیمــت دالر را متــرادف بــا 
کاهــش یــا تضعیــف ارزش پــول می دانســتند و در نگاهــی سیاســی ایــن جریــان را 
بــه مثابــه عملــی ضــدارزش معنــا می کردنــد. چنیــن رویکــردی ســبب می شــد تــا 
ــاور در مســئوالن ایجــاد شــود کــه افزایــش قیمــت دالر در جامعــه بازتابــی  ایــن ب
منفــی خواهــد داشــت. البتــه تاکیــد بــر ایــن سیاســت موجــب شــد تــا واقعــا نیــز 

این نگاه در عامه مردم ایجاد شود. 
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امــا بایــد در نظــر داشــت کــه تثبیــت قیمــت دالر عالمــت غلطــی بــه 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان می دهــد. در ایــن شــرایط واردات کاال از مســافت 
ــای  ــان کاال در کارخانه ه ــد هم ــر از تولی ــه کشــور به صرفه ت ــری ب ــزار کیلومت ۱5 ه
داخلــی اســت. آنچــه در معــادالت تصمیم گیــری و سیاســت گذاری دولــت در مــورد 
ــر  ــن شــرایط اگ ــورم اســت. در ای ــوش شــده، رابطــه قیمــت دالر و ت ــرخ ارز فرام ن
دولــت نمی توانــد نــرخ تــورم را کنتــرل کنــد بایــد بــه همــان انــدازه اجــازه افزایــش 
قیمــت ارز را بدهــد و اگــر می خواهــد قیمــت ارز را کنتــرل کنــد، بایــد بتوانــد نــرخ 
تــورم را در ســطح قابــل قبولــی کــه زیــر 2 درصــد در ســال اســت، تحــت کنتــرل 
دربیــاورد. در غیــر ایــن صــورت حوزه هــای تولیــد و اشــتغال داخلــی کــه از 
ــدت  ــت به ش ــور اس ــی کش ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــن اولویت ه مهم تری

آسیب می بیند.
بــه طــور روشــن طــی ســه ســال و نیــم گذشــته، تــورم 6۰ درصــدی در اقتصــاد 
ــر، هیــچ  ــی اخی ــه ناگهان ــل پیــش از تکان کشــور وجــود داشــته و قیمــت ارز حداق
نوســانی را تجربــه نکرده بــود. طــی آن دوره زمانــی، تزریــق ارز مبادلــه ای بــه بــازار 
ــال دارد،  ــه دنب ــرای ارز را ب ــا ب ــش تقاض ــه کاه ــاد ک ــود اقتص ــل رک ــار عام در کن
موجــب ایجــاد ثبــات نســبی در قیمــت دالر شــد. امــروز بــه هــر دلیــل و بــه هــر 
ــورم 6۰ درصــدی را پوشــش داده اســت  ــش قیمــت دالر قســمتی از ت شــکل، افزای
ــورم خارجــی  ــی و ت ــورم داخل ــاوت ت ــوز مابه التف ــه هن ــم ک ــول کنی ــد قب ــی بای ول

پوشش داده نشده است. 
بــه طــور حتــم نــگاه و خواســته دولــت یازدهــم شــرایط کنونــی حاکــم بــر بــازار 
ــازار را  ــود کــه وضعیــت ب ــی سیاســتی ب ــز در پ ــه نی ــوه مجری ارز نبــوده اســت و ق
ــه  ــت ارز، ک ــش قیم ــه جه ــی ن ــش خصوص ــروز بخ ــع ام ــا موض ــد. ام ــامان ده س
سیاســت های ارزی دولــت اســت. واقعی ســازی نــرخ ارز یــک مطالبــه علمــی و ملــی 
بــه حســاب می آیــد. دولــت حتــی در آســتانه انتخابــات هــم می توانــد و بایــد اقــدام 
بــه واقعی ســازی نــرخ ارز کنــد. چــرا؟ بــه دلیــل اینکــه فضــای کســب وکار کشــور 
به شــدت ایــن موضــوع را مطالبــه می کنــد. در حــال حاضــر بســیاری از فاکتورهــای 
ایــران ماننــد جــذب ســرمایه گذار خارجــی، توســعه  اقتصــاد  سرنوشت ســاز 
ــود  ــل بهب ــی معط ــات همگ ــت موضوع ــن دس ــی و از ای ــرمایه گذاری های داخل س
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فضــای کســب وکار در داخــل کشــور اســت. چطــور می شــود در فضــای نه چنــدان 
ــار حضــور ســرمایه گذاران خارجــی نشســت. اقتصــاد  ــه انتظ ــرای کار، ب ــوب ب مطل
ــم از  ــن حج ــرده را دارد و ای ــان تحصیل ک ــرای جوان ــغل ب ــاد ش ــران عطــش ایج ای
ــر  ــروز اگ ــود. ام ــن نمی ش ــران و تامی ــه جب ــت های محافظه کاران ــا سیاس ــاز ب نی
ــتغال و  ــر اش ــه فک ــد ب ــد بای ــاد کن ــی را ایج ــت عموم ــا رضای ــد دارد ت ــت قص دول
ــت های  ــا سیاس ــت ب ــه دالر و مخالف ــیدن ب ــه افسارکش ــد و ن ــردم باش ــت م معیش
منطقــی یکسان ســازی نــرخ ارز. حداقــل نتیجــه ایــن کار ایــن اســت کــه دود رشــد 

ناگهانی قیمت ها به چشم مردم و فعاالن اقتصادی نمی رود. 





الگوسازی برای نسل جوان
درباره نقش و جایگاه آیت اهلل  ها          شمی رفسنجانی در اقتصاد ایران * 

امــروز چــرا اقتصــاد ایــران بــا مشــکالت جــدی مواجــه شده اســت؟ چــرا فرآینــد 
توســعه کشــور بــه عقــب افتــاده و بــه زبــان ســاده تر چــرا اقتصــاد کشــور در تنگنــای 
ــوان دالیلــی را لیســت کــرد کــه در  ــگاه اول می ت ــرار گرفتــه اســت؟  در ن رکــود ق
ــی  ــدی کم ــا دی ــد. ب ــرار دارن ــران ق ــاد ای ــاختاری اقتص ــای س ــدر آن بحران ه ص
عمیق تــر، موضــوع دیــدگاه حاکــم بــر اقتصــاد ایــران کــه برآمــده از تفکــر چــپ یــا 
ــل  ــوان دالی ــور می ت ــن ط ــود و همی ــرح می ش ــت، مط ــور اس ــاد دولت مح اقتص
دیگــر و متنوع تــری را در پاســخ بــه ایــن ســؤال بیــان داشــت. ولــی بــا دقــت نظــر 
بیشــتر و عبــور از الیه هــا          ی اولیــه می تــوان بــه ســه شــاخص خــاص و بســیار موثــر 

در تفسیر وضعیت امروز کشور اشاره کرد: 
یکــم: عــدم اســتفاده از تجربیــات دنیــا: هرچنــد در ایــن مــورد شــعارهای زیادی 
داده می شــود ولــی هیــچ گاه بــه صــورت اجرایــی و دقیــق تجربیــات دنیــا را پیــش 
روی خودمــان قــرار نداده ایــم تــا از آنهــا کمــال اســتفاده را ببریــم و بــه ایــن ترتیــب 
ــا  ــرای م ــتفاده ب ــگ و بی اس ــی خوش رن ــه تابلوی ــا ب ــته تنه ــا گذش ــه در دنی آنچ

* سرمقاله شماره 56 ماهنامه  آینده نگر/ بهمن ۱۳95
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تبدیل شده است. 
دوم: عــدم اســتفاده از تجربیــات گذشــته اقتصــاد ایــران:  حتــی در داخــل هــم 
ســعی نشــده تــا تجربیــات گذشــته و راه هــای آزموده شــده را مــرور کنیــم و از آنهــا 
ــم و  ــرار می کنی ــت ها را تک ــی شکس ــه گاه ــت ک ــن اس ــم و این چنی درس بگیری

آزموده ها را  مکرر می آزماییم. 
ــروز  ــه گم شــده ام ــا          ی منطقــی و قاطــع:  قاطعیــت حلق ــوم: تصمیم گیری ه س
اقتصــاد ایــران اســت. رفتارهــا در گذشــته کمتــر و امــروز بیشــتر بــه ســمتی متمایل 
شــده تــا از تصمیم گیری هــای قاطــع و جــدی پرهیــز شــود. بــه ایــن ترتیــب آنچــه 
ــدون عمــل و ایده هــا          ی روی  ــده، شــعارهای ب ــی مان در نظــام مدیریتــی کشــور باق
زمیــن مانــده اســت کــه بــا تصمیم گیــری قاطــع بــه فعــل تبدیــل نمی شــود. امــروز 
کــه آیــت اهلل  ها          شــمی، ایــن ذخیــره موثــر و کارآمــد نظــام مدیریتــی کشــور از میــان 
مــا رفتــه، نیــاز اســت تــا بــار دیگــر برخــی ویژگی هــا          ی ایشــان مــرور شــود. اتفاقــا در 
ایــن رفتارشناســی اســت کــه می تــوان بــروز ســه ویژگــی ای را کــه بــه آنهــا اشــاره 
شــد در عملکــرد آقــای  ها          شــمی به وضــوح دیــد. به غیــر از ایــن، مشــخصات 
دیگــری نیــز در ایشــان نمــود داشــت کــه در نهایــت »هاشــمی را  ها          شــمی کــرد« و 

حداقل، اقتصاد ایران را در دوران مدیریت ایشان رو به پیشرفت برد. 
اما چند شاخص مهم رفتاری آقای  ها          شمی چنین است: 

ــران وســعت نظــر  ــه مدی ــا ب ــاره شــد، شــناخت دنی ــه اش ــور ک ــک: همان ط ی
ــالع از  ــی، اط ــبب دنیادیدگ ــه س ــد ب ــگاه و دی ــعت ن ــن وس ــا ای ــد و اتفاق می ده
پیشــرفت ها          ی دیگــر کشــورهای جهــان و روش هــا          ی دســت یابی بــه آنهــا در آقــای  

ها          شمی بارز و آشکار بود. 
ــان از  ــود. ایش ــور نب ــی کش ــات قبل ــه تجربی ــا ب ــمی بی اعتن ــای  ها          ش دو: آق
ــت  ــی، نهای ــت سیاس ــی ها          ی بی جه ــه خط کش ــه ب ــدون توج ــته ب ــات گذش تجربی
اســتفاده را می بــرد. بــروز آن را نیــز می تــوان در توجــه و عالقــه ایشــان بــه 
امیرکبیــر دیــد. آقــای  ها          شــمی زندگــی امیرکبیــر را مــرور کــرد، در مــورد او کتــاب 
نوشــت و از همــه مهم تــر اینکــه آموخته هایــش از زندگــی و زمانــه امیرکبیــر را بــه 
مقــام اجــرا درآورد. ایــن نکتــه را نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه آیــت اهلل در روزهایی 
ــه دســت گرفــت کــه تمــام زیرســاخت های اساســی  ــه را ب ــوه مجری ســکان اداره ق
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ــری در  ــود. مدی ــن رفته ب ــا و... از بی ــرق، آب، جــاده و راه، کارخانه ه ــد ب کشــور مانن
قامــت امیرکبیــر هــم جســارت، هــم بلندنظــری و هــم میهن دوســتی داشــت تــا پــا 
ــا           در عرصــه  ــا وجــود تمــام نامهربانی ه ــه عرصــه ســخت اجــرا بگــذارد. ایشــان ب ب
ــعه  ــیر توس ــی در مس ــه ایران ــگ زده را ب ــوری جن ــال کش ــی 8 س ــد و ط ــی مان باق
تبدیــل کردنــد. آقــای  ها          شــمی ســعی کــرد تــا زیرســاخت های کشــور را بازســازی 
کنــد و کارخانه هــا           را دوبــاره بــرای ایجــاد اشــتغال بیشــتر بــه کار بینــدازد و در ایــن 
ــا          ی  ــه تالش ه ــه البت ــم رخ داد ک ــدی ه ــورم 4۰ درص ــد ت ــی مانن ــیر اتفاقات مس
گســترده ای بــرای مهــار ســریع آن صــورت گرفــت. امــروز همــه می دانیــم کــه آن 
تــورم 4۰ درصــدی از یادهــا رفتــه ولــی ثمــرات اقداماتــی کــه در دوران ســازندگی 
ــرای اقتصــاد  صــورت گرفــت ماننــد ســاخت ســدها، کارخانه هــا           و جاده هــا           هنــوز ب

و جامعه ایران باقی مانده است. 
ســه: یــک ویژگــی بــارز دیگــر آقــای  ها          شــمی، توجــه بــه نظــر کارشناســی بــود. 
ایشــان در جلســات بــا دقــت بــه گزارش هــای کارشناســی گــوش مــی داد و بــا طــرح 
ــان و  ــرای خودش ــوع را ب ــف موض ــاد مختل ــا ابع ــرد ت ــعی می ک ــرر س ــؤاالت مک س
ــده از  ــار برآم ــاص از رفت ــورد خ ــک م ــد. ی ــخص کن ــزارش مش ــدگان گ ارائه دهن
منطــق کارشناســی ایشــان کــه مــن نیــز در جریــان کامــل آن قــرار داشــتم، موضــوع 
خریــد خودروهــای جدیــد بــرای نیــروی انتظامــی بــود. پــس از شــکل گیری نیــروی 
انتظامــی )بعــد از ادغــام چنــد نیــروی دیگــر( یــک بحــث جــدی تامیــن خودروهــای 
مــورد نیــاز ایــن نیــرو بــود. آن زمــان دو ایــده وجــود داشــت. یــک نظــر ایــن بــود 
کــه از خــودروی رنــو 2۱ مونتــاژ داخــل اســتفاده کنیــم یــا اینکــه خــودروی تویوتــا 
را وارد کنیــم. نظــر کارشناســی مــا در وزارت کشــور ایــن بــود کــه بایــد نمونــه ای از 
ــد  ــوع خری ــن ن ــع موافــق ای ــی وزارت صنای ــداری شــود ول ــا خری خودروهــای تویوت
نبــود. بررســی های کارشناســی مــا نشــان مــی داد کــه خریــد هــر دســتگاه تویوتــا 
منفعــت اقتصــادی قابــل توجهــی نســبت بــه پیشــنهادی کــه وزارت صنایــع داشــت، 
بــرای کشــور بــه همــراه مــی آورد. طبــق محاســبات در صورتــی کــه قصــد اســتفاده 
ــر در  ــرای هــر خــودرو کمت ــو 2۱ را داشــتیم، عمــال 2 هــزار دالر ب از خــودروی رن
ــا  ــا ب ــر مشــخصات خــودروی تویوت ــتیم. از طــرف دیگ ــا می گذاش ــب خارجی ه جی
رنــو 2۱ اصــال قابــل قیــاس نبــود. در نهایــت کار بــه ارائــه  گــزارش در حضــور آقــای 



سراب توسعه108

 ها          شــمی در دولــت رســید. ایشــان بعــد از شــنیدن نظــرات وزارت صنایــع و گــزارش 
کارشناســی وزارت کشــور بــدون فــوت وقــت از حاضــران در جلســه خواســتند کــه 
رأی گیــری کننــد و اتفاقــا خودشــان هــم اولیــن نفــری بودنــد کــه دستشــان را در 
موافقــت بــا عمــل بــه اقــدام کارشناســی وزارت کشــور بلنــد کردنــد. بعــد از ایشــان 
ــم  ــر از نی ــدام و  درکمت ــک اق ــن ی ــا همی ــد و ب ــق دادن ــم رأی مواف ســایر اعضــا ه
ســاعت زمــان، عملــی بــه نفــع کشــور صــورت گرفــت. ایــن رفتــار آیــت اهلل، نمــادی 
از احتــرام بــه نــگاه منطقــی و کارشناســی بــود. نگاهــی کــه کمتــر می تــوان آن را 

در میان برخی مدیران دید. 
ــای   ــاری آق ــوی رفت ــوان الگ ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــری ک ــه دیگ ــار: نکت چه
ها          شــمی یــاد کــرد، موضــوع قاطعیــت ایشــان اســت. همیــن امــروز هــم نیــاز بــزرگ 
ــه  ــت. ب ــق اس ــت و دقی ــری درس ــه کاری، و تصمیم گی ــا دوری از محافظ ــران م مدی
طــور نمونــه یــک نمــاد روشــن در مــورد قاطعیــت و عمــل بــه اقدامــات 
برنامه ریزی شــده در مــورد ایشــان مربــوط بــه زلزلــه رودبــار اســت. بنــده بــه همــراه 
وزیــر کشــور پــس از زلزلــه رودبــار در منطقــه حاضــر بودیــم. پــس از ســه روز کــه 
از زلزلــه گذشــته بــود، وضعیــت منطقــه به هم ریختــه بــود و نیــاز بــه تصمیم گیــری 
آقــای  ها          شــمی بــود. ایشــان بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه در زمــان جنــگ کســب 
کــرده بودنــد و همچنیــن تســلطی کــه بــه نیروهــای مســلح داشــتند، شــخصا  بــرای 
مدیریــت امــور بــه رودبــار آمدنــد و در ســتاد بحــران حضــور یافتنــد. ظــرف مــدت 
چنــد ســاعت بحــث،  برنامــه ای تهیــه شــد و آقــای  ها          شــمی شــخصا دســتور اجــرای 
ــة  ــا برنام ــد ت ــال می کردن ــوع را دنب ــم موض ــت ه ــا قاطعی ــد و ب ــادر کردن آن را ص
ــع موجــب  ــن حضــور بموق ــی شــود. همی ــا اجرای ــام بخش ه تهیه شــده توســط تم
ــن  ــه بهتری ــار ب ــه رودب ــا موضــوع ســاماندهی وضعیــت منطقــه پــس از زلزل شــد ت

شکلی انجام شود. 
پنــج: آقــای  ها          شــمی روحیــه عافیت طلبــی نداشــت. ایشــان وقتــی بــه نتیجــه 
می رســید، نگــران نبــود کــه در پــس انجــام یــک کاری، ممکــن اســت چهره شــان 
ــه صــالح  ــه همیــن دلیــل هــر زمــان احســاس می کــرد کاری ب مخــدوش شــود. ب

کشور و مردم است، بدون معطلی آن را انجام می داد. 
ــر  ــران موث ــای مدی ــه یکــی از ویژگی ه ــو و خالقان ــای ن ــرش ایده ه ــش: پذی ش
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اســت. آقــای  ها          شــمی دقیقــا ایــن خصوصیــت را داشــت و هــم پذیــرای ایده هــا          ی 
ــو بــود و هــم از آنهــا حمایــت می کــرد. از ماجــرای ســال ۱۳7۱ و قضیــه صــدور  ن
ــر  ــور، پیگی ــا در وزارت کش ــرد. م ــال یادک ــک مث ــوان ی ــه عن ــوان ب ــه می ت گذرنام
طرحــی بــرای کاهــش زمــان صــدور گذرنامــه بودیــم و آقــای  ها          شــمی در جریــان 
موضــوع قــرار گرفتــه بــود و به ســرعت خواســت تــا طــرح بحــث شــود. بعــد از اینکــه 
توضیحــات ارائــه شــد، آقــای  ها          شــمی ســریعا دســتور داد کــه طــرح صــدور فــوری 
ــاس  ــق تم ــدام از طری ــم م ــد از آن ه ــود. بع ــام ش ــا انج ــه و اصــالح رویه ه گذرنام
تلفنــی و گفت وگوهــای دیگــر پیگیــر بــود کــه ایــن ایــده اجرایی شــود. خوشــبختانه 
بــا حمایت هــای ایشــان طــرح اصــالح رویــه صــدور گذرنامــه انجــام شــد و مــردم از 
گرفتــاری بســیار زیــاد  و بوروکراســی زائــد خــالص شــدند. بــه طــوری کــه زمــان 
صــدور گذرنامــه از بیــش از 4 مــاه بــه یــک روز کاهــش پیــدا کــرد. رفــاه و آســایش 
مــردم بــرای آقــای  ها          شــمی مســئله بــود و بــه همیــن دلیــل ســعی می کــرد تــا بــه 
ــال،  ــه ح ــه و در هم ــان همیش ــد.  ایش ــم کن ــایش را فراه ــن آس ــی ای ــر ترتیب ه
پشــتیبان بخــش  خصوصــی کشــور بــود. همــه مدیــران بخــش  خصوصــی می تواننــد 
ــا و  ــه درددل ه ــای  ها          شــمی چطــور در مقاطــع حســاس ب ــه آق ــد ک شــهادت دهن

خواسته های صاحبان کسب وکار دقت می کرد. 
ــه در کشــور وجــود  در حــال حاضــر هــم بخــش مهمــی از زیرســاخت ها          یی ک
دارد، مرهــون تالش هــا          ی ایشــان اســت.  امــا امــروز هم زمــان بــا گرامیداشــت یــاد و 
ــای  ــود. رفتاره ــراث ایشــان ب ــازی از می ــر الگوس ــه فک ــد ب ــای  ها          شــمی بای ــام آق ن
ایشــان یــک کالس مدیریتــی بــرای تمــام جوانــان کشــور اســت. به خصــوص در ایــن 
مقطــع زمانــی کــه کشــور از نبــود همــان خصوصیت هــا یعنــی قاطعیــت، برخــورد 
ــد از بخــش  ــاع تمام ق ــا نظــرات کارشناســی و دف ــع ســاختاری، همراهــی ب ــا موان ب
ــت،  ــه اس ــخ راه یافت ــه تاری ــروز ب ــمی ام ــای  ها          ش ــد.  آق ــیب می بین ــی، آس  خصوص
ولــی بخــش خصوصــی و مدیــران کشــور بایــد بتواننــد دنبالــه رو ایشــان در رفتارهای 
ــرد.   ــد ک ــد خواه ــن رش ــران چنی ــه ای ــاد و جامع ــا اقتص ــند. قطع ــی باش مدیریت

ها          شمی را همین ویژگی ها           به  ها          شمی تبدیل کرد و به تاریخ سپرد. 





تله ترامپ
درمقابل تحوالت جدید امریکا چه باید کرد؟ * 

ــش  ــه واکن ــرد، در ثانی ــم می گی ــه تصمی ــه در لحظ ــوری ک ــرای رئیس جمه ب
ــه دوش  ــی را ب ــای قدیم ــی از کینه ه ــه کوه ــه اینک ــر از هم ــد و بدت نشــان می ده
ــط  ــوان یافــت کــه روشــنگر و راهنمــای تنظیــم رواب می      کشــد، چــه تعبیــری می      ت
ــده،  ــته ش ــپ نوش ــورد ترام ــه در م ــی ک ــوه تحلیل های ــم انب ــان حج ــد. از می باش
دقیق تریــن همیــن یــک جملــه اســت: »او کاخ ســفید را قبضــه کــرده اســت.« و بــه 
ــک  ــل در ی ــه حداق ــه ک ــرار گرفت ــابقه ق ــی کم س ــر اتفاق ــا در براب ــب دنی ــن ترتی ای

قرن اخیر نمونه آن را ندیده بود.
ــک  ــا تک ت ــده ت ــف آم ــن مختل ــود روی قوانی ــرر خ ــای مک ــا امضا ه ــپ ب ترام
شــعارهایش را کــه بــه نظــر می رســید بیشــتر فانتــزی و رأی آور باشــد بــه مقــام اجرا 
درآورد. البتــه او بــه جــای اینکــه بــه قــول خــودش بــا تانــک وارد کاخ ســفید شــود، 

این بار سوار بر توئیتر آمده تا هر لحظه جهان را بهت زده سازد. 
از دیوارکشــی در مــرز مکزیــک تــا عقب نشــینی از توافــق تجــاری بــا آن ســوی 
ــا  ــه ت ــای یکپارچ ــا از اروپ ــروج بریتانی ــزوم خ ــعار ل ــر دادن ش ــوس آرام، از س اقیان

* سرمقاله شماره 57 ماهنامه  آینده نگر/ اسفند ۱۳95
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ممنوعیــت ورود شــهروندان هفــت کشــور اســالمی بــه خــاک امریــکا همگی سلســله 
جنگ هایــی اســت کــه ترامــپ کلیــد زده اســت. او دفتــر کارش در کاخ ســفید را بــه 
صحنــه اســتودیوی تلویزیونــی تبدیــل کــرده و در هيئــت يــك ســازمان رســانه اي به 
ــن  ــن پايي ــادگی از روی آنت ــه به س ــود دارد ک ــي وج ــال كم ــد احتم ــر مي رس نظ
بیایــد. احتمــاال طــی چهــار ســال آینــده بایــد بــا مخاطــرات ایــن همیشــه در صحنه 

بودن او مواجه شد. 
ترامــپ حتــی قواعــد رســانه های آزاد در امریــکا را هــم مخــدوش کــرده و نشــان 
داده کــه راه دیگــری مــی      رود. واکنــش او بــه رســانه هایی کــه بــا آنهــا مخالــف اســت 

یک فرهنگ لغات کلیشه ای مربوط به بطالن و تکذیب است. 
ــه  ــا شــده، ب ــه پ ــا وجــود تمــام جنجال هایــی کــه طــی یــک مــاه گذشــته ب ب
ــه  گفتــه یــک تحلیل گــر برجســته جهانــی، طوفانــی کــه ترامــپ در لحظــه ورود ب
ــط بین المللــی و واقعیت هــای  ــه صخره هــای رواب ــا کــرده هنــوز ب ــه پ کاخ ســفید ب
تقســیم بندی ها و موازنه هــای امریــکا برخــورد نکــرده و در واقــع هنــوز بــازی 

واقعی آغاز نشده است. 
ــدار  ــن اقت ــان رفت ــاه از می ــدت کوت ــن م ــی ای ــپ ط ــار ترام ــول رفت ــا محص ام
ــرات  ــه گاهــی در پوشــش تظاه ــوده ک ــه او ب ــی علی ــاع جهان ــکا و ایجــاد اجم امری
گســترده و گاهــی در جمــالت دیپلماتیــک ســران کشــورها بــروز می      کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب کشــوری کــه طــی یــک قــرن گذشــته تمــام تــالش خــود را بــرای گســترش 
ــاده کــه  ــود، اکنــون در دامــی افت ــرده ب ــه کار ب ــی« در جهــان ب ــی امریکای »هژمون

تماما تصویر گذشته را مخدوش کرده است. 
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه آنچــه ترامــپ انجــام داده در واقــع عمــل 
بــه یکــی از ابتدایی تریــن بندهــای برنامه هایــش بوده اســت. احتمــاال بــا ایــن روش، 
ــه ســمت پیگیــری دیگــر شــعارهای خــود نیــز مــی      رود و قطعــا هشــدار  ترامــپ ب
ــودن او را نیــز  ــودن و جنگ طلــب ب ــل پیش بینــی ب ــی ســندرز در مــورد غیرقاب برن
بایــد جــدی گرفــت. ســندرز رقیــب انتخاباتــی ســابق ترامــپ اســت کــه اعتقــاد دارد 
ــر  ــا ه ــپ تقریب ــرد. ترام ــوخی ک ــد ش ــادی نبای ــن غیرع ــوری چنی ــا رئیس جمه ب
ــن  ــس ای ــد و از پ ــد انجــام می      ده ــن بزن ــه شــهرت بیشــترش دام ــه ب ــی را ک عمل
اســتراتژی خســارت های بســیاری بــه نظــم و ثبــات جهانــی وارد می      شــود و شــاید 
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بــه همیــن دلیــل باشــد کــه »شــی« رئیس جمهــور چیــن بــرای معــدود دفعــات و 
ــن  ــازی و تضمی ــوع جهانی س ــه موض ــالس داووس ب ــود در اج ــخنرانی خ ــی س ط
اعتبــار قراردادهــای بین المللــی اشــاره کــرده و البتــه همــه اشــارات او مســتقیم بــه 
ترامــپ می      رســید کــه در گام اول، تجــارت جهانــی را هــدف گرفتــه اســت. واکنــش 
ــق از  ــی عمی ــد در هراس ــان می      ده ــه نش ــت ک ــان اس ــض جه ــع، نب ــن در واق چی

عواقب رفتارهای ترامپ قرار گرفته است. 
اما ترامپ را هم می      توان فرصت و هم تهدید قلمداد کرد. 

اقدامــات ترامــپ حتــی بــرای دیگــر ســران پوپولیســت کشــورهای جهــان هــم 
گــران تمــام شــده و امــروز مــردم بســیاری از کشــورها ماننــد فرانســه می      داننــد کــه 
ــار  ــکا دچ ــت امری ــه سرنوش ــد، ب ــت بدهن ــره ای پوپولیس ــور چه ــه حض ــر رأی ب اگ
ــل  ــت و حداق ــه ای داش ــن تجرب ــم چنی ــران ه ــن ای ــش از ای ــی پی ــوند. مدت می      ش
ــه  ــه ب ــای توج ــدال را به ج ــخ، اعت ــره تل ــن خاط ــا ای ــی ب ــهروندان ایران ــروز ش ام

شعارهای غیراجرایی و پوپولیستی نشانده اند. 
ــدت  ــع بلندم ــا مناف ــو ب ــپ را همس ــای ترام ــوان رفتاره ــت می ت ــک جه از ی
اقتصــاد ایــران قلمــداد کــرد، چراکــه اجمــاع ضدامریکایی دقیقــا در روزهایــی صورت 
ــران نمــود پیــدا کــرده اســت.  می      گیــرد کــه ثمــرات اجــرای برجــام در اقتصــاد ای
ــه حداقــل یــک ســال  ــا آغــاز روابــط اقتصــادی نیــاز ب ــا جهــان ت بهبــود ارتبــاط ب
زمــان داشــت کــه خوشــبختانه ایــن دوره طــی شــده و در حــال حاضــر ارتباطــات 
ایــران بــا بســیاری از کشــورها اصــالح شــده و روندهــا در حــال بهبــود بــرای انجــام 
بــازی  در  امریــکا  شــرایطی،  چنیــن  در  اســت.  خارجــی  ســرمایه گذاری های 
دیپلماتیــک ناخواســته تمــام بســترها را بــرای ایــران مهیــا کــرده اســت. اروپــا کــه 
تــا دو ســال قبــل، چشــم بــه تصمیمــات امریــکا داشــت، امــروز تــا انــدازه ای مســتقل 
ــای  ــه موضع گیری ه ــی ب ــم اروپای ــورهای مه ــران کش ــی س ــد و حت ــل می      کن عم
رســمی علیــه برخــی رفتارهــای ترامــپ می      پردازنــد. از ایــن جهــت فرصتــی مناســب 
در اختیــار ایــران قــرار گرفتــه تــا هم زمــان بــا بهبــود روابــط خــود بــا اروپــا و شــرق 

آسیا، زمینه های فعالیت های مشترک را مهیا کند. 
امــا ترامــپ می      توانــد به ســرعت بــه ضــد خــود هــم تبدیــل شــود. رفتارهــای او 
هیــچ نســبتی بــا عــرف دیپلماتیــک نــدارد و از ایــن جهــت ممکــن اســت کــه زمینــه 
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ــور  ــه ط ــی ب ــد ول ــم کن ــران را فراه ــوص ای ــر و به خص ــورهای دیگ ــت کش عصبانی
قطــع بــروز هــر واکنشــی بــه ترامــپ در واقــع حرکــت در مســیر بــازی او و گرفتــار 
ــع  ــه موض ــت ک ــه داش ــد توج ــن روی بای ــت. از همی ــپ اس ــه ترام ــدن در تل ش
گیری هــای مقامــات و حتــی بخــش خصوصــی ایــران در مقابــل رفتارهــا، اقدامــات 
و قوانینــی کــه ترامــپ وضــع می      کنــد، بایــد حساب شــده و ســنجیده  باشــد. ترامــپ 
شــومن اســت و نشــان داده کــه می      توانــد از واکنش هــا بــرای خــود کنــش بســازد. 
ــده و  ــن ش ــته بدبی ــش از گذش ــه او بی ــه ب ــر لحظ ــان ه ــه جه ــرایط ک ــن ش در ای
ــه  ــازی ب ــر نی ــب داده می شــود، دیگ ــات او ترتی ــه اقدام ــم علی ــای عظی راه پیمایی ه
موضع گیری هــای رســمی در کشــورهایی ماننــد ایــران نیســت. بنابرایــن حداقــل در 
ــه  ــک را ب ــای دیپلماتی ــه تقابل ه ــوان عرص ــدت، می ت ــی کوتاه م ــازه زمان ــک ب ی
ــداد اجماعــی کــه ترامــپ علیــه خــود ســاخته از  دیگــران واگــذار کــرد و اجــازه ن

میان برود و به کشور ثالثی مانند ایران منتقل شود. 
امــروز ایــران اختیــار دارد کــه چهــره ای صلح طلــب، اعتدالــی، منطقــی، صبــور و 
ــی ترامــپ  ــه بازی هــای تبلیغات ــچ توجهــی ب ــات از خــود نشــان دهــد کــه هی باثب
ــل  ــد. حداق ــی می ده ــرف بین الملل ــوب ع ــی را در چارچ ــر اقدام ــخ ه ــدارد و پاس ن
مزیت هــای ایــن رفتــار ایــن اســت کــه متحــدان ایــران، از لیســت موافقــان برجــام 
ــا و جنــوب شــرق آســیا را پوشــش  ــا کل اروپ ــروز تقریب انتخــاب می      شــوند کــه ام

می      دهد. 
ــر دم ممکــن  ــه ه ــا او حرکــت روی خــط باریکــی اســت ک ــپ و رابطــه ب ترام
اســت از یــک طــرف خســارت بگیــرد ولــی حداقــل اگــر گــزاره اجمــاع علیــه ترامــپ 
از سراســر جهــان در نظــر گرفتــه شــود، می      تــوان امیــدوار بــود کــه ثمــرات برجــام 
بــه کمــک اقتصــاد ایــران بیایــد و امریکایــی. امــا حداقــل اقداماتــی کــه ایــران بایــد 
انجــام دهــد ایــن اســت کــه بســترهای داخلــی بــرای کار بیشــتر بخــش خصوصــی و 
ــارج  ــم خ ــان مقی ــرمایه های ایرانی ــوص س ــی و به خص ــرمایه گذاران خارج ــب س جل
از کشــور را مهیــا ســازد، موانــع ســاختاری را برطــرف کنــد و فضایــی رقــم بزنــد تــا 

توجه همه تاثیرگذاران جامعه و اقتصاد ایران متوجه داخل باشد.



توسعه زیر سایه وحدت عمومی
اقتصاد ایران باید سه هدف مشخص را نشانه برود * 

ســال ۱۳95 بــا تمــام فــراز و نشــیب ها        یش بــه پایــان رســید و امیــد اســت کــه 
ــرای آینــده کشــور باشــد.  ــد سرمنشــأ تحوالتــی مثبــت و امیدبخــش ب ســال جدی
ــات  ــرای حی ــا را ب ــد زمینه ه ــار، می    توان ــبز به ــل س ــای فص ــه همپ ــی ک تحوالت

پررونق اقتصاد کشور فراهم آورد. 
در روزهــای پایانــی ســال می    تــوان ارزیابــی ای از عملکــرد اقتصــادی دولــت طــی 
ســال 95 بــه عمل آورد. خوشــبختانه در این ســال دولــت در تعدادی از شــاخص ها        ی 
ــواردی از آن  ــه م ــوان ب ــه می    ت ــرده ک ــه ک ــی عرض ــه موفق ــادی کارنام ــم اقتص مه

اشاره کرد: 
ثبــات: بــه طــور حتــم یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت پــس از برجــام را باید 
ایجــاد ثبــات در اقتصــاد ایــران دانســت. اگرچــه در اواخــر ســال جهشــی در قیمــت 
ــازار حاکــم  ــی در خصــوص ســایر کاالهــا ثبــات نســبی در ب ارز صــورت گرفــت ول

بود. 
ــاز شــد و خوشــبختانه در  ــورم از ســال 92 آغ ــی ت ــت نزول ــد حرک ــورم: رون ت

* سرمقاله شماره 58 ماهنامه  آینده نگر/ فروردین ۱۳96
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ســال 95 بــه زیــر ۱۰ درصــد کاهــش یافــت و امیــد اســت کــه ایــن رونــد همچنــان 
ادامه یابد و در سال 96 نیز به سمت تثبیت تورم تک رقمی برویم. 

رشــد اقتصــادی: ســال 95 برخــالف ســال 94 کــه رشــد اقتصــادی کشــور در 
ــه  ــد. اگرچ ــراه ش ــادی 6.8 هم ــد اقتص ــرخ رش ــا ن ــود، ب ــی ب ــا         منف ــر بخش ه اکث
بخــش ســاختمان بــا رشــد منفــی روبه روســت و تقاضــا آن طــور کــه بایــد تحریــک 

نشده است. به همین دلیل هم احساس رونق در جامعه احساس نمی شود.  
ارتباطــات خارجــی: توافــق هســته ای و برجــام موجــب شــده تــا رابطــه اقتصــاد 
ایــران و جهــان دوبــاره برقــرار شــود. بــر پایــه همیــن توافــق، ســال 95 بــا بهبــود 
قابــل تقدیــر روابــط ایــران و کشــورهای دیگــر جهــان همــراه بــود. اعــزام هیئت هــای 
ــی و حضــور بیــش از ۱8۰ هیئــت خارجــی طــی دو  ــه کشــورهایی اروپای ــی ب ایران

سال در ایران نشانه هایی قابل تقدیر از این موضوع است. 
قراردادهــای نفتــی و فــروش نفــت: شــکل جدیــد قراردادهــای نفتــی جهــت 
جــذب ســرمایه گذاران خارجــی در اواســط ســال بــه امضــا رســید کــه باعــث شــد 
ســرمایه گذاران خارجــی ترغیــب بــه ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت ایــران شــوند. 
ویژگــی ایــن بخــش دو برابــر شــدن فــروش نفــت و صــادرات نفــت بــود که توانســت 
درآمــد کشــور را بــا وجــود کاهــش قیمــت نفــت در هــر بشــکه، بــه مقــدار زیــادی 
ــال 95  ــت در س ــت توانس ــه دول ــی ک ــام موفقیت ها        ی ــا تم ــه ب ــد. البت ــش ده افزای
ــه دو  کســب کنــد، هنــوز ناکامی ها        یــی در برخــی از شــاخص ها         باقــی اســت کــه ب

مورد آنها می    توان اشاره کرد: 
ــرخ بیــکاری: اگرچــه اعــالم شــد در ســال جــاری حــدود 7۰۰ هــزار شــغل  ن
جدیــد ایجــاد شــد ولــی بــا توجــه بــه ورود افــراد جــوان و فارغ التحصیــالن بــه بــازار 

کار نرخ بیکاری کماکان باالی ۱2 درصد را نشان می    دهد. 
نظــام بانکــی: اقتصــاد ایــران وابســتگی زیــادی بــه بانــک دارد و بــه تعبیــری 
ــاد،  ــاق افت ــته اتف ــه گذش ــک ده ــی ی ــه ط ــت. آنچ ــور اس ــران بانک مح ــاد ای اقتص
ــر  ــی فرات ــتاندارد جهان ــوق از اس ــا        ی مع ــت. بدهی ه ــا رف ــه یغم ــا         ب ــرمایه بانک ه س
ــی  ــا نُرم هــا        ی جهان ــت عــدم شــفافیت حســاب ها و عــدم تطبیــق ب ــه عل رفــت و ب
ــالش  ــم اگرچــه ت ــت ه ــد. دول ــران کن ــودزده ای ــه اقتصــاد رک ــی ب نتوانســت کمک
ــی  ــل آورد ول ــه عم ــا         ب ــه بانک ه ــم دادن ب ــازی و نظ ــت شفاف س ــادی در جه زی
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موفقیــت چندانــی تابه حــال کســب نکــرده اســت.  ســال آینــده بــا تحــوالت سیاســی 
در کشــور همــراه اســت. امــا بــه هرحــال چــه بــا تــداوم فعالیــت ایــن دولــت و چــه 
ــت  ــام و دول ــود. نظ ــتراتژی ها آســیب وارد ش ــه اس ــد ب ــر، نبای ــی دیگ حضــور دولت
نشــان داده انــد کــه بــا هدف گــذاری درســت و دقیــق می    تــوان بــه نتایــج مناســبی 
رســید. همان طــور کــه در پرونــده هســته ای وکاهــش نــرخ تــورم ایــن اتفــاق افتــاد. 
ــی و منطقــی  ــوان هدف گــذاری عقالن ــرای ســال 96 هــم می    ت ــه همیــن دلیــل ب ب

در مورد چند موضوع خاص داشت. 
الــف ـ فضــای کســب و کار: قطعــا اصــالح و بازســازی فضــای کســب و کار نیــاز 
ــن  ــی در ای ــت گام های ــران اســت. هرچنــد دول ــکار جامعــه و اقتصــاد ای ــل ان غیرقاب
جهــت برداشــته اســت ولــی هنــوز فضــای کســب و کار ایــران بــه انــدازه کافــی برای 
فعالیت هــای بیشــتر و ســودمندتر مهیــا نیســت. بــرای بهبــود فضــای کســب و کار 

هم به طور خاص باید به چند مولفه توجه ویژه داشت:
۱( کاهش اندازه دولت

2( کاهش میزان دخالت های دولت در اقتصاد 
۳( ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور .

ــرای بهبــود فضــای کســب و کار  ایــن مــوارد می    تواننــد مهم تریــن اولویت هــا ب
باشــند. کشــور بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر نیــاز دارد و بــرای تحقــق این هــدف میزان 
ــا  ــم ت ــاق ه ــن اتف ــد. ای ــش یاب ــد افزای ــی بای ــش  خصوص ــرمایه گذاری های بخ س

زمانی که این سه مورد اصالح نشود،  به سادگی رخ نمی دهد. 
ب ـ اصــالح ســاختارهای درآمــدی دولــت: بخش هــای غیرشــفاف و فســادزای 
اقتصــاد ایــران شــرایطی را رقــم زده انــد کــه مســیر رو بــه رشــد اقتصــاد کشــور بــا 
اخــالل جــدی مواجــه شــود. بــه همیــن دلیــل بایــد بــه ســرعت و دقــت در مــورد 
ــوان  ــا می    ت ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــرد ک ــورت گی ــری ص ــات تصمیم گی ــن موضوع ای

چنین اشاره کرد: 
۱( دولــت در ســال 95 توفیقــی بــرای یکسان ســازی نــرخ ارز نداشــت. ایــن در 
ــای  ــادبرانگیزترین بخش ه ــی از فس ــی یک ــوع ارز دونرخ ــه موض ــت ک ــی اس حال
اقتصــاد بــه شــمار می آیــد کــه لطماتــی بــه بخــش تولیــدی کشــور وارد می    کنــد و 
ــته  ــرد خواس ــد ک ــد تاکی ــه بای ــه ک ــود. البت ــر می    ش ــم منج ــتر ه ــاق بیش ــه قاچ ب
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بخــش  خصوصــی واقعی ســازی نــرخ ارز اســت کــه ایــن موضــوع را نبایــد بــا گــران 
کردن ارز مترادف دانست. 

ــران زا در  ــده و بح ــئله ای حل نش ــان مس ــرژی همچن ــای ان ــت حامل ه 2( قیم
اقتصــاد ایــران اســت. عــدم اصــالح قیمــت حامل هــای انــرژی منجــر بــه هدررفــت 
منابــع، آلودگــی محیــط زیســت و از بیــن رفتــن امــکان بــرای رقابــت شــرکت های 
حمــل و نقــل بخــش خصوصــی می    شــود. بــا توجــه بــه ایــن موضوعــات دولــت بایــد 

تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حامل های انرژی بگیرد. 
۳( پرداخــت یارانــه نقــدی بــه مــردم همچنــان باقــی اســت و دولــت ترجیــح داد 

که در این حوزه اقدام اصالحی انجام ندهد. 
ــع پیــش  روی اقتصــاد  ــی: یکــی از بزرگ تریــن موان ــرمایه گذاری خارج پ ـ س
ایــران موضــوع تنگنــای منابــع اســت. دولــت قــدرت و ســرمایه کافــی بــرای حرکــت 
در مســیر توســعه نــدارد و بنابرایــن نیــاز اقتصــاد ایــران بــه ســرمایه گذار خارجــی 
خواســته ای اصولــی و خــارج از شــعارهای مرســوم سیاســی اســت. امــا ســرمایه گذار 
خارجــی در شــرایطی کــه مشــکالت اقتصــاد ایــران اصــالح نشــود، امــکان و فرصــت 
ــن  ــد. اصــالح فضــای کســب  و کار و ایجــاد ثبــات سیاســی مهم تری حضــور نمی یاب
ــاد و  ــوع فس ــر موض ــای پایین ت ــت. در الیه ه ــی اس ــرمایه گذار خارج ــته س خواس
ــرار  ــان ق ــای حضــور آن ــه پیــش پ ــد ک ــه شــمار می آی ــع دیگــری ب ــز مان ــت نی ران
می گیــرد.  همچنیــن نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه در بهــار ســال آینــده انتخابــات 
در کشــور برگــزار می شــود. امــا گروه هــای سیاســی بایــد دقــت داشــته  باشــند کــه 
ــار و  ــدام و رفت آینــده کشــور را فــدای بازی هــای سیاســی زودگــذر نکننــد. هــر اق
حتــی شــعاری کــه ثبــات اقتصــاد کشــور را برهــم بزنــد، خطــری جــدی بــرای آینده 
اقتصــاد ایــران بــه وجــود. حرکــت در مــدار اخــالق، نیــاز مهــم کشــور در ایــن دوره 
ــیری  ــی در مس ــق و منطق ــری دقی ــا هدف گی ــد ب ــران می توان ــاد ای ــت. اقتص اس
ــم  ــم ه ــن مه ــل شــود. ای ــه تبدی ــر در منطق ــه اقتصــادی برت ــه ب ــد ک حرکــت کن
ــرای  ــر ســایه وحــدت ب ــی محقــق می شــود کــه همــه فعالیت هــای کشــور زی زمان

توسعه صورت گیرد.  
طــی ســال 95، اتــاق تهــران هــم ســعی کــرد تــا بــا رویکــردی جدیــد کــه بــر 
ــای  ــری در کنش ه ــش پررنگ ت ــد، نق ــتوار باش ــا اس ــا اعض ــل بیشــتر ب ــور تعام مح
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ــه  ــاالن اقتصــادی ارائ ــه فع ــر و مناســب تری ب ــات بهت ــد و خدم ــا کن اقتصــادی ایف
ــی و تخصصــی  ــاد مدن ــن نه ــوان قدیمی تری ــه عن ــران ب ــاق ته ــه ات ــه ک ــد. البت ده
ایــران امیــدوار اســت کــه در ســال 96 بــا همراهــی و مشــارکت بیشــتِر بیــش از ۱6 
ــش  ــه بخ ــانی ب ــه خدمت رس ــته در عرص ــش از گذش ــد بی ــود بتوان ــو خ ــزار عض ه
خصوصــی حضــوری فعــال داشــته باشــد. بــه طــور حتــم زمانــی بخــش خصوصــی 
ایــران می    توانــد در پیشــانی اقتصــاد کشــور قــرار گیــرد کــه صــدای واحــد، تخصصــی 
و کارآمــد از آن شــنیده شــود و ایــن مهــم بــدون همــکاری ممکــن نیســت. امیــد 
اســت کــه در ســال آینــده ارتبــاط میــان پارلمــان بخــش خصوصــی و اعضــا افزایــش 
یابــد و از طریــق تحقــق ایــن هــدف و بــا همفکــری بیشــتر، موانــع بزرگ پیــش روی 

فعالیت ها        ی بخش خصوصی از میان برداشته شود.





مطالبه های بخش خصوصی 
از دولت آینده

کاندیداها به جای شعار، برنامه های خود را بیان کنند * 

رقابت هــای انتخاباتــی در کشــور کلیــد خــورده و بــه همــان میــزان کــه تبلیغــات 
گروه هــای سیاســی مختلــف رونــق می گیــرد، ذهــن فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز 
ــته  ــه ادوار گذش ــود. تجرب ــور می ش ــاد کش ــده اقتص ــر آین ــته درگی ــش از گذش بی
نشــان داده کــه فضــای انتخابــات بــا دو آفــت همــراه اســت. اول اینکــه گروه هایــی 
کــه عمدتــاً خــارج از دولــت هســتند بــه  نقــد ســخت و گاهــی غیرمنصفانــه عملکــرد 
کابینــه مســتقر می پردازنــد. ایــن نــوع نقــد بــه ســرعت بــه تخریــب تبدیــل می شــود 
و در نهایــت فضایــی قطبــی را میــان دولــت و منتقــدان رقــم می زنــد. در حالــی کــه 
هــدف از نقــد دولــت بایــد ارائــه راهکارهــای تــازه بــرای پیشــرفت باشــد. در نتیجــة 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــل می ش ــعار تبدی ــه ش ــا ب ــا، اظهارنظره ــه رفتاره این گون
حاصلــی از چنیــن مجادله هایــی نصیــب کشــور نمی شــود.  نکتــه دوم بــه هزینــه از 
ــاگری و  ــت، افش ــود. تهم ــوط می ش ــور مرب ــی کل کش ــرمایه اجتماع ــدوق س صن

* سرمقاله شماره 59 ماهنامه  آینده نگر/ اردیبهشت ۱۳96
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حتــی نقــد یک طرفــه منجــر بــه ایــن می شــود کــه نــگاه مــردم بــه کلیــت سیســتم 
اداری کشــور بدبینانــه شــود و همچنیــن باورهــای آنــان در حوزه هــای مختلــف بــا 
خدشــه مواجــه شــود کــه قطعــاً تضعیــف ســرمایه اجتماعــی بــه نفــع هیــچ گــروه و 
ــن موضوعــی کــه  ــا مهم تری ــه  نظــام و کشــور نیســت. ام حــزب سیاســی معتقــد ب
بخــش خصوصــی از هم اکنــون درگیــر آن شــده بــه بحــث برنامه هــای کاندیداهــای 
ــت.  ــوط اس ــاد مرب ــوزه اقتص ــده در ح ــت آین ــر دول ــای دیگ ــه معن ــا ب ــات ی انتخاب
عمومــاً بخشــی از آنچــه در دوران رقابت هــای انتخاباتــی بیــان می شــود، بــه شــکل 
ــان موضــوع  ــه اجــرا نمی رســد بااین حــال همچن ــه مرحل ــد و ب ــی می مان شــعار باق
»برنامه محــوری« را نمی تــوان فرامــوش کــرد یــا نادیــده گرفــت. دولتــی کــه قــرار 
اســت چهــار ســال اداره کشــور و به خصــوص اقتصــاد را بــر عهــده گیــرد، نیــاز بــه 
برنامــه ای دارد کــه ابعــاد کارشناســی، فنــی، تخصصــی و واقع بینانــه داشــته باشــند. 
بــرای دســت یابی بــه ایــن برنامــه هــم بــه گروه هــای تخصصــی، کارآمــد و 
کارشــناس در اطــراف کاندیداهــا نیــاز اســت. بنابرایــن دو مؤلفــه مشــخص پیش روی 
ــِت در  ــورداری از مزی ــدا و برخ ــوری کاندی ــرد: برنامه مح ــرار می گی ــدگان ق رأی دهن

اختیار داشتن گروه کارشناسی.
فضــای کســب وکار: فضــای کســب وکار در ایــران بــرای ســرمایه گذار خارجــی 
ــرای ســرمایه گذار داخلــی نامطلــوب اســت. هرکــدام از کاندیداهــای  غیرجــذاب و ب
انتخابــات ریاســت جمهوری بایــد به طــور دقیــق مشــخص کننــد کــه بــرای بهبــود 
ــه  ــد. امــروز دیگــر اشــاره کلــی و شــعاری ب فضــای کســب وکار چــه برنامــه ای دارن
ــد  ــای ریاســت جمهوری بای ــه کاندیداه ــور نمون ــد. به ط ــت نمی کن ــرفصل ها کفای س
در مقابــل پرســش هایی ماننــد ایــن قــرار گیرنــد کــه در مــورد مجوزهــای 
غیرضــروری در نظــام اداری کشــور چــه خواهنــد کــرد؟ آیــا آنهــا بــه ســمت پایــش 
قوانیــن و مقــررات می رونــد؟ آیــا خــود را ملــزم بــه اجــرای قانــون بهبــود محیــط 
کســب وکار می داننــد؟ و از همــه مهم تــر این کــه تــا چــه انــدازه بــه فضــای 
ــان  ــه صاحب ــند؟ مطالب ــع را می شناس ــد و موان ــنایی دارن ــران آش ــب وکار در ای کس
کســب وکار در ایــن حــوزه، خواســته بخشــی نیســت و درواقــع یــک مطالبــه ملــی 

است.
تعییــن تکلیــف ارز: بخــش خصوصــی ایــران می توانــد از کاندیداهــای 
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ریاســت جمهوری ایــن مطالبــه را داشــته باشــد کــه در مــورد موضــوع ارز صریــح و 
ــان راه عرضــه ارز  ــم همچن ــدی ه ــت بع ــس دول ــا رئی ــد. آی ــر کنن ــق اظهارنظ دقی
ــن جمع بنــدی رســیده  ــه ای ــران ب ــا نظــام اداری ای ــه می دهــد؟ آی دونرخــی را ادام
ــا  ــت ت ــاز اس ــان نی ــت؟ هم زم ــاد اس ــای فس ــی از گلوگاه ه ــی یک ــه ارز دونرخ ک
برنامــه مشــخص هرکــدام از کاندیداهــا در مــورد شــیوه تک نرخــی کــردن ارز هــم 
مشــخص شــود. تجربــه گذشــته نشــان داده کــه شــعار ارز تک نرخــی بیــان می شــود 
ولــی بــه دلیــل برخــی مالحظــات بــه مرحلــه اجرایــی نمی رســد. امــا حداقــل امــروز 
می تــوان ایــن مطالبــه جــدی را از کاندیداهــا داشــت کــه موضــع خــود را مشــخص 
کننــد و حتــی پــای ریــزش رأی هــم بایســتند. کشــور بــه رئیــس دولتــی مقتــدر و 

شجاع نیاز دارد.
ــع و  ــتفاده از مناب ــکاری اس ــع بی ــه وض ــه ب ــا توج ــی: ب ــرمایه گذاری خارج س
ســرمایه گذاری خارجــی اعــم از ایرانیــان خــارج از کشــور و ســرمایه گذاری مســتقیم 
ــال  ــرا تابه ح ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اصل ــت. س ــر اس ــی اجتناب ناپذی خارج
ــه جــذب ســرمایه گذاری قابــل توجــِه خارجــی شــویم؟ طبــق  نتوانســته ایم قــادر ب
ــاز دارد.  ــع نی ــارد دالر مناب ــه 5۰ میلی ــران ب ــاد ای ــعه، اقتص ــاله توس ــه پنج س برنام
کاندیداهــای ریاســت جمهوری بایــد بداننــد کــه یکــی از راه هــای ایجــاد اشــتغال در 
ــرای خــروج از رکــود، جــذب ســرمایه گذاری  ــاز ب ــع مــورد نی کشــور و تامیــن مناب
خارجــی اســت. بنابرایــن بایــد مکانیزم هــای دقیــق و کاربــردی جــذب ایــن منابــع 

از سوی آنان اعالم شود. 
ــزرگ  شــده اســت.  ــه شــکلی غیرمنطقــی ب ــران ب ــت در ای ــت: دول ــدازه دول ان
اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی و خصوصی ســازی هــم کمــک مؤثــری در رفــع ایــن 
ــاور رســیده اند  ــن ب ــه ای ــم تمــام ارکان کشــور ب عارضــه نکــرده اســت. به طــور حت
کــه انــدازه دولــت بایــد کوچــک شــود ولــی بــا کــدام ســازوکار و مکانیــزم ایــن ایــده 
اجرایــی خواهــد شــد؟ نکتــه مهــم اینجاســت کــه اشــاره بــه ایــن موضــوع در کــوران 
ــه  ــر ب ــی منج ــدارد و حت ــا رأی آوری ن ــرای کاندیداه ــت جمهوری ب ــات ریاس انتخاب
ــار  ــراِد در انتظ ــا اف ــت ی ــدان دول ــوم کارمن ــن عم ــا در بی ــت آنه ــش محبوبی کاه
ــی  ــی و منطق ــار کارشناس ــر عی ــوی دیگ ــی از س ــود. ول ــی می ش ــتخدام دولت اس
ــران  ــی ای ــش خصوص ــود. بخ ــنجیده می ش ــه س ــن عرص ــز در همی ــا نی کاندیداه
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به صــورت جــدی ایــن مطالبــه را دارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه دولــت بــزرگ مانــع 
از رشــد بخــش خصوصــی و اقتصــاد رقابتــی اســت کــه در عمــل باعــث بهــره وری 

پایین، رشد کم، بیکاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهد شد. 
مبــارزه بــا فســاد، و شــفافیت: تقریبــاً همــه کارشناســان اقتصــادی و دلســوزان 
کشــور بــر ایــن باورنــد کــه مبــارزه بــا فســاد بایــد اولویــت نظــام اداری کشــور باشــد. 
فســاد چنــان در ارکان اداری کشــور نفــوذ کــرده کــه تقریبــاً هیــچ کاری بــدون گــذر 
ــای  ــران از کاندیداه ــی ای ــش خصوص ــه بخ ــت. مطالب ــن نیس ــع ممک ــن مان از ای
ریاســت جمهوری ایــن اســت کــه به صــورت مشــخص بیــان کننــد بــا چــه 
مکانیزمــی قصــد مبــارزه بــا فســاد را دارنــد و برنامه هــای دقیــق و کارشناسی شــده 
ــر  ــت؟ از آن مهم ت ــاد چیس ــاری از فس ــام اداری ع ــه  نظ ــت یابی ب ــرای دس ــا ب آنه
ــن نتیجــه برســد کــه ادعاهــای دوران  ــه ای ــد ب ــران بای اینکــه بخــش خصوصــی ای
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه در مب ــد. آنچ ــدا می کن ــم پی ــی ه ــای اجرای ــات، قابلیت ه انتخاب
ــده  ــه آین ــتی در کابین ــجاعت و پاک دس ــر ش ــورداری از عنص ــت، برخ ــاز اس کارس

است.
ــه  ــت ب ــا عنای ــروز ب ــران ام ــی ای ــش خصوص ــد: بخ ــای ناکارآم ــالح نظام ه  اص
ــرای اصــالح  تجربــه گذشــته، حــق دارد بدانــد کــه دولــت بعــدی چــه برنامــه ای ب
نظــام بانکــی، تامیــن اجتماعــی و مالیاتــی دارد. از آن مهم تــر اینکــه چــه تضمینــی 
از ســوی کاندیداهــا بــرای عمــل بــه وعده هایشــان در ایــن حوزه هــا داده می شــود. 
برنامــه کاندیداهــا در حــوزه نظــام بانکــی، عیارســنجی بســیار دقیقــی از رفتارهــای 
دیگــر آنهــا خواهــد بــود. امــروز نظــام بانکــی و تامیــن اجتماعــی یــک مانــع بــزرگ 

توسعه کشور شده است و کیست که این موضوع را نداند.
بدهی هــای دولــت بــه بخــش خصوصــی و منابــع مالــی: منابــع دولــت آینــده 
ــورد دو  ــن م ــی در ای ــش خصوص ــن بخ ــیع. بنابرای ــا وس ــت و برنامه ه ــدود اس مح
ــدی ای بدهــی  ــت چطــور و طــی چــه زمان بن ــه دول ــه جــدی دارد: اول اینک مطالب
خــود را بــه بخــش خصوصــی و پیمانــکاران پرداخــت می کنــد؟ دوم اینکــه مشــخص 
کننــد بــا توجــه بــه کمبــود منابــع بــا چــه برنامــه ای کشــور را اداره خواهنــد کــرد 
کــه اهــداف دیگــر محقــق شــود. صــرف شــعار جــدا کــردن درآمدهــا از نفــت کــه 
همــه می داننــد بــه ایــن ســادگی ممکــن نیســت، کفایــت نمی کنــد و بایــد 
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کاندیداها برنامه عملیاتی در این مورد ارائه کنند. 
ــدازی  ــن: طــی دو ســال گذشــته موضــوع راه ان ــب وکارهای نوی ــان و کس جوان
ــان  ــال جوان ــت. اقب ــده اس ــدی ش ــدت ج ــور به ش ــن در کش ــب وکارهای نوی کس
ــه نســل  ــه همیــن دلیــل مطالب ــز قابل توجــه اســت. ب ــا نی ــن حوزه ه ــه ای کشــور ب
ــان نظــری دقیــق در  ــل بی ــت بعــدی، حداق ــران از دول جــوان بخــش خصوصــی ای
مــورد رویکردشــان بــه ایــن حوزهــا و در گام بعــدی ارائــه برنامــه بــرای حمایــت از 
ــی  کســب وکارهای نویــن اســت. حمایــت از ایــن بخــش در حــرف ســاده اســت ول
به طــور حتــم در مقــام اجــرا مشــکالتی ماننــد روبــه روی هــم قــرار گرفتــن 
ــادی و  ــی و اقتص ــاخت های فرهنگ ــاد زیرس ــنتی و ایج ــن و س ــب وکارهای نوی کس
ــد،  ــه باش ــا بی توج ــن حوزه ه ــه ای ــه ب ــی ک ــت. کاندیدای ــاز اس ــی نی ــی سیاس حت

قطعاً بخشی از سبد رأی خود را خالی خواهد گذاشت.
همــه اینهــا مطالبــه بخــش خصوصــی ایــران از دولــت آینــده اســت؛ دولتــی کــه 
ــن  ــرحد ممک ــا س ــد و ت ــت کن ــی را در کشــور تقوی ــه کارآفرین ــد روحی ــد بتوان بای
ــد  ــعارهایی مانن ــر ش ــان شــدن زی ــازد. پنه ــت را قطــع س ــه دول اتصــال اقتصــاد ب
توزیــع عدالــت بــا کمــک منابــع نفتــی پیــش  از ایــن شکســت خورده اســت و امــروز 
نیــاز کشــور برنامــه و نــه شــعار بی عمــل اســت. رئیــس دولــت آینــده بایــد شــجاع، 
پاک دســت و آگاه باشــد. ایــن مطالبــه واقعــی صاحبــان کســب وکار در ایــران از قــوه 

مجریه است. 





آرامش و ثبات، شرط پیشرفت
 اقتصاد ایران به عزم ملی برای توسعه نیاز دارد * 

پیشــرفت اقتصــاد هرکشــوری وابســته بــه وجــود ثبــات مدیریتــی اســت. امــا برخالف 
ــات و  ــدم ثب ــادی ع ــاالن اقتص ــه فع ــن دغدغ ــروز بزرگ تری ــم، ام ــرط مه ــن پیش ش ای
آرامــش در کشــور اســت. ایــن نگرانــی زمانــی تشــدید می شــود کــه ســابقه یــک دهــه 
ــی کــه بارهــا نابســامانی تمــام فرآیندهــای تصمیم گیــری  قبــل را مــرور می کنیــم. زمان
اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد.  ایــن در حالــی اســت کــه نظــام اقتصــادی کشــور 
بایــد چنــان پایه هــای اســتوار و محکمــی داشــته باشــد کــه تغییــر دولت هــا تنهــا منجــر 
بــه تحــول در برخــی سیاســت ها و اصــالح روندهــای جــاری شــود و نــه تحــول عظیــم در 

استراتژی ها. 
ــیعی  ــیار وس ــارات بس ــور دارای اختی ــه رئیس جمه ــعه یافته اگرچ ــای توس در نظام ه
اســت ولــی در حوزه هــای اقتصــادی دامنــه اختیــارات مشــخصی دارد. بــه طــور مثــال در 
امریــکا ترامــپ بــا وجــود تمــام تندروی  هایــی کــه در چنــد روز اول حضــور در کاخ ســفید 
نشــان داد بعــد از چنــد رفتــار خــارج از عــرف متوجــه شــد کــه اســتراتژی های ملــی را 
نمی توانــد از نــو بنویســد و بــه میــل خــودش یــا بنــا بــه دیدگاهــش آنهــا را تغییــر دهــد. 

* سرمقاله شماره 6۰ ماهنامه  آینده نگر/ خرداد ۱۳96
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می توانــد  پوپولیســتی  و  غیرکارشناســی  تصمیم گیری هــای  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
ضربه هــای جبران ناپذیــری بــه کشــور وارد آورد. شــاهد مثــال ایــن وضعیــت نیــز شــرایط 
حاکــم بــر ونزوئالســت. آخریــن آمارهــای رســمی نشــان می دهــد تــورم ایــن کشــور بــه 
8۰۰ درصــد رســیده و حتــی پیش بینــی می شــود در پایــان ســال 2۰۱7 ایــن عــدد بــه 
22۰۰ برســد کــه اتفاقــی شــگفت آور اســت. آنچــه در ایــن کشــور رخ داده، آیینــه ای از 
نظام هــای حاکــم  ناکارآمــدی و تصمیم گیری هــای غیرکارشناســی و عوام پســندانه 

است که اکنون پیش روی ما قرار گرفته و باید از آن عبرت گرفت. 
ــه معــروف  ــران نداشــتن حــزب، و نظری ــه ای ــل ذکــر در جامع ــک مشــکل قاب ــا ی ام
»جامعــه کوتاه مــدت« اســت. جامعــه ایرانــی گذشــته را خیلــی زود از یــاد می بــرد و ایــن 
دردی اســت کــه می توانــد مشــکالت بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور رقــم بزنــد. اقتصــاد 
ایــران در ســال های 84 تــا 92، چنــان بــا تخریــب و حیــف و میــل منابــع روبــه رو شــد 
کــه شــاید ســالیان ســال نتــوان آن را جبــران کــرد امــا بــه طــور معمــول ذهــن جامعــه 
بــدون در نظــر گرفتــن آنچــه بــر اقتصــاد کشــور رفتــه وضعیــت کنونــی را مــالک قضــاوت 
ــادی  ــد اقتص ــرخ رش ــل ن ــال قب ــا 4 س ــه تنه ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــد. نبای ــرار می ده ق
کشــور بــه عــدد منفــی 7 درصــد رســیده بــود و بــه ایــن معنــا تقریبــا تمــام کســب وکارها 
متوقــف شــده بودنــد و معیشــت مــردم هــم بــا تــورم 4۰ درصــدی بــه خطــر افتــاده بــود. 
بنابرایــن امــروز کــه نظــام اقتصــادی ایــران بــه رشــد 6.8 درصــدی رســیده و نــرخ تــورم 
تک رقمــی را تجربــه می کنــد، اتفــاق بزرگــی افتــاده کــه نبایــد به ســادگی از آن گذشــت. 
ــم  ــوع ه ــن موض ــه ای ــت ک ــکاری اس ــور بی ــه کش ــن دغدغ ــر بزرگ تری ــال حاض در ح
ــل  ــای برنامه ریزی شــده و خــروج کام ــق در محوره ــت درســت و دقی ــا حرک ــد ب می توان
از رکــود قــدری بهبــود پیــدا کنــد. قضــاوت در مــورد یــک نظــام اداری براســاس رفتــار 
ــا و  ــتر در تصمیم گیری ه ــات بیش ــروز رخ داده، ثب ــه ام ــرد. آنچ ــورت می گی ــران ص مدی
ــات  ــه اتفاق ــه ب ــدون توج ــی ب ــه حت ــن مولف ــت. ای ــی اس ــرات کارشناس ــه نظ ــرام ب احت
ــرای  ــاد کار ب ــئوالن، ایج ــردم و مس ــه م ــر دغدغ ــت. اگ ــم اس ــل تکری ــم قاب ــته ه گذش
ــاد  ــرط ایج ــت. ش ــت یاف ــه آن دس ــه ب ــعار و بی برنام ــا ش ــوان ب ــت، نمی ت ــان اس جوان
ــر  ــی امکان پذی ــع مال ــدون مناب ــم ب اشــتغال توســعه اقتصــاد کشــور اســت و توســعه ه
نیســت. بــر هیــچ فعــال اقتصــادی و اقتصاددانــی پوشــیده نیســت کــه نظــام اقتصــادی 
ایــران در تنگنــای منابــع گیــر افتــاده اســت. میــزان ســرمایه موجــود در کشــور کفــاف 
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توســعه را نمی دهــد و بایــد از طریــق ســرمایه گذاران خارجــی بخشــی از منابــع مالــی را 
تامیــن کــرد ولــی ســرمایه گذار خارجــی هــم زمانــی بــرای حضــور در اقتصــاد ایــران اعالم 
ــر  ــد و از ســوی دیگ ــات را در نظــام سیاســی کشــور درک کن ــه ثب ــد ک آمادگــی می کن
ــه ســمت تســهیل فضــای کســب و کار  ــران ب ــه سیاســت گذاری های اقتصــاد ای ــد ک ببین
ــی و  ــای سیاس ــبی در فض ــش نس ــته آرام ــال های گذش ــی س ــبختانه ط ــت. خوش اس

اقتصادی کشور حاکم بوده است. 
در ایــن مســیر برجــام بــه تصویــب رســید، تــورم کاهــش یافــت، رشــد اقتصــادی احیا 
شــد، اتفاقــات خوبــی در حــوزه نفــت افتــاد و بــه طــور خــاص هــم دو اقــدام اساســی بــا 
تعامــل اتــاق تهــران و دولــت در حــوزه مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی صــورت گرفــت. همــه 

اینها نشانه تداوم امید و آرامش برای فعاالن بخش خصوصی است.
ــه  ــه ب ــتری ک ــل بیش ــگاه ها و آزادی عم ــش در دانش ــاد آرام ــر ایج ــوی دیگ از س
دانشــجویان داده شــد، باعــث شــد از شــدت فــرار مغزهــا تــا انــدازه ای کاســته شــود. در 
فضــای اجتماعــی، دانشــگاه ها بــاز هــم احیــا شــدند و جــو امنیتــی جــای خــودش را بــه 
محیطــی آرام و منطقی تــر داد. در نظــر داشــته باشــید کــه یــک بــال توســعه صنعتــی در 
ــدس  ــناس و مهن ــد کارش ــا نمی توان ــل و غیرپوی ــگاهی منفع ــرار دارد. دانش ــگاه ق دانش
ــه طــور خــاص محصــول  ــرای کارخانه هــای صنعتــی خلــق کنــد. ب ــا ب کارآزمــوده و توان
ــب وکارهای  ــعه کس ــای توس ــوان در فض ــد را می ت ــای زائ ــگاه از قیدوبنده ــی دانش رهای
ــتارت آپی در  ــای اس ــرکت نوپ ــادی ش ــداد زی ــته تع ــال های گذش ــی س ــد. ط ــن دی نوی
کشــور فعــال شــده اســت. اینهــا دســتاورد حرکــت در مســیر ســرزنده شــدن 
ــان در مســیر  ــد همچن ــان اســت بای ــه جوان ــد کشــور ب ــر چشــم امی دانشگاه هاســت. اگ
پیــش رفــت و اجــازه نــداد بــه هیــچ عنــوان ایــن کانــون دانــش و تعالــی بــه ســمت انفعال 
و انــزوا بــرود. همچنیــن بایــد دقــت کــرد کــه یــک بــال توســعه اقتصــادی کشــور معطوف 
بــه فضــای سیاســی اســت. ایجــاد فضــای آرام و همــراه بــا متانــت بــرای ابــراز نظــر فعاالن 
سیاســی، اقتصــادی و در نهایــت حاکــم شــدن جــو منطقــی و عقالنــی بــر کشــور اتفاقــی 
اســت کــه بایــد محصــول آن را در زمیــن اقتصــاد دیــد. ایــن رونــد را می تــوان در فضــای 

فرهنگی کشور نیز مشاهده کرد. 
هجــوم گردشــگران خارجــی بــه ایــران بعــد از توافــق هســته ای بــه عنــوان یکــی از 
منابــع سرشــار درآمــدی کشــور، محصــول آرامــش و تدبیری اســت کــه در نظــام مدیریتی 
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کشــور رخ داده و از آن بایــد بــه عنــوان محصــول برجــام یــاد کــرد. یــا در مــورد دیگــر 
ــر کشــور  ــه لطــف فضــای عمومــی حاکــم ب طــی ســال های گذشــته اقتصــاد فرهنــگ ب
دوبــاره زنــده شــد. رکوردهــای قابــل توجــه در فــروش ســینماها و جــذب مخاطبــان بــاال 
اتفاقــی اســت کــه بایــد آن را دســتاورد بــزرگ فرهنگــی و اقتصــادی دانســت. در حــال 
حاضــر ایــن وضعیــت می توانــد تــداوم داشــته باشــد و در نهایــت امکانــی را ایجــاد کنــد 
کــه فرهنــگ نیــز بــرای اقتصــاد ایــران ارزش افــزوده تولیــد کنــد. اینکــه امــروز اصحــاب 
ــل  ــت در مســیر تعام ــی شــده اند، نشــانه حرک ــای صنف ــگ کشــور صاحــب نهاده فرهن
ســازنده و ارج نهــادن بــه عنصــر گفتمــان اســت. در نهایــت اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ 
ــدم  ــد. ع ــم می آورن ــور را فراه ــعه کش ــای توس ــد و زمینه ه ــد می کنن ــم رش ــار ه در کن
توجــه بــه هرکــدام از ایــن بال هــا می توانــد منجــر بــه توقــف حرکــت رو بــه جلــو  شــود. 
ــه  ــیده اند ب ــران رس ــعه در ای ــت توس ــی از وضعی ــه درک دقیق ــه ب ــادی ک ــاالن اقتص فع
خوبــی می داننــد کــه فرآینــد  پیشــرفت اقتصــاد هــر کشــوری متکی بــه عناصر مشــخصی 
ماننــد تقویــت روحیــه تــالش و کوشــش ) افزایــش بهــره وری( در میــان مــردم و همچنین 
اتحــاد و وفــاق در میــان مســوالن اســت. امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه تصویــر اقتصاد 
ایــران از آینــده دوگانــه اســت. پتانســیل های قابــل توجهــی در کشــور بــرای رشــد وجــود 
دارد. امتیازاتــی ماننــد امنیــت، شــبکه  سراســری راه هــای جــاده ای، دسترســی بــه بنــادر و 
امــکان ترانزیــت کاال از بنــادر جنوبــی بــه شــمالی کشــور مزیتــی اســت کــه می تــوان بــا 
اســتفاده درســت از آنهــا راه توســعه را همــوار کــرد. همچنیــن وجــود  نیروهــای جــوان 
تحصیل کــرده و توانمنــد کشــور می توانــد بــه عنــوان موتــور پرقدرتــی مســیر توســعه را 
همــوار ســازد. از ســوی دیگــر توافــق هســته ای و اجــرای برجــام امــکان گســترش روابــط 
ــان  ــی ها نش ــان بررس ــت.  همزم ــم آورده اس ــان را فراه ــر جه ــورهای دیگ ــا کش ــران ب ای
می دهــد کــه اقتصــاد ایــران برخــالف اســناد باالدســتی توســعه ای از کشــورهای همســایه 
ــاده و نیازمنــد حرکــت ســریع و پرشــتاب در مســیر رشــد اســت. در  منطقــه عقــب افت
ــر  ــای دیگ ــد معن ــم بای ــردم ه ــی م ــارکت های اجتماع ــی مش ــرایطی حت ــن ش چنی
داشته باشــد. انتخابــات محلــی بــرای ابــراز ایــن نــگاه اســت کــه بایــد افــراد و نگرش هــای 
انتخــاب شــوند کــه مســیر توســعه را دنبــال می کننــد. بهتــر اســت بگویــم: رأی امــروز مــا 

تالش جمعی برای توسعه فردای ایران است. 



اقتدار دولت؛ تقویت بخش خصوصی
پیشنهادهایی به دولت برای ساماندهی اقتصاد ایران * 

دوران پیــش از اســتقرار رســمی کابینــه جدیــد را بایــد زمــان طالیــی قلمــداد کــرد 
ــای  ــه راهکاره ــا و ارائ ــی دیدگاه ه ــث و بررس ــو، بح ــکان گفت وگ ــوز ام ــه هن چراک
عملیاتــی بــرای بســیاری از مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایــران وجــود دارد و اتفاقــا در 
ــه و  ــس روی موضــوع انتخــاب کابین ــت و مجل ــز دول ــت تمرک ــه جه ــان ب ــن زم همی
بررســی برنامه هــا، ذهن هــا بــرای شــنیدن ایده هــای نــو آمــاده اســت. از ســوی دیگــر 
ــه رأی  ــکا ب ــا ات ــه ب ــت برخــوردار اســت ک ــن مزی ــم از ای ــت دوازده خوشــبختانه دول
24ميلیونــی مــردم بتوانــد بــا اســتفاده از الگوهــای ســایر کشــورها و بــا کمــک بخــش 

خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند. 
ــرای  ــد راهبــرد و اســتراتژی 4ســاله خــود را ب ــت در قــدم اول بای در ایــن راه دول
اداره اقتصــاد کشــور تعییــن کنــد. »راهبــرد« و »برنامــه« اجرایــی هدفمنــد، بلندمــدت 
ــرای  ــان ب ــای جه ــام اقتصاده ــرط تم ــن ش ــی مهم تری ــی و عمل ــتوانه علم ــا پش و ب
حرکــت در مســیر پیشــرفت بــه شــمار مي  آیــد. بررســی تطبیقــی الگــوی کشــورهایی 
ماننــد مالــزی، ســنگاپور و حتــی ترکیــه ایــن موضــوع را تاییــد مي  کنــد کــه توســعه 

* سرمقاله شماره 6۱ ماهنامه  آینده نگر/ تیر ۱۳96
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منهــای راهبــرد ممکــن نیســت. بــه طــور مشــخص راهبــرد مالــزی و ســنگاپور توســعه 
ــه و  ــر مداخل ــت از نظ ــدازه دول ــم و ان ــش حج ــی و کاه ــش خصوص ــای بخ فعالیت ه
حضــور در اقتصــاد بــود. همچنــان کــه ترکیــه بخــش مهمــی از راهبردهــای اقتصــادی 
خــود را بــر محــور توســعه صنایــع مبتنــی بــر توریســم توســط بخــش خصوصــی قــرار 
داده اســت و مي تــوان مثال هــای دیگــری از کشــورهایی ماننــد ویتنــام و تایــوان بــرای 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــه طــور قطــع روشــن ترین نمون ــا ب ــان داشــت. ام ــا بی ــن ادع ــات ای اثب
ــه  ــکا ب ــرد ات ــه در دوران اصالحــات سیاســی و اقتصــادی خــود، راهب ــن اســت ک چی
ــه جــای حضــور همه جانبــه دولــت در همــه عرصه هــا انتخــاب  بخــش خصوصــی را ب
کــرد و امــروز جایگاهــش در نظــام اقتصــادی جهــان روشــن اســت. مثال هــای متاخــر 
نیــز مربــوط بــه کشــورهایی ماننــد ژاپــن و کــره  جنوبــی مي  شــود کــه راهبــرد خــود 
ــه تصمیم گیــری چنــد  ــر محــور بخــش  خصوصــی قــرار دادنــد و امــروز ب را توســعه ب

دهه قبل خود مي  بالند. 
طــی چنــد دهــه گدشــته بارهــا بــر لــزوم مشــارکت هرچه بیشــتر بخــش خصوصی 
ــا وجــود ابــالغ اصــل 44 قانــون اساســی و  در اقتصــاد کشــور تاکیــد شــده و حتــی ب
تاکیــد بــر اســناد باالدســتی اقتصــادی و اظهارنظــر صریــح مســئوالن کشــور مبنــی بــر 
اینکــه یکــی از اشــکاالت ســاختاری و تفکــری اقتصــاد ایــران به خصــوص در ســال های 
بعــد از انقــالب دولتــی بــودن بیــش از انــدازه اســت، همچنــان ســنگینی بــار اقتصــاد 

روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است. 
ــا رشــد ســرمایه گذاری  ــر اقتصــاد ســبب شــده ت ــدازه دولــت ب تســلط بیــش از ان
کاهــش يابــد و به طــور خــاص از ســال 9۰ تاکنــون منفــی شــود. ایــن فضــای انحصــاری 
ــه افزایــش  ــوان ب ــه آنهــا مي  ت ــه همــراه آورده کــه از جمل آســیب های دیگــری هــم ب
دامنــه فســاد، کاهــش شــفافیت و از ميــان رفتــن فضــای رقابــت و همچنیــن کاهــش 

بهره وری اشاره کرد. 
ــل  ــرد، معض ــر ک ــوان ذک ــی مي  ت ــاد دولت ــر اقتص ــالوه ب ــه ع ــری ک ــوع دیگ موض
بیــکاری اســت. ریشــه بیــکارِی امــروز هــدر دادن منابــع در گذشــته اســت. دولــت نهــم 
و دهــم درآمدهــای سرشــار نفتــی را در اختیــار داشــت کــه بــا عــدم اســتفاده صحیــح 
ــد  ــص تولی ــزان خال ــود، مي ــاد رک ــن ایج ــه ضم ــرد ک ــم ک ــرایطی را فراه ــا ش از آنه
اشــتغال نیــز بــه صفــر رســيد. بــه همیــن دلیــل امــروز بــا آوار بیــکاری مواجــه شــده ایم 
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و مســئولیت ایــن آواربــرداری بــه دوش دولــت دوازدهــم افتاده اســت. نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه در حــال حاضــر بیــکاری نه تنهــا یــک بحــران اقتصــادی، کــه در واقــع یــک 
ــم،  ــاز داری ــروز نی ــه ام ــت آنچ ــر جه ــه ه ــت. ب ــده اس ــی ش ــزرگ اجتماع ــل ب معض
اقدامــات در جهــت بهبــود شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور اســت. دولــت دوازدهــم 
ــد از پتانســیل  ــکاری مي  توان ــودن اقتصــاد و بی ــی ب ــده دولت ــا دو پدی ــه ب ــرای مقابل ب

نهفته در اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی در حد اعال استفاده ببرد.
به برخی از این ویژگی ها چنین مي  توان اشاره کرد: 

ــد در صــورت تمایــل دولــتT در تکمیــل  ــی آمادگــی دارن یــک. اتاق هــای  بازرگان
ــه  ــه ب ــتانی ک ــی و اس ــای مل ــام و پروژه ه ــای نیمه تم ــاندن طرح ه ــام رس ــه اتم ــا ب ی
ــته   ــال داش ــد، مشــارکت فع ــه مشــکل خورده ان ــارات ب ــود اعتب ــا نب ــود ی ــر کمب خاط
ــت  ــه حرک ــر ب ــالوه ب ــی ع ــش  خصوص ــه بخ ــا ب ــن پروژه ه ــذاری ای ــا واگ ــند. ب باش
درآمــدن ســرمایه های عظیــم ملــی و ایجــاد اشــتغال بــرای اقتصــاد کشــور، قــدری از 

تصدیگری دولت در حوزه های مختلف اقتصادی هم کاسته خواهد شد. 
ــذب  ــتغال را ج ــترین اش ــط بیش ــک و متوس ــای کوچ ــه بنگاه ه ــا ک دو. از آنج
ــا آسیب شناســی  ــه ب ــد ک ــی اعــالم آمادگــی مي  کنن ــرد، اتاق هــای بازرگان ــد ک خواهن
مشــکالت ایــن بنــگاه هــا و بــا همــکاری دســتگاه های دولتــی در جهــت رفــع موانــع 

تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند. 
ــی  ــع کارشناس ــن مرج ــد صالح تری ــاق مي  توان ــاب وزرا، ات ــتانه انتخ ــه. درآس س
ــت  ــل دول ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا باش ــای آنه ــی برنامه ه ــایی وزرا و ارزیاب ــرای شناس ب

مي  تواند در این زمینه روی همراهی اتاق ها حساب کند. 
ــاب وزرا  ــه در انتخ ــار دارد ک ــم انتظ ــت دوازده ــی از دول ــش خصوص ــار. بخ چه
به خصــوص انتخــاب وزرای اقتصــادی نظــر صاحبــان کســب وکار را جویــا شــود و حتمــا 
در برنامه هــای حــوزه مســئولیت آنهــا بــه کوچــک کــردن وزارت خانه هــا، تقســیم کار 
بــا بخــش  خصوصــی، برون ســپاری کارهــا وآزادســازی توجــه ویــژه شــود و ایــن مــوارد 

جزء الینفک برنامه های آنها باشد. 
ــه  ــک وزارت  خارج ــا کم ــه ب ــی دارد ک ــی و توانای ــی آمادگ ــاق بازرگان ــج. ات پن
مســئولیت رایزنــان اقتصــادی ایــران در خــارج از کشــور را بــر عهــده گیــرد. حضــور 
تجــار معتبــر و آشــنا بــا قواعــد بین المللــی در اتاق هــا، زمینه هایــی را فراهــم آورده 
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تا پتانسیل قدرتمندی در این بخش جمع و قابل عرضه به دولت باشد. 
ــه  ــور ب ــاد کش ــان اقتص ــه دیدب ــد ک ــی دارن ــی آمادگ ــای بازرگان ــش. اتاق ه ش
منظــور شفاف ســازی و مبــارزه جــدی بــا فســاد باشــند و در ایــن زمینــه همــکاری 
گســترده ای بــا دولــت انجــام دهنــد. امــروز اولویــت مهــم کشــور مبــارزه جــدی بــا 
ــران از گســترش فســاد آســیب  ــه بخش خصوصــی و اقتصــاد ای فســاد اســت چراک

جدی دیده است. 
ــش  ــت، چین ــته های بخــش  خصوصــی از دول ــن خواس ــی از مهم تری ــت. یک هف
ــا و  ــد، توان ــا و اهــداف مشــترک اســت. تیمــی هدفمن ــا دیدگاه ه ــم اقتصــادی ب تی
یکــدل مي  توانــد زمینــه بهبــود شــرایط کالن اقتصــاد کشــور را فراهــم آورد. 
ــری و  ــک فک ــت کم ــه دول ــه ب ــن زمین ــد در ای ــی دارن ــی آمادگ ــای بازرگان اتاق ه

مشاوره ای ارائه کنند. 
هشــت. بــرای عبــور از رکــود و رســیدن بــه رشــد اقتصــادِی 8درصــدی نیــاز اســت 
ــس  ــادی و رئی ــم وزرای اقتص ــت دوازده ــم. در دول ــذب کنی ــرمایه ج ــم س ــه بتوانی ک
بانــک مرکــزی بایــد موظف شــوند کــه حداقــل ۱۰۰ميلیــارد دالر بــرای ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی و تضمین فعالیت های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.
دولــت دوازدهــم مي  توانــد بــا اقدامــات و انتخاب هــای خــود دوران تــازه 
مدیریتــی را در کشــور آغــاز کنــد. شــاید زمــان آن رســیده کــه در ســایه حضــور 
نیروهــای باتجربــه و کارآزمــوده زمینــه  بــرای ورود جوانــان تحصیل کــرده، بــا انگیــزه 
و پویــا بــه دســتگاه بوروکراتیــک کشــور نیــز فراهــم شــود. هرآنچــه امــروز اقتصــاد 
ایــران نیــاز دارد، تصمیمــات شــجاعانه و برآمــده از منطــق علمــی روز جهــان اســت. 
قطعــا ایــن مهــم زمانــی محقــق مي شــود کــه خــون تــازه ای از جوانــی و دانــش در 
ــت  ــه دول ــد ب ــت بای ــن جه ــه همی ــد. ب ــدا کن ــان پی ــور جری ــی کش ــام مدیریت نظ
توصیــه کــرد کــه بــا حفــظ مالحظــات، در همیــن گام اول نشــان دهــد کــه قواعــد 
کهنــه و فرســوده را بــه هــم خواهــد زد و از دل یخ بنــدان اقتصــاد کشــور، چهره هــای 
نــو، کارآمــد، باانگیــزه، دلســوز و بادانــش را بــه مــردم معرفــی خواهــد کــرد. این گونــه 
ــود و  ــه تغییــر در بینش هــا و نگرش هــای قدیمــی ب ــوان امیــدوار ب اســت کــه مي ت

به انتظار فصل بهار اقتصاد ایران نشست. 



هوای تازه
انتخاب وزرای کارآمد و اتخاذ برنامه های شجاعانه 

راه نجات اقتصاد ایران است * 

بــه زودی دولــت دوازدهــم بــا معرفــی وزرای خــود بــه مجلــس شــورای اســالمی وارد فــاز 
ــت اســت و  اجرایــی خواهــد شــد. نیــروی عظیــم ســرمایه  اجتماعــی پشــت ســر ایــن دول
امیــد مــردم و فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه دولــت دوازدهــم بــا درس گرفتــن از برخــی 
کاســتی ها بــا دقــت و ســرعت اقتصــاد ایــران را بــه ســمت توســعه هدایــت کنــد. ســال های 
گذشــته بــرای اقتصــاد ایــران درس هــای زیــادی داشــت و بــا نگاهــی منصفانــه بایــد بیــان 
داشــت کــه نتایــج نســبتا مطلوبــی هــم بــه همــراه آورد. محصــول چهــار ســال گذشــته در 
ــت های  ــال سیاس ــی، اعم ــای بی ثبات ــات به ج ــاد ثب ــود: ایج ــه می ش ــه خالص ــد جمل چن
ــای  ــی به ج ــای قبل ــردن خطاه ــن ب ــی، از بی ــر غیرکارشناس ــرای تدابی ــای اج ــت به ج درس
تکــرار آنهــا، و در نهایــت احتــرام بــه نظــر کارشناســان و صاحب نظــران به جــای یک دندگــی 
در تصمیم گیری هــا. البتــه کــه چهــار ســال گذشــته کاســتی هایی هــم بــه جــای گذاشــت 
ــاختاری  ــرادت س ــردن ای ــن ب ــرای از بی ــجاعانه ب ــای کمترش ــا رفتاره ــن آنه ــه مهم تری ک
اقتصــاد ایــران بــود. دولــت دوازدهــم بــه نوعــی نقــش دولــت »وحــدت ملــی« را بــر عهــده 

* سرمقاله شماره 62 ماهنامه  آینده نگر/ مرداد ۱۳96
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دارد چراکــه قــرار اســت ایــن دولــت راه توســعه پایــدار کشــور را بــاز کنــد. در آســتانه معرفی 
کابینه، این موضوع  از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است. 

ویژگی انتخاب وزرا
ــه  ــاز ب ــش روی نی ــال پی ــار س ــران در چه ــاد ای ــاالری: اداره اقتص اول، شایسته س
مدیــران و دولتمردانــی کارآمــد و بــا کارنامــه روشــن دارد. دولــت بــرای انتخــاب وزرا بیــش 
ــری شایســته  ــه موضــوع شایسته  ســاالری توجــه نشــان دهــد. مدی ــد ب از هــر نکتــه ای بای
ــد. اقتصــاد  ــه کابینــه راه یاب ــد ب حتــی اگــر در جنــاح سیاســی مقابــل هــم باشــد، می توان
ــدرت  ــه ق ــاز دارد ک ــد نی ــی توانمن ــه مدیران ــود ب ــایی های موج ــبب نارس ــه س ــران ب ای
تصمیم گیــری و تــوان اجــرا را در کنــار تســلط بــه اصــول و فنــون حــوزه مربوطــه داشــته 

 باشند. 
دوم، جوان گرایــی: خالقیــت از دل جوانــی بیــرون می آیــد و کارایــی محصــول 
نــوآوری در رفتارهاســت. میانگیــن ســنی وزرای کابینــه یازدهــم 62 ســال بــود. البتــه ایــن 
ــد  ــم بای ــران ه ــی مدی ــدوزی و پختگ ــری تجربه ان ــه عم ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه را نبای نکت
همچنــان در خدمــت اقتصــاد کشــور باشــد. بــه همیــن دلیــل ترکیبــی از مدیــران باتجربــه 
ــه  ــرای کابین ــی ب ــاختاری منطق ــد س ــزه می توان ــوان و باانگی ــی ج ــاط و مدیران ــی بانش ول
ــان وزرا و  ــا معاون ــد در انتخــاب وزرا ی ــت دوازدهــم بای ــن روی، دول دوازدهــم بســازد. از ای
مدیــران کلیــدی کشــور بــه عنصــر جوان گرایــی توجــه کنــد. ایــن دولــت می توانــد وزرای 
چنــد دهــه آینــده کشــور را نیــز تربیــت کنــد و پشــتوانه اجرایــی قــوی بــرای دوره هــای 

بعدی بسازد. 
ســوم، اقتــدار: یکــی از کاســتی های دولــت یازدهــم نداشــتن اقتــدار الزم در 
ــک  ــی ی ــن ویژگ ــری مهم تری ــدرت تصمیم گی ــجاعت و ق ــود. ش ــرا ب ــا و اج تصمیم گیری ه
مدیــر اســت. اکنــون در آســتانه انتخــاب وزرای کابینــه دوازدهــم، دولــت بایــد توجــه داشــته 
ــات مهــم  ــورد موضوع ــد در م ــه بتوانن ــاز دارد ک ــرادی نی ــه اف ــران ب ــه اقتصــاد ای  باشــد ک

اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند. 
ــاب وزرای  ــد در انتخ ــت بای ــی: دول ــا بخش خصوص ــران ب ــی مدی ــارم، همراه چه
ــا  ــرادی ب ــه اف ــد ک ــن اصــل توجــه کن ــه ای ــی ب ــران میان ــه و ســپس مدی اقتصــادی کابین
بینــش  روشــن در مــورد همراهــی بــا بخــش  خصوصــی برگزینــد. اســناد باالدســتی تاکیــد 
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بــر واگــذاری امــور بــه بخــش  خصوصــی دارنــد و بنابرایــن اگــر مدیــری معتقــد بــه ایــن 
ــل خــارج  ــران را از ری ــه اجــرای آن نباشــد، قطــار توســعه اقتصــاد ای ــف ب ــدگاه و مکل دی

می کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می کند. 

انتظارات از آنها
اصــالح نظــام بانکــی: تقویــت تولیــد بــدون پشــتوانه نظــام بانکــی کارآمــد و ســالم 
ممکــن نیســت. عاجل تریــن اقــدام دولــت بایــد طــی ماه هــای آینــده مشــورت و دریافــت 
ــد  ــی مانن ــد. موضوعات ــور باش ــی کش ــام بانک ــالح نظ ــورد اص ــی در م ــرات کارشناس نظ
ــه تولیــد از  ــه تســهیالت ب ــرخ بهــره، معوقــات بانکــی و ارائ بنــگاه داری بانک هــا، تعییــن ن
ــی  ــل باق ــوان معض ــه عن ــته ب ــال های گذش ــی س ــه ط ــت ک ــرفصل هایی اس ــن س مهم تری

مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. 
اصــالح نــرخ ارز: تقریبــا تمامــی خبــرگان اقتصــادی ایــران بــر ایــن اعتقادنــد کــه ارز 
دونرخــی سرمنشــأ فســاد و رانــت در اقتصــاد ایــران اســت. اکنــون زمــان آن رســیده کــه 
دولــت دوازدهــم بــدون در نظــر گرفتــن مالحظــات کوتاه مــدت سیاســی، بــه ســرعت بــه 
ســمت تک نرخــی کــردن و واقعــی  کــردن نــرخ ارز بــرود. ایــن اقــدام می توانــد حرکتــی در 

راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد. 
قیمــت حامل هــای انــرژی: توزیــع پــول در میــان مــردم بــه بــالی جــان کشــور بــدل 
ــت  ــک مل ــیدی ی ــای سوبس ــا کااله ــدی ی ــای نق ــول و یارانه ه ــق پ ــا تزری ــت. ب شده اس
ــد  ــت را ثروتمن ــت و دول ــک مل ــه ی ــارت  اســت ک ــد و تج ــن تولی ــود. ای ــد نمی ش ثروتمن
می کنــد. شــرط خــروج از رکــود، اســتفاده بهینــه و منطقــی از منابــع کشــور اســت و نــه 
ــه هــای نقــدی و غیرنقــدی. از ایــن رو واقعــی کــردن قیمــت  صــرف آنهــا در شــکل یاران
ــاد  ــکوفایی اقتص ــق و ش ــم در رون ــی مه ــد گام ــرف آن در تولی ــرژی و مص ــای ان حامل ه

خواهد بود. 
ــد توســعه در برخــی اســتان های  ــوا: متاســفانه فرآین ــی ه ــت و آلودگ ــط زیس محی
ــود آب دچــار بحــران جــدی  ــه دلیــل مشــکالت زیســت محیطی و کمب صنعتــی کشــور ب
ــرای موضــوع  ــی ب ــدون و اجرای ــه ای م ــد برنام ــت بای ــن جهــت دول ــه همی شــده  اســت. ب
محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب بیــش از انــدازه منابــع زیرزمینــی آب کشــور داشــته  
ــی  ــران ط ــه ای ــی جامع ــورت کل ــور و در ص ــع کش ــه صنای ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــد. نبای باش
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ــه دلیــل همیــن بحران هــای زیســت محیطی و مصــرف بیــش از حــد  ســال های گذشــته ب
منابع زیرزمینی آب کشور، هزینه های بسیاری داده اند. 

آرامــش سیاســی: اقتصــاد در فضــای آرام سیاســی، رشــد پیــدا خواهــد کــرد. هرازگاهــی 
از جایــی در گوشــه و کنــار عالــم سیاســت، صدایــی بلنــد می شــود کــه نگرانی هــای عمومــی 
را دامــن می زنــد. توســعه ملــی بــدون اتحــاد سیاســی معنــا نــدارد. ایجــاد آرامــش سیاســی  و 

اجتماعی الزمه تولید و توسعه است. برای توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود. 
ســرمایه گذاران خارجــی: اســتقالل اقتصــادی هرگــز بــه معنــای ایجــاد نظــام بســته 
اقتصــادی بــه دور ایــران نیســت. هیــچ ملتــی حتــی توســعه یافته، همــه نیازهــای خــود را 
ــود  ــد در درون خ ــبی تولی ــت نس ــف مزی ــی کش ــورها در پ ــه کش ــد و هم ــد نمی کن تولی
هســتند و نــه اســتغنای مطلــق از دیگــران. بــه همیــن جهــت اســت کــه امــروز بایــد بــه 
ــرای حضــور ســرمایه گذاران  ــی ب دقــت و درایــت راهــی منطقــی و در خدمــت توســعه مل
خارجــی در کشــور ایجــاد و بــاز کــرد. دولــت دوازدهــم بایــد بــه صــورت اجرایــی و دقیــق 

روش هایی برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد کند. 
ــا کارآفرینــان: واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام اقتصــادی ایــران بیــش از  همراهــی ب
ــد.  ــتیز می کن ــا س ــا آنه ــد، ب ــه باش ــانی نخب ــای انس ــان و نیروه ــی کارآفرین ــه حام آنک
ــن  ــر همی ــدی ب ــود تایی ــر می ش ــور منتش ــگان از کش ــرار نخب ــورد ف ــه در م ــی ک آمارهای
ادعاســت. چنــان کــه طــی روزهــای گذشــته خبــر درگذشــت، مریــم میرزاخانــی، بانــوی 
نابغــه و افتخارآفریــن کشــور، هــم بــاری از حــزن بــه دل هــا نشــاند و هــم اینکــه ذهن هــا 
را بــه ایــن موضــوع مشــغول کــرد کــه مــا بــه چــه ســادگی، ســرمایه های انســانی خــود را 
از کــف می دهیــم. در مــورد کارآفرینــان هــم چنیــن قاعــده ای صــادق اســت. آنهــا می آینــد، 
تــالش می کننــد و در پیچ وتــاب فضــای نامســاعد کســب و کار ناامیــد می شــوند و می رونــد. 

این رویه ای است که باالخره باید با عزمی واقعی اصالح شود. 
جــان کالم اینکــه دولــت دوازدهــم بــا ســرمایه اجتماعــی ای کــه در کنــار خــود می بیند 
و اتــکای هرچــه بیشــتر بــه دانــش و منطــق اقتصــادی و البتــه بــا اســتفاده از پتانســیل های 
موجــود می توانــد اقتصــاد ایــران را از بن بســت رکــود و توســعه نیافتگی خــارج کنــد. ایــن 
نه تنهــا یــک خواســته اقتصــادی، کــه نیــازی ملــی اســت. بنابرایــن بهتــر اســت کــه امــروز، 

هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم.



فصل هماهنگی و عمل
وحدت عامل حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق است * 

هفتــه ســوم مردادمــاه اتــاق بازرگانــی تهــران میزبــان ســه وزیــر دولــت بــود. از 
میــان ایــن جمــع دو وزیــر ســابقه آشــنایی و رابطــه بــا بخش خصوصــی را داشــتند و 
وزیــر ســوم هــم جوانــی تازه نفــس اســت کــه نشســت اتــاق فرصتــی را بــرای تعامــل 

بیشتر با او مهیا کرد. 
آقــای مســعود کرباســیان، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، پیــش از ایــن، هــم 
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق ایــران، هــم هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران و هم مشــاور 
اتــاق بازرگانــی بوده اســت. بخــش  خصوصــی او و دیدگاه هایــش را بــه خوبــی 
ــی در  ــی طوالن ــرد، مدت ــرار گی ــگاه وزارت ق ــه در جای ــش از آنک ــد. پی می شناس
ــور و  ــابقه حض ــاد س ــی و اقتص ــت، بازرگان ــنگین، نف ــع س ــای صنای وزارت خانه ه
تجربه انــدوزی داشــته کــه از بدنــه وزارت خانــه بــه صندلــی وزارت می رســد. 
کرباســیان فــردی پاکدســت و اهــل تعامــل اســت. بــه واســطه تالیــف و ترجمــه ۱6 
ــان در حــوزه  ــش روز جه ــاب اقتصــادی هــم از دیدگاه هــای نظــری و دان ــد کت جل
اقتصــاد آگاهــی قابــل تقدیــری دارد. بررســی عملکــرد کرباســیان نشــان می دهــد که 

* سرمقاله شماره 6۳ ماهنامه  آینده نگر/ شهریور ۱۳96
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ــه  ــت. ب ــان اس ــه جوان ــه ب ــی زدایی و توج ــول، بوروکراس ــاد تح ــه ایج ــد ب عالقه من
ــع  ــامانه جام ــدازی س ــا راه ان ــرک و ب ــئولیت  او در گم ــن مس ــوص در آخری خص

هوشمند، رضایت نسبی نیز از عملکرد دستگاه متبوعشان به وجود آمد. 
ــته  ــارت در دس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری، وزی ــای ش ــن آق همچنی
افــرادی قــرار می گیــرد کــه بخــش  خصوصــی بــه خوبــی از عملکــرد و دیدگاهشــان 
شــناخت دارد. ایشــان فــردی ســالم، اهــل مشــورت، قاطــع و از همــه مهم تــر اهــل 
ــال وزارت  ــطه 8 س ــه واس ــریعتمداری ب ــای ش ــت. آق ــل اس ــری و عم تصمیم گی
بازرگانــی در دولــت اصالحــات بینــش قابــل تقدیــری در مــورد بازرگانــی داخلــی و 
خارجــی دارد. طــی ســال های حضــورش در ســمت معاونــت اجرایــی رئیس جمهــور 
هــم بــه دلیــل ســفرهای متعــدد اســتانی و گفت وگــو بــا صاحبــان صنایــع بــه درک 
عمیــق و میدانــی از وضعیــت صنایــع کشــور دســت پیــدا کرده اســت. خوشــبختانه 
آقــای شــریعتمداری اعتقــاد بــه کوچک ســازی دولــت دارد و می تــوان امیــدوار بــود 
کــه در دوران تصــدی ایشــان در وزارت صنعــت، روندهــا بــه ســمت حضــور موثرتــر 

بخش  خصوصی در عرصه عمل پیش رود. 
ــه دو  ــوان ب ــاره شــد، می ت ــا اش ــه آنه ــه ب ــای مشــخصی ک ــر ویژگی ه ــالوه ب ع

مورد دیگر هم اشاره کرد: 
ــت و  ــته ســابقه رفاق ــه گذش ــد ده ــی چن ــت ط اول: وزرای اقتصــاد و صنع
همــکاری زیــادی دارنــد. آنهــا بــا دیدگاه هــای هــم آشــنا هســتند و مهــم اینکــه در 
بســیاری از مــوارد هم نظــر بــه شــمار می آینــد. خروجــی ایــن موضــوع بــرای بخــش 
 خصوصــی هماهنگــی بیشــتر میــان وزرا، افزایــش قــدرت تصمیم گیــری آنهــا و در 

نتیجه حرکت همسو در راستای اجراست. 
دوم: هــردو وزیــر خوشــبختانه بــه ایــن درک رســیده اند کــه در عرصــه عمــل، 
ــن هــم  ــد. بنابرای ــت کن ــه پیــش هدای ــد اقتصــاد را ب بخــش  خصوصــی کشــور بای
می تــوان انتظــار داشــت کــه سیاســت گذاری ها بــه ایــن ســمت بــرود و هــم اینکــه 

موانع پیش روی صاحبان کسب وکار برداشته شود. 
ــن دو،  ــوص ای ــه خص ــت و ب ــادی دول ــران از وزرای اقتص ــی ای ــش  خصوص بخ

ــون بهبــود مســتمر محیــط ـ خواسته های مشخصی دارد که می توان به 24 مورد از آنها اشاره کرد:  ــر اجــرای کامــل مــاده 2 و ۳ قان توجــه و تاکیــد ب
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کســب وکار مبنــی بــر اســتفاده مؤثــر از نظــرات بخــش خصوصــی در پیشــنهاد 
توجــه خــاص و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت موجــود در شــورای گفت وگــوی ـ قوانین و تدوین آیین نامه ها؛

ــش  ــش بخ ــش از پی ــی بی ــتای نقش آفرین ــی در راس ــش خصوص ــت و بخ دول
ــود ـ خصوصی؛ ــرایط رک ــور از ش ــادی کش ــای اقتص ــروج فض ــور خ ــه منظ ــزی ب برنامه ری

اقتصــادی بــا رویکــرد جلوگیــری از بــروز تــورم بــا اقداماتــی نظیــر توانمندســازی 
ــه منابــع  بخــش خصوصــی، بهبــود محیــط کســب و کار، تســهیل دسترســی ب

ــه بخــش ـ مالی و ورود به بازارهای جهانی؛ تغییــر رویکــرد در رویــه خصوصی ســازی و رعایــت اصــل واگــذاری ب
ــوزه ـ خصوصی مؤثر؛ ــری در ح ــازی حداکث ــور شفاف س ــه منظ ــادی ب ــزی وزرای اقتص برنامه ری

ــت  ــتقرار حاکمی ــرد اس ــا رویک ــاد ب ــا فس ــمند ب ــارزه هوش ــود، مب ــرد خ عملک
ــون  ــرای قان ــت، اج ــه دول ــق ب ــادی متعل ــزرگ اقتص ــای ب ــرکتی در بنگاه ه ش
ــح  ــار صحی ــادی، انتش ــوزه اقتص ــات در ح ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس انتش

ــی بنگاه هــای ـ اطالعات و آمار اقتصادی، و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛ ــا هــدف تســهیل تامیــن مال ــازار ســرمایه ب ــر توســعه ب تمرکــز ب
تدویــن برنامــه ای بــا اولویــت آنــی بــه منظــور مقابلــه بــا مشــکالت نظــام بانکــی ـ اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛

کشــور مشــتمل بــر به کارگیــری روش هــای کارآمدتــر پیشــگیرانه و پیاده ســازی 
ارتبــاط نزدیک تــر مقامــات ناظــر بــر بازارهــای پــول و ســرمایه بــا هــدف انتقــال ـ راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛

ــی ـ دیدگاه ها، اصالح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛ ــام بین الملل ــا نظ ــی ب ــبات بانک ــازی مناس ــور عادی س ــه منظ ــزی ب برنامه ری
جهــت کاهــش ریســک و افزایــش مبــادالت ارزی بــا اســتفاده از ابزارهــای بانکــی 

ــه ـ نظیر LC، یوزانس و...؛ ــی جهــت الحــاق کشــور ب ــدی اجرای ــه مشــخص حــاوی زمان بن ــه برنام ارائ
ســازمان تجــارت جهانــی بــا مکانیــزم انعقــاد قراردادهــای تجــاری دوجانبــه در 
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ــن ـ لزوم آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری؛ـ چارچوب مقررات WTO و به صورت  FTA؛ ــه قوانی ــتند ب ــادی و مس ــق اقتص ــر حقای ــی ب ــدن ارز مبتن ــی ش تک نرخ
ــادرات ـ برنامه های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛ ــش ص ــرد افزای ــا رویک ــی ب ــوق های صادرات ــت مش ــدی پرداخ هدفمن
ــادل ـ غیرنفتی با ارزش افزوده باال در حوزه کاال و خدمات؛ ــدف تع ــا ه ــادرات ب ــم واردات و ص ــوزه تنظی ــور در ح ــت تعادل مح مدیری

انتشــار کتــاب مقــررات صــادرات و واردات پیــش از آغــاز ســال شمســی و تثبیت ـ تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کاال؛ـ بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای یا غیرتعرفه ای؛
تعرفــه، حداقــل بــه مــدت یــک ســال بــا هــدف ایجــاد شــفافیت در معامــالت 

ــه بخــش ـ تجاری؛ ــت نمایشــگاه های تجــاری ب ــه مدیری ــذاری موضــوع تصدی گرایان واگ
تمرکــز بــر موضــوع کمیــت تولیــد دارو بــا توجــه بــه مســئولیت قانونــی وزارت ـ خصوصی کشور؛

ــت  ــه کیفی ــای مقول ــور و ابق ــه مذک ــارت در وزارت خان ــدن و تج ــت، مع صنع
ــف در وزارت صنعــت، معــدن و ـ صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ــارات تجــاری در حوزه هــای مختل تمرکــز اختی

برنامه ریــزی هدفمنــد بــه منظــور تجمیــع تقاضــا بــا هــدف افزایــش بهــره وری ـ تجارت؛
ــت تشــویق ســرمایه گذاران خارجــی ـ و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛ ــزی و ایجــاد بســتر مناســب جه برنامه ری

بــرای طرح هــای تولیــد مشــترک بــا اولویــت بهره گیــری از تولیــدات واحدهــای 
ضــرورت تدویــن اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور بــا هــدف توســعه متــوازن ـ مذکور در طرح های توسعه ای و مناقصات دولتی؛

ــان و اســتفاده از نیروهــای تازه نفــس و صاحــب  ـ اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛ ــی در انتخــاب معاون جوان گرای
ایده؛
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ــا ـ  ــت شــرکت های اســتارت آپی و اس ام ای ه ــه مشــکالت و وضعی ــژه ب توجــه وی
به خصوص در حوزه مالیاتی.

ــن  ــرای ای ــد اج ــت می توان ــادی دول ــان وزرای اقتص ــی می ــول هماهنگ محص
ــعه  ــه توس ــک ب ــی و کم ــش  خصوص ــتر بخ ــی بیش ــتای نقش آفرین ــا در راس بنده
کشــور باشــد. یکــی دیگــر از وزرایــی کــه در اتــاق تهــران حضــور یافــت آقــای آذری 
و  تازه نفس تریــن  ایشــان  بــود.  ارتباطــات  جــوان  وزیــر  جهرمــی، 
کمترشناخته شــده ترین چهــره اقتصــاد ایــران بــه شــمار می آیــد. بــه نظــر 
می رســد کــه وزیــر ارتباطــات کامــال بــه حــوزه کارش تســلط دارد. او بــر دو نکتــه 
ــه  ــا کلی ــات ت ــش  ارتباط ــه بخ ــادی ب ــگاه اقتص ــت: اول، ن ــد داش ــم تاکی ــم ه مه
بنگاه هــا در یــک فضــای رقابتــی بــه کار خــود ادامــه دهنــد؛ دوم، پاســخ گو بــودن 

به ارباب رجوع و فعاالن بخش  خصوصی این حوزه. 
ــش  ــه افزای ــد ب ــن دوره جدی ــران در ای ــاد ای ــه اقتص ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
ــای  ــهیل فض ــت تس ــی، و در نهای ــی و خارج ــرمایه های داخل ــذب  س ــتغال، ج اش
ــن  ــق ای ــه نظــر می رســد، نشــانه هایی از تحق ــال آنچــه ب ــاز دارد. فع کســب وکار نی
ــت  ــن دول ــر، ای ــال دیگ ــه 4 س ــت ک ــن اس ــه ای ــه ب ــد هم ــت و امی خواسته هاس

باافتخار از کارنامه خود در این زمینه ها دفاع کند. 





آزادسازی مقدم بر هر اقدامی
کارویژه مهم دولت دوازدهم می تواند تسهیل شرایط 

برای آزادسازی اقتصاد ایران باشد * 

 خوشــبختانه کابینــه دوازدهــم بــا رأی بــاالی نماینــدگان مجلــس اســتقرار پیــدا 
کــرده و قــوه مقننــه در جریــان رأی اعتمــاد بــه وزرای دولــت، نشــان داد کــه فرصــت 
بــرای حرکــت در مســیر وحــدت و وفــاق مهیــا اســت؛ بنابرایــن امــروز می تــوان بــا 
برنامه ریــزی منســجم و هدف گــذاری دقیــق، اقتصــاد ایــران را چنــد گام بــه ســمت 

توسعه پیش برد .
حرکــت توســعه محور نیــاز بــه مقدماتــی اســتراتژیک دارد کــه عــدم توجــه بــه 
ــن  ــازد . مهم تری ــراه س ــر هم ــا تاخی ــری را ب ــد نتیجه گی ــا می توان ــدام از آنه هرک
ابرپــروژه دولــت دوازدهــم بایــد »آزادســازی اقتصــادی« و ایجــاد »فضــای رقابتــی« 
ــن هــدف  ــه تحقــق ای باشــد چراکــه بســیاری از فرآیندهــای دیگــر هــم وابســته ب

است .
اقتصــاد ایــران بــرای تحقــق ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه ســرمایه گذاری نیــاز دارد 
ــت .  ــت نیس ــار دول ــور در اختی ــن منظ ــرای ای ــی ب ــع کاف ــه مناب ــت ک ــح اس و واض

* سرمقاله شماره 64 ماهنامه  آینده نگر/ مهر ۱۳96
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بنابرایــن نــگاه بــه ســرمایه گذاران ایرانــی و همچنیــن خارجــی منطقی تریــن مســیر 
برای دسترسی به سرمایه است .

طــی مــاه گذشــته مدیــران بنیــاد فریــزر در اتــاق تهــران حضــور پیــدا کردنــد . 
ــه  ــود ک ــل توجهــی ب ــادار و قاب ــکات معن ــد دارای ن ــه کردن ــا ارائ ــه آنه گزارشــی ک
می توانــد بــه کار اقتصــاد ایــران بیایــد . موسســه فریــزر یکــی از معتبرتریــن 
موسســات جهــان اســت کــه کشــورها را از نظــر آزادی اقتصــادی بررســی و 
و  راهبــردی  می توانــد  موسســه  ایــن  گزارش هــای  می کنــد .  رتبه بنــدی 
ــادی در  ــاخص آزادی اقتص ــر ش ــران از نظ ــه ای ــفانه رتب ــد . متاس ــده باش تعیین کنن
ــوب ۱5۰  ــگاه نامطل ــد، جای ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق ــه م ــان ۱59 کشــوری ک می
اســت . همیــن، یــک نشــانه بــرای کاهــش میــزان جــذب ســرمایه های خارجــی در 
ــاق  ــد ات ــرر ش ــه، مق ــای صورت گرفت ــق برنامه ریزی ه ــت . طب ــران اس ــاد ای اقتص
تهــران و ایــن موسســه همکاری هــای جدیــدی را آغــاز  کننــد تــا در بررســی دوبــاره 
ــن حــال  ــا ای ــرد . ب ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــورد نظــر، م ــران، شــاخص م ــت ای وضعی
ــادی  ــر آزادی اقتص ــران از نظ ــاد ای ــه اقتص ــد ک ــان می ده ــود نش ــت موج واقعی
جذابیتــی بــرای ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی نــدارد و بــه همیــن جهــت 
ــت در مســیری  ــزرگ خــود را حرک ــدف ب ــک ه ــا ی ــت خواســت ت ــوان از دول می ت
قــرار دهــد کــه وضعیــت آزادی اقتصــادی ایــران بهبــود پیــدا کنــد . کوچک ســازی 
دولــت، کاهــش تصدیگــری دولــت، کاهــش رویه هــای مداخله گرانــه ماننــد 
ــاری  ــکل های رفت ــواع ش ــدی و ان ــدی و غیرنق ــه نق ــت یاران ــذاری، پرداخ قیمت گ
غیرنظارتــی دولــت زمینه ســاز بهبــود ایــن وضعیــت اســت و البتــه ایــن بــدون عــزم 

جدی و منطقی دولت ممکن نیست . 
ــل توجــه  ــه همــراه داشــت کــه بســیار قاب ــاق تهــران دو رهیافــت ب نشســت ات
ــر  ــن  ناص ــالم ب ــای س ــزر، آق ــه فری ــذار موسس ــئوالن و بنیان گ ــراه مس ــت . هم اس
االســماعیلی، رئیــس ســازمان بهبــود ســرمایه گذاری و توســعه صــادرات عمــان، کــه 
مســئول جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در ایــن کشــور اســت، هــم حضــور داشــت 
و مباحــث قابــل  توجهــی را مطــرح کــرد . ایشــان توضیــح داد کــه درآمــد ســرانه در 
عمــان پیــش از آغــاز فرآینــد آزادســازی اقتصــادی نزدیــک بــه 4هــزار دالر بــوده کــه 
ــا انجــام اصالحــات و بهبــود جایــگاه عمــان در رتبه بنــدی آزادی اقتصــادی، ایــن  ب
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ــت؛  ــن اس ــال روش ــک مث ــان ی ــت . عم ــیده اس ــزار دالر رس ــه ۳6 ه ــون ب ــم اکن رق
کشــوری در همســایگی مــا و البتــه بــا کمتریــن میــزان برخــورداری از مزیت هایــی 
کــه اقتصــاد ایــران در اختیــار دارد، کــه موفــق شــده رشــد قابــل توجهــی را تجربــه 
ــرمایه گذاری  ــذب س ــع ج ــه موان ــی ک ــم در صورت ــران ه ــاد ای ــا اقتص ــد . قطع کن
خارجــی را از پیــش پــا بــردارد، می توانــد در ایــن مســیر پیــش رود . مایــکل واکــر، 
بنیان گــذار موسســه فریــزر هــم تاکیــدی داشــت کــه ابتــدا بایــد اقداماتــی صــورت 
ــه  ــود؛ و دوم اینک ــارج نش ــور خ ــود در کش ــرمایه های موج ــع و س ــا مناب ــرد ت گی
ســرمایه های ایرانیــان خــارج از کشــور بــه داخــل ســرازیر شــود . پــس از آن می تــوان 
در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی موفــق شــد. از ایــن  رو اساســی ترین اقــدام بایــد 

معطوف به بهبود محیط کسب وکار باشد.
آنچــه کــه از ترکیــب دولــت یازدهــم مشــاهده می شــود، بــه  نظــر می رســد کــه 
هماهنگ تــر از دولــت قبلــی باشــد و هــم وقــت بیشــتری را قــرار اســت بــه مباحــث 
اقتصــادی اختصــاص دهــد . ضعــف اقتصــادی دولــت یازدهــم، عــدم فرماندهــی واحد 
در مســائل اقتصــادی بــود و اینکــه صــدای واحــدی از دولــت شــنیده نمی شــد، کــه 
ــوار ســاخته  ــا دش ــف ی ــای اقتصــادی را بالتکلی ــا تصمیم گیری ه ــن ناهماهنگی ه ای

بود .
ــاپ  ــردن ارز، چ ــی ک ــدی، تک نرخ ــای نق ــوص یارانه ه ــف در خص ــن تکلی تعیی
اوراق قرضــه، اصــالح نظــام بانکــی، اصــالح ســاختار بــازار پولــی، بدهــی دولــت بــه 
بخــش خصوصــی و ســازوکارهای خــروج از رکــود هــم از موضوعاتــی بودنــد کــه بــه 
خاطــر نبــودن فرماندهــی و تبعیــت از یــک فکــر واحــد اقتصــادی، اتخــاذ تصمیــم 

برایشان میسر نشد .
اگــر چهــار ســال پیــش دالیــل افزایش ســود ســپرده ها بررســی و آسیب شناســی 
ــا کاهــش تــورم، ســود ســپرده نه تنهــا کاهــش نمی یابــد بلکــه  می شــد کــه چــرا ب
هــر روز افزایــش پیــدا می کنــد و چــرا بایــد بــه حســاب جــاری افــراد ســود روزشــمار 
پرداخــت کــرد )در کــدام کشــور دنیــا بــه حســاب جــاری ســود تعلــق می گیــرد؟( یــا 
اگــر در چهــار ســال پیــش قیمــت ارز متناســب بــا تــورم داخلــی و خارجــی اجــازه 
تعدیــل پیــدا می کــرد، یــا اگــر قیمــت حامل هــای انــرژی در هنگامــی کــه 
ــل می شــد و  ــا آن تعدی ــود، متناســب ب ــرده ب ــدا ک ــی کاهــش پی قیمت هــای جهان
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ده ها خرده مثال دیگر، مسلماً اقتصاد امروز ما وضعیت بهتری داشت .
ــرای  ــد ب ــت بای ــاال اشــاره شــد، تمــام تــالش دول ــی کــه در ب ــر الزامات عــالوه ب
بهبــود شــاخص های اقتصــادی، هــم  جهــت رونــق کســب وکار داخلــی و هــم جــذب 
ــش  ــت، کاه ــن حرک ــدی ای ــخصات ج ــه از مش ــد ک ــی باش ــرمایه گذاری خارج س
بنــگاه داری دولــت اســت؛ و از ســوی دیگــر بــه حداقــل رســاندن دخالــت دولــت در 
ــی و  ــث ناامن ــه باع ــا ک ــرر تعرفه ه ــرات مک ــری از تغیی ــادی و جلوگی ــور اقتص ام

بی ثباتی در اقتصاد کشور می شود .
در نهایــت، دولتــی چابــک و اقتصــادی کمتــر فســادزده می توانــد بــا ایــن حجــم 
ــی  ــی و داخل ــرمایه گذار خارج ــروه س ــر گ ــرای ه ــده ب ــیل های درونی ش از پتانس
جــذاب باشــد . تنهــا بایــد در نظــر داشــت کــه هــدف اصلــی از یــاد نــرود . اقتصــاد 
آزاد، رقابتــی و ســالم اســت کــه زمینه ســاز توســعه کســب وکارها و ایجــاد اشــتغال 
ــا وحــدت در  ــی و بلندمــدت همگــی ب ــا نگاهــی مل ــر اســت امــروز ب می شــود . بهت

مسیری حرکت کنیم که این مهم محقق شود .



فرصتی که ترامپ ساخت
دوران انزوای اقتصاد ایران تمام شده است * 

ــود  ــه خ ــادی را ب ــاالن اقتص ــن فع ــی ذه ــن نگران ــته ای ــای گذش ــی ماه ه  ط
مشــغول کــرده بــود کــه در صــورت خــروج احتمالــی امریــکا از توافــق هســته ای چــه 
سرنوشــتی آینــده اقتصــاد کشــور را تهدیــد می کنــد؟ امــا اظهارنظرهــای ترامــپ و 
ــدون در  ــادگی و ب ــه س ــد ب ــم نمی توان ــکا ه ــی امری ــه حت ــان داد ک ــع او نش مواض
یک طرفــه  تصمیم گیــری  برجــام  مــورد  در  جهانــی  معــادالت  نظرگرفتــن 
ــه  ــه ارائ ــه ب ــش از آنک ــود بی ــخنرانی خ ــکا در س ــور امری ــد. رئیس جمه داشته باش
ــه  ــن ب ــمت توهی ــه س ــردازد، ب ــام بپ ــورد برج ــه در م ــی و واقع بینان ــل منطق دالی
ــم  ــت ه ــت و در نهای ــی همیشــگی خــود رف ــای تبلیغات ــتفاده از ابزاره ــران و اس ای
جامعــه جهانــی را بــه زیــان خــود و بــه نفــع ایــران در جهــت احتــرام گذاشــتن بــه 

برجام متحد ساخت. 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه پیــش از توافــق هســته ای اتحــاد عمومــی علیــه ایــران 
وجــود داشــت و محصــول آن نیــز انــزوای عمومــی بــرای ایــران بــود. امــا حــاال همــه 
فاکتورهــای منفــی چرخــش ۱8۰درجــه ای کرده اســت. ســخنرانی ترامــپ را تنهــا 
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ــه  ــه ب ــل هم ــوی مقاب ــد. در س ــد کردن ــکا تایی ــان امری ــور هم پیم ــات دو کش مقام
مخالفــت بــا آن پرداختنــد و اکثــر مجامــع بین المللــی و کشــورهای اروپایــی در رد 
ادعاهــای ترامــپ صحبــت کردنــد. چنیــن واکنش هایــی نشــان می دهــد کــه ایــران 
دیگــر تنهــا نیســت و در واقــع ایــن ســخنرانی نه تنهــا ضــرر و زیانــی برای کشــورمان 
ــر و در  ــکا بازگشــت. از ســوی دیگ ــه امری ــه بیشــتر آســیب های آن ب نداشــت، بلک
ــردم  ــاد م ــکا در اتح ــور امری ــای رئیس جمه ــا صحبت ه ــم نه تنه ــی ه ــد داخل بع
تاثیــر منفــی نداشــت، بلکــه باعــث ایجــاد انســجام و همبســتگی بیشــتری در ارکان 

نظام با ملت شد.
خوشــبختانه نظــام تصمیم گیــری کشــور هــم بــه ایــن جمع بنــدی رســیده کــه 
بایــد از مزیــت برجــام نهایــت اســتفاده را بــرد. بــه طــور خــاص، ابــالغ ســند اقتصــاد 
ــور را  ــعه کش ــرفت و توس ــیر پیش ــری مس ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س مقاومت
مشــخص کرده اســت. ســند اقتصــاد مقاومتــی بــه موضــوع درون نگــری و برون زایــی 
ــرات برجــام  ــه اث ــکا ب ــا ات ــن هــدف ب ــه ای ــا دســت یابی ب ــد کــه قطع اشــاره می کن
ممکــن می شــود. اقتصــاد ایــران پتانســیل هایی ذاتــی دارد کــه اســتفاده از آنهــا بــه 
ابــزار روز جهــان و تعامــل ســازنده و دوطرفــه بــا کشــورهای توســعه یافته در زمینــه 
اقتصــاد نیازمنــد اســت. در چنیــن شــرایطی بایــد تمــام زیرســاخت های مــورد نیــاز 
ــر  ــا از دو منظ ــود. ام ــا ش ــی مهی ــداف عال ــق اه ــرای تحق ــی ب ــی و بین الملل داخل
می تــوان بــه آینــده روابــط اقتصــادی ایــران و کشــورهای دیگــر جهــان، به خصــوص 

پس از سخنرانی ترامپ توجه داشت: 
ــا  ــود را ب ــط خ ــور رواب ــران مح ــاد ای ــه کاری: اقتص ــد- محافظ ــف( تهدی ال
کشــورهای اروپایــی قــرار داده اســت. متاســفانه رفتارهــای خــارج از عــرف دیپلماســی 
ــز در  ــور نی ــن کش ــا ای ــه ب ــی ک ــرکت های اروپای ــا ش ــود ت ــب می ش ــکا موج امری
ارتبــاط هســتند در مــورد رابطــه بــا ایــران بــا محافظــه کاری برخــورد کننــد. در ایــن 
مقطــع وظیفــه دســتگاه دیپلماســی اقتصــادی کشــور ایــن اســت کــه اروپــا را بــه 
ایــن بــاور برســاند کــه در مــورد رابطــه بــا ایــران، شــجاعانه و مســتقل از منافــع خود 

با امریکا رفتار کند. 
ــان را  ــادی جه ــه اقتص ــپ جامع ــای ترام ــت: اظهارنظره ــد- فرص ب( تهدی
مطمئــن ســاخت کــه دیــوار برجــام بــه ایــن ســادگی ها نمی ریــزد و امریــکا نیــز بــا 
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ــی  ــه تنهای ــان می شــد، ب ــن کشــور بی ــات ای ــه در دوره انتخاب وجــود شــعارهایی ک
پتانسیل مواجهه با ایران را ندارد. 

در ایــن مقطــع نیــاز اســت کــه اقتصــاد ایــران در مــورد رفتارهــای داخلــی خــود 
ــاع  ــت انتف ــت آمده نهای ــت به دس ــا از فرص ــد ت ــدی بزن ــای ج ــه بازنگری ه ــت ب دس
ــه درســتی برداشته اســت. خوشــبختانه در  نصیــب کشــور شــود. دولــت گام اول را ب
پنــج ســال گذشــته ثبــات اقتصــادی در کشــور بــه وجــود آمــد و هیجاناتــی کــه در 
ــه ۱۰  ــورم از 4۰ درصــد ب ــش ت ــان رفته اســت. کاه ــود داشــت، از می ــا وج قیمت ه
ــای  ــتن قدم ه ــه رخ داده، برداش ــن موضــوع اســت. آنچ ــده ای ــم تاییدکنن درصــد ه
ــش از  ــه پی ــت. البت ــور بوده اس ــاد کش ــه اقتص ــی ب ــت استحکام بخش ــه در جه اولی
ســخنرانی ترامــپ بــازار ایــران دچــار نوســانات شــد کــه تــا حــدودی اثــرات منفــی 
نیــز بــه همــراه داشــت. دو یــا ســه مــاه دیگــر کنگــره در مــورد آینــده مواجهــه امریکا 
بــا برجــام تصمیــم می گیــرد و ممکــن اســت بــاز هــم در بــازار ایــن نوســانات نمایــان 
ــرای حفــظ  ــه فکــر چاره اندیشــی ب ــون ب ــر اســت کــه از هم اکن ــن بهت شــود. بنابرای
ثبــات بــازار باشــیم. بایــد بتوانیــم خودمــان را در مقابــل تصمیمــات احتمالــی ایزولــه 
ــم در  ــه ه ــد داد ک ــی رخ خواه ــن زمان ــم و ای ــر کنی ــان را محکم ت ــم و اقتصادم کنی
ارتبــاط بــا مســائل سیاســی انســجام داخلــی بیــن تمــام قــوا، ملــت و ارکان نظــام بــه 
وجــود بیایــد و هــم از طــرف دیگــر در حــوزه اقتصــادی بتوانیــم چالش هایــی را کــه 

پیش رویمان بوده و هست، هرچه سریع تر و باقاطعیت حل و فصل کنیم. 
بــه طــور حتــم نوســانات ارزی یکــی از چالش هــای اقتصــادی ایــران اســت کــه 
بایــد هرچــه زودتــر برطــرف شــود. بــه موضــوع تک نرخــی و واقعــی شــدن نــرخ ارز 
در ســال گذشــته بارهــا اشــاره شــده اســت؛ اولیــن جایــی کــه بالفاصلــه بعــد از یــک 
ــن  ــت ای ــی از دول ــش  خصوص ــار بخ ــت. انتظ ــازار ارز اس ــرد، ب ــر می پذی ــم اث تالط
اســت کــه بــا توجــه بــه واقعیت هایــی کــه در کشــور وجــود دارد بــازار ارز را مدیریــت 
کنــد. تک نرخــی شــدن ارز عامــل مهمــی اســت کــه می توانــد در ثبــات اقتصــادی 
مــا موثــر باشــد. واقعی ســازی نــرخ ارز ایــن فرصــت را مهیــا می کنــد کــه به جــای 
هیجانــات سیاســی و خــارج از چارچــوب اقتصــاد، ایــن نظــام منطقــی بــازار باشــد 
ــز از  ــوزه نی ــن ح ــه ای ــت ب ــرد. ورود دول ــم می گی ــا تصمی ــورد قیمت ه ــه در م ک

جایگاه حاکمیتی و نظارتی صورت می گیرد. 
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دومیــن موضوعــی کــه می توانــد بــه انســجام داخلــی و اقتصــاد کشــور کمــک 
کنــد، بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار اســت، بایــد پذیرفــت کــه تولیدکننــدگان و 
کارآفرینــان کشــور دچــار مشــکالتی در کسب وکارهایشــان هســتند؛ دولــت بیــش از 
انــدازه بــزرگ اســت و دخالت هــای گاه و بــی گاِه آن در اقتصــاد موانــع زیــادی بــرای 
ــوب  ــدان مطل ــگاه نه چن ــن رفتارهــا جای کســب وکار ایجــاد کرده اســت. محصــول ای
ایــران در شــاخص های مربــوط بــه فضــای کســب وکار اســت. بــدون شــک 
ســرمایه گذاران خارجــی پیــش از ورود بــه ایــران بــه ایــن شــاخص ها توجــه 
می کننــد و جــای تاســف اســت کــه بــا وجــود ایــن حجــم از پتانســیل درون اقتصــاد 
ــور  ــه ط ــد. ب ــم نمی زن ــان رق ــرای آن ــی ب ــی اقتصــاد مطلوبیت ــران، فضــای عموم ای
ــه اقتصــاد  ــرد ک ــاره ک ــدی اش ــای زائ ــه مجوزه ــوان ب ــه می ت ــن زمین خــاص در ای
ــه  ــت خفگــی رسانده اســت. در برنامــه ششــم ب ــه حال ــران را محاصــره کــرده و ب ای
ایــن موضــوع اشــاره شــده و پیــش از ایــن هــم در جریــان تصویــب و اجــرای قانــون 
ــی  ــن اظهارنظرهای ــن قوانی ــورد حــذف ای ــود مســتمر فضــای کســب وکار، در م بهب
ــی در نهایــت همچنــان وضعیــت ســابق پابرجــا مانده اســت.  ــود، ول صــورت گرفته ب
ــت در ایــن دوره باشــد کــه هــم  ــد یکــی از اولویت هــای اصلــی دول ایــن اقــدام بای

مجوزهای اضافه را حذف کند و هم دخالت های دولتی کاهش پیدا کند.
ــور  ــد کش ــیر رش ــم در مس ــاخص مه ــک ش ــی ی ــام بانک ــالح نظ ــن اص همچنی
اســت. ســود بانک هــا بــه تســهیالت، یارانــه نقــدی کــه پرداخــت می شــود و قیمــت 
ــر  ــد و دیگ ــک بگذارن ــان را در بان ــراد پولش ــه اف ــود ک ــث می ش ــوخت باع ارزان س
نیــازی بــه کار کــردن نداشــته باشــند و بــدون دغدغــه زندگــی کننــد. دولــت بایــد 
ــورت  ــات ص ــن اصالح ــر ای ــد؛ اگ ــالح کن ــا را اص ــود بانک ه ــا و س ــث یارانه ه بح

نگیرد نمی توانیم انتظار جذب سرمایه گذاری داشته باشیم. 
خواســته بخــش  خصوصــی ایــران ایجــاد بســترهای مناســب کســب وکار بــرای 
ــدارد و  ــز وجــود ن ــر نی ــی دیگــر فق ــران اســت. در چنیــن فضای توســعه اقتصــاد ای
مــردم هــم در رفــاه زندگــی می کننــد. دولــت بایــد بتوانــد بــا برنامه ریــزی راهبــردی 
بــه نقطــه ای برســد کــه بهتریــن اســتفاده را از مزیــت اتحــاد جهــان در همراهــی بــا 

ایران نصیب کشور کند. 



اصالح نظام بانکی 
و لزوم توجه به تجارب جهانی

 
اولویت هایی برای اصالح نظام بانکی * 

 نظــام بانکــی بــه یکــی از مهم تریــن معضــالت اقتصــادی کشــور تبدیــل شــده 
ــن  ــی از اصلی تری ــه یک ــاد ک ــه اقتص ــرویس دهی ب ــا از س ــری بانک ه ــه تعبی و ب
کارهایشــان اســت، بازمانده انــد و خبــری از تجدیــد ســاختار آنهــا نیســت. بــه همیــن 

دلیل از دو منظر می توان به موضوع بحران نظام بانکی پرداخت. 

الف. قانون
قانــون پولــی و بانکــی کشــور در ســال ۱۳5۱ بــه تصویــب رســید. بعــد از پیروزی 
انقــالب یکــی از مســائل عمــده کــه دغدغــه همــه مســئوالن و به خصــوص روحانیــون 
ــا  ــان روزه ــد. در هم ــوط می ش ــا مرب ــدون رب ــی ب ــات بانک ــث عملی ــه بح ــود ب ب
براســاس مصوبــه شــورای انقــالب تمــام بانک هــای خصوصــی مصــادره و در 
ــادالت  ــر مب ــه در ام ــا ک ــه صرافی ه ــه کار کلی ــام شــدند و ب ــی ادغ ــای دولت بانک ه

* سرمقاله شماره 66 ماهنامه  آینده نگر/ آذر ۱۳96
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ارزی و ریالی اشتغال داشتند پایان داده شد. 
ــب  ــا در قال ــد صرف ــک داری اســالمی بای ــه نظــام بان ــود ک ــن ب ــاور همــگان ای ب
قرض الحســنه و عقــود اســالمی صــورت پذیــرد. در همــان روزهــای ابتــدای انقــالب 
ــن اســالمی توســط  ــر موازی ــق ب ــدگاه منطب ــا دی ــم ب ســازمان اقتصــاد اســالمی ه
تعــدادی از روحانیــون و جمعــی از بازاریــان خّیــر قصــد داشــت نظــام بانکی اســالمی 
ــه  ــده ب ــن ای ــه ای ــی مشــخص شــد ک ــس از مدت ــی پ ــد ول ــدازی و اداره کن را راه ان

سادگی قابلیت اجرایی و انطباق با واقعیت های نظام بانکی را ندارد. 
ــی،  ــای نفت ــه اقتصــاد کشــور از جهــت درآمده ــگ و شــرایطی ک ــاز جن ــا آغ ب
رکــود، هزینه هــای بــاالی جنــگ و شــناخت بیشــتر مســئوالن از مســائل اقتصــادی 
پیــدا کــرده بــود، بحــث بانــک و بانــک داری بــه عنــوان یکــی از چالش هــای اصلــی 
اقتصــادی مطــرح شــد. بــر اســاس همــان احســاس نیــاز ســال ۱۳62 قانــون عملیات 
ــا هــدف حــذف قــرض ربــوی و اســتفاده از عقــود اســالمی در  ــا ب بانکــی بــدون رب

مجلس به تصویب رسید. 
اگرچــه ایــن قانــون بــه عنــوان قانــون دائمــی تصویــب شــد، امــا قــرار بــر ایــن 
بــود کــه پــس از پنــج ســال اجــرای آزمایشــی بازبینــی شــود؛ ولــی مشــکالت ناشــی 
از جنــگ و تحریــم نه تنهــا چنیــن فرصتــی را نــداد بلکــه کمبــود بودجــه دولــت در 
ــا را  ــکالت بانک ه ــور مش ــازی کش ــه بازس ــاز ب ــالب و نی ــد از انق ــالیان بع ــام س تم

روزبه روز پیچیده تر  کرد. 
ــون و توســعه نظــام بانکــی  ــا گذشــت بیــش از ۳۰ ســال از تصویــب ایــن قان ب
ــر همــگان  ــا ب ــدون رب ــات بانکــی ب ــون عملی ــی و کارآمــدی قان کشــور عــدم کارآی

اثبات شده است. 
ــک داری و  ــه بان ــح دوگان ــن لوای ــا تدوی ــون بانکــی ب ــت نهــم اصــالح قان در دول
بانــک مرکــزی کلیــد خــورد امــا بــه ســرانجام نرســید. در اردیبهشــت ســال ۱۳94 
ــه  ــود ب ــده ب ــه ش ــدگان تهی ــدادی از نماین ــط تع ــه توس ــی ک ــت طرح ــک فوری ی
تصویــب رســید. در آن موقــع مســئوالن دولتــی و بانــک مرکــزی متعهــد شــدند در 
صــورت توقــف پیگیــری طــرح در مجلــس، الیحــه مربوطــه از طــرف دولــت ارائــه 
ــالح  ــرح اص ــال ۱۳95 ط ــت س ــد و در نهای ــی نش ــده عمل ــن وع ــه ای ــود ک می ش
قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا بــر اســاس ســازوکارهای اصــل 85 قانــون اساســی 
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بــه تصویــب رســید، ولــی بــا توجــه بــه وقــت کــم و پایــان مجلــس و مخالفت هــای 
زیــاد بحــق، مجلــس فرصــت بررســی و تصویــب آن را نیافــت. )اتــاق بازرگانــی تهران 
بــا اســتناد بــه دالیــل مســتند معتقــد بــود کــه پیشــنهاد بســیار غیرکارشناســی و 

عجوالنه ارائه شده بود(.
ــون بانــک داری در مجلــس در دســت بررســی اســت  اکنــون مجــدد الیحــه قان

که باید به چند نکته در مورد آن توجه کرد: 
اول: بــا توجــه بــه اینکــه بانــک و بانــک داری پدیــده ای جدیــد اســت کــه در دو 
یــا ســه قــرن اخیــر در کشــورهای توســعه یافته ایجــاد شــده، بایــد تجربــه آنهــا را 

در نظر گرفت. 
دوم: بهتــر اســت تحلیــل درســتی از ناکامــی و ناکارآمــدی قانــون فعلــی توســط 

کارشناسان صورت گیرد. 
ــری  ــا به کارگی ــوان ب ــه می ت ــرد ک ــن دور ک ــد از ذه ــور را بای ــن تص ــوم: ای س

تعدادی از مفاهیم اسالمی، بانک داری اسالمی ایجاد کرد. 

ب. بحران فعلی 
آنچــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد، ریشــه های تاریخــی بحــران بانــک داری 
ــه  ــود. امــا اکنــون زمــان مناســبی اســت کــه ب در ایــران و فوریت هــای پیــش رو ب
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــه می ت ــرد. از جمل ــاختاری توجــه ک مشــکالت ریشــه ای و س

اشاره کرد: 
ــه شــدت احســاس  ــر بانک هــا ب ــه نظــارت جــدی بانــک مرکــزی ب اول: نیــاز ب

می شود. 
ــد  ــای ب ــوب از بانک ه ــای خ ــی بانک ه ــت کارشناس ــا دق ــت ب ــر اس دوم: بهت

تفکیک شوند. 
ســوم: موسســات مالــی و اعتبــاری بــه بحرانــی اجتماعــی- اقتصــادی تبدیــل 

شده اند که باید تعیین تکلیف شوند. 
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــران ب ــی ای ــام بانک ــر نظ ــم ب ــرایط حاک ــارم: ش چه
همخــوان نیســت و بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت بازنگــری در وضعیــت بانک هــا بــا 

این نگاه صورت گیرد. 
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ــدی  ــری ج ــود فک ــد خ ــای منجم ــورد دارایی ه ــد در م ــا بای ــم: بانک ه پنج
بکنند. این منابع به صورت خاص در بخش مسکن قفل شده اند. 

ــه جــذب ســرمایه  ــی ب ــران در دوره کنون ــد در نظــر داشــت کــه اقتصــاد ای بای
ایرانیــان مقیــم داخــل و خــارج و همچنیــن ســرمایه گذاران خارجــی بــرای حرکــت 
در جهــت رونــق شــدیدا نیــاز دارد. بــه همیــن دلیــل موضــوع اصــالح ســاختار نظــام 
ــن  ــان در ای ــه جه ــوان از تجرب ــت می ت ــن جه ــه همی ــد. ب ــرورت می یاب ــی ض بانک
عرصــه اســتفاده کــرد. پیــش از ایــن چندین بــار در امریــکا، ژاپــن و ســوئد تجدیــد 
ســاختار نظــام بانکــی صــورت گرفتــه  و همگــی هــم بــا موفقیــت همــراه بوده اســت. 
البتــه کــه ســه عنصــر جســارت، قاطعیــت و همچنیــن رفتارهــای کارشناســی مزیــت 
نســبی ایــن کشــورها بــرای عبــور از بحــران بانکــی بــوده اســت کــه امــروز مــا هــم 
بــه آنهــا نیــاز مبــرم داریــم. ســه مثــال زیــر می توانــد بحــث را تــا حــدودی روشــن 

کند: 
ژاپــن: اوایــل دهــه ۱99۰، ژاپنی هــا بــرای عبــور از بحــران نظــام بانکــی اقــدام 
بــه کوچــک کــردن ترازنامــه بانک هــا کردنــد. بــه ایــن معنــا کــه بانک هــا تصمیــم 
گرفتنــد دارایی هــای خودشــان را کاهــش دهنــد و وجــوه حاصــل را صــرف 
ــته  ــا خواس ــدی از بانک ه ــد. در گام بع ــر کنن ــای گران قیمت ت ــت بدهی ه بازپرداخ
شــد اگــر مطالباتــی در ترازنامــه وجــود دارد کــه سررســید شــده آنهــا را بــه روش 
ــد.  ــز کنن ــای گران قیمــت خــود را واری ــس از آن بدهی ه ــد و پ ــه وصــول کنن بهین
هم زمــان بانک هــای ژاپنــی مســتغالت اضافــی خودشــان را بــر اســاس قیمــت بــازار 
و نــه نیازشــان )منظــور تصــور قیمتــی اســت( فروختنــد و دارایی هــای منجمدشــان 
ــا ســپرده های گران قیمــت خــود را  ــد. از ســوی دیگــر آنه ــه چرخــه بازگرداندن را ب

واریز کردند و به سمت چابک سازی و مدیریت اقتصادی تر منابعشان رفتند. 
کــره جنوبــی: ایــن کشــور یــک نمونــه موفــق دیگــر در مدیریــت بحــران بانکــی 
ــا  ــت ب ــود. دول ــک ورشکســته مواجــه ب ــادی بان ــداد زی ــا تع ــی ب ــره جنوب اســت. ک
تزریــق منابــع و مدیریــت، تعــداد ۳۳ بانــک را طــی 6 مــاه بــه ۱7 بانــک کاهــش داد. 
بــه ایــن معنــی کــه تعــدادی از بانک هــا بــا هــم ادغــام شــدند. کــره جنوبــی اعتقــاد 
داشــت بانک هــا یــا موسســاتی کــه در اقتصــاد قــدرت رقابــت ندارنــد بایــد از بیــن 
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برونــد یــا خودشــان را بــا شــرایط جدیــد ســازگار ســازند و حمایــت دولــت و تزریــق 
منابــع ملــی بــرای ســرپا نــگاه داشــتن آنهــا تنهــا بــه معنــای بــه تاخیــر انداختــن 

بحران است. 
ترکیــه: ایــن کشــور طــی دو ســال اقــدام بــه اصــالح ســاختار اساســی بانک هــا 
کــرد. امــا نقطــه کانونــی رفتارهــای اصالحــی ترکیــه، هزینــه کــردن بــود بــه طــوری 
کــه ترکیــه وام بســیار ســنگینی از صنــدوق بین المللــی پــول بــرای ایــن اصالحــات 

دریافت کرد. اصالح ساختار نیاز به هزینه دارد. 
هرســه تجدیــد ســاختار تصمیمــات جســورانه و به موقعــی تلقــی می شــوند کــه 
ــن  ــه چنی ــم ب ــران ه ــاد ای ــروز اقتص ــد. ام ــور بودن ــه کش ــاد س ــش اقتص نجات بخ

الگوهایی نیاز دارد.
بازنگــری ســاختاری بــه ایــن معنــا اســت کــه نظــام تدبیــر کشــور بــاز هــم بــه 
ــای  ــری روش ه ــد. به کارگی ــک داری برس ــی بان ــرد اصل ــددی از کارک ــف مج تعری
مقطعــی درمــان دردهــای اقتصــادی کشــور نیســت. موضــوع اساســی ایــن اســت که 
امــروز همــه در کشــور بپذیرنــد کــه بایــد بــه ســمت اصــالح حرکــت کــرد. دیگــر 

زمان شعار نیست. 





مهاجرت خسارت غیرقابل جبران
 

درباره اثرات اقتصادی پدیده مهاجرت بر کشور * 

 اخیــرا خبــری منتشــر شــده کــه نشــان می دهــد حــدود ۱.5 میلیــون ایرانــی 
در آســتانه مهاجــرت قــرار گرفته انــد. صرف نظــر از اینکــه ایــن خبــر تــا چــه انــدازه 
ــوص  ــرت و به خص ــه مهاج ــت ک ــان داش ــوان بی ــد، می ت ــک باش ــت نزدی ــه واقعی ب
ــورد آن  ــد در م ــه بای ــران مســئله ای جــدی شده اســت ک ــگان در ای مهاجــرت نخب
ــت جــوان  ــن مشــتاقان مهاجــرت را جمعی ــی از ای ــل توجه ــرد. بخــش قاب ــر ک فک
ــرای  ــور ب ــی کش ــام آموزش ــال ها نظ ــه س ــد ک ــکیل می دهن ــرده ای تش تحصیل ک
پــرورش آنهــا هزینــه پرداختــه و حــاال آنهــا پیــش از آنکــه بازدهــی مناســبی بــرای 
اقتصــاد ملــی داشــته باشــند، دقیقــا قبــل از فصــل شــکوفایی مرزهــای این کشــور را 
تــرک می کننــد. چنــد هفتــه قبــل گزارشــی در یکــی از رســانه های کشــور منتشــر 
شــده بــود کــه نشــان مــي داد از برنــدگان چنــد دوره المپیادهــای علمــی کشــور کــه 
جمعیتشــان بــه ۱5۰ نفــر مي رســید، بــه غیــر از یــک نفــر ۱49 نفــر دیگــر مهاجــرت 
کرده اند.آیــا ایــن اتفــاق را تنهــا می تــوان بــه عنــوان یــک مشــکل عــادی خالصــه 

* سرمقاله شماره 67 ماهنامه  آینده نگر/ دی ۱۳96
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کرد؟ 
موضــوع مهاجــرت تنهــا یــک بحــث انســانی و محــدود بــه حوزه هــای 
ــه  ــی ب ــارت های مال ــران خس ــاد ای ــرای اقتص ــرت ب ــت. مهاج ــی نیس جامعه شناس
ــترده  ــرت گس ــه مهاج ــت ک ــه داش ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ــراه دارد. ب هم

شهروندان چند اثر جانبی غیرقابل انکار دارد که برخی  از آنها چنین اند: 
ــود در  ــا خ ــا ب ــوده دائم ــای کارآزم ــوص نیروه ــده و به خص ــراد باقی مان اول: اف
ایــن کلنجــار هســتند در صورتــی کــه ماننــد هم دوره ای هــا یــا همکارانشــان 
مهاجــرت مي کردنــد، فرصــت بهتــری بــرای زندگــی داشــتند. محصــول ایــن فکــر 
کاهــش میــزان عالقــه و تمایــل آنهــا بــه کار فعلی شــان اســت و در نتیجــه میــزان 

بهره وری به شدت کاهش مي یابد. 
ــت  ــوب اس ــی نامطل ــادی و اجتماع ــده اقتص ــک پدی ــا ی ــرت اساس دوم: مهاج
چراکــه فــرد مهاجــر اثــرات غیرقابــل انــکاری در حلقــه اطرافیــان خــود دارد. بــه ایــن 
ــواده، دیگــر  ــد انتظــار داشــت در صــورت مهاجــرت یــک عضــو خان ــا کــه نبای معن
اعضــا هیــچ واکنــش احساســی و عاطفــی نداشــته باشــند و بنابرایــن تــا یــک دوره 
بســیار مشــخص زمانــی، تمامــی اعضــای خانــواده از نظــر فکــری و عاطفــی درگیــر 
ــای کاری  ــه برنامه ه ــل ب ــرای عم ــان ب ــه ذهنش ــد و در نتیج ــر می مانن ــرد مهاج ف

خالقانه یا رو به جلو مهیا نیست. 
ســوم: فضــای اقتصــاد جهانــی سراســر رقابــت اســت. وقتــی مــا جــوان نخبــه ای 
ــد کاال،  ــکان تولی ــع ام ــتیم، در واق ــی مي فرس ــا اروپای ــه ی ــورهای منطق ــه کش را ب
صنعــت یــا محصولــی را بــه آن کشــور داده ایــم و دقیقــا همــان امــکان را از خودمــان 
ســلب کرده ایــم. مهاجــرت را تنهــا بــه نیروهــای دانشــگاهی خالصــه نکنیــد و تصــور 
کنیــد کــه یــک قالی بــاف یــا یــک طــراح نخبــه ایرانــی بــه آن ســوی مرزهــا مــی رود. 
محصــول ایــن اســت کــه کشــور هــدف، حــاال یــک بافنــده ماهــر فــرش پیــدا کــرده 
و می توانــد تولیــد قابــل عرضــه داشــته باشــد و مــا هــم دیگــر آن اســتعداد و امــکان 
را نداریــم. بــه معنایــي در عرصــه رقابــت، بــازی بــه نفــع طرف هــای مقابــل تغییــر 
ــم  ــاق ه ــن اتف ــته همی ــرش و پس ــت ف ــورد صنع ــخص درم ــور مش ــد. به ط مي کن

افتاد. 
در مــورد ایــران آمارهــای دقیقــی وجــود نــدارد بــه طــوری کــه برخــی برآوردهــا 
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ــا  ــوی مرزه ــا در آن س ــر از ایرانی ه ــون نف ــه 5.5 میلی ــک ب ــد نزدی ــان مي ده نش
زندگــی مي کننــد و ایــن یعنــی کشــور از مزیــت همراهــی و اســتفاده از تــوان آنهــا 
بی بهــره اســت. آمــار مرکــز جهانــی مهاجــرت هــم نشــان مي دهــد در ســال 2۰۱5، 
ــال  ــد. در س ــی می کنن ــور زندگ ــارج کش ــران خ ــت ای ــد از کل جمعی ۱.4۰ درص
ــوم اعــالم کــرد، از ابتــدای انقــالب از میــان ۱2 هــزار دانشــجویی  ۱۳88 وزارت عل
ــر بازنگشــته اند و  ــد، 4۰۰ نف ــف رفته ان ــه کشــورهای مختل ــت ب ــه دول ــا هزین کــه ب
ــد.  ــل می کنن ــران تحصی ــارج از ای ــی در خ ــجوی ایران ــزار دانش ــن 6۰ ه همچنی
براســاس آمارهــای رســمی نســبت خــروج فارغ التحصیــالن از ایــران بــه تعــداد کل 
ایــن افــراد ۱5 درصــد اســت. تعــداد مهاجــران ایرانــی بــه آن ســوی مرزهــا تــا ســال 

۱۳57 تنها 5۰ هزار نفر بوده است. 
مهاجــرت نخبــگان چنــان رواج داشته اســت کــه در چنــد ســال گذشــته 
صنــدوق بین المللــی پــول، ایــران را از ایــن نظــر در رتبــه نخســت جهــان قــرار داد.  
بــه هرحــال اعــداد گویــای ایــن موضــوع اســت کــه مهاجــرت بــه بحثــی جدی تــر 
از همیشــه در اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت. نیروهــای نخبــه ای ماننــد مرحــوم 
ــه  ــه و اقتصــاد ب ــن جامع ــادری و... همگــی از دل همی ــروز ن ــی، فی ــم میرزاخان مری
ــود دارد،  ــم وج ــی ه ــؤالی اساس ــه س ــه و صدالبت ــد. البت ــر رفته ان ــورهای دیگ کش
اینکــه آیــا اگــر ایــن نخبــگان در ایــران باقــی مي ماندنــد، احتمــاال بــه ایــن میــزان 
بازدهــی و اعتبــار مي رســیدند؟ بــه نظــر می رســد ســاختار حاکــم بــر اقتصــاد ایــران 
ــه جایگاهــی درخشــان  ــده را ب ــراد صاحــب آین ــن اف ــد ای ــه بتوان ــان نیســت ک چن
ــد ولــی امــروز  برســاند. کمااینکــه بســیاری از نخبــگان دیگــر هــم در کشــور ماندن
اثــری از آنهــا در اقتصــاد نمی تــوان یافــت یــا اگــر اثرگــذار هــم باشــند، بــه انــدازه 

نمونه های مهاجر نیستند. 
امــا همــه کــه نخبگانــی در انــدازه مرحــوم میرزاخانــی و آقــای نــادری نیســتند. 
بنابرایــن بخشــی از مهاجــران جوانانــی هســتند کــه باید آنهــا را نیروهــای متخصص، 
ــه  ــرای دســت یابی ب فعــال و صاحــب خالقیــت و دانــش قلمــداد کــرد کــه تنهــا ب
شــغل و زندگــی بهتــر راهــِی آن ســوی مرزهــا شــده اند. ایــن گــروه در صورتــی کــه 
ــکان زیســت مناســب داشــته  ــد و ام ــدا کنن ــت کاری مناســبی پی ــران وضعی در ای
باشــند، احتمــاال دســت بــه مهاجــرت نمی زننــد. بخشــی از دالیــل مهاجــرت نخبگان 
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کشــور بــه آن ســوی مرزهــا بــه موضــوع زیســت شــهروندی مربــوط اســت. ایــن افراد 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــی ب ــد و گاه ــی کنن ــت زندگ ــایش و امنی ــد در آس ــه  دارن عالق
ــاق  ــن اتف ــی رود. محصــول ای ــن م ــا از بی ــت در آنه ــا احســاس امنی تصمیم گیری ه
پیــش کشــیده شــدن گزینــه مهاجــرت بــرای جوانانــی اســت کــه در هرجــای دیگــر 
ــال های  ــی س ــفانه ط ــند. متاس ــی داشته باش ــغل و زندگ ــد ش ــم می توانن ــا ه دنی
ــن  ــی سیاســت زده شده اســت. ای ــه معناي ــدازه سیاســی و ب ــران بیــش از ان ــر ای اخي
سیاســت زدگی احســاس آرامــش و امنیــت را بــه خطــر می انــدازد و موضــوع 
مهاجــرت را بــاز هــم پیــش می کشــد. نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه مهاجــران 
ــه دلیــل اينكــه شــهروند درجــه دو تلقــی می شــوند،  ایرانــی در کشــورهای دیگــر ب
ــا اجتماعــی خــاص کشــور  ــد سیاســی ی ــی کــه مي توان خــود را از مناقشــات داخل
مقصــد باشــد کنــار می کشــند و عمــال زیستشــان در فضایــی بــه شــدت آرام و فــارغ 
از احــواالت پیرامونــی صــورت می گیــرد. اتفاقــا ایــن نــوع رفتــار بــرای آنهــا کــه از 
جــوی سیاســت زده بــه فضایــی آرام رفته انــد، مطلوبیــت هــم بــه همــراه مــی آورد. 
نســل های بعــدی ایــن ایرانیــان مهاجــر بــه دلیــل اینکــه هیــچ اتصالــی بــه فرهنــگ 
ــه  ــد و این گون ــروز نمی دهن ــان را ب ــت ملی ش ــانی از هوی ــال نش ــد، عم ــی ندارن ایران
ــر  ــت بهت ــن وضعی ــر ای ــرای درک بهت ــود. ب ــه از کشــور دور می ش ــک نســل نخب ی
ــد  ــان می ده ــه نش ــود ک ــه ش ــول توج ــی پ ــای صندوق بین الملل ــه آماره ــت ب اس
ایــران در بیــن 9۱ کشــور جهــان از نظــر فــرار مغزهــا رتبــه اول را در اختیــار دارد و 
ســالیانه تــا ۱8۰ هــزار نفــر بــا تحصیــالت عالیــه از کشــور خــارج می شــوند. طبــق 
آمــار صنــدوق بین المللــی پــول هم اکنــون بیــش از 25۰ هــزار مهنــدس و پزشــک 
ایرانــی در امریــکا هســتند. طبــق آمــار رســمی اداره گذرنامــه، در ســال 87 روزانــه 
۱5 کار شــناس ارشــد، 4 دکتــر و ســاالنه 5475 نفــر لیسانســيه از کشــور مهاجــرت 
کردنــد. ایــن اعــداد تاییدکننــده وضعیــت نامطلــوب ایــران در مــورد پدیــده مهاجرت 

است. 
ــه داشــتن  ــرای نگ ــکاری ب ــا راه ــه آی ــن اســت ک ــده ای ــا موضــوع نگران کنن ام
طیــف مهاجــران اقتصــادی وجــود دارد؟ حســرت بــزرگ همین جاســت کــه اقتصــاد 
ــه  ــا ب ــری از آنه ــا بهره گی ــوان ب ــی بســیاری دارد کــه مي ت ــران پتانســیل های ذات ای
اقتصــادی قابــل رشــد رســید و در ایــن صــورت اســت کــه مقــداری از بــار مهاجــرت 
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کاسته می شود. 
ــا اقتصــادی ماننــد بهبــود  ــه همیــن جهــت وقتــی در مــورد موضوعــات صرف ب
ــع قوانیــن  ــر اقتصــاد، رف محیــط کســب وکار، کاهــش حجــم بوروکراســی حاکــم ب
ــا  ــارزه ب ــی و ارزی، مب ــی، بانک ــام مالیات ــاختارهای نظ ــت س ــود وضعی ــم، بهب مزاح
فســاد، ایجــاد فضــای رقابتــی در اقتصاد، ایجــاد شــفافیت و در یک کالم بهینه ســازی 
ــرد و  ــع می ب ــه نف ــت ک ــاد نیس ــا اقتص ــود، تنه ــت می ش ــادی صحب ــاختار اقتص س
ــد  ــور بهره من ــهروندان کش ــر ش ــی بهت ــرات زندگ ــه از ثم ــت ک ــه اس ــن جامع ای

می شود. 
یــک نمونــه ســاده در نظــام اقتصــادی ایــران موضــوع استارت آپ هاســت. تنهــا 
طــی دوره ای کوتــاه و بــه ســبب ایجــاد بســترهای اینترنتــی و قانونــی، موجــی از امید 
ــق  ــرای خل ــا ب ــن فض ــا از ای ــد و آنه ــاد ش ــرده ایج ــان تحصیل ک ــان جوان در می
ــوم و  ــد کــه مدتــی بعــد فشــارهای ممل ــد. البتــه بمان بنگاه هایشــان اســتفاده کردن
ناملمــوس اقتصــادی، همــان عرصــه را هــم تنــگ کــرد ولــی حداقــل طــی زمانــی 
مشــخص بخشــی از نیروهایــی کــه ممکــن بــود بــرای خلــق فرصــت شــغلی مناســب 
ــور را  ــای خالقیت مح ــد و بنگاه ه ــی ماندن ــران باق ــد در ای ــرت کنن ــور مهاج از کش
ــی  ــه یکدیگــر اتصال ــد. جــان کالم اینکــه جامعــه و اقتصــاد هــردو ب تاســیس کردن
ناگسســتنی دارنــد. بهبــود ایــن دو بایــد هم زمــان صــورت گیــرد و البتــه کــه اقتصــاد 
ــر  ــه ظاه ــات ب ــه موضوع ــت ک ــت داش ــد دق ــی بای ــتری دارد ول ــای بیش اولویت ه
اجتماعــی ماننــد مهاجــرت در میان مــدت می تواننــد چــه اثــرات تخریبــِی عظیمــی 
ــگاه موضــوع بازســازی  ــن ن ــا ای ــن ســرزمین داشته باشــند. ب ــر پیکــره اقتصــاد ای ب
ــگ  ــره تن ــر در دای ــه دیگ ــل می شــود ک ــی تبدی ــری مل ــه ام ــم ب ــران ه اقتصــاد ای
ــم  ــران ک ــج مهاج ــه از رن ــرای اینک ــد. ب ــی نمی گنج ــی و جناح ــات سیاس اختالف

کنیم،  باید زودتر به فکر بازسازی اقتصاد این کشور باشیم. 





امید و کارآفرینی
 

بخش  خصوصی ایران فرهنگ امید و کار را ترویج می کند * 

ــت.  ــران اس ــی ای ــش  خصوص ــروز بخ ــعار ام ــن ش ــی«، ای ــد و کارآفرین  »امی
صاحبان کســب وکار همچــون بســیاری از دلســوزان کشــور بــا تمــام تــوان در 
جســت وجوی راه حلــی بــرای توســعه اقتصــاد ایــران هســتند و همیــن میــل درونــی 
ــه  ــه داشته اســت. در میان ــالش نگ ــه کار و ت ــان در صحن ــا را همچن ــه آنه اســت ک
دی مــاه، اتــاق تهــران بــرای دومیــن ســال متوالــی مراســم اعطــای نشــان کارآفرینــی 
امین الضــرب را برگــزار کــرد و طــی آن از کارآفرینــان کشــور تقدیــر بــه عمــل آورد. 
هــدف پارلمــان بخــش  خصوصــی ایــن اســت کــه گفتمــان کارآفرینــی و امیــد را در 
ــت  ــن جه ــرب از ای ــی امین الض ــان کارآفرین ــای نش ــد و اعط ــعه ده ــه توس جامع
ــان کســب وکار  ــم صاحب ــت و ه ــم دول ــه، ه ــه جامع ــم ب ــه ه ــرد ک صــورت می گی
ــروز  ــده و ام ــا چــه ســابقه ای برآم ــران ب ــه بخــش  خصوصــی ای ــم ک ــادآوری کنی ی
چطــور بــا ســختی و مشــکالت بــه کار ادامــه می دهــد و همچنــان امیــد بــه جامعــه 
ــفانه  ــت. متاس ــت اس ــگاه دول ــور ن ــش اول کش ــروز چال ــا ام ــد.  ام ــق می کن تزری

* سرمقاله شماره 68 ماهنامه  آینده نگر/ بهمن ۱۳96
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ــی  ــش  خصوص ــه بخ ــه ای ب ــگاه خوش بینان ــته ن ــه گذش ــار ده ــی چه ــا ط دولت ه
ــات  ــران اثب ــارت ای ــت و تج ــخ صنع ــه تاری ــت ک ــی اس ــن در حال ــته اند. ای نداش

می کند که دقیقا همین بخش  خصوصی پیشگام توسعه بوده است. 
بازگشــت بــه یــک قــرن قبــل ایــن ادعــا را اثبــات می کنــد. دقیقــا در روزهایــی 
ــوخت،  ــی می س ــفتگی سیاس ــی و آش ــی مل ــی، بی پول ــب گران ــور در ت ــه کش ک
گروهــی از تجــار، صنعت گــران و اهــل پیشــه بــه همــت حــاج محمدحســن 
امین الضــرب گالیه نامــه ای بــه حاکمیــت نوشــتند کــه در بنــدی درخشــان از ایــن 
نامــه اشــاره شــده بود کار را بایــد بــه »اهــل فــن« ســپرد. نامــه ایــن گــروه از فعــاالن 
اقتصــادی جســورانه و البتــه سرشــار از دلســوزی بــرای آینــده ایــن ملــک بــود. آنهــا 
بــه عنــوان کنشــگران اصلــی اقتصــاد در کوچــه و بــازار مردمــی را می دیدنــد کــه در 
ــی  ــه مانع تراش ــت ب ــر از مل ــم بی خب ــاالران  ه ــد و دیوان س ــان می دهن ــی ج قحط
در مقابــل کارهــا می پرداختنــد. روحیــه ملــی اهــل اقتصــاد بــه آنهــا ایــن جســارت 
را داد کــه دل بــه دریــا بزننــد و وارد میــدان عمــل شــوند. ایــن گــروه در ســال های 
قحطــی چنــان حضــور جــدی اي در عرصــه خدمت رســانی بــه جامعــه یافتنــد کــه 
مدتــی بعــد در نظــر مــردم و اهــل بــازار احترامــی مثال زدنــی پیــدا کردنــد.  ۱۳4 
ســال قبــل بــه پــاس ایــن خدمــات و شایســتگی ها، حــاج محمدحســن  امین الضــرب 
مســئولیت ضرابخانــه و ضــرب ســکه را بــر عهــده گرفــت. پــس از حاج محمدحســن، 
ــدر  ــه ص ــی ب ــی مل ــی و عزم ــی مثال زدن ــا همت ــین ب ــاج محمدحس ــد او ح فرزن
ــن  ــای ای ــرای بق ــس اول مشــروطه رســید و از ســر خیرخواهــی ب ــدگان مجل نماین
ــا  ــا ماه ه ــن ت ــی از خیری ــوان یک ــه عن ــت ب ــوم مل ــته عم ــده از خواس ــاد برآم نه
ــود و  ــران و توســعه ب ــام ای ــه ن ــرد. او دل باخت ــل ک ــس را تقب ــای اداره مجل هزینه ه
تمــام توانــش را بــه کار بســت تــا مســیر پیشــرفت کشــور همــوار شــود. براســاس 
چنیــن نگاهــی، امین الضــرب در تکمیــل ســاختار راه آهــن در ایــران نقــش ایفــا کــرد 
و مدتــی بعــد هــم بــرق را بــه ایــران آورد. ایــن کارنامــه بخــش  خصوصــی ایــران در 
ــاد،  ــر از فس ــت به غی ــای وق ــه دولت ه ــی ک ــت. در روزهای ــل اس ــرن قب ــک ق ی
ــا، کار  ــاالری جان فرس ــد و دیوان س ــی های زاي ــق بوروکراس ــع، خل ــدردادن مناب ه
ــق  ــی و در راه تحق ــی مترق ــا نگاه ــران ب ــد. بخــش خصوصــی ای ــری نمی کردن دیگ
دموکراســی، پارلمــان تخصصــی صاحبــان کســب وکار را پایــه گذاشــت و در 
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ــرد. بخش خصوصــی  ــازی ک ــل ب ــس اول مشــروطه نقشــي بی بدی شــکل گیری مجل
پویــای ایــران در دهه هــای بعــدی مبتکــر صنایــع نویــن بــود و خروجــی آن ایجــاد 
هــزاران شــغل بــرای جوانــان ایــن ســرزمین شــد. اینهــا بــرگ زریــن و درخشــانی از 
ــران اســت. اینهــا تاریــخ واقعــی شــکوه بخــش  خصوصــی ایــن ســرزمین  تاریــخ ای

است که باید به آنها بالید و در راه نشرش تا سرحد امکان تالش کرد. 
امــروز، بــا وجــود رکــود حاکم بــر اقتصــاد کشــور، کارخانه هــای بخــش  خصوصی 
ــی کــه  ــا در روزهای ــد. دقیق ــی شــغل آفریده ان ــرای هــزاران جــوان ایران ــان ب همچن
برخــی صنایــع دولتــی بــا بهــره وری پاییــن و بــا وجــود وابســتگی بــه منابــع نفتــی 
ــالش  ــا و پرت ــی پوی ــش خصوص ــد، بخ ــان بازمانده ان ــوق کارکنانش ــت حق از پرداخ
ایــران حقــوق هــزاران کارگــر را می دهــد، میلیاردهــا تومــان بــرای هزینــه بیمــه و 
مالیــات بــه خزانــه دولــت واریــز می کنــد و میلیاردهــا دالر ارز صادراتــی بــه کشــور 
ــا ســرمایه های دولتــی و منابــع  ــه ب وارد می کنــد.  امــروز کارآفرینــان ایرانــی کــه ن
نفتــی، کــه بــا دســترنج تالششــان و بــا کمتریــن دارایــی و تنهــا بــا اتــکا بــه لطــف 
ــه  ــی را گذاشــته اند ک ــع بزرگ ــای صنای ــد و سختکوشــی برخاســته اند، پایه ه خداون
می تــوان بــا غــرور آنهــا را بــه نمایــش گذاشــت.  ایــن نقطــه غــرور بخــش  خصوصــی 
ــه و  ــالش بی وقف ــبانه روزی، ت ــده از دل کار ش ــی برآم ــه کارخانه های ــران اســت ک ای
ــه لطــف کارآفرینانــی مهجــور، دلســوز، عاشــق ایــن ســرزمین و  عزمــی بی مثــال ب
ــث  ــی باع ــی گاه ــه حت ــد ک ــعه می یابن ــوند و توس ــیس می ش ــعه خواه تاس توس
حیــرت ناظــران و ســرمایه گذاران خارجــی هــم می شــوند. بایــد بــا نهایــت جســارت 
بگویــم کــه بخــش  خصوصــی ایــران هــم بــه تاریــخ و هــم بــه امــروز خــود می بالــد. 
ــه  ــرای عرض ــگاهی ب ــه نمایش ــد ب ــی را بای ــش  خصوص ــای بخ ــروز کارخانه ه ام
توانمنــدی و عــزت برآمــده از تــالش و خالقیــت تبدیــل کــرد. ایــن کارخانه هــا، ایــن 
کاالهــا و ایــن کارآفرینــان افتخــار ملــت ایــران هســتند و چــه بــاک کــه نــام آنهــا را 
در هــر محفلــی و هــر نشســتی، بارهــا و بارهــا تکــرار کنیــم.  مــردم ایــران تشــنه 
ــان کشــور الگــو  ــه دور از فقــر و درد. جوان ــد. تشــنه زندگــی شــرافتمندانه و ب امیدن
می خواهنــد تــا پلــه بــه پلــه رشــد کننــد و به جــای مهاجــرت بــه آن ســوی مرزهــا، 
ــه  ــر جامع ــن فخ ــد. ای ــه دهن ــی ادام ــه زندگ ــار ب ــا افتخ ــاک ب ــن آب و خ در همی
ــرای  ــه ب ــد ک ــری بودن ــا کارگ ــت فروش ی ــه روزی دس ــت ک ــران اس ــان ای کارآفرین
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تامیــن یــک قــرص نــان پولــی در اختیــار نداشــتند و امــروز هزاران هــزار کارگــر در 
ــه  ــان می خورنــد و کاالهایشــان ماننــد ســفیران ایــن ســرزمین ب کارخانه هایشــان ن
ــن ســند افتخــار بخــش  خصوصــی اســت کــه  سراســر جهــان صــادر می شــوند. ای
ــرده،  ــری می ک ــل کارگ ــه قب ــا ســه ده ــه ت ــی ک ــک اســتان، کارآفرین ــم در ی بگوی
ــدی  ــای تولی ــن کارخانه ه ــی از بزرگ تری ــی یک ــرمایه رانت ــدون س ــورانه و ب جس
کشــور را تاســیس کرده اســت. همــه مــا بایــد بــا غــرور اعــالم کنیــم کارآفرینــی کــه 
ــی از  ــروز یک ــته، ام ــران داش ــوب ته ــي در جن ــدی کوچک ــل تولی ــه قب ــه ده س
ــن ســند  ــد.  ای ــه را اداره می کن ــی خاورمیان ــع غذای ــای صنای ــن کارخانه ه بزرگ تری
افتخــار یــک کارآفریــن اســت کــه بــه همــه ایــن گذشــته سرشــار از رنــج خــود ببالد 
ــه  ــون هزین ــان نوجــوان دســت فروش، اکن ــه هم ــد ک ــاد بزن ــرور فری ــا غ ــروز ب و ام

زندگی ۱5هزار کارگر را می دهد. 
ــی  ــد نگاه ــی اســت، می توان ــد و زندگ ــه در جســت جوی امی ــی ک ــه ایران جامع
ــا  ــام ب ــور و گمن ــه مهج ــدازد ک ــی بین ــن کارآفرینان ــه همی ــی و زمان ــه زندگ ب

کسب وکارشان امید را در جامعه ترویج می کنند. 
ــود از  ــه می ش ــد ک ــد بدانن ــروز بای ــران ام ــای ای ــرده و کوش ــان تحصیل ک جوان
ــا دستاوردهایشــان  ــد کــه جهــان را ب خاکســتر فقــر هــم ققنوس هایــی ســر برآورن
فتــح  کننــد.  امیــد یعنــی کارآفرینــی کــه توانســته بــا تحریم هــا بســازد و توســعه 
یابــد، امیــد یعنــی کارآفرینــی کــه توانســته کاال خلــق کنــد و برنــد بیافرینــد، امیــد 
ــرخ  ــی چ ــای نفت ــه درآمده ــی ب ــت و دسترس ــدون ران ــه ب ــی ک ــی کارآفرین یعن
ــا  ــده و ب ــق ای ــا خل ــا ب ــه تنه ــی ک ــی کارآفرین ــد یعن ــد، امی ــه اش می چرخ کارخان
ــی  ــل شده اســت. کارآفرین ــی تبدی ــتارت آپی جهان ــه اس ــای روز ب ــتفاده از ابزاره اس
همــان امیــد اســت. کارآفرینــان ایــران ســند افتخــار ایــن کشــورند. امــروز قهرمانــان 
ــگاه  ــده ن ــه زن ــد را در جامع ــه امی ــتند ک ــی هس ــن کارآفرینان ــرزمین همی ــن س ای
ــران  ــی ای ــتگاه های فرهنگ ــام دس ــت و تم ــت  و حاکمی ــروز دول ــر ام ــد. اگ می دارن
می خواهنــد شــور و نشــاط را بــه کشــور بازگرداننــد، بایــد بــاز هــم بــه ســمت ایــن 
کارآفرینــان برونــد و آنهــا را ماننــد اســطوره های عصــر معاصــر تبلیــغ کننــد. بخــش  
خصوصــی ایــران نــه بــه صندلی هــای مدیریتــی، نــه بــه پســت های دوره ای دولتــی 
ــرن  ــک ق ــا حــرف ی ــی چشــمی ندوخته اســت. حــرف م ــای نفت ــه درآمده ــه ب و ن
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ــه اهلــش بســپارید و عرصــه عمــل را بــه صاحبــان  پیــش اســت کــه کار را بایــد ب
کســب وکار بســپارید و از آنهــا بخواهیــد کــه در فضایــی خالــی از رانــت، در میدانــی 
آمــاده بــرای رقابــت برابــر، خالــی از فســاد، بــدون بوروکراســی های مزاحــم و شــفاف 
ــش   ــخ بخ ــد.  تاری ــروت بیافرینن ــتغال و ث ــرزمین اش ــن س ــرای ای ــد و ب کار کنن
خصوصــی گــواه صداقــت و توانمنــدی ماســت. بخــش  خصوصــی ایــران ۱۳4 ســال 
ــات و  ــام نامالیم ــود تم ــا وج ــروز و ب ــد. ام ــم می توان ــاال ه ــت و ح ــل توانس قب
ــی  ــد و کارآفرین ــت.  امی ــن اس ــران روش ــی ای ــش  خصوص ــه بخ ــختی ها، کارنام س
کلیــد عبــور از بحران هاســت و چشــم مــا بــه نظــاره رفتارهــای دولتــی برآمــده از رأی 
ــا شــعار بهبــود فضــای کســب وکار، رانت زدایــی،  آحــاد ملــت اســت؛ دولتــی کــه ب
تدبیــر و خــرد آمــده و چــه خردمنــدی اي باالتــر از اینکــه زمینه هــای ایجــاد شــغل 
ــم  ــران در مراس ــی ته ــاق بازرگان ــود.  ات ــم ش ــور فراه ــن کش ــان ای ــرای جوان ب
امین الضــرب از کارآفرینانــی تقدیــر کــرد کــه  افتخارشــان نــه دسترســی بــه منابــع 
مالــی بی شــمار نفتــی و رانتــی، کــه گذشــته ای در فقــر ولــی بــا فخــر بــود. نشــان 
امین الضــرب بــه آنهــا اعطــا شــد تــا بگویيــم کــه مــا همــان نســل بخــش  خصوصــی 
ــه آنهــا اهــدا  ــوح امین الضــرب ب ــران را برداشــت. ل هســتیم کــه گام اول توســعه ای
شــد کــه اعــالم کنیــم بخــش  خصوصــی ایــران می توانــد کار و اشــتغال خلــق کنــد. 
ــم  ــالم کنی ــرور اع ــا غ ــی ب ــا همگ ــد ت ــه ش ــا هدی ــه آنه ــرب ب ــس امین الض تندی
کارآفرینــان ایرانــی از هیــچ و بی پولــی بــه ایــن نقطــه از درخشــش و اعتــال 
رســیده اند.  تمنــای مــا ایــن اســت کــه جامعــه ایــران صــدای رســای کارآفرینــان 
باشــند و نــه از افتخــارات امروزشــان، کــه از دیــروز پررنــج و محنتشــان بــرای جوانان 

بگویند تا آنها نیز شور برخاستن بیابند. 
بــه امیــد روزی کــه ایــن ســرزمین در غــم جــوان بیــکاری نباشــد و کارآفرینــان 

به همان میزان که زحمت می کشند، ارج هم پیدا کنند. 





 توسعه بخش خصوصی
توسعه اقتصاد ملی

 
راهبردهایی برای خروج از بحران ارزی * 

 
رئيس جمهــور بــه تازگــی بــه ســه ســرفصل در مــورد تحلیــل وضعیــت اقتصــادی 
و اهــداف دولــت در مــورد آینــده راهبردهــای اقتصــادی کشــور اشــاره  کرده انــد کــه 

قابل تامل است. محتوای کالم ايشان چنین است: 
اول: کار را باید به مردم واگذار کرد. 

دوم: دولــت تاجــر خوبــی نیســت و بایــد بنگا ه هایــش را بــه مــردم واگــذار کنــد 
)البتــه تاکیــد درســتی هــم داشــتند کــه دولــت بــه ســادگی حاضــر بــه رهــا کــردن 

بنگاه هایش نیست(. 
ــذار  ــت واگ ــه دول ــر ب ــد اگ ــد انجــام دهن ــردم می توانن ــه م ــرکاری ک ــوم: ه س

شود، حتما ضرر می کنند. 
ــات  ــن مقام ــه اصلی تری ــد ک ــد می کن ــور تایی ــای رئيس جمه ــن اظهارنظره ای

* سرمقاله شماره 69 ماهنامه  آینده نگر/ اسفند ۱۳96
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ــد.  ــه گــزاره ای مهــم و البتــه تاییدشــده و تکــراری پی  برده ان اجرایــی کشــور هــم ب
اینکه خصوصی سازی راه ناگزیر خروج اقتصاد ایران از بن بست است.

البتــه ســوال ایــن اســت کــه چــرا این قــدر دیــر؟ اگــر رئيس جمهــور ایــن بــاور 
را دارنــد - کــه قطعــا دارنــد- چــرا طــی پنــج ســال گذشــته بــا شــتاب بیشــتری در 
ــا حضــور  ــن مســیر حرکتــي صــورت نگرفته اســت؟ مســلم اســت کــه اقتصــاد ب ای
بخــش  خصوصــی بــه ســمت تحــرک و رونــق بیشــتری پیــش مــی رود و ایــن رفتاری 
ــی  ــئوالن اجرای ــت. مس ــان اس ــعه یافته جه ــورهای توس ــام کش ــده در تم تجربه ش
کشــور گاهــی در محافــل عمومــی از دســت بســته قــوه مجریه بــرای انجــام اصالحات 
ــن  ــه ای ــد. بخــش  خصوصــی هــم امــروز ب ــی مي دهن ســاختاری اقتصــادی خبرهای
ــت و  ــاره اس ــور چندپ ــی کش ــام مدیریت ــد نظ ــخیص ده ــه تش ــیده ک ــت رس درای
همیــن جزیره هــای جداســت کــه مانــع پیشــرفت اصالحــات ســاختاری اقتصــادی 
ــل  ــی و غیرقاب ــی اساس ــی نقش ــط اجرای ــت در محی ــم دول ــوز ه ــا هن ــود. ام می ش
انــکار دارد کــه اســتفاده درســت از اختیــارات می توانــد ســرآغاز تحوالتــی شــگرف 
در میــدان اقتصــاد کشــور شــود.  متاســفانه بــا وجــود تاکیــدات فــراوان در جهــت 

خصوصی سازی هنوز مشکالتی اساسی وجود دارد که برخی از آنها چنین اند: 
  تســلط بــاور و دیــدگاه مغایــر بــا توســعه بخــش  خصوصــی واقعــی در کشــور  
عــدم توجــه بــه آزادســازی اقتصــادی بــه عنــوان مقدمــه ای بــرای خصوصی ســازی 
ــی و تصدیگــری  فقــدان طــرح  ــت از حیطــه فعالیت هــای نظارت  تجــاوز دول
راهبــردی مــدون، جامــع و فراگیــر بــرای توســعه اقتصــادی- صنعتــی در کشــور  
عــدم ثبــات در سیاســت گذاری های خــرد و کالن و عــدم امــکان تعییــن چشــم انداز 
ــی ناکافــی در جهــت تولیــد، صــادرات و ســرمایه گذاری  توســعه   پشــتیبانی قانون
ــال  ــن ح ــای کوچــک و متوســط و در عی ــی از بنگاه ه خارجــی   پشــتیبانی ناکاف
حمایــت غیرمنصفانــه از فعالیت هــای اقتصــادی و ایجــاد شــرایط انحصــار در کشــور 
 ویژگی هــای ســاختاری اقتصــادی وابســته بــه نفــت  عــدم تــوان رقابت پذیــری در 
ــاالی تولیــد و صــادرات   عــدم امــکان  ــه دلیــل هزینه هــای ب ــی ب بازارهــای جهان

بهره گیری از فناوری های روز جهان. 
اینهــا ســرفصل های روشــنی اســت کــه متاســفانه در جهــت رفــع آنهــا اقداماتــی 
راهبــردی صــورت نگرفته اســت. البتــه ایــن را هــم نبایــد از یــاد بــرد کــه فرهنــگ 
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ــه اســت و همیــن  ــر ایــران تــا حــدودی تحــت تاثیــر بینش هــای چپ روان حاکــم ب
موضــوع اصــل واگــذاری امــور بــه بخــش  خصوصــی را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. 
طــی چنــد دهــه گذشــته هــم اگرچــه اقداماتــی در جهــت اصــالح ایــن رویــه صورت 
گرفتــه، ولــی کمــاکان ایــن نــگاه در جامعــه وجــود دارد و گاهــی ظهــور و بــروز آن 
ــد.  ــی دی ــای داخل ــی رمان ه ــی و حت ــریال های تلویزیون ــینما، س ــوان در س را می ت
بــا وجــود ايــن، آنچــه خصوصی ســازی را بــه پیــش می رانــد، اراده قــوی و مســتحکم 

دولت است. 
ــعه بخــش  ــدم توس ــانه ع ــداد اســت. نش ــا اع ــا ب ــات ادعاه ــدان اثب اقتصــاد می
 خصوصــی در اقتصــاد کشــور بــا توجــه بــه آمارهــای مربــوط بــه تشــکیل ســرمایه 
بخــش خصوصــی پیداســت. اگرچــه در طــول ایــن ســال ها تولیــد ناخالــص کشــور 
ــال  ــی از س ــش خصوص ــرمایه بخ ــکیل س ــی تش ــت ول ــده اس ــر ش ــک دو براب نزدی
۱۳55 تــا ســال ۱۳92 تقریبــا ثابــت بــوده اســت. در ســال ۱۳55 شــاهد ۱5 هــزار 
میلیــارد تومــان حجــم ســرمایه گذاری ماشــین آالت در بخــش خصوصــی بودیــم کــه 
ایــن عــدد در ســال ۱۳92 هــم تقریبــا همــان مقــدار اســت و تغییــر نکــرده اســت. 
اگرچــه طــی ایــن ســال ها نمــودار نوســان داشــته امــا در کل حجــم ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
اگــر دولــت معتقــد اســت کــه بخــش خصوصــی بایــد توســعه پیــدا کنــد، حداقل 
می توانــد مســائلی را کــه در حیطــه اختیــارات خــودش اســت، حــل کنــد. بــه طــور 
ــت در  ــن بخــش خصوصــی و دول ــی بی ــازار رقابت ــک ب ــن گام ایجــاد ی خــاص اولی
کشــور اســت. متاســفانه در حــال حاضــر شــرکت های دولتــی، شــبه دولتی و 
نهادهــای وابســته در یــک رقابــت ناســالم بــا بخــش  خصوصــی قــرار دارنــد چراکــه 
آنهــا امکانــات و دسترســی هایی دارنــد کــه کمتــر بنــگاه بخــش  خصوصــی می توانــد 
بــه آنهــا برســد. ایــن اتفــاق یعنــی در اقتصــاد کشــور اصــل رقابــت بــه فراموشــی 

سپرده شده است. 
و  سیاســت ها  بــه  توجــه  بــدون  حرکت هــای  و  ناصحیــح  رفتارهــای 
ــده و  ــا پیچی ــه فرآینده ــده ک ــن ش ــه ای ــر ب ــت منج ــتراتژی های کالن در نهای اس
ــوان در وضعیــت مطالبــات  ــه مشــخص ایــن ســیکل را می ت نامطلــوب شــوند. نمون
بخــش  خصوصــی از دولــت دیــد. صاحبــان کســب وکار از دولــت مطالبــه دارنــد ولــی 
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ــل نظــام  ــدارد و در ســوی مقاب ــوان پرداخــت ن ــع ت ــه دلیــل کســری مناب ــت ب دول
مالیاتــی بی توجــه بــه ایــن شــرایط از همیــن بنگاه هــا مالیاتشــان را طلــب می کنــد. 
حاصــل ایــن رفتــار، تــداوم رکــود و از آن بدتــر ناامیــدی بخــش  خصوصــی از اصــالح 
فرآیندهاســت. هم زمــان ســود پرداخــت تســهیالت بانکــی بیــن اعــداد 24 درصــد و 
26 درصــد در نوســان اســت در حالــی کــه نرخــی کــه توســط شــورای پــول و اعتبــار 
ــن  ــب ای ــق موج ــارت دقی ــدم نظ ــت و ع ــری اس ــدد دیگ ــود، ع ــب می ش تصوی
آشــفتگی در نظــام مالــی کشــور شده اســت. از طــرف دیگــر دولــت بعــد از دو ســال 
بــرای بازپرداخــت بدهی هایــش اوراق قرضــه منتشــر کــرده کــه بــا ســود 8 درصــد 
ــه  ــاال جریم ــای ب ــا نرخ ه ــه ب ــوه مجری ــی ق ــار یعن ــن رفت ــود. ای ــت می ش پرداخ
ــه  ــده ب ــه پیچی ــن منظوم ــد. در ای ــه می ده ــن جریم ــای پایی ــا نرخ ه ــد و ب می کن
ــی  ــی چه کس ــود. ول ــم می ش ــور ظل ــی کش ــش  خصوص ــه بخ ــخصی ب ــورت مش ص
ــه کار  ــد ک ــاره  کرده ان ــت اش ــه درســتی و دق ــور ب ــای رئيس جمه پاسخ گوســت؟ آق
ــا ایــن روش می تــوان  ــا ب بایــد بــه دســت بخــش  خصوصــی ســپرده شــود ولــی آی

انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
متاســفانه آنچــه در پــس این شــرایط از میــان می رود، اســتعداد بخــش  خصوصی 
کشــور اســت. بــه طــور نمونــه گزارشــی کــه از ظرفیت هــای صــادرات خدمــات فنــی 
و مهندســی ایــران تهیــه شــده نشــان می دهــد، ســاالنه ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
بیــش از ۱۰ تــا ۱5 میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صــورت گیــرد. 
ــه 6  ــک ب ــه ارزش نزدی ــی ب ــی در مناقصه های ــرکت هایی ایران ــر ش ــال حاض در ح
میلیــارد دالر برنــده شــده اند، امــا بــرای شــروع کار بــا مشــکل ضمانت نامــه مواجــه 
هســتند. یــا در خصــوص فاینانــس، مشــکل اصلــی بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه 
نمی توانــد گارانتــی الزم را فراهــم کنــد در حالــی کــه ایــن امــکان بــرای طرح هــای 

دولتی مهیاست. 
دولــت در نظــام اقتصــادی پیشــرفته مســئولیت سیاســت گذاری خــرد و کالن را 
دارد. ثبــات و رشــد در اقتصــاد ایــران بی ســابقه نیســت. طــی دهــه 4۰ و حداقــل دو 
ســال ابتدایــی دهــه 5۰ حرکــت اقتصــاد ایــران در مــدار منطقــی و متعادلــی پیــش 
می رفــت. یــک فاکتــور مشــخص ثبــات بخشــی اقتصــاد ایــران در همیــن دوران هــم 
عــدم نوســان مرتــب نــرخ ارز اســت. مشــابه چنیــن ثبــات ارزی حدفاصــل ســال های 
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ــل رشــد اقتصــادی دوره  ــات ارزی یکــی از دالی ــن ثب ــم رخ داد. همی ــا 84 ه 76 ت
ــت  ــادی و وضعی ــات اقتص ــه ثب ــدی ب ــه ج ــانات ارزی لطم ــود. نوس ــات ب اصالح
بنگاه هــا می زنــد و از وظایــف اصلــی دولــت اســت کــه بــه ایــن مســئله رســیدگی 
کنــد. در چهــار ســال گذشــته چندیــن بــار رئیــس کل بانــک مرکــزی از تک نرخــی 
ــازار  ــت ب ــه و وضعی ــورت نگرفت ــت کاری ص ــا در نهای ــه ام ــخن گفت ــردن ارز س ک

همین شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش بینی است که می بینید. 
ــت  ــرار اس ــان ق ــه ایش ــه گفت ــردم. ب ــور بازمی گ ــای رئيس جمه ــه اظهارنظره ب
کــه کارهــا بــه بخــش  خصوصــی ســپرده شــود، ولــی مقدمــه ایــن اســت کــه موانــع 
از مقابــل پــای صاحبــان کســب وکار برداشــته  شــود. در غیــر ایــن صــورت ادعاهــا 
ــا نهایــت تاســف بایــد بگویــم کــه  ــد.  امــروز ب ــدازه شــعار باقــی می مان فقــط در ان
ــات  ــن از تجربی ــه درس گرفت ــه ای ب ــچ عالق ــور هی ــادی کش ــت گذاران اقتص سیاس
گذشــته ندارنــد. در حــال حاضــر به غیــر از ارز مبادلــه ای ســه نــوع ارز شــرکتی، ارز 
اســکناس و ارز حوالــه در بــازار وجــود دارد. ارز شــرکتی ارزی اســت که بــرای واردات 
ــکل  ــه ش ــازار ب ــه در ب ــت ک ــکناس آن اس ــود؛ ارز اس ــاز می ش ــین آالت و... ب ماش
ــن ارز  ــود و همچنی ــروش می ش ــد و ف ــردم خری ــط م ــود دارد و توس ــی وج فیزیک
ــن  ــکناس دارد و ای ــرکتی و اس ــر از ارز ش ــی باالت ــون قیمت ــه هم اکن ــه ای ک حوال
نگران کننــده اســت؛ چــرا کــه نشــان می دهــد خــروج ســرمایه از کشــور در حــال 

رخ دادن است. 
همــه اینهــا یعنــی وضعیــت اقتصــادی و مالــی کشــور بغرنــج شده اســت. زمانــی 
کــه قیمــت ارز در بــازار واقعــی نباشــد، خــروج ســرمایه از کشــور صــورت می گیــرد 
ــال ۱۳9۰  ــود. از س ــد ب ــار خواه ــت و زیان ب ــور نیس ــاد کش ــع اقتص ــه نف ــن ب و ای

تاکنون رشد سرمایه گذاری در کشور منفی شده است. 
ــه راهکارهــای توســعه بخــش  خصوصــی در کشــور  ــد ب ــروز بای ــه هرحــال ام ب

ــتن ـ احترام به حقوق مالکیت و تضمین، تثبیت و اعمال قانونی آنـ رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی و نظرات منفی نسبت به بخش  خصوصی ـ توجه شود. برخی از سرفصل های نیل به این هدف چنین اند:  ــت کاس ــرمایه گذاری در جه ــرمایه  و س ــان س ــهیل کننده جری ــن تس قوانی
هزینه معامالت 
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ایجــاد فضــای رقابتــی در بازارهــای کار، ســرمایه و کاالهــا و خدمــات و شکســتن ـ 
اســتقرار مکانیزمــی بــرای عقیــم کــردن آثــار تحــوالت بــازار و درآمــد نفــت در ـ انحصارات دولتی و شبه دولتی 

ــون ـ اقتصاد ملی  ــل 44 قان ــت های اص ــرای سیاس ــه اج ــوط ب ــور مرب ــه ام ــری قاطعان پیگی
اساسی با تکیه بر توسعه بخش  خصوصی. 

وقتــش رســیده کــه دولــت، مجلــس و قــوه قضاییــه در کنــار بخــش  خصوصــی 
در جهــت تحقــق ایــن هــدف بــزرگ و آن جملــه درخشــان گام بردارنــد: »اقتصــاد را 

باید به مردم واگذار کرد.« 



اقتصاد پیش بینی ناپذیر
 

تصمیم گیران اقتصادی باید اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کنند * 

ــی  ــا برخ ــه ب ــدوار و البت ــا امی ــه م ــت و هم ــک اس ــان نزدی ــه پای ــال 96 ب  س
ــرد و  ــق گی ــب وکارها رون ــه کس ــتیم ک ــوش هس ــای خ ــار روزه ــه انتظ ــا ب انتقاده
ــا انتقــاد همــراه  ــد. ذات نظــر کارشناســی گاهــی ب معیشــت مــردم هــم بهبــود یاب
اســت و از ایــن نظــر امــروز ضــروری اســت کــه نکاتــی بــه دولــت در مــورد تعییــن 
سیاســت های ســال آینــده یــادآوری شــود. جامعــه ایــران در شــرایطی ســال ۱۳96 
را بــه پایــان مي بــرد کــه مشــکالت اقتصــادی از قبیــل بیــکاری، مشــکالت تولیــد، 
بحــران نظــام بانکــی، قیمــت ارز، شــیوه پرداخــت یارانه هــا  و ماننــد آنهــا در وضعیتی 
دشــوار قرارگرفتــه و فشــار حاصــل از آن بــه ویــژه بــرای گروه هــای کم درآمــد جــان 
فرســا شــده اســت. از ســوی دیگــر برخــی تصمیمــات اقتصــادی نه تنهــا بــه بهبــود 
قطعــی شــرایط عمومــی اقتصــادی و اجتماعــی کشــور منتهــی نشــده، بلکــه خــود 
ــان  ــته نش ــه دوران گذش ــت. تجرب ــر شده اس ــکالت منج ــدید مش ــاد و تش ــه ایج ب
ــات  ــه تصمیم ــته ب ــاوت از گذش ــیع تر و متف ــی وس ــد در چارچوب ــه بای ــد ک می ده

* سرمقاله شماره 7۰ ماهنامه  آینده نگر/ فروردین ۱۳97
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روزانــه اقتصــادی نگریســت. واقعیــت آن اســت کــه بــا وجــود اقدامــات مثبــت دولــت 
ــرای  ــی ب ــط اجتماع ــان محی ــی همچن ــب وکار ول ــرایط کس ــهیل ش ــت تس در جه
ــاعد  ــدی مس ــای تولی ــرای فعالیت ه ــژه ب ــدت به وی ــادی بلندم ــای اقتص فعالیت ه

نیست. 
ســه متغیــر »پیش بینی ناپذیــری«، »پاییــن بــودن میــزان مشــارکت  گروه هــای 
ذی نفــع در فرآینــد تصمیم گیــری و سیاســت گذاری« و »تــداوم سیاســت های 
ــرای فعالیت هــای  ــدون چشــم انداز روشــن و امیدبخــش« محیــط را ب ــد و ب ناکارآم

اقتصادی نامساعد ساخته است.
 تغییــرات پی درپــی تصمیمــات اقتصــادی و ناســنجيدگی برخــی از آنهــا تصویــر 
ــی کــه  ــرای فعــاالن اقتصــادی ناممکــن ساخته اســت. درحال آینــده میان مــدت را ب
ــکان روندســنجی از  ــات و ام ــه ثب ــری ب ــه دیگ ــر مولف ــش از ه ــال اقتصــادی بی فع
ــک دوره  ــال ی ــرای مث ــد ب ــان نمی توانن ــروز آن ــا ام ــاز دارد. ام ــده نی ــای آین فرآینده
پنج ســاله برنامه ریــزی کننــد و به ناگزیــر تمــام تــالش و منابعشــان را معطــوف بــه 
ــردا«  ــه »ف ــردا« را ب ــور ف ــات »ام ــد و تصمیم ــود می کنن ــه خ ــائل روزان ــل مس ح
موکــول کرده انــد. دولت هــای پیشــین اصــرار داشــتند کــه قیمــت ارز را بــا اتــکا بــه 
تصمیمــات غیراقتصــادی و بنــا بــه مالحظــات اجتماعــی، سیاســی به صــورت تصنعی 
ــت  ــفانه دول ــد. متأس ــن نگه دارن ــی اقتصــادی، پایی ــت واقع ــا وضعی ــق ب و غیرمنطب
تدبیــر و امیــد هــم ایــن رویکــرد در سیاســت گذاری غیرواقع بینانــه را ادامــه داد. از 
ــران  ــه ای ــادی جامع ــات اقتص ــا واقعی ــت گذاری ب ــوه سیاس ــن نح ــه ای ــی ک آنجای
تناســب نــدارد، قیمــت ارز بــه شــکل لجام گســیخته، ناگهانــی و اضطــراب آور تغییــر 
می کنــد و بــه بیــم و نگرانــی همگانــی دربــاره آینــده اقتصــادی دامــن می زنــد. در 
ــدت  ــده میان م ــه آین ــوف ب ــود معط ــد ب ــادر نخواه ــی ق ــی، کس ــن وضعیت چنی
برنامه ریــزی کنــد. در نتیجــه آینــده کوتــاه و بــه مــا نزدیــک می شــود و رفتارهــای 
ــن  ــد. ای ــوق می ده ــدار س ــی و ناپای ــر موقت ــات و تدابی ــوی اقدام ــه س ــردم را ب م
چرخــه معیــوب در وضعیتــی تشدیدشــونده قــرار دارد. در حالــی کــه فعالیت هــای 
ــی  ــت، ول ــر اس ــی پیش بینی پذی ــد محیط ــدت نیازمن ــعه ای و بلندم ــدار، توس پای
سیاســت گذاران و مدیــران تمرکــز خــود را بــر حــل موقتــی یــک مســئله می گذارنــد 
ــه اصــوال  ــد در نظــر داشــت ک ــه بای ــد. البت ــال می کنن ــدت را دنب و نتیجــه کوتاه م
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رویکــرد غیرمشــارکتی دولت هــا ایــن مشــکل را تشــدید می کنــد. تصمیم گیرنــدگان 
ــرای مشــارکت  كنندگان ذی نفــع در فرآینــد سیاســت گذاری  ــی را ب اقتصــادی فضای
ــکل آن  ــای مش ــر پیامده ــی در براب ــد به تنهای ــود بای ــذا خ ــد ول ــم نمی کنن فراه

پاسخ گو باشند. 
ایــن الگــوی رفتــاری، میــراث برجامانــده از دولت هــای پیشــین اســت و دولــت 
تدبیــر و امیــد هــم متأســفانه تغییــر مهمــی در ایــن الگــو نداده اســت. بــا ایــن حــال 
بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر چنیــن الگویــی در روزگاران گذشــته کمتــر مشــکالت 
خــود را بــه نحــو عمومــی آشــکار می کــرد، امــروز بــه دلیــل گســترش رســانه های 

جدید و تکنولوژی های ارتباطی، چنین نخواهد بود. 
ــد  ــرض دي ــران در مع ــت گذاران و مدی ــخنان سیاس ــا و س ــات، رفتاره تصمیم
عمــوم قــرار دارد. آنــان حتــی می تواننــد ســخنان مدیــران را در گذشــته بــا مواضــع 
امروزشــان مقایســه کننــد. مــردم بــه واســطه چنیــن امکانــی، تغییــرات قیمت هــا، 
نحــو و شــرایط واردات و صــادرات، سیاســت ها و غیــره را ارزیابــی می کننــد، نظــرات 
ــور  ــه ط ــوند. ب ــع می ش ــران مطل ــای دیگ ــد و از دیدگاه ه ــان می کنن ــود را بی خ
خالصــه در فضایــی متفــاوت بــا آنچــه سیاســت گذاران و مدیــران در آن می اندیشــند 
ــت های  ــن رو، سیاس ــد. از ای ــی می کنن ــاوت و ارزیاب ــا را قض ــد و آنه ــار می کنن رفت
اقتصــادی بــه نحــو گســترده ای از ســوی افــكار عمومــی معنــا و ارزیابــی می شــود.  
گروه هــای ذی نفــع بــه ســبب آنکــه در فرآینــد تصمیم گیــری مشــارکت ندارنــد، از 
محدودیت هــا و مشــکالت دولــت کمتــر آگاهــی دارنــد ولــی توقعاتشــان متناســب 

با این محدودیت ها نیست. 
ایــن ســاختار به گونــه ای اســت كــه در عمــل بــه نارضایتــی و مخالفــت 
ــا به جــای  ــد. متأســفانه دولت ه ــت می انجام ــا تصمیمــات دول ــف ب گروه هــای مختل
آنکــه بــه تغیيــر و تحــول ســاختار رابطــه خــود بــا گروه هــای ذی نفــع اقــدام کننــد، 
ــد و  ــر می کنن ــادی صرف نظ ــم اقتص ــات مه ــا از تصمیم ــش مخالفت ه ــرای کاه ب
روال ســالیان گذشــته را همچنــان ادامــه می دهنــد. ایــن وضعیــت دولــت را بیــش 
از پیــش ناتــوان و ســنگین می کنــد. حــال آنکــه شــتاب تغییــرات، دولتــی چابــک را 

می طلبد. 
ــریع تر از  ــیار س ــری بس ــت گذاری و تصمیم گی ــیوه سیاس ــن ش ــای ای پیامده
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آنچــه تصــور می شــود، خــود را آشــکار می کنــد و فشــار بیشــتری هــم بــه جامعــه 
ــورد  ــت در م ــم  دول ــه تصمی ــرای نمون ــاخت. ب ــد س ــت وارد خواه ــر دول ــم ب و ه
ــا ثابــت نگه  داشــتن قیمــت ســوخت از آن جملــه اســت کــه پیامدهــای  یارانه هــا ی
آن در اقتصــاد بــروز کرده اســت. همیــن نمونه هــا بــه جامعــه ايــن تصويــر را 
می دهــد کــه سیاســت ها موقتــی اســت و دولــت در مواجهــه بــا واقعیــت، تصمیــم 

خود را تغییر خواهد داد و در نتیجه محیط را پیش بینی ناپذیر می سازد. 
ایــن دو عامــل، چشــم اندازه آینــده را مبهــم می ســازند. فعالیــت اقتصــادی بــه 
گــذران امــور جــاری تقلیــل پیــدا می کنــد، درحالی کــه شــتاب تغییــرات در ســطح 
ــر  ــدار و امیدبخــش ب ــدان چشــم انداز پای ــاد اســت. فق ــان بســیار زی ــه و جه منطق
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــه وارد ساخته اس ــادی لطم ــاالن اقتص ــی فع ــام انگیزش نظ
بخش هایــی از آنــان ترجیــح می دهنــد در شــرایط پرتالطــم و ملتهــب، کنــار 

بگیرند یا به گسترش فعالیت ها فکر نکنند. 
از ایــن زاویــه، سیاســت های دولــت در مــورد ارز، یارانه هــا و قیمت گــذاری 
ســوخت بایــد مــورد بازنگــری مجــدد قــرار گیــرد. شــرایطی اقتصــادی چنان کــه بــه 
آن اشــاره شــد، پرخطــر اســت. بــار دیگــر بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه در 
ــی را از  ــا دگرگونی هــای عمیق ــه م ــم. هــم جامع ــه ســر می بری ــدی ب شــرایط جدی
ســر گذرانده  اســت و هــم رونــد تحــوالت جهانــی بســیار زیــاد شــده و رویکردهایــی 

تازه  و متفاوت را می طلبد. 
ــش  ــال در پی ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــه روش های ــری ب ــت گذاری و تصمیم گی سیاس
گرفته ایــم، مــا را بــه اهــداف خــود نمی رســاند. بــدون مشــارکت گروه هــای ذی نفــع 
و بــدون بهره گرفتــن از توانایی هــای جامعــه نمی تــوان سیاســت های دقیــق و 

واقع بینانه در پیش گرفت. 
در ایــن چارچــوب بایــد سیاســت گذاران و تصمیم گیــران اقتصــادی را مخاطــب 
ــن پرســش ها  ــه ای ــد ب ــا خواســت در هــر تصمیمــی کــه می گیرن ــرار داد و از آنه ق
ــا  ــا چــه مــدت اعتبــار خواهــد داشــت؟ آی ــان ت هــم پاســخ دهنــد کــه تصمیــم آن
آنــان می تواننــد بــه جامعــه اقتصــادی ایــن اطمینــان خاطــر را بدهنــد کــه 
تصمیماتشــان احتمــاالت مختلــف را مــورد توجــه قــرار داده اســت و فعــاالن اقتصادی 
ــاب  ــات حس ــن تصمیم ــداری ای ــدت روی پای ــده ای میان م ــرای آین ــد ب می توانن
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کننــد؟ آیــا آنــان می تواننــد بــه میــزان قابــل توجهــی پیش بینــی کننــد کــه حــدود 
ــه ای  ــه گون ــات ب ــن تصمیم ــا ای ــود؟ و آی ــد ب ــرات و سیاســت ها چطــور خواه تغیی
اتخــاذ شده اســت کــه تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران و فعــاالن بخــش  خصوصــی 
ــر  ــان خاط ــا اطمین ــد ب ــد، می توانن ــرزمین را دارن ــن س ــعه ای ــه توس ــه دغدغ ک
بیشــتری کار و فعالیــت کننــد و آینــده ای امیدبخــش را رقــم بزننــد؟ اینهــا 
پرســش هایی اســت کــه انتظــار مــی رود سیاســت گذاران و تصمیم گیرنــدگان 
اقتصــادی بــه آنهــا پاســخ دهنــد. امــا بخــش  خصوصــی ایــران امیــدوار اســت کــه در 
ــه شــکلی رقــم بخــورد کــه  ــا تدبیــر، اقتصــاد ســال 97 ب ســایه نگاهــی آمیختــه ب
ــی  ــل شــود. همــه اینهــا زمان ــی تبدی ــه فرهنــگ، افتخــار و غــرور مل کارآفرینــی ب
ممکــن اســت کــه دولــت هــم بــه ســؤاالت اساســی پاســخ دهــد و رفتارهــا را اصــالح 
ــده، تحــوالت  ــه ســال آین ــان و بخــش خصوصــی ب ــوان کارآفرین ــه عن ــا ب ــد. م کن

مثبتش و اقتصادی درخشان همچنان امیدواریم. 





نیاز کشور به گفتمان ارزی 
 

اقدامات کوتاه مدت چاره حل بحران ارزی نیست * 

افزایــش قیمــت ارز و حواشــی سیاســی و اجتماعــی کــه پــس از آن رخ داد، بــاز 
هــم ضــرورت توجــه بــه موضــوع »تعیین تکلیــف نــرخ ارز« را مطــرح کرد. متاســفانه 
ــرخ ارز  ــورد ن ــادی در م ــق اقتص ــان دقی ــچ گاه گفتم ــته هی ــال های گذش ــی س ط
ــت های  ــه سیاس ــوده ک ــرخ ارز ب ــن ن ــع ای ــر مواق ــت و در اکث ــورت نپذیرفته اس ص

اقتصادی کشور را جهت داده است.
هــر زمانــی دولــت درآمــد ارزی حاصــل از نفــت داشــته، بــا واردات کاال از افزایش 
ــن موضــوع را  ــه ای ــرده ک ــری ک ــورم ایجــاد شــده، جلوگی ــر ت ــه در اث ــا ک قیمت ه

می توان در سیاست های انقباضی از سال 84 تا 9۰ به وضوح مشاهده کرد. 
در ســوی دیگــر ماجــرا هــر زمــان کــه درآمــد ارزی کاهــش می یابــد فشــار 
بیرونــی باعــث فــوران ناگهانــی قیمــت ارز می شــود و بالفاصلــه دولــت دســت 
ــت در واردات و  ــاال و محدودی ــای ب ــات ســختگیرانه و وضــع تعرفه ه ــه اقدام ب
ســختگیری هایی در خصــوص ورود ارز حاصــل از صــادرات می کنــد. ایــن 

* سرمقاله شماره 7۱ ماهنامه  آینده نگر/ اردیبهشت ۱۳97
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ــاق و  ــش قاچ ــادی و افزای ــتم اقتص ــالل در سیس ــه اخت ــت ب ــا در نهای رفتاره
ایجــاد رانــت منجــر شده اســت. متاســفانه ایــن شــیوه سیاســت گذاری 
تجربــه ای تکــراری طــی 4 دهــه گذشــته بــوده کــه همچنــان در اقتصــاد ایــران 

وجود دارد. 
امــا عامــل اصلــی ایــن نابســامانی نــگاه مســئوالن بــه موضــوع ارز اســت کــه نرخ 
دالر را علــت بحران هــا تلقــی کرده انــد. درحالــی کــه ارز هــم هماننــد ســایر کاالهــا 
ــع مولفه هــای کالن اقتصــادی اســت کــه یــک  ــد مســکن، ســکه، طــال و... تاب مانن
ــت هایی  ــاذ سیاس ــت. اتخ ــی اس ــی و نقدینگ ــه پول ــش پای ــن آن افزای ــه روش نمون
ــورم هــم منجــر  ــه رشــد ت ــرای مهــار ایــن دو پدیــده کــه در نهایــت ب ــردی ب کارب
می شــود، شــاید دشــوارتر از کنتــرل نــرخ ارز باشــد کــه در اختیــار دولــت اســت و 
ــا روش هــای دســتوری و  بــه همیــن دلیــل تمایــل سیاســت گذار ایــن اســت کــه ب

تزریق به بازار مانع از رشد قیمت دالر شود. 
بدتــر اینکــه متاســفانه ایــن برداشــت و تحلیــل غلــط در نــگاه برخی از مســئوالن 
بــه جامعــه هــم ســرایت کــرده و قیمــت ارز بــه عنــوان یــک تابــو یــا ارزش مطــرح 
شده اســت. از ایــن رو تــالش همــه مســئوالن ایــن بــوده کــه بــه جامعــه ایــن پالــس 
را منتقــل کننــد کــه تالششــان در جهــت کنتــرل قیمــت ارز  و جلوگیــری از افزایش 
آن اســت. امــا ایــن سیاســت در نهایــت بــه بی ثباتــی اقتصــاد کشــور منجــر شــده و 
ضربــه ســختی را بــه تولیــد ملــی وارد آورده اســت. بــا وجــود ايــن، همــان حساســیت 
اجتماعــی چنــان بــه منطــق اقتصــادی غلبــه کــرده کــه موضــوع رشــد قیمــت دالر 
نــه یــک پدیــده اقتصــادی، کــه بحرانــی سیاســی و ملــی تفســیر می شــود و بدتــر 
ــگاه و  ــن ن ــادی، ای ــل اقتص ــردی در محاف ــخه های کارب ــه نس ــای ارائ ــه ج ــه ب آنک
منطــق سیاســی اســت کــه بــرای موضــوع قیمــت دالر نســخه می پیچــد و بحــران 

را عمیق تر می کند. 
متاســفانه در دولــت دوازدهــم هــم همــان سیاســت دولــت قبلــی ادامــه پیــدا 
ــورت  ــردن ارز ص ــی ک ــت تک نرخ ــی جه ــته تالش ــال گذش ــول 5 س ــرد و در ط ک
ــرد.  ــرل قیمــت صــورت می پذی ــه ای کنت ــق ارز مبادل ــا تزری ــت و کمــاکان ب نپذیرف
ــته  ــود داش ــات وج ــور ثب ــاد کش ــرد در اقتص ــاره ک ــوان اش ــه می ت ــا دوره ای ک تنه
ــت پذیرفــت قیمــت ارز براســاس  ــا 82 اســت کــه دول ــه ســال های 76 ت ــوط ب مرب
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تفاضــل تــورم داخلــی و خارجــی تعییــن شــود و یــا بــه تعبیــری شــناور مدیریــت 
شده باشد. 

اگرچــه در طــول پنــج ســال گذشــته اتــاق  بازرگانی مکــرر در مورد سیاســت های 
ارزی اعــالم کــرد کــه ایــن روش هــا نمی توانــد ادامــه داشته باشــد و قطعــا بایــد ارز 
تک نرخــی شــود و قیمــت واقعــی پیــدا کنــد، ولــی متاســفانه ایــن خواســته منطقــی 

و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ گاه عملی نشد. 
بــه طــور حتــم در صــورت پذیرفتــن نــگاه کارشناســی در مــورد نــرخ ارز می توان 
از تبعــات منفــی پیرامونــی نوســانات قیمــت کاســت. توجــه بــه وضعیــت کشــورهای 
ــی رود  ــتی را نم ــران راه درس ــت ارزی ای ــه سیاس ــد ک ــان می ده ــم نش ــایه ه همس
چراکــه هم زمــان بــا افزایــش قیمــت دالر در ایــران، روبــل روســیه و لیــر ترکیــه هــم 
دچــار کاهــش ارزش در مقابــل دالر شــده بودند ولــی اقتصــاد آنهــا بــه هیــچ عنــوان 

تحت تاثیر این مولفه به هم نریخت. 
امــا درخواســت بخــش خصوصــی ایــران از دولــت ایــن اســت کــه یــک بــار بــرای 
همیشــه تصمیــم بگیــرد کــه در یــک گفتمان تخصصــی و بــا اســتفاده از مکانیزم های 
ــا قیمــت واقعــی  ــار ارز تک نرخــی ب علمــی روش قیمت گــذاری ارز را براســاس معی

و بدون رانت و فساد تعیین کند. 
متاســفانه دولــت طــی چنــد ســال گذشــته تــن بــه ایــن خواســته نــداده و در 
ــاال  ــرای جامعــه ب نهایــت اتفاقــات اخیــر صــورت پذیرفــت کــه هزینــه روانــی آن ب
ــل دیگــری هــم در رشــد  ــات اقتصــادی، عوام ــر موضوع ــار عــالوه ب ــا این ب ــود. ام ب

ــکان ـ اختالفات سیاسی داخل کشور ـ قیمت دالر موثر بود که به آنها می توان چنین اشاره کرد:  ــه ام ــی ک ــات بانک ــدم ارتباط ــوص ع ــه خص ــی ب ــای بین الملل تحریم ه
مشــکالتی کــه در دوبــی بــه دلیــل وضــع مالیــات بــر فــروش پيــش آمــد، بســته ـ انتقال ارز را دچار مشکل کرده است 

ــد و در نهایــت سخت شــدن  ــا ایــران کار می کردن شــدن صرافی هــا کــه عمــال ب
رشد پایه پولی و نقدینگیـ احتمال خروج امریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن ـ ورود اسکناس از دوبی به ایران. 
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ــرمایه از ـ  ــروج س ــن خ ــدت یافت ــور و ش ــرمایه گذاری در کش ــی س ــد منف رش
جــو روانــی ایجادشــده در جامعــه و تــالش مــردم بــرای تبدیــل ریــال بــه دالر و ـ کشور 

دیگر ارزها به منظور حفظ ارزش دارایي هایشان.
ــه جهــت  ــی، ب ــول مل ــم کاهــش ارزش پ ــن اســت کــه بپذیری مســئله مهــم ای
ــد  ــی و رش ــه پول ــش پای ــال افزای ــه دنب ــم ب ــورم ه ــد. ت ــورم رخ می ده ــش ت افزای
ــوند و  ــران می ش ــات گ ــا و خدم ــا آن کااله ــب ب ــد. متناس ــاق می افت ــی اتف نقدینگ
ــد  ــه خری ــادرت ب ــای خــود مب ــری از کاهــش دارایی ه ــرای جلوگی ــر ب ــردم ناگزی م

کاالهای مصرفی و یا ارز و سکه خواهند کرد. 
بــه نظــر می رســد در مقطــع کنونــی دولــت بــرای کنتــرل بحــران ایجادشــده، 
ــر  ــی در براب ــد مانع ــه بتوان ــدت ک ــت های کوتاه م ــاذ سیاس ــر از اتخ ــاره ای به غی چ

خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته است. 
در یــک نظــام اقتصــادی ســالم بایــد سیاســت های انقباضــی مقطعــی باشــند و 
از همــه مهم تــر اینکــه روش هایــی بــه کار گرفتــه شــود کــه صــادرات کشــور دچــار 

ضرر و زیان نشود. 
به هرحــال دولــت بــا مداخلــه در بــازار ســعی در کنتــرل وضعیــت داشــت. امــا 
ــد مســائل بین المللی،کاهــش  ــای اساســی مانن ــا حــل چالش ه ــد ب ــار بای ــن رفت ای
تنش هــاي خارجــی، ایجــاد امنیــت روانــی و اقتصــادی در جامعــه، تعییــن گفتمــان 
ارزی، حمایــت واقعــی از تولیــد، کنتــرل نقدینگــی، اصــالح ســاختارهای معیــوب در 
ــرمایه گذار  ــذب س ــای ج ــهیل فرآینده ــب وکار و تس ــط کس ــود محی ــت بهب خدم
خارجــی تکمیــل شــود. معنــای حمایــت از کاالی ایرانــی در تکریــم کارآفریــن ایرانی 
نهفتــه اســت. کارآفریــن ایرانــی هــم زمانــی ارج و احتــرام می یابــد کــه در فضایــی 

مساعد به توسعه کارش فکر کند. 



برجام  مهم تر است یا دالر؟ 
 

تحلیلی درباره بحران ارزی کشور و اثرات خروج امریکا از برجام * 

ــادی  ــی متض ــاوت و گاه ــای متف ــا تحلیل ه ــام ب ــکا از برج ــروج امری  خ
ــروج  ــن خ ــه ای ــم ک ــن می دانی ــورت روش ــه ص ــروز ب ــت. ام ــراه شده اس هم
عــوارض مشــخصی بــرای اقتصــاد ایــران، بــه خصــوص در حوزه هــای مربــوط 
بــه بخــش  خصوصــی خواهــد داشــت چراکــه شــرکت های معتبــر بین المللــی 
همگــی بــا اقتصــاد امریــکا در ارتبــاط هســتند و ایــن روابــط بــه آنهــا اجــازه 
نمی دهــد کــه بــه ســادگی بــا شــرکت های ایرانــی همــکاری کننــد. البتــه کــه 
ــده  ــیار تعیین کنن ــرد، بس ــش می گی ــه در پی ــی ک ــا و روش های ــش اروپ نق

است. 
ــه  ــام ب ــکا از برج ــروج امری ــا خ ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــش اساس ــا پرس ام
معنــای بــروز بحــران اســت؟ صنــدوق بین المللــی پــول چنــدی قبــل تحلیلــی 
از اقتصــاد ایــران ارائــه داده بــود. براســاس آنچــه ایــن نهــاد معتبــر بیــان داشــته 
ســه اقــدام اساســی در اقتصــاد ایــران بایــد صــورت گیــرد کــه اهمیــت آنهــا را 

* سرمقاله شماره 72 ماهنامه  آینده نگر/ خرداد ۱۳97
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می تــوان بــه انــدازه برجــام ارزیابــی کــرد. اصــالح نظــام بانکــی، اصــالح نظــام 
اولویت هاســت.  مهم تریــن  از  مالــی  سیســتم  کــردن  قاعده منــد  و  ارزی 
ــاد  ــرک اقتص ــد و کم تح ــد زائ ــار از قواع ــک، سرش ــه، بوروکراتی ــاختار کهن س
ــه   ــام ب ــرات برج ــه ثم ــداد ک ــازه ن ــم اج ــته ه ــال گذش ــه س ــی س ــران ط ای
درســتی در کام بخــش  خصوصــی بنشــیند. شــاید امــروز بــه جرئــت بایــد گفت 
ــه  ــد ب ــه بای ــای این گون ــی و چانه زنی ه ــات بین الملل ــا توافق ــراز ب ــه هم ت ک
ــاط  ــچ ارتب ــاختارها هی ــن س ــالح ای ــود. اص ــم ب ــی ه ــت داخل ــر وضعی فک
مســتقیمی بــا وضعیــت ایــران در جهــان و سرنوشــت برجــام نــدارد. بــا کمــی 
جســارت بایــد بیــان داشــت کــه اصــالح ســاختارهایی ماننــد تامیــن اجتماعــی 
ــا نیســت. در  ــت خارجــی م ــرو وضعی ــم در گ ــت ه ــی و ســاختار دول و مالیات
واقــع اقتصــاد ایــران نیازمنــد روحــی تــازه، پرتحــرک، جســور و اجرایــی اســت 

که بتواند از پس اصالح روندهای نیازمند مدیریت برآید. 
ــکا از  ــی اســت کــه بیــش از خــروج امری ــار موضوعات ــروز اقتصــاد گرفت ام

برجام یا به اندازه آن اهمیت دارد و حتی شاید مخرب تر هم باشد. 
ــی  ــده نقدینگ ــد فزاین ــران رون ــب  اقتصــاد ای ــن مصائ ــی از بحران زاتری یک
ــارد  ــزار میلی ــدود یک ه ــه ح ــه روزان ــد ک ــان  می ده ــبات نش ــت. محاس اس
تومــان بــه نقدینگــی افــزوده  می شــود کــه ایــن رقــم در ســال بــه ۳6۰ هــزار 
میلیــارد تومــان  می رســد کــه نشــان دهنده رشــد 2۳.5 درصــدی اســت. حــال 
ــر  ــه و 9 براب ــن 9 درصــدی در منطق ــش از میانگی ــرخ رشــد، بی ــن ن ــه ای آنک
بیــش از عربســتان اســت. قطعــا رونــد رشــد بی محابــای نقدینگــی بــه زودی 
ــا و  ــازد. رشــد نرخ ه ــان می س ــران را نمای ــرات مخــرب خــود در اقتصــاد ای اث
افزایــش تــورم یکــی از اثــرات مملــوس ایــن بحــران اســت. دولــت طــی یــک 
ســال گذشــته تنهــا موفــق شــده نــرخ رشــد نقدینگــی را کمــی آرام کنــد ولــی 
ایــن رونــد هیــچ گاه متوقــف نشده اســت. اثــر رشــد نقدینگــی در بــازار ارز هــم 
قابــل درک و لمــس اســت و البتــه کــه بحــران نظــام بانکــی و تامیــن ســخت 
ــیوه  ــره خورده اســت. ش ــن موضــوع گ ــه ای ــم ب ــدی ه ــای تولی ــع واحده مناب

کنترل نقدینگی و مسائل مالی این گونه کامال قابل مدیریت است. 
رشــد نقدینگــی بــه افزایــش قمیــت ارز هــم دامــن زده اســت و وقتــی اثرات 
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یــک رفتــار بــه حوزه هــای عمومــی ماننــد قیمت هــا می رســد، دولــت ناگهــان 
ــات  ــه اقدام ــت ب ــی دس ــای عموم ــی نارضایتی ه ــزد و در پ ــا برمی خی از ج
مکانیــزم   بــا  ارز  قیمــت  ســرکوب  آن  نمونــه  کــه  می زنــد  شــتاب زده 
قیمت گــذاری دولتــی و دســتوری بــود. احتمــاال بهتریــن زمــان بــرای اجــرای 
سیاســت تک نرخــی، شــروع دوره یازدهــم ریاســت جمهــوری بــود کــه هــم از 
ــن  ــردن ای ــی ک ــرای عملیات ــرایط ب ــادی ش ــر اقتص ــم از نظ ــی و ه ــر روان نظ
سیاســت مهیــا بــود. در طــول ســال های اخیــر نیــز اگرچــه بارهــا نســبت بــه 
اجــرای ایــن سیاســت وعــده داده شــده اســت امــا ایــن وعده هــا محقــق نشــد. 
ــول  ــار معق ــن رفت ــت ای ــه دول ــد ک ــبب ش ــدازه س ــش از ان ــای بی احتیاط ه
یکسان ســازی و واقعی ســازی نــخ ارز را کنــار بگــذارد و تــن بــه فشــرده شــدن 
ــم  ــان ه ــه ارز همچن ــان داده ک ــازار نش ــت ب ــد. واقعی ــت ارز بده ــر قیم فن
اتفــاق  ایــن  از  ناشــی  و  ثانویــه شــکل گرفته  بــازار  نیســت.  تک نرخــی 
قیمت هــای غیردولتــی بــه ســمت دیگــری مــی رود کــه خــالف نظــر 
سیاســت گذار اســت. از همــه بدتــر اینکــه فاصلــه قیمــت ارز بــازار آزاد بــا ارز 
ــن  ــه ای ــی ک ــان رســیده و در صورت ــزار توم ــر از 2 ه ــه رقمــی باالت ــی ب دولت
ــه  ــد ک ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــت ارزی خطرناک ــود، ران ــت نش ــت مدیری وضعی
حتــی از وضعیــت قبلــی هــم مخرب تــر اســت. فعالیــت شــفاف، خالــی از فســاد 
ــازار ارز  ــورد ب ــت در م ــی از دول ــی خصوص ــته بخش ــن خواس ــت مهم تری و ران
بــود. امــا ایــن وضعیــت نظــام ارزی بیــش از آنکــه بــه اقتصــاد آرامــش دهــد، 
ــون  ــا قان ــه ب ــد ک ــاد كن ــتری را ایج ــاد بیش ــت و فس ــترهای ران ــد بس می توان
بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار و روح خصوصی ســازی و جذب ســرمایه گذار 
خارجــی در تضــاد کامــل اســت. اقتصــاد رو بــه رشــد و متکــی بــه رشــد پایــدار 
بــه ثبــات و ســالمت اداری و اقتصــادی نیــاز دارد کــه متاســفانه برخــی رفتارهــا 

و رخدادها همه این مولفه ها را برهم می زند. 
ــی  ــران کنون ــی از بح ــه بخش ــد ک ــان می ده ــران ارزی نش ــه یابی بح ریش
ریشــه در وقایــع ســال ۱۳95 دارد، ماننــد فعــال شــدن FATF و مشــکالتی کــه 
ــران در  ــال ارزهــای حاصــل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی  ای ــرای انتق ب
چیــن پدیــد آمــد. همچنیــن بخــش عمــده ای از مبــادالت ارزی  ایــران در دوبی 
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ــن نقــل و انتقــاالت  ــه برخــی شــرایط، ای ــا توجــه ب صــورت می گرفــت کــه ب
بســیار کمرنــگ شــد و پــس از آن هــم توافق نامــه ای میــان وزارت خزانــه داری 
امریــکا، عربســتان و ابوظبــی در رابطــه بــا مبــارزه بــا تروریســم صــورت گرفــت 

که بانک های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
ــارات  ــاالت ارز از ام ــل و انتق ــی 8۰ درصــد نق ــه 7۰ ال ــه اینک ــه ب ــا توج ب
صــورت  می گرفــت، اعمــال مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر ایــن نقــل و انتقــاالت 
ــط  ــاالت توس ــل و انتق ــن نق ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــاز ش ــز مسئله س نی
ــد انجــام  می گرفــت. در واقــع ایــن بنگاه هــا، 5  بنگاه هایــی کــه صرافــی نبودن
ــد در  ــول اعمــال کردن ــی پ ــزوده را روی جابه جای ــر ارزش اف ــات ب درصــد مالی
ــی توســط صرافی هــا صــورت  می گرفــت، آنهــا  ــن جابه جای ــی کــه اگــر ای حال
ایــن مالیــات را روی ارزش افــزوده اعمــال  می کردنــد. انتقــال ارز از کشــورهایی 
چــون چیــن، ترکیــه و هنــد قابــل انجــام امــا مشــکل اســت و بــا هزینــه باالیــی 
ــرمایه  ــروج س ــی از خ ــی ناش ــران ارزی کنون ــی از بح ــرد. بخش ــام  می گی انج

است که آن هم از سال ۱۳95 آغاز شده است.
همــه اینهــا بــه عنــوان دالیــل بحــران ارزی درســت اســت ولــی در پــس 
تمــام ایــن موضوعــات می توانســت »قــدرت مدیریــت« و »آینده پژوهــی« هــم 
قــرار گیــرد و مانــع از بــروز بحــران شــود. نکتــه دیگــر درمــورد وضعیــت کنونی 
ــورد  ــده در م ــت های آین ــذاری و سیاس ــیوه قیمت گ ــر از ش ــت. صرف نظ اس
ــه ارز  ــرای جامعــه اقتصــادی اهمیــت دارد، روش هــای مبادل ــرخ ارز، آنچــه ب ن
ــال ارز اســت. در  ــن مســئله، نقــل و انتق ــی، بزرگ تری اســت. در شــرایط کنون
سیســتم جدیــد، فعالیــت صرافی هــا محــدود شــده و انتظــار ایــن اســت کــه 
بــه صرافی هــای مجــاز اجــازه فعالیــت داده شــود. ضمــن آنکــه وجوهــی کــه 
ــی  ــای متفاوت ــود دارد، دارای قیمت ه ــه وج ــا ترکی ــا ی ــن، اروپ ــون در چی اکن
ــازه  ــد اج ــن بای ــال نیســت. بنابرای ــل انتق ــان قاب ــرخ 42۰۰ توم ــا ن اســت و ب

مبادله به صرافی ها داده شود.
دولــت اعــالم کــرده اســت کــه تمــام نیازهــای ارزی را پاســخ  می دهــد امــا 
ــت ارز صــورت  ــرای دریاف ــر ب ــه اخی ــه طــی دو هفت ــی ک بســیاری از مراجعات
گرفتــه، بــا بســته بــودن ثبــت ســفارش مواجــه شــده یــا اینکــه ارزی بــه آنهــا 
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داده نشــده اســت کــه ایــن بالتکلیفــی بایــد برطــرف شــود. چــه ضرورتــی دارد 
ــث  ــه باع ــد ک ــه ای کن ــت یاران ــا قیم ــن ارز ب ــئول تامی ــود را مس ــت خ دول
ــل و  ــد داخ ــا تولی ــت ب ــدازه و رقاب ــش از ان ــه، واردات بی ــافرت های بی روی مس
عــدم رشــد صــادرات شــود؟ امــا بایــد دقــت کــرد در نهایــت بــه جهــت عــدم 

امکان تامین کامل نیازهای ارزی، بالتکلیفی بازار ارز پابرجا می ماند. 
شــاید در حــال حاضــر بهتــر باشــد کــه تخصیــص ارز کاالهــای اساســی و 
واســطه ای از ســایر اقــالم جــدا شــود و دولــت اجــازه دهــد بــرای اقــالم دیگــر 
ــود  ــهروندی خ ــی ش ــق طبیع ــد و از ح ــروش كنن ــد و ف ــد خری ــردم بتوانن م
ــت اجــازه دهــد کــه ارزهــای صادراتــی  بهره منــد شــوند. در عیــن حــال، دول
بــه قیمــت توافقــی میــان خریــدار و فروشــنده از طریــق صرافی هــا بــه طــور 
ــه  ــی ک ــم نیازهای ــد و ه ــد کن ــادرات رش ــم ص ــا ه ــود ت ــه ش ــفاف مبادل ش
پیش بینــی نشــده از طریــق صرافی هــا تامیــن شــود. ایــن راه حل هــا  می توانــد 

فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.
ــي  ــت اقتصــادی براســاس مولفه های ــورد وضعی ــران در م ــه ای ادراک جامع
ــرخ ارز،  شــکل گرفتــه کــه دائمــا در حــال نوســان و بی ثبــات اســت. رشــد ن
تــورم و بی ثباتــی بازارهــا موجــب می شــود کــه نه تنهــا فرآینــد ســرمایه گذاری 
و اشــتغال زایی متوقــف شــود بلکــه مــردم هــم بــه آینــده بی اطمینــان شــوند. 
دولــت هم زمــان بــا اصــالح روندهــای مدیریتــی بایــد نشــانه های بهبــود را بــه 
مــردم برســاند و بــه آنهــا تفهیــم کنــد کــه دولــت و نظــام اقتصــادی کشــور در 
حــال اصــالح اســت. شــعار و حرف هایــی کــه هیچ وقــت جنبــه عملیاتــی پیــدا 

نمی کند، مردم را بدبین کرده است. 





 سناریوهایی برای مقابله با 
اقدامات ترامپ

 
اقتصاد ایران باید از ابزارهای اروپا برای نشان دادن پتانسیل های کشور به 

اقتصاد جهانی استفاده کند * 

 
ــه از  ــد درک واقع بینان ــام نیازمن ــر در برج ــوالت اخی ــه تح ــی نتیج بررس
ــذاری  ــزان اثرگ ــران اســت. متاســفانه می ــا و ای ــکا، اروپ ــع ســه جانبه امری مناف
اقتصــاد امریــکا بــر اقتصــاد جهانــی فراتــر از انــدازه ای اســت کــه اقتصــاد ایــران 
ــه  ــر موسس ــل تحلیل گ ــت قب ــد وق ــد. چن ــه کن ــا آن مقابل ــه ب ــد یک تن بتوان
ــی« تشــبیه  ــه »گوریل ــکا را ب ــت امری ــن موقعی ــی در تفســیر ای ســی ان ان مان
ــع  ــه مناب ــد دارد ک ــودش، قص ــع خ ــرل مناب ــر کنت ــالوه ب ــه ع ــود ک ــرده ب ک
دیگــران را نیــز در اختیــار داشــته باشــد. محصــول ایــن نــگاه وضــع یــک قاعده 
ــا  ــض تحریم ه ــه نق ــرکت هایی ک ــد ش ــد می کن ــه تاکی ــت ک ــاک اس خطرن
توســط آنهــا اثبــات شــود ممکــن اســت بــا خطــر قطــع دسترســی بــه نظــام 

* سرمقاله شماره 7۳ ماهنامه  آینده نگر/ تیر ۱۳97
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مالی امریکا و نیز تحمل برخی مجازات های دیگر روبه رو شوند. 
طبیعــی اســت کــه در دنیــای اقتصــاد، رفتارهایــی کــه از ســوی کمپانی هــا 
ــه همیــن دلیــل  ــا نهایــت محافظــه کاری همــراه باشــد، ب صــورت می گیــرد ب
ــکا  ــای امری ــد از تحریم ه ــه بع ــود ک ــه خ ــی در بیانی ــرکت های اروپای ــم ش ه
ــت  ــاری را رعای ــررات ج ــن و مق ــی قوانی ــد تمام ــد کردن ــاد تاکی ــاق افت اتف

خواهند کرد. 
امــروز چیــن، روســیه، هنــد و کره جنوبــی هــم در مــورد شــیوه ارتبــاط بــا 
ــر اقتصــاد  ــری هســتند. در ســوی دیگ ــی در تصمیم گی ــار تناقضات ــران دچ ای
ایــران پــس از برجــام روی همــکاری آلمــان، فرانســه، انگلیــس و کلیــت قــاره 
ــود  ــاز کرده ب ــژه ای ب ــاب وی ــترک حس ــرمایه گذاری های مش ــورد س ــا درم اروپ
ولــی پــس از تصمیــم ترامــپ کمپانی هایــی ماننــد فولکــس واگــن و ایربــاس به 
ســرعت طــی بیانیه هایــی اعــالم کردنــد موقعیــت آینــده را بررســی می کننــد 
ــران  ــاد ای ــا اقتص ــان ب ــع همکاری هایش ــه قط ــز ب ــل نی ــن عم ــی ای و خروج

منجر خواهد شد. 
تحریم هــای امریــکا متاســفانه فراگیــری باالیــی دارد بــه طــوری کــه تاکیــد 
ــی  ــام فعالیت های ــغول انج ــه مش ــی ک ــی و حقوق ــخاص حقیق ــد اش می کن
بوده انــد کــه قبــال بــه موجــب برجــام انجــام ایــن فعالیت هــا مجــاز بوده اســت، 
بایــد اقدامــات الزم را بــه جهــت توقــف ایــن فعالیت هــا تــا 6 اوت یــا 4 نوامبــر 
ــه موجــب  ــی ب ــات قانون ــا اقدام ــا ی ــد تحریم ه ــا از گزن ــد ت 2۰۱8 انجــام دهن
قوانیــن امریــکا مصــون بماننــد. همچنیــن ایــن تحریم هــا اشــاره می کنــد کــه 
از 6 آگوســت 2۰۱8، تحریم هــای مربــوط بــه خریــد یــا دسترســی بــه 
ــزات  ــا فل ــال ی ــارت ط ــران، تج ــط ای ــکا توس ــی دالر امری ــکناس های بانک اس
گران بهــا توســط ایــران، فــروش، عرضــه یــا انتقــال مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
گرافیــت و فلــزات خــام یــا نیمه تمــام مبــدأ ایــران یــا بــه مقصــد ایــن کشــور، 
ــد،  ــران، خری ــال ای ــروش ری ــا ف ــد ی ــا خری ــط ب ــه مرتب ــل توج ــالت قاب معام
اشــتراک یــا تســهیل انتشــار دیــون حاکمیتــی ایــران و بخشــی از خودروســازی 
ایــران مجــددا برقــرار خواهنــد شــد و در عیــن حــال مجــوز عمومــی واردات 
فــرش و مــواد خوراکــی از ایــران و مجــوز فعالیت هــای مبتنــی بــر محوزهــای 
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مشــخصی کــه در ارتبــاط بــا سیاســت اعطــای مجــوز مرتبــط بــا فعالیت هــای 
ــات و  ــافربری و قطع ــای مس ــادرات هواپیماه ــا بازص ــادرات ی ــه ص ــوط ب مرب
ــد، نیــز برقــرار خواهنــد شــد. از  ــه ایــران صــورت گرفته ان خدمــات مربوطــه ب
آن مهم تــر اینکــه از تاریــخ 4 نوامبــر 2۰۱8، تحریم هــای ثانویــه علیــه 
ــران مجــددا اعمــال خواهنــد شــد.  ــی ای ــرژی و مال حوزه هــای کشــتی رانی، ان
ــی و هــم  ــکا، هــم شــرکت های امریکای ــم امری ــه موجــب تصمی هــم اینکــه ب
شــرکت های غیرامریکایــی بایــد بــه ســرعت مــوارد حساســیت برانگیز مربــوط 
بــه خــود در ارتبــاط بــا ایــران را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد و میــزان امــکان 

قرار گرفتن در معرض تحریم های مرتبط با ایران را تعیین کنند.  
متاســفانه تحریم هــا فراگیــری باالیــی دارد و در ایــن شــرایط اینکــه امــروز 
ــرای گســترش  ــا ب ــکا و اروپ ــان امری ــا روی موضــوع اســتفاده از شــکاف می م
ــه نظــر  ــه ب ــم، کمــی غیرواقع بینان ــا اســتفاده کنی ــا اروپ ــان ب ــط تجاری م رواب
ــران  ــا ای ــاط ب ــورد ارتب ــا در م ــم اروپ ــن ه ــش از ای ــه پی ــد. کمااینک می رس
ــک  ــفر دیپلماتی ــد س ــی در چن ــت و حت ــه ای داش ــیار محتاطان ــای بس رفتاره
هیئت هــای تجــاری ایرانــی بــه اروپــا هــم بارهــا ایــن انتقــاد از طــرف 
بخش خصوصــی ایــران بــه آنهــا وارد شــد کــه در مــورد رابــط بــا ایــران رفتــاری 
ــاق رخ  ــن اتف ــکا و شــجاعانه تر داشته باشــند کــه متاســفانه ای مســتقل از امری

نداد. 
ــکا و  ــت های امری ــان سیاس ــی می ــی واگرای ــه حت ــل اینک ــل تام ــه قاب نکت
ــدی را  ــای جدی ــم چالش ه ــران ه ــه ای ــا علی ــع تحریم ه ــر وض ــر س ــا ب اروپ
ــاده ترین  ــد. س ــاد می کن ــران ایج ــا ای ــرارداد ب ــرف ق ــرکت های ط ــرای ش ب
ــه ســردرگمی پرســنل،  ــی منجــر ب ــن واگرای ــه ای ــه ادام ــن اســت ک ــال ای مث
ــران در  ــا ای ــه ب ــود ک ــی می ش ــی کمپانی های ــی و مدیریت ــای کارشناس نیروه
ــی  ــه شــرکت های اروپای ــن اســت ک ــه ای ــت واقع بینان ــاط هســتند. وضعی ارتب
بایــد میــان توجــه بــه قوانیــن محلــی و نادیــده گرفتــن تحریم هــای امریــکا و 
یــا دقــت بــه قوانیــن بین المللــی تحــت اختیــار امریــکا در جهــت رعایــت آنهــا، 
یــک راه حــل را انتخــاب کننــد. اســاس محاســبه شــیوه رفتــاری در ایــن دوره 

زمانی از سوی شرکت ها برای آنها هزینه زاست. 



سراب توسعه196

امــا اصــل ماجــرا ایــن اســت کــه در ایــن وضعیــت مــا بایــد چــه کنیــم؟ 
نظــام در ایــن شــرایط بایــد بــا واقع بینــی اقــدام بــه پیش بینــی و آینده پژوهــی 
ــا هرکــدام از آنهــا کنــد.  ســناریوهای پیــش رو و همچنیــن شــیوه برخــورد ب
ــا  ــی قطع ــد ول ــخت گیرانه باش ــی س ــناریوها کم ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ممک
باعــث می شــود کــه اقتصــاد ایــران مقهــور تحــوالت پیش  رو نشــود.  ســناریوی 
ــش  ــا پی ــا کج ــا ت ــه تحریم ه ــد ک ــتوار باش ــور اس ــن مح ــر ای ــد ب اول می توان
می رونــد و چــه نتایجــی دارنــد؟ ســناریوی دوم بایــد پیش بینــی کنــد کــه در 
ــر غــذا، کشــور بایــد چــه  ــد نفــت در براب صــورت تحریــم نفتــی و ایجــاد رون
تدبیــری داشــته باشــد؟ ســناریوی ســوم بایــد بــه صــورت مشــخص بــه ایــن 
موضــوع بپــردازد کــه آیــا امــکان جدیــدی بــرای ادامــه مذاکــرات و گفت وگوهــا 

وجود دارد یا نه؟ 
متاســفانه سیاســت داخلــی و منازعــات جناحــی بــه اولویــت بــرای برخــی 
نخبــگان، رســانه ها و جریان هــای فکــری تبدیــل شــده  و ایــن درحالــی اســت 
کــه اکنــون منافــع بلندمــدت و مــادی کشــور در خطــری اساســی قــرار دارنــد. 
جامعــه ایــران بــرای عبــور از ایــن شــرایط خطرنــاک نیازمنــد وحــدت، اعتــدال 
و آرامــش اســت. اینکــه چهره هــای سیاســی صفحــات رســانه ها را بــه 
افشــاگری علیــه یکدیگــر یــا گوشــزدکردن اشــتباهات گذشــته پــر کننــد، هیچ 
ــت  ــاد اولوی ــدارد. اقتص ــگان ن ــردم از نخب ــد م ــع امی ــر از قط ــی به غی حاصل
قطعــی و مطلــق امــروز ایــران اســت. در حــال حاضــر گزینه هــای پیــش روی 
اقتصــاد ایــران بــه شــدت محــدود شــده و بــا وجــود تمــام پتانســیل ها، جهــان 
بیــرون از امکانــات مــا اطــالع درســتی نــدارد. امــروز بایــد تــالش کنیــم تــا بــا 
برگــزاری  بین المللــی،  البی گــری  امکانــات  اروپــا،  رســانه ای  ابزارهــای 
همایش هــای جهانــی و مشــارکت در امــور اقتصــادی تــا ســرحد امــکان تــوان 
ــا بازنمایــی کنیــم. ایــن فرصتــی اســت کــه اگــر از  ــه اروپ ــران را ب اقتصــاد ای

دست برود، خسارت های سنگینی به آینده کشور وارد می کند.



 فرصت سوزی 
و عدم تصمیم گیری به موقع

 
بحران اقتصاد ایران نقدینگی است * 

 

امــروز تمــام اقتصــاد ایــران روی خاکســتر تصمیمــات گرفته نشــده و 
اقدامــات به سرانجام نرســیده، نشسته اســت. چشــم دوختــن بــه فضــای 
ــق و  ــا شــاید از رهگــذر تواف ــدل شــده ت ــد ب ــه دردی جدی ــی هــم ب بین الملل
تفاهــم بــا امریــکا اثراتــی حاصــل شــود کــه دردهــای اقتصــاد ایــران را ماننــد 
ــاالن  ــان و فع ــت اقتصاددان ــه اکثری ــور ک ــی همان ط ــد. ول ــان کن ــا درم کیمی
ــرون  ــه در بی ــا ن ــان درد م ــد، درم ــد می کنن ــور تایی ــوز کش ــادی دلس اقتص
مرزهــا، کــه دقیقــا نــزد مدیــران کشــور اســت. خروجــی نیــز زمانــی حاصــل 
سیاســت  و  برداریــم  عمــل  در  محافظــه کاری  از  دســت  کــه  می شــود 

»گفتاردرمانی« را برای همیشه کنار بگذاریم. 

* سرمقاله شماره 74 ماهنامه  آینده نگر/ مرداد ۱۳97
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شــاید بــا قطعیــت بتــوان ادعــا کــرد کــه اولیــن مشــکل دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم »کمتــر شــنیدن« اســت. اتــاق تهــران طــی چنــد ســال گذشــته بــه 
ــرخ  ــازی ن ــورد یکسان س ــه در م ــل 5۳ مرتب ــواه بررســی های رســمی حداق گ
ارز و جهــش ناگهانــی آن، ۳7 بــار در مــورد شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد، و 45 
ــه  ــر ارائ ــکار و نظ ــت راه ــه دول ــب وکار ب ــای کس ــود فض ــاره بهب ــورد درب م
ــی ماننــد ممنوعیــت ثبــت ســفارش  داده  اســت. حتــی در حــوزه زیربخش های
واردات خودروهــای خارجــی بــه دولــت و وزارت صنعــت نامــه رســمی زده شــد 
ــد،  ــه می ش ــی توج ــش  خصوص ــدار بخ ــه هش ــان ب ــان زم ــر در هم ــه اگ ک
حواشــی بعــدی پیــش نمی آمــد. در مــورد حوزه هایــی ماننــد صنعــت فــوالد 
ــاره صنعــت ســیمان حداقــل 7 نظــر فنــی  حداقــل 4 نظــر کارشناســی و درب
ارائــه شــد کــه متاســفانه در کمتــر مــواردی دولــت بــه ایــن توصیه هــا عمــل 
کــرد. صنایــع دارویــی، پتروشــیمی و... هــم بخــش دیگــری از لیســت بلندباالی 
ــه  ــت در شــرایطی ب ــا دول نظــرات بخــش  خصوصــی را تشــکیل می دهنــد. ام
ــای  ــود فض ــون بهب ــه قان ــد ک ــرد و می کن ــی می ک ــات کم توجه ــن موضوع ای
کســب وکار بــه صراحــت اشــاره بــه مشــورت دولــت پیــش از هــر تصمیــم بــا 
ــال های  ــی س ــه خروج ــت ک ــی  اس ــای نگران ــی ج ــی دارد، ول ــش  خصوص بخ
ــای  ــود فض ــون بهب ــکام قان ــدی اح ــر از ۳۰ درص ــق کمت ــا تحق ــته تنه گذش
ــان  ــا صاحب ــورت ب ــل مش ــق اص ــن مطل ــده گرفت ــوده  و نادی ــب وکار ب کس

کسب وکار بوده است. 
ــی  ــاق بازرگان ــن، ات ــات در فرودی ــد از تصمیم ــه بع ــه بالفاصل ــب اینک جال
طــی نامــه ای، از ریاســت جمهوری خواســتار اصــالح آن شــد کــه اوال قیمــت 
ــه  ــخ گویی ب ــکان پاس ــت ام ــا دول ــت، ثانی ــی اس ــی غیرکارشناس 42۰۰ تومان
تمــام نیازهــای بــا ارز 42۰۰ تومانــی را نــدارد و عمــال تقاضــای ارز را افزایــش 
ــن  ــاال رفت ــه ب ــروش، ب ــد و ف ــردن خری ــالم ک ــن قاچــاق اع ــد. همچنی می ده
امــکان فســاد دامــن خواهــد زد. در همیــن زمــان درخواســت شــد کــه ارز بــا 
سوبســید  فقــط بــه کاالهــای اساســی، حســاس و داروهــا اختصــاص یابــد کــه 
در بــازار قابــل کنتــرل و ردیابــی اســت و ســایر کاالهــا می تواننــد از ارز 
ــازار ارز  صادراتــی اســتفاده كننــد کــه باعــث تقویــت صــادرات و تعــادل در ب
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ــا  ــی ب ــنهاد منطق ــت و پیش ــن درخواس ــر ای ــفانه در براب ــا  متاس ــود. ام می ش
پاسخ منفی مواجه شدیم. 

عمــال بعــد از دو مــاه بیــش از 27 میلیــارد تقاضــای ارزی حاصــل شــد و 
جالــب اینکــه همــان کاالهایــي کــه بــا ارز 42۰۰ تومانــی بــه کشــور وارد شــد، 
ــادرات  ــس از آن ص ــت. پ ــروش رف ــه ف ــری ب ــای باالت ــه قیمت ه ــازار ب در ب
کاهــش یافــت، خیلــی از مــواد اولیــه کارخانه جــات معطل انــد، رانــت و فســاد 
ــه  ــت منجــر ب ــدادی از شــرکت های خــاص حاصــل شــده و در نهای ــرای تع ب

صدور بخشنامه های جدیدی شده است. 
بــازار ارز ثانویــه اگرچــه تــا انــدازه ای از التهــاب بــازار کاســته امــا کمــاکان 
بســیاری از نیازهــا بالتکلیــف مانــده اســت. همیــن فراینــد را در مــورد 
پیش فــروش ســکه هــم کــه عمــال بــدون کارشناســی الزم بــه انجــام رســید، 

می توان دید. 
بحــران اقتصــاد ایــران نقدینگــی اســت. روزانــه یــک هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــارد تومــان ب ــه می شــود. پرداخــت ۳5 هــزار میلی ــم نقدینگــی اضاف ــه رق ب
ــت،  ــی دول ــی مال ــده، بی انضباط ــل ش ــاری منح ــی و اعتب ــای مال صندوق ه
پرداخــت یارانــه نقــدی بــه آحــاد مــردم، بحــران نظــام بانکــی، کســری بودجــه 
دولــت، متعــادل نکــردن ســاالنه قیمت هــای حامل هــای انــرژی و ارز، و رکــود 
ــرخ  ــار ن ــد بی مه ــت رش ــری در جه ــل موث ــی عوام ــاد همگ ــم براقتص حاک
نقدینگــی بــه حســاب می آینــد. بــر ایــن اســاس تــا پایــان ســال جــاری بایــد 
ــم  ــای پیــش روی ه ــق بیشــتر برخــی از بحران ه ــورم و تعمی شــاهد رشــد ت

باشیم. 
ــد آگاه  ــهروندان بای ــردم دارد. ش ــا م ــو ب ــه گفت وگ ــاز ب ــت نی ــروز دول ام
شــوند کــه اصالحــات اقتصــادی بــا دردهــای مقطعــی همراه اســت ولــی نتیجه 
ــا وجــود تمــام نارســایی ها در  بلندمــدت خواهــد داشــت. بخــش  خصوصــی ب
کنــار دولــت آمــاده حرکــت در مســیر اصالحــات اســت. اینکــه امــروز رفتارهای 
دولــت شــفاف شــده، قــدم در مســیر تــازه گذاشــته و به شکســت سیاســت های 
ــوز  ــول بعــدی باشــد. هن ــد ســرآغاز حرکت هــای معق ــرده، می توان ــی پی ب قبل

هم جای اصالح، بهبود و امید به آینده وجود دارد. 
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واقعیــت بــه انــدازه ای کــه گاهــی مدیــران دولتــی تصــور می کننــد پیچیــده 
ــه  ــه نقط ــه در آن ب ــد ک ــی را می خواهن ــب وکار فضای ــان کس ــت. صاحب نیس
ــی، اســتفاده از  ــال کســب  ســودهای آن ــه دنب ــه برســند. آنهــا ب بازدهــی بهین
بی نظمــی بــازار و... نیســتند. شــاید عــده ای باشــند کــه از ایــن دریــای گل آلود 
ــد بخــش  ــا را نبای ــی آنه ــد ول ــد کنن ــزرگ صی ــای ب ــرای خودشــان ماهی ه ب

 خصوصِی مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد. 



توسعه بدون بخش خصوصی 
سراب است

 
اقتصاد ایران برای گسترش شفافیت و مبارزه با فساد به تغییر نگاه نیاز دارد* 

 

چهــل ســال از پیــروزی انقــالب می گــذرد و ســوال اینجاســت کــه در حــال 
ــه  ــد از مقایس ــش بای ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــتاده ایم؟ ب ــا ایس ــر کج حاض

اعداد و شاخص های کالن اقتصادی کمک بگیریم. 
ــه قیمــت ثابــت ســال 8۳( 2 میلیــون  درآمــد ســرانه کشــور ســال 92 )ب
ــرآورد  ــه ســال 56 کــه ایــن عــدد۳/4۱ میلیــون  ب ــود کــه نســبت ب تومــان ب
می شــد، تــا حــدودی کاهــش یافته اســت. البتــه ایــن آمــار مربــوط بــه دوران 
پیــش از تحــوالت ارزی اخیــر می شــود. چناچــه جهــش ناگهانــی نــرخ ارز در 
ســال جدیــد هــم در ایــن محاســبات دیــده شــود، میــان ایــن دو نــرخ تفــاوت 

فاحشی به وجود خواهد آمد. 

* سرمقاله شماره 75 ماهنامه  آینده نگر/ شهریور ۱۳97
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ــه ماشــین آالت بخش خصوصــی  ــن حجــم ســرمایه گذاری در زمین همچنی
در ســال 56 معــادل چهــارده هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن رقــم بازهــم 
ــی ۱4/6  ــزان یعن ــن می ــه همی ــا ب ــم تقریب ــت در ســال 92 ه ــه قیمــت ثاب ب
بــرآورد شده اســت. یعنــی در بهتریــن حالــت بازهــم بــه همــان موقعیــت ســال 

56 بازگشته ایم. 
ســومین شــاخص کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، ضریــب جینــی اســت 
ــه ســال 9۰  ــوط ب ــای مرب ــن برآورده ــم براســاس آخری ــن شــاخص ه ــه ای ک

نسبت به سال 56 به میزان بسیار کمی بهبود یافته است. 
معیارهایــی ماننــد بدمســکنی، حاشیه نشــینی و خــط فقــر هــم تاحــدودی 
ــه طــور  تصویــری واضــح از وضعیــت رفــاه عمومــی کشــور نشــان می دهــد. ب
ــه  ــه طبق ــه متوســط ب ــت طبق ــزش جمعی ــه گذشــته ری خــاص طــی دو ده
ــرای  ــی شده  اســت. ب ــق رفاه پایین دســتی تر موجــب ایجــاد شــکاف های عمی
ــه  ــینی توج ــار حاشیه نش ــد آم ــه رش ــوان ب ــوع می ت ــن موض ــق ای ــم دقی فه
داشــت. به طــوری کــه طــی یــک دوره زمانــی 2۰ ســاله، رشــد حاشیه نشــینی 

بیش از دو برابر بوده است. 
ــروش،  ــوزش و پ ــان، آم ــت و درم ــد بهداش ــاخص هایی مانن ــه در ش البت
ــل  ــی رشــدهای قاب ــت زندگ ــود کیفی ــت علمــی و بهب ــی، موقعی ــوزش عال آم
ــاخص ها  ــی ش ــاص برخ ــور خ ــه ط ــت. ب ــت آمده اس ــی به دس ــس و توجه لم
ــخصی،  ــودروی ش ــردم از خ ــدی م ــکن، بهره من ــت مس ــزان مالکی ــد می مانن
دسترســی بــه اینترنــت و موبایــل، دسترســی روســتایی بــه راه هــای آســفالته، 
دسترســی بــه تلفــن ثابــت و امکانــات مســتقر در منازل مســکونی ماننــد حمام، 
ــون و...در  ــد تلویزی ــخصی مانن ــاه ش ــات رف ــدی از امکان ــپزخانه و بهره من آش

مقایسه با دوره مورد بررسی به شدت رشد داشته است. 
امــا در حــوزه ه خــاص اجتماعــی کــه نمایانگــر وضعیــت رفتــاری و اخالقــی 
ــا  ــت. آماره ــورت گرفته اس ــت ص ــس رف ــم پ ــفانه بازه ــت، متاس ــه اس جامع
نشــان می دهــد. طــی ســال پایانــی دهــه پنجــاه تعــداد زندانیــان کشــور ۱7 
ــر یعنــی ۱5  ــن عــدد در حــال حاضــر 27۰ هــزار نف ــوده کــه ای ــر ب هــزار نف
برابــر بــرآورد می شــود. درحالــی کــه طــی ایــن دوره زمانــی جمعیــت کشــور 
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بــا رشــد 2.5 برابــری از متوســط ۳5 میلیــون نفــر بــه 8۰ میلیون رسیده اســت. 
چک هــای  قضایــی،  پرونده هــای  تعــداد  ماننــد  دیگــری  شــاخص های 
برگشــتی، ورشکســتگی و نزاع هــای خیابانــی هــم موقعیــت اقتصــادی و 

اجتماعی کشور را نمایان  می سازد. 
آلودگــی  ماننــد  محیطــی  زیســت  شــاخص های  وضعیــت  بررســی 
وخشکســالی هــم تاییــد می کنــد میــزان اســتفاده و یــا اســتفاده ناصحیــح از 
منابــع کشــور موجــب تضعیــف محیــط زندگــی عمومــی مــردم شده اســت. در 
ــده،  ــای آالین ــد خودروه ــد تولی ــری مانن ــوارد موث ــی م ــورد شــاخص آلودگ م
اســتفاده از بنزیــن آالینــده وارداتــی یــا داخلــی، فعالیت هــای صنعتــی آالینــده، 
عــدم وجــود ســاختار حمــل و نقــل عمومــی  بــه منظــور تشــویق جامعــه بــه 
ــات و در نهایــت فقــدان سیاســت گذاری های بلندمــدت  اســتفاده از ایــن امکان

و موثر همگی کشور را به این نقطه رسانده است. 
عــالوه برآنچــه بیــان شــد می تــوان بــه مــوارد دیگــری هــم اســتناد کــرد 

که نظام اقتصادی را به خطر انداخته است: 
۱- متاســفانه فســاد ماننــد موریانــه بــه تمــام ارکان کشــور رخنــه کــرده و 
ــرانجام  ــه س ــادی ب ــه روال ع ــه ب ــت ک ــوان یاف ــی می ت ــر فعالیت ــا کمت تقریب

برسد. البته فسادهای سازمان یافته خود حکایت دیگری دارد. 
2-کاهــش اعتمــاد عمومــی جامعــه نســبت بــه نظــام تصمیم گیــری کشــور 
هــم چنــان وســیع شــده کــه دیگــر هیــچ تحلیل گــری قــدرت تکذیــب آن را 

ندارد. 
ــور را در 5  ــادی کش ــام اقتص ــدی نظ ــل ناکارآم ــی عوام ــور کل ــه ط ــا ب ام

عنوان می توان خالصه کرد:
۱- حاکمیت دوگانه 

2- وجود دولت بزرگ و ناکارآمد 
۳- ارگانهای تصمیم گیری متعدد 
4- عدم ارتباط صحیح بین المللی 

5- اقتصاد دولتی 
ــت  ــکل گیری وضعی ــل در ش ــن عام ــه مهمتری ــرد ک ــت ک ــد دق ــه بای البت
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ــور  ــه حض ــا ب ــی دولت ه ــا، بی میل ــعارها و برنامه ه ــارغ از ش ــور، ف ــروز کش ام
ــه  ــگاه چپ گرایان ــر بخش خصوصــی در عرصــه اقتصــاد اســت. متاســفانه ن موث
ــه  ــا وجــود تاکیــد اســناد باالدســتی ب اوایــل انقــالب در ســال های بعــدی و ب
خصوصی ســازی همچنــان تــداوم یافتــه و مانــع از شــکل گیری اقتصــاد متکــی 
ــزرگ و  ــه روز ب ــت روز ب ــوض دول ــا در ع ــت. ام ــی شده اس ــه بخش خصوص ب

بزرگتر شده و در تمام شئون زندگی مردم نقش پیدا کرده است. 
درحال حاضــر  و حتــی بــا وجــود چندیــن بــار بازنگــری در سیاســت هــای 
خصوصی ســازی همچنــان دولــت و شــرکت های شــبه دولتــی رقبــای 
ــه  ــی ک ــه دولت ــه اینک ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــمار می آین ــه ش بخش خصوصــی ب
ــورت از  ــت مش ــاز از دریاف ــود را بی نی ــت خ ــی نیس ــه بخش خصوص ــی ب متک
صاحبــان کســب وکار می دانــد و در نهایــت تصمیماتــی را بــه اجــرا می گــذارد 
ــن  ــارز چنی ــه ب ــد. نمون ــان می بینن ــه از آن زی ــم جامع ــود و ه ــم خ ــه ه ک
رفتــاری مربــوط بــه مصوبــات اخیــر دولــت در خصــوص ارز اســت. در طــول 5 
ســال گذشــته پارلمــان بخش خصوصــی بارهــا در مــورد ســرکوب قیمــت ارز و 
ــی  ــن توجه ــی کوچکتری ــدار داد ول ــت هش ــه دول ــی ب ــرل نقدینگ ــدم کنت ع
صــورت نگرفــت تــا بحــران ارزی بهــار امســال رخ داد و دولــت مجبــور شــد بــه 
اتخــاذ تصمیم هــای غیرکارشناســی و بــدون مشــورت در خصــوص ارز و ســکه 
ــت متوجــه خطــای  ــر دول ــا تاخی ــد و بازهــم ب ــی بع ــه مدت ــد. البت دســت بزن
خــود شــد ولــی متاســفانه زمانــی از اثــرات ایــن تصمیــم اشــتباه اطــالع یافــت 
مابه التفــاوت  شــده بود.  پرداخــت  سوبســیدی  ارز  دالر  میلیــارد  کــه ۱5 
ــی  ــان یعن ــارد توم ــزار میلی ــازار حــدود 8۰ ه ــا قیمــت ب ــن ارز ب پرداخــت ای

بیش یکسال بودجه عمرانی کشور برآورد می شود. 

نتیجه گیری 
ــی در  ــت بی ثبات ــی در نهای ــش خصوص ــد بخ ــدم رش ــزرگ و ع ــت ب دول
اقتصــاد را بــه وجــود آورده اســت. در محیــط ناســالم و هــوای آلــوده علــف هــرز 
ــد بــه حیــات پویــا و  رشــد می کنــد و بخش خصوصــی ســالم و مولــد نمی توان
رو بــه رشــد ادامــه دهــد. در نتیجــه جامعــه نیــز نســبت بــه تمــام فرآیندهــای 
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اصالحــی بی اعتمــاد می شــود چراکــه محصــول رفتارهــا را در گســترش فســاد 
و رانت ارزیابی می کند. 

اگرچــه درتمــام ســال های بعــد از انقــالب بــه طــور متوســط رشــد 
اقتصــادی بیــن 2 تــا ۳ درصــد بــوده امــا ایــن رشــد بــه توســعه پایــدار منتهــی 
نشــد چراکــه عنصــر اصلــی توســعه، حضــور کارآفرینــان ســالم و مولــد اســت 
کــه هــم رقابــت را گســترش می دهنــد هــم بــه شــفافیت کمــک می کننــد و 
ــای  ــل فض ــادآمیز مخ ــر فس ــا عناص ــارزه ب ــه مب ــی ب ــورت درون ــه ص ــم ب ه
ــه کشــورهایی  ــرد ک ــد توجــه ک ــه بای ــه طــور نمون ــد. ب کســب وکار می پردازن
ــدون  ــدام ب ــچ ک ــزی هی ــه، ســنگاپور و مال ــی، ترکی ــره جنوب ــن، ک ــد چی مانن

اتکاء به بخش خصوصی توسعه پیدا نکردند. 
امــروز ثبــات کشــور در گــروه اتحــاد ملــی اســت. حاکمیــت بایــد بپذیــرد 
ــد.  ــتفاده کن ــدی اس ــر و کلی ــر موث ــوان بازیگ ــه عن ــی ب ــه از بخش خصوص ک
حضــور صاحبــان کســب وکار در فرآیندهــای اقتصــادی کشــور موجب شــفافیت 
بیشــتر، کاهــش میــزان فســاد و بهبــود روابــط اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای 
جهــان می شــود. در ایــن دوره حســاس نبایــد ایــن مزیت هــا نادیــده 

گرفته شود.





ضرورت تشکیل ستاد مقابله با تحریم ها 
 

ده پیشنهاد بخش خصوصی 
به دولت برای بهبود وضعیت عمومی اقتصادی کشور* 

 

امریــکا طــی یــک ســال گذشــته بیشــترین تــالش خــود را بــرای اعمــال فشــار 
بــر ایــران بــه کار گرفته اســت. هیئــت حاکــم و همچنیــن ترامــپ همگــی از 
چهره هــای ضــد ایرانــی بــه شــمار می آینــد کــه بــا مواضــع بســیار تنــد و خشــمگین 
ــازند.  ــراه س ــا خــود هم ــران ب ــه ای ــز علی ــی را نی ــد فضــای بین الملل ــالش کرده ان ت
ترامــپ بــا انتصــاب افــراد سرســخت مخالــف ایــران و همچنیــن ایجــاد اتــاق فرمانــی 
کــه تمــام سیاســت های دولتــش را در ایــن جهــت هماهنــگ و همگــن می ســازد، 
ــه خروجــی مشــخص در مــورد اقتصــاد  ــی را ب ــد اجمــاع جهان امیــدوار اســت بتوان

ایران تبدیل کند. 
ــیار  ــکا بس ــای امری ــار تحریم ه ــه این ب ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــفانه ش متاس

* سرمقاله شماره 76 ماهنامه  آینده نگر/ مهر ۱۳97
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جــدی و هوشــمندانه طراحــی شده اســت. آنچــه ترامــپ را از روســای جمهــور قبلــی 
خطرناک تــر می ســازد، رفتارهــای ناگهانــی و بــدون قاعــده اوســت. ترامــپ روشــی 
را در پیــش گرفتــه کــه تقریبــا جامعــه سیاســی امریــکا را نیــز شــوکه کــرده اســت. 
ــت  ــن باله ــد همی ــم می توان ــران ه ــرای اقتصــاد ای ــزرگ ب ــانس بســیار ب ــه ش البت
ــد،  ــی نشــان می ده ــر منطق ــای کمت ــدازه او رفتاره ــه هران ــد چراک ــاری او باش رفت
ــی بیــش از  ــوان توافقــی بین الملل ــه عن ــار ســند برجــام ب ــه اعتب ــی ب جامعــه جهان

گذشته اعتماد خواهد کرد. 
امــا مســئولیت ملــی امــروز مــا ایــن اســت که بــا تمــام قــوا در مقابــل تحریم های 
ــه  ــه طــور کامــل ب امریــکا ایســتادگی کنیــم. در جریــان مناقشــات اخیــر، ایــران ب
تعهــدات خــود عمــل کــرد، مســیر توســعه و همــکاری بــا اقتصــاد جهانــی را پیــش 
گرفــت و ابــراز آمادگــی کــرد تــا نقطــه موثــری در اقتصــاد جهانــی باشــد. بنابرایــن 
اگــر امــروز در مقابــل زیاده خواهــی امریــکا در مســیر منطقــی و معقــول ایســتادگی 

کنیم، از نظر جامعه جهانی عملی صحیح و دیپلماتیک را به انجام رسانده ایم. 
بــرای پیــروزی در ایــن جــدال بایــد چنــد اصــل مــورد توجــه قــرار گیــرد. اروپــا 
همچنــان در تــالش اســت تــا بســته ای معقــول بــرای همــکاری اقتصــادی بــا ایــران 
ارائــه دهــد. در همایشــی کــه میزبــان ســفرای کشــورهای اروپایــی در اتــاق تهــران 
بودیــم، همگــی آنهــا بــا نهایــت خوشــحالی ابــراز امیــدواری می کردنــد کــه بتواننــد 
ــد  ــی بای ــن دوره زمان ــد. در ای ــه دهن ــران ادام ــا ای ــود را ب ــادی خ ــکاری اقتص هم
بتوانیــم روابــط خــود را بــا اروپــا بیــش از گذشــته توســعه دهیــم ولــی از ایــن اصــل 
هــم نبایــد غافــل شــویم کــه اروپــا تــوان مقابلــه یــا ایســتادن برابــر امریــکا را نــدارد. 
از ايــن رو ضمــن هرچــه قوی تــر کــردن روابــط بــا اروپــا، چیــن و روســیه بایــد بــه 

ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم. 
مهم تریــن عامــل مقابلــه بــا فشــارهای امریــکا وحــدت در داخــل کشــور و ایجــاد 
وفــاق ملــی چــه در حــوزه  سیاســی و چــه در حــوزه اقتصــادی اســت. دولــت نیازمند 
ــم  ــه تحری ــد سیاســت هایي را علي ــا بتوان ــه اســت ت ــی جامع ــاد عموم ــای اعتم احی
امریــکا اجرایــی کنــد. در حــوزه اقتصــادی وقتــی اهالــی کســب و کار اعتمــاد خواهند 
ــیل و  ــرورت دارد از پتانس ــن رو ض ــد. از ای ــرار گیرن ــورت ق ــرف مش ــه ط ــرد ک ک

ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید. 
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ــن دوره  ــور از ای ــرای عب ــر الزم ب ــه تدابی ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــفانه ب ــا متاس ام
ســخت اندیشــیده شده باشــد. اخیــرا مقــام معظــم رهبــری نیــز در جلســه هیئــت 
ــت  ــت دول ــه هیئ ــان ب ــته اند. ایش ــاره داش ــی اش ــیار مهم ــوع بس ــه موض ــت ب دول
ــد کــه نظــرات بخش خصوصــی را »بخواننــد و بشــنوند و ببیننــد«. رویکــرد  گفته ان
رهبــر انقــالب در مقابــل بخــش  خصوصــی قابــل تقدیــر و قدردانــی اســت. ایشــان به 
ــور  ــادی کش ــرگان اقتص ــرف خب ــای ح ــا پ ــه دولت ه ــد ک ــد می کنن ــتی تاکی درس
بنشــینند و از دل ایــن همفکــری، راهکارهــای واقعــی و برآمــده از دانــش و تجربــه را 
بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور اســتخراج کننــد. پیــش از ایــن هــم ایشــان 
در جریــان ابــالغ اصــل 44 قانــون اساســی، سیاســت های خصوصی ســازی و برنامــه 
اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد بســیاری بــه حرکــت در مســیر اقتصــاد مردمــی و اقتصــاد 
ــر  ــت در براب ــرای مقاوم ــا ب ــروز نه تنه ــا ام ــه م ــب اینک ــا  جال ــته اند. ام ــن داش ام
تحریم هــا برنامه هــای جــدی پیــش نگرفته ایــم، کــه بعضــی از اقدامــات هــم منجــر 
ــری را  ــات رهب ــد بیان ــل بای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی شده اس ــای داخل ــه تحریم ه ب
فصل الخطــاب همــه مناقشــات قــرار دهيــم و بــا مشــارکت آحــاد ملــت بــه خصــوص 
ــن  ــن و بهینه تری ــارت کوتاه تری ــت و تج ــاد، صنع ــوزه اقتص ــاخص در ح ــراد ش اف
ــوارد  ــن م ــی از ای ــه برخ ــم. ب ــش گیری ــا پی ــور از بحران ه ــرای عب ــا را ب روش ه

می توان چنین اشاره کرد:
ــه فرماندهــی  ــا تحریم هــا ب ــه ب ــا عنــوان رصــد مقابل ــک: تشــکیل ســتادی ب ی
ــد  یــک مدیــر مقتــدر و صاحــب دانــش و صالحیــت در حــوزه اقتصــادی کــه بتوان
ــا همــکاری شــورای هماهنگــی کــه توســط  ــر نظــر مســتقیم رئیس جمهــور و ب زی
رهبــری ایجــاد شــده، مهم تریــن مشــکالت مربــوط بــه حــوزه تحریم هــا را بررســی 
ــد همان طــور کــه رهبــری اخیــرا اشــاره  و حــل و فصــل کنــد. ایــن ســتاد می توان
ــی و  ــش  خصوص ــل بخ ــکان تعام ــد ام ــای هدفمن ــاد مکانیزم ه ــا ایج ــد، ب کرده ان

دولت در این حوزه را به باالترین سطح ممکن ارتقا دهد. 
ــش  ــورت کاه ــه در ص ــز ک ــن تمرک ــا ای ــش  رو ب ــناریوهای پی ــف س دو: تعری
صــادرات نفــت حتــی تــا انــدازه صفــر یــا زیــر یــک و نیــم میلیــون بشــکه، چطــور 
بایــد بتــوان اقتصــاد کشــور را اداره کــرد و از آن مهم تــر همچنــان راه هــای ارتبــاط 

اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت. 
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ســه: متناســب بــا هرکــدام از ســناریوهای پیش بینی شــده، برنامه هــای 
ــای  ــام حوزه ه ــد تم ــا بای ــن برنامه ه ــاده اجــرا شــود. ای ــز طراحــی و آم ــی نی اجرای
اثرگــذار اقتصــادی را تحــت پوشــش قــرار دهــد و مانــع از بــروز بحــران یــا شــوک در 

جامعه شود. 
چهــار: مهم تریــن و شــاخص ترین نقطــه التهــاب اجتماعــی در ایــران، وضعیــت 
معیشــتی پنــج دهــک اول کشــور اســت. بــه همیــن جهــت و بــه منظــور جلوگیــری 
از بــروز آســیب بــه ایــن اقشــار ســریعا بــا اصــالح مکانیزم هــا و شــیوه اجــرا، پرداخــت 

یارانه های مستقیم، نقدی و کاالیی برای آنها برقرار شود. 
ــه خصــوص در دوران بحــران ارزی  ــج: متاســفانه طــی چنــد مــاه اخیــر و ب پن
ــه  ــه کشــور وجــود داشــت. ب ــورد شــیوه بازگشــت ارز ب ــائبه های بســیاری در م ش
ــا ارز حاصــل از  ــی ایجــاد شــود ت ــت امکان ــت و جدی ــه فوری ــد ب همیــن جهــت بای

صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فوالد به کشور بازگردد. 
شــش: خــوراک پتروشــیمی ها بــه قیمــت ارز آزاد محاســبه و از محــل 

مابه التفاوت هزینه های یارانه ها تامین شود. 
ــه  ــا پرداخــت یاران ــرژی تعدیــل شــود و ب ــت: ســریعا قیمــت حامل هــای ان هف
ــه  ــت در جامع ــری و عدال ــت، از قاچــاق جلوگی ــه آحــاد مل ــل ب نقــدی حمــل و نق

برقرار شود. 
هشت: امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود. 

ــتان،  ــتان، افغانس ــایگان )پاکس ــازار همس ــا ب ــی ب ــش  خصوص ــاط بخ ــه: ارتب نُ
ــه خصــوص  ــت شــود. ب ــا تقوی ــا آنه ــراق( گســترش داده و دادوســتد ب ــه و ع ترکی
موانــع موجــود بــر ســر راه ایــن ارتبــاط بایــد بــه ســرعت از میــان بــرود. بــه ایــن 
ترتیــب هــم صــادرات افزایــش می یابــد و هــم واردات اقالمــی کــه بــا تحریــم مواجــه 

شده اند از طریق این کشورها به انجام می رسد. 
ده: در مصــارف دولــت صرفه جویــی صــورت گیــرد و تــا حداقــل ممکــن کاهــش 
یابــد. ضمــن اینکــه تدابیــر الزم جهــت کنتــرل نقدینگــی و ایجــاد انضبــاط بانکــی 

نیز اندیشیده و اجرایی شود.



 مشارکت عمومی در تصمیم گیری
راه نجات کشور 

 
بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نیست* 

 

ــه  ــم ک ــالش کنی ــد ت ــرار دارد و همــگان بای ــری ق ــا در شــرایط خطی کشــور م
مســیر پیشــرفت کشــور را در چنیــن شــرایطی همــوار ســازیم. اتــاق بازرگانــی تهران 
بــه عنــوان پارلمــان بخشــی از جامعــه و دربرگیرنــده بخــش مهمــی از جامعــه بخــش 
ــا درک چنیــن وظیفــه و مســئولیتی می کوشــد فضــای کســب وکار را   خصوصــی، ب
بــا همــکاری دیگــر بخش هــای جامعــه مســاعد ســازد. در ایــن راه ناهمــواری بســیار 
اســت و تــالش و همتــی دوچنــدان می خواهــد. اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای ایفــای 
چنیــن مســئولیتی بیــش از هرچیــز بایــد نظــرات و دیــدگاه اعضــای خــود را در مورد 
وضعیــت اقتصــاد و عواملــی کــه بــر فضــای کســب و کار موثرنــد بشناســد. از ایــن رو 
ــا  ــار از گروهــی از متخصصــان نظرســنجی دعــوت کردیــم کــه ب ــرای نخســتین ب ب

* سرمقاله شماره 77 ماهنامه  آینده نگر/ آبان ۱۳97
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مطالعــه دقیــق و بــا اســتفاده از روش هــای علمــی بــه پرســش های مــا پاســخ دهنــد. 
دو پرســش کلــی در ایــن مــورد مطــرح کردیــم. پرســش اول ایــن بــود کــه اعضــای 
اتــاق آینــده فعالیــت اقتصــادی کشــور را چگونــه می بیننــد، و تــا چــه حــد فضــای 
کســب وکار را مســاعد می داننــد؟ دوم آنکــه بــرای اتــاق چــه نقشــی در مســیر مــورد 

نظر قایل اند؟ 
ــت  ــه اکثری ــد ک ــان می ده ــد نش ــت آم ــه دس ــه ب ــن مطالع ــه از ای ــی ک نتایج
ــه  ــد کــه اگــر سیاســت گذاری و شــیوه اداره اقتصــاد ب ــاق معتقدن قاطــع اعضــای ات
ــادی  ــده اقتص ــد. آین ــری روی نمی ده ــد، تغیی ــی بمان ــی باق ــورت فعل ــن ص همی
ــرای  ــت. ب ــش نیس ــی در پی ــرای بخش خصوص ــه ب ــور و ن ــرای کش ــه ب ــنی ن روش
نمونــه 79 درصــد معتقدنــد کــه چشــم انداز اقتصــادی کشــور رو بــه وخامــت اســت. 
در مــورد سیاســت هایی کــه در ماه هــای اخیــر در خصــوص ارز بــه عنــوان یکــی از 
موضوعــات مهــم اقتصــادی و عوامــل موثــر بــر وضعیــت کســب و کار اتخــاذ شــده، 
ارزیابــی منفــی وجــود دارد. 79 درصــد معتقدنــد کــه سیاســت های ارزی در جهــت 
تقویــت کســب وکار اقتصــادی نیســت. قابــل انتظــار اســت کــه در چنیــن شــرایطی 
فعــاالن بخــش  خصوصــی وضعیــت خــود را هــم تیــره ببیننــد. نزدیــک بــه همیــن 

نسبت ها معتقدند که وضعیت بخش  خصوصی در آینده بدتر خواهد شد. 
ایــن تصویــر تیــره در مــورد آینــده اقتصــاد کشــور و بخــش خصوصــی بــه خوبــی 
ــش از  ــد بی ــور بای ــت گذاری کالن کش ــی سیاس ــدف اصل ــه ه ــد ک ــان می ده نش
هرچیــز ترســیم چشــم انداز روشــن قــرار گیــرد. از افــراد مأیــوس از آینــده نمی تــوان 
انتظــار داشــت و نجاتــی مقــدور نیســت. نبایــد گمــان شــود که بــا ســخنرانی و وعده 
ــده آن گاه  ــه آین ــد ب ــه امی ــد، بلک ــردم تابان ــای م ــدی در قلب ه ــور امی ــوان ن می ت
ــر وجــود دارد. در  ــرای تغیی ــد اراده ای ب ــردم احســاس کنن ــه م ــرد ک شــکل می گی
همیــن چارچــوب مــا بــه عنــوان فعــاالن بخــش  خصوصــی بــر ایــن باوریــم کــه در 
ــن  ــده روش ــد، آین ــر می کن ــر روز تغیی ــات ه ــت ها و تصمیم ــه سیاس ــی ک وضعیت
حاصــل نخواهــد شــد. بســیاری از فعــاالن بخــش خصوصــی هــم نســبت بــه تــداوم 
ــت های  ــم: سیاس ــن تر بگوی ــد روش ــد. بگذاری ــدی ندارن ــت ها امی ــتمرار سیاس و اس
ــه در آن  ــی اســت ک ــر از وضعیت ــند بهت ــته باش ــات داش ــداوم و ثب ــم ت ــر ه ــد اگ ب
ــم  ــب ه ــات عجی ــی از تصمیم ــر برخ ــی اگ ــد. حت ــر کن ــر روز تغیی ــات ه تصمیم
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باشند، برای کسب وکار پیش بینی پذیری مهم است. 
در همیــن مــورد جــا دارد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کنــم کــه سیاســت گذاری 
ــای  ــارکت گروه ه ــزان مش ــن می ــا کمتری ــورت اداری ب ــه ص ــات ب ــاذ تصمیم و اتخ
ذی نفــع، قــادر نیســت رضایــت جامعــه را جلــب کنــد. اگــر گروه هــای ذی نفــع در 
ــوط می شــود،  ــه زندگــی و کار آنهــا مرب ــی کــه ب فرآينــد سیاســت گذاری موضوعات
مشــارکت داشــته باشــند، نه تنهــا نســبت بــه آینــده امیدوارتــر خواهنــد شــد بلکــه 
در پذیــرش مســئولیت نتایــج و کاســته شــدن از آثــار منفــی آن هــم ســهم خواهنــد 

داشت. 
وقتــی فعــاالن اقتصــادی در تصمیمــات مربــوط بــه زندگی کاری شــان مشــارکت 
ــد، نه تنهــا خــود را منــزوی و کنــار گذاشــته شــده احســاس می کننــد، بلکــه  ندارن
انفعــال و احســاس بی تاثیــر شــدن و نارضایتــی را افزایــش می دهنــد. آنهــا احســاس 
ــران و  ــات مدی ــور تصمیم ــد و مقه ــر بگذارن ــد اث ــرایط نمی توانن ــد در ش می کنن
ــدارد. حــس نارضایتــی،  سیاســت گذارانی اند کــه حتــی تصمیماتشــان ثبــات هــم ن

کناره گیری و ناامیدی در چنین وضعیتی تشدید می شود. 
ــاالن  ــد از فع ــده 62 درص ــت آم ــه دس ــنجی ب ــن نظرس ــه از ای ــه ای ک در نتیج
ــر  ــی را از س ــن جهش ــت دالر چنی ــه قیم ــد ک ــور نمی کردن ــی تص ــش خصوص بخ
ــاالن بخــش  خصوصــی در  ــی فع ــه حت ــن اســت ک ــار ای ــن آم ــای ای ــد. معن بگذران
ــا آن  ــره ب ــورت روزم ــه ص ــه ب ــادی ک ــای اقتص ــن متغیره ــی از مهم تری ــورد یک م
ــند. در  ــته باش ــی ای داش ــچ پیش بین ــد هی ــی ارز- نمی توانن ــد -یعن ــروکار دارن س
ــدور  ــم مق ــن ه ــده روش ــرد آین ــی ک ــده را پیش بین ــوان آین ــه نمی ت ــی ک وضعیت

نخواهد بود. 
ــج ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه اکثریــت اعضــای  از طــرف دیگــر نتای
اتــاق عملکــرد ســازمان مالیاتــی، ســازمان تامیــن اجتماعــی، گمــرکات و بانک هــا را 
ــرد  ــم، عملک ــر بگوی ــر صریح ت ــد. اگ ــت فضــای کســب وکار نمی دانن ــت تقوی در جه
ــد. در شــرایط خطیــری کــه کشــور در آن  ــق کســب وکار می دانن ــع رون آنهــا را مان
قــرار دارد بایــد شــیوه عملکــرد ایــن نهادهــا را بازنگــری کنیــم و آنهــا را بــه شــکلی 

قرار دهیم که زمینه رونق فضای کسب وکار فراهم آید. 
ایــن نتایــج کــه بــه آنهــا اشــاره کــردم نشــان می دهنــد کــه از کجــا بایــد نــور 
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امیــد را در فضــای اقتصــادی کشــور تابانــد. اول آنکــه سیاســت گذاری ها بایــد ثبــات 
داشــته باشــند و بــرای یــک دوره زمانــی معیــن بتــوان اطمینــان داشــت کــه قواعــد 
عمــل چگونــه اســت. دوم بازنگــری در نحــوه عملکــرد نهادهاســت بــه گونــه ای که در 
ــد  ــا صــدای بلن ــه صراحــت و ب ــد. ب ــت فضــای کســب وکار عمــل کنن جهــت تقوی
اعــالم می کنیــم کــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه توانایی هــای کشــور بــرای عبــور از 
ایــن شــرایط اعتقــاد دارد مشــروط بــه آنکــه تدبیــری امکانــات و منابــع را بــه ســمت 
توســعه ســوق دهــد. بارهــا آمادگــی خود را بــرای همــکاری بــا نهادها و دســتگاه های 
حاکمیتــی اعــالم کرده ایــم و در اینجــا دوبــاره آن را تکــرار می کنیــم. مــا اطمینــان 
ــن  ــوان از ای ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــه گون ــور ب ــات کش ــتعداد و امکان ــه اس ــم ک داری
شــرایط خطیــر بــرای همــوار کــردن راه توســعه اســتفاده کــرد و در ایــن راه دســت 
همــکاری خــود را بــه ســوی تمــام نهادهــای حاکمیتــی کشــور دراز می کنیــم. آنچــه 
مــا را بــرای موفقیــت در ایــن مســیر آمــاده می کنــد، مشــارکت عمومــی در 

فرآیندهای تصمیم گیری است. 



پنج چالش نظام تدبیر 
 

چرا اقتصاد ایران توسعه نیافته است؟* 

 
ــی  ــی در رده بندی های ــص داخل ــد ناخال ــران کشــوری اســت کــه از نظــر تولی ای
کــه توســط بانــک جهانــی انجــام می شــود معمــوالً رتبــه ای بیــن 2۰ تــا 26 را بیــن 
ــه خــود اختصــاص می دهــد. در عیــن حــال از نظــر موقعیــت  کشــورهای جهــان ب
جغرافیایــی بــا قــرار گرفتــن در یــک موقعیــت اســتراتژیک، مرزهــای آبــی در جنــوب 
و شــمال، همســایگی بــا ۱4 کشــور و توانایــی ایفــای نقــش کریــدور جنــوب- شــمال 
و شــرق- غــرب، موقعیتــی اســتثنایی دارد. از نظــر برخــورداری از منابــع زیرزمینــی 
نفــت و گاز در صــدر اســت و تنــوع معادنــش مثال زدنــی اســت. همچنیــن از بعــد 
میــراث فرهنگــی و تمــدن چندهزارســاله، بی نظیــر اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه 
چــرا در حــوزه اقتصــاد تــا ایــن انــدازه دچــار مشــکل اســت؟ چــرا مــردم ایــران از 
وضعیــت اقتصــادی خــود و کشورشــان رضایــت ندارنــد؟ چــرا نــرخ بیــکاری تــا ایــن 
انــدازه بــاال و ۱2 درصــد اســت؟ چــرا دهک هــای فقیــر جامعــه زیادتــر شــده اســت؟ 

* سرمقاله شماره 78 ماهنامه  آینده نگر/ آذز ۱۳97
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سرچشمه این مشکالت چیست؟
بــه طــور کلــی ایــن مشــکالت را در نظــام تدبیــر و تصمیــم کشــور می دانــم و 
می توانــم آن را در پنــج ســرفصل بیــان  کنــم: »تصمیــم نگرفتــن یــا دیــر تصمیــم 
گرفتــن«، »آرمانــی اندیشــیدن یــا صفــر و یکــی فکــر کــردن«، »اســتفاده نکــردن از 
ــازی نگرفتــن بخــش  ــی«، »فقــدان دیپلماســی اقتصــادی« و »ب فرصت هــای ناگهان
ــه در اقتصــاد  ــع شــاه بیت مســائلی اســت ک ــج مســئله در واق ــن پن خصوصــی«. ای
ایــران بــا تبعــات و پیامدهــای آن مواجــه هســتیم و بــرای هرکــدام از آنهــا نمونه هــا 

و مصداق های فراوانی وجود دارد.

ــر تصمیــم گرفتــن، نمونه هــای  ــا دی در مســئله تصمیــم نگرفتــن ی مختلفــی در حوزه هــای متفــاوت قابــل اشــاره اســت از جملــه 1
مســئله گروگان گیــری در تســخیر النــه جاسوســی در اوایــل انقــالب. 
ــورد  ــری در م ــفارت، تصمیم گی ــخیر س ــئله تس ــل مس ــارغ از اص ف
ــام  ــئله برج ــه مس ــوان ب ــا می ت ــاد. ی ــر افت ــه تاخی ــیار ب ــا بس ــت گروگان ه سرنوش
ــر  ــه متاخرت ــد. نمون ــام ش ــر انج ــیار دی ــری در آن بس ــه تصمیم گی ــرد ک ــاره ک اش
الحــاق بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم اســت کــه همچنــان در 
ــه  ــن مشــکل ضرب ــز کــم از ای ــری اســت. حــوزه اجتماعــی نی کشــاکش تصمیم گی
نخــورده اســت. در دهــه 6۰ داشــتن دســتگاه ویدئــو یــک چالــش بــود و بعــد تبدیــل 
بــه اســتفاده از ماهــواره شــد. در حالــی کــه آمارهــای رســمی نشــان از ایــن دارد کــه 
بســیاری از خانوارهــا تماشــاگر شــبکه های ماهــواره ای هســتند هنــوز ایــن مســئله 
ــد  ــی مانن ــبکه های اجتماع ــئله ش ــه مس ــوان ب ــت. می ت ــده اس ــف نش ــن تکلی تعیی
ــم  ــوز تصمی ــه هن ــرد ک ــاره ک ــز اش ــگاه ها نی ــوان در ورزش ــور بان ــا حض ــر ی توئیت

مشخصی در مورد آن گرفته نشده و در اجرا نیز نوسان زیادی وجود دارد.
در حــوزه مســائل اقتصــادی امــا مثال هــا از تصمیــم  نگرفتــن یــا دیــر تصمیــم  
گرفتــن فراوانــِی بیشــتری دارد. بــرای مثــال در تمــام چهــل ســالی کــه از انقــالب 
گذشــته اســت، مســئله تعییــن نــرخ ارز محــل مناقشــه بــوده و هنــوز تصویر روشــنی 
از آن بــرای سیاســت گذار، تصمیم گیــر و مــردم وجــود نــدارد. هنــوز تصمیــم 
گرفتــه نشــده اســت کــه ارز را بایــد علــت دانســت یــا معلــول. هــر دولتــی کــه ســر 
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ــه  ــون ب ــه دارد چ ــت نگ ــت ارز را ثاب ــد قیم ــالش می کن ــاز راه ت ــد در آغ کار می آی
ارزش پــول ملــی گــره خــورده و بــه غلــط بــه یــک مســئله ارزشــی و میهنــی تبدیــل 
ــرکوب آن در  ــت و س ــادی اس ــئله اقتص ــک مس ــه ارز ی ــی ک ــت. در حال ــده اس ش
بلندمــدت، نهایتــا منجــر بــه جهــش می شــود. در پنــج ســال گذشــته بیــش از 5۰ 
مــورد هشــدار در قالــب بیانیــه، تذکــر، ســخنرانی و... دادیــم کــه تثبیــت نــرخ ارز در 
ــال  ــر س ــد. از اواخ ــی نش ــه آن توجه ــا ب ــود ام ــر می ش ــکل منج ــه مش ــت ب نهای
گذشــته بعــد از چهــار ســال تثبیــت، رونــد صعــودی قیمــت ارز آغــاز شــد و پــس از 
تعلــل زیــاد در تصمیم گیــری، در نهایــت شــاهد اخــذ یــک تصمیــم خطــا و اشــتباه 
بودیــم کــه  ســرکوب قیمــت، بگیــر و ببنــد و پلیســی شــدن بــازار را در پــی داشــت 

و بیش از پیش به تولید و تجارت ضربه زد.
در حــوزه انــرژی سال هاســت مســئله تعییــن تکلیــف اعطــای یارانــه بــه ســوخت 
در جریــان اســت. مــا جــزو کشــورهایی هســتیم کــه باالتریــن مصــرف ســوخت را 
ــای  ــردن ثروت ه ــن ب ــع و از بی ــدر دادن مناب ــوا، ه ــی ه ــم و نتیجــه آن آلودگ داری
خــدادادی اســت چــون قیمــت ســوخت مناســب نیســت. در همیــن حــال دولــت 
ــاق تهــران در  ــه کار انداختــن سیســتم کارت ســوخت اســت. ات ــه فکــر ب مجــدد ب
پژوهشــی کــه انجــام داد بــه طــور مشــخص نشــان داد که اگرچــه توجیــه تصمیماتی 
چــون بنزیــن ارزان، حمایــت از مســتضعفان اســت امــا در نهایــت خروجــی آن بــه 
کام اغنیاســت. حــدود ۱2 میلیــون خانــوار ایرانــی خــودرو ندارنــد و کارت ســوخت 
بــه آنهــا تعلــق نمی گیــرد در نتیجــه بهــره ای از یارانــه بنزیــن نمی برنــد. در پژوهــش 
اتــاق تهــران نشــان داده شــد کــه برخوردارتریــن دهــک 2۳ برابــر فقیرتریــن دهــک 
از یارانــه بنزیــن ســود می بــرد. در ســال حــدود 2۰۰ هــزار میلیــارد تومــان یارانــه 
بــه بنزیــن تعلــق می گیــرد در صورتــی کــه هزینــه احــداث یــک خــط متــرو تنهــا 
هفــت هــزار میلیــارد تومــان اســت. محاســبه کنیــد کــه بــا یــک ســال یارانــه بنزیــن 

چه تعداد خط مترو می توان احداث کرد.

ــی  ــا »آرمان ــی در کشــور م ــن مشــکل اساســی نظــام مدیریت دومی اندیشــیدن« یــا همــان »تفکــر صفــر و یکــی« اســت. بــرای نمونه در 2
ــت و  ــده ای آن را خیان ــرب، ع ــران و غ ــته ای ای ــق هس ــورد تواف م
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عــده ای آن را خدمــت می خواننــد و بــر ایــن اســاس آن را بــه قضــاوت می نشــینند. 
بایــد بپذیریــم کــه هیــچ مســئله ای خیــر یــا شــر مطلــق نیســت و فایــده و زیــان 
ــه  ــاق ب ــئله الح ــه مس ــود ک ــث می ش ــائل باع ــدن مس ــی دی ــفانه آرمان دارد. متاس
 FATF کنوانســیون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم یــا همــان اجــرای توصیه هــای
بــه یــک مســئله حیثیتــی تبدیــل شــود و دچــار چالش شــود. مــا نیــاز بــه پارادایمی 
داریــم کــه یــک بــار بــرای همیشــه تکلیفمــان را بــا ایــن مشــکالت روشــن و بــرای 

حل آن چاره اندیشی کنیم.

مشــکل ســوم نظــام مدیریتــی کــه بــه آن اشــاره داشــتم از دســت  ــن 3 ــت. ای ــکار لحظه هاس ــان ش ــا هم ــی ی ــای ناگهان دادن فرصت ه
ــد و اگــر از آن اســتفاده نشــود،  ــه دســت می آی فرصت هــا گاهــی ب
ــک  ــعه ی ــد توس ــد رون ــه می توان ــی ک ــی رود؛ بزنگاه های ــت م از دس
کشــور را ســرعت ببخشــد و مســیر را تغییــر دهــد. چیــن یکــی از نمونه هــای توســعه 
اســت کــه موفــق شــد از فرصــت جنــگ ســرد و اختــالف ایجادشــده بیــن اتحــاد 
جماهیــر شــوروی و ایــاالت متحــده امریــکا نهایــت اســتفاده را ببــرد. درســت اســت 
کــه تالش هــای فــردی چــون دنــگ شــیائو پنــگ نبایــد نادیــده گرفتــه شــود امــا 
اســتفاده از ایــن فرصــت طالیــی در توســعه چیــن بســیار مهــم بــوده اســت. در ایــن 
مــورد پیشــنهاد می کنــم کتــاب »آن ســوی دیــوار« را کــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه 

تازگی در مورد چین منتشر کرده است مطالعه کنید.

فقــدان دیپلماســی اقتصــادی را چهارمیــن مشــکل مدیریتــی کشــور  ــدون 4 ــدرن ب ــای م ــوان در دنی ــه نمی ت ــم ک ــد بپذیری ــم. بای می دان
ــت.  ــال داش ــوری فع ــا حض ــی دنی ــن کل ــد و قوانی ــه قواع ــه ب توج
نمی شــود هرجایــی کــه قواعــد و مقــررات بــه نفــع مــا بــود، پیــرو و 
مبلــغ آن باشــیم امــا بــه هرجایــی کــه نپســندیدیم عمــل نکنیــم. ایــن کار در واقــع 
زدن زیــر میــز اســت. درســت اســت کــه می تــوان بــا توجــه بــه منافــع ملــی تصمیــم 
ــا صفــر و یکــی  ــا اصالحــات پذیرفــت ام ــی را هــم ب گرفــت و برخــی قواعــد جهان
عمــل کــردن قابــل قبــول جامعــه جهانــی نیســت. در حــال حاضــر تنهــا کشــور مــا 
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و کره شــمالی اســت کــه خــارج از توصیه هــای FATF عمــل می کنــد و آن را 
نپذیرفته است.

مســئله پنجــم و از دیــد مــن بســیار مهــم، بــاور نداشــتن بــه بخــش  خصوصــی اســت. از ابتــدای انقــالب یــک تفکــر سوسیالیســتی نهفته 5
ــی کشــور تســلط داشــته اســت  ــری و مدیریت ــر نظــام تصمیم گی ب
کــه روح آن را می تــوان در تمــام قوانیــن و مقــررات دیــد. اصــل 44 
قانــون اساســی نیــز بــا درایــت و هوشــمندی رهبــر انقــالب بــه مســئله 

خصوصی سازی پرداخت که متاسفانه درست اجرا نشد.
ــت و  ــر نیس ــی امکان پذی ــش خصوص ــدون بخ ــعه ب ــه توس ــم ک ــروز می دانی ام
کشــورهای توســعه یافته ای ماننــد چیــن، کره جنوبــی، ســنگاپور، هنگ کنــگ و... بــا 
میــدان دادن بــه بخــش خصوصــی توانســتند مســیر توســعه را طــی کننــد. ایــن در 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــم س ــال ۱۳56 حج ــا در س ــور م ــه در کش ــت ک ــی اس حال
خصوصــی در بخــش ماشــین آالت ۱5 هــزار میلیــارد تومــان اســت و ایــن رقــم 4۰ 
ســال بعــد یعنــی ســال ۱۳96 بــه قیمــت ثابــت، همــان مقــدار شــده اســت. یعنــی 

اجازه شکل گیری رقابت و توسعه بخش خصوصی را نداده ایم.
در شــرایط تحریــم اقتصــادی و بــا مشــکالت زیــادی کــه ایــن پدیــده بــه همــراه 
ــد از  ــد، نبای ــران ایجــاد می کن ــرای اقتصــاد ای خطاهــای تصمیم گیــری در داخــل ب
ــر روی  ــد. اگ ــل ش ــی غاف ــادرات غیرنفت ــعه ص ــی توس ــود یعن ــت موج ــا فرص تنه
ــت  ــوی دخال ــه دســت بخــش خصوصــی تمرکــز کنیــم و جل صــادرات غیرنفتــی ب
بی حــد و انــدازه دولــت را بگیریــم، قطعــاً می توانیــم بــا توجــه بــه جهشــی کــه در 
ــد  ــت کنی ــم. دق ــاال ببری ــزان صــادرات را بســیار ب ــرخ ارز ایجــاد شــده اســت، می ن
کشــورهای همســایه مــا ســاالنه حــدود 95۰ میلیــارد دالر واردات دارنــد کــه ســهم 

ایران از این میزان  تنها 24 میلیارد دالر می شود.
امــا هنــوز هــم معتقدیــم کــه نبایــد ناامیــد بــود و می تــوان بــا رعایــت برخــی 
اصــول اولیــه سیاســت گذاری و حکمرانــی و بــاور بــه بخــش  خصوصــی بــه ســمت 

رفتاری معقول برای توسعه کشور رفت. 





چگونه تهدید تحریم را حداقل کنیم؟  
 

در شرایط تحریم هم می توان به اصالحات فکر کرد* 

 
بــه طــور مســلم تحریم هــای امریــکا حداقــل تــا یــک ســال آینــده نه تنهــا کــم 
ــاز  ــر هــم خواهــد شــد. در ایــن شــرایط نی نمی شــود بلکــه حلقــه محاصــره تنگ ت
اســت کــه مذاکــرات خارجــی بــا قــدرت و قــوت در جهــت اجماع ســازی علیــه ایــن 
ــد در  ــکان بای ــا ســرحد ام ــه خصــوص ت ــرود. ب ــا پیــش ب ــا و شکســت آنه تحریم ه
ــکا تــالش  ــف رفتارهــای امری جهــت همســوکردن هرچــه بیشــتر کشــورهای مخال

فعاالنه به کار گرفت. 
بخــش خصوصــی و اقتصــاد ایــران نیازمنــد افزایــش دامنــه ارتباطــات بــا جهــان 
بیــرون اســت. ایــن نیــاز از تهیــه و تجهیــز خطــوط کارخانــه بــه تکنولــوژی خارجــی 
آغــاز می شــود و تــا تامیــن ســرمایه و مــواد اولیــه پیــش مــی            رود. بنابرایــن اســتراتژی 
پیــش روی اقتصــاد ایــران بهره منــدی از تمــام مواهــب اقتصادهــای توســعه یافته تــا 
ــای الزم  ــام پیگیری ه ــا انج ــرفصل آنه ــه در س ــت ک ــدور اس ــن و مق ــرحد ممک س

* سرمقاله شماره 79 ماهنامه  آینده نگر/ دی ۱۳97
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ــه خصــوص از طریــق SPV قــرار  ــا کشــورهای اروپایــی ب ــه اقتصــادی ب ــرای مبادل ب
دارد. همچنیــن بایــد دقــت داشــت کــه بــه مــوازات ایــن اقدامــات، اقتصــاد داخــل 

هم برای شرایط پیچیده تحریمی آمادگی و چابکی الزم را به دست آورد. 
تحریــم در هیــچ شــکل و انــدازه ای اتفاقــی مثبــت و در جهــت توســعه کشــور 
ــه  ــم ک ــرار گرفته ای ــت ق ــن موقعی ــه در ای ــم ک ــد بپذیری ــروز بای ــی ام ــت ول نیس
نمی توانیــم در مقابــل خواســته های نامشــروع امریــکا عقب نشــینی کنیــم. پذیــرش 
ــا نگاهــی دقیــق در جســت وجوی روش هایــی  همیــن اصــل کمــک می            کنــد کــه ب
بــرای اســتفاده از تحریم هــا باشــیم. تحریم هــا بــه طــور طبیعــی توســعه در کشــور 
ــده  ــه رشــدهای پیش بینی ش ــم ب ــوان نمی توانی ــچ عن ــه هی ــد و ب را محــدود می            کن

در برنامه ها دست پیدا کنیم. 
ــاد  ــوان اقتص ــارج از ت ــات خ ــه توقع ــد ب ــت نبای ــن گام نخس ــن در همی بنابرای
کشــور دامــن زده شــود. تکــرار ادعاهایــی ماننــد دســتیابی بــه رشــدهای دورقمــی و 
توســعه متــوازن و به شــتاب منجــر بــه انباشــت مطالباتــی خواهــد شــد کــه دولــت 
ــت دو  ــفافیت و صداق ــت ش ــن موقعی ــدارد. در ای ــا را ن ــه آنه ــخ گویی ب ــوان پاس ت
عنصــری اســت کــه می            توانــد میــان مــردم، کنشــگران اقتصــادی و دولــت وحــدت 

ایجاد کند. 
امــا تحریم هــا اگــر تنهــا یــک مزیــت داشــته باشــد، آن قطــع وابســتگی اقتصــاد 
کشــور بــه نفــت اســت. در ایــن شــرایط بیــش از گذشــته بــر پتانســیل های داخلــی 
ــی کــه طبــق اصــول منطقــی و  ــکا خواهیــم داشــت و در صورت کشــور تاکیــد و ات
معقــول پیــش برویــم، تــا انــدازه زیــادی از گرفتاری هــای اقتصــادی کشــور کاســته 

می            شود. 
همــه اینهــا زمانــی محقــق می            شــود کــه بــرای انجــام هــر تصمیمــی یــک »خــط 
معیــار« ترســیم کنیــم. خــط معیــار یعنــی اینکــه بدانیــم چــه عملی به ســود کشــور 
و چــه رفتــاری بــه زیــان آن اســت. بــا ترســیم ایــن خــط مفاهیــم معنــا می            شــوند 
و کمتــر ســاز مخالــف  در برابــر اصالحــات اساســی اقتصــادی نواختــه خواهــد شــد و 
حداقــل اینکــه فعــاالن اقتصــادی و مــردم متوجــه خواهنــد شــد چــه گــروه، دســته 
ــر  ــه خط ــی را ب ــع مل ــان مناف ــار و عملش ــا رفت ــته ب ــا ندانس ــته ی ــرادی دانس و اف

می            اندازند. 
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امــا در ایــن موقعیــت چــه بایــد کــرد؟ تهدیدهایــی در اقتصــاد ایــران وجــود دارد 
ــاال  ــی ح ــود ول ــاز و مخــل توســعه ب ــم خطرس ــم ه ــان غیرتحری ــی در زم ــه حت ک

بسیار خطرناک و آسیب زاست. به برخی از این موارد می            توان اشاره کرد: 
ریشــه کن کــردن فســاد و رانــت: بــا جلوگیــری از بخش نامه هــا و  دســتور های خلق الســاعه و شــفافیت بیشــتر در قراردادهــا و مقــررات 1
ــرد. در  ــت ک ــر حرک ــفاف و رقابت پذی ــادی ش ــمت اقتص ــه س ــوان ب ــی می            ت دولت
صورتــی کــه رانت زدایــِی جــدی از اقتصــاد ایــران صــورت نگیــرد، قطعــا بحران هــا 

عمق بیشتری پیدا می            کند. 
ــداوم  ــدات، ت ــن تهدی ــن ای ــی از مهم تری ــع: یک ــه از مناب ــتفاده بهین اس ــن روش 2 ــی اســت. ای ــه شــکل کنون ــرژی ب ــای ان ــه حامل ه پرداخــت یاران
پرداخــت بــا منطــق اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی ســازگار نیســت ولــی بــه شــکل 
ــدا  ــردم در آن پی ــدی می شــود کــه نفــع کشــور و م ــداوم رون ــر ت غریبــی اصــرار ب
ــل درک و فهــم اســت.  ــورد همیــن موضــوع قاب ــار در م نیســت. فقــدان خــط معی
براســاس آنچــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس اعــالم کــرده بــه زودی کشــور نیازمنــد 
ــی  ــای ایران ــی از  خانواره ــه نیم ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــن می            ش واردات بنزی
فاقــد وســیله نقلیــه هســتند و بنابرایــن یارانــه بنزیــن بــه نفــع ســه دهــک باالیــی 
ــه میــزان  جامعــه صــرف می            شــود. برآوردهــا نشــان می            دهــد ســه دهــک باالیــی ب
ــد  ــن اســتفاده می            کننــد. رون ــه بنزی ــر بیشــتر از دهک هــای پایینــی از یاران 2۳ براب
ــار  ــر آث ــالوه ب ــی            رود و ع ــاال م ــدی ب ــور تصاع ــن در کش ــوخت و بنزی ــرف س مص

زیان بار محیط زیستی بیش از گذشته عدالت اجتماعی را مخدوش می            کند. 
اســتفاده از موقعیــت جغرافیایــی: موقعیــت طبیعــی کشــور و همســایگی  بــا ۱4 کشــور دیگــر می            توانــد در جهــت تقویــت صــادرات غیرنفتــی مــورد 3
ــورها  ــن کش ــه واردات ای ــه اینک ــل توج ــرد. قاب ــرار گی ــرداری ق ــتفاده و بهره ب اس
ســالیانه 994 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت، در حالــی کــه ســهم ایــران از ایــن 
ــات  ــوان از امکان ــی می            ت ــرایط تحریم ــت. در ش ــارد دالر اس ــا 24 میلی ــارت تنه تج
ــرد؛  ــتفاده ک ــاز کشــور اس ــورد نی ــای م ــن برخــی کااله ــرای تامی ــن کشــورها ب ای
ــه متحــدان  ــا گســترش ســطح تجــارت، تمامــی همســایه ها نیــز ب ضمــن اینکــه ب

قوی برای ایران تبدیل می            شوند. 
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ارز و مزیت هــای آن: اکنــون کــه کشــور هزینــه رشــد قیمــت ارز را  ــه وقــوع 4 پرداخــت کــرده و فســاد ناشــی از ارز چندنرخــی و رانتــی هــم ب
پیوســته، حداقــل عمــل منطقــی ایــن اســت کــه اگرچــه دیرهنــگام امــا دولــت بــه 
ــرای همیشــه ایــن عامــل  ــار ب ــرود و یــک ب ــرخ ارز پیــش ب ســمت یکسان ســازی ن
فســاد و رانــت را از اقتصــاد ایــران حــذف کنــد.  نتیجــه ایــن عمــل بازگشــت ثبــات 

به بازار ارز و کاهش دامنه تغییرات ناگهانی است. 
نظــام بانکــی: موقعیــت کنونــی کشــور ایــن فرصــت را در اختیــار دولــت  ــه 5 ــی و ب ــام بانک ــالح نظ ــه اص ــدی ب ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــرار می            ده ق
خصــوص برخــورد جــدی بــا بانک هایــی کــه در پرداخــت ســود ســپرده از یکدیگــر 
ــردازد. نظــام بانکــی از گلوگاه هــای مخــل فضــای کســب و  ــد،  بپ ســبقت می            گیرن

کار در ایران است که نیاز جدی به تغییر ساختار آن وجود دارد. 
کنتــرل نقدینگــی: نقدینگــی بحرانــی عظیــم در اقتصــاد ایــران اســت. امــا  ــل و 6 ــفافیت در نق ــزار ش ــتفاده از اب ــا اس ــوان ب ــم می            ت ــروز ه ــن ام همی

انتقاالت پولی در مقابل سیل نقدینگی سدی ایجاد کرد. 
تصمیم گیــری جمعــی: در حــال حاضــر کــه وضعیــت اقتصــاد کشــور بــه  دلیــل تحریم هــای داخلــی و خارجــی بحرانــی شــده، زمــان بهره گیــری از 7
مشــورت و تجربــه بخــش خصوصــی کشــور رســیده اســت. دولــت بایــد بتوانــد در 
ــد. در  ــب کن ــان متخصــص را کســب و جل ــری نظــر ذی نفع فرآیندهــای تصمیم گی
ــان  ــون زم ــه اکن ــود ک ــه می            ش ــر مواج ــا خط ــی ب ــر تصمیم ــورت ه ــن ص ــر ای غی

پرداخت هزینه های این گونه نیست. 
همــه  ایــن اقدامــات در دایــره تــوان و قــدرت دولــت قــرار دارد. تنهــا نیــاز بــه 

عزم ملی است. 



تکریم کارآفرینی  
 

 نشان کارآفرینی امین الضرب نماد امید است* 

 
ــن  ــادی از مهم تری ــاالن اقتص ــأن فع ــه ش ــرام ب ــن و احت ــام کارآفری ــم مق تکری
ــن شــرایط اقتصــادی ســخت و ناهنجــار،  ــه در ای ــروز ماســت. اینک ــای                       ام اولویت ه
کســانی ســرمایه و دارایی شــان را بــه کارخانــه و صنعــت تبدیــل می                        کننــد، معنایــی 
بــه غیــر از عالقــه بــه ایــران و تــالش در جهــت توســعه کشــور نــدارد. کارآفرینــی در 
هــر موقعیتــی فضیلــت اســت و در شــرایط امــروز بایــد آن را ازخودگذشــتگی هــم 

بدانیم. 
امســال بــا نیــت ارج نهــادن بــر ایــن فضیلــت ســومین دوره مراســم امین الضــرب 
را برگــزار کردیــم. امــا چــرا از منظــر مــا اهــدای نشــان امین الضــرب بــه کارآفرینــان 

مهم است؟ 
ــاخص ها  ــن ش ــه تعیی ــت ک ــن اس ــرب ای ــان امین الض ــاخص نش ــن ش مهم تری
بــرای انتخــاب برترین هــا و داوری نهایــی هــم بــا معیارهــای بخــش خصوصــی و هــم 

* سرمقاله شماره 8۰ ماهنامه  آینده نگر/ بهمن ۱۳97
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توســط افــراد معتمــد ایــن بخــش بــه انجــام می                        رســد. بنابرایــن کســانی کــه نشــان 
امین الضــرب بــه ســینه آنهــا می                       نشــیند، افــرادی بــه شــمار می                       آینــد کــه از منظــر 
ــم  ــن مراس ــتند. ای ــا هس ــن صالحیت ه ــب باالتری ــور صاح ــی کش ــش خصوص بخ
تــالش می                       کنــد کــه یــک ضعــف بــزرگ را پوشــش دهــد؛ اینکــه صاحبــان کســب 
و کار بــه جــای دولت هــا بــه تکریــم جایــگاه کارآفرینــی بپردازنــد و بــه ایــن عمــل 
شــأن بدهنــد. چشــم بخــش خصوصــی نبایــد همیشــه بــه دولــت باشــد، کمااینکــه 
در کشــورهای توســعه یافته نیــز جوایــز ارزشــمند همگــی ذات مســتقل و غیردولتــی 

دارند. نمونه هایی مانند جایزه نوبل یا اسکار هم چنین اند. 
ــاالن  ــا فع ــازنده ب ــا و س ــکاری پوی ــه در هم ــن اســت ک ــران ای ــاق ته ــدف ات ه
بخــش خصوصــی، امین الضــرب را بــه جایــگاه »نوبــل کارآفرینــی« کشــور برســاند و 
ــت در  ــی و دق ــرای اعتباربخش ــا ب ــزان تالش ه ــال می ــر س ــا ه ــن مبن ــر همی ب
انتخاب هــا بیشــتر می شــود. دسترســی بــه ایــن مهــم دور از ذهــن نیســت چراکــه 
امــروز کارآفرینــان ایرانــی بــه تاریخــی ۱۳5ســاله در نــگاه پارلمانــی تکیــه داده انــد و 

سایه بیش از یک قرن کار و تالش بر سرشان است.  
مجلــس وکالی تجــار 29 ســال پیــش از جنبــش مشــروطیت و در زمانــه ای کــه 
کشــور دچــار فقــر، قحطــی، فســاد، بیــکاری و جنــگ بــود بنا به احســاس مســئولیت 
فعــاالن اقتصــادی بــرای کمــک بــه اقتصــاد ملــی، تاســیس و تشــکیل شــد. همیــن 
گــروه مدتــی بعــد ســنگ بنــای مجلــس مشــروطه را نهادنــد و اکثریــت آنــان نیــز 
ــد و  ــت کردن ــای                       اداره آن را پرداخ ــد، هزینه ه ــس درآمدن ــن مجل ــت ای ــه عضوی ب
ــران  ــی را در کشــور گذاشــتند کــه مبنــای تغییــر چهــره ای پایه هــای                       نهــاد پارلمان

شد. 
امــروز ســخنی گــزاف نیســت اگــر بــه پشــتوانه ایــن تاریــخ، فعــاالن اقتصــادی 
اعــالم کننــد »از زمانــه خــود جلوتــر بوده انــد« و در همیشــه تاریــخ »قلبشــان بــرای 

آبادانی این خاک« می                       تپیده است. 
امــروز بایــد بــا صدایــی رســا بگویــم: در ایــن کشــور از تاریــخ گرفتــه تــا منابــع 
ــر  ــل بدت ــال قب ــان از ۱۳5 س ــه وضعم ــم ن ــار داری ــه در اختی ــاخت هایی ک و زیرس
اســت و نــه مــردان و زنــان کارآفرینمــان کمتــر از نیــاکان خــود بــه آبادانــی کشــور 

فکر می                        کنند. پس چرا باید ناامید باشیم؟
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ناامیــدی از جایــی می                       آیــد کــه در آن افــراد موثــر و کارآمــد از گردونــه حــذف 
ــوردن  ــم خ ــس از بره ــه پ ــوص اینک ــوند. به خص ــه می ش ــده گرفت ــه نادی ــا اینک ی
بخشــی از توافــق برجــام و مــوج بحــران ارزی کــه منجــر بــه آشــفتگی بیشــتر فضای 
ــی  ــش خصوص ــعه محور بخ ــای                       توس ــال فعالیت ه ــد، عم ــور ش ــب وکار در کش کس
متوقــف و اثــرات منفــی آن در اشــتغال هــم نمایــان شــد. متاســفانه در ایــن وضعیت، 
دولــت هــم بــا برخــی اقدامــات خــود زیــر پــای بخــش خصوصــی کشــور را خالــی 
کــرد. امــا بایــد بــا صدایــی رســا بــه دولــت بگویــم: ایــن بخــش خصوصــی کــه شــما 
ــدون  ــات را ب ــد و تصمیم ــا مشــورت نمی کنی ــا آن ه ــد، ب ــازی نمی گیری ــه ب آن را ب
اطــالع آن هــا بــا بخشــنامه و ابالغیــه اجــرا می کنیــد، همــان کســانی هســتند کــه 
حتــی پیــش از مشــروطه بــه فکــر آینــده کشــور بودنــد و اکنــون هــم تمــام زندگــی 
ــگاه بخــش  ــد. ن ــل کرده ان ــه تبدی ــه کارخان ــن ب ــن زمی ــان را روی همی و سرمایه ش
ــی  ــد آبادان ــه می                       خواه ــت و آنچ ــی اس ــی و غیرجناح ــران غیرسیاس ــی ای خصوص

ایران اسالمی است. 
ــچ کشــوری در  ــه هی ــم ک ــن اصــل را بپذیری ــرای همیشــه ای ــار ب ــک ب ــد ی بای
سراســر جهــان توســعه پیــدا نکــرده مگــر اینکــه حضــور بخــش خصوصــی را پذیرفته 
باشــد. ترکیــه، چیــن، هنــد، مالــزی، ســنگاپور  و لیســت بلندباالیــی از کشــورها را 

می                       توان به عنوان شاهد مثال آورد. 
ــا  ــت و مفســدان اســت. ام ــی، فســاد، ران ــی حــرف از گران ــروز در هــر محفل ام
ســوال ایــن اســت کــه کــدام بخــش خصوصــِی باریشــه و غیررانتــی را می                       تــوان در 
میــان لیســت مفســدان یافــت؟ اینکــه فــردی تــازه بــه دوران رســیده یــا برآمــده از 
ــه  ــه را ب ــا، جامع ــط دولت ه ــت های                       غل ــر سیاس ــی و ارزی در اث ــت نفت ــروت و ران ث
ــش  ــه صــوری پی ــا کارخان ــرکت ی ــک ش فســاد می کشــد و کارش را در پوشــش ی
ــه  ــد آغشــته ب ــن را نبای ــام کارآفری ــال اقتصــادی می                        ســازد؟ ن ــا از او فع ــرد، آی می                       ب

این گمراهی ها کرد. 
ــر اقتصــاد کشــور  ــی ب در همیــن روزهــا کــه فشــار تحریم هــا و تنگناهــای مال
ــه غمشــان  ــوم ک ــه می ش ــی مواج ــا کارآفرینان ــه ب ــان روزان ــه، همچن ــایه انداخت س
ایــن اســت کــه خــدای نکــرده نامالیمــات اقتصــادی آن هــا را وادار بــه تعدیــل نیــرو 
ــد ســفره  ــاه بتوانن ــان هــر م ــن گــره خــورده کــه در پای ــه ای ــد و شادی شــان ب کن
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کارگرانشــان را رنگیــن کننــد. آیــا ایــن افــراد را نبایــد بــه مثابــه »نماد«هایــی از نگاه 
ــه  ــد ب ــان نمی توانن ــن کارآفرین ــا ای ــرد؟ آی ــی ک ــه معرف ــه جامع ــی ب ــی و دین مل
الگوهــای واقعــی ایــن عصــر و زمانــه  تبدیــل شــوند؟ آیــا آن هــا کمتــر از بازیگــران، 

ورزشکاران یا سیاستمداران جان و زندگی شان را برای کشور گذاشته اند؟ 
امــا چــه تلــخ کــه ایــن نمادهــای بــاور اراده ملــی و ایــن نشــانه های                       ازخودگــذش

تگــی در پــس نــگاه یک ســویه و گاهــی برآمــده از باورهــای کهنــه بلــوک شــرق، بــه 
جامعــه ایــران معرفــی و شناســانده نشــدند و چــه حیــف کــه امــروز نســل جــوان 
ایــران بــه هــر دری می                        زنــد تــا الگــو بیابــد و نگاهــش بــه چنیــن اشــخاصی معطــوف 

نمی شود و البته که این از کم کاری همه ماست. 
امــروز اگــر امیــد و اعتمــاد در جامعــه کم رنــگ شــده، ناشــی از همیــن نگاهــی 
ــتگاه  ــول دس ــا محص ــد ی ــوب می                       کن ــی را منک ــر واقع ــا و مفاخ ــه نماده ــت ک اس
ــن و اقتصــاد رقابتــی، یک ســویه  ــم کارآفری ــه جــای تکری ــی ای اســت کــه ب تبلیغات
ــار فرهنگــی و دســتگاه های  ــه آث ــن اســت ک ــد. ســوال ای ــح می خوان همــه را ناصال
ــا را  ــا آن ه ــد ی ــون می دهن ــان تریب ــه کارآفرین ــدازه ب ــا چــه ان ــی ت                       رســمی تبلیغات

محترم می شمارند؟ 
جامعــه ایــران امــروز نیازمنــد دمیــدن روحــی تــازه اســت کــه بتوانــد محــرک 
نشــاط و انگیــزه بــرای جوانــان باشــد و بــا اطمینــان بایــد بگویــم کــه روح کارآفرینی، 
انگیــزه، امیــد، اعتمــاد، جســارت و ایمــان اســت و جامعــه ای کــه از ایــن مفاهیــم 

عاری شود، در دام نامالیمات گرفتار می شود و به قهقرا می رود. 
ــخت کوش  ــان س ــه کارآفرین ــت ک ــن اس ــرب ای ــم امین الض ــدف مراس ــا ه ام

خستگی ناپذیر را تکریم کند. 
ــه گردنشــان  ــم ب ــدال ه ــه م ــم، ک ــام می بری ــا ن ــا از آن ه ــا افتخــار نه تنه ــا ب م
ــی  ــن »بخش خصوص ــم ای ــه معتقدی ــم چراک ــم می کنی ــان ه ــم و تقدیرش می                        اندازی
اســت کــه بایــد بــه کارآفرینــان اعتبــار بدهــد« و نــه دولت هــا، و ایــن کارآفرین هــا 
و کارخانه هــا و صنایع انــد کــه در طــول تاریــخ میــراث و یادگارشــان می                       مانــد و نــه 

دولت ها. 
بایــد بی توجــه بــه خط بندی هــای سیاســی، بلندپروازی هــای اقتصــادی و 
ــق  ــیم. ح ــرزمین باش ــن س ــردای ای ــر ف ــه فک ــه ب ــای منفعت طلبان رویاپردازی ه
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ــه در  ــد و بشــنوند ک ــد ببینن ــا بای ــش از اینهاســت و آن ه ــن کشــور بی ــان ای جوان
ــه فرصــت  ــد را ب ــان تهدی ــن هــم کارآفرین ــر از ای ــی بســیار ســخت تر و بدت روزهای

تبدیل کردند و به رویاهایشان رنگ واقعیت دادند. 
ــروز  ــهل تر از ام ــرایطی س ــک را در ش ــودکار بی ــران خ ــر رفوگ ــر علی اکب مگ
ــر از  ــی آرام ت ــران کاوه را در روزهای ــه ای ــی کارخان ــر قندچ ــرد؟ اصغ ــدازی ک راه ان

اکنون برپا کرد؟ 
ــه  ــق مجموع ــد خال ــی مانن ــه جوانان ــا ب ــتند. م ــه نیس ــانه و قص ــا افس اینه
ــازار  ــی از ب ــت بخش ــی توانس ــروی جوان ــا نی ــه ب ــم ک ــوار« می بالی ــازار و دی »کافه ب
ایــران را دگرگــون کنــد. از رفتــار بزرگانــی ماننــد مرحــوم نیازمنــد الگــو می گیریــم 

و به ایمان راسخ کارآفرینانی مانند مرحوم عالی نسب معتقدیم. 
امــا در مراســم امســال امین الضــرب از آقایــان موحــد و فوالدونــد بــه پــاس یــک 
عمــر تالششــان در عرصــه فرهنــگ و بــه خصــوص ترویــج دیــدگاه بخــش خصوصــی 
ــه معیارهــای اقتصــاد آزاد و رقابتــی  ــدون توجــه ب ــم. معتقدیــم کــه ب ــر کردی تقدی
نمی تــوان بــه اقتصــادی ســالم و بــه دور از فســاد رســید و بــدون توســعه فرهنگــی 

هم نمی توان بسترهای الزم را برای تحقق این هدف مهیا ساخت. 
تقدیــم لــوح و نشــان امین الضــرب بــه جوانانــی ماننــد موسســان ســایت دیجــی 
کاال و همچنیــن ســایت آپــارات و فیلیمــو در راســتای تشــویق نســل جــوان بــرای 
کارآفرینــی صــورت گرفــت. هم زمــان تکریــم آقــای قاســم مرتضــوی اولیــن آســیابان 
صنعتــی ایــران و جنــاب آهارونیــان از پیشکســوتان صنعــت حمــل و نقــل بــا هــدف 
ارائــه الگوهــای موفــق بــه جامعــه بــه انجــام رســید. آقایــان ابراهیمــی و فتاحــی بــه 
ــرب  ــان امین الض ــوح و نش ــد، ل ــظ تولی ــرای حف ــبانه روزی ب ــای                       ش ــت تالش ه جه
دریافــت کردنــد و آقایــان قصاعــی و هاشــم نیا نیــز بــه دلیــل زحماتشــان در حفــظ 

و توسعه اقتصاد بنگاه های                       بخش خصوصی تندیس امین الضرب گرفتند. 
ــد.  ــمار می                       آین ــه ش ــوان ب ــل ج ــرای نس ــی ب ــان الگوهای ــن کارآفرین ــه ای هم

الگوهایی که باید مقام آنها را پاس داشت و تکریمشان کرد. 





همه برای اتحاد 
اقتصاد ایران پتانسیل های بی بدیلی برای رشد دارد* 

 
ــش  ــش روی بخ ــای پی ــن روزه ــی از مهم تری ــال یک ــفندماه امس ــم اس  یازده
ــن و  ــرای مهم تری ــد ب ــن روز بای ــادی در ای ــاالن اقتص ــت. فع ــران اس ــی ای خصوص
فراگیرتریــن پارلمــان اقتصــادی ایــران تصمیم گیــری کننــد و از میــان افــرادی بــرای 
ــش   ــان بخ ــی پارلم ــاب و راه ــا را انتخ ــازی برترین ه ــه تصمیم س ــور در عرص حض

خصوصی کنند. 
ــن پیشــینه  ــا همی ــه ب ــار دارد ک ــی پشــتوانه ای تاریخــی در اختی ــاق بازرگان ات
ــه  ــر ب ــد و س ــور کن ــیاری عب ــکالت بس ــا و مش ــا از تنگناه ــا و باره ــته باره توانس
ســالمت بــه ایــن نقطــه کــه امــروز ایســتاده برســد. ۱۳5 ســال قبــل اتــاق بــه همــت 
گروهــی از تجــار دردمنــد بــرای کمــک بــه اقتصــاد ملــی و مــردم تشــکیل شــد و 
معتمدتریــن و متعهدتریــن افــراد زمانــه در آن جمــع شــدند و شــروع بــه فعالیــت 
کردنــد. در آن تاریــخ مجلــس وکالی تجــار دو هــدف مهــم و بــزرگ را نشــانه رفتــه 

* سرمقاله شماره 8۱ ماهنامه  آینده نگر/ اسفند ۱۳97
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بــود. اول اینکــه قصــد داشــت بــرای جامعــه اقتصــادی ایــران پناهــی ایجــاد کنــد تــا 
تصمیمــات خــارج از عــرف و منطــق دولت هــا چــرخ اقتصــاد را از حرکــت نینــدازد. 
ــن  ــز به صراحــت ای ــه ناصرالدین شــاه نی ــه حــاج محمدحســن امین الضــرب ب در نام
خواســته بازگــو شده اســت. در جایــی از ایــن نامــه آمــده کــه کار را بایــد بــه کاردان 
بســپارید و حکومــت دســت از دخالــت در امــوری کــه تخصــص و فهمــش را نــدارد، 
بــردارد. دوم اینکــه گــروه موســس مجلــس وکالی تجــار درد مــردم و معیشــت آنهــا 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــار تاکی ــن ب ــه چندی ــه در نامه شــان ب ــه طــوری ک را داشــته اند ب
بــرای رضایــت و رفــاه مــردم بایــد بــه ســمت تامیــن نیازهــای عمومــی آنهــا حرکــت 
کــرد. بیــش از یــک قــرن قبــل فعــاالن اقتصــادی ایــران بــا روحیــه اســالمی و ملــی، 
ــد و  ــور کنن ــه عب ــات زمان ــوادث و اتفاق ــر ح ــش از براب ــدون واکن ــتند ب نمی توانس

هیچ گاه تمام اندیشه شان را تنها معطوف به کسب ثروت نکردند. 
ــت  ــه دول ــاز اســت ک ــم نی ــه ه ــم اســت چراک ــد حاک ــن قواع ــم همی ــروز ه ام
ــه و امنیــت اقتصــادی  ــاج روزان ــردارد و هــم مایحت ــه در اقتصــاد ب دســت از مداخل
ــد و  ــرادی دردمن ــم اف ــوز ه ــه هن ــر اینک ــه مهم ت ــود و از هم ــن ش ــردم تامی م
وطن دوســت در ایــن کشــور حضــور دارنــد کــه می تواننــد در میــان انــواع و اقســام 

مشکالت زمانی را برای چانه زنی برسر موضوعات مهم و اساسی بگذارند. 
امــروز آنچــه بــرای بخــش  خصوصــی و اقتصــاد ملــی اهمیــت دارد، وحــدت رویــه 
در رفتــار اســت. مشــارکت بــاال در انتخاباتــی صنفــی و اقتصــادی بــرای برگزیــدگان 
ــای  ــرای چانه زنی ه ــتر ب ــروعیت بیش ــند، مش ــه باش ــی ک ــته و گروه ــر دس از ه
موثرتــر مــی آورد. در چنیــن شــرایطی آنچــه بایــد بــه دغدغــه فعــال دلســوز بخــش 
ــرای مشــارکت حداکثــری اســت. خــرد جمعــی   خصوصــی تبدیــل شــود، تــالش ب
ــرد  ــن خ ــل ای ــود محم ــا خ ــی اساس ــاق بازرگان ــد. ات ــتباه نمی کن ــان اش ــچ زم هی
اســت. یعنــی افــراد و نخبــگان دور هــم جمــع می شــوند و بــا دیدگاه هــای مختلــف 
ــرای اصــالح  ــی ب ــن گفت وگوهــا راهکارهای ــد و از دل ای ــه بحــث و نقــد می پردازن ب
امــور ســر بلنــد می کننــد. حــاال از ایــن مرحلــه بــه بعــد قــدرت چانه زنــی، تعامــل 
ــی  ــه کرس ــم را ب ــته های مه ــن خواس ــد ای ــه می توان ــت ک ــا دولت هاس ــم ب و تفاه
بنشــاند و خیــر عمومــی را بــرای تمامــی فعــاالن اقتصــادی بــه همــراه آورد. در ایــن 
منظومــه چــه نیــاز بــه تکــرار اســت کــه بگویــم همــه بایــد بــرای وحــدت، انتخــاب 
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برترین هــا، برگــزاری ســالم و شــفاف انتخابــات و در نهایــت حضــور موثــر در عرصــه 
تصمیم گیری اقتصادی به میدان بیاییم. 

ــه  ــران ب ــی در ای ــای مدن ــن نهاده ــی از مترقی تری ــروز یک ــی ام ــاق بازرگان ات
ــون اساســی  ــخ و هــم پشــتوانه مردمــی دارد. در قان ــد کــه هــم تاری حســاب می آی
کشــور بــرای اتــاق بازرگانــی جایگاهــی مناســب و ارزشــمند تعریــف شــده کــه بــا 
اتــکای بــه آن یعنــی مشــاوره دادن بــه ســه قــوه تصمیم گیــر کشــور می تــوان بــه 

اصالح بسیاری روندهای موثر اقتصادی فکر و اندیشه کرد. 
در جامعــه ای کــه دچــار سیاســت زدگی و تکــرار واژه هــای سیاســی شده اســت، 
ایــن نهادهــای مردمــی و کارشناســی نقشــی تعیین کننــده در جهت دهــی بــه افــکار 
عمومــی و سیاســت مداران دارنــد. چه بســا اگــر طــی ســال های گذشــته دولــت بــه 
هشــدارهای اتاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور در مــورد اصــالح قیمت گــذاری ارز 
دقــت و توجــه می کــرد، کشــور یــک ســال در تالطــم قــرار نمی گرفــت و بحــران و 
ــا  ــن تنه ــاخت. ای ــت نمی س ــور را سس ــادی کش ــای اقتص ــم پایه ه ــای عظی رانت ه
ــای  ــده اقتصــاد توســط اتاق ه ــی مســیر آین ــری و پیش بین ــه از آینده نگ ــک نمون ی

بازرگانی است.  
ســال 97 بــرای تمــام فعــاالن اقتصــادی ســخت و جانــکاه بوده اســت و 
ــای  ــس طوفان ه ــا از پ ــه آنه ــد ک ــد می کن ــم تایی ــران ه ــاق ته ــنجی های ات نظرس
بزرگــی برآمده انــد و اکنــون بــه پایــان ســال نزدیــک می شــوند. امــا مســیر همچنــان 
ــس  ــه از پ ــود ک ــی ب ــار طوفان های ــد در انتظ ــم بای ــده ه ــال آین ــه دارد. س ادام
ــرای  ــه فکــر چــاره ای اساســی ب ــد ب تحریم هــا ســر بلنــد می کننــد و همچنیــن بای
برخــی نقایــص مهــم داخلــی و خودتحریمی هــا بــود. در ایــن شــرایط نهــاد اتاق هــای 
ــرف  ــوان ط ــه عن ــتانی ب ــای شهرس ــوص اتاق ه ــور و به خص ــر کش ــی سراس بازرگان
ــای  ــر ج ــود ب ــل از خ ــی بی بدی ــد نقش ــی، می توانن ــای محل ــا دولت ه ــل ب تعام
بگذارنــد. مســیر ســنگالخ زمانــی همــوار می شــود کــه بتــوان بــا خــرد جمعــی بــرای 
سیاســت گذار و مجــری راهکارهــای عملیاتــی ســاخت و پیشــنهاد داد. کارآفرینــان 
ــران  ــاد ای ــی اقتص ــای واقع ــه از تنگناه ــد ک ــمار می آین ــه ش ــرادی ب ــن اف مهم تری
آگاهــی و اطــالع دارنــد، خطــرات را می شناســند و هــم بــه جهــت درگیــری ســرمایه 
ــدم  ــا پیش ق ــرای حــل و فصــل آنه ــن مخاطــرات، دلســوزانه ب ــا ای و زندگی شــان ب
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ــم  ــی ه ــاق بازرگان ــد ات ــادی مانن ــور در نه ــه حض ــدم ک ــروز معتق ــوند. ام می ش
ــد عــده ای  جســارت و هــم ازخودگذشــتگی می خواهــد چراکــه در دوران رکــود بای

به منازعه با تمام عناصر بحران ساز بروند. 
اقتصــاد ایــران اولویت هایــی داشــته کــه طــی ســال های گذشــته در مــورد آنهــا 
قصــور کرده اســت. آزادســازی و رانت زدایــی، مبــارزه سیســتمی و جــدی بــا فســاد، 
ــد بوروکراتیــک و  حــذف یارانه هــای زیان بخــش ماننــد ســوخت، حــذف قواعــد زای
موانــع کســب وکار و در نهایــت اصالحــات ســاختاری اساســی در حوزه هــای مالیاتــی 
و گمرکــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه نادیــده گرفتــه شــده یــا اینکــه در مــورد 
آنهــا کمتــر اقدامــات اصالحــی صــورت گرفته اســت. طبیعــی اســت کــه وقتــی ایــن 
موانــع از میــان نرونــد، انتظــار اصــالح نظــام بانکــی و بیمــه ای هــم شــاید بی حاصــل 
ــای روی  ــد کاره ــی می دان ــال اقتصــادِی آگاه ــر فع ــه ه ــور ک ــی همان ط باشــد. ول
زمیــن مانــده در اقتصــاد ایــران کــم نیســت. آن هــم در اقتصــادی کــه قصــد داشــت 
رتبــه اول منطقــه را داشته باشــد و افق هــای درخشــانی بــرای خــود ترســیم 

کرده بود. در این موقعیت باید از هرآنچه داریم دفاع و استفاده کنیم. 
بخــش خصوصــی آگاه و دغدغه منــد امــروز بــر خــود فــرض می دانــد کــه بــرای 
بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور فعــال و مشــارکت جو وارد عرصــه شــود و از میراثــی 

که از یک قرن پیش به او رسیده حمایت کند. 
جوانــان ایــن کشــور نیازمنــد امیــد و ایجــاد بســترهایی برای کســب وکار هســتند 
و دولــت و بخــش خصوصــی موظف انــد کــه هرطــور کــه می تواننــد ایــن 
ــران پتانســیل های  ــد. ای ــرار دهن ــار آنهــا ق ــد و در اختی نیازمندی هــا را تامیــن کنن
ــا  ــردن آنه ــال ک ــرای فع ــه ب ــد هم ــه بای ــی دارد ک ــد و پویای ــرای رش ــی ب بی بدیل

یکدل و یک صدا باشیم.



چهار سال كار بيشتر 
رقابت سابق باید به رفاقت و هم دلي تبدیل شود* 

 
در جريان انتخابات اتاق تهران  بيش از ٣ هزار و ٤٠٠ نفر مشاركت كردند. اين 
حضور و راي قاطع آنها به افراد برگزيده شايسته تقدير و قدرداني است. ما مي دانيم كه 
در اين كوران دشواري هاي اقتصادي انتظار مشاركت در فرآيندهاي صنفي و تخصصي 
نظر  به  است، دشوار  و جانشان درگير صدها مشكل كسب وكار  اعضايي كه ذهن  از 
مي رسيد. اما به لطف خدا و با احساس مسوليت صاحبان حق راي پاي صندوق ها آمدند 
و در اين فرآيند سرنوشت ساز براي بخش خصوصي مشاركت كردند. با نهايت صداقت از 

هم كساني كه زحمت حضور در انتخابات را كشيدند سپاسگزارم. 
اما بايد چند نكته را در نظر داشت: 

انتخابات تمام شده و رقابت سابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل شود. هدف ما 
كمك به بخش خصوصي كشور و تسهيل فضاي كسب وكار است. بنابراين هر تواني بايد 
به كمك بيايد. اقتصاد ایران به امید و اقدامات ساختاری برای بهبود وضعیت کسب وکار 
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نیاز دارد. کارآفرینان کشور با سخت کوشی ایستادگی کرده اند و این سال سخت را به 
کشور  روی  پیش  آینده  از  شفاف  و  دقیق  تصویری  نیازمند  آنها  رساندند.  سرانجام 
انجام  و  بهبود روندهای معیوب  به سمت  باید  امکان  تا سرحد  آینده ای که  هستند. 

اقدامات شجاعانه برود. 
بخش خصوصی کشور معتقد به اصالح امور است. کارآفرینان هیچگاه سنگر کار 
برای کشور را رها نکرده اند و اکنون نیز در آستانه سال جدید همچنان در این راه باقی 
می مانند. هم افزایی توان ها و استفاده از تمام ظرفیت های واقعی اقتصاد ایران چه نیروی 
انسانی و چه امکانات زیرساختی می تواند راه حلی برای عبور از این شرایط دشوار باشد. 
در این میان، اتاق بازرگانی نیز خود را مهیا می کند تا طی چهار سال جاری با امید 

و تالش به خدمت ادامه دهد. 
رقابت انتخاباتي تا پیش از این معنا داشت ولي از امروز ديگر شايسته نيست. قرار 
ما خدمت به كارآفرينان و ايجاد عرصه كار براي آنهاست و بنابراين نبايد اسير منازعات 

بمانيم. 
اما در مورد هيات نمايندگان ذكر چند نكته مهم است. 

دوره گذشته هيات نمايندگان خالي از ايراد نبود. اعضاي اتاق مي توانند با بررسي 
دقيق به نقد سازنده اين دوره بپردازند. از دل اين نقدها فرصت بهبود عملكرد اتاق 

فراهم مي آيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم. 
هيات نمايندگان تركيبي از اعضاي جوان و افراد صاحب تجربه است. استارت آپ ها 
براي اولين بار به اتاق آمده اند تا به طور مستقيم در فرآيندهاي تصميم سازي نقش 
داشته باشند. همزمان افراد صاحب نام و پيشكسوت هم حضور دارند تا به آنان كمك 
كنند. جمع هيات نمايندگان را نيروهاي صاحب انگيزه تشكيل مي دهد و اين باعث 

افتخار است كه در اين دوران سخت كساني با تمام وجود براي خدمت آمده اند. 
هيات نمايندگان اتاق بايد نماد كليت اقتصاد ايران باشد كه امروز چنين است. 

ما خستگي ناپذير به تالش ادامه مي دهيم. اعضاي اتاق نيز بايد ما را به دقت رصد 
كنند. همه ما در این عرصه حضور داریم که زمینه های کار تسهیل شده تر را برای 

فعاالن اقتصادی مهیا کنیم. 
اميدوارم چهار سال پيش روي نقطه عطفي براي صاحبان كسب و كار باشد.



 بازسازی نهاد گفت وگو 
تعامل میان نخبگان و دولت موجب سرعت بخشی به فرآیند توسعه می شود* 

 
 فصــل بهــار تلــخ آغــاز شــد. ســیل در اســتان ها و ویرانی هــای      ناشــی از آن هــم 
نگرانــی و هــم غــم بزرگــی بــه مــردم تحمیل کــرد. مدتــی بعــد در فضــای کارآفرینی 
بــا درگذشــت شــاهرخ ظهیــری بــاز هــم داغ دیگــری و فقدانــی بــه جامعــه اقتصادی 
کشــور وارد شــد. امــا همــه ایــن غم هــا یــک طــرف و آنچــه در روابــط مــا حاکــم 

شده سوی دیگر است.
ــه خــود را از  ــکا سیاســت های      خصمان ــه زودی امری ــه متاســفانه ب ــم ک   می              دانی
ــی  ــوز از بحــران قبل ــر اینکــه کشــور هن ــه می              دهــد. بدت ــا ادام ــد تحریم ه دور جدی
رهــا نشــده و آمادگــی هــم بــرای دوره جدیــد نــدارد. نظرســنجی ای کــه بــه تازگــی 
در اتــاق تهــران انجــام شــده، نشــان می              دهــد حداقــل 86 درصــد بنگاه هــای      کشــور 
درگیــر موضــوع تحریــم هســتند و 6۰ درصــد آنهــا اثــر تحریم هــا بــر خــود را خیلــی 
ــد(  ــا )89 درص ــیع تری از بنگاه ه ــداد وس ــه تع ــد ک ــد. بمان ــی کرده ان ــاد ارزیاب زی
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ــا  ــرخ ارز بیــش از تحریم ه ــورد ن ــت در م ــه خســارت بی سیاســتی دول ــد ک معتقدن
ــش  ــای      بخ ــت بنگاه ه ــه اکثری ــد ک ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــانده اس ــیب رس آس
ــای  ــنامه ها و ابالغیه ه ــرات بخش ــد اث ــش از ۳۰ درص ــددی بی ــی ع ــی یعن خصوص
ــر ایــن باورنــد کــه       ارزی دولــت را در اقتصــاد کشــور مخــرب ارزیابــی کرده انــد و ب

ادامه این روش ها به بخش خصوصی کشور آسیب های      جدی وارد می              کند.
 امــا بــرای درمــان ایــن دردهــا چــه می              کنیــم و اســاس مشــکل مــا کجاســت؟ 
تجربــه یــک ســال گذشــته یعنــی دوران اوج گیــری نــرخ ارز، نشــان داده کــه نه تنهــا 
ــا  ــت ب ــرد. دول ــج می              ب ــو« رن ــدم گفت وگ ــران ع ــور از »بح ــه کل کش ــاد ک اقتص
ــه  ــت ک ــر نیس ــرد و حاض ــورت نمی گی ــد، مش ــت نمی کن ــی صحب ــش خصوص بخ
پــای میــز مذاکــره بنشــیند. مدتــی بعدتــر بخــش خصوصــی دل زده از ایــن رفتــار 
دولــت ترجیــح داده کــه یــا ســکوت کنــد یــا اینکــه معتــرض بــه سیاســت های      قــوه 
مجریــه باشــد. البتــه بایــد منصفانــه بگویــم کــه ایــن عارضــه تنهــا مربــوط بــه دولت 
ــن  ــد. ای ــوش کرده ان ــو را فرام ــوع گفت وگ ــه گانه موض ــوای س ــام ق ــت و تم نیس
درحالــی اســت کــه چنــدی قبــل مقــام معظــم رهبــری بــه هیئــت دولــت تاکیــد 
کردنــد کــه حــرف بخــش خصوصــی را بشــنوند ولــی متاســفانه هنــوز گوش شــنوایی 

پیدا نشده است.
ــران دوران  ــن بح ــرا آن را مهم تری ــت و چ ــار چیس ــن رفت ــارت های      ای ــا خس  ام
حاضــر می              دانیــم؟ رابطــه میــان دولــت و ملــت مخــدوش شــده و »اعتمــاد عمومــی« 
از میــان رفتــه یــا تضعیــف شــده اســت. ایــن یــک عارضــه بــزرگ اســت کــه اثــرات 

آن را در نظام اجرایی می بینیم.
ــه  ــت ک ــوص دول ــه خص ــه گانه و ب ــوای س ــور، ق ــام گفت وگومح ــدان نظ   در فق
نقــش اجرایــی برعهــده دارد، مســتقل از نظــرات دیگــران اقــدام بــه برنامه ریــزی و 
ــت  ــای دول ــور از رفتاره ــان کش ــه ذی نفع ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــرا می              کن اج
اطالعــی ندارنــد و در برابــر عمــل انجام شــده قــرار می              گیرنــد. در چنیــن شــرایطی 
تصمیمــات مهــم دولــت در جامعــه بــا اســتقبال مواجــه نمی شــود و حتــی مخالفــان 

بسیار هم پیدا می کند.
 شــاهد ایــن ادعــا صــدور بخشــنامه های      متعــدد صادراتــی و ارزی توســط دولــت 
طــی یــک ســال گذشــته اســت. صادرکننــده و تولیدکننــده دقیقــا نمی داننــد کــه 
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ــت و  ــن اســت جه ــی ممک ــر تحول ــا ه ــه ب ــش روی آنهاســت چراک ــی پی ــه افق چ
ــب  ــه صاح ــی ب ــارت های      مال ــت خس ــد و در نهای ــر کن ــت تغیی ــت فرمان دول دس
کســب وکار وارد آیــد. نتایــج پویــش کارآفرینــی اتــاق تهــران کــه بیــن بیــش از 2 
هــزار کارآفریــن بــه انجــام رســید هــم ایــن موضــوع را تاییــد می              کنــد. درحالــی کــه 
ــون بایــد پیــش از هــر تصمیــم  دولــت نه تنهــا براســاس منطــق، کــه برمبنــای قان

مهمی به مشاورت با بخش خصوصی بپردازد.
 آنچــه طــی یــک ســال گذشــته در جامعــه ایــران سســت شــده، نهــاد گفت وگــو 
و ارتبــاط میــان جامعــه نخبــگان و قــوای ســه گانه اســت. بــه طــور خــاص جامعــه 
ــن  ــای ای ــن نهاده ــی نمی رســد. بنابرای ــه جای ــش ب ــه صدای ــد ک ــی می              دان کارآفرین
ــه آن  ــی علی ــه تریبون ــت ب ــا دول ــری ب ــا همفک ــی ی ــه جــای همراه ــم ب ــه ه جامع
تبدیــل شــده اند و ایــن رفتــاری طبیعــی از ســوی صاحبــان کســب وکار بــه حســاب 
می              آیــد. تجربــه ســال های      92 تــا 96 نشــان داد کــه کارآفرینــان و بخــش خصوصــی 
فروتنانــه آمادگــی هــر همــکاری موثــری بــا نظــام اجرایــی کشــور را دارنــد. شــاهد 
مثــال اینکــه پــس از تصویــب برجــام بخــش خصوصــی ایــران ســعی کــرد بیشــترین 
ــکان هیئت هــای      تجــاری را از  ــا ســرحد ام ــی را داشــته باشــد و ت حضــور بین الملل
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــی را ب ــای      ایران ــد و هیئت ه ــی کن ــا پذیرای ــوی مرزه آن س
ــرخ  ــی ن ــد نزول ــن و رون ــورم پایی ــرخ ت ــه، ن ــل توج ــادی قاب ــد اقتص ــتد. رش بفرس
بیــکاری حاصــل تفاهــم و همــکاری میــان ســه قــوه کشــور و بخــش خصوصــی بــود. 
ــی  ــت بحران ــه حال ــرد و در ســال 97 ب ــر ک ــدری تغیی ــت ق ــا از ســال 96 وضعی ام
رســید. چــرا؟ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه صاحبــان کســب وکار بــه عنــوان نیروهــای 
ــداوم سیاســت های  ــت در مــورد ت ــه دول واقعــی حاضــر در صحنــه اقتصــاد بارهــا ب
     ارزی هشــدار دادنــد، دولــت هــم بــه بهانه هــای      سیاســی حاضــر بــه پذیــرش آنهــا 
ــق  ــی عمی ــتانه بحران ــه آس ــه را ب ــه جامع ــران ارزی رخ داد ک ــه بح نشــد. در نتیج

رساند. از این سال گسست گفت وگو آغاز شد.
 حــاال دیگــر نــه بخــش خصوصــی تــوان و انگیــزه بــرای صحبــت دارد و نــه حتــی 
ــوان  ــدر می              ت ــن وضعیــت چق ــا ای ــا ب ــا می              دهــد. ام ــن حرف ه ــه ای ــت گــوش ب دول
ادامــه داد؟ خطاهــای گذشــته را چندیــن بــار و بــا چــه هزینــه ای بایــد تکــرار کــرد؟ 
کشــورداری اصــول و منطقــی دارد کــه نمی تــوان از آنهــا عــدول کــرد و در انتظــار 
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ــج  ــد. یکــی از منطق هــای      طبیعــی در کشــورداری، تروی ــج مثبــت و مفیــد مان نتای
اصــل گفت وگوســت. یعنــی بایــد صــدای کارشــناس و تحلیل گــر در جامعــه 
بپیچــد، در تصمیم گیری هــا      انعــکاس یابــد و مــردم احســاس کننــد کــه هــر عملــی 
از ســوی دولــت صــورت می              گیــرد، پشــتوانه منطقــی و مبنایــی دارد. در ایــن شــرایط 
ــه  ــوند چراک ــی می              ش ــتگاه اجرای ــراه دس ــد و هم ــوک نمی زنن ــاز ناک ــان س ذی نفع

آنها هم نتایج مطلوب را جست وجو می              کنند.
ــرای بازســازی نهادهــای کارشناســی و ترویــج اصــل   اگــر همیــن امــروز هــم ب
ــد  ــه بای ــن لحظ ــت. از همی ــر اس ــم دی ــاز ه ــم، ب ــدام کنی ــه اق ــو در جامع گفت وگ
اســتفاده کــرد. دولــت می              توانــد بــا نهادهــای کارشناســی آشــتی کنــد، صــدای اهــل 
ــد. برخــالف تصــور  ــو ایجــاد کن ــرای توســعه گفت وگ ــی ب نظــر را بشــنود و امکانات
برخــی مدیــران دولتــی، کشــور سرشــار از افــرادی اســت کــه دلســوزانه و خالصانــه 
ــرار  ــردم ق ــن م ــار ای ــر اندیشــه و کارشــان را در اختی ــک عم ــد محصــول ی حاضرن
ــم و  ــم، سرمایه ســوزی کرده ای ــد. اگــر امــروز دســت روی گوش هایمــان بگذاری دهن

اگر به این روند ادامه دهیم، آینده را زیر سوال برده ایم.
 غــم درگذشــت مــردی ماننــد شــاهرخ ظهیــری چــرا تلخ تــر از انــدازه اســت؟ بــه 
ــه  ــدون اینک ــت ب ــا رف ــان م ــم از می ــه و عل ــردی صاحــب تجرب ــه م ــل ک ــن دلی ای
تجربیاتــش راه گشــای بســیاری از گرفتاری هــای کشــور شــود. افــرادی ماننــد ایشــان 
ــن  ــه ممک ــد ک ــب کنن ــی کس ــند و درس ــی برس ــه رهیافت ــا ب ــد ت ــا داده ان هزینه ه
اســت بیــان و بازگویــی آن نجات بخــش باشــد. ماننــد ایشــان بســیارند. در اتاق هــای 
ــرو  ــه دستشــان در کار و دلشــان در گ ــد ک ــرادی دلســوز حضــور دارن ــی اف      بازرگان
کشــور اســت. نبایــد آنهــا را از خــود دور کنیــم. امــروز همــه قــوا مســئولیت دارنــد 

که در سال رونق تولید، نهاد گفت وگو را در کشور بازسازی کنند. 



مطالبه بخش خصوصی
بازگشت به منطق گفت وگو  

دولت تعامل با ذی نفعان را فراموش می کند* 

آخرین روزهای اردیبهشت ماه فرصتی دست داد که به همراه جمعی از کارآفرینان 
کشور دیداری با رئیس جمهور داشته باشیم. این نوع از دیدارها عموما در ماه مبارک 
رمضان انجام می شود. اما این بار دیدار با آقای روحانی و چند تن از وزرای اقتصادی را 
فرصتی یافته بودیم که بتوانیم به برخی موانع در راه فعالیت بخش  خصوصی و توسعه 
اقتصاد ملی اشاره کنیم. به خصوص این روزها که تحریم های آمریکا شدت گرفته، پای 
ناوهای آنها به خلیج فارس رسیده و ذهن مردم و فعاالن اقتصادی مغشوش شده، بیش 
از گذشته نیاز به دیدارهای رودررو و همچنین بیان برخی کاستی ها با صراحت وجود 

دارد. 
خوشبختانه در اتاق بازرگانی تهران مطالعات و پایش های دقیقی در مورد موقعیت 
واقعی اقتصاد کشور و همچنین نیازهای دقیق فعاالن اقتصادی انجام شده و به همین 
دلیل آنچه برای عرضه به رئیس جمهور آماده شده بود، همگی متکی به بیان خواسته ها 

و مطالبات عمومی کارآفرینان بود. 

* سرمقاله شماره 84 ماهنامه  آینده نگر/ خرداد ۱۳98
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به برخی از موضوعات اشاره می کنم. 
متاسفانه دیوار بلندی از نااطمینانی میان دولت و ملت شکل گرفته است. به طور 
طبیعی فعال بخش  خصوصی پیش از مردم عادی در جریان تحوالت قرار می گیرد و 
بیش از آنها نگران آینده می شود. آنچه طی دو سال گذشته رخ داده، تضعیف ارتباط 
میان دو رکن موثر اقتصادی کشور یعنی دولت و بخش  خصوصی است. از منظر شکلی 
منظر  از  ولی  می رسد  انجام  به  دیدارها  و  جلسات  برخی  و  نداده  رخ  خاصی  اتفاق 
البته درک  نمی رسد.  به جایی  روشن شده که صدایش  اقتصادی  فعال  بر  محتوایی 
می کنیم که اقتصاد ایران در حالت جنگی ناشی از فشارهای خارجی قرار گرفته است و 
به  نسبت  اینکه  اول  می شود.  مواجه  واکنش  نوع  دو  با  هم  کابینه  موقعیت  این  در 
اظهارنظرهای بیرونی )تفاوتی ندارد که متعلق به کارآفرین یا یک فعال سیاسی باشد( 
واکنش محتاطانه و حتی بدبینانه دارد چراکه دولت ها در شرایط اضطرار خود را آگاه تر 
از دیگران می دانند. دوم هم اینکه تحوالت اقتصادی یک سال گذشته و گسترش جو 
فسادآلود روحیه ای به وجود آورده که تاکید می کند صالح ترین  همان دولت است. اما 
هردوی این تلقی ها اشتباه است. نااطمینانی وحدت ملی را مخدوش کرده است. میان 

دولت، نظام و مردم فاصله ای ایجاد شده است. 
به طور مصداقی اثرات این فاصله چنین دیده می شود که مردم )کارآفرین و بخش  
خصوصی( خود را تابع نظر دولت نمی دانند و چنین است که وقتی دولت می گوید 
کاالیی نخرید مردم برای خریدش صف می بندند، وقتی دولت قصد اصالحات اقتصادی 
در حوزه ای مانند یارانه سوخت دارد، باز هم مردم با ابزارهای در اختیارشان مخالفت 
آشکار نشان می دهند و در نهایت وقتی دولت تاکید می کند که ارز نخرید و پس انداز 

ارزی نکنید، باز هم روند خریدها ادامه می یابد.
مثال  یک  رئیس جمهور  با  دیدار  در  است.  شکاف  همان  محصول  رفتارها  این   
تاریخی برای ایشان بیان کردم. ۱۳5 سال قبل و در دوره ناصری کشور به تنگنایی از 
فساد و کمبود ارزاق عمومی رسیده بود. دستگاه بوروکراتیک هم هنوز شکل درستی 
نگرفته بود، بنابراین کشور در آستانه یک بحران جدی و ویرانگر قرار داشت. جمعی از 
تجار که همگی اصالت و تعهدشان به کشور عیان بود از دولت می خواهند که مسئولیت 
توزیع کاالها را به آنها بسپارد. دستگاه اجرایی هم نه از سر فهم دقیق که از استیصال 
این دعوت را قبول می کند و حاصل این می شود که بحران تامین کاالهای مورد نیاز 
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مردم مانند نان و شکر به سرعت فروکش می کند. این کارنامه فعاالن اقتصادی متعهد 
است. 

دید،  مردم  از  بی نیاز  را  و خود  پیدا کرد  نفتی دست  به درآمدهای  وقتی  دولت 
تصمیماتش هم یک طرفه شد. این الگویی تجربه شده در تمامی دولت های نفتی است. 
دولت دوازدهم هم به نوعی گرفتار همین بینش است. به طور نمونه به ترکیب اقدامات 
از  ترکیبی  قوا  سران  شورای  کنید.  دقت  کنونی  بحران های  از  عبور  برای  اجرایی 
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه به همراه جمعی از وزرا و معاونان 
رئیس جمهور و این قواست. در این شورا عالی ترین سطح تصمیمات گرفته می شود ولی 
از ذی نفعان هر حوزه تصمیم گیری هیچ نماینده ای وجود ندارد. خروجی این می شود 
که وقتی تصمیم به سطح اجرا می رسد، بن بست های ناخواسته مقابل هر عملی ثبت 

می شود. 
این در حالی است که اساسا تصمیمات اقتصادی در این شورای عالی رتبه به منظور 
کمک یا همراهی با بخش  خصوصی و اقتصاد کشور اتخاذ می شود. مانند اینکه جمعی 
از پزشکان دور هم باشند و در مورد درمان یک درد بدخیم بحث کنند و الگو و روش 
درمان ارائه کنند ولی بیمار در جایی دیگر باشد و اصال پزشکان او را نبینند. این نوع 

رفتار در نهایت منجر به تصمیمات »انتزاعی« می شود. 
بخش  خصوصی ایران طی چند سال گذشته متوجه شده که باید با دلیل و برهان 
و متکی به اعداد و ارقام صحبت کند. به همین دلیل هم وقتی هشداری داده می شود، 
کمترین میزان انحراف و خطا را دارد. در اتاق تهران دو پویش انجام دادیم تا متوجه 
شویم که مشکالت بخش خصوصی دقیقا در کدام حوزه ها قرار دارد. بیش از سه هزار 
نفر در این پویش ها شرکت کردند، بنابراین از منظر آماری اظهارنظرهای آنها قابلیت 
تعمیم داشت. به اعتقاد این گروه مشکالتی در حوزه بیمه، مالیات، تامین اجتماعی و 
موضوعات ارزی دردهایی بسیار خطرناک و مزمن است که در نهایت منجر به توقف کار 

فعاالن اقتصادی یا دشواری بیش از اندازه اداره کسب وکار شده است. 
بسیاری از این مشکالت را می توان با همفکری میان بخش  خصوصی و دولت حل 
کرد و هیچ نیازی به اعتبار و ارز وجود ندارد. یعنی با کمترین هزینه یا حتی بدون 
فعالیت های  باالتر  بسیار  بازدهی  به  نهایت  در  که  می شود  اصالح  روندهایی  هزینه 
اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. دولت خیلی ساده می تواند محاسباتی انجام دهد 
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که مشخص شود از محل فعالیت بخش های ذکرشده چه میزان درآمد حاصل شده و 
در عوض چه میزان رانت، فساد و ناکارایی به دست آمده است. 

بی تصمیمی مهم ترین عاملی بوده که اجازه نداده مشکالت در اقتصاد کشور حل 
شود و هر روز هم بر حجم گرفتاری ها افزوده است. مانند اینکه طی یک سال گذشته 
تعداد بسیار زیادی بخش نامه ارزی صادر شده که بخشی از آنها نیز در تعارض و تضاد 
با هم قرار داشت. در صورتی که اگر در همان بحران ارزی با فعاالن بخش تجارت کشور 
مشورت می شد، آنها با شناخت و آگاهی ای که در اختیار دارند بهینه ترین راه حل ها را 
مقابل دولت قرار می دادند و خسارت کمتری حاصل می شد. اما فقدان گفت وگو میان 
و  روز عمیق تر می شود  هر  که  کرده  ایجاد  بخش  خصوصی گسستی  و  دولت  نظام، 

حاصل آن چیزی به غیر از خسارت برای اقتصاد ملی نیست. 
در همین دورانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، همچنان روش توزیع 
یارانه ها به شکلی ادامه دارد که مربوط به دوران وفور منابع بود. بدتر اینکه همین روش 
هم حتی به عدالت نیست. به طوری که افراد برخوردار بیشترین بهره را از منابع دولت 
می برند و افراد کمتر برخوردار هم دستشان به این یارانه ها نمی رسد. در واقع محصول 
این رفتار دولت، خدشه بر عدالت اجتماعی است. حال چرا دولت این روند را اصالح 
نمی کند؟ پالس هایی به قوه مجریه می رسد یا اینکه افرادی به دولت مشورت می دهند 
که گاهی نگاه دقیقی ندارند و خروجی این می شود که دولت دو سال درگیر اصالح 
قیمت سوخت می ماند و وقتی هم قصد اجرا دارد با توجه به واکنش های بیرونی سریع 
به مردم  به شمار می آید که  از ضعف های دولت  این هم  البته  عقب نشینی می کند. 

آگاهی کافی نمی دهد. 
یعنی باز هم در فقدان نظام گفت وگو یک شب دولت تصمیم به اجرای اصالحات 
هجمه  زیر  ناگهان  طرح،  این  اجرای  مثبت  اثرات  از  بی اطالع  هم  مردم  و  می گیرد 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی رسانه ای دچار اضطراب می شوند و تصمیمات نسنجیده 
می گیرند. این درحالی است که اگر دولت اعالم می کرد مابه التفاوت یارانه را به حساب 
مردم واریز می کند و به آنها آگاهی می داد که قدرت خریدشان افزایش می یابد و منابع 
کار  در  گفت وگویی  وقتی  اما  بود.  متفاوت  واکنش ها  قطعا  نمی رود،  هدر  هم  دولت 

نیست، مردم چطور باید آگاه شوند؟ بخش  خصوصی چطور باید همراهی کند؟ 
منابع حاصل از اصالح ساختار پرداخت یارانه ها در دوران تنگنا صرف حمایت از 



245 بحران های ساختاری اقتصاد ایران

تولید می شود و در نهایت اشتغال برای کشور خلق می شود. امروز نه سرمایه  خارجی 
در کار است، نه پول نفت مانند سابق به سادگی وارد کشور می شود و نه اینکه می توان 
به استقراض از بانک مرکزی ادامه داد. در چنین موقعیتی چرا نباید موضوعات مهم را 
و  به مردم آگاهی  داد  با گفت وگوهای کارشناسی و فنی  و  به سطح عمومی کشاند 

ذی نفعان را همراه تصمیمات ساخت؟ 
در دیدار با رئیس جمهور به نکات زیادی از مشکالت اشاره شد ولی واقعیت این 
است که اکنون مهم ترین خواسته بخش  خصوصی این است که رابطه مخدوش کنونی 
به ارتباطی سازنده تبدیل شود و در فضایی مساعد هردو طرف یعنی دولت و بخش 
 خصوصی به گفت وگو بپردازند. خروجی این رفتار قطعا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. 
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