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دربارهی «سراب توسعه»
اقتصــاد ایــران طــی چهــار دهــه گذشــته دچــار بحرانهــای بســیاری شــده
کــه برخــی از آنهــا ریشــه در نگــرش مدیــران دارد .آنچــه طــی یــک دهــه گذشــته
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه ،تالشــی جمعــی بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی
اســت .حتــی اجــرای طرحهایــی ماننــد هدفمنــدی یارانههــا کــه بعدهــا بــه
انحــراف کشــیده شــد نیــز بــا چنیــن دیدگاهــی کلیــد خــورد .شــرایط نظــام
بانکــی ،تامیــن اجتماعــی ،ارزی ،مالیاتــی و شــیوه اجــرای خصوصیســازی
مصادیقــی برایــن انحــراف از برنامههــا بــه حســاب میآینــد .اســناد باالدســتی
اقتصــاد ایــران پیشبینــی میکردنــد در افــق میــان مدتــی اقتصــاد ایــران بــه
قــدرت اول منطقــه تبدیــل شــود .همزمــان اصــل  44قانــون اساســی تاکیــد
برخصوصیســازی صنایــع و اقتصــاد کشــور داشــت ولــی هــر دو اینهــا تقریبــا بــه
جایــی نرســید و در نهایــت اقتصــاد ایــران در نیمــه پایانــی دهــه  90نــه تنهــا در
صــدر قــرار نگرفــت کــه از کشــورهای همســای ه نیــز عقــب مانــد .نظــام اداری
کشــور همزمــان دچــار نوعــی بروکراســی پیچیــده شــده کــه فرصــت خلــق

کســبوکارهای خــاق را از شــهروندان گرفــت و موقعیــت کســبوکارهای
موجــود را نیــز بــه خطــر انداخــت .از ســوی دیگــر فســاد بــه عنــوان رکنــی
ویرانگــر دراقتصــاد ایــران ظهــور کــرد و ماننــد ســیل ســاختارهای اقتصــادی را
هــدف قــرار داد .روابــط پیچیــده از دل رانتهــای توزیعــی ماننــد ارز و یارانــه
ســوخت بیــرون زد و همگــی ماننــد وزنههــای اضافــه بــر پیکــر اقتصــاد ایــران
حمایــل شــد .ایــن شــرایط در نهایــت کار را بــه جایــی رســاند کــه اقتصــاد ایــران
بــه جــای تــاش 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 بخشخصوصی بود.
آنچــه در ایــن مجموعــه گردهــم آمــده مجموعــه ســرمقالههای ماهنامــه
آیندهنگــر اســت .ایــن ســرمقالهها در طــول چهــار ســال بحرانــی اقتصــاد ایــران
نوشــته شــده و بــه دقــت مشــکالت را مــورد بررســی قــرار دادهاســت .مطالعــه آنها
میتوانــد ســرخط دقیقــی از موقعیــت موجــود اقتصــاد ایــران در طــول ســالهای
 1393تــا  1397بدســت دهــد .همزمــان دیدگاههــای بخشخصوصــی در مــورد
مناســبات اقتصــادی کشــور نیــز در ایــن مقــاالت آمــده و مخاطبــان میتواننــد
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 سياس ـتهاي کوتــاه مــدت و مســکني ،تــاش ميکنــد وضعيــت
حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد .ولــي بــه نظــر ميرســد ،پيــش
از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميمگيــري نشــود ،نميتــوان
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
اســت .انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده ،در نهايــت منجــر بــه کاهــش
شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم  40درصــدي بــه 13.5
درصــدي شــده اســت .بنابرايــن آنچــه رخ داده ،اقداماتــي مثبــت و اميــد بخــش اســت
ولــي هميــن تدبيرهــا نيــاز بــه مکملهــاي ديگــري هــم دارد .اقتصــاد ايــران در
شــرايطي قــرار دارد کــه بيــش از هــر زمــان ديگــري ،احســاس تغييــر در روشهــا
احســاس ميشــود .کاهــش قيمــت نفــت در بازارهــاي جهانــي و بــه دنبــال آن
کاهــش شــديد منابــع دولــت در داخــل شــرايط بســيار پيچيــدهاي را پديــده
* سرمقاله شماره  41ماهنامه آیند هنگر /آبان 1394
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آوردهاســت .بررســي رونــد اتفاقاتــي کــه طــي يــک مــاه گذشــته رخ داده نيــز نشــان
ميدهــد 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 ميکنم:
رکود و سرانجام برجام

رکــود نفــس اقتصــاد کشــور را بــه شــماره انداختهاســت .امــروز آنچــه از ســوی
کارشناســان و خبــرگان اقتصــادی بیــان ميشــود ،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.
امــا بخشخصوصــی نميتوانــد در فضــای تاریــک و بــدون نــور مســیر خــود را
پیــدا کنــد .فضــای اقتصــاد شــفافیت و صراحــت ميخواهــد و نــه پردهپوشــی.
هرآنچــه امــروز پیــش روی بخــش خصوصــی اســت ،نشــانهای بــرای جهتیابیهــای
آینده است .برخی از این نشانهها امیدبخش و برخی تامل برانگیز است.
چنــدي قبــل ،مجلــس شــورای اســاميمهــر تاییــد بــر «برجــام» زد و ایــن
دســتاورد بــزرگ دســتگاه دیپلماســی کشــور را بــه ســرانجام رســاند .تصویــب کلیــات
برجــام یکــی از همــان نشــانههایی اســت کــه امیــد را بــه دل بخــش خصوصــی
بازگردانــد چراکــه امــروز همگــی مــا در بخــش خصوصــی بــا اتــکا بــه مهیــا شــدن
زمینههــای قانونــی اجــرای برجــام ،ميتوانیــم بــا اعتمــاد بــه نفــس باالتــر و خیالــی
آســودهتر بــه گفتوگــو بــا شــرکای خارجــی بــرای جــذب ســرمایههای بینالمللــی
بــرای اقتصــاد ایــران بنشــینيم .بیتردیــد توافــق هســتهای در گام نخســت و تصویــب
برجــام در گام دوم ،نقــاط درخشــانی در تاریــخ ایــن ســرزمین اســت ولــی معنــای
ایندو اتفاق هجوم سیلآسای سرمایههای خارجی به اقتصاد ایران نیست.
حضــور هیاتهــای خارجــی تنهــا بــرای شناســایی پتانســیلهای اقتصــاد ایــران
اســت و شــاید ماههــا و چنــد ســال بعــد اثــرات ایــن حضــور در اقتصــاد ایــران نمایــان
شــود .دولــت بــا ایــن حجــم بــاالی نیــاز مالــی و بدهیهــای کالن و بخــش خصوصــی
بــا تمنــای دسترســی بــه منابــع مالــی ،نميتوانــد روی چنیــن ســرمایههای
نامشــخصی حســاب بــاز کنــد .آنچــه امــروز ميکاریــم شــاید چنــد ســال دیگــر درو

بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران 11

کنیــم .بــا ایــن حــال نیــاز بــه تاکیــد چندینبــاره اســت کــه فرصتــی اســتثنایی
بــرای بازســازی اقتصــاد کشــور پیــدا کردهایــم و نبایــد آن را زیــر ســایه
مصلحتاندیشیهای نابجا هدر دهیم.
نامهنگاري وزرا با رئيس جمهور و تاثير آن بر اقتصاد

يکــي از مهمتريــن اتفاقاتــي کــه مــاه گذشــته رخ داد نامهنــگاری وزرای دولــت
بــا رئیــس جمهــور بــود .ایــن اتفــاق را از دو منظــر میتــوان 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
ســبب جلســات کابینــه امــکان دیــدار بــا رئیــس جمهــور را دارنــد و میتوانســتند
نگرانیهــای خــود را در همیــن جلســات بــه اطــاع ایشــان برســانند .بنابرایــن آنچــه
رخ داده را بایــد نوعــی فــرار از مســولیت ارزیابــی کنیــم .ایــن نامــه از نظــر محتوایــی
هــم قابــل بررســی اســت .ماههاســت کــه تعــداد زیــادی از اقتصاددانــان و فعــاالن
بخشخصوصــی نگرانــی خــود از عمیقتــر شــدن رکــود را اعــام کردهانــد .دالیــل
بــروز ایــن رکــود ،هم مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایران و هــم برخی سیاسـتگذاری
اشــتبا ه اســت .امــا جــای تعجــب دارد کــه چگونــه در نامــه وزرای اقتصــادی بــه رئیس
دولــت تنهــا بــرروی موضــوع بــازار ســرمایه و نــرخ خــوراک پتروشــیمیها تمرکــز
شدهاســت .آیــا صنایــع خودروســازی کــه هــم در طــرف عرضــه و هــم در ســوی
تقاضــا بــا بحــران مواجـ ه شــدهاند ،شایســته ایــن توجــه نبودنــد؟ آیــا صنایــع ســیمان
کــه بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــه آســتانه تعطیلــی رســیدهاند ،نیــاز بــه توجــه
ندارنــد؟ میلیاردهــا طلــب پیمانــکاران نیــازی بــه توجــه و نامهنــگاری نــدارد؟ آیــا
بنگاههــای کوچــک و متوســط کــه بــه دلیــل بحــران ســرمای ه در گــردش و تقاضــا
مشــکل پیــدا کردهانــد ،نیــازی بــه رســیدگی ندارنــد؟ آیــا مشــکالت مالیاتــی و
تامیــن اجتماعــی کــه بنگاههــای تولیــدی را تحــت فشــار قــرار داده ،نیــازی بــه ایــن
اقدام دولت ندارند؟
پیــش از ایــن بارهــا گفتــه بودیــم کــه ســرمایه همچــون پرنــدهای آزاد اســت کــه
بــا هــر تکانــی هیجــانزده از جایــش پرميکشــد و بــه نقطــه نامعلــوم دیگری مـيرود.
امــروز کــه مــا در بخــش خصوصــی ،ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی را تشــویق بــه
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کار و تــاش بیشــتر میکنیــم ،چطــور تدبیــر شــده بــا یــک نامــه هــراس بــه دل آنهــا
بیندازیــم؟ عادیســازی فضــای ذهنــی ســرمایهگذاران و ترویــج ایــن منطــق کــه
اکنــون دوران ثبــات رســیده بــا چنیــن اقداماتــی در تعــارض آشــکار اســت .حداقــل
مــا در بخــش خصوصــی بــا رویکــرد خیرخواهانــه هی ـچگاه از ادبیــات التهابآفریــن
بــرای تفســیر شــرایط موجــود اســتفاده نکردهایــم و همیشــه ســعیمان بــر ایــن
بــوده کــه هــم درد را بگویيــم و هــم درمانــش را ارائــه دهیــم .نشــانه تاییــد صداقــت
گفتــار و رفتارمــان هــم نامــه 36بنــدی بــود کــه چنــدی قبــل بــه معــاون اول
رئیسجمهــور ارائــه شــد .در ایــن نامــه مشــکالت در بخشهــای مختلــف برشــمرده
شده بود و راهکارها هم بهاختصار در کنار آن آمده بود.
رکود و بسته دولت

بخــش خصوصــی ایــران بــدون پردهپوشــی بــا صداقــت و شــفاف بارهــا اعــام
کــرده کــه اقتصــاد ایــران در رکــود مطلــق قــرار دارد .بهتازگــی رشــد صنعتــی فصــل
بهــار منفــی  2درصــد اعــام شدهاســت .در جلســات قبلــی هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران هــم براســاس بررســی وضعیــت شــرکتهای صنعتــی حاضــر در بــورس،
رشــد صنعتــی را منفــی  19درصــد اعــام کــرده بودیــم .پیــش از ایــن ،برآوردهــا
نشــان م ـيداد حداکثــر رشــد اقتصــادی کشــور در پایــان ســال جــاری ش ـشدهم
درصــد خواهــد بــود ،ولــی امــروز حتــی بایــد در انتظــار رشــد اقتصــادی منفــی هــم
باشیم.
درک رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ایــران موضــوع پیچیــدهای نیســت .تمــام کســانی
کــه صنایــع کشــور را اداره میکننــد بهخوبــی میداننــد کاهــش تقاضــا و تنگنــای
منابــع منجــر بــه توقــف حرکــت چرخهــای صنعتــی کشــور شــده اســت .طــی ســال
گذشــته براســاس اعــام بانــک مرکــزی 320 ،هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت
پرداخــت شــده اســت .امــا واقعــا ایــن حجــم از منابــع کجــا رفتــه کــه نشــانههایی از
اثربخشی آن در شتابگیری روند تولید برای ما قابل رویت نیست؟
يــك :براســاس آنچــه مــا ميدانیــم بخــش مهمــياز ایــن رقــم تســهیالت نــه
وامهای جدید ،که «تجدید» وامهای گذشته بوده است.
دو 60 :درصــد وامهــای اعطایــی ،صــرف ســرمایه در گــردش شــده اســت .بنابراین
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فرآیند توسعه بنگاههای اقتصادی قدميبه پیش نرفته است
آمارهــای دیگــر نشــان ميدهــد طــی  5مــاه ابتــدای امســال 127 ،هــزار میلیــارد
تومــان تســهیالت بــه بخشهــای مختلــف اقتصــادی پرداخــت شــده کــه در مقایســه
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  12.4درصــد رشــد داشــته اســت .ایــن رقــم در مقایســه
بــا تــورم  15.1درصــدی در همیــن مــدت ،منفــی بــوده اســت .تفــاوت مذکــور بــرای
تســهیالت پرداختــی بــه بخــش صنعــت و معــدن یعنــی عــدد  38.6هــزار 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 نشــانههای
دیگــر هــم ميتوانیــم اســتناد کنیــم .از خردادمــاه ســال جــاری ،رونــد نزولــی ارزش
صــادرات ماهانــه کشــور در مقایســه بــا ماههــای مشــابه ســال گذشــته آغــاز شــده و
در شــهریورماه بــه منفــی  5.4درصــد رســیده اســت .از طــرف دیگــر ارزش واردات در
شــهریورماه ســال جــاری  24.7درصــد کمتــر از ارزش واردات در شــهریور ســال
گذشــته بــوده اســت .هــدف مــا در بخــش خصوصــی همیشــه همراهــی بــا دولــت
بــرای کمــک بــه اقتصــاد ملــی بودهاســت .بــر همیــن اســاس بــا نگاهــی ملــی
مشــکالت را بیــان ميکنیــم .یکــی از همیــن مشــکالت بــزرگ رفتــار خــود دولــت
یــا بــه تعبیــری تمامــيدولتهــای مــا بــوده اســت .مدتــی قبــل گــزارش مجمــع
جهانــی اقتصــاد نشــان مــيداد عــدم دسترســی بــه منابــع مالــی ،عــدم ثبــات
سیاســتگذاریها و بوروکراســی دولتــی نــاکارا اصلیتریــن سرشــاخههای
آزاردهنــده اقتصــاد ایــران اســت .رفــع تمامــيایــن مشــکالت معنایــش همــان تالش
برای از بین بردن رکود است.
امــا امــروز مــا چــه ميکنیــم؟ دولــت بســتهاي کوتــاه مــدت را بــراي اجــرا در
زمانــي شــش ماهــه ارائــه داد ه کــه در واقــع تکميــل کننــده سياسـتهاي خــروج از
رکــودي اســت کــه ســال قبــل عرضــه شــد .امــا واقعــا تولیــد قانــون ،مقــررات و
راهکارهــای خلقالســاعه تــا چــه انــدازه بــه کمــک مــا ميآیــد؟ همیــن امــروز مــا
بــا تراکــم بیــش از انــدازه قوانیــن و مقــررات مواجــه هســتیم ولــی چــرا بایــد بــاز هــم
بخشنامه و آییننامه و ...تولید کنیم؟
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همگــی فعــاالن بخــش خصوصــي میتواننــد شــهادت دهنــد طــی دو ســال
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 نشــد ه اســت .مشــکل ما چیســت؟
اگــر قــرار اســت از رکــود خــارج شــویم بایــد الگوهــای درســت را اجرایی کنیــم .امروز
میگویــم بوروکراســی مزاحــم در کنــار دو شــاخص کاهــش تقاضــا و کاهــش منابــع
منجــر بــه رکــود عمیــق شــدهاســت .در واقــع دســت بخــش خصوصــی بــرای کار
بســته شــدهاســت .امــا وقتــی خودمــان بــا دســتان خودمــان قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار را بایگانــی کردهایــم ،چطــور بایــد از دره ســیاه رکــود بــه فضــای
رونــق برســیم؟ شــأن صــدور ایــن قانــون ایجــاد بســتر مناس ـبتر بــرای کار بخــش
خصوصــی بــود .امــا اگــر آرزوهــای مــا بــرای اجــرای ایــن قانــون بــه ســراب تبدیــل
نميشد قطعا وضعیت بهتری داشتیم.
امــروز نیــاز اســت کــه دولــت چنــد دســتور کار مشــخص را پیــش روی خــود
داشته باشد و بر همان اساس هم عمل کند:
اول :در کشــور قانــون بهبــود مســتمر فضــاي کســب و کار براســاس خردجمعــي
بــه تصويــب رسيدهاســت .تمــام حــرف ايــن قانــون ،ايجــاد زمينههايــي 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
پيــش پــاي بخــش خصوصــي هــم از ميــان مــيرود .همگــي مــا ميدانيــم کــه
بســياري از بســتهها و راهکارهايــي کــه ارائــه ميشــوند ،تنهــا در صورتــي بــه نتيجــه
ميرســند کــه فضــاي کســب و کار در کشــور تســهيل شــود .قطعــا قانــون بهبــود
مســتمر فضــاي کســب و کار و همچنيــن قانــون رفــع موانــع توليــد در کنــار هــم
چنيــن بســتري را مهيــا ميکننــد .امــروز بخشخصوصــي بيــش از آنکــه بــه
بستهها و سياستها توجه کند ،چشم به اجراي اين قوانين دوختهاست.
دوم :تجربيــات تلــخ بــه ســادگي از ذهــن بخــش خصوصــي پــاک نمــي شــود.
جهــش ناگهانــي قيمــت دالر کــه چنــد ســال قبــل رخ داد ،حاصــل برخــي بــي
تدبيريهــا بــود .امــروز نگرانــي بخــش خصوصــي ايــن اســت کــه حــوادث تلــخ در
مــورد نــرخ ارز دوبــاره تکــرار شــود .یــک نــگاه مــا بایــد همیشــه بــه تورمهــای  40و
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 20درصــدی ریالــی گذشــته باشــد .واقعــي ســازي نــرخ ارز براســاس منطــق بــازار و
واقعيتهــاي اقتصــادي ايــران ضرورتــي غيرقابــل انــکار اســت .بخــش خصوصــي
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
بهســادگی مقــدور نیســت ولــی دولــت ميتوانــد بــا توجــه بیشــتر بــه بخــش
خصوصــی کشــور ،بخشــی از منابــع مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژههــای 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 يارانههــاي نقــدي و يارانــه حاملهــاي انــرژي تصميــم گيــري شــود .آمارهــا
نشــان ميدهــد طــي ماههــاي ســپري شــده از ســال جــاري تنهــا  8هــزار ميليــارد
تومــان از بودجــه پروژههــاي عمرانــي تخصيــص داده شــده ولــي در هميــن مــدت 20
هــزار ميليــارد تومــان بــراي يارانــه نقــدي و يارانــه حاملهــاي انــرژي از ســوي دولــت
پرداخــت شدهاســت .همگــي خبــرگان اقتصــادي تاييــد ميکننــد کــه بحــران بــزرگ
امــروز اقتصــاد ايــران رکــود و بــه دنبــال آن موضــوع اشــتغال اســت .اگــر هميــن
ميــزان يارانــه کــه بــه صــورت نقــدي يــا در قالــب يارانــه حاملهــاي انــرژي بــه مــردم
پرداخــت شــده ،صــرف توليــد ميشــد بهطــور حتــم شــرايط اقتصــادي کشــور
تحولــي تــازه را تجربــه ميکــرد .از ســوي روزانــه حــدود چهــار میلیــون بشــکه نفــت
و مشــتقات در داخــل مصــرف میشــود کــه اگــر قیمــت انــرژی واقعــی شــود ،ایــن
میــزان مصــرف کاهــش مییابــد و صرفهجویــی رخ میدهــد .بنابرايــن نيــاز اســت
تا شجاعانه و به سرعت در مورد موضوع يارانهها اقدام درست صورت گيرد.
پنجــم :رئيــس جمهــور در گفــت و گــوي تلويزيونــي خــود از پرداخــت بدهــي
پيمانــکاران اطــاع 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
بانکهــا از پيمانــکاران ميخواهنــد بــه ســرعت بدهيهايشــان را تســويه کننــد.
اوليــن فشــار هــم از ســوي دولــت بــه بخــش خصوصــي وارد آمــد .آنچــه رخ داده

 16سراب توسعه

اخــاق 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.
ششــم :شــاخص هــاي رســمي نشــان ميدهــد کــه فســاد اداري در اقتصــاد
ايــران بيــداد ميکنــد .فســاد مانــع از حضــور ســرمايه گــذاران خارجــي و حتــي
فعاليــت بيشــتر ســرمايهگذاران داخلــي ميشــود .برهميــن اســاس دولــت بايــد بــا
جديــت بــه موضــوع مبــارزه بــا فســاد توجــه کنــد .در صورتــي کــه مــا همچنــان
درگيــر فســاد اداري باشــيم ،بــه طــور حتــم زمينههــا بــراي توســعه و جــذب
سرمايههاي بيشتر مهيا نميشود.
هفتــم :درحالــي کــه مــا خــود را بــراي دوران جهــش اقتصــادي آمــاده ميکنيــم
و نــرخ رشــدهاي اقتصــادي بــاال را هــدف گرفتهايــم ولــي همچنــان راهانــدازي
بوکار در ايــران دشــوار اســت .بيــش از  2هــزار نــوع مجــوزي کــه در اقتصــاد
کس ـ 
ايــران وجــود دارد ،عمــا دســت و پــاي کارآفرينــان را بــه ســختترين شــکلي بســته
اســت .برهميــن اســاس نيــاز ديگــر امــروز اقتصــاد ايــران از ميــان بــردن مجوزهــاي
زائــد اســت .در ايــن مــورد وعدههايــي داده شــده کــه بهتــر اســت شــکل اجرايــي
هم به خود گيرد.
هشــتم :اقتصــاد پويــا ،بــه دولتــي چابــک هــم نيــاز دارد .براســاس آنچــه در
اســناد باالدســتي اقتصــادي کشــور آمــده اســت ،دولــت بايــد بخــش مهمــي از امــور
تصــدي گــري خــود را بــه بخــش خصوصــي واگــذار کنــد و در نهايــت بــه ســمت
کوچــک ســازي خــود بــرود ولــي عمــا در فضــاي واقعــي اقتصــادي کشــور چنيــن
آرمانــي رنــگ عمــل بــه خــود نگرفتهاســت .اقتصــاد ايــران در دوران پســاتحريم
نميتوانــد 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
شــکوفا ،مولــد و توســعهمحور ميخواهیــم کــه فــردای فرزنــدان ایــن ســرزمین را
ـی برآمــده از نــگاه
بســازد .دســتیابی بهچنیــن موفقیتــی بــدون توجــه بهتدبیــر جمعـ ِ
ی ممکن نیست.
بخش خصوص 

شنیازهایی
پی 
برای اصالح اقتصاد رکود زده ایران
دولت نیازمند تصمیمگیری 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 كسـبوكار خــود تصمیمــات دولــت را نقــد و بررســی
ميکنــد .واردکننــدگان بــه سیاســت کاهــش نــرخ ارز و صادرکننــدگان بــه سیاســت
افزایــش نــرخ ارز عالقــه دارنــد .در مــورد تــورم مــردم طبقه متوســط خواهــان کاهش
قیمتهــا و یــا حداقــل افزایــش منطقــی قیمتهــا هســتند .ایــن تضــاد درخواســتهها
را ميتــوان بــه بســیاری از شــاخصهای اقتصــادی تعمیــم داد .امــا امــروز میتــوان
ادعــا کــرد صرفنظــر 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 تصمیمگیــر قــوه مجریــه برخــی نقدهــا را مــورد اعتنــاء
* سرمقاله شماره  42ماهنامه آیند هنگر /آذر 1394
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قــرار ندادهاســت .اگرچــه دولــت در ابتــدای کار خــود ،یکــی از اهــداف مهــم اقتصــادی
کشــور را کاهــش تــورم اعــام کــرد و موفقیــت قابــل توجهــی هــم در ایــن خصــوص
کســب کــرد ،ولــی ادامــه ایــن رونــد بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت و در نتیجــه
کاهــش درآمــد دولــت و تــوان بخشخصوصــی نتوانســت بــه ســمتی بــرود کــه
سیاســت هــای ســال  93را بــه طــور کامــل محقــق کنــد .اقتصــاد ایــران بــرای خروج
از رکــود نیــاز بــه جراحــی عمیــق و اساســی دارد کــه الزمــه آن اصــاح ســاختار
اقتصــادی کشــور اســت .بــه هرحــال بــه نظــر ميرســد کــه عاقبــت بســته جدیــد
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 سیاسـتگذاران در مــورد وضعیــت اقتصــادی ایران بــرای تصمیمگیری
گاهــی بیــن گزارههــای مختلــف و محافظهکارانــه در نوســان اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور نیــاز بــه
رفتاری متفاوت داریم.
دوم :فهــم وضعیــت التهــاب در اقتصــاد ایــران بــه ســادگی قابــل درک اســت.
نهتنهــا شــاخصهای اقتصــادی ،کــه وضعیــت اجتماعــی کشــور هــم بهخوبــی
وضعیــت را روشــن ميکنــد .گســترش بیشــتر دایــره فقــر ،کاهــش قــدرت خریــد،
افزایــش آمــار جــرم (بهخصــوص دقــت کنیــد بــه آمــار وقــوع جــرم در اســتانهايی
بــا نــرخ بیــکاری بــاال) و افزایــش تعــداد پروندههــاي قضایــی نشــان ميدهــد جامعــه
ایــران ماننــد اقتصــاد بــا خطــرات جــدی مواجــه اســت .بررســی ایــن شــرایط نشــان
ميدهــد کــه بــا توجــه بــه اتفاقــات دهــه قبــل ،واکنشهــاي مــا بایــد قویتــر و
شجاعانهتر از رفتارهايی باشد که امروز بروز ميدهیم.
ســوم :آخریــن آمارهایــی کــه از توســعه کارخانههــاي صنعتــی در دســت داریــم
هــم تاییــد ميکنــد فرآینــد توســعه در بســیاری از واحدهــای صنعتــی متوقــف شــده
و همزمــان رکــود اقتصــادی ایــران هــم عمــق بیشــتری پیــدا کــرده اســت .بــه
کمــک بررســی وضعیــت بــازار مســکن هــم ميتــوان تحلیلــی جامــع از وضعیــت
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
پیشــران را بــازی کنــد ولــی اطالعــات مرکــز آمــار ایــران نشــان ميدهــد طــی
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شــشماهه نخســت امســال میــزان معامــات مســکن  20درصــد و در شــش مــاه
نخســت ســال  93در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال  92میــزان معامــات مســکن
بیــش از  15درصــد کاهــش یافتــه بــود .در همیــن دوره زمانــی میــزان صــدور پروانــه
ســاختمانی هــم  65درصــد کاهــش یافتــه اســت .بنابرایــن آنچــه پیــش روی ماســت
وضعیتــي ملتهــب اســت ،ولــی مــا چــه بایــد بکنیــم یــا چــه ميتوانیــم بکنیــم؟
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
تســکینهای موقتــی هســتند .دالیــل مشــخصی بــرای رکــود و تــداوم آن وجــود
دارد .بــه برخــی از آنهــا اشــاره میکنــم .همگــی ایــن دالیــل نشــان ميدهنــد کــه
اقتصــاد ایــران بــه دالیــل ســاختاری ،روشــی و رفتــاری دچــار رکــود شــده و ایــن
موضوع با ارائه مشوقی کوتاهمدت قابل حل نیست.
نرخ ارز و پیچیدگیها

اقتصــاد ایــران بانــک محــور اســت و اکنــون کــه متاســفانه در ســالهای گذشــته
ســرمایه بانــک هــا بــه تــاراج رفتــه ،عمــا دود زیــان اصلــی ناشــی از ایــن اتفــاق بــه
چشــم بنگاههــای کوچکــی رفتــه کــه دسترسیشــان بــه منابــع بــه شــدت کاهــش
یافتــه اســت .از ایــن رو اولیــن مشــکل اقتصــادی کشــور کمبــود نقدینگــی جهــت
ســرمایهگذاری و همچنیــن تامیــن ســرمایه درگــردش بنگاههــای کوچــک اســت.
اگرچــه بخشــی از ایــن مشــکل بــا حضــور ســرمایهگذاران خارجــی و تامیــن منابــع
از طریــق آنهــا قابــل حــل اســت ولــی همگــی خبــرگان اقتصــادی میداننــد حصــول
ایــن هــدف در کوتــاه مــدت قابــل تصــور نیســت .در ایــن شــرایط تــاش اقتصاددانــان
بایــد حــول محــور تجویــز راهبردهایــی باشــد کــه براســاس آن دولــت بتوانــد،
محرکهایــی بــرای تغییــر شــرایط موجــود در داخــل پیــدا کنــد .یکــی از اقدامــات
اصولــی و کلیــدی کــه در ایــن زمینــه میتوانــد صــورت گیــرد ،اصــاح نــرخ ارز
اســت .طــی یــک مــاه گذشــته بارهــا بــا ایــن جملــه مواجــه بودهایــم کــه چــرا دائــم
تاکیــد میشــود قیمــت ارز بایــد «تکنرخــی» شــود .حتــی برخــی فعــاالن اقتصــادی
خــرده ميگرفتنــد 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 نرخگــذاری دو
خواســته مشــخص بخــش خصوصــی اســت .امــا متاســفانه دولــت طــی دو ســال
گذشــته حاضــر نشــده زیــر بــار ایــن خواســته بــرود .شــاید دالیلــی ماننــد شــوک
روانــی واقعیســازی نــرخ ارز ،موجــب شــده تــا دولــت یازدهــم خطــر رشــد احتمالــی
قیمــت دالر را نپذیــرد ولــی متاســفانه تــا زمانــی کــه شــجاعانه حاضــر بــه اتخــاذ ایــن
تصمیــم نشــویم ،نميتوانیــم بــه آینــده خوشبیــن باشــیم .واقعیســازی نــرخ ارز،
یــک تصمیــم بنیادیــن و اصولــی اســت ولــی بســته سیاســتی و کوتاهمــدت هیچکــدام
جبرانکننده گریز از قبول مسئولیت این تصمیم نیستند.
یارانه حاملهاي انرژی و مشکالت بنيادین اقتصاد ایران

اینکــه دولــت حاضــر شــده  22هــزار میلیــارد تومــان طــی دو فصــل فقــط بــرای
یارانــه نقــدی هزینــه کنــد ولــی تنهــا  8هــزار میلیــارد تومــان بــه پروژههــای عمرانــی
رســیده اســت ،یــک درد بــزرگ بــرای مــا بــه حســاب ميآیــد .گزارشهــای رســمي
تاییــد میکنــد در فصــل چهــارم ســال  93تنهــا  50درصــد بودجــه عمرانــی کشــور
محقــق شدهاســت .بنابرایــن از ســويی دچــار بیپولــی شــدهایم و از ســوي ديگــر
دســت و دلبــازی در پرداخــت یارانــه را رهــا نميکنیــم .دولــت بایــد در مــورد یارانــه
هــم تصمیــم جــدی اتخــاذ کنــد .هیــچ بســتهای بــا رویکــرد مســکنی و هیــچ ایــده
محافظهکارانهای در این مورد خاص ما را به نتیجه نميرساند.
اندازه دولت و موضوع کاهش تصدیگری

بــه ایــن اعــداد دقــت کنیــد :تنهــا دو دهــم درصــد(  300هــزار نفــر) از
جمعیــت  110میلیونــی ژاپــن را کارمنــدان دولــت بــه شــمار مــی آینــد .امــا در
ایــران از میــان  78میلیــون نفــر جمعیــت بیــش از  4میلیــون نفــر یعنــی معــادل 5
درصــد مــردم کشــور را کارمنــدان دولتــی تشــکیل میدهنــد .بــه نظــر شــما
دولـتداری خــوب کــدام اســت؟ در اقتصاد ایران رســم شــده از تاســیس ســوپرمارکت
بــرای توزیــع ارزاق عمومــيتــا اســتخراج نفــت از چــاه را دولــت برعهــده ميگیــرد.
تصــور بخــش خصوصــی ســال قبــل ایــن بــود کــه بــا اجــرای سیاســتی اصــل 44
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قانــون اساســی ایــن وضعیــت تغییــر ميکنــد ولــی عمــا تحولــی رخ نــداد و در
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 ميدهــد 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 تصدیگــری قــوه مجریــه بــه وضعیــت
کشــور ســر و ســامان دهــد .ایــن موضــوع خواســته اصلــی و مهــم فعــاالن
بخشخصوصــی در کشــور اســت و بــه طــور حتــم رســیدگی بــه آن بیــش از هــر
بســته سیاس ـتگذاری بــرای دردهــای مــا درمــان خواهــد بــود .اگرچــه وزارت امــور
اقتصــاد ودارایــی بــا تصویــب هیــات دولــت متولــی شــده کــه بــه ایــن وضــع
سروســامان دهــد و اقداماتــی نیــز در آن وزارتخانــه شــروع شــده اســت ولــی ایــن
موضوع نیازمند اقدامات ریشه ای تری است.
بوروکراسی مزاحم كسبوكار

آمارهــای ســازمان مالیاتــی نشــان ميدهــد طــی دو فصــل گذشــته از ســال
ي ســختگیریها  14هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی
جــاری بــا وجــود تمامــ 
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  34درصــد
رشــد داشــته اســت .بنابرایــن در دوران رکــود ،دریافــت مالیــات ســختگیرانهتر شــده
اســت و آنهایــی کــه فــرار مالیاتــی داشــتهاند بازهــم بــه رفتــار سابقشــان ادامــه
دادهانــد .امــا موضــوع تنهــا بــه مالیــات منحصــر نیســت .همزمــان قوانین ســختگیرانه
تامیــن اجتماعــی ،نظــام دشــوار دریافــت تســهیالت از سیســتم بانکــی و حتــی گاهی
ســختگیری نهادهــای دیگــر ماننــد ادارات بهداشــت ،محیــط زیســت و ســایر
ســازمانهای دولتــی ،در نهایــت فعــال بخــش خصوصــی را در تنگنایــی قــرار
ميدهــد تــا قیــد توســعه را بزنــد و ســرمایهاش را بــه بــازاری دیگــر منتقــل کنــد.
دولــت يازدهــم ميتوانــد بــا تغییــر نگــرش در ایــن بخــش بــه وضعیــت عمومــي
اقتصــاد ایــران ســامان دهــد .تــا زمانــی کــه ایــن وضعیــت باقــی باشــد ،بهکارگیــری
بسته حمایتی و تشویقی باری از دوش ما برنميدارد.
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رابطه نامعقول نرخ سود و تورم

یکــی از پایهایتریــن مفاهیمــی کــه در اقتصــاد بــه آن توجــه میشــود ،رابطــه
متناســب میــان نــرخ تــورم ،نــرخ ســود و بهــر ه بانکــی اســت .طــی تمامــی ســالهای
گذشــته بــه طــور معمــول نــرخ ســود بانکــی پایینتــر از نــرخ تــورم بودهاســت ولــی
در حــال حاضــر نــرخ ســود بــه شــکل معنــاداری باالتــر از میــزان تــورم اســت.
بنابرایــن یکــی از اصولیتریــن منطقهــای علمــی در نظــام اقتصــادی کشــور از
میــان رفتهاســت .عــدم تناســب میــان ایــن دو نــرخ عــوارض نامطلوبــی بــرای اقتصــاد
کشــور بــه همــراه دارد .برهمیــن اســاس در حــال حاضــر یکــی از نیازهــای بســیار
مهــم اقتصــادی مــا اصــاح ایــن رابطــه بیمــار اســت .تــا زمانــی کــه تصمیمــی
منطقــی و عاقالنــه در ایــن مــورد اتخــاذ نشــود ،نمیتــوان بــه انتظــار اصــاح روندهــا
نشســت .از ســوی دیگــر شــیوه تعییــن نــرخ ســود هــم بــه یکــی از دردهــای
بخشخصوصــی کشــور بــدل شدهاســت .چنــدی قبــل کــه بحــث تعییــن نــرخ ســود
بانکــی مطــرح بــود ،بخــش خصوصــی بــه صراحــت از مســئوالن نظــام مالــی کشــور
درخواســت کــرد ،روشهــای 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 گذاشــتهایم و هــم اصــول علمــی ( بازهــم در روش تعییــن نــرخ
سود) را فراموش کردهایم.
بازارهای مالی و پولی غیرشفاف

امــروز در اقتصــاد ایــران بــا پدیــده نوظهــور و رنــج آور گســترش فعالیــت
موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز مواجــه هســتیم .ایــن موسســات بــا اقدامــات
بــدون ضابطــه و خودســرانهای کــه در بــازار پــول صــورت مــی دهنــد ،عمــا فضــا را
بــه دو دســته بانکهــای شــفاف و موسســات غیرشــفاف تقســیم کردهانــد .در
صورتــی کــه نــرخ ســود بانکــی بــه صــورت یکطرفــه کاهــش پیــدا کنــد ،عمــا
ســرمایههای خــرد مــردم بــه ســمت موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــازی هدایــت
میشــود کــه نرخهــای باالیــی بــه ســپردهها میدهنــد .بنابرایــن بانکهــا در
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بــازی غیرمنطقــی قــرار میگیرنــد .بنابرایــن شــرط اول تعییــن نــرخ ســود براســاس
مکانیــزم بــازار ایــن اســت کــه فضــای بــازار مالــی و پولــی کشــور شــفاف و نظاممنــد
ی بانکهــا مربــوط اســت.
باشــد .نکتــه دیگــر بــه شــیوه فعالیــت و تســهیالت ده ـ 
نــرخ بهــره بــاالی  20درصــد کــه گاهــی بــه ارقــام نجومــی  25و  30درصــد هــم
میرســد ،موجــب شــده تــا دریافــت تســهیالت از بانکهــا بــرای تولیــد بــه اقدامــی
غیرمنطقــی تبدیــل شــود .هیــچ نهــاد تولیــدی نمیتوانــد تضمیــن کنــد کــه از محــل
فعالیتهــای شــفاف و مولــد خــود بــه ســودی دسترســی پیــدا خواهــد کــرد کــه
براســاس آن موفــق بــه تســویه وامهــای دریافتــی بــا ایــن نرخهــا شــود .بنابرایــن
تســهیالت بانکــی ( بــا ایــن ارقــام) بــه جــای اینکــه صــرف تولیــد شــود ،بــه محــل
دیگــری م ـیرود .شــاید کمــی جســورانه بــه نظــر برســد ولــی میتــوان ادعــا کــرد
کــه برخــی از کســانی اقــدام بــه دریافــت تســهیالت بــا نــرخ بــاال میکننــد کــه از
همــان ابتــدای کار هــم میداننــد ،قصــدی بــرای بازگشــت ایــن پولهــا ندارنــد.
ارقــام بدهیهــای معــوق بانکــی هــم تاییــد میکنــد ایــن روش طــی ســالهای
گذشــته مرســوم شدهاســت .بنابرایــن امــروز بــا مشــکلی چنــد وجهــی و پیچیــده
مواجــه هســتیم .از ســویی بانکهــا بــا موسســات مالــی و اعتبــاری رقابــت میکننــد
کــه هیــچ التزامــی بــه نظــام بــازار ندارنــد و از طــرف دیگــر تولیدکننــدگان گرفتــار
تامیــن تســهیالت بــا نرخهــای بــاال هســتند .در حــال حاضــر نیــاز کلیــدی مــا ایــن
اســت کــه اوال بانکهــا میــزان داراییهــای خــود را بــا احتســاب معوقــات مشــکوک
الوصــول شــفاف کننــد .ثانیــا بــه وضعیــت موسســات مالــی و اعتبــاری و اساســا بــازار
پولی کشور سامان داد ه شود.
بسته رونق اقتصادی

بســته رونــق اقتصــادی دولــت کــه ابــاغ شــده ،قــرار اســت نجاتبخــش 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 ســالهای
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 میدهــد شــاید بازهــم بازگشــت بــه شــرایطی
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باشــد کــه منافــع آن کمتــر از زیانهــای حاصــل از ایــن اقــدام اســت .امــروز بــا
صراحــت بایــد اشــاره کنیــم کــه بــدون اصــاح ســاختارهای اقتصــادی کشــور و بــا
تجویــز مســکنهای زودگــذر نمیتوانیــم ،دل بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور
ببندیــم .بســتهها و سیاس ـتهایی کــه ابــاغ میشــوند همگــی زمانــی موثرانــد کــه
مشــکالت ســاختاری از میــان رفتــه باشــند .در ایــن شــرایط هــر بســته و
سیاسـتگذاری خــود بــه مشــکلی بعــدی تبدیــل میشــود .بنابرایــن بایــد از همیــن
امــروز بــه فکــر تغییــر شــرایطی باشــیم کــه امــکان دارد طــی ســالهای آینــده
پیچیدهتر و حادتر نیز شود.

رونق اقتصادی
برای نجات جامعه ایرانی
تقدم بازسازی «اجتماعی» بر نوسازی «اقتصادی»

*

طــی هفتههــای گذشــته بحثهــای بســیاری در مــورد تقــدم بازســازی
«اجتماعــی» بــر نوســازی «اقتصــادی» در میــان اهــل فکــر ،جامعهشناســان،
اقتصاددانــان و فعــاالن اقتصــادی آغــاز شدهاســت .آنچــه امــروز پیــش روی مــا قرار
دارد ،جامعــهای ملتهــب و نگــران بحرانهــای بــزرگ ماننــد بیــکاری فراگیــر و
گســترش انــواع فســاد اســت .اقتصــاد ایــران پــس از طــی دوران فــوران درآمدهــای
نفتــی امــروز بــه شــرایطی رســیده کــه بخــش مهمــی از منابــع پیشبینیشــده
دولــت بــرای اداره کشــور محقــق نشدهاســت .بنابرایــن دیگــر ماننــد ســابق خبــری
از دالرهــای نفتــی نیســت ولــی بــه مــوازات آن نشــانههای دلخــراش فســاد نفتــی
همچنــان در اقتصــاد ایــران باقــی ماندهاســت .بــه هرحــال موضــوع مهمــی کــه
ذهــن همگــی دلســوزان کشــور را بــه خود مشــغول کــرده ،رکــود و توســعهنیافتگی
اقتصــاد ایــران اســت کــه در نهایــت بــه بحــران بــزرگ اجتماعــی تبدیل شدهاســت.
* سرمقاله شماره  43ماهنامه آیند هنگر /دی 1394
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ایــن رکــود هــم در شــرایطی رخ میدهــد کــه اقتصــاد کشــور احتمــاال بــه ایــن
ســادگیها بــه درآمدهــای سرشــار نفتــی گذشــته دسترســی نخواهــد داشــت.
اتفاقــا در همیــن شــرایط اســت کــه موضــوع مهــم ایجــاد «وفــاق عمومــی» در
کشــور بــرای توســعه مطــرح میشــود .وفــاق عمومــی بــرای خــروج از رکــود یــک
نیــاز اجتماعــی اســت کــه زیرســاختهای اقتصــادی را بــرای تحقــق نیــاز دارد.
بنابرایــن امــروز موضــوع مهــم پیــش روی مــا ،بررســی رابطــه میــان اقتصــاد و
جامعــه بــه مثابــه دو بــال مهــم توســعه اســت .جامعــه عقبمانــده بــه ســمت
توســعه نمـیرود و اقتصــاد توســعهیافته هــم جامعــه واپـسزده را نمیپذیــرد .امــا
از میــان ایــن دو گــزاره کــدام مقــدم بــر دیگــری اســت؟ اگــر امــروز قــرار اســت بــه
ســمت رشــد اقتصــادی بــاال حرکــت کنیــم ،ابتــدا بایــد جامعــه و فرهنــگ را
بســازیم یــا اینکــه رشــد اقتصــادی بــاال ،جامعــه و فرهنــگ کشــور را ســامان
میدهد؟
پرســشهای دیگــری از ایــن دســت ماننــد اینکــه آیــا بازســازی اجتماعــی
مقــدم بــر نوســازی اقتصــادی اســت؟ یــا آیــا بــا بهبــود شــرایط اقتصــادی بــه
صــورت خودبهخــود وضعیــت اجتماعــی کشــور هــم التیــام پیــدا میکنــد؟ را نیــز
مــی تــوان مطــرح کــرد .بــه هرحــال بــه طــور خــاص امــروز ایــران نیــاز بــه توســعه
اقتصــادی و بازســازی اجتماعــی دارد ولــی میتــوان بــا اتــکا بــه برخــی شــاخصها
بیــان کــرد کــه در همیــن شــرایط هــم توســعه اقتصــادی مقــدم بــر بازســازی
اجتماعی است.
فساد به مثابه بحران همیشگی

گروهــی از جامعهشناســان و عــده کثیــری از اقتصاددانــان بــه دو دلیــل
بازســازی اجتماعــی را مقــدم بــر تغییــر فضــای اقتصــادی میداننــد .اوال بــا توجــه
بــه فســاد بزرگــی کــه در اقتصــاد ایــران رخ داده ،عمــا افزایــش ســطح درآمدهــای
ملــی ماننــد فــروش بیشــتر نفــت منجــر بــه حیــف و میــل افزونتــر هــم میشــود
چراکــه بنــا بــر همــان دو تجربــه تاریخــی ،در دورانــی کــه فســاد رکوردهــا را
شکســته ،هــر درآمــد بیشــتر در جایــی بهغیــر از توســعه هزینــه میشــود .ثانیــا
بــا توجــه بــه همیــن شــرایط اجتماعــی میتــوان بیــان داشــت کــه روحیــه
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کارآفرینــی و کسـبوکار ســالم در اقتصــاد ایــران کمرنــگ شدهاســت .بــرای اثبــات
ایــن دو نظــر نیــز بررســی چنــد شــاخص میتوانــد گواهــی دقیــق باشــد .بنابــر
آمــاری کــه از ســوی قــوه قضاییــه اعــام شــده میــزان وقــوع جــرم در کشــور
افزایــش یافتــه و بهخصــوص جرایمــی ماننــد نــزاع کــه محصــول عصبانیــت
اجتماعــی و اقتصــادی اســت ،هــم بــه لیســت ده جــرم اول کشــور رسیدهاســت.
همزمــان بنابرمطالعاتــی کــه انجــام شــده ،شــاخص اعتمــاد عمومــی کــه بیانگــر
رابطــه اطمینانبخــش میــان دولــت و ملــت اســت از عــدد  52درصــد در دهــه 50
بــه  9درصــد در دهــه  90ســقوط کردهاســت .بنابرایــن در شــرایط اجتماعــی
مطلوبــی قــرار نداریــم .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اصــل «زیربنــا» بــودن اقتصــاد
را بایــد بــه عنــوان یــک شــاخص کلــی بپذیریــم چراکــه بــا بهبــود وضعیــت
اقتصــادی بــه طــور حتــم شــرایط کلــی جامعــه نیــز دچــار تغییــر میشــود .تمامی
شــاخصهای مربــوط بــه افزایــش چکهــای برگشــتی ،بــروز بیاخالقــی در
فضــای کسـبوکار و حتــی افزایــش طــاق و بــروز بزهکاریهــای اجتماعــی در دو
دوره تاریخــی قابــل اندازهگیــری اســت .دهــه  70و ابتــدای دهــه  80اقتصــاد ایــران
دوران بازســازی پــس از جنــگ را ســپری کردهبــود و بــه ســمت توســعه حرکــت
میکــرد .پیشبینیهــا در ایــن دوره زمانــی بــه قــدری بــرای آینــده اقتصــادی
کشــور درخشــان بــود کــه نویســندگان برنامــه چهــارم توســعه هــم پیشبینــی
رشــد اقتصــادی دورقمــی و تــورم تکرقمــی را در اســناد باالدســتی آوردهبودنــد.
حاکمیــت کشــور (نهتنهــا دولــت ،کــه تمــام بخشهــای حکومـتداری در ایــران)
برمبنــای همیــن تصــور عمومــی ،ســند چشـمانداز 20ســاله را بــه شــیوهای تدوین
کردهبودنــد کــه نشــان مــیداد اقتصــاد ایــران بــه قــدرت اول منطقــه تبدیــل
میشــود .در همیــن دوره زمانــی شــاخصهای اجتماعــی در شــرایط بهتــری قــرار
داشــتند .بــه طــور نمونــه یــک شــاخص مهــم از رفتارهــای اقتصــادی و اجتماعــی
مــردم بــه چکهــای برگشــتی مربــوط اســت .براســاس گــزارش بانــک مرکــزی
رقــم چکهــای برگشــتی در ابتــدای ســال  84نزدیــک بــه یــک میلیــون بــرگ
بود ولی همین رقم در سال  93به عدد شش میلیون برگ رسید.
ایــن موضــوع را بایــد بــه عنــوان شــاخصی بــرای بررســی وضعیــت اخــاق
کســب و کار و البتــه شــرایط مالــی مــردم در نظــر گرفــت .مشــابه چنیــن آمــاری
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را در زمینههــای دیگــری کــه معانــی اقتصــادی و اجتماعــی دارنــد را نیــز میتــوان
یافــت .امــا تفــاوت اصلــی میــان میانــه دهــه  70و ابتــدای دهــه  80بــا امــروز چــه
بــود؟ آیــا فرهنــگ مــردم طــی ایــن دوره زمانــی دچــار تحــول و انقالب شدهاســت؟
آیــا جامعــه عقبگــرد داشــته و آن دوره تکاملیافتهتــر بــود؟ بررســیهای
نســلی جمعیتــی نشــان میدهــد در دهــه  ،70نســل دهــه  50وارد بــازار کار
شــدهبودند .در دهــه  80نیــز نســل دهــه  60بــه اقتصــاد ایــران آمدنــد .فاصلــه
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
 60و نســل دهــه  70و  80قابــل قیــاس نیســت .بنابرایــن تنهــا شــاخصی کــه
نشــان میدهــد تحــوالت چگونــه در کشــور رخ داده بــه همــان وضعیــت اقتصــادی
بازمیگــردد .هــر زمــان شــرایط اقتصــادی کشــور بــه ســمت مطلوبیــت بیشــتر
یعنــی رشــد اقتصــادی باالتــر و بیــکاری کمتــر حرکــت کــرده ،عمــا وضعیــت
فرهنگــی و اجتماعــی کشــور هــم بهبــود پیــدا کردهاســت .حتــی بــرای اثبــات
ایــن نظــر میتــوان بــه شــاخصهای دیگــری نیــز اســتناد کــرد .در دوران رشــد
اقتصــادی بــاال و مطلــوب کشــور میــزان هزینــه فرهنگی مــردم که در شــاخصهای
بانــک مرکــزی بــه عنــوان «تفریــح و ســرگرمی» شــناخته میشــود ،بیــش از 4.5
درصــد بــود ولــی در حــال حاضــر بــه  2.3درصــد رسیدهاســت .بــرای درک بهتــر
میتــوان بــه آمارهــای رجــوع شــهروندان بــه ســالنهای ســینما هــم اشــاره کــرد.
بــر ایــن اســاس میانگیــن مخاطبــان ســینما در دهــه  70و بــا بلیــت ارزانتــر بــرای
فیلمهــای مطــرح بیــش از  3میلیــون نفــر بــوده و ایــن عــدد در حــال حاضــر
بــرای پرفروشتریــن فیلــم گیشــه بــه  1میلیــون و  700هــزار نفــر کاهــش
یافتهاســت .در هــر دوره زمانــی کــه مــردم در وضعیــت اقتصــادی مطلوبتــری
قــرار داشــتهاند ،رفتارهــای فرهنگــی آنهــا نیــز تغییــر کردهاســت .بنابرايــن نیــاز
بــه اصــاح اقتصــاد مقــدم بــر هــر خواســته دیگــری اســت .امــروز بازســازی
اقتصــادی کشــور نیــازی کلیــدی بــه شــمار میآیــد کــه در صــورت بیتوجهــی
بــه آن بــه طــور حتــم زیانهــای بزرگــی بــه کشــور وارد میشــود .توســعه
اقتصــادی و خــروج از رکــود شــرط اول و اساســی اصــاح جامعــه اســت .امــا بــرای
بازســازی اقتصــادی چــه نیازهایــی داریــم؟ بــه برخــی از آنهــا بــه صــورت زیــر
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میتوان اشاره کرد:

1

مبارزه با فساد برای جذب سرمایههای بیشتر

رونــق اقتصــادی و توســعه کشــور نیازمنــد ســرمایهگذاری و بهکارگیــری
ســرمایه اســت .ســرمایهگذاری از محــل داخلــی بــه دلیــل مشــکالتی کــه بانکهــا
بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند ،تــا حــدودی امکانپذیــر نیســت .از ایــن رو،
امــروز نیــاز بــه جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــرای توســعه کشــور بهشــدت
احســاس میشــود .نشــانه مشــخص اثــرات بســیار منفــی گســترش فســاد،
بیعالقگــی ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ورود بــه اقتصــاد ایــران اســت.
ش خصوصــی آمادگــی خــود را بــرای
ســرمایهگذاران خارجــی در مالقــات بــا بخ ـ 
حضــور در کشــور اعــام کردهانــد؛ امــا ایــن پرســش اساســی را نیــز مطــرح
میکننــد کــه چــرا بایــد در کشــوری که شــاخص محیــط کســب و کار نامســاعدی
دارد ،ســرمایهگذاری کننــد .مثــا آنهــا نگــران میــزان شــفافیت و درجــه فســاد در
ایــران هســتند .بخــشخصوصــی فســاد را صرفــا در اختــاس نمیبینــد بلکــه
بوکار ،مانعتراشــیهای بیمنطــق در مقابــل
انــواع ســختگیریها در کســ 
بوکار ،عــدم شــفافیت در دســتگاههای دولتــی و حاکمیتــی و نیــز
صاحبــان کس ـ 
وجــود مجوزهــای متعــدد ،در شــکلگیری فســاد و رانــت در کشــور موثــر بــوده
ش خصوصــی واقعــی نخســتین گام در
اســت .کوچــک کــردن دولــت و تقویــت بخـ 
عرصــه مبــارزه بــا فســاد اســت و دولــت بایــد پــای خــود را از تصدیگریهــا بيــرون
بگــذارد و تنهــا بــه نقــش حاکمیتــی خــود بپــردازد .بنابرایــن آنچــه اصــل قــرار
میگیــرد ،تــاش بــرای کاهــش دامنــه فســاد و بــه دنبــال آن افزایــش حجــم
ســرمایهگذاری 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.

2

تقویت پایههای صادراتی کشور برای توسعه بیشتر

هیــچ توســعهای بــدون گســترش بازارهــای فراملــی رخ نمیدهــد .یکــی از
شــرطهای اساســی توســعه اقتصــادی هــر کشــوری ،توســعه بازارهاســت .در
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صورتــی کــه کاالهــای ایرانــی راهــی بــه بازارهــای جهانــی پیــدا کننــد بــه طــور
حتــم ،فرآینــد توســعه بــا شــتاب بیشــتری دنبــال میشــود .افزایــش صــادرات
غیرنفتــی میتوانــد یکــی از پایههــای خــروج از رکــود و بهبــود وضعیــت اقتصــادی
کشــور باشــد .در صورتــی کــه تولیــدات ایرانــی راهــی بــه بازارهــای جهانــی پیــدا
کننــد ،بــا گســترش بازارهــا میتوانیــم بــه خــروج ســریعتر از رکــود هــم امیــدوار
باشــیم .امــروزه همــه مســئوالن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه توســعه اقتصــادی
در صورتــی ایجــاد میشــود کــه بخــش خصوصــی محــور باشــد و تکیــه اقتصــاد
بــر تولیــد صادراتمحــور باشــد .بــرای دســتیابی بــه صــادرات بــاال نیــز تســهیل
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
ارکان نظــام يعنــي قــوای ســهگانه و همــه نهادهــای بخــش دولتــی ،عمومــی و
خصوصــی بایــد بــه ایــن نگــرش برســند کــه صــادرات غیرنفتــی کلیــد توســعه
اقتصــادی ماســت .توســعه زیرســاختهای صــادرات نیــز گام دیگــری اســت کــه
بایــد بــا هماهنگــی و همدلــی کامــل برداشــته شــود .یکــی از عــوارض ناگــوار دوران
تحریــم بــرای مــا ایجــاد مکانیس ـمهایی بــود کــه کار ســخت را ســختتر کــرده
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
افزایــش ســطح تعامــل بــا جهــان دارد .بــرای اصــاح جامعــه نیــز توســعه نیــاز
است.

3

اصالح ساختارهای مالی و حمایتی

توســعه اقتصــادی بــدون اصــاح زیرســاختهای مالــی مقــدور نیســت.
اقتصــاد ایــران بــرای توســعه بیشــتر نیــاز کلیــدی بــه اصــاح ســاختارهای مالــی
ماننــد وضعیــت نظــام بانکــی دارد .بانکهــا بــه عنــوان یکــی از کلیدیتریــن ارکان
تامیــن مالــی بنگاههــا بایــد بــه ســمتی حرکــت کننــد کــه بیــش از گذشــته بــرای
تامیــن مالــی بنگاههــا گام بردارنــد .از ســوی دیگــر نظامهــای اداری دیگــر نیــز
بایــد براســاس شــرایط کشــور تغییــر پیــدا کننــد .بــه طــور نمونــه هماکنــون
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بنگاههــا بــه نحــوی بــا فشــارهای مالیاتــی و مشــکالت تامیــن اجتماعــی مواجــه
هســتند .ایــن مشــکالت بــه جهــت اینکــه موانــع بزرگــی را پیــش روی بنگاههــا
قــرار میدهنــد در نهایــت منجــر بــه ســدی در برابــر توســعه میشــوند .مشــکالت
مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی همیــن امــروز هــم کار را بــرای بنگاههــای اقتصــادی
ســخت کردهانــد .فشــاری کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و مالیاتهــا بــر صنعــت
وارد میکنــد ،بســیاری از تولیدکننــدگان کشــور را زمینگیــر کردهاســت ،چــرا
کــه دســتگاههایی همچــون ســازمان تامیــن اجتماعــی امســال قصــد دارنــد
طلبهــای دهســاله خــود را وصــول کننــد .بنابرایــن اگــر قــرار اســت توســعه در
اقتصــاد ایــران نمایــان شــود ،بایــد تمامــی مقدمــات آن ماننــد اصــاح ســاختارها
نیز رخ دهد.
جامعه ایرانی در انتظار رشد اقتصادی

فهرســت دیگــری از مشــکالت ماننــد ســوءمدیریتهای داخلــی ،نــرخ
غیرواقعــی ارز ،بدهیهــای دولــت بــه پیمانــکاران ،عــدم تخصيــص درســت منابــع
دولــت بــه شــکل یارانههــای غیرهدفمنــد و مــوارد دیگــر را هــم بايــد اضافــه کــرد.
بــه هرحــال ماموریــت مــا ،ترســیم آینــدهای درخشــان بــرای اقتصــاد و جامعــه
ایــران اســت .بــرای رســیدن بــه جامعـهای مطلــوب نیــز چــارهای بهغیر 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 نمیتوان آن را کتمان کرد

*

امــروز موضــوع مشــکالت بانکــی در کشــور بــه شــکلی درآمــده کــه هیــچ
کارشــناس اقتصــادی و تحلیلگــر صادقــی نمیتوانــد آن را کتمــان کنــد .بحــران
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 بانکها بازگشته است.
نزدیــک بــه دو ســال قبــل ،رئیسجمهــور در همایــش ملــی رونمایــی از
سیاســتهای خــروج از رکــود اقتصــادی ،در جمــع پرشــمار فعــاالن بخــش
خصوصــی ،اقتصاددانــان ،وزرای دولــت ،مدیــران اجرایــی و حتــی در حضــور مدیــران
بانکهــا بهصراحــت بــه برخــی از رفتارهــای ناصــواب نظــام بانکــی کشــور انتقــاد
کردنــد .بخــش مهمــی از توجــه رســانهای و حتــی کارشناســی در آن دوره زمانــی بــر
انتقــاد آشــکار آقــای روحانــی از بانکهــا در مــورد ســرمایهگذاری آنهــا در بــازار
مســکن ،متمرکــز شــد .امــا امــروز همچنــان یکــی از شــاخصترین مشــکالت
اقتصــاد کشــور موضــوع بانکهاســت .بایــد بهصراحــت اشــاره کــرد آنچــه امــروز
* سرمقاله شماره  44ماهنامه آیند هنگر /بهمن 1394
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پیــش روی مــا قــرار گرفتــه ،بحرانــی بــزرگ اســت کــه میتوانــد عــوارض نامطلــوب
بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور داشــتهباشــد .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 میشود.
البتــه نیــاز اســت تــا چنــد موضــوع مــورد دقــت قــرار گیــرد .اقتصــاد ایــران
اساســا ســاختاری بانکمحــور دارد .البتــه کــه طــی ســالهای گذشــته بــه دلیــل
تســهیالت بســیا ِر پرداختشــده و پــس از آن بــه بانــک «پــس دادهنشــده» بحــران
بزرگــی بــرای نظــام بانکــی کشــور رقــم خــورده اســت .از طــرف دیگــر بانکهــا در
دورهای خــاص اقــدام بــه خریــد ملــک کردنــد ولــی در حــال حاضــر بــه دلیــل
کاهــش قیمــت ملــک و همچنیــن رکــود بــازار مســکن عمــا ایــن ســرمایهها ،هــم
تحلیــل رفتــه و هــم اینکــه قــدرت نقدشــوندگی خــود را از دســت دادهانــد .بنابرایــن
نظــام بانکــی کشــور در شــرایط خاصــی قــرار گرفتــه کــه بایــد در مــورد آن بــا
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 پذیرفتهشــدهاســت .امــا هنــوز هــم بــرای
مــا مشــخص نیســت چــرا ایــن مفهــوم در اقتصــاد ایــران رعایــت نمیشــود .در حــال
حاضــر هــم ســرمایهگذاری متوقــف شــده چراکــه هیــچ فعالیــت اقتصــادی در کشــور
کهــا ســود بــه همــراه نــدارد .وقتــی در اقتصــاد
بــه انــدازه ســپردهگذاری در بان 
ایــران چنیــن اصــل بزرگــی را بــه فراموشــی میســپاریم و راه بــه ســمت دیگــری
میبریــم ،نبایــد هــم انتظــار معجــزه اقتصــادی داشــته باشــیم .البتــه مشــکالت
منحصــر بــه ایــن موضــوع نیســت ولــی از آن بــه عنــوان مهمتریــن عامــل میتــوان
یــاد کــرد .طــی ســالهای گذشــته شــاهد ســرکوبهای مالــی و مشــکالت و
بیانضباطیهــای دســتوری بودیــم کــه چالشهــای فعلــی را بــه وجــود آورده
است.
التهــاب موضــوع بانکهــا بــه حــدی رســیده کــه حتــی رئیــس دولــت هــم بــه
ایــن موضــوع ورود کردهاســت .بــه ایــن ترتیــب کــه رئیسجمهــور محتــرم تیرمــاه
نام ـهای بــه معــاون اول دولــت ارائــه دادنــد تــا در مــورد اصــاح ســاختاری نظــام
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بانکــی اقداماتــی انجــام شــود .ایــن کلیــدواژه خواســتههای بخــش خصوصــی نیــز
هســت« :اصــاح ســاختاری نظــام بانکــی کشــور» .برهمیــن اســاس امــروز هــم
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 بانکهــا پرداختــه شــود بایــد میــان بانــک
خــوب و بانــک بــد تفکیــک قایــل شــویم .یــک نیــاز بــزرگ امــروز مــا شــناخت
واقعیتهاســت .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
منطــق علمــی ،واقعبینانــه و بــا اجمــاع عمومــی کارشناســان در مــورد آن بــه
گفتوگــو بنشــینیم .در همیــن شــرایط هــم نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اصــل
درســت در قضــاوت ایــن اســت کــه بانــک «خــوب» و بانــک «بــد» یــا اساســا
بانکــداری خــوب و بانکــداری بــد را از هــم تفکیــک کنیــم .در ایــن صــورت ،هــم
قضاوتــی برآمــده از منطــق انجــام میدهیــم و هــم اینکــه مزیتهــا را بــا نقــاط
ضعــف اشــتباه نمیگیریــم .در مــوارد قابــل توجهــی بانکهــای خــوب بــه دلیــل
رقابــت بــا بانکهــای بــد وارد بــازی شــدهاند کــه در نهایــت مــا را بــه ایــن نقطــه
رســانده اســت .ایــن یــک درس اســت کــه نمیتــوان سیاسـتگذاری را بــه صــورت
نیمـهکاره و نیمبنــد اجرایــی کــرد .اگــر قــرار اســت اصــاح ســاختار و یــا اقدامــات
اساســی رخ دهــد بایــد متکــی بــه اجــرای خــوب و فراگیــر هــم باشــد تــا بانکهــای
خوب تاوان کار بانکهای بد را ندهند.
شــرایط بانکهــا و نظــام مالــی کشــور نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر بــه
تجدیــد ســاختار در نظــام مالــی کشــور نیــاز داریــم .پیــش از مــا هــم کشــورهای
دیگــر چنیــن تجربـهای را از ســر گذرانــده بودنــد .کــره جنوبــی یکــی از مهمتریــن
کشــورهایی بــه شــمار میآیــد کــه حاضــر بــه پذیــرش تجدیــد ســاختار در نظــام
بانکــی خــود شــد .بحــران بــزرگ بانکهــای کــره جنوبــی هــم تعــداد بانکهــای
زیــاد و غیراقتصــادی و همچنیــن پرداخــت بیحســاب و کتــاب تســهیالت بــا نــرخ
ســودهای بیمنطــق بــود .بنابرایــن اولیــن چــاره بــرای آنهــا ادغــام بــود .وقتــي كــره
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جنوبــي دســت بــه تجديــد ســاختار زد ،تقريبــا بــه انــدازه  27درصــد توليــد ناخالص
داخلــي ايــن كشــور هزينــه شــد تــا  33بانــك بــه  19بانــك كاهــش یابــد .آن زمــان
 6يــا  7بانــك را تعطيــل كردنــد و چنــد بانــك را هــم در بانكهــاي ديگــر ادغــام
كردنــد تــا  33بانــك بــه  19بانــك رســيد .البتــه وضعیــت امــروز مــا از شــرایط آن
دوره کــره جنوبــی بدتــر نیســت چراکــه در کــره جنوبــی بانکهــا طــی یــک دوره
زمانــی خــاص تنهــا تســهیالت داده بودنــد و حداقــل بانکهــای مــا ســرمایهگذاری
هم کردهاند.
بدهیهای دولت و نظام بانکداری کشور

یــک موضــوع بســیار مهــم در مــورد وضعیــت شــبکه بانکــی کشــور بــه
بدهیهــای دولــت مربــوط اســت .آنچــه وزیــر محتــرم امــور اقتصــاد و دارایــی اعــام
کردهانــد نشــان میدهــد کــه میــزان بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران بــه رقــم 380
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه فقــط شــامل بدهیهــای مســجل دولــت ،بانکهــا
و صندوقهــای بازنشســتگی اســت و بدهیهــای تعهــدی و آتــی در آن لحــاظ
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
تســهیالتدهی بانکهــا و چرخــه وجــه نقــد در کل اقتصــاد کشــور ،بهدفعــات بــر
ضــرورت اقــدام عاجــل بــرای تســویه مطالبــات پیمانــکاران صحــه گذاشــته اســت.
موفقیــت اجــرای مــاده  2قانــون رفــع موانــع تولیــد تــا حــد زیــادی بــه جدیــت
دولــت بــرای راهانــدازی بــازار بدهــی بــا اســتانداردهای روز دنیــا و عــدم وضــع
محدودیــت بــر نرخگــذاری اوراق و نیــز خوشحســابی دولــت در پرداختهــای
اوراق بســتگی دارد .بهرغــم ظرفیتهــای مناســبی کــه در قانــون رفــع موانــع تولیــد
در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت ،آییننامههــای مرتبــط از قبیــل آییننامــه مــاده
 25مجــددا ً بــا تعییــن ســقف نرخهــا ،باعــث شــده اســت چشــمانداز مناســبی
برای موفقیت بازار بدهی نتوان متصور بود.
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اصالح بازار بین بانکی ،نیاز ضروری امروز

اصــاح بــازار بیــن بانکــی امــروز بــرای اقتصــاد ایــران یــک ضــرورت اســت .امــا
چگونــه ایــن اتفــاق رخ میدهــد؟ بــازار بیــن بانکــی دماســنج اقتصــاد ایــران اســت.
نــرخ هــای کشفشــده در ایــن بــازار حــاوی واقعیتهایــی در مــورد اقتصــاد کشــور
و نظــام بانکــی اســت .تحقــق انجــام عملیــات صحیــح بــازار بیــن بانکــی در گــروی
اجــرای سیاسـتهای پولــی منســجم ،آزادیعمــل بانکهــا و اســپرد مناســب بیــن
نرخ سپردهها و جریمه اضافهبرداشت 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 اخــال اقتصــادی بــه
بحرانــی اجتماعــی هــم تبدیــل شــده اســت .دولــت و قــوه قضائیــه هــم بــه صــورت
مســتقیم بــه ایــن ماجــرا ورود کردهانــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تاکنــون
بهغیــر از صــدور بخشــنامه و تهدیــد قدمــی بــه پیــش برنداشــتهایم .البتــه کــه
امــروز موضــوع برخــورد بــا موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز بســیار پیچیــده
شــده اســت .ایــن موسســات حجــم باالیــی از ســپردهها را جــذب کردهانــد.
همزمــان تعــداد زیــادی کارمنــد در ایــن موسســات بــه کار مشــغول هســتند .در
نظــر داشــته باشــید کــه پــس از انحــال ایــن موسســات خطــر آزادســازی حجــم
عظیــم پــول هــم در بازارهــای داللــی وجــود دارد .در کنــار اینهــا ســاختار مالکیــت
نهــادی و ســازمانهای شــبهدولتی اکثــر موسســات غیرمجــاز و قــدرت ایــن
موسســات در مقابــل دســتورات بانــک مرکــزی بهواســطه حجــم بــاالی ســپردهها
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
صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی رخ دهــد ،بانــک مرکــزی هــم بــا اســتفاده از قــدرت
نظارتــی قاعدهمنــد میتوانــد بــه ایــن ماجــرا ورود جــدی کنــد .البتــه کــه ورود
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قــوه قضائیــه بــه ایــن گونــه مســائل بایــد حسابشــده و بــا مشــورت سیســتم بانکــی
باشــد .آگاهســازی مــردم از طریــق تبلیغــات رســانهای نیــز بــه فرهنگســازی در
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
ایــن موسســات باشــد و قوانینــی را وضــع کنــد کــه ایــن موسســات بهدنبــال
دریافــت مجــوز و تودیــع ســپرده قانونــی نــزد بانــک مرکــزی برونــد .بایــد نــگاه
تشــویقی و انگیــزه بــرای ایــن موسســات ایجــاد شــود تــا بــدون چالــش ،داوطلبانــه
وارد سطح سیاستگذاری بانک مرکزی شوند.
نظارت ،موضوع فراموششده

متاســفانه یکــی از مشــکالت بــزرگ شــبکه بانکــی کشــور ،بحــث نظــارت بانــک
مرکــزی اســت .بررســیها نشــان میدهــد کــه بانــک مرکــزی در اعمــال
نظارتهــای خــود در ســالیان گذشــته موفقیــت زیــادی نداشــتهاســت .موضــوع
نظــارت در بانــک مرکــزی بــه دلیــل ســاختار بخــش دولتــی بــه نظــارت عملیاتــی
توجــه نکــرده اســت و عمدتـاً حــوزه ضوابــط و مقــررات شــامل تصمیمــات اداری و
ی کــه در همــه کشــورها حــوزه
بخشــنامهها را مبنــا قــرار داده اســت .در حالــ 
عملیــات تحــتنظــارت اســت .از جملــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای تقویــت
نظــارت بــر فعالیــت بانکهــا میتــوان بــه اصــاح قوانیــن نظارتــی و طراحــی و
پیادهســازی ســامانههای الکترونیــک توســط بانــک مرکــزي بــرای کشــف هرچــه
سریعتر تخلفات بانکی اشاره کرد.
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی

یکــی از موضوعاتــی کــه بخــش خصوصــی بــه آن تاکیــد فــراوان داشــت و کمتــر
نتیجــه گرفــت ،بــه بحــث افزایــش ســهم بــازار ســرمایه در تأمیــن مالــی مربــوط
اســت .بیــش از ســه مــاه از نامــه رئیــس دولــت بــه معــاون اول در مــورد اســتفاده از
ابزارهــای پیشبینیشــده در قانــون رفــع موانــع تولیــد بــرای تدویــن «برنامــه
جامــع اصــاح نظــام بانکــی ،توســعه بــازار اولیــه ســرمایه و ســامان بخشــیدن بــه
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بدهیهــای دولــت» گذشــته اســت .امــا تمرکــز اصلــی دولتمــردان بــر تدویــن الیحه
اصــاح نظــام بانکــی بــوده اســت و اقتصــاد بانکمحــور و شــرایط رکــود تورمــی
فعلــی باعــث شــده اســت تدویــن برنامــه جامعــی بــرای افزایش ســهم بــازار ســرمایه
در تأمیــن مالــی ،چنــدان در اولویــت قــرار نداشــته باشــد .تأکیــد میشــود بهرغــم
تأثیــرات بــا وقفــه اتخــاذ سیاســت منســجم و جامــع در ایــن زمینــه ،از برنامهریــزی
در این حوزه غفلت نشود.
تهای امروز
ضرور 

پيشبينيهــا نشــان ميدهــد كــه مشــكالت بانكــي در صــورت حــل نشــدن
ميتوانــد بحرانهــاي جــدي بــراي كشــور ايجــاد كنــد .بنابرایــن مســئولیت مــا در
بخــش خصوصــی اطالعرســانی در ایــن زمینــه بــه سیاســتگذاران و مســئولیت
آنهــا نیــز ســاماندهی بــه ایــن وضعیــت اســت .هشــدارها در مــورد وضعیــت بانکــی
کشــور امــروز یــک نشــانه از اثــرات رفتارهــای بیمنطــق در کلیــت اقتصــاد کشــور
اســت .البتــه یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد بــه آن دقــت کــرد ،بــه بحــث تحریمهــا
و اثــر آن برنظــام بانکــی مربــوط اســت .اگــر قــرار اســت در دوران پســاتحریم بــه
رشــد اقتصــادی  3درصــدی تــا  5درصــدی دســت پیــدا کنیــم ،بایــد بــه ســرعت و
دقــت اقــدام بــه اصــاح نظــام بانکــی کنیــم .البتــه امــروز مــا حــل مشــکالت
ســاختاری در نظــام بانکــی را بــه تحریمهــا ربطــه دادهایــم ولــی ایــن برداشــت
صحیــح نیســت و بــرای رســیدن بــه نظــام بانکــی مطلــوب نیــاز بــه اصالحــات
ســاختاری داریــم .از ســوی دیگــر بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی و خــروج از
رکــود هــم بایــد نظــام بانکــی اصــاح 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

*

اقتصــاد ایــران امــروز در لبــهای باریــک ميــان خوشبینــی و تردیــد حرکــت
میکنــد .از ســویي اجــرای برجــام نشــانهای 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 بخشخصوصــی تصویــری از آینــده را در مقابــل خــود ميبیند.کــه هرچنــد
اجــرای برجــام و بهکارگیــری تدبیرهایــی تــازه و کارآمــد ،ميتوانــد افقهــای روشــن
را پیــش روی اقتصــاد کشــور قــرار دهد،امــا واقــع بینیــدر تمشــیت امــر اقتصــاد،
بزرگتریــن و مهمتریــن رکــن اجــرای برجــام اســت .برجاممحصــول تدبیــر مدیریتــی
نظــام در کالنتریــن الیههــای تصمیمگیــری بود،کــه بــا حضــور قدرتمنــد
دیپلماتهــای کارآزمــوده ،متدیــن ،ملــی ،خســتگیناپذیر ،مصمــم و همچنیــن
مدیریــت صحیــح رئیسجمهــور و همراهــی ســران قــوا و از همــه مهمتــر تدابیــر
مقام معظم رهبری ،همگیبا هم افزایی باعث به ثمر نشستن برجام شد.
* سرمقاله شماره  45ماهنامه آیند هنگر /اسفند 1394
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امــا ســوال اصلــی و مهــم ایــن اســت کــه اگــر ایــن ارکانوتدابیــر هماهنــگ در کنار
هــم قــرار نمیگرفتنــد ،آیــا بازهــم امــکان توفیــق برجــام وجــود داشــت؟ بــه نظــر
ميرســد غیبــت هرکــدام از ایــن گزارههــا میتوانســت مانــع از اجرایــی شــدن ایــن
دســتاورد ملــی شــود .بنابرایــن نقــش کالن حاکمیــت در اجــرای برجــام بــه معنــای
ورودنظــام جمهــوری اســامی ایــران بهجــای دولــت ،بــه معنــای عالیتریــن دســتگاه
اجرایــی کشــور غیرقابــل انکاراســت .ایــن اراده ملــی بــدون هرکــدام از پایههــای موثــر،
قطعــا لــرزان و ناکارآمــد بــود .بــه همیــن جهت بایــد پذیرفــت بــرای تصمیمگیریهای
نجاتبخش ،هرکدام از این عناصر نهتنها نیاز ،که ضرورتی اجتنابناپذیراند.
چطــور حاکمیــت کشــور در ایــن مــورد بــه جمعبنــدی رســید؟ آیــا تحریمهــا
چنــان قــوی شــده بــود کــه ارکان تصمیمگیرکشــوربه توافــق بــرای تحقــق و اجــرای
برجــام رســیدند؟ واقعیــت ایــن اســت کــه تحریمهــای بینالمللــی طــی  12ســال
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 میشــد .برهمیــن اســاس و شــاید بــرای
اولیــن بــار یــا حداقــل معــدود دفعــات اگرچــه دیرهنــگام« ،اتفــاق نظــری» در نظــام
تصمیــم ســازی کشــوربرای حــل یــک بحــران شــکل گرفــت و بــه ایــن ترتیــب بــا
تدبیــر هوشــمندانه و تعیینکننــده رهبــری انقــاب ،تکلیــف توافــق هســتهای و
ســپس اجــرای برجــام مشــخص شــد .آیــا الگــوی توافق هســتهای بــه ســایر موضوعات
هــم قابــل تعمیــم اســت؟ بــه طــور مشــخص در جریــان توافــق هســتهای مشــخص
شــد کــه بــاور بــه تخصــص و تدبیــر و درک زمــان میتوانــد کلیــد حــل مشــکالت
بــزرگ کشــور باشــد .بنابرایــن امــروز ميتــوان آن الگــو را کــه در فضــای بینالمللــی
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
ارادهای کــه مدتــی قبــل حاکمیــت را بــه ســمت توافــق بــا جهــان هدایــت کــرد ،امروز
در فضــای اقتصــادی کشــور پیادهســازی شــود ،بــه طــور حتــم دســتاوردهای بزرگــی
را بــه ارمغــان مــيآورد .حضــور موثــر در جهــت هدایــت بــرای ایجــاد ایــن وفــاق ملــی
در فضای اقتصادی نیز ميتواند نقش راهبردی و راهگشا داشته باشد.
البتــه پیششــرط مهــم ایــن اســت کــه بپذیریــم اقتصــاد ایــران دچــار رکــود
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عمیــق اســت .اگــر ایــن گــزاره ماننــد موضــوع تحریمهــا پذیرفتــه شــود ،بــه طــور
حتــم عــزم ملــی بــرای بهبــود آن نیــز مهیــا ميشــود .بــرای اثبــات ایــن ادعــا دولــت
محتــرم وعقــای اقتصــادی بایــد ترســیمی واقعــی و کالن از شــاخصهای مهــم
اقتصــادی ماننــد تــورم ،رکــود ،بیــکاری ،ســرمایهگذاریها ،کاهــش درآمــد ســرانه،
قیمــت نفــت و واردات و صــادرات داشــته باشــند .البتــه مهمتــر از همــه مــوارد
ذکرشــده اینکــه درک کنیــم معضالتــی ماننــد بیــکاری چــه اثراتــی در رفتارهــای
اجتماعــی مــردم ماننــد افزایــش جــرم و اعتیــاد داشــته اســت .بــرای درک اهمیــت
ایــن موضــوع بهتــر اســت دقتــی بــه آمــار مربــوط بــه چکهــای برگشــتی ،نزاعهــای
خیابانــی ،حاشیهنشــینی ،اعتیــاد ،طــاق و فســاد اداری داشــته باشــیم .گرچــه
موضــوع رانــت گســترده در اقتصــاد ایــران نیــز قابــل توجــه اســت .امــا چنــد نکتــه را
باید در نظر داشته باشیم.
اول آنکــه امــروز آمارهــا تاییــد ميکننــد اقتصــاد ایــران وارد ســومین فصــل از
رشــد منفــی (صنعتــی) و رکــود عمیــق شــده اســت .مطالع ـهای نشــان مــی دهــد
رشــد شــاخص تولیــد صنعتــی در پاییــز  94در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال
گذشــته منفــی  24.8درصــد بــوده اســت .همچنیــن شــاخص تولیــدات صنعتــی در
 9ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته منفــی  11درصــد محاســبه
شــده اســت .شــاخص فــروش تولیــدات واحدهــای صنعتــی نیــز در ســه ماهــه ســوم
امســال نســبت بــه ســه ماهــه ســوم ســال گذشــته منفــی  19درصــد رشــد داشــته
اســت.بنابراین رشــد تمامــی بخشهــای صنعتــی بــه جــز صنایــع دارویــی ،غذایــی و
آشــامیدنی منفــی بــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه واردات کاالهــای واســطهای از
پاییــز گذشــته تاکنــون رونــدی کاهنــده داشــته اســت ،پیشبینــی میشــود 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 مهمتریــن چالشهــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
کشــور معضــل بیــکاری اســت .براســاس اعــام مرکــز آمــار ایــران درحــال حاضــر در
حــدود 3.5تــا  4میلیــون جــوان بیــکار در کشــور وجــود دارنــد .جوانــان دیگــری نیــز
بــه شــوق کار بهتــر در دانشــگاهها و آموزشــگاهها ســرگرم تحصیــل هســتند کــه در
صــورت ورود آنهــا بــه بــازار کار ،جمعیــت بیــکاران کشــور بــه عــدد  8میلیــون نفــر
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می رسد .این اعداد هشدارهای جدی برای ما به حساب ميآیند.
از ســوی دیگــر رشدســرمایه گــذاری طــی  10ســال گذشــته رونــدی کاهنــده
داشــته اســت .امابراســاس آنچــه در برنامــه ششــم توســعه آمــده بــرای حصــول رشــد
 8درصــدی عــاوه برســرمایه هــای داخلــی ،ســالیانه نیــاز بــه جــذب حداقــل 50
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی داریــم.از طــرف دیگــر کاهــش قیمــت نفــت و
بحــران مالــی دولــت بهــره گیــری از ســرمایه خارجــی را اجتنــاب ناپذیــر کردهاســت.
برهمین اساس عزم جدی امروز باید براین محور استوار باشد.
حضــور رئیسجمهــور 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 خوشبیــن شــده اســت .برهمیــن اســاس قراردادهــای نفتــی با شــرکت
هــای «آنــی» ایتالیــا و «توتــال» فرانســه از اهمیــت باالیــی بــرای اقتصــاد ایــران
برخــوردار اســت .قــرار داد بســیار بــزرگ و پراهمیــت دیگــری کــه بــه طــور شــاخص
در این سفر به امضا رسید.
خریــد  138فرونــد هواپیمــا از دو شــرکت بــزرگ ایتالیــا و فرانســه بــود .ارزش كل
موافقتنامــه مربــوط بــه خريــد هواپيمــا کــه موجــودي کل صندليهــاي هواپیماهــای
کشــور را  2.5برابــر ميكنــد ،تنهــا  25ميليــارد دالر اســت و ایــن درحالــی اســت کــه
ســالیانه حــدود  4تــا  5میلیــادر 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 ماندهاســت.
بــا ایــن حــال امــروز بــرای اینکــه بتوانیــم ،بحــران بیــکاری را حــل کنیــم و زمینــه هــا
را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی آمــاده کنیــم ،نیــاز بــه بازخوانــی و بــه
کارگیــری الگــوی توافــق هســته ای در زمینههــای دیگــر داریــم .نیــاز بــه تاکیــد
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 نمیبــرد .همچنیــن حتــی در صــورت بــروز ایــن وفــاق
ملــی ،نیــاز اســت تــا در مــورد برخــی موضوعــات کلیــدی تصمیمگیــری عاجــل انجــام
دهیم.
مهمتریــن اقداماتــی کــه اقتصــاد ایــران در مســیر جدیــد بــه آن نیــاز دارد را مــی
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توان در هفت سرفصل خالصه کرد:
کســازی دولــت :دولــت بــزرگ ،بــا هزینههــای بــاال ،رفتهرفتــه بــه
کوچ 
دســتگاه تولیــد بوروکراســی زائــد در مقابــل توســعه و ایجــاد کسـبوکارها تبدیــل
شــده اســت .بنابرایــن بایــد امــروز یکــی از اولویتهــای مــا کوچکســازی و از آن
مهمتــر چابکســازی دولــت باشــد .قطعــا رشــد اقتصــادی و تحــول در اقتصــاد ایــران
با دولتی بزرگ و سنگین رخ نمیدهد.
اصالحــات بانکــی :اقتصــاد ایــران بــه عنــوان اقتصــادی بانکمحــور بــرای رشــد
و توســعه نیــاز بــه سیســتم بانکــی چابــک دارد امــا متاســفانه ایــن بخــش بــا
چالشهــای جــدی مواجــه اســت کــه مانــع کمکرســانی 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.
شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد :اگــر قــرار باشــد اقتصــاد ایــران میزبــان
ســرمایهگذاران خارجــی باشــد و از آن مهمتــر ســرمایهگذاران 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
کــه تــاش خــود را در ایــن زمینــه آغــاز کــرده ولــی بــه طــور حتــم موفقیــت در
عرصه مبارزه با فساد به عزمی مانند آنچه در توافق هستهای رخ داد ،نیاز دارد.
تقویــت بخــش خصوصــی از طریــق رقابتــی کــردن اقتصــاد و بــازار :هیــچ
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 ميکند.
تســهیل فضــا بــرای ورود ســرمایهگذاران خارجــی بــه کشــور :اینکــه امــروز
بــا روی گشــاده و عالقهمنــد زمینههــا را بــرای جــذب ســرمایهگذاران خارجــی
مهیــا کنیــم ،هــم نیــازی عقالنــی و هــم اقدامــی ملــی اســت .اقتصــاد ایــران بــه دلیــل
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کمبــود منابــع و همچنیــن فاصلــه گرفتــن از تکنولوژیهــای روز امــروز بــه حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی نیــاز دارد .پیــش از مــا هــم کشــورهایی ماننــد چیــن ،کــره،
ترکیــه و برزیــل بــا نــگاه صادراتمحــور ،زمینههــا را بــرای حضورســرمایهگذاران
خارجــی مهیــا کردنــد و امــروز بــه اقتصادهــای توســعهیافته بــدل شــدهاند .ایــن
راهی است که ما باید با تسهیل شرایط به سمت آن برویم.
واقعیســازی نــرخ ارز :نــرخ ارز جایگاهــی کلیــدی در اقتصــاد ایــران دارد .در
ماههــای گذشــته کاهــش درآمدهــای نفتــی ،ورودی ارز بــه کشــور را بــه طــور
جــدی تحــت تاثیــر قــرار داد امــا بــدون آنکــه ارز حاصــل از آزادســازیداراییهای
بلوکهشــده کشــور ،وارد اقتصــاد شــود ،نــرخ دالر در بــازار بــه عنــوان یکــی از
حیاتیتریــن شــاخصهای اقتصــادی در تمــام  30مــاه گذشــته ،کنتــرل شــد و از آن
مهمتــر دولــت موفــق شــد ایــن شــاخص را بــرای فعــاالن اقتصــادی پیشبینیپذیــر
کنــد .ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا لغــو تحریمهــا و آزادشــدن ارزهــای بلوکهشــده،
هرچــه ســریعتر سیاســت تکنرخــی شــدن ارز بــه اجــرا گذاشــته شــود تــا دالر در
نرخــی واقعــی کــه بــازار آن را تعییــن ميکنــد ،تکنرخــی شــود .تــک نرخــی کــردن
ارز کمک موثری به صادرکنندگان کشور است.
اصــاح نظــام یارانــهای :هدفمنــدی یارانههــا در ســالهای گذشــته بــه
گون ـهای اجــرا شــده اســت کــه هــدف نهایــی شــامل حــذف یارانــه و واقعــی
شــدن قیمتهــا را محقــق نکــرده اســت .پرداخــت یارانــه نقــدی بــه گون ـهای کــه
ي بلعــد ،چالشهــای
بیــش از همــه منابــع ناشــی از آزادســازی قیمتهــا را مــ 
جدیــدی بــرای بودجــه کشــور بــه دنبــال داشــته اســت .انتظــار م ـيرود بــا اصــاح
رویه موجود به سمت هدف اصلی حذف یارانهها قدم برداشته شود.
مطلــوب مــورد انتظاربــرای اقتصــاد ایــران ،ایــن اســت کــه در ســال  1395بــه
ســمتی حرکــت کنــد تــا بــا بهبــود فضــای کس ـبوکار داخلــی و ایجــاد زمینههــای
جــذب ســرمایههای خارجــی ،فضــای اقتصــادی کشــور از رکــود مطلــق بــه ســمت
رونــق هدایــت شــود .ایــن مهــم نیــز رخ نمیدهــد مگــر بــا «اتفــاق نظــر» در نظــام
وحاکمیت یکپارچه کشور.
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سال امید
اقتصاد ایران آماده میزبانی سرمایهگذاران خارجی است ولی مقدماتی برای
*
دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید مهیا شود

ســیر تحــوالت اقتصــادی ایــران طــی دو ســال گذشــته چنــان پرشــتاب بــوده کــه
بخــش مهمــی از تحلیلهــای پیشــینتحلیلگران اقتصــادی را برهــم زدهاســت .ســه
ســال قبــل تصــور اینکــه روزی هیاتهــای تجــاری خارجــی در جلســات مشــترک بــا
بخــش خصوصــی ایــران حضــور داشــته باشــند ،دور از ذهــن بــود ولــی امــروز لیســت
حضــور هیاتهــای خارجــی و اشــتیاق ســرمایهگذاران بینالمللــی بــرای همــکاری
بــا ایــران چنــان قطــور شــده کــه میتــوان بیــان داشــت کــه نــگاه مــا بــرای جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی بیــش از گذشــته امیدوارانــه شدهاســت .ایــن امیــد نیــز بــا
اقداماتــی منطقــی و ســنجیده کــه برآمــده از خردجمعــی صاحبنظــران اقتصــادی
باشد ،می تواند به نتایج مطلوبی برسد.
خوشــبختانه در پایــان ســال  94رونــد تحــوالت در اقتصــاد ایــران بــه ســمتی
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  46ماهنامه آیند هنگر /نوروز 1395
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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 مسولیتهاســت .بهگونـهای کــه هــر بخشــی بــه
آنچــه بــه عنــوان مســولیت ذاتــی برعهــده دارد بــا دقــت و سیاســت عمــل کنــد.
بخــش خصوصــی بایــد در مذاکــرات اقتصــادی پرتــوان و بانشــاط و البتــه بــا اتــکاء بــه
دانــش مــورد نیــاز بــرای چنیــن مذاکراتــی ،حضــور داشتهباشــد .همچنیــن مســولیت
دولــت نیــز ایــن اســت کــه بســترهای اجرایــی را فراهــم کنــد و مجلــس جدیــد نیــز
در ایــن شــرایط میتوانــد قوانیــن مناســب را بــا توجــه بــه شــرایط تــازه وضــع کنــد.
در صورتــی کــه همگــی ایــن اقدامــات بــه درســتی صــورت گیــرد ،بهطــور حتــم
نتایج مطلوبی نیز کسب میشود.
امــا امــروز بایــد درک درســتی هــم از شــرایط اقتصــادی کشــور داشتهباشــیم و
دقیقــا بدانیــم براســاس کــدام ضروتهــا بــه ســمت اصــاح روندهــا میرویــم.
بررســی آمارهــا نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ایــران گرفتــار رکــود اســت از ســوی دیگر
نشــانههایی نیــز بــه چشــم میآیــد کــه خبــر از بازگشــت بــه ریــل توســعه میدهــد.
از همیــن دســت نشــانهها حضــور ســرمایهگذاران خارجــی در ایــران و ســفر
هیاتهــای 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 میکنــد .اقتصــاد ایــران
میتوانــد بــه مــدار حضــور در بازارهــای جهانــی بــاز گــردد و بــه طــور حتــم ایــن
یکــی از بزرگتریــن خواســتههای بخشخصوصــی کشــور اســت .طــی تمامــی
ســالهای گذشــته حضــور مــا در بازارهــای بینالمللــی یــا دشــوار بــوده یــا اینکــه بــا
هزینههــای بــاال صــورت گرفتهاســت .بنابرایــن محصــوالت ایرانــی تنهــا بــه هــدف
مصــرف در بــازار داخلــی تولیــد میشــدند .امــا امــروز بــه خوبــی میدانیــم کــه
موقعیتــی تــازه بــرای عرضــه تواناییهــای اقتصــادی ایــران در عرصــه جهانــی ایجــاد
شد هاست.
از زمــان انجــام توافــق هســتهای تــا اجــرای برجــام ،بیــش از  150هیــات خارجــی
راهــی ایــران شــدند .در مقابــل فعــاالن اقتصــادی ایــران نیــز در چنــد ســفر به آنســوی
مرزهــا ،مقدمــات فعالیاتهــای مشــترک را آمــاده کردنــد .دو نمونــه شــاخص از ایــن
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مســافرتهای اقتصــادی نیــز ،همراهــی بخــش خصوصــی بــا رئیــس جمهــور در ســفر
بــه ایتالیــا و فرانســه و همچنیــن اعــزام هیــات 70نفــره فعــاالن بخــش خصوصــی از
اتــاق تهــران بــه آلمــان بــود .رهــاورد همگــی ایــن دیدارهــا و ســفرها در نهایــت نشــان
از تمایــل خارجیهــا بــرای ســرمایهگذاری در ایــران بــود .از طــرف دیگــر ایــران هــم
نیــاز بــه ســرمایه و تکنولــوژی روز دارد کــه بــه دلیــل تحریمهــای ظالمانــه بیــش از
یــک دهــه از آنهــا محــروم بــود .امــا اکنــون زمــان بازگشــت فرارسیدهاســت و
میتــوان امیــدوار بــود کــه صنایــع ایــران بــا تکنولــوژی روز جهانــی ،راه بــه ســوی
موفقیتهــای بیشــتری بردارنــد .امــروز بــه خوبــی میدانیــم کــه حتــی تحریمهــای
 12ســاله و گســترش مــوج ایــران هراســی کــه طــی یــک دهــه ترویــج داده شــد ،نیــز
چنــان قــوی نبــوده کــه اقتصــاد مــا را از لیســت ســرمایهگذاران خارجــی خــط بزنــد.
این اشتیاق به دلیل مختلفی بروز کرده است.
درحــال حاضــر نیــز شــرایطی در اقتصــاد جهانــی رقــم خــورده کــه میتوانــد بــه
کمک ما بیاید .از جمله آنها به نکات زیر میتوان اشاره کرد:
یــک :رشــد اقتصــادی در جهــان و بخصــوص قــاره اروپــا کاهــش یافتهاســت.
وضعیــت در کشــورهای برزیــل و چنیــن نیــز بــه همیــن شــکل اســت .بــه همیــن
دلیــل ســرمایهگذاران خارجــی میتواننــد برهمیــن اســاس بــه ســمت اقتصــاد ایــران
حرکت کنند که فاکتورهای برجستهای در دل خود دارد.
دو :وجــود ســرمایههای ارزان در اقتصــاد جهانــی دلیــل دیگــری اســت کــه
میتواند اقتصاد ایران را جذاب کند.
ســه :ایــران در منطق ـهای پرتقاضــا قــرار گرفتــه و خوشــبختانه باالتریــن ســطح
امنیــت را دارد .بنابرایــن ســرمایهگذار خارجــی بــا حضــور در ایــران امــکان صــادرات
کاال بــه کشــورهای منطقــه را بــا بهرهگیــری از زیرســاختهای کشــور و همچنیــن
امنیت باال پیدا میکند.
چهــار :طــی ســالهای گذشــته جمعیــت جوانــان تحصیلکــرده و متخصــص
بســیاری در اقتصــاد ایــران پــرورش یافتهانــد کــه همگــی اینهــا در حضــور
کارخانههــای صنعتــی میتواننــد بــه مزیتهــای بینظیــر تبدیــل شــوند .نیــروی
کار متخصص ،جوان و باانگیزه امروز مزیت بزرگ ماست.
پنــج :کشــورهای همســایه ایــران ،بــازار  400میلیــون نفــری در اطــراف ما شــکل

 50سراب توسعه

دادهانــد .برهمیــن اســاس تمــام ســرمایهگذاران خارجــی بــا نــگاه تصاحــب ایــن بــازار
و نــه بــازار  80میلیونــی ایــران بــه کشــور مــا قــدم میگذارنــد .اتفاقــا در ایــن شــرایط
یکــی از مســئولیتهای بخشخصوصــی و دولــت ایــران ایــن اســت کــه بــه
ســرمایهگذاران خارجــی ،ایــن پیــام را انتقــال دهــد .هــدف از حضــور آنــان در اقتصــاد
ایــران تصاحــب بــازار مــا نیســت .ســرمایهگذاران خارجــی میتواننــد در همــکاری
مشــترک بــا بخشخصوصــی ایــران ،راههــای تــازهای بــرای حضــور در بازارهــای
منطقهای ما پیدا کنند.
شــش :یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای اقتصــادی ایــران وجــوذ ذخایــر عظیــم
نفــت ،گاز و انــواع معــادن اســت .بنابرایــن ســرمایهگذار خارجــی میدانــد مــواد اولیــه
بســیار مناســبی در اختیــار دارد کــه بــا فــرآوری آنهــا ،امــکان ســودآوری باالیــی پیــدا
میکند.
امــا مــا چــه نیــازی بــه ســرمایهگذاران خارجــی داریــم؟ ایــن ســوالی اســت کــه
پاســخ بــه آن میتوانــد تــا حــدود بســیاری راهبردهــای کشــور را مشــخص کنــد.
کاهــش قیمــت نفــت و نیــاز بســیار بــاالی مــا بــه ســرمایه بــرای ادامه توســعه کشــور،
کلید استقبال از سرمایهگذاران بینالمللی است.
مــا در ایــران نیــز بــه ایــن حضــور نیــاز داریــم و اتفاقــا بــه همیــن دلیــل همراهــی
بیشــتر و دقیــق تــری بــا شــرکای خارجــی صــورت میگیــرد .در برنامــه ششــم
توســعه ،نیــاز بــه جــذب  50میلیــارد دالر ســرمایهگذاری ســالیانه خارجــی پیشبینــی
شدهاســت .قدمهــای ابتدایــی نیــز بــا عقــد قــرار دادهایــی بــه صــورت فاینانــس و بــا
حمایــت بیمههــای کشــورها میــان شــرکتهای ایرانــی ،ایتالیایــی و فرانســوی
برداشــته شدهاســت .آنچــه در حــوزه عقــد قراردادهــای مشــترک رخ داده ،بــا اتــکا بــه
پتانســیلهای کشــورها بــوده اســت .امــا امــروز اگــر قــرار اســت ،میزبانــی بــرای
ســرمایهگذاران خارجــی باشــیم ،بایــد برخــی مشــکالت داخلــی را از میــان ببریــم .از
ن آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
جمله مهمتری 
فضای کسب و کار

ســرمایهگذار خارجــی بــرای حضــور در کشــوری دیگــر بهطــور حتــم بــه
شــاخصهای کســب و کار توجــه مــی کنــد .متاســفانه مــا در ایــن زمینــه رتبــه
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مناســبی نداریــم .بروکراســی زائــد و قوانیــن دســت و پاگیــر هــم ســبب شــده تــا ایــن
وضعیــت نامطلــوب وخیمتــر شــود .برهمیــن اســاس بهتــر اســت در گامهــای اولیــه
بوکار را بــه ســمت بهتــری هدایــت کنیــم .بــه طــور نمونــه وجــود 19
فضــای کس ـ 
هــزار قانــون ،بیــش از  189هــزار آییــن نامــه و  2هــزار و  200مجــوز در اقتصــاد ایران،
وضعیــت مطلوبــی را بــرای مــا رقــم نمیزنــد .اقتصــادی کــه خــود را میزبــان
ســرمایهگذاران خارجــی میدانــد ،بایــد بــه ایــن انــدازه مشــکالت در فضــای کســب
و کار داشتهباشد.
رانت و فساد

اقتصــادی کــه در آن فســاد وجــود دارد ،نشــانهای بازدارنــده بــه ســرمایهگذاران
خارجــی میدهــد کــه بــا دقــت بــه آن قــدم بگذارنــد .برهمیــن اســاس یکــی از
اولویتهــای پیــش روی اقتصــاد ایــران مبــارزه بــا ایــن انــدازه فســاد اســت .حــذف
رانتها مانند ارز دو نرخی نیز میتواند آغازی مناسب در این راه باشد.
یکسان سازی قوانین ایران با قوانین بینالمللی

اینکــه رویههــای داخلــی مــا متفــاوت از رویههــای بینالمللــی باشــد ،در نهایــت
منجــر بــه ســردرگمی فعــاالن اقتصــادی میشــود .برهمیــن اســاس قوانیــن گمرکــی،
اســتاندارد و تجــاری کشــور بایــد بــه ســرعت همخــوان بــا فضــای بینالمللــی شــود.
در اینصــورت ســرمایهگذار خارجــی هــم درک میکنــد کــه قــدم بــه بخــش مهمــی
از پازل اقتصاد جهانی گذاشته است.
بخشــی دیگــر از مشــکالت اقتصــاد ایــران بایــد بــه جهــت ادامــه فعالیــت
ســرمایهگذاران داخلــی بهبــود پیــدا کننــد .ماننــد نظــام بانکــی ،حــذف یارانههــای
نقــدی و غیرنقــدی بــی جهــت و از ایــن دســت مــوارد میتوانــد 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 سرنوشتســاز اســت .دولــت
ســرانجام بایــد در مــورد ایــن مولفــه سرنوشتســاز اقتصــاد ایــران تصمیمگیــری
نهایی داشتهباشد.
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
یــک صــدا و همــراه بــا هــم بــه ســمت بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور حرکــت
کننــد و بــا وفــاق ملــی قصــد خــروج از رکــود را داشــته باشــیم ،بــه طــور حتم شــرایط
اقتصــادی مــا متفــاوت از امــروز میشــود و درسترســی بــه رشــد اقتصــادی  5درصــدی
دور از دسترس نیست .تحقق آن هم نیازمند سه شرط است:
اول :ایجاد وفاق در حاکمیت
دوم :ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی از سرمایهگذاران خارجی
ســوم :بهبــود فضــای کســب و کار کشــور بــرای همراهــی بیشــتر بــا بخــش
خصوصی و البته واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و پویای کشور.
امیــدوارم بــا توجــه بــه آمادگــی ســرمایهگذارخارجی ،بهبــود شــرایط داخلــی و
وفــاق ملــی رشــد بــاالی  5درصــد را بــرای اقتصــاد ایــران رقــم بخــورد .همگــی اینهــا
زمانــی رخ میدهــد کــه عــزم جــدی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور وجــود
داشتهباشد.

رشد اقتصادی ،نقطه وفاق ملی
پنج گام ضروری برای ثباتبخشی به وضعیت اقتصادی کشور

*

کمــی بــه آیــن آمــار توجــه کنیــد« :نــرخ بیــکاری جوانــان  15تا  24ســال در زمســتان
گذشــته بــه عــدد  28درصــد و بیــکاری جوانــان  15تــا  29ســال نیــز بــه رقــم  26درصــد
رســیده و نــرخ مشــارکت اقتصــادی کل کشــور نیــز روی عــدد  38.2درصــد مانده اســت».
اعــداد بهتریــن راهنمــا بــرای تحلیــل وضعیــت کنونــی کشــور و از آن مهمتــر موثرتریــن
روش برای پیشبینی آینده به شمار ميآیند.
اقتصــاد ایــران در میانــه دهــه  ،90بــرای تســکین تمامــی دردهایــش بــه کیمیایــی نیاز
دارد کــه شــاید بتــوان آن را بــه طــور خالصــه «آرامــش و ثبــات» نــام نهــاد .التیــام
زخمهــای پیکــره اقتصــاد ایــران قطعــا بــدون دســتیابی بــه ای ـندو عنصــر رخ نمیدهــد
و اینگونــه اســت کــه بایــد همگــی عناصــر موثــر در تصمیمگیــری و جهتدهــی بــه
نظــام مدیریتــی و اداره کشــور بــه جســتوجوی یــک خواســته برونــد« :ثبــات بــرای
حرکــت در مســیر توســعه» .آنچــه امــروز نیــز در اختیــار اقتصاد کشــور قــرار دارد ،بســتری
مناســب بــرای تحقــق ایــن خواســته اســت .برجــام بــه ســرانجام رســیده ،آگاهــان و
دلســوزان کشــور همگــی بــه ایــن یقیــن رســیدهاند کــه اقتصــاد بایــد بازســازی شــود و
* سرمقاله شماره  47ماهنامه آیند هنگر /اردیبهشت 1395
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خوشــبختانه ســند اقتصــاد مقاومتــی از ســوی رهبــر انقــاب ابــاغ شــده و ســال نیز ســال
اقتصــاد مقاومتــی نامگــذاری شــده اســت .در چنیــن شــرایطی دســتیابی بــه بزرگتریــن
ها ممکن است بهآسانی و البته با تدبیر رقم بخورد؛ ولی چگونه؟
خواسته 
نجات اقتصاد ،نجات جامعه

همــه دلســوزان کشــور تاییــد ميکننــد کــه نجــات اقتصــاد ایــران بــه مثابــه نجــات
ها از بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور
جامعــه ایرانــی اســت .کوچکتریــن نشــانه 
بهســرعت بــه بدنــه جامعــه منتقــل ميشــود و نشــانههای پررنــگ خــود را نیــز بــروز
ميدهــد .در فروردینمــاه امســال و تنهــا طــی مــدت دو هفتــه ســینماهای کشــور بــا
فــروش 17میلیــاردی مواجــه شــدند .ایــن رقــم برابــر بــا نیمــی از فــروش یکســاله
ها و بــروز نشــاط در جامعــه زمانــی نمایــان شــد کــه
سینماســت .افزایــش میــزان مســافرت 
انتخابــات پرشــور مجلــس برگــزار شــد و مدتــی قبــل برجــام بــه نتیجــه رســید .البتــه کــه
تمامــی تالشهــای دولــت طــی دو ســال گذشــته منجــر بــه ثبــات وضعیــت معیشــت
مــردم شــده بــود .بــر همیــن اســاس هــم شــهروندان امیــدوار بــه ســمت بهرهمنــدی از
موقعیتهــای فرهنگــی و حضــور بانشــاط در جامعــه رفتنــد .جامعــه بــرای پویایــی بیشــتر
بــه امیــد و اقتصــادی توســعهیافته نیــاز دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اعتقــاد داریــم
در ســال  95مهمتریــن راهبــر ِد نهتنهــا دولــت بلکــه تمــام حاکمیــت کشــور ميتوانــد بــر
ایــن اصــل اســتوار باشــد کــه اقتصــادی بهبودیافتــه و جامعـهای بانشــاط بســازیم .در ایــن
راه ورود بیجهــت بــه حاشــیههای کماهمیــت قطعــا بیثمــر و زیانبخــش اســت .امــا
برای دستیابی به موفقیت توجه به پنج نکته نیاز است.
گام اول :آرامش سیاسی و اجتماعی

واقعيــت ايــن اســت كــه فضــاي ملتهــب اجتماعــي کنونــی ميتوانــد بــه جــوی آرام و
منطقــی تبدیــل شــود .امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری كشــور بــه آرامــش اجتماعــي و
سياســي احتيــاج دارد .متاســفانه امــروز عــدهاي بــه برجــام ایــراد ميگیرنــد ،عــدهاي
روابــط بينالمللــي را مــورد حملــه قــرار ميدهنــد و كســاني هــم ســعي ميكننــد در
داخــل بــا ترویــج نــگاه دلواپســانه تشــنج و تنــش ايجــاد كننــد .امــا تحقــق هــدف خــروج
جامعــه و اقتصــاد کشــور از رکــود ،نيازمنــد ترویــج هرچــه بیشــتر جــو آرام و ب ـهدور از
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تنــش اســت .نميتــوان بــه هــدف ملتــزم بــود امــا بــه وســايل رســيدن بــه آن هــدف
التزام نداشت.
مهمتريــن 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
وســايل بــراي رســيدن بــه هــدف مشــترك را ميتــوان در ايجــاد فضــاي آرامــش بــراي
تحقــق رشــد اقتصــادي ،بهبــود فضــاي عمومــي كس ـبوكار ،مبــارزه جــدي بــا فســاد و
رانتخــواري هــم از ســوي دولــت و هــم توســط قــوه قضاييــه ،كوچــك شــدن دولــت و
سرانجام استراتژي آزادسازي اقتصادي دانست.
دســتیابی بــه توســعه بــه ســه پیششــرط نیــاز دارد :ثبــات ،اعتــدال و از همــه
مهمتــر وفــاق ملــی .طــی ســال جــاری اقتصــاد ایــران بایــد تمامــی تــاش خــود را بــرای
خــروج از رکــود بــه کار گیــرد .امــا ایــن خواســته زمانــی محقــق ميشــود کــه تمامــی
عناصــر تعیینکننــده داخلــی از ایجــاد تنــش فاصلــه بگیرنــد و جــوی معتــدل را در کشــور
رقــم بزننــد .هــر اقدامــی کــه بــر وحشــت ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی در مــورد
آینــده بیفزایــد ،ســنگی در مقابــل ایــن رونــد اســت .ارائــه تصویــری واقعــی و مطلــوب از
وضعیــت اقتصــادی ایــران در رســانههای جهــان و انتقــال پیــام همراهــی بــا ســرمایهگذاران
خارجــی ميتوانــد تمامــی منابــع مــورد نیــاز بــرای توســعه کشــور را فراهــم آورد.
اینچنیــن اســت کــه ســال  1395ميتوانــد دوران دوری از حاشــیههای بیاهمیــت،
نزاعهــای سیاســی بیمــورد و پرداختــن بــه مشــکالت کلیــدی کشــور باشــد .حضــور
دولتی اعتدالی و مجلسی معقول هم زمینههای اساسی این وفاق را مهیا ميکند.
گام دوم :مجلس در خدمت اصالح اقتصاد

ســال گذشــته بــا حضــور گســترده مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه
پایــان رســید .محصــول ایــن انتخــاب نیــز گزینــش افــرادی باصالحیــت و معتقــد بــه
رفتــاری عقالنــی اســت .بــر همیــن اســاس امــروز همگــی بــه انتظــار نشســتهایم تــا
مجلســی تشــکیل شــود کــه نماینــدگان ملــت در آن توســعه اقتصــاد را طلــب ميکننــد و
در هــر قــدم و رفتــاری بــه مصالــح کالن ملــی نــگاه دارنــد .مجلــس شــورای اســامی بــه
طــور حتــم در نظمدهــی بــه آینــده اقتصــاد ایــران و ســاماندهی بــه وضعیــت نهچنــدان
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بهســامان کنونــی نقشــی بســیار موثــر دارد .امــا همیــن مجلــس چگونــه بــه موفقیــت
ميرســد؟ آیــا نماینــدگان مــردم بهدرســتی از وضعیــت اقتصــادی کشــور آگاهــی دارنــد؟
هرچنــد همگــی ایــن منتخبــان مــردم از دور از وضعیــت اقتصــادی کشــور اطــاع 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 ،بهســرعت و حتــی پیــش
از تشــکیل جلســات مجلــس اقــدام بــه برگــزاری دیدارهــا و نشس ـتهای کارشناســی بــا
صاحبنظــران اقتصــاد کشــور از بخــش خصوصــی و بدنــه علمــی اقتصــاد کننــد .تهیــه
لیســتی از مشــکالت و از آن واجبتــر ،تدویــن نســخهای راهبــردی بــرای درمــان ایــن
ها ميتوانــد بــه قــوه مقننــه کمــک کنــد تــا بــا ســرعت باالتــری نســبت بــه
نارســایی 
مجلــس قبــل ،راههــای رهایــی اقتصــاد از رکــود را کشــف و ارائــه كنــد .حداقــل بــه صورت
بســیار مشــخص نماینــدگان جدیــد مجلــس ميتواننــد در جریــان فضــای کس ـبوکار و
وضعیــت حــذف قوانیــن زائــد قــرار گیرنــد .بــه ایــن ترتیــب اســت کــه ميتــوان امیــد
داشــت حداقــل خروجــی کوتاهمــدت مجلــس شــورای اســامی ،افــزودن بــه انبــان قوانیــن
کشــور نباشــد .ارائــه راهبــرد در زمینــه تکنرخــی کــردن ارز ،قانــون هدفمنــدی یارانههــا،
بررســی وضعیــت نظــام بانکــی کشــور و البتــه از همــه مهمتــر تحلیــل وضعیــت نظــام
جــذب ســرمایه در کشــور ميتوانــد از شــاخصترین اقدامــات مجلــس آینــده باشــد.
اقتصــاد ایــران خــود را بــرای میزبانــی از ســرمایههای خارجــی و تســهیل جــذب ســرمایه
ایرانیــان خــارج از کشــور ،آمــاده ميکنــد و بنابرایــن بایــد تمامــی مقدمــات قانونــی و
حمایتــی بــرای ایــن اقــدام بــزرگ مهیــا شــود .در چنیــن شــرایطی قطعــا نقــش مجلــس
بسیار کلیدی خواهد بود.
گام سوم :پایان عصر تسلط دولتها بر اقتصاد

تئــوری تســلط دولــت بــر تمــام ارکان اقتصــاد کشــورها ،تقریبــا در سراســر جهــان
شکســت خــورده اســت .امــا ایــن چــه رازی اســت کــه مــا در ایــران بــر ایــن تمرکــز دولــت
بــر اقتصــاد همچنــان پافشــاری ميکنیــم ،در حالــی که حتــی اســناد باالدســتی و تاکیدات
حاکمیــت کالن کشــور کاهــش میــزان تســلط دولتــی بــر اقتصــاد را مــورد تاکید قــرار داده
اســت .بــر همیــن اســاس دولــت یازدهــم بايــد در راه پيشــبرد اســتراتژي آزادســازي
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اقتصــادي بــا ســرعت بيشــتري حركــت كنــد .طــی دو ســال گذشــته هــم هرچند اشــاراتی
در مــورد ادامــه رونــد خصوصیســازی واقعــی شــده ولــی ســرعت حرکــت چنــدان قابــل
توجــه نبــوده اســت .وضعیــت بــازار نفــت نشــان ميدهــد کــه دولــت طــی میانمــدت بــه
درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت دسترســی قابــل توجهــی نخواهــد داشــت .در چنیــن
شــرایطی بــرای اینکــه بتوانیــم از ســرمایههای بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم چــارهای
بهغیــر از حرکــت در مســیر آزادســازی اقتصــادی وجــود نــدارد .البتــه امــروز و در شــرايط
فعلــي دشــواريهاي زيــادي در مســير آزادســازي قــرار دارد .از طرفــي ضــرورت آزادســازی
بــرای رســیدن بــه رشــد ســرمایهگذاری و بهبــود بهــرهوری ،بــه اقتصــاد فشــار وارد ميکند
و آن را بــه جلــو ميرانــد .از ســوی دیگــر ممکــن اســت در جامعــه چنیــن القــا شــود کــه
ایــن رفتــار بــه منزلــه بیتوجهــی بــه قشــر پاییــن جامعــه اســت .از ایــن رو ميتــوان بیــان
داشــت کــه ســاختارهای سیاســی و سیاسـتگذاری جامعــه نیــز تحــت فشــار اســت کــه
بــه ســمت چنیــن روشــی حرکــت نکنــد .در گذشــته درآمدهــای نفتــی چنــان سرشــار بود
کــه ميشــد 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 سیاسـتگذاران نمیدهــد و در چنیــن شــرایطی اســت کــه بایــد
ها به سمت اصالح این رویه برود.
نگاه 
گام چهارم :رشد اقتصادی به مثابه گوهر نجاتبخش جامعه

رشــد بــاالی اقتصــادی نهتنهــا خواســته جامعــه ایــران اســت بلکــه ماموریــت و هدفــی
روشــن در اقتصــاد ایــران تعریــف کــرده کــه هیچکــس بــر ســر ایــن موضــوع اختــاف
نظــری نــدارد .حتــی كســاني كــه در فكــر تاميــن امنيــت ايــران در شــرايط دشــوار منطقــه
خاورميانــه هســتند ،ترديــدي ندارنــد كــه نيــاز بــه توليــد ثــروت پيششــرط رســيدن بــه
امنيــت اســت چراكــه بايــد بتــوان بودجـ ه كافــي بــراي تاميــن امنيــت كشــور و افزایــش
قــدرت دفاعــی اختصــاص داد .بــر ایــن اســاس بــا هــدف جامــه عمــل پوشــاندن بــه شــعار
ســال  ،95و هــم از نظــر دســتیابی بــه توســعه و کمــک بــه معیشــت خانوادههــا و حرکــت
در مســیر دســتیابی بــه جامع ـهای بــا کمتریــن میــزان فقــرا ،كاهــش دادن اختالفــات و
منازعــات اجتماعــي و پُــر كــردن شــكاف طبقاتــي عميقــي كــه بهويــژه در ايــن ده ســال
پديــد آمــده اســت و هــم از لحــاظ پوشــش دادن مهمتريــن مســائل امنيتــي ايــران،
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ماموريــت بــراي همــه مــا روشــن اســت .امــروز رشــد اقتصــادی گوهــر نجاتبخــش 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 ميکنیم.
گام پنجم :اتحاد برای کار بیشتر و مفیدتر

توســعه ،خــروج از رکــود و بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور پــس از توجــه بــه تمامــی
ها بــه یــک عــزم مردمــی هــم نیــاز دارد .متاســفانه نیــروی کار ایرانــی در ایــن
پیششــرط 
شــاخص بهــرهوری وضعیــت نامطلوبــی دارد و در چنیــن شــرایطی نمیتــوان امیــد داشــت
کــه مســیر خــروج از رکــود بــا ســرعت طــي شــود .فرهنگســازی دوبــاره بــرای تغییــر
ایــن شــرایط و همچنیــن تغییــر رفتارهــای بنــگاهداری دولــت ضــروری اســت .متاســفانه
نظــام اقتصــادی ایــران طــی دهههــای گذشــته ،دســتگاه تبدیــل نیــروی کار تحصیلکــرده
و پرتــاش بــه کارمنــد شــده اســت .در ایــن شــرایط خالقیــت از بیــن رفتــه و هرآنچــه
باقــی مانــده ،اتــکای بیــش از انــدازه بــه نظــم کارمنــدی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
هــا دارد .البتــه کــه
اقتصــاد ایــران در دوره جدیــد نیــاز بســیاری بــه تغییــر ایــن رویه 
هــا نیــز در شــکلگیری ایــن روندهــا مقصــر بودهانــد .رشــد بهــرهوري مســتلزم
دولت 
كوچــك شــدن دولــت و كــم شــدن تصــدي و دخالــت در اقتصــاد اســت تــا بخــش
خصوصــي بتوانــد زمينــه حركــت را پيــدا كنــد .ضعــف در تشــکیل ســرمایه و فقــدان
بهــرهوری در اقتصــاد ایــران دو مانــع مهــم بــر ســر راه رشــد اقتصــادی بــه شــمار ميرونــد
کــه هــردو مــورد طــی  10ســال گذشــته بــا افزایــش تصدیگریهـ ـا تشــدید شــدهاند.
ایــن موضــوع فقــط مربــوط بــه دولــت نیســت بلکــه در همــه نهادهــای عمومــی قابــل
مشــاهده اســت .فقــط هــم منظــور نهادهــای شــبهنظامی نیســت بلکــه شــهرداریها،
بنیادها و سازمانهای تامین اجتماعی هم با این مشکل ساختاری مواجه هستند.
امــا فراهــم كــردن ايــن الزامــات بــا فضــاي ملتهــب سياســي ســالهاي اخيــر
امكانپذيــر 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 کرهجنوبی را نمیرود؟
تحلیلی درباره دالیل توسعهنیافتگی اقتصاد ایران

*

چنــد مــاه قبــل مقالهنویــس شناختهشــده یکــی از نشــریات بینالمللــی
اقتصــادی در تحلیــل وضعیــت اقتصــاد ایــران جملــه بســیار گویایــی را بیــان کردهبود:
«ایــران بــرای ســرمایهگذاری شــرایط مناســبی دارد ولــی انتقــال پــول بــه ایــن
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 ایســتادهاید ».تعبیــر عجیبــی اســت کــه هــم
نشــان میدهــد مــا شــرایط خوبــی داریــم و هــم تاییــد میکنــد تصویــر نامطلوبــی
از خود به جهان ارائه دادهایم.
بــه طــور حتــم بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم براقتصــاد ،هیاهــو ،جنجــال و
بحرانســازیهای کماهمیــت هیــچ کمکــی بــه توســعه کشــور نمیکنــد .بنابرایــن
اگــر امــروز نمیتوانیــم یــا نمیخواهیــم ســرمایهگذاران خارجــی را بــا نمایــش
* سرمقاله شماره  48ماهنامه آیند هنگر /خرداد 1395
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تصویــری دلانگیــز از پتانســیلهای واقعــی اقتصــاد ایــران جــذب ایــن ســرزمین
کنیــم ،بهتــر اســت شــرایطی را رقــم نزنیــم کــه آنهــا از مــا دورتــر شــوند .البتــه کــه
خوشــبختانه وضعیــت اقتصــادی پســاتحریم و اجــرای برجــام ،موجــی از امیــد را
ایجاد کرده و آرزو داریم این تحلیل بدبینانه به واقعیت تبدیل نشود.
آنچــه پیــش روی ماســت ،کوهــی از توانمنديهــا ،امکانــات و فرصتهــا بــرای
توســعه کشــور اســت ولــی چــرا در هیــچ زمانــی ایــن پتانســیلها بــه بــار نمینشــیند
و اقتصــاد ایــران راه کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی را نمــیرود؟ پاســخ بــه ایــن
ســوال خیلــی پیچیــده نیســت .عزمــی کــه در کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی بــرای
توســعه وجــود داشــت ،هنــوز در ایــران نمایــان نشدهاســت .هنــوز هــم مــا از مانــع
اول توســعه کشــور عبــور نکردهایــم و فضــای کســبوکارمان متناســب بــا
خواســتههایمان نیســت و از آن مهمتــر اینکــه کمــاکان جســارت تصمیمگیریهــای
بــزرگ در دل مدیــران بــه بــاور تبدیــل نشــده اســت .مــا امــروز در رکــود ســختی
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
بــه طــور میانگیــن هــر ســال  7درصــد رشــد کــرده و امــروز بــه چنــان کشــور
قدرتمنــدی تبدیــل شــده کــه هیــچ تصمی ـ م بزرگــی بــدون حضــور کرهجنوبــی در
جهــان اتخــاذ نمیشــود .در دهــه  70میــادی دولــت کــره جنوبــی ،بــا برنامهریــزی
دقیــق بــه ســمت حمایــت از بنگاههــا رفــت و مدتــی بعــد ،از دل ایــن سیاســت،
شــرکتهای برزگــی ماننــد هیونــدای و سامســونگ متولــد شــدند .اقتصــاد کــره
جنوبــی ،بحرانهایــی بســیار بدتــر از وضعیــت رکــود اقتصــاد ایــران را تجربــه کــرده
ولــی سیاسـتگذاران ایــن کشــور از آنچــه رخ داده درس گرفتهانــد و بــا واکنشهــای
درســت حتــی از بحــران مالــی بــزرگ کشــورهای شــرق آســیا در دهــه  90نیــز بــا
کمتریــن خســارت بیــرون آمدنــد .دولــت کــره جنوبــی در مواجهــه بــا ایــن بحــران
اصالحــات جســورانهای را انجــام داد :بانکهایــی را کــه عملکــرد ناامیدکننده داشــتند
تعطیــل کــرد ،فرآینــد ورشکســتگی شــرکتهایی را کــه بــا بحــران مواجــه شــده
بودنــد مدیریــت کــرد و مهمتــر 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
ميتوانیــم چنیــن رفتــاری را تکــرار کنیــم؟ فعــا کــه چنــد مانــع مهــم در اقتصــاد
ایران نشان میدهد از این وضعیت فاصله داریم.
وضعیت امروز ما چگونه است؟

بــا وجــود ايــن ،تصویــری کــه از آینــده کوتاهمــدت اقتصــاد ایــران وجــود دارد،
خبــر از بهبودهــای نســبی ميدهــد .برآوردهــای نهادهایــی ماننــد صنــدوق
بینالمللــی پــول تاییــد میکنــد رشــد اقتصــادی ســال جــاری مثبــت خواهــد بــود.
البتــه برخــی کارشناســان ایــن پیشبینــی را خوشبینامــه میداننــد .بــا ایــن حــال
تحلیلهــا نشــان میدهــد امســال رشــد 3درصــدی از محــل فــروش نفــت و
2درصــدی را از بخشهــای دیگــر اقتصــادی تجربــه خواهیــم کــرد .بنابرایــن ســال
 95میتوانــد 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  6تا  8درصد را تجربه کند.
بنابرایــن نبایــد تصــور کــرد کــه رشــد مثــا 3درصــدی در یــک ســال و رشــد
5درصــدی در ســال دیگــر ،مشــکل را حــل میکنــد و آنچــه نیــاز اســت ،تــداوم
رشــدهای باالســت .تحلیــل هــر کارشــناس واقعبینــی نشــان میدهــد دســتیابی بــه
رشــد مســتمر ،مســتلزم انجــام برخــی اصالحــات اساســی و جســورانه در ســاختار
اقتصــاد کشــور اســت .بازنگریهــا نیــز بهتــر اســت از جایــی آغــاز شــود کــه خــود
بانی مشکالت بسیاری بودهاست« :نظام بانکی».
نظــام بانکــی ایــران مملــو از ضعفهــای ریــز و درشــت اســت و از همــه بدتــر
اینکــه حتــی پــس از بهبــود فضــای بینالمللــی بــه نفــع اقتصــاد ایــران ،همیــن
بانکهــا همچنــان از قافلــه عقــب ماندهانــد و نمیتواننــد خــود را همــراه نظــام
بانکــی جهانــی کننــد .وضعیــت کنونــی بانکــی ایــران محصــول سیاســتهای
نادرســت گذشــته اســت .امــروز اگرچــه تحریمهــا از میــان برداشــته شــده امــا
بانکهــای ایرانــی هنــوز نتوانســتهاند بــا شــرکای خارجــی ارتبــاط برقــرار کننــد
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.
مقــررات بانکــی بینالمللــی نســبت بــه یــک دهــه گذشــته تغییــرات بســیاری
بهویــژه در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی و قاچــاق داشــته کــه هنــوز هیچکــدام از
ایــن مفاهیــم در نظــام بانکــی و اقتصــادی مــا معنایــی نــدارد .بنابرایــن حتــی بــا
برداشــته شــدن تحریمهــا نیــز زمــان زیــادی بــرای همسانســازی قواعــد بانکــداری
در ایران و جهان الزم است.
امــا ایــن تمامــی مشــکل نیســت .مــا در حوزههــای مهمــی ماننــد نرخگــذاری
ارز هــم مشــکالت جــدی داریــم کــه بایــد بــه آن بهســرعت رســیدگی کنیــم.
براســاس گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ،مهمتریــن شــاخص اثرگــذار بــر
مقاومتپذیــری اقتصــاد ،مدیریــت بــر نــرخ ارز اســت .در واقــع هرچــه سیاسـتگذار
ارزی انعطافپذیرتــر باشــد ،اقتصــاد مقاومــت بیشــتری در برابــر شــوکها از خــود
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 مـیدارد .امــا
سیاســتگذاری ارزی در ایــران ،عکــس ایــن رونــد حرکــت میکنــد و یکــی از
دالیــل کــه نمیتوانیــم صــادرات درخــور توجهــی داشــته باشــیم .دولــت یــا دولتهــا
بـ ه دلیــل برخــی مصلحتاندیشـیهای سیاســی حاضــر نیســتند در مــورد موضوعــی
ماننــد نــرخ ارز تصمیمگیــری قاطــع داشــته باشــند .طــی دو ســال گذشــته نیــز
بارهــا از تریبــون اتــاق تهــران از دولــت تقاضــا شــده تــا سیاســت واقعیســازی و
تکنرخیسازی ارز را دنبال کند.
امــا حتــی در صورتــی کــه موضــوع بانکــی اصــاح شــود و نــرخ ارز نیــز بــه
ســمت واقعیســازی حرکــت کنــد ،بــاز هــم اقتصــاد ایــران بــه آســتانه مطلوبیــت
نمیرســد .شــاید یکــی از شــاخصترین ضرورتهــای امــروز اقتصــاد کشــور اصــاح
نظــام اداری و بوروکراســی حاکــم بــر فضــای کسـبوکار باشــد .متاســفانه بایــد گفــت
بهرغــم تالشهــای دولــت در زمینــه کاهــش بوروکراســی ،اقــدام موثــری در ایــن
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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پوشــیده نیســت کــه بــه ســبب کاهــش قیمــت نفــت ،عقبماندگــی از فرآینــد
توســعه و بحــران رکــود فعلــی حاکــم بــر اقتصــاد ،نیــاز بــه ســرمایهگذاریهای
بســیار کالن در اقتصــاد ایــران وجــود دارد .ولــی متاســفانه شــرایط بــرای چنیــن
سرمایهگذاری مهیا نیست.
برآوردهــا نشــان میدهــد کــه نســبت تشــکیل ســرمایه بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی از  38.2در ســال  2012بــه  29.7در ســال  2015کاهــش یافتــه اســت و ایــن
بــدان معناســت کــه رشــد ســرمایهگذاری نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی طــی
تنهــا چهــار ســال 10 ،درصــد افــت داشــته اســت .ایــن کاهــش ناشــی از ســقوط
قیمــت نفــت و کاهــش بنیــه بخــش خصوصــی اســت و بهتریــن راهــکا ر بــرای بهبــود
وضعیــت ســرمایهگذاری و دســتیابی بــه رشــد  4تــا 5درصــدی ،رفــع موانــع و
فسازی است.
شفا 
توقــع بخــش خصوصــی از دولــت ایــن اســت کــه سیاســتهای اقتصــادی،
صنعتــی و تجــاری اگــر نمــی توانــد بــرای یــک دوره  5ســاله تثیــت شــود ،حداقــل
بــرای یکســال تثبیــت شــود .بــر اســاس قانــون رفــع موانــع تولیــد ،دولــت موظــف
شــده بــرای هــر تغییــر قانونــی یــا صــدور بخشــنامه جدیــد از بخــش خصوصــی
نظرخواهــی کنــد کــه ایــن امــر انجــام نمیگیــرد .الزم اســت ،بخشــنامهها و
آییننامههــای جدیــد تعرفــهای ،گمرکــی و ماننــد آن ،بــا یــک پیشآگهــی
س ـهماهه صــادر شــوند و بعــد از ایــن مــدت اجرایــی شــوند .امــا ایــن مســئله نیــز
اجــرا نمیشــود و شــاهد ایــن هســتیم کــه ناگهــان مقرراتــی تــازه تصویــب و اجــرا
میشــود .وقتــی ســرمایهگذاران داخلــی بــا چنیــن نااطمینانــی مواجــه باشــند ،جذب
ســرمایهگذاریهای خارجــی دور از انتظــار اســت .انتظــار ایــن اســت کــه دولــت و
دستگاههای اجرایی قانون را رعایت کنند.
امــا عجیبتریــن موضــوع بــه جــای دیگــری مربــوط ميشــود .درحالیکــه همــه
نگاههــا بــه دولــت دوختــه شــده ،ناگهــان مجلــس نهــم طــی دوره زمانــی کوتــاه
اقداماتــی را صــورت داد کــه بــه نظــر میرســد بایــد آنهــا را در عرصــه سیاســت
تحلیــل کــرد .کمتــر از یــک مــاه بــه حضــور مجلــس آینــده مانــده و ناگهــان مجلــس
نهــم موجــی از مصوبــات را بــه تصویــب میرســاند کــه بــرای دولــت تعهــدآور و بــرای
بخش خصوصی رنجآور است.
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تثبیــت کارت ســوخت و دونرخــی کــردن ســوخت از جملــه ایــن تصمیمــات
اســت کــه اخیــرا ً از ســوی مجلــس اتخــاذ شــده اســت؛ درحالیکــه ســهمیهبندی
بنزیــن و دونرخــی کــردن بنزیــن بــه تــداوم رانتجوییهــا دامــن میزنــد .از حــذف
تبصر ههــای  19و  20قانــون بودجــه و ارائــه قانــون بانکــداری بــدون ربــا نیــز بــه
عنــوان تعــداد دیگــری از اقدامــات شــتابزده مجلــس میتــوان یــاد کــرد .از ســوی
دیگــر بررســی ضرباالجلــی برنامــه ششــم توســعه هــم جــای تعجــب و تاســف دارد.
ایــن برنامــه بــه عنــوان ســند راهبــردی اقتصــاد و جامعــه ایــران شــناخته ميشــود و
بــا اتــکای بــه آن بایــد مســیر پیــش روی را تشــخیص داد امــا مجلــس بــه نحــوي
شــتابزده اقــدام بــه بررســی ایــن برنامــه کــرده اســت .بنابراین یکــی از خواســتههای
مشــخص بخــشخصوصــی از مجلــس آینــده ایــن اســت کــه در اولیــن اقــدام بــه
بررســی مصوبــات دو مــاه گذشــته مجلــس نهــم بپــردازد و در صــورت نیــاز در برخــی
از آنها بازنگری انجام دهد.
امــروز اولویــت دولــت و حتــی مجلــس آینــده بایــد رســیدگی بــه موضوعــات
اصلــی و فراموشــی اولویتهــای فرعــی باشــد .بــه طــور نمونــه کوچکســازی و
چابکسازی دولت یکی از همین اولویتهای فوری است.
انتظــار جامعــه از دولــت و بلکــه از تمــام حاکمیت کشــور این اســت کــه مجادالت
را رهــا کننــد و بــا وفــاق بــه ســمت توســعه کشــور پیــش برونــد .نیــاز کشــور ایــن
اســت کــه دولــت بیتوجــه بــه رنگبندیهــا و جناحبندیهــای سیاســی ،ســران
قــوا در تصمیمگیــری ملــی و همجهــت ،موضــوع اقتصــاد را بــه اولویــت کشــور
تبدیــل کننــد و نهتنهــا در شــعار ،کــه در عمــل حداقــل بــه آنچــه امــروز بحرانســاز
شــده ،رســیدگی کننــد .آنچــه کــره جنوبــی را بــه اقتصــادی توســعهیافته تبدیــل
کــرده ،عــاوه بــر تمامــی فاکتورهــا یــک اقدام اساســی اســت« :آنهــا تصمیــم گرفتند
و عمــل کردنــد ».مــا چــه ميکنیــم؟ شــاید بهتریــن روش همــان «اقــدام و عمــل»
باشد.

چرا ركود
همچنان پابرجاست؟
اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی همان رفع موانع كسبوكار است

*

طــی ســه مــاه سپریشــده از ســال جــاری ،گفتوگــو در مــورد موضــوع اقتصــاد
مقاومتــی و الزامــات اجــرای آن در میــان صاحبنظــران ،مدیــران دولتــی و فعــاالن
بخــش خصوصــی آغــاز شــده و همچنــان هــم ادامــه دارد .همهجــا ســخن از اجــرای
ایــن برنامــه اقتصــادی اســت و تقریبــا تمامــی مقامــات تاثیرگــذار و تصمیمگیــر
کشــور مهــر تاییــد بــر آن زدهانــد .البتــه کــه حافظــه تاریخــی اقتصــاد ایــران مشــابه
چنیــن رفتارهایــی را بــرای برنام ههــای توســعهای و بهخصــوص برنامــه چهــارم نیــز
در ذهــن دارد .همیشــه مدیــران تاییــد میکننــد ،کارشناســان تقدیــر میکننــد و
فعــاالن بخــش خصوصــی چشــم بــه رفتارهــای تصمیمگیــران و مجریــان اقتصــادی
کشــور ميدوزنــد .امــا چــه رازی وجــود دارد کــه هــر برنامــه و ایــدهای کــه چنیــن
ستایش ميشود ،رخت اجرا به تن نمیکند؟

* سرمقاله شماره  49ماهنامه آیند هنگر /تیر 1395
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چرا برنامهها شکست ميخورند؟

بازبینــی و آسیبشناســی دالیــل عــدم کامیابــی برنامههــای اقتصــادی چهــار
دهــه گذشــته میتوانــد مســیر پیــش روی اقتصــاد ایــران را روشــنتر کنــد.
متاســفانه هیــچگاه در مــورد برنامههــای اقتصــادی و بهخصــوص برنامههــای
توســعهای ،تحلیــل عملکــرد گذشــته صــورت نگرفتــه اســت .نمونــه متاخــر ایــن
بیتوجهــی ،بــه «سیاســتهای خــروج از رکــود اقتصــادی» مربــوط اســت .امــروز
تحلیلگــران اقتصــادی نمیداننــد چنــد درصــد از ایــن برنامــه اجرایــی شــد ،کــدام
بخشهــا شکســت خــورد ،کــدام بخشهــا کامــا موفــق بــود و اینکــه برنامــهاي
اینچنیــن کــه قصــد داشــت اقتصــاد ایــران را نجــات دهــد بــه کجــا رســید.
آسیبشناســی آنچــه در تدویــن و اجــرای برنامههــای گذشــته رخ داده ،بــه طــور
حتــم میتوانــد راهگشــای برنامههــای آتــی باشــد .امــروز بهتــر اســت بهجــای
تدویــن برنامههــای جدیــد ،علــت عــدم توفیــق برنامههــای گذشــته بررســی و
تحلیــل شــود .ســواالت بســیاری در مــورد عملکــرد دولتهـا و برنامههـای اقتصــادی
وجــود دارد .چگونــه طــی تمامــی ســالهای گذشــته و بــا وجــود درآمدهــای نفتــی
و تــورم انــواع برنامههــای اقتصــادی بــه رشــد اقتصــادی مــورد نظــر دســت پیــدا
نکردیــم؟ چــرا اجــرای اصــل  44قانــون اساســی بــه عنــوان عالیتریــن ســند
اقتصــادی کشــور موفــق نبودهاســت؟ از آن مهمتــر اینکــه چــرا انــدازه دولــت
کوچــک نشــده و همچنــان قــوه مجریــه نقش بســیار پررنگــی در اقتصــاد ایــران دارد؟
چــرا بیــش از  500هــزار میلیــارد تومــان طــرح نیمهتمــام روی دســت دولــت
ماندهاســت؟ رنجآورتریــن ســوال بــه تولیــد انبــوه قوانیــن و مقــررات در اقتصــاد
ایــران مربــوط اســت .چــرا در هــر دوره مجلــس ،صدهــا قانــون جدیــد وضع میشــود،
بــدون اینکــه عملکــرد و نتیجــه تصویــب قوانیــن قبلــی بررســی شــود؟ ســواالت
دیگــری از ایــن دســت را نیــز میتــوان فهرســت کــرد .امــروز نگرانــی ایــن اســت کــه
اقتصــاد مقاومتــی هــم در عــوض آسیبشناســی برنامههــای قبلــی و بررســی دالیــل
شکســت و عــدم توفیــق آنهــا خــود بــه ارائــه برنامـهای جدیــد بپــردازد کــه نتیجه آن
انباشــته شــدن انــواع ایدههــای نــاکام اســت .بــه همیــن دلیــل اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران تــاش میکنــد بــا رویکــردی آسیبشناســانه
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برنامــه اقتصــاد مقاومتــی را تحلیــل کنــد و از پــس ایــن بررســی ،دالیــل عــدم
موفقیت برنامههای قبلی را بیابد.
یک :دولت بزرگ و سنگین

تقریبــا بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی مشــخص شــده کــه برخــاف شــعارهای
مرســوم ،دولتهــا عالق ـهای بــه کوچکســازی خــود ندارنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه اقتصــاد ایــران بــه دلیــل رکــود و رشــد پاییــن بــه تحــرک و چاالکــی نیــاز دارد
ولــی در حــال حاضــر و بــا وجــود منابــع انــدک ،عمــا قــوه مجریــه تمامــی بودجــه
کشــور را میبلعــد .دولــت بــزرگ و مداخلهگــر مانــع از رشــد اقتصــاد ميشــود و بــا
حضــور گســترده خــود در تمــام بخشه ـای اقتصــاد کشــور ،فضــا را بــرای تنفــس
بخــش خصوصــی تنــگ ميکنــد .دولــت بــزرگ و رخــوتزده در نهایــت منجــر بــه
اســتهالک هرچــه بیشــتر نظــام کارشناســی و ســرمایههای کشــور ميشــود .در ایــن
شــرایط مدیــران باتجربــه و کارآزمــوده بخــش خصوصــی از میــدان اقتصــاد ایــران
خــارج ميشــوند .بنابرایــن برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد بهصراحــت و دقــت تکلیــف
خــود را بــا ایــن موضــوع روشــن کنــد و گامهــای عملیاتــی و نــه شــعاری در جهــت
کوچکســازی دولــت بــردارد .دولتــی بــا ایــن حجــم و میــزان نفــوذ در اقتصــاد
اساسا اجازه موفقیت به هیچ برنامه اقتصادیاي نمیدهد.
دو :عدم شفافیت و بحران فساد

اگــر قــرار اســت ســرمايهگذاران 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 تخطیناپذیر
بودهاســت .امــا اقتصــاد ایــران نهتنهــا شــفاف نیســت ،بلکــه بهشــدت فســادزده نیــز
شــده اســت .ســرمايهگذار خارجــی و داخلــی بــرای حضــور جــدی در عرصــه اقتصــاد
بــه فضــای اطمینانبخــش و عــاری از فســاد نیــاز دارد .برنامههــای اقتصــادی در
ایــران بــه طــور معمــول کمکــی بــه افزایــش شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد نکــرده و
ایندو عنصر در رابطهای معکوس منجر به شکست برنامهها شدهاند.
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سه :تثبیت سیاستهای اقتصادی

قطعــا هیــچ ســرمایهگذاری بلندمــدت و مولــدی در فضــای پرنوســان و بــدون
ثبــات شــکل نمیگیــرد یــا حداقــل اینکــه دوام پیــدا نمیکنــد .امــروز فعــال بخــش
خصوصــی بــا انبوهــی از قوانیــن دسـتوپاگیر مواجــه اســت و از آن بدتــر اینکــه بــاز
هــم بــا قوانیــن ،بخشنامههــا و آییننامههایــی مواجــه اســت کــه همچنــان بــه
صــورت ناگهانــی روی ســر اقتصــاد کشــور خــراب ميشــوند .اینکــه در اقتصــاد ایــران
ایــن حجــم از قانــون و بخشنامــه وجــود دارد ،ارتباطــی بــه تحریمهـا یــا مشــکالت
دیگــر نــدارد .ایــن اتفــاق محصــول ســوءمدیریت یــا کمدقتــی مدیــران طــی تمامــی
سالهای گذشته است.
هنگامــی کــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار ابــاغ شــد ،بخــش
خصوصــی امیــدوار بــود موانــع بــزرگ از پیــش پــای اقتصــاد ایــران برداشــته شــود.
مــواد  2و  3قانــون بهبــود مســتمر محیــط كسـبوكار تاکیــد میکنــد کــه دولــت در
تدویــن و اصــاح مقــررات و آییننامههــا نظــرات اتاقه ـا و تشــکلهای اقتصــادی را
نیــز دریافــت کنــد؛ ولــی در عمــل چنیــن اتفاقــی رخ نمیدهــد و هــم تخطــی از
قانــون صــورت ميگيــرد و هــم روزانــه قوانیــن و آییننامههایــی بــه تصویــب
میرسد که در مقابل کار بخش خصوصی ،مانع ایجاد میکند.
چهار :عدم تناسب درآمدها و هزینهها

ت برنامههــای اقتصــادی در ایــران مربــوط بــه
یکــی از دالیــل همیشــگی شکسـ 
عــدم تناســب درآمدهــا و هزینههاســت .بــه طــور معمــول در برنامههــای اقتصــادی
و توســعهای کشــور هزینــه و درآمــد تناســبی ندارنــد .در برنامــه پنجســاله ششــم و
ذیــل ســند اقتصــاد مقاومتــی پیشبینــی شــده کــه اقتصــاد ایــران بــه رشــد 8
درصــدی برســد ولــی بررســی واقعبینانــه شــرایط اقتصــادی کشــور نشــان میدهــد
کــه بــا توجــه بــه منابــع داخلــی ،حداکثــر رشــد  4درصــدی قابــل حصــول اســت.
ایــن کمبــود ســرمایه در شــرایطی گریبــان اقتصــاد ایــران را گرفتــه کــه بخــش
مهمــی از منابــع کشــور بــه صــورت یارانههــای نقــدی و غیرنقــدی هــدر مـیرود .در
ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه نیازهــای مالــی کشــور ،بخــش مهمــی از ســرمایههای
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مــورد نیــاز کشــور بایــد از طریــق ســرمایهگذران خارجــی تامیــن شــود .امــا نکتــه
اینجاســت کــه دولــت بــه دالیــل غیراقتصــادی ماننــد مالحظــات سیاســی حاضــر
نیســت زیــر بــار حــذف یارانــه نقــدی و یارانــه حاملهــای انــرژی بــرود .ایــن در
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 اولویتهــای برنامــه اقتصــاد مقاومتــی میتوانــد ایجــاد تــوزان
بیــن درآمدهــا و هزینهه ـا و همچنیــن ایجــاد ملزومــات الزم بــرای جــذب ســالیانه
 50میلیارد دالر سرمايهگذاری خارجی باشد.
پنج :ارز دونرخی

اتخــاذ سیاســتهای غلــط تثبیــت نــرخ ارز بــدون توجــه بــه فرامیــن برنامــه
توســعه در دوره دولتهــای نهــم و دهــم و کنتــرل رشــد  4درصــدی نــرخ ارز در
ســالهای قبــل از  ،1390بــدون توجــه بــه مالحظــات اقتصــادی و تکلیــف برنامــه بــه
افزایــش ســالیانه نــرخ ارز ،حداقــل معــادل تقاضــای تــورم جهانــی و تــورم داخلــی،
منجــر بــه نوســان شــدید ارزی در ســالهای  1391و  1392شــد بــه نحــوی کــه
رشــد نــرخ ارز ســالیانه بــه عــددی بالــغ بــر حــدود  62درصــد رسیدهاســت .ایــن
نوســان شــدید کــه تکانهــای اقتصــادی آن کمــاکان گریبانگیــر اقتصــاد ملــی
اســت ،چنــان مصیبتــی بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل کــرد کــه رشــد تقاضــا را بــا
اخــال و تولیــد را بــا رکــود مواجــه ســاخت .نگاهــی گــذرا بــه اقتصــاد جهــان گویــای
آن اســت کــه عمدهتریــن چالــش اقتصادهــای نوظهــور بــا بازارهــای بــزرگ جهانــی
در تعییــن نــرخ پــول ملــی کشــورهای مذکــور خالصــه ميشــود .تــاش امریــکا و
اتحادیــه اروپــا در اقنــاع دولتهایــی نظیــر چیــن بــه افزایــش ارزش پــول ملــی و بــه
تبــع آن اقنــاع احساســات ملــی ،سیاس ـتهایي غیراقتصــادی اســت کــه نهفقــط در
خــاف جهــت منویــات اقتصــاد مقاومتــی در مواجــه بــا فســاد ،رانــت بــرای گروههای
خــاص و افزایــش کارایــی صنعــت ،بلکــه در راســتای حــذف مزیته ـای اقتصــادی
عمــل کــرده و بــا ایجــاد زمینــه عــدم شــفافیت و ایجــاد رانــت ،سرنوشــت محتــوم آن
تورمــی لجامگســیخته و تحمیــل نوســان آن بــر پــول ملــی اســت .از ســوی دیگــر
یارانــه در نظــر گرفتهشــده بــرای نــرخ ارز عمــا باعــث شــده کــه تولیــدات داخلــی در
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مقایســه بــا آنچــه کــه بــا ارز ارزانقیمــت وارد کشــور ميشــود ،غیرقابــل رقابــت
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 ،یارانـهای اســت
کــه بــه واردات داده ميشــود کــه حتــی واردکننــدگان کاالی قاچــاق و واردکننــدگان
کاالهــای غیرمجــاز مثــل مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی نیــز از آن بهرهمنــد
ميشــوند .همچنیــن رانــت ایجادشــده از تخصیــص ارز بــا نــرخ پایینتــر از نــرخ
بــازار کــه خــود آن هــم بــه صــورت دســتوری پایینتــر از نــرخ واقعــی اســت ،عــاوه
برتحتالشــعاع قــرار دادن موضــوع ســامت اداری ،حتــی بنگاههــای ســالم را نیــز
تحــت نظــارت و بازرس ـیهای غیــرالزم قــرار ميدهــد .از ســوی دیگــر چندنرخــی
بــودن ارز عمــا شفافســازی حســابها و دفاتــر بنگاههــای اقتصــادی و بانکهــا
را غیرممکــن کــرده و از طرفــی تبدیــل بــه گلــوگاه بــرای تولیــد و فعالیــت مســتمر
این بنگاهها شده است.
شش :مالیات نگرانی بزرگ بنگاهها

رکــود اقتصــاد ایــران را رهــا نمیکنــد و از آن بدتــر اینکــه سیاس ـتگذاریهای
اقتصــادی کشــور نیــز بــه ســمتی نمـیرود تــا فضــای حاکــم بــر بنگاههــای صنعتــی
قــدری بهبــود یابــد .در شــرایط فعلــی نیــاز مهــم اقتصــاد ایــران ایــن اســت کــه
بســترهای الزم بــرای بهبــود شــرایط بنگاههـا مهیــا شــود و بــه روشهــای مختلــف،
توســعه كسـبوكارها مــورد تشــویق قــرار گیــرد .یــک شــاخص بســیار مهــم در ایــن
زمینه نیز اصالح رویههای حاکم بر نظام مالیاتستانی کشور است.
متاســفانه نظــام مالیاتــی بهجــای تمرکــز روی مالیاتســتانی از اقتصــاد
زیرزمینــی ،فشــار را روی دوش واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کشــور بیشــتر میکند.
بخــشخصوصــی کشــور هیـچگاه اعــام نکــرده انگیزهای یــا عالقـهای بــرای پرداخت
مالیــات نــدارد ولــی گالیــه بــه جایــی مربــوط میشــود کــه نظــام اداری و مالیاتــی
کشــور ،حتــی در دوران رکــود هــم حاضــر نیســت شــرایط بنگاههــای اقتصــادی
کشــور و صاحبــان كســبوكار را درک کنــد .در همیــن حــوزه مالیاتــی ميتــوان
حداقــل ســه اقــدام اصالحــی صــورت داد کــه در کوتاهمــدت بــه وضعیــت بنگاههـای
کشور کمک ميکنند.
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مالیــات ســال  94براســاس ســال  :93یــک راهــکار اجرایــی بــرای حرکــت در
ایــن مســیر اصــاح رونــد مالیاتگیــری بــه شــیوهای اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد
اقتصــادی صفردرصــدی ســال گذشــته ،بــرای کلیــه واحدهــای تولیــدی کشــور
مالیــات قطعیشــده ســال  ،1393بــا افزایشــی معــادل شــاخص تــورم تولیدکننــده
مــاک تعییــن مالیــات در ســال  1394قــرار گیــرد .در ایــن شــرایط ميتــوان
پیشــنهاد داد در مــورد آن دســته از مودیــان واحدهــای تولیــدی کــه بــا کاهــش
تولیــد و درآمــد در مقایســه بــا ســال  1393مواجــه بودهانــد ،براســاس درخواستشــان،
بررســی دفاتــر جهــت ســال  1394صــورت گیــرد و مــاک تعییــن مالیــات ،دفاتــر
قانونــی ایشــان باشــد .مزیــت ایــن اقــدام ایــن اســت کــه یــک ســال در غیــاب ممیزان
مالیاتــی ،میــزان وصــول مالیــات بررســی و عمــا عرص ـهای بــرای آزمــون عملکــرد
ایــن گــروه نیــز مهیــا ميشــود .بــه ایــن ترتیــب فرصتــی هــم بــرای فعالســازی
مودیان جدید توسط ممیزان مالیاتی فراهم خواهد شد.
مالیــات تســعیر ارز :رفــع معضــل تســعیر ارز ،قطعیتریــن و موثرتریــن گام در
جهــت تشــویق بــه توســعه صــادرات بــه شــمار ميآیــد .بالاثــر کــردن بخشنامــه و
دســتورالعمل ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن مــورد ميتوانــد نمــادی از حســن نیــت
دولــت بــرای تغییــر شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور باشــد .بــا توجــه شــرایط کلــی
حاکــم بــر اقتصــاد ایــران ،تجــار کشــور ميتواننــد از پرداخــت مالیــات ناشــی از
تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند.
مالیــات بــر ارزش افــزوده :در تمــام دنیــا رســم اســت کــه مالیــات بــر ارزش
افــزوده ســرصندوق گرفتــه ميشــود ولــی در نظــام اقتصــادی ایــران ،ایــن مالیــات از
تولیدکننــده مطالبــه شدهاســت .بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر اقتصــاد کشــور،
اصــوالً تولیدکننــدگان و پیمانــکاران حتــی ارزش کاالی فروختهشــده یــا صــورت
وضعیــت خدمــات ارائهشــده را بــه صــورت تعهــدی و در سررســید طوالنــی پــس از
صــدور فاکتــور فــروش یــا صــورت وضعیــت دریافــت میکننــد .رویکــرد ســازمان امور
مالیاتــی بــرای دریافــت مالیــات ارزش افــزوده بــا مهلــت حداکثــر تــا پایــان دوره
سـهماهه پــس از صــدور فاکتــور فــروش ،در حالــی کــه فروشــنده کاال یــا خدمــات،
خــود ارزش کاال یــا خدمــت فروختهشــده را دریافــت نکــرده ،اقدامــی ناعادالنــه و
مانعــی در برابــر توســعه كسـبوكار اســت .شــاید منطقیتــر باشــد کــه دولــت ،زمــان
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پرداخــت مالیــات ارزش افــزوده را بــه پایــان دورهای کــه پرداخــت فاکتــور فــروش یــا
صورت وضعیت محقق شده موکول کند.
هفت :تامین اجتماعی و نگرانیهای اقتصادی

نظــام تامیــن اجتماعــی در ایــران بهجــای تســهیل شــرایط كس ـبوكار و ایجــاد
رفــاه بــرای طبقــه کارگــر بــه موضوعــی پیچیــده تبدیــل شــده اســت .بنابرایــن
حداقــل در شــرایط ســخت کنونــی بهتــر اســت ضمن اصــاح قانــون تامیــن اجتماعی
حداقل دو اقدام اصالحی در این زمینه صورت گیرد.
برداشــت غلــط از قانــون :متاســفانه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا برداشــت و
تحلیــل غلــط از قانــون ،ضمــن صــدور بخشنامهه ـای فنــی و اجرايــی ،واحدهــای
تحــت هدایــت خــود را مکلــف ميکنــد در دورهای حداکثــر 10ســاله ضمــن
حسابرســی اســناد مالــی و دفاتــر فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه افزایــش حوزه شــمول
پرداخــت حــق بیمــه بــه قراردادهــا ،خریــد اقــام 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 ميشــود
کــه حسابرســی ســالیانه علیرغــم نــص صریــح قانــون کــه ســازمان را مکلــف بــه
بازرســی و نــه حسابرســی (مطابــق مــواد  39و  101قانــون) ظــرف مــدت  6مــاه از
تاریخ ارسال فهرست بیمهشدگان کارگاهها میکند ،خالف تلقی ميشود.
مشــاغل ســخت و زیــانآور :اصــاح آيیــن نامــه اجرایــی مصــوب 86/2/5
هیئــت محتــرم وزیــران در مــورد مشــاغل ســخت و زیــانآور کــه در آن پرداخــت 4
درصــد حــق بیمــه مربــوط بــه ایــن مشــاغل بــه ســنوات قبــل از تصویــب قانــون
تســری داده شــده و کارفرمــا را مکلــف بــه پرداخــت یکجــای آن کــرده مــورد
درخواست فعاالن اقتصادی است.
اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه برتــوان بخــش خصوصــی و آسیبشناســی برنامههای
گذشــته و همچنیــن اســتفاده از تجربیــات جهانــی ميتوانــد راه خــروج اقتصــاد ایــران
از بنبســت رکــود را همــوار ســازد .همــه اینهــا بــه شــرطی رقــم ميخــورد کــه
تصمیمگیــران کشــور بپذیرنــد نیــاز بــه بازخوانــی رفتارهــا و اقدامــات گذشــته وجــود
دارد و ميتوان از گذشته «چراغ راه آینده» ساخت.

نوشدارو پیش از مرگ سهراب
راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

*

«اقتصــاد ایــران در رکــود اســت» .در صحــت ایــن اظهارنظــر شــکی نیســت .امــا
تقریبــا تمامــياقدامــات دولــت طــی دو ســال گذشــته ماننــد اجــرای سیاسـتهای
خــروج از رکــود و برنامههــای ضربتــی دیگــر نیــز کمکــی نکــرده تــا اقتصــاد ایــران از
رکــود خــارج شــود .رکــود ماننــد آتــش غیرقابــل مهــاری شــده کــه زبانههایــش،
صنایــع کشــور را میســوزاند و رفتارهــای مــا چنیــن اســت کــه انــگار بــا آب بــاران
قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم.
اکثــر اقتصاددانــان معتقدنــد ســال  94یکــی از ســختترین ســالهای اقتصــاد
ایــران بــوده و بــا توجــه بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران رشــد بخــش صنعــت و معــدن
بــه منفــی  2.2درصــد رســیده اســت .رشــد کلــی اقتصــاد ایــران نیــز چنــان نبــوده
کــه بتــوان آن را دســتاوردی بــزرگ عنــوان کــرد .از ســوی دیگــر گزارشهــای
رســمينشــان میدهــد در ســه مــاه اول امســال واردات بــه کشــور  13درصــد
کاهــش یافتــه کــه بخــش عمــده آن مربــوط بــه کاالهای واســطهای اســت و صــادرات
هــم  5درصــد افــت کــرده اســت .ایــن دو مؤلفــه تاییــد میکنــد صنعــت در ســه مــاه
* سرمقاله شماره  50ماهنامه آیند هنگر /مرداد 1395
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اول امســال هــم وضعیــت مناســبی نداشتهاســت .اگرچــه تحلیلگــران اقتصــادی
بــرای ســال  95رشــد  4درصــدي پیشبینــی کردهانــد امــا ایــن رشــد هــم عمدت ـاً
ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت اســت .بــا توجــه بــه شــاخصهای ســه مــاه اول
امسال ،پیشبینی خوبی در خصوص رشد صنعت وجود ندارد.
امــروز همــه فعــاالن اقتصــادی چشــم بــه دولــت دوختهانــد تــا ببیننــد قــوه
مجریــه چگونــه ایــن حریــق را مهــار ميکنــد .اگرچــه بــاور دارنــد اثــرات آتشــی کــه
طــی هشــت ســال افروختــه شــد ،طــی دو ســال خامــوش نميشــود .ولــی بههرحــال
بــا ریشــهیابی وقایــع ایجادشــده ،فــارغ از تحریمهــا و ســوءمدیریت ميتــوان
سریعتر به جواب رسید.
دالیــل اصلــی رکــود کاهــش درآمــد ســرانه از ســال  1390و بــه تبــع آن کاهــش
تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به وجود آمده است.
بــه هرحــال امــروز بایــد قدمهــای اساســی بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت
برداشــت ه شــود .در حــال حاضــر فشــار روی صنایــع کشــور بهشــدت باالســت .از آن
ناگوارتــر اینکــه گاهــی احســاس میشــود وفاقــی میــان مســئوالن کشــور بــرای حــل
ایــن مشــکالت وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن تجربــه موفقــی
ماننــد توافــق هســتهای و اجــرای برجــام را از ســر گذراندهایــم کــه محصــول وفــاق
در میــان مدیــران کشــور بــود .امــا چگونــه اســت کــه امــروز بــرای رفــع رکــود چنیــن
اتحادی شکل نمیگیرد؟ 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
تــا نــرخ تــورم کاهــش چشــمگیری داشــتهباشــد .ایــن اقــدام از هــر نظــر قابــل
تقدیــر اســت .ولــی همزمــان بایــد بــرای رشــد صنعــت و تقویــت اقتصــاد بــه فکــر
تامیــن منابــع جدیــد بــود .بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت یــک راهحــل کــه پیش
روی دولــت قــرار ميگیــرد ،تامیــن منابــع از طریــق جــذب ســرمايهگذاری خارجــی
اســت .امــا همــه ميدانیــم هنــوز بســتر الزم جهــت جــذب ســرمایه در ســطوح
جــذب منابــع بــاالی ســرمایه خارجــی آمــاده نشــده اســت .راهحــل دوم تکیــه
براعتبــارات بانکــی اســت .بــه نظــر ميرســد ایــن راه نیــز بــا توجــه بــه شــرایط
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حاکــم بــر نظــام بانکــی کشــور چنــدان موثــر و قابــل اتــکا نباشــد .آنچــه بــر ســر
بانکهــا در هشــت ســال دولــت گذشــته آمــده موجــب شــده تــا صنــدوق آنهــا
خالــی و عمــا ارائــه تســهیالت جدیــد بســیار محــدود و حداکثــر در جهــت تامیــن
قســمتی از ســرمایه در گــردش واحدهــا خالصــه شــود .بنابرایــن بــه هیــچ عنــوان
منابعــی جهــت ســرمايهگذاری یــا توســعه بنگاههــا از طریــق بانکهــا تامیــن
نميشــود .بنابرایــن هــم جــذب منابــع از طریــق بانکهــا در کار نیســت و هــم
خبــری از ســرمايهگذاران خارجــی در کوتاهمــدت نخواهــد بــود .امــا راهــکار چیســت
و چه باید کرد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای نجــات اقتصــاد ایــران بــه جراحــی نیــاز اســت.
اگرچــه ممکــن اســت ایــن جراحــی خســاراتی هــم به همــراه داشــته باشــد .البتــه در
همیــن شــرایطي هــم ميتــوان از طریــق ســه منبــع بخشــی از منابــع درآمــدی را
تامیــن کــرد .قطعــا در صورتــی کــه اراده الزم بــرای تامیــن منابــع از ایــن طریــق
صــورت گیــرد ،تحولــی بــزرگ در صنایــع کشــور رخ ميدهــد .امــا ایــن منابــع
کجاست؟
قیمــت ارز :واقعــی کــردن قیمــت ارز اولیــن و موثرتریــن ایــن اقدامــات
اســت .متأســفانه در ســه ســال گذشــته بــا وجــود اینکــه در مجمــوع حــدود
 60درصــد تــورم در اقتصــاد ایــران وجــود داشــته ،امــا قیمــت ارز نهتنهــا تغییــری
نکــرده بلکــه حــدود  200تومــان ارزانتــر از زمانــی اســت کــه دولــت یازدهــم روی
کار آمد.
تاکیــد بیجهــت بــر ادامــه سیاســت پرداخــت ارز مبادلــهای و در واقــع ادامــه
توزیــع رانــت در بــازار ،امــروز مــا را بــه جایــی رســانده کــه اقتصــاد ایــران ضربهپذیری
ي کارشناســان اقتصــادی تاکیــد دارنــد کــه
بیشــتری پیــدا کردهاســت .تقریبــا تمامـ 
ارز دونرخــی تبعــات مخــرب بســیاری بــرای اقتصــاد ایــران دارد ولــی هنــوز عــزم
مدیریتــی در دولــت بــرای رهایــی از ایــن گرفتــاری ایجــاد نشدهاســت .البتــه کــه
نگاهــی برآمــده از تحلیلهــای سیاســی اجــازه نمیدهــد کــه نــرخ ارز یکسانســازی
شــود ولــی ایــن مســئوليت بــردوش دولــت اســت کــه بــا پذیــرش شــجاعانه ایــن
واقعیــت ،مانــع از تخریــب بیشــتر اقتصــاد ایــران شــود .نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت
کــه حتــی امــروز بــرای توســعه صــادرات هــم نیــاز بــه واقعیســازی قیمــت ارز وجــود
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دارد .در شــرایط حاضــر و بــا توجــه قیمــت غیرواقعــی ارز ،عمــا صــادرات مزیتهــای
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 تصمیمگیــری نشــود ،ممکــن اســت اتفاقــات ســال  1390تکــرار
شــود .اتفاقــی کــه منجــر بــه جهــش ناگهانــی قیمتهــا شــد .بنابرایــن بهتــر اســت
پیش از بروز این آسیبها اقدامات اصالحی صورت گیرد.
قیمــت ســوخت :موضــوع دیگــر کــه بایــد بــه آن دقــت کــرد بــه قیمــت
ســوخت مربــوط اســت .قطعــا دیــدگاه محافظهکارانــه بــه تصمیمگیــران
اقتصــادی کشــور دیکتــه میکنــد کــه در فاصلــه یــک ســال باقیمانــده تــا انتخابــات
ریاســتجمهوری از ورود بــه تصمیمگیریهــای پرحاشــیه ماننــد افزایــش قیمــت
حاملهــای 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 میشــود .بنابرایــن اقــدام در ایــن جهــت تنهــا یــک اقــدام مدیریتــی
نیست و باید گفت که رسالتی ملی به شمار ميآید.
در اغلــب کشــورها براســاس منطقــی علمــياز انــرژی مالیــات اخــذ میشــود.
ولــی مــا در ایــران نهتنهــا چنیــن مالیاتــی را وصــول نمیکنیــم کــه حتــی بــه
ســوخت یاران ـ ه هــم ميدهیــم .بهطوریکــه گازوئیــل کــه قیمــت واقعــی آن یــک
هــزار و  500تومــان اســت  300تومــان عرضــه ميشــود کــه ایــن موجــب پرداخــت
روزانــه  120میلیــارد تومــان یارانــه بــه گازوئیــل میشــود .همیــن موضــوع در مــورد
بنزیــن هــم صــادق اســت و در آن حــوزه هــم نزدیــک بــه روزانــه  30میلیــارد تومــان
درآمــد از دســت مــیرود .ایــن درآمدهــا در صورتــی کــه وصــول میشــدند،
میتوانســتند در خدمــت توســعه اقتصــاد کشــور قــرار گیرنــد ولــی متاســفانه نهتنهــا
بــه اقتصــاد ایــران یــاری نمیرســانند ،کــه حتــی ماننــد موریانــه پایههــای اقتصــاد
را نیز سست کردهاند.
یارانههــا :براســاس قانــون مقــرر شــده بــود کــه قســمتی از درآمــد ناشــی
از افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی جهــت توســعه صنعــت و بــهروز
کــردن تکنولــوژی و بهبــود بهــرهوری هزینــه شــود .امــا متاســفانه نهتنهــا ایــن مــورد
قانونــی عملــی نشــد بلکــه قســمتی از مالیــات اخذشــده از صنعــت به کمــک پرداخت
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یارانههــای نقــدی آمــد .در ایــن خصــوص هــم تصمیــم عاجــل دولــت در جهــت
حــذف افــراد مرفــه و غیرنیازمنــد ضــروری اســت کــه حداقــل نیمــياز  46هــزار
میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود.
رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ایــران را از دو جنبــه ميتــوان بررســی کــرد .مــوارد
ســهگانهای کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،راهکارهایــی بــرای تامیــن منابــع بیشــتر،
جهــت تزریــق بــه اقتصــاد کشــور اســت .امــا بحــث دیگــر مربــوط بــه فشــارهایی
اســت کــه در دوران رکــود بــه بنگاههــای اقتصــادی تحمیــل ميشــود و عمــا بــر
عمق بحران ميافزاید.
در کشــورهای توســعهیافته اگــر بحرانــی ماننــد رکــود در اقتصــاد رخ دهــد،
اولیــن اقــدام تغییــر رفتــار نظــام مالیاتــی بــه نفــع صنایــع اســت .امــا متاســفانه در
ســه ســال گذشــته کــه صنایــع کشــور بــا رکــود جــدی مواجــه بودنــد ،نهتنهــا هیــچ
گذشــتی صــورت نگرفــت ،بلکــه شــدت مالیاتســتانی از بنگاههــای کوچــک و
متوســط روز بــه روز بیشــتر شــد و نگرانــی بیشــتر در مــورد اخــذ مالیــات ســال 94
خواهــد بــود .در الیحــه بودجــه ســال  1395افزایــش درآمدهــای مالیاتــی نســبت بــه
ســال گذشــته 15 ،درصــد و نســبت بــه عملکــرد  30درصــد رشــد داشــته اســت و
ایــن درحالــی اســت کــه حــوزه مالیاتــی بــا اصنــاف توافــق کــرده کــه مالیــات آنهــا
براســاس ســال  93اخــذ شــود .از طرفــی مالیــات بــر حقــوق هــم افزایش چشـمگیری
نداشــته اســت .حــال تنهــا بخشــی کــه مجــددا زیــر فشــار خواهــد بــود ،بنگاههایــی
هســتند کــه دارای دفاتــر رســمياند و ممیــزان مالیاتــی جهــت تامیــن منابــع الزم در
بودجه مجبور به رد دفاتر و عالیالرأس كردن آن هستند.
بنابرایــن پیشــنهاد بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه اظهارنامــه مالیاتــی
بنگاههــای صنعتــی ســال  94کامــا پذیرفتــه و بــه عنــوان مالیــات قطعــی تلقــی
شــود .ایــن موضــوع باعــث بازگشــت آرامــش بــه صنعــت خواهــد بــود .همچنیــن
ممیــزان مالیاتــی فرصــت پیــدا ميکننــد تــا ســراغ بخشهــای پنهــان اقتصــاد
ایــران بــرای مالیاتســتانی برونــد و خــدای ناکــرده اگــر فســادی در خصــوص
ممیزان مالیاتی وجود داشته ،حذف شود.
ایــن موضــوع در خصــوص ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم کامــا مصــداق دارد.
فشــار تامیــن اجتماعــی روی بنگاههــا بایــد کامــا کاهــش یابــد .ســازمان مجــاز بــه
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بازرســی کارگاههــا طبــق قانــون حداکثــر شــش اســت .ورود حسابرســی ده ســال
نهتنهــا خــاف قانــون بــوده ،بلکــه ضــرر و زیانهــای ناعادالنــهای بــر بنگاههــای
صنعتــی وارد ميســازد .همچنیــن بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر کلیــه بنگاههــای
صنعتی الزم است که بدهیهای معوق آنها تقسیط شود.
ایــن فشــاری کــه در حــال حاضــر بــه بنگاههــا تحمیــل ميشــود ،تنهــا موجــب
تعطیلــی کارگاه صنعتــی و بیــکاری کارگــران آنهــا ميشــود .آنچــه در نهایــت رخ
ميدهــد ایــن اســت کــه ایــن موضــوع از یــک مشــکل اقتصــادی بــه بحرانــی
اجتماعی تغییر ميکند.
امــروز بــر کســی پوشــیده نیســت کــه بیــکاری آتــش زیــر خاکســتر اســت.
خانوادههــای ایرانــی در غــم بیــکاری جوانــان خــود میســوزند و ریشــه تمامــيایــن
مشــکالت و ناهجاریهــای اجتماعــی در رکــود اســت .اگــر امــروز ميخواهیــم
بحــران رکــود از میــان بــرود ،بایــد تصمیمــات شــجاعانه و بــدون محافظــهکاری
گرفتــه شــود .دولــت یازدهــم بــا ســابقه اعتدالــی و خردمندانـهای کــه دارد ميتوانــد
امــروز نــوشدارو را پیــش از مــرگ ســهراب بــه کار گیــرد و ایــن خواســته تمــام
خانوادهــای ایرانــی اســت .خانوادههایــي کــه بیــش از هــر خواســته اجتماعــی و یــا
حتی سیاسی ،به انتظار حضور فرزندانشان در بازار کار نشستهاند.

در مذمت سیاستزدگی
آیا باید تمام دستاوردهای دولت را نفی کرد؟

*

بــه طــور حتــم اگــر روزی قــرار بــر نقــد عملکــرد دولــت باشــد ،کابینــه یازدهــم
بیــش از آنکــه بــرای اقداماتــی کــه انجــام داده نقــد شــود ،بــرای تصمیماتــی کــه
نگرفتــه و اقداماتــی کــه انجــام نــداده ســرزنش میشــود .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 نکردهاست.
ســه ســال و چنــد مــاه از عمــر دولــت یازدهــم میگــذرد و هرچــه بــه پایــان
عمــر دولــت نزدیکتــر میشــویم ،مــوج انتقادهــا و گاهــی تخریبهــا نیــز شــدت
میگیــرد .فضــای سیاســی چنــان بــر بیــان دیدگاههــای تخصصــی و اقتصــادی
ســایه میانــدازد کــه حتــی موضوعــات مهــم و اثرگــذاری ماننــد «اثــرات اجــرای
برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهههایی مواجه میشود.
تجربــه تمــام ســالها و دهههــای گذشــته بــه مــا آموختــه کــه جوهــر سیاســت
چنــان پررنــگ اســت کــه هــر کاغــذی را ســیاه میکنــد و نقشهــای سیاســت
چنــان بــه مــذاق عــدهای خــوش میآیــد کــه زیباییهــای دیگــر را در نــگاه آنــان
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میپوشــاند .واقعیــت ایــن اســت کــه بخــشخصوصــی ایــران و از آن مهمتــر کلیــت
اقتصــاد ایــران خســته از ایــن مناقشــات بینتیج ـ ه اســت .حتــی جامعــه ایرانــی و
شــهروندان ایــن کشــور نیــز بیــش از آنکــه دلبســته جنــاح و گروهــی خــاص باشــند،
چشــمبهراه طرحهــا و ایدههــای موثــر بــرای نجــات اقتصــاد ایــران از رکــود و
رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند.
بخــش خصوصــی بــه صراحــت از گســترش جــو سیاس ـتزدگی نگــران اســت.
سیاس ـتزدگی باعــث افزایــش تنــش و از میــان رفتــن ثبــات درتصمیمگیریهــا و
فضــای حاکــم برکلیــت اقتصادکشــور میشــود .بنابرایــن هیــچ صاحــب کســب و
کاری عالقمنــد نیســت کــه ایــن وضعیــت در کشــور حاکــم شــود .امــا ایــن یــک روی
سکه است.
موضــوع دیگــر بــه بررســی کارنامــه دولــت بازمیگــردد .آیــا دولــت یازدهــم بــه
همــان انــدازه کــه منتقدانــش میگوینــد ،بیاثــر بــوده؟ یــا اینکــه بــه میزانــی کــه
مدافعانــش تأکیــد میکننــد ،اقتصــاد ایــران را بــه اوج رساندهاســت؟ قطعــا پاســخ
هــردو ســؤال منفــی اســت ولــی بهتــر اســت بــا دیــدی روشــن و منصفانــه کارنامــه
دولت را در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم.
دولت چه کرد؟

آمارهــا نشــان میدهنــد کــه دولــت یازدهــم در برخــی حوزههــا اقدامــات
مؤثــری بــه انجــام رساندهاســت .کاهــش تــورم از 42درصــد بــه 9.5درصــد ،کاهــش
میــزان قاچــاق از 25میلیــارد دالر بــه 15میلیــارد دالر (اگرچــه رقــم واقعــی قاچــاق
کاال مشــخص نیســت) ،افزایــش میــزان صــادرات نفــت از 1.1میلیــون بشــکه بــه
2.1میلیــون بشــکه ،افزایــش میــزان صــادرات غیرنفتــی نســبت بــه واردات کــه بــرای
اولیــن بــار طــی  5دهــه اخیــر رخ دادهاســت ،جلوگیــری از نوســانات نــرخ ارز بــدون
دالرهــای نفتــی بــه مــدت بیــش از ســه ســال و نیــم ،تکنرخــی شــدن تــورم مــواد
غذایــی از  60درصــد ســال  1391بــه عــددی کمتــر از 10درصــد ،افزایــش نرخ رشــد
اقتصــادی از منفــی 6.5درصــد در ســال  1391بــه یــک درصد در ســال  ،1394رشــد
منظــم صنایــع فــوالدی و پتروشــیمی از ســال  1392بــه بعــد ،کاهــش  9تــا 10
درصــدی هزینــه واردات ،ایجــاد ثبــات در تصمیمگیریهــا بــه معنــای عــدم اتخــاذ
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روشهــای هیجانــی در مدیریــت کشــور ،احیــای ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
(البتــه ایــن ســازمان نیــز در اقدامــی اصالحــی بــه دو بخــش تقســیم شــد)،
پیشبینیپذیــری در اقتصــاد ایــران پــس از  10ســال و افزایــش شــاخص بــورس از
 62هــزار واحــد بــه  80هــزار واحــد کــه نشــان از رشــد  30درصــدی دارد ،بخشــی از
موفقیتهــای اقتصــادی دولــت را نشــان میدهــد .اقداماتــی ماننــد ایجــاد بســترهای
الزم بــرای رشــد بخــش کشــاورزی طــی ســالهای گذشــته و قــرار گرفتــن مبــارزه
بــا فســاد در فهرســت برنامههــای دولــت را نیــز میتــوان اقدامــات قــوه مجریــه در
راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد .بــه هرحــال ایــن آمارهــا نشــان
میدهنــد دولــت در حوزههــای مشــخصی موفــق بودهاســت .بــه طــور خــاص
اجــرای برجــام و توافــق هســتهای هــم گام بزرگــی در جهــت ثباتبخشــی بــه اقتصــاد
ایران بود.
آنچه دولت انجام نداد؟

دولــت یازدهــم بــا وجــود بهرهگیــری از مدیرانــی کارآزمــوده برخــی اقدامــات را
نیــز بــه ســرانجام نرســاند .رکــود میــراث برجایمانــده از گذشــته بــرای دولــت
یازدهــم اســت ولــی متاســفانه ایــن بحــران بــزرگ  ،همچنــان پابرجاســت و از عواقــب
آن هــم تــداوم بیــکاری در اقتصــاد ایــران اســت .البتــه براســاس آنچــه تحلیلهــای
علمــی نشــان میدهــد 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 واقعیســازی نــرخ ارز با جســارت و ســرعت
تصمیمگیــری نکــرد .ســه ســال و نیــم از عمــر دولــت میگــذرد و هنــوز کابینــه
گرفتــار بررســی حواشــی سیاســی ایــن تصمیــم ماندهاســت .امــروز هــم قطعــا ســایه
سیاســت و انتخابــات چنــان بــر ســراقتصاد ایــران ســنگین میشــود کــه هــر
تصمیمگیــری جدیــدی را بــا اخــال مواجــه میکنــد .ایــن فهرســت را بایــد بــا
موضوعات دیگری تکمیل کرد.
دولــت بــا وجــود بیــان صریــح رئیسجمهــو ر بــه بحــران بانکهــا پایــان
ندادهاســت .اگرچــه در اثــر اقدامــات اصالحــی صورتگرفتــه ،انضبــاط مالــی تــا
حــدی در بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری حاکــم شــده ولــی ســرعت اقــدام
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بــرای اصــاح نظــام بانکــی بســیار پاییــن اســت .نظــام بانکــی ایــران بیمــار اســت و
این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمییابد.
همچنیــن دولــت بــرای تامیــن بودجــه خــود بیــش از انــدازه فشــارهای مالیاتــی
را برکســانی کــه مالیــات میپردازنــد ،وارد کردهاســت .همزمــان ســازمان تامیــن
اجتماعــی هــم بــا اقدامــات خــود عرصــه را بربنگاههــای اقتصــادی تنگتــر کــرده
اســت .هــر دو ایــن مــوارد باعــث تعطیلــی تعــدادی از بنگاههــای اقتصــادی کشــور و
چــه بساگســترش بیشــتررکود شدهاســت .متاســفانه برخــی رفتارهــای محافظهکارانــه
دولــت موجــب شــد تــا تصمیمگیــری در مــورد یارانــه حاملهــای انــرژی بــه انجــام
نرســد و موضــوع پرداخــت انــواع یارانههــا 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 مهمتــر اینکــه
بوروکراســیهای زائــد هــم از دل اقتصــاد ایــران بیــرون نرفــت و همچنــان فضــا
ماننــد ســابق باقــی ماندهاســت .البتــه در اثــر ایـندو موضــوع ،فســاد هــم کمــاکان در
اقتصــاد ایــران خودنمایــی میکنــد .همــه ایــن موضوعاتــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد
در تــوان تصمیمگیــری دولــت بــود و جســارت در عمــل و دقــت در اتخــاذ روشهــا
میتوانست 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 انقــاب در اقتصــاد ایــران نشــده ولــی حداقــل از انفجــار ایــن اقتصــاد جلوگیری
کردهاســت .بخــشخصوصــی اعتقــاد دارد کــه حفــظ آرامــش و تحلیــل برمبنــای
نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.

نگرانیهای اقتصادی
مقدم برحواشی سیاسی
وفاق ملی برای رفع مشکالت ساختاری اقتصاد ایران

*

اینروزهــا فضــای سیاســی و بــه تبــع آن اقتصــادی کشــور آغشــته بــه
التهابهایــی شــده کــه قطعــا تنهــا زیــان و خســارت بــرای جامعــه اقتصــادی کشــور
میســازند .طــی ســه ســال گذشــته یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت ،کاهــش
میــزان تنشهــا و ثباتبخشــی بــه روندهــای اقتصــادی بودهاســت .بخــش
خصوصــی هــم در ســایه ایــن ثبــات و آرامــش بیشــترین ســعی خــود را بــه کار
بســت تــا اوال در مواقــع حســاس حامــی و منتقــد آگاه دولــت باشــد و دومــا در
فرصتهای طالیی مانند اجرای برجام ،همراه اقتصاد کشور شود.
امــا امــروز بایــد نگــران بــود چراکــه مالحظــات برخــی گروههــا و جریانهــای
سیاســی بیتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور ،جایگزیــن بینشــی میشــود کــه
تاکیــد داشــت ثبــات بزرگتریــن اصــل تخطیناپذیــر بــرای آینــده اقتصــاد ایــران
اســت .بــر هیــچ منتقــد باانصافــی پوشــیده نیســت کــه اقتصــاد ایــران بنــا بــه تعاریف
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علمــی از رکــود خــارج شــده و بــه دوران رشــد پاییــن رسیدهاســت .در ایــن دوره
زمانــی تشــویق بــه ســرمایهگذاری و ترغیــب فعــاالن بخــشخصوصــی بــه توســعه
بیشــتر کســبوکارها مهمتریــن اســتراتژی پیــش روی کشــور و نهتنهــا دولــت
اجتماعــی پــس از آن بایــد
اســت .امــروز موضــوع بیــکاری و ناهنجاریهــای
ِ
مهمتریــن دغدغــه دلســوزان کشــور باشــد .ایــن ه ـردو گــذاره نامیمــون هــم تنهــا
زمانــی از میــان مـیرود کــه اقتصــاد کشــور بــا ســرعت و شــتاب در مســیر توســعه
قرار گیرد.
خواســته مشــخص بخــشخصوصــی کشــور از دولــت و تمامــی جریانهــای
اثرگــذار در کشــور ایــن اســت کــه منافــع بلندمــدت یعنــی توســعه اقتصــاد کشــور
را فــدای منازعــات سیاســی نکننــد و اجــازه ندهنــد کــه فرصــت طالیــی جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی و توســعه کار ســرمایهگذاران داخلــی بــه بهانــهای ماننــد
تنشهای سیاسی از میان برود.
کیــان ایــن ســرزمین زمانــی حفــظ میشــود کــه همگــی مــا خــود را ملــزم بــه
پایبنــدی بــه اصولــی مشــخص کنیــم .اصولــی کــه تاکیــد میکنــد منافــع ملــی
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 نهتنهــا از حجــم آن کــم
نشــده ،کــه حتــی در فضــای اقتصــاد کشــور نهادینــه هــم شــده اســت .توجه بــه این
مشــکالت بهخوبــی نشــان ميدهــد کــه منشــأ شــکلگیری آنهــا تنهــا بــه عملکــرد
و ایدههــای یــک دولــت مربــوط نیســت و هرکــدام از آنهــا ریشــه در ســالها
حرکت در مسیر خطا و اشتباه دارند.
معضــل نظــام بانکــی یکــی از همیــن مشــکالت اســت .بانکهــا در حــال حاضــر
نهتنهــا همــراه و کمکحــال تولیــد نیســتند ،کــه بــه مشــکل بزرگــی بــرای نظــام
اقتصــادی کشــور نیــز تبدیــل شــدهاند .تأمیــن اجتماعــی حــوزه دیگــری اســت کــه
دقــت در عملکــرد و رفتــار آن مشــخص ميکنــد اقتصــاد ایــران تــا چــه انــدازه در
ایــن بحرانهــای ســاختاری غــرق اســت .بدنــه ســنگین و تنومنــد تأمیــن اجتماعــی
نهتنهــا منابــع امــروز ،کــه حتــی درآمدهــای مالــی آتــی را هــم مصــرف کــرده و
همچنــان نیــز در ایــن مســیر پیــش مـيرود و فشــارهای خود بــر تولید و کسـبوکار
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را به جهت تأمین هزینههای سربار خود ،بیشتر ميکند.
شــکل دیگــری از ایــن اتفــاق در نظــام مالیاتــی رخ داده اســت .انــدازه بیــش از
حــد بــزرگ دولــت هــر روز و هــر مــاه هزینههایــی روی دســت اقتصــاد ایــران
ميگــذارد و بنابرایــن ســاختاری ماننــد نظــام مالیاتــی بایــد ایــن هزینههــا را از
طریــق فشــار بیشــتر بــه بنگاههــا تامیــن کنــد .ایــن اتفــاق هــم در شــرایطی رخ
ميدهــد کــه تولیــد در شــرایط ســختی اســت و فضــای کس ـبوکار بــه تنفــس و
همراهی نیاز دارد.
نمونــه دیگــر مشــکالت ســاختاری را ميتــوان در نظــام یارانـهای کشــور یافــت.
درحالــی کــه بنگاههــا بــه منابــع و تســهیالت نیــاز دارنــد ،سیســتم یارانـهای کشــور
منابــع را در حوزههــای کمتــر مفیــد ،هــدر ميدهــد و ایــن منابــع از بنگاههــا
يشود.
دریغ م 
ایــن لیســت را ميتــوان بــا معضــل دیگــری همچــون تــداوم سیاســت ارز
دونرخــی بــه معنــای ادامــه توزیــع رانــت و فســاد تکمیــل کــرد .بحرانهــای چنیــن
نهادینهشــدهای تنهــا زمانــی از میــان ميرونــد کــه وفــاق عمومــی در کشــور حاکــم
شــود .بــه ایــن معنــا کــه نخبــگان ،بخــش خصوصــی ،دولــت ،مــردم و حتــی احــزاب
سیاســی و تشــکلهای مدنــی در یــک مســیر بیحاشــیه ولــی کارشناســی بــه
اجماعــی بــرای رفــع ایــن موانــع برســند .التهــاب امــروزی کــه در جامعــه ایــران
حاکم شده ،به بحرانهای اقتصادی ،تنها عمق بیشتری ميدهد.
ش خصوصــی ماننــد عضــو مظلــوم یک خانــواده،
در پــس منازعــات سیاســی ،بخـ 
ســاکت در گوشـهای مینشــیند و ترســان و لــرزان بــه ایــن دعواهــا چشــم مـیدوزد.
موضــوع فســاد در اقتصــاد ایــران بســیار جــدی اســت و نبایــد بــا برخوردهــای
رســانهای و حتــی ضربتــی آن را تبدیــل بــه مناقشــه سیاســی کــرد .در چنیــن
شــرایطی حتــی بــا موضوعاتــی ماننــد پذیــرش  FATAبــه عنــوان ســرفصلی
بینالمللــی کــه حتــی بــه تأییــد مجلــس و پــس از آن شــورای نگهبــان هــم رســیده،
مخالفتــی سیاســی و نــه اقتصــادی میشــود .ایــن نــوع برخوردهــا تنهــا آب را بیــش
از گذشته گلآلود میکند.
نگرانــی اینجاســت کــه بحرانهــای اقتصــادی بــه آن انــدازه کــه نیــاز اســت از
ســوی هیــچ جریانــی جــدی گرفتــه نمیشــود .بررســی شــاخصهای اقتصــادی
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تأکیــد دارد کــه روندهــای مثبــت در حــال تغییــر جهــت هســتند .در ایــن فضــا
نهتنهــا دولــت ،کــه تمــام کشــور بایــد بــا وفاقــی ملــی بــه فکــر نجــات اقتصــاد
باشــند و نــه اینکــه هــر روز گروهــی علیــه گــروه دیگــر بیانیــه صــادر کنــد و هــر
لحظــه فضــای تنشآلــود بیشــتری را در کشــور بیافرینــد .دقــت بــه شــاخصهای
اقتصــادی از ضروریــات حــال حاضــر کشــور اســت .بــه طــور نمونــه در بهــار ســال
 ،1395ســهم ســپردههاي كوتاهمــدت از نقدينگــي كل كشــور افزايــش و ســهم
ســپردههاي بلندمــدت از نقدينگــي نســبت بــه فصــل مشــابه ســال گذشــته كاهــش
يافتــه اســت كــه ايــن موضــوع ميتوانــد نشــانهاي از شــروع تــورم باشــد .در چنیــن
شــرایطی احتمــال بازگشــت بــه دوران رکــود تورمــی نیــز وجــود دارد .در ایــن فضــا
آیــا افشــاگری در مــورد فیشهــای حقوقــي نجومــی ،امــاک نجومــی یــا موضــوع
برگــزاری یــا عــدم برگــزاری کنســرت و ...مه ـ م اســت یــا اینکــه وفــاق ملــی بــرای
ایجاد مانعی در برابر بازگشت به گذشته نامطلوب؟
طــی ماههــای گذشــته بــا وجــود افزايــش توليــد و صــادرات نفــت خــام،
درآمدهــاي دولــت از محــل منابــع حاصــل از نفــت و فرآوردههــاي نفتــي در فصــل
نخســت ســال  1395نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،کاهــش داشــته اســت
كــه بــه نوبــه خــود بــر هزينههــاي عمرانــي دولــت (تملــك داراييهــاي ســرمايهاي)
اثرگــذار اســت .رقــم هزينههــاي عمرانــي منظورشــده در قانــون بودجــه 1395
حــدود  57هــزار ميليــارد تومــان بــوده كــه طــي س ـهماهه ســال جــاري  1.4هــزار
ميليــارد تومــان صــرف هزينههــاي عمرانــي شــده اســت .معنــای دقیــق ایــن عــدد
کاهش سرعت حرکت در مسیر توسعه کشور است.
از طــرف دیگــر در پايــان فصــل نخســت ســال  ،1395بدهــي بخــش دولتــي
(دولــت و شــركتها و موسســات دولتــي) بــه سيســتم نســبت بــه اســفند 1394
حــدود  16.7هــزار ميليــارد تومــان افزايــش يافتــه كــه تقريبــاً  7هــزار ميليــارد
تومــان از آن مربــوط بــه بدهــي بخــش دولتــي بــه بانــك مركــزي اســت كــه اثــر
خــود را بــر پايــه پولــي نشــان ميدهــد .در خــرداد  1395رشــد پايــه پولــي در
مقايســه بــا اســفند  1394برابــر بــا  3.4درصــد بــوده كــه  3.7واحــد درصــد از ايــن
رشــد مربــوط بــه افزايــش بدهــي بخــش دولتــي بــه بانــك مركــزي اســت .امــروز
اگــر قــرار اســت بــه فکــر توســعه کشــور باشــیم ،بایــد فکــری جــدی بــرای رفــع
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موانــع تولیــد كنيــم تــا هــم ســرمایهگذار خارجــی و هــم ســرمایهگذار داخلــی بــا
آرامش و اطمینان خاطر قدم به عرصه اقتصادی کشور بگذارند.
فضــای بهبودیافتــه کس ـبوکار موجــب ميشــود تــا ســرمایههایی کــه احیانــا
بــه دلیــل کاهــش نــرخ ســود ســپرده از بانکهــا خــارج ميشــوند و بــه فضاهــای
ناشــناخته و کمتــر مفیــد ميرونــد نیــز راهــی بــه تولیــد پیــدا کننــد و بخشــی از
نیاز مالی صنایع و بخش تولید کشور از این طریق تأمین شود.
ش خصوصــی ایــران امــروز چشــم بــه تصمیمگیــران دوختــه و امیــدوار
بخــ 
اســت کــه ایــن فریــاد دادخواهــی بـهزودی گوشــی شــنوا پیــدا کنــد .آینــده ایــران
زمانــی ســاخته میشــود کــه کشــور یــکدل و یکصــدا و در وفاقــی اساســی و
فراجناحــی در گام اول ،اقتصــاد ایــران را بــه ســطحی از تــوان و پویایــی برســاند و در
گامهــای 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 نمیرسد؟

*

اقتصــاد عرصــه واقعیتهاســت و جــای رؤیاپــردازی نیســت .مؤسســات
بینالمللــی و برخــی نهادهــای داخلــی طــی یــک مــاه گذشــته ،گزارشهــای
امیدوارکننــدهای از آینــده اقتصــاد ایــران ارائــه کردهانــد .تصــور عمومــی نیــز در
کشــور ایــن اســت کــه اجــرای برجــام و برخــی برنامههــای اصالحــی دولــت منجــر
بــه بهبــود شــرایط حاکــم بــر کشــور میشــود ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تــوان
اقتصــاد ایــران بــا میــزان ســرمایه موجــود ،همیــن رشــدهای پاییــن اســت کــه در
حــال حاضــر وجــود دارد .بــرای دس ـتیابی بــه رشــدهای بــاال بــه ســرمایهگذاری
بیشــتر نیــاز اســت ولــی آیــا ســرمایهگذار خارجــی یــا ســرمایهگذار داخلــی
اشــتیاقی بــه ایــن اقــدام دارد؟ شــواهد موجــود و عملکــرد ســالیان گذشــته از عــدم
تمایــل ســرمایهگذاران حكايــت ميكنــد؛ بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت کــه بعــد
از بحــران قیمــت نفــت ،رشــد باالیــی را در اقتصــاد کشــور شــاهد باشــیم .توجــه بــه
تجربــه چنــد کشــور دنیــا راهگشاســت .کشــورهایی کــه بــا اقدامــات اصالحــی خــود
زمینه رشد را فراهم آوردند و تنها خود را متکی به شعارها نکردند.
* سرمقاله شماره  53ماهنامه آیند هنگر /آبان 1395
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ســنگاپور :ایــن کشــور تقریبـاً از منابــع طبیعــی تهــی اســت و تــا  50ســال قبل
هیــچ جایگاهــی در اقتصــاد جهانــی نداشــت ولــی طــی ایــن  5دهــه ،میــزان درآمــد
ســرانه در ســنگاپور بیــش از  15برابــر رشــد کردهاســت .ســنگاپور کــه مدتــی قبــل
یکــی از مســتعمرههای انگلیــس بــه حســاب میآمــد ،اکنــون دومیــن اقتصــاد آزاد
و شــفاف دنیاســت .ســنگاپور چهاردهمیــن صادرکننــده بــزرگ و پانزدهمیــن
واردکننــده در دنیاســت .تحلیلهــا در مــورد دالیــل رشــد اقتصــادی ســنگاپور روی
دو محــور اســتوار اســت .گروهــی از اقتصاددانــان اعتقــاد دارنــد کــه تشــویق بــه
ســرمایهگذاری بیشــتر مهمتریــن شــاخصی بــود کــه ســبب شــد اقتصــاد ســنگاپور
رونــدی صعــودی بــه خــود بگیــرد .در ســنگاپور نــرخ پسانــداز نســبت بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی عــددی نزدیــک بــه  50درصــد اســت در حالــی کــه ایــن نــرخ در
ژاپــن  19درصــد و در امریــکا  11درصــد اســت .برخــی از اقتصاددانــان نیــز بــر ایــن
باورنــد کــه توســعه آمــوزش و کاهــش شــدید دخالــت دولــت در ایــن کشــور ،دلیــل
اصلــی رشــد اقتصــادی بودهاســت .بــه هــر حــال هیچکــدام از ایــن فاکتورهــا امــروز
در اقتصــاد ایــران بهعنــوان هــدف پیــش روی سیاسـتگذاران نیســت و بــه همیــن
دلیــل بهتــر اســت کــه تجربــه ســنگاپور بهعنــوان کشــوری کــه از هیــچ بــه ایــن
نقطه رسید مورد بررسی قرار گیرد.
مالــزی :در مــورد ایــن کشــور ،در پیــش گرفتــن سیاســت جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی مؤثرتریــن مؤلفــه در رشــد اقتصــادی بــود .تــا ســال  ،1969مالزی گوشـهای
از یــک خــاک بیمحصــول و وابســته بیشــتر نبــود ولــی حــاال در ســال  ،2016بــه
اقتصــادی بــزرگ تبدیــلشدهاســت .آخریــن آمارهــا نشــان میدهنــد کــه بیــش از
 3هــزار شــرکت خارجــی در مالــزی حضــور دارنــد .وجــود نیــروی کار ارزان،
تحصیلکــرده و سیاس ـتهای تشــویقی دلیــل اصلــی اقبــال خارجیهــا بــه اقتصــاد
مالــزی بودهاســت .از ایــن مزیتهــای ســهگانه ،اقتصــاد ایــران نیــروی کار ارزان و
تحصیلکرده را در اختیار دارد و خبری از سومی نیست.
هنــد :برنامههــای توســعهای در هنــد هــم ماننــد دو کشــور قبلــی روی محــور
جــذب ســرمایهگذاران خارجــی و تســهیل فضــای کسـبوکار اســتوار بــوده و هســت.
هنــد بــا وجــود انبــوه منابــع طبیعــی تــا دو دهــه قبــل قــادر بــه ســیرکردن
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شــهروندان خــود نبــود ولــی امــروز بــه کشــوری تعیینکننــده در نظــام اقتصــاد
جهانــی تبدیــل شدهاســت .هنــد امــروز بــا تولیــد ناخالــص داخلــی  3.1تریلیــون
دالری ،چهارمیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان شــناخته میشــود .هنــد از ســال 1991
بهپــاس سیاس ـتگذاریهای صحیــح و منطقــی حرکــت رو بــه رشــد را آغــاز کــرد.
در ایــن ســال بهتدریــج قوانیــن مالیاتــی دسـتوپاگیر لغــو شــد ،قوانیــن صــادرات و
واردات کشــور تعدیــل شــد ،امــکان ســرمایهگذاری خارجــی فراهــم آمــد و امنیــت
ســرمایههای داخلــی تأمیــن شــد .ایــن اقدامــات کشــوری فقیــر را بــه اقتصــادی رو
به رشد تبدیل کرد.
تجربــه ایــن ســه کشــور نشــان میدهــد کــه اصــاح روشهــا و ایجــاد امنیــت
بــرای ســرمایهگذاران بســترهای رشــد اقتصــادی پایــدار را ایجــاد کردهاســت .البتــه
کــه مهمتریــن عنصــری کــه در هرســه کشــور تقویــت شــد ،فضــای شــفاف و مهیــا
ســاختن بســترهای رقابتــی در اقتصــاد بــود .امــا آنچــه میــان ایــران و ایــن ســه
کشــور فاصلــه میانــدازد ،تعییــن روشهــا و شــیوه مدیریــت اســت .متاســفانه
اقتصــاد ایــران بــا وجــود تمامــی شــعارها همچنــان بــر محــور تســلط مطلــق دولــت
اســتوار اســت .پرداخــت ســاالنه نزدیــک بــه  200هــزار میلیــارد تومــان از منابــع
کشــور بــه کارمنــدان کشــوری دولــت بــرای حقــوق نشــان میدهــد کــه اقتصــاد
ایــران بهصــورت مــداوم رونــد توســعه بخــش دولتــی را ادامــه میدهــد .ایــن
درحالــی اســت کــه فرهنــگ کارآفرینــی مبتنــی بــر ســرمایه کــم و خالقیــت بــاال در
سراســر جهــان در حــال گســترش اســت .البتــه کــه بایــد جانــب انصــاف را نیــز
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
خفهکننــده اســت ،ميتــوان بــه ســمت کارآفرینــی رفــت .آخریــن گزارشــی کــه از
ســوی مجمــع جهانــی اقتصــاد ارائــه شــده ،نشــان میدهــد ایــران در میــان 138
کشــور جهــان جایــگاه  76را بــه دســت آوردهاســت ولــی ایــن جایــگاه نســبت بــه
دورههــای گذشــته قــدری تضعیــف شدهاســت .از آن بدتــر اینکــه در زیرشــاخههای
رقابتپذیــری رونــدی نزولــی بــرای اقتصــاد ایــران ایجــاد شــده بــه طــوری کــه در
«معیــار تعرفــه» رتبــه ایــران  138اســت ،در معیــار مشــارکت زنــان در اقتصــاد بــه
رتبــه  137رســیدهایم ،در معیــار رکــن کارآیــی بــازار کار بــه عــدد  134تنــزل
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کردهایــم ،در معیــار تــورم نیــز جایگاهــی بهتــر از  131بــه اقتصــاد ایــران نرســیده
و در معیــار توســعهیافتگی بــازار مالــی هــمرتبــه ایــران  131شد هاســت .ایــن
اعــداد نشــان میدهنــد کــه گالیههــای بخشخصوصــی از دولــت بیدلیــل
نبودهاســت و در واقــع گواهــی بــر دادخواهــی فعــاالن اقتصــادی کشــور اســت.
متاســفانه گــذر زمــان و تغییــر دولتهــا ،تحولــی در یــک نگــرش کلیــدی حاکــم
بــر نــگاه مدیــران اقتصــادی کشــور ایجــاد نمیکنــد .اقتصــاد ایــران بهشــدت
رقابتناپذیر یا حتی ضدرقابت است.
حوزه اول :اصالح ساختارها

دولــت یازدهــم در اصــاح ســاختارها موفــق عمــل نکــرد کــه نتیجــه آن
بیانگیزگــی ســرمایهگذاران داخلــی بــرای توســعه کســبوکار و بیعالقگــی
ســرمایهگذاران خارجــی بــرای حضــور در اقتصــاد ایــران بــود .قواعــدی ماننــد
اصــاح محیــط کسـبوکار و مبــارزه بــا فســاد ،اصــاح نظــام مالیاتــی ،نظــام بانکــی،
نظــام تأمیــن اجتماعــی و نظــام یارانــهای و ارزی طــی ایــن ســالها بــه ســمت
اصــاح ســاختاری و مؤثــر نرفتنــد و بــر همیــن اســاس هــم نبایــد منتظــر جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی بــود .در شــرایطی کــه کشــورهایی ماننــد هنــد ،ســنگاپور،
مالــزی و حتــی ویتنــام و تایــوان در آســیا و کشــورهای ماننــد ترکیــه و امــارت در
خاورمیانــه بســترهای الزم بــرای ســرمایهگذاری را ایجــاد میکننــد ،نمیتــوان
چشــمانتظار حضــور منابــع خارجــی در اقتصــاد ایــران بــود کــه بهشــدت تحــت
تأثیــر جوهــای سیاســی قــرار دارد .فرآینــد الحــاق ایــران بــه «اف .ا ِی .تــی .اف»
یکــی از نشــانههای سیاســتزدگی اقتصــاد ایــران اســت .ایــن موضــوع نشــان
میدهــد کــه هنــوز اقتصــاد ایــران آمادگــی ادغــام بــا فضــای بینالمللــی را نــدارد.
مزیتهــای پرشــماری ماننــد امنیــت حاکــم بــر کشــور ،راههــا ،بنــادر و فرودگاههــا
و همچنیــن دسترســی بــه بازارهــای منطقـهای همگــی زیــر ســایه مشــکالت قــرار
میگیرند و فرصتها از میان میروند.
حوزه دوم :اصالح فرهنگ

قطع ـاً توســعه اقتصــادی مقــدم بــر توســعه در دیگــر حوزههاســت و تــا زمانــی
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کــه اقتصــاد توســعه نیابــد نمیتــوان انتظــار تغییــر در بخشهــای دیگــر را داشــت.
متاســفانه فرهنــگ حاکــم بــر کشــور ،همچنــان ضــد کارآفرینــی اســت .تــا زمانی که
ایــن فرهنــگ در اقتصــاد ایــران اصــاح نشــود ،نمیتــوان انتظــار تحوالتــی شــگرف
را داشــت .البتــه بزرگتریــن دســتاورد دولــت کــه اتفاقــا گام بزرگــی هــم در جهــت
توســعه کشــور بــه شــمار میآیــد ،اجــرای برجــام اســت در واقــع بایــد بیــان داشــت
کــه اصــاح رابطــه بــا دنیــا قــدم اول در جهــت توســعه کشــور اســت .اگــر برجــام بــه
ســرانجام نمیرســید ،امــکان بحــث در مــورد موضوعاتــی ماننــد جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی هــم ایجــاد نمیشــد .بنابرایــن وقتــی بــه مشــکالت اشــاره
ميشــود ،منظــور کتمــان دســتاوردها نیســت .همگــی عواملــی کــه بــه آنهــا اشــاره
شــد ،مانعــی در برابــر ورود ســرمایههای جدیــد بــه کشــور اســت .تجربــه ســنگاپور،
مالــزی و هنــد تأییــد میکنــد کــه بــرای توســعه ابتــدا بایــد ذهنیتهــا تغییــر
کند .سرمایهگذار خارجی ،دشمن نیست.
امــروز اساســیترین شــاخصی کــه میتوانــد موتــور اقتصــادی کشــور را بــه
حرکــت درآورد ،رشــد اقتصــادی باالســت .جــذب ســرمایهگذاری ،چــه داخلــی و
چــه خارجــی یکــی از راههــای ایجــاد تحــرک بــرای رشــد باالتــر اقتصــادی به شــمار
میآیــد .همانطــور کــه اشــاره شــد ،الزمــه ایــن حرکــت و دس ـتیابی بــه هــدف،
برطــرف کــردن موانــع و ایجــاد بســترهایی در جهــت تشــویق ســرمایهگذاران بــرای
حضــور مؤثــر در اقتصــاد ایــران اســت .همزمــان تمامــی نهادهــای دولتــی -حکومتــی
و از همــه اینهــا مهمتــر ،ذهنیــت شــهروندان ایرانــی بایــد بــه ســمتی ســوق پیــدا
کنــد کــه موضــوع ســرمایهگذاری یــک ارزش تلقــی شــود .تنهــا در ایــن شــرایط
اســت کــه میتــوان امیــدوار بــه خــروج از رکــود ،بهبــود وضعیــت اشــتغال جوانــان
ک کالم رونق اقتصاد ایران بود.
و در ی 

ترامپ و آینده اقتصاد ما
رئیسجمهور امریکا چقدر بر اقتصاد ایران موثر است؟

*

انتخابــات امریــکا و نتیجــه آن تقریبــاً تمــام کنشــگران اقتصــادی و سیاســی
جهــان را بــا تعجــب مواجــه کــرده اســت .حداقــل بــر اســاس نظرســنجیهای پیــش
از انتخابــات ،ترامــپ دورتریــن گزینــه بــرای در اختیــار گرفتــن هدایــت کاخ ســفید
بــود .در ســالهای اخیــر علیرغــم کاهــش نقــش  50درصــدی ایــن کشــور در
تولیــد ثــروت جهانــی در پایــان جنــگ جهانــی دوم ،بــه  18درصــد ،هنــوز امریــکا
بزرگتریــن قــدرت سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی جهــان اســت .بــر ايــن اســاس
اثرگــذاری تحــوالت ایــن کشــور بــر اقتصــاد ایــران و دیگــر کشــورها انکارشــدنی
نیست.
ترامــپ بــا پشــتوانه فعالیتهــای اقتصــادی خــود درک نســبتاً خوبــی از فضــای
اقتصــادی جهــان دارد ولــی بررســی شــعارهای او نشــان میدهــد تحــت تأثیــر نــگاه
پوپولیســتی اســت .ادعاهــای اقتصــادی او طــی دوران تبلیغــات انتخابــات بــر محــور
سیاســت درهــای بســته و مخالفــت بــا نهادهــای معتبــر بینالمللــی از جملــه
ســازمان تجــارت جهانــی اســتوار بــود .ترامــپ مــردی اســت کــه حداقــل  4دهــه در
* سرمقاله شماره  54ماهنامه آیند هنگر /آذر 1395

 96سراب توسعه

عرصــه اقتصــاد (کســب درآمدهــای کالن از بــازار امــاک) حضــور داشــته ،اطالعــات
و دانــش اقتصــادی دارد .اتفاقــاً همیــن یــک فاکتــور باعــث شــده تــا در برخــی
تحلیلهــا او را مــردی اهــلمعاملــه و مذاکــره قلمــداد کننــد کــه حداقــل بــر
اســاس منطــق ســود و زیــان میتوانــد تصمیمگیــری کنــد .البتــه رفتارهــای
خــاف عــرف او طــی دوران تبلیغــات نشــان داد رئیسجمهــور جدیــد امریــکا
مــردي کمتــر قابــل پیشبینــی اســت .در چنیــن شــرایطی تصــور اینکــه حضــور او
بهصــرف فعالیتهــای شــخصی و پیشــین میتوانــد بــه نفــع اقتصــاد جهانــی
باشــد ،تحلیلــی چنــدان پایــدار نیســت چراکــه نســبت روشــنی بیــن او و کارآفرینــان
دردکشیده یا طرفداران اقتصاد آزاد وجود ندارد.
هیــاری کلینتــون رقیــب ترامــپ قرابــت آشــکاری بــه البــی اســرائیلی در
سیاســت امریــکا و همچنیــن عربســتان دارد .همیــن رویکــرد او را بــه چهــرهای
ن فاکتــور ترامــپ خــود را
غیرســودمند بــرای ایــران تبدیــل میکــرد .حداقــل در ایـ 
بــه ایــن دو طیــف گــره نــزد و شــاید روش مدیریتــی شــخصمحور او ،موجــب شــود
کــه امریــکا کمــی از اســرائیل و عربســتان فاصلــه بگیــرد .در ایــن شــرایط بهطــور
غیرمســتقیم بخشــی از منافــع ایــران تأمیــن میشــود .البتــه تجربــه نشــان داده کــه
مناســبات ایــران و امریــکا چــه در دوران دموکراتهــا و چــه در زمــان حضــور
جمهوریخواهــان منجــر بــه تکامــل یــا قطــع روابــط نشــده اســت .بنابرایــن از
اســاس بیــن جمهوریخــواه و دموکــرات بــرای ایــران تفاوتــی چشــمگیر وجــود
نــدارد .ضمــن اینکــه بعیــد بــه نظــر میرســد در وزارت خارجــه ترامــپ کــه
عالیالقاعــده از تندروتریــن چهرههــای جنــاح جمهوریخــواه تشــکیل خواهــد
شــد بتــوان انتظــار برقــراری روابطــی حتــی در ســطح زمــان تصویــب برجــام بــا
دســتگاه دیپلماســی ایــران داشــت .بــا فــرض اینکــه ترامــپ سیاس ـتهای اوبامــا را
در مــورد ایــران اجــرا کنــد ،دس ـتکم پنــج مــاه بــه شــرایط تعلیقــی کــه اقتصــاد
ایران با آن دستبهگریبان است اضافه میشود.
انتظــار ایــن اســت كــه اگرچــه سیاســت خارجــی جمهوریخواهــان رویارویــی
خشــن بــا مخالفــان اســت و بیشــتر بــر گزینههــای نظامــی تأکیــد دارنــد ،امــا اعــام
برائــت برخــی چهرهــای مؤثــر جمهوریخــواه پیــش از انتخابــات از او ،کمــی ایــن
معــادالت را تغییــردهــد بهطوریکــه نمیتــوان او را پیــرو تمامعیــار مواضــع
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یخواهان دانست.
جمهور 
ناشــناختگی رفتارهــای ترامــپ آســیبهایی را بــرای اقتصــاد ایــران و جهــان بــه
همــراه دارد .بهطــور نمونــه هرچنــد ترامــپ روابــط خــود بــا روســیه را بهبــود
بخشــد بــر اســاس ســنت تاریخــی حاکــم بــر روابــط ایــن دو کشــور ،روسهــا از ایران
فاصلــه میگیرنــد و شــرایط ایــران از نظــر تکیــهبــر قدرتهــای بینالمللــی
متفــاوت از شــرایط فعلــی خواهــد بــود .نکتـهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن
اســت كــه برجــام ماحصــل تمــام تــوان ژئوپلیتیکــی امریکاســت .درنتیجــه احتمــال
اینکــه توافــق هســتهای در دولــت ترامــپ نادیــده گرفتــه شــود ،محــدود اســت .از
ســوی دیگــر در داخــل کشــور هــم دولتــی روی کار نیســت کــه در کوتاهمــدت
اجمــاع بینالمللــی علیــه ایــران ایجــاد کنــد .از ســوی دیگــر ،اروپــا و چیــن
بهســادگی از منویــات امريــكا در قبــال ایــران حمایــت نمیکننــد .اروپــا در مــورد
مســائلی مثــل افغانســتان ،عــراق و حکومــت صــدام حســین در ایــن کشــور و
تحریمهــای روســیه بــه دلیــل تنشهــای اوکرایــن مواضــع مســتقل خــود را بــه
مطالبه امریکاییها ترجیح داده است.
مشــکالت اقتصــادی ایــران نوعــا ریشــه مطلقــی در تحریمهــا نداشــته کــه بــا
لغــو تحریمهــا حــل شــود .اقتصــاد ایــران هرچنــد تأثیرپذیــر از معــادالت بینالمللــی
اســت ،ولــی میتــوان ادعــا کــرد کــه سیاس ـتهای درونــی امریــکا کمتریــن تأثیــر
را بــر وضعیــت اقتصــادی ايــران داشــته اســت .بهطــور نمونــه بــا وجــود دســت بــه
دســت شــدن قــدرت در امریــکا متوســط رشــد اقتصــادی ایــران طــی ســه دهــه
گذشــته  5درصــد بــوده اســت اگرچــه از ســال  88تــا  92ایــن رشــد ناگهــان بــه
اعداد منفی سقوط کرد.
از زاویــه دیــد داخلــی ،اقتصــاد ایــران بــرای رشــد ،گرفتــار سیاســت و فرهنــگ
ن رونــدی اصالحــی بــه خــود نگیرنــد ،فضــا
اســت و تــا ایـندو حــوزه در ســطح کال 
بــرای تکامــل اقتصــاد مهیــا نمیشــود .سیاســت بایــد فضــای اعتدالــی و آرامــی برای
فعالیتهــای اقتصــادی مهیــا کنــد و فرهنــگ نیــز ميتوانــد کارآفرینــی را بــه
ارزشی اطمینانبخش برای جامعه ایرانی بدل سازد.
در ســطح دیگــر وضعیــت فضــای کس ـبوکار در ایــران بــه شــکلی اســت کــه
ميتــوان آن را آســیب اول قلمــداد کــرد .معضــات فضــای کسـبوکار ایــران را بایــد
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در دو گــروه دســتهبندی کــرد :گــروه اول بــه مشــکالت ســاختاری ماننــد وضعیــت
نظــام ارزی ،نظــام مالیاتــی ،نظــام تأمیــن اجتماعــی و نظــام بانکــی مربــوط میشــود.
وضعیــت حاکــم بــر ایــن بخشهــا موجــب شــده کــه طــی ســالهای گذشــته رشــد
ســرمایهگذاری در کشــور منفــی شــود و همزمــان بــا بیمیلــی ســرمایهگذاران
داخلــی بــرای توســعه کس ـبوکارها ،انگیــزهای بــرای ســرمایهگذاران خارجــی نیــز
ایجــاد نشــود .از ســوی دیگــر ،اقتصــاد ایــران بهشــدت تحــت تأثیــر مؤلفههــای
دیگــر ماننــد گســترش فســاد سیســتماتیک و فقــدان بهــرهوری اســت .در حــال
حاضــر بحرانهــای ناشــی از شــکاف عمیــق درآمــدی و فقــر گســترده در طبقــات
محــروم جامعــه کــه جمعیــت قابلتوجهــی را درگیــر کــرده جامعــه ایرانــی را آزار
میدهــد .همزمــان بــا ایــن جریــان و تحــت تأثیــر کاهــش ســرمایهگذاری و رکــود
حاکــم بــر اقتصــاد ایــران ،بحرانهایــی ماننــد اعتیــاد ،فروپاشــی خانــواده و بیــکاری
نیز تعمیق یافته است.
قطعـاً اصــاح روابــط سیاســی ایــران بــا کشــورهای جهــان در بهبــود روندهــا و
گســترش ارتبــاط توســعهمحور مؤثــر اســت ولــی هیچکــدام از ایــن مشــکالت کــه
بــه آنهــا اشــاره شــد ،تنهــا بــا بهبــود رابطــه بــا امریــکا حــل نمیشــود و ریشــه
مشــکالت در مدیریــت اقتصــاد ایــران اســت نــه تحریمهــای خارجــی .بــدون تردیــد
تغییراتــی کــه امریــکا در آینــده شــاهد آن اســت بــر اقتصــاد ایــران بیتاثیــر نیســت
امــا نمیتــوان در مــورد آن اغــراق کــرد .همانطــور کــه بازارهــای جهانــی هــم بعــد
از تکانــه شــدید ناشــی از پیــروزی ترامــپ بــه حالــت عــادی بازگشــت و حتــی
بــورس ایــران نیــز شــوک ایــن اتفــاق را پشــت ســر گذاشــت و فضــای سیاســی
جهانی هم بهسرعت خود را با وضعیت جدید سازگار میکند.
موضــوع اقتصــاد ایــران ،انتخــاب ترامــپ یــا هیــاری کلینتــون نیســت .مســئله
اقتصــاد ایــران فقــدان وفــاق ملــی بــرای اصــاح روندهــا و ساختارهاســت .اگــر ایــن
مشــکل حــل نشــود ،وضعیــت تغییــر نخواهــد کــرد .امــروز کــه جهــان رونــد
پیشبینیپذیــریِ خــود را از دســتداده مــا میتوانیــم بــا خردگرایــی و اعتــدال و
البتــه توجــه ویــژه بــه عقــل ،علــم و عدالــت ،کشــور را بــه ســمت وفاقــی ملــی بــرای
بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری پیشبریم.

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

*

خردادمــاه ســال  1392دالر در بــازار آزاد بــا قیمــت  3هــزار و  650تومــان یــا
کمــی بیشــتر یــا کمتــر معاملــه میشــد .بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و ثباتــی
کــه در فضــای سیاســی و اقتصــادی کشــور پدیــدار شــد ،قیمتهــا و کلیــت اقتصــاد
ایــران بــه ســمت آرامــش بیشــتر حرکــت کــرد .در پــی ایــن فضــای منطقــی و آرام،
نوســانات قیمتــی تــا حــدود زیــادی کنتــرل شــد و قیمــت دالر هــم تــا  3هــزار
تومــان کاهــش پیــدا کــرد .ایــن کاهــش قیمــت چنــان در کام دولــت نشســت کــه از
آن بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای ســریع قــوه مجریــه یــاد میشــد .البتــه بایــد
تاییــد کــرد کــه ایــن اتفــاق ناشــی از عملکــرد خــوب دولــت بهخصــوص در روزهــای
ابتدایــی کار کابینــه بــود .همزمــان شــاخص تــورم کــه در پــی عملکــرد ضعیــف
دولــت قبلــی از مرزهــای  40درصــد عبــور کردهبــود ،در پایــان ســال  92و بــه دلیــل
ایجاد ثبات و منطق در اقتصاد ایران به عدد  38درصد 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 .رئیـسکل بانــک مرکــزی
* سرمقاله شماره  55ماهنامه آیند هنگر /دی 1395
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در جلسـهای در محــل اتــاق ایــران و در جمــع فعــاالن بخشخصوصــی اعــام کــرد
کــه سیاســت دولــت واقعیســازی نــرخ ارز اســت .ایــن سیاســت بــه طــور قطــع از
طــرف صاحبــان کسـبوکار حمایــت میشــد و از ایــن جهــت خوشبینــی وســیعی
ش خصوصــی کشــور در مــورد سیاسـتهای آینــده دولــت ایجــاد شــد.
در نــگاه بخـ 
بنــد بعــدی کــه جملــه رئیــسکل بانــک مرکــزی را تکمیــل میکــرد در مــورد
قیمــت ارز بــود کــه ایشــان اشــاره کردنــد در صــورت واقعیســازی نــرخ ارز،
قیمتهــا قطعــا باالتــر از حــدود فعلــی (منظــور آن دوره زمانــی اســت) خواهــد
رفــت .ایــن بخــش از اظهــارات رئیــسکل بانــک مرکــزی بــا انتقــاد گســترده
ـی دیــدگاه کارشناســی (بخــش خصوصــی و
رســانهها همــراه شــد و در واقــع دوقطبـ ِ
اقتصاددانــان) و دیــدگاه عامــه مــردم (ســانهها 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
کنــد و طبیعتــا دولــت نیــز بــا نگرانــی از فشــار افــکار عمومــی ،بهســرعت ایــن
موضوع را تکذیب کرد.
در طــول ســه ســال گذشــته دولــت همــواره ســعی کــرد قیمــت ارز را تــا
حــدودی ثابــت نگــه دارد .اگرچــه دخالــت آشــکاری در تزریــق ارز در بــازار آزاد
نمیکــرد ولــی بــا تزریــق ارز مبادل ـهای بــه قیمــت حداقــل  500تومــان کمتــر از
نــرخ بــازار آزاد ،تعادلــی میــان قیمــت ارز مبادلــهای و بــازار آزاد ایجــاد کــرد .از
طــرف دیگــر رکــود در اقتصــاد کشــور هــم باعــث کنتــرل تقاضــا شــد و در نهایــت
قیمــت ارز در حــدود  3هــزار و  300تومــان تــا  3هــزار و  500تومــان باقــی مانــد.
ایــن رونــد تــا هفتــه دوم آذرمــاه ادامــه داشــت و بهنــاگاه در ایــن دوره زمانــی
قیمــت ارز جهــش پیــدا کــرد و بهــای دالر در بــازار آزاد تــا مــرز  4هــزار تومــان بــاال
رفــت .پــس از ایــن رشــد قیمتهــا ،مســئوالن دولتــی ســکوت اختیــار کردنــد و
ترجیــح دادنــد در مــورد دالیــل رشــد قیمــت دالر اظهارنظــری نکننــد .البتــه
همزمــان در محافــل کارشناســی دالیلــی بــرای رشــد قیمــت دالر مطــرح شــد کــه
به آنها میتوان براساس این دستهبندی اشاره کرد:
 .1انتخابــات امریــکا و افزایــش چنــد درصــدی ارزش دالر در بازارهــای جهانــی و
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حتی نگرانی از حضور ترامپ در آینده روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی؛
 .2افزایــش شــدید نقدینگــی در دو ســال اخیــر و بهخصــوص در نیمــه اول ســال
جاری؛
 .3کسری بودجه دولت؛
 .4خــروج ارز بــه واســطه مســافرت بیــش از  2.5میلیــون نفــر از مــردم کشــور بــه
مناسبت اربعین؛
 .5رشــد اقتصــادی آرام کشــور و حرکــت بســیار آهســته خــروج از رکــود کــه منجــر
به افزایش تقاضا برای ارز شدهاست؛
 .6برخــی از کارشناســان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه افزایــش قیمــت ارز بــه دلیــل
کســری بودجــه دولــت بــوده و قــوه مجریــه از ایــن طریــق قصــد تامیــن منابــع خــود
را داشتهاســت .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.
دالیــل رشــد ناگهانــی قیمــت دالر صرفنظــر از مــوارد اشارهشــده ،نیــاز بــه
آسیبشناســی جــدی دارد .در تمــام ســالهای بعــد از انقــاب ،اقتصــاد ایــران بــا
تــورم دورقمــی بــا میانگیــن  22درصــد روبــهرو بودهاســت .بــه همیــن دلیــل
همیشــه میــان قیمــت واقعــی ارز و قیمــت مصنوعــی فاصلــهای نامعقــول وجــود
داشتهاســت .دولــت هــم بــه طــور معمــول و براســاس ایــن فرمــول تجربهشــده،
تمــام تــاش خــود را صــرف تثبیــت نــرخ ارز میکــرد ولــی بــا پسلرزههــای
انــدک در بازارهــای جهانــی یــا فضــای سیاســی بینالمللــی ،زلزلههــای چنــد
ریشــتری در بــازار ارز ایــران رخ م ـیداد کــه دلیــل آن همیــن حفاظــت ســخت از
قیمت مصنوعی دالر در بازار ارز کشور بود.
تقریبــا تمامــی دولتهــای بعــد از انقــاب ،افزایــش قیمــت دالر را متــرادف بــا
کاهــش یــا تضعیــف ارزش پــول میدانســتند و در نگاهــی سیاســی ایــن جریــان را
بــه مثابــه عملــی ضــدارزش معنــا میکردنــد .چنیــن رویکــردی ســبب میشــد تــا
ایــن بــاور در مســئوالن ایجــاد شــود کــه افزایــش قیمــت دالر در جامعــه بازتابــی
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 مصرفکننــدگان میدهــد .در ایــن شــرایط واردات کاال از مســافت
 15هــزار کیلومتــری بــه کشــور بهصرفهتــر از تولیــد همــان کاال در کارخانههــای
داخلــی اســت .آنچــه در معــادالت تصمیمگیــری و سیاسـتگذاری دولــت در مــورد
نــرخ ارز فرامــوش شــده ،رابطــه قیمــت دالر و تــورم اســت .در ایــن شــرایط اگــر
دولــت نمیتوانــد نــرخ تــورم را کنتــرل کنــد بایــد بــه همــان انــدازه اجــازه افزایــش
قیمــت ارز را بدهــد و اگــر میخواهــد قیمــت ارز را کنتــرل کنــد ،بایــد بتوانــد نــرخ
تــورم را در ســطح قابــل قبولــی کــه زیــر  2درصــد در ســال اســت ،تحــت کنتــرل
دربیــاورد .در غیــر ایــن صــورت حوزههــای تولیــد و اشــتغال داخلــی کــه از
مهمتریــن اولویتهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی کشــور اســت بهشــدت
یبیند.
آسیب م 
بــه طــور روشــن طــی ســه ســال و نیــم گذشــته ،تــورم  60درصــدی در اقتصــاد
کشــور وجــود داشــته و قیمــت ارز حداقــل پیــش از تکانــه ناگهانــی اخیــر ،هیــچ
نوســانی را تجربــه نکردهبــود .طــی آن دوره زمانــی ،تزریــق ارز مبادل ـهای بــه بــازار
در کنــار عامــل رکــود اقتصــاد کــه کاهــش تقاضــا بــرای ارز را بــه دنبــال دارد،
موجــب ایجــاد ثبــات نســبی در قیمــت دالر شــد .امــروز بــه هــر دلیــل و بــه هــر
شــکل ،افزایــش قیمــت دالر قســمتی از تــورم  60درصــدی را پوشــش دادهاســت
ولــی بایــد قبــول کنیــم کــه هنــوز مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و تــورم خارجــی
پوشش داده نشدهاست.
بــه طــور حتــم نــگاه و خواســته دولــت یازدهــم شــرایط کنونــی حاکــم بــر بــازار
ارز نبــوده اســت و قــوه مجریــه نیــز در پــی سیاســتی بــود کــه وضعیــت بــازار را
ســامان دهــد .امــا موضــع امــروز بخــش خصوصــی نــه جهــش قیمــت ارز ،کــه
سیاسـتهای ارزی دولــت اســت .واقعیســازی نــرخ ارز یــک مطالبــه علمــی و ملــی
بــه حســاب میآیــد .دولــت حتــی در آســتانه انتخابــات هــم میتوانــد و بایــد اقــدام
بــه واقعیســازی نــرخ ارز کنــد .چــرا؟ بــه دلیــل اینکــه فضــای کس ـبوکار کشــور
بهشــدت ایــن موضــوع را مطالبــه میکنــد .در حــال حاضــر بســیاری از فاکتورهــای
سرنوشتســاز اقتصــاد ایــران ماننــد جــذب ســرمایهگذار خارجــی ،توســعه
ســرمایهگذاریهای داخلــی و از ایــن دســت موضوعــات همگــی معطــل بهبــود
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فضــای کس ـبوکار در داخــل کشــور اســت .چطــور میشــود در فضــای نهچنــدان
مطلــوب بــرای کار ،بــه انتظــار حضــور ســرمایهگذاران خارجــی نشســت .اقتصــاد
ایــران عطــش ایجــاد شــغل بــرای جوانــان تحصیلکــرده را دارد و ایــن حجــم از
نیــاز بــا سیاســتهای محافظهکارانــه جبــران و تامیــن نمیشــود .امــروز اگــر
دولــت قصــد دارد تــا رضایــت عمومــی را ایجــاد کنــد بایــد بــه فکــر اشــتغال و
معیشــت مــردم باشــد و نــه افسارکشــیدن بــه دالر و مخالفــت بــا سیاســتهای
منطقــی یکسانســازی نــرخ ارز .حداقــل نتیجــه ایــن کار ایــن اســت کــه دود رشــد
ناگهانی قیمتها به چشم مردم و فعاالن اقتصادی نمیرود.

الگوسازی برای نسل جوان
هلل هاشمی رفسنجانی در اقتصاد ایران
درباره نقش و جایگاه آیتا 

*

امــروز چــرا اقتصــاد ایــران بــا مشــکالت جــدی مواجــه شدهاســت؟ چــرا فرآینــد
توســعه کشــور بــه عقــب افتــاده و بــه زبــان ســادهتر چــرا اقتصــاد کشــور در تنگنــای
رکــود قــرار گرفتــه اســت؟ در نــگاه اول میتــوان دالیلــی را لیســت کــرد کــه در
صــدر آن بحرانهــای ســاختاری اقتصــاد ایــران قــرار دارنــد .بــا دیــدی کمــی
عمیقتــر ،موضــوع دیــدگاه حاکــم بــر اقتصــاد ایــران کــه برآمــده از تفکــر چــپ یــا
اقتصــاد دولتمحــور اســت ،مطــرح میشــود و همیــن طــور میتــوان دالیــل
دیگــر و متنوعتــری را در پاســخ بــه ایــن ســؤال بیــان داشــت .ولــی بــا دقــت نظــر
بیشــتر و عبــور از الیههــای اولیــه میتــوان 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 میشــود ولــی هی ـچگاه بــه صــورت اجرایــی و دقیــق تجربیــات دنیــا را پیــش
روی خودمــان قــرار ندادهایــم تــا از آنهــا کمــال اســتفاده را ببریــم و بــه ایــن ترتیــب
آنچــه در دنیــا گذشــته تنهــا بــه تابلویــی خوشرنــگ و بیاســتفاده بــرای مــا
* سرمقاله شماره  56ماهنامه آیند هنگر /بهمن 1395
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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 راههــای آزمودهشــده را مــرور کنیــم و از آنهــا
درس بگیریــم و اینچنیــن اســت کــه گاهــی شکســتها را تکــرار میکنیــم و
آزمودهها را مکرر میآزماییم.
ســوم :تصمیمگیریه ـای منطقــی و قاطــع :قاطعیــت حلقــه گمشــده امــروز
اقتصــاد ایــران اســت .رفتارهــا در گذشــته کمتــر و امــروز بیشــتر بــه ســمتی متمایل
شــده تــا از تصمیمگیریهــای قاطــع و جــدی پرهیــز شــود .بــه ایــن ترتیــب آنچــه
در نظــام مدیریتــی کشــور باقــی مانــده ،شــعارهای بــدون عمــل و ایدههــای روی
زمیــن مانــده اســت کــه بــا تصمیمگیــری قاطــع بــه فعــل تبدیــل نمیشــود .امــروز
هلل هاشــمی ،ایــن ذخیــره موثــر و کارآمــد نظــام مدیریتــی کشــور از میــان
کــه آیـتا 
مــا رفتــه ،نیــاز اســت تــا بــار دیگــر برخــی ویژگیهــای ایشــان مــرور شــود .اتفاقــا در
ایــن رفتارشناســی اســت کــه میتــوان بــروز ســه ویژگـیای را کــه بــه آنهــا اشــاره
شــد در عملکــرد آقــایهاشــمی بهوضــوح دیــد .بهغیــر از ایــن ،مشــخصات
دیگــری نیــز در ایشــان نمــود داشــت کــه در نهایــت «هاشــمی را هاشــمی کــرد» و
حداقل ،اقتصاد ایران را در دوران مدیریت ایشان رو به پیشرفت برد.
ی هاشمی چنین است:
اما چند شاخص مهم رفتاری آقا 
یــک :همانطــور کــه اشــاره شــد ،شــناخت دنیــا بــه مدیــران وســعت نظــر
میدهــد و اتفاقــا ایــن وســعت نــگاه و دیــد بــه ســبب دنیادیدگــی ،اطــاع از
پیشــرفتهای دیگــر کشــورهای جهــان و روشه ـای دس ـتیابی بــه آنهــا در آقــای
هاشمی بارز و آشکار بود.
ی هاشــمی بیاعتنــا بــه تجربیــات قبلــی کشــور نبــود .ایشــان از
دو :آقــا 
تجربیــات گذشــته بــدون توجــه بــه خطکشــیهای بیجهــت سیاســی ،نهایــت
اســتفاده را میبــرد .بــروز آن را نیــز میتــوان در توجــه و عالقــه ایشــان بــه
امیرکبیــر دیــد .آقــایهاشــمی زندگــی امیرکبیــر را مــرور کــرد ،در مــورد او کتــاب
نوشــت و از همــه مهمتــر اینکــه آموختههایــش از زندگــی و زمانــه امیرکبیــر را بــه
مقــام اجــرا درآورد .ایــن نکتــه را نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه آیـتاهلل در روزهایی
ســکان اداره قــوه مجریــه را بــه دســت گرفــت کــه تمــام زیرســاختهای اساســی
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کشــور ماننــد بــرق ،آب ،جــاده و راه ،کارخانههــا و ...از بیــن رفتهبــود .مدیــری در
قامــت امیرکبیــر هــم جســارت ،هــم بلندنظــری و هــم میهندوســتی داشــت تــا پــا
ـا در عرصــه
بــه عرصــه ســخت اجــرا بگــذارد .ایشــان بــا وجــود تمــام نامهربانیهـ 
باقــی مانــد و طــی  8ســال کشــوری جنــگزده را بــه ایرانــی در مســیر توســعه
ی هاشــمی ســعی کــرد تــا زیرســاختهای کشــور را بازســازی
تبدیــل کردنــد .آقــا 
ـا را دوبــاره بــرای ایجــاد اشــتغال بیشــتر بــه کار بینــدازد و در ایــن
کنــد و کارخانههـ
مســیر اتفاقاتــی ماننــد تــورم  40درصــدی هــم رخ داد کــه البتــه تالشهــای
گســتردهای بــرای مهــار ســریع آن صــورت گرفــت .امــروز همــه میدانیــم کــه آن
تــورم  40درصــدی از یادهــا رفتــه ولــی ثمــرات اقداماتــی کــه در دوران ســازندگی
صــورت گرفــت ماننــد ســاخت ســدها ،کارخانهه ـ ا و جادهه ـ ا هنــوز بــرای اقتصــاد
و جامعه ایران باقی مانده است.
ی هاشــمی ،توجــه بــه نظــر کارشناســی بــود.
ســه :یــک ویژگــی بــارز دیگــر آقــا 
ایشــان در جلســات بــا دقــت بــه گزارشهــای کارشناســی گــوش مـیداد و بــا طــرح
ســؤاالت مکــرر ســعی میکــرد تــا ابعــاد مختلــف موضــوع را بــرای خودشــان و
ارائهدهنــدگان گــزارش مشــخص کنــد .یــک مــورد خــاص از رفتــار برآمــده از
منطــق کارشناســی ایشــان کــه مــن نیــز در جریــان کامــل آن قــرار داشــتم ،موضــوع
خریــد خودروهــای جدیــد بــرای نیــروی انتظامــی بــود .پــس از شــکلگیری 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  21مونتــاژ داخــل اســتفاده کنیــم یــا اینکــه خــودروی تویوتــا
را وارد کنیــم .نظــر کارشناســی مــا در وزارت کشــور ایــن بــود کــه بایــد نمونـهای از
خودروهــای تویوتــا خریــداری شــود ولــی وزارت صنایــع موافــق ایــن نــوع خریــد
نبــود .بررس ـیهای کارشناســی مــا نشــان م ـیداد کــه خریــد هــر دســتگاه تویوتــا
منفعــت اقتصــادی قابــل توجهــی نســبت بــه پیشــنهادی کــه وزارت صنایــع داشــت،
بــرای کشــور بــه همــراه مـیآورد .طبــق محاســبات در صورتــی کــه قصــد اســتفاده
از خــودروی رنــو  21را داشــتیم ،عمــا  2هــزار دالر بــرای هــر خــودرو کمتــر در
جیــب خارجیهــا میگذاشــتیم .از طــرف دیگــر مشــخصات خــودروی تویوتــا بــا
رنــو  21اصــا قابــل قیــاس نبــود .در نهایــت کار بــه ارائــه گــزارش در حضــور آقــای
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هاشــمی در دولــت رســید .ایشــان بعــد از شــنیدن نظــرات وزارت صنایــع و گــزارش
کارشناســی وزارت کشــور بــدون فــوت وقــت از حاضــران در جلســه خواســتند کــه
رأیگیــری 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
ســایر اعضــا هــم رأی موافــق دادنــد و بــا همیــن یــک اقــدام و درکمتــر از نیــم
ســاعت زمــان ،عملــی بــه نفــع کشــور صــورت گرفــت .ایــن رفتــار آیـتاهلل ،نمــادی
از احتــرام بــه نــگاه منطقــی و کارشناســی بــود .نگاهــی کــه کمتــر میتــوان آن را
در میان برخی مدیران دید.
چهــار :نکتــه دیگــری کــه میتــوان از آن بــه عنــوان الگــوی رفتــاری آقــای
هاشــمی یــاد کــرد ،موضــوع قاطعیــت ایشــان اســت .همیــن امــروز هــم نیــاز بــزرگ
مدیــران مــا دوری از محافظــهکاری ،و تصمیمگیــری درســت و دقیــق اســت .بــه
طــور نمونــه یــک نمــاد روشــن در مــورد قاطعیــت و عمــل بــه اقدامــات
برنامهریزیشــده 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 بههمریختــه بــود و نیــاز بــه تصمیمگیــری
ی هاشــمی بــود .ایشــان بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه در زمــان جنــگ کســب
آقــا 
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
ی هاشــمی شــخصا دســتور اجــرای
چنــد ســاعت بحــث  ،برنامـهای تهیــه شــد و آقــا 
آن را صــادر کردنــد و بــا قاطعیــت هــم موضــوع را دنبــال میکردنــد تــا برنامــة
تهیهشــده توســط تمــام بخشهــا اجرایــی شــود .همیــن حضــور بموقــع موجــب
شــد تــا موضــوع ســاماندهی وضعیــت منطقــه پــس از زلزلــه رودبــار بــه بهتریــن
شکلی انجام شود.
ی هاشــمی روحیــه عافیتطلبــی نداشــت .ایشــان وقتــی بــه نتیجــه
پنــج :آقــا 
میرســید ،نگــران نبــود کــه در پــس انجــام یــک کاری ،ممکــن اســت چهرهشــان
مخــدوش شــود .بــه همیــن دلیــل هــر زمــان احســاس میکــرد کاری بــه صــاح
کشور و مردم است ،بدون معطلی آن را انجام میداد.
شــش :پذیــرش ایدههــای نــو و خالقانــه یکــی از ویژگیهــای مدیــران موثــر
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اســت .آقــای هاشــمی دقیقــا ایــن خصوصیــت را داشــت و هــم پذیــرای ایدهه ـای
نــو بــود و هــم از آنهــا حمایــت میکــرد .از ماجــرای ســال  1371و قضیــه صــدور
گذرنامــه میتــوان بــه عنــوان یــک مثــال یادکــرد .مــا در وزارت کشــور ،پیگیــر
ی هاشــمی در جریــان
طرحــی بــرای کاهــش زمــان صــدور گذرنامــه بودیــم و آقــا 
موضــوع قــرار گرفتــه بــود و بهســرعت خواســت تــا طــرح بحــث شــود .بعــد از اینکــه
توضیحــات ارائــه شــد ،آقــایهاشــمی ســریعا دســتور داد کــه طــرح صــدور فــوری
گذرنامــه و اصــاح رویههــا انجــام شــود .بعــد از آن هــم مــدام از طریــق تمــاس
تلفنــی و گفتوگوهــای دیگــر پیگیــر بــود کــه ایــن ایــده اجرایی شــود .خوشــبختانه
بــا حمایتهــای ایشــان طــرح اصــاح رویــه صــدور گذرنامــه انجــام شــد و مــردم از
گرفتــاری بســیار زیــاد و بوروکراســی زائــد خــاص شــدند .بــه طــوری کــه زمــان
صــدور گذرنامــه از بیــش از  4مــاه بــه یــک روز کاهــش پیــدا کــرد .رفــاه و آســایش
ی هاشــمی مســئله بــود و بــه همیــن دلیــل ســعی میکــرد تــا بــه
مــردم بــرای آقــا 
هــر ترتیبــی ایــن آســایش را فراهــم کنــد .ایشــان همیشــه و در همــه حــال،
پشــتیبان بخــشخصوصــی کشــور بــود .همــه مدیــران بخــشخصوصــی میتواننــد
ی هاشــمی چطــور در مقاطــع حســاس بــه درددلهــا و
شــهادت دهنــد کــه آقــا 
خواستههای صاحبان کسبوکار دقت میکرد.
در حــال حاضــر هــم بخــش مهمــی از زیرســاختهایی کــه در کشــور وجــود
دارد ،مرهــون تالشهــای ایشــان اســت .امــا امــروز همزمــان بــا گرامیداشــت یــاد و
نــام آقــایهاشــمی بایــد بــه فکــر الگوســازی از میــراث ایشــان بــود .رفتارهــای
ایشــان یــک کالس مدیریتــی بــرای تمــام جوانــان کشــور اســت .بهخصــوص در ایــن
مقطــع زمانــی کــه کشــور از نبــود همــان خصوصیتهــا یعنــی قاطعیــت ،برخــورد
بــا موانــع ســاختاری ،همراهــی بــا نظــرات کارشناســی و دفــاع تمامقــد از بخــش
ی هاشــمی امــروز بــه تاریــخ راه یافتــه اســت،
خصوصــی ،آســیب میبینــد .آقــا 
ولــی بخــش خصوصــی و مدیــران کشــور بایــد بتواننــد دنبالـهرو ایشــان در رفتارهای
مدیریتــی باشــند .قطعــا اقتصــاد و جامعــه ایــران چنیــن رشــد خواهــد کــرد.
هاشمی را همین ویژگیه ا ب ه هاشمی تبدیل کرد و به تاریخ سپرد.

تله ترامپ
درمقابل تحوالت جدید امریکا چه باید کرد؟

*

بــرای رئیسجمهــوری کــه در لحظــه تصمیــم میگیــرد ،در ثانیــه واکنــش
نشــان میدهــد و بدتــر از همــه اینکــه کوهــی از کینههــای قدیمــی را بــه دوش
یکشــد ،چــه تعبیــری میتــوان یافــت کــه روشــنگر و راهنمــای تنظیــم روابــط
م 
باشــد .از میــان حجــم انبــوه تحلیلهایــی کــه در مــورد ترامــپ نوشــته شــده،
دقیقتریــن همیــن یــک جملــه اســت« :او کاخ ســفید را قبضــه کــرده اســت ».و بــه
ایــن ترتیــب دنیــا در برابــر اتفاقــی کمســابقه قــرار گرفتــه کــه حداقــل در یــک
قرن اخیر نمونه آن را ندیده بود.
ترامــپ بــا امضاهــای مکــرر خــود روی قوانیــن مختلــف آمــده تــا تکتــک
شــعارهایش را کــه بــه نظــر میرســید بیشــتر فانتــزی و رأیآور باشــد بــه مقــام اجرا
درآورد .البتــه او بــه جــای اینکــه بــه قــول خــودش بــا تانــک وارد کاخ ســفید شــود،
اینبار سوار بر توئیتر آمده تا هر لحظه جهان را بهتزده سازد.
از دیوارکشــی در مــرز مکزیــک تــا عقبنشــینی از توافــق تجــاری بــا آن ســوی
اقیانــوس آرام ،از ســر دادن شــعار لــزوم خــروج بریتانیــا از اروپــای یکپارچــه تــا
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ممنوعیــت ورود شــهروندان هفــت کشــور اســامی بــه خــاک امریــکا همگی سلســله
جنگهایــی اســت کــه ترامــپ کلیــد زدهاســت .او دفتــر کارش در کاخ ســفید را بــه
صحنــه اســتودیوی تلویزیونــی تبدیــل کــرده و در هيئــت يــك ســازمان رســانهاي به
نظــر ميرســد احتمــال كمــي وجــود دارد کــه بهســادگی از روی آنتــن پاييــن
بیایــد .احتمــاال طــی چهــار ســال آینــده بایــد بــا مخاطــرات ایــن همیشــه در صحنه
بودن او مواجه شد.
ترامــپ حتــی قواعــد رســانههای آزاد در امریــکا را هــم مخــدوش کــرده و نشــان
داده کــه راه دیگــری مــیرود .واکنــش او بــه رســانههایی کــه بــا آنهــا مخالــف اســت
یک فرهنگ لغات کلیشهای مربوط به بطالن و تکذیب است.
بــا وجــود تمــام جنجالهایــی کــه طــی یــک مــاه گذشــته بــه پــا شــده ،بــه
گفتــه یــک تحلیلگــر برجســته جهانــی ،طوفانــی کــه ترامــپ در لحظــه ورود بــه
کاخ ســفید بــه پــا کــرده هنــوز بــه صخرههــای روابــط بینالمللــی و واقعیتهــای
تقســیمبندیها و موازنههــای امریــکا برخــورد نکــرده و در واقــع هنــوز بــازی
واقعی آغاز نشده است.
امــا محصــول رفتــار ترامــپ طــی ایــن مــدت کوتــاه از میــان رفتــن اقتــدار
امریــکا و ایجــاد اجمــاع جهانــی علیــه او بــوده کــه گاهــی در پوشــش تظاهــرات
گســترده و گاهــی در جمــات دیپلماتیــک ســران کشــورها بــروز میکنــد .بــه ایــن
ترتیــب کشــوری کــه طــی یــک قــرن گذشــته تمــام تــاش خــود را بــرای گســترش
«هژمونــی امریکایــی» در جهــان بــه کار بــرده بــود ،اکنــون در دامــی افتــاده کــه
تماما تصویر گذشته را مخدوش کرده است.
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه آنچــه ترامــپ انجــام داده در واقــع عمــل
بــه یکــی از ابتداییتریــن بندهــای برنامههایــش بودهاســت .احتمــاال بــا ایــن روش،
ترامــپ بــه ســمت پیگیــری دیگــر شــعارهای خــود نیــز مــیرود و قطعــا هشــدار
برنــی ســندرز در مــورد غیرقابــل پیشبینــی بــودن و جنگطلــب بــودن او را نیــز
بایــد جــدی گرفــت .ســندرز رقیــب انتخاباتــی ســابق ترامــپ اســت کــه اعتقــاد دارد
بــا رئیسجمهــوری چنیــن غیرعــادی نبایــد شــوخی کــرد .ترامــپ تقریبــا هــر
عملــی را کــه بــه شــهرت بیشــترش دامــن بزنــد انجــام میدهــد و از پــس ایــن
اســتراتژی خســارتهای بســیاری بــه نظــم و ثبــات جهانــی وارد میشــود و شــاید
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بــه همیــن دلیــل باشــد کــه «شــی» رئیسجمهــور چیــن بــرای معــدود دفعــات و
طــی ســخنرانی خــود در اجــاس داووس بــه موضــوع جهانیســازی و تضمیــن
اعتبــار قراردادهــای بینالمللــی اشــاره کــرده و البتــه همــه اشــارات او مســتقیم بــه
ترامــپ میرســید کــه در گام اول ،تجــارت جهانــی را هــدف گرفتــه اســت .واکنــش
چیــن در واقــع ،نبــض جهــان اســت کــه نشــان میدهــد در هراســی عمیــق از
عواقب رفتارهای ترامپ قرار گرفته است.
اما ترامپ را هم میتوان 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 میداننــد کــه
اگــر رأی بــه حضــور چهــرهای پوپولیســت بدهنــد ،بــه سرنوشــت امریــکا دچــار
میشــوند .مدتــی پیــش از ایــن ایــران هــم چنیــن تجربــهای داشــت و حداقــل
امــروز شــهروندان ایرانــی بــا ایــن خاطــره تلــخ ،اعتــدال را بهجــای توجــه بــه
شعارهای غیراجرایی و پوپولیستی نشاندهاند.
از یــک جهــت میتــوان رفتارهــای ترامــپ را همســو بــا منافــع بلندمــدت
اقتصــاد ایــران قلمــداد کــرد ،چراکــه اجمــاع ضدامریکایی دقیقــا در روزهایــی صورت
میگیــرد کــه ثمــرات اجــرای برجــام در اقتصــاد ایــران نمــود پیــدا کــرده اســت.
بهبــود ارتبــاط بــا جهــان تــا آغــاز روابــط اقتصــادی نیــاز بــه حداقــل یــک ســال
زمــان داشــت کــه خوشــبختانه ایــن دوره طــی شــده و در حــال حاضــر ارتباطــات
ایــران بــا بســیاری از کشــورها اصــاح شــده و روندهــا در حــال بهبــود بــرای انجــام
ســرمایهگذاریهای خارجــی اســت .در چنیــن شــرایطی ،امریــکا در بــازی
دیپلماتیــک ناخواســته تمــام بســترها را بــرای ایــران مهیــا کــرده اســت .اروپــا کــه
تــا دو ســال قبــل ،چشــم بــه تصمیمــات امریــکا داشــت ،امــروز تــا انــدازهای مســتقل
عمــل میکنــد و حتــی ســران کشــورهای مهــم اروپایــی بــه موضعگیریهــای
رســمی علیــه برخــی رفتارهــای ترامــپ میپردازنــد .از ایــن جهــت فرصتــی مناســب
در اختیــار ایــران قــرار گرفتــه تــا همزمــان بــا بهبــود روابــط خــود بــا اروپــا و شــرق
آسیا ،زمینههای فعالیتهای مشترک را مهیا کند.
امــا ترامــپ میتوانــد بهســرعت 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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عصبانیــت کشــورهای دیگــر و بهخصــوص ایــران را فراهــم کنــد ولــی بــه طــور
قطــع بــروز هــر واکنشــی بــه ترامــپ در واقــع حرکــت در مســیر بــازی او و گرفتــار
شــدن در تلــه ترامــپ اســت .از همیــن روی بایــد توجــه داشــت کــه موضــع
گیریهــای مقامــات و حتــی بخــش خصوصــی ایــران در مقابــل رفتارهــا ،اقدامــات
و قوانینــی کــه ترامــپ وضــع میکنــد ،بایــد حسابشــده و ســنجید ه باشــد .ترامــپ
شــومن اســت و نشــان داده کــه میتوانــد از واکنشهــا بــرای خــود کنــش بســازد.
در ایــن شــرایط کــه جهــان هــر لحظــه بــه او بیــش از گذشــته بدبیــن شــده و
راهپیماییهــای عظیــم علیــه اقدامــات او ترتیــب داده میشــود ،دیگــر نیــازی بــه
موضعگیریهــای رســمی در کشــورهایی ماننــد ایــران نیســت .بنابرایــن حداقــل در
یــک بــازه زمانــی کوتاهمــدت ،میتــوان عرصــه تقابلهــای دیپلماتیــک را بــه
دیگــران واگــذار کــرد و اجــازه نــداد اجماعــی کــه ترامــپ علیــه خــود ســاخته از
میان برود و به کشور ثالثی مانند ایران منتقل شود.
امــروز ایــران اختیــار دارد کــه چهــرهای صلحطلــب ،اعتدالــی ،منطقــی ،صبــور و
باثبــات از خــود نشــان دهــد کــه هیــچ توجهــی بــه بازیهــای تبلیغاتــی ترامــپ
نــدارد و پاســخ هــر اقدامــی را در چارچــوب عــرف بینالمللــی میدهــد .حداقــل
مزیتهــای ایــن رفتــار ایــن اســت کــه متحــدان ایــران ،از لیســت موافقــان برجــام
انتخــاب میشــوند کــه امــروز تقریبــا کل اروپــا و جنــوب شــرق آســیا را پوشــش
میدهد.
ترامــپ و رابطــه بــا او حرکــت روی خــط باریکــی اســت کــه هــر دم ممکــن
اســت از یــک طــرف خســارت بگیــرد ولــی حداقــل اگــر گــزاره اجمــاع علیــه ترامــپ
از سراســر جهــان در نظــر گرفتــه شــود ،میتــوان 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
جلــب ســرمایهگذاران خارجــی و بهخصــوص ســرمایههای ایرانیــان مقیــم خــارج
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  1395بــا تمــام فــراز و نشــیبهایش بــه پایــان رســید و امیــد اســت کــه
ســال جدیــد سرمنشــأ تحوالتــی مثبــت و امیدبخــش بــرای آینــده کشــور باشــد.
تحوالتــی کــه همپــای فصــل ســبز بهــار ،میتوانــد زمینههــا را بــرای حیــات
پررونق اقتصاد کشور فراهم آورد.
در روزهــای پایانــی ســال میتــوان ارزیابـیای از عملکــرد اقتصــادی دولــت طــی
ســال  95بــه عمل آورد .خوشــبختانه در این ســال دولــت در تعدادی از شــاخصهای
مهــم اقتصــادی کارنامــه موفقــی عرضــه کــرده کــه میتــوان بــه مــواردی از آن
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
ارز صــورت گرفــت ولــی در خصــوص ســایر کاالهــا ثبــات نســبی در بــازار حاکــم
بود.
تــورم :رونــد حرکــت نزولــی تــورم از ســال  92آغــاز شــد و خوشــبختانه در
* سرمقاله شماره  58ماهنامه آیند هنگر /فروردین 1396
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ســال  95بــه زیــر  10درصــد کاهــش یافــت و امیــد اســت کــه ایــن رونــد همچنــان
ادامه یابد و در سال  96نیز به سمت تثبیت تورم تکرقمی برویم.
رشــد اقتصــادی :ســال  95برخــاف ســال  94کــه رشــد اقتصــادی کشــور در
اکثــر بخشهــ ا منفــی بــود ،بــا نــرخ رشــد اقتصــادی  6.8همــراه شــد .اگرچــه
بخــش ســاختمان بــا رشــد منفــی روبهروســت و تقاضــا آنطــور کــه بایــد تحریــک
نشده است .به همین دلیل هم احساس رونق در جامعه احساس نمیشود.
ارتباطــات خارجــی :توافــق هســتهای و برجــام موجــب شــده تــا رابطــه اقتصــاد
ایــران و جهــان دوبــاره برقــرار شــود .بــر پایــه همیــن توافــق ،ســال  95بــا بهبــود
قابــل تقدیــر روابــط ایــران و کشــورهای دیگــر جهــان همــراه بــود .اعــزام هیئتهــای
ایرانــی بــه کشــورهایی اروپایــی و حضــور بیــش از  180هیئــت خارجــی طــی دو
سال در ایران نشانههایی قابل تقدیر از این موضوع است.
قراردادهــای نفتــی و فــروش نفــت :شــکل جدیــد قراردادهــای نفتــی جهــت
جــذب ســرمایهگذاران خارجــی در اواســط ســال بــه امضــا رســید کــه باعــث شــد
ســرمایهگذاران خارجــی ترغیــب بــه ســرمایهگذاری 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
افزایــش دهــد .البتــه بــا تمــام موفقیتهایــی کــه دولــت توانســت در ســال 95
کســب کنــد ،هنــوز ناکامیهایــی در برخــی از شــاخصه ا باقــی اســت کــه بــه دو
مورد آنها میتوان اشاره کرد:
نــرخ بیــکاری :اگرچــه اعــام شــد در ســال جــاری حــدود  700هــزار شــغل
جدیــد ایجــاد شــد ولــی بــا توجــه بــه ورود افــراد جــوان و فارغالتحصیــان بــه بــازار
کار نرخ بیکاری کماکان باالی  12درصد را نشان میدهد.
نظــام بانکــی :اقتصــاد ایــران وابســتگی زیــادی بــه بانــک دارد و بــه تعبیــری
اقتصــاد ایــران بانکمحــور اســت .آنچــه طــی یــک دهــه گذشــته اتفــاق افتــاد،
ســرمایه بانکهــ ا بــه یغمــا رفــت .بدهیهــای معــوق از اســتاندارد جهانــی فراتــر
رفــت و بــه علــت عــدم شــفافیت حســابها و عــدم تطبیــق بــا ن ُرمهــای جهانــی
نتوانســت کمکــی بــه اقتصــاد رکــودزده ایــران کنــد .دولــت هــم اگرچــه تــاش
هــا بــه عمــل آورد ولــی
زیــادی در جهــت شفافســازی و نظــم دادن بــه بانک 
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موفقیــت چندانــی تابهحــال کســب نکــرده اســت .ســال آینــده بــا تحــوالت سیاســی
در کشــور همــراه اســت .امــا بــه هرحــال چــه بــا تــداوم فعالیــت ایــن دولــت و چــه
حضــور دولتــی دیگــر ،نبایــد بــه اســتراتژیها آســیب وارد شــود .نظــام و دولــت
نشــان دادهانــد کــه بــا هدفگــذاری درســت و دقیــق میتــوان بــه نتایــج مناســبی
رســید .همانطــور کــه در پرونــده هســتهای وکاهــش نــرخ تــورم ایــن اتفــاق افتــاد.
بــه همیــن دلیــل بــرای ســال  96هــم میتــوان هدفگــذاری عقالنــی و منطقــی
در مورد چند موضوع خاص داشت.
الـفـ فضــای کســب و کار :قطعــا اصــاح و بازســازی فضــای کســب و کار نیــاز
غیرقابــل انــکار جامعــه و اقتصــاد ایــران اســت .هرچنــد دولــت گامهایــی در ایــن
جهــت برداشــته اســت ولــی هنــوز فضــای کســب و کار ایــران بــه انــدازه کافــی برای
فعالیتهــای بیشــتر و ســودمندتر مهیــا نیســت .بــرای بهبــود فضــای کســب و کار
هم به طور خاص باید به چند مولفه توجه ویژه داشت:
 )1کاهش اندازه دولت
 )2کاهش میزان دخالتهای دولت در اقتصاد
 )3ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور .
ایــن مــوارد میتواننــد مهمتریــن اولویتهــا بــرای بهبــود فضــای کســب و کار
باشــند .کشــور بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر نیــاز دارد و بــرای تحقــق این هــدف میزان
ش خصوصــی بایــد افزایــش یابــد .ایــن اتفــاق هــم تــا
ســرمایهگذاریهای بخــ 
زمانی که این سه مورد اصالح نشود ،بهسادگی رخ نمیدهد.
بـ اصــاح ســاختارهای درآمــدی دولــت :بخشهــای غیرشــفاف و فســادزای
اقتصــاد ایــران شــرایطی را رقــم زدهانــد کــه مســیر رو بــه رشــد اقتصــاد کشــور بــا
اخــال جــدی مواجــه شــود .بــه همیــن دلیــل بایــد بــه ســرعت و دقــت در مــورد
ایــن موضوعــات تصمیمگیــری صــورت گیــرد کــه بــه برخــی از آنهــا میتــوان
چنین اشاره کرد:
 )1دولــت در ســال  95توفیقــی بــرای یکسانســازی نــرخ ارز نداشــت .ایــن در
حالــی اســت کــه موضــوع ارز دونرخــی یکــی از فســادبرانگیزترین بخشهــای
اقتصــاد بــه شــمار میآیــد کــه لطماتــی بــه بخــش تولیــدی کشــور وارد میکنــد و
بــه قاچــاق بیشــتر هــم منجــر میشــود .البتــه کــه بایــد تاکیــد کــرد خواســته
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ش خصوصــی واقعیســازی نــرخ ارز اســت کــه ایــن موضــوع را نبایــد بــا گــران
بخـ 
کردن ارز مترادف دانست.
 )2قیمــت حاملهــای انــرژی همچنــان مســئلهای حلنشــده و بحــرانزا در
اقتصــاد ایــران اســت .عــدم اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی منجــر بــه هدررفــت
منابــع ،آلودگــی محیــط زیســت و از بیــن رفتــن امــکان بــرای رقابــت شــرکتهای
حمــل و نقــل بخــش خصوصــی میشــود .بــا توجــه بــه ایــن موضوعــات دولــت بایــد
تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حاملهای انرژی بگیرد.
 )3پرداخــت یارانــه نقــدی بــه مــردم همچنــان باقــی اســت و دولــت ترجیــح داد
که در این حوزه اقدام اصالحی انجام ندهد.
پـ ســرمای هگذاری خارجــی :یکــی از بزرگتریــن موانــع پیــشروی اقتصــاد

ایــران موضــوع تنگنــای منابــع اســت .دولــت قــدرت و ســرمایه کافــی بــرای حرکــت
در مســیر توســعه نــدارد و بنابرایــن نیــاز اقتصــاد ایــران بــه ســرمایهگذار خارجــی
خواســتهای اصولــی و خــارج از شــعارهای مرســوم سیاســی اســت .امــا ســرمایهگذار
خارجــی در شــرایطی کــه مشــکالت اقتصــاد ایــران اصــاح نشــود ،امــکان و فرصــت
ب و کار و ایجــاد ثبــات سیاســی مهمتریــن
حضــور نمییابــد .اصــاح فضــای کس ـ 
خواســته ســرمایهگذار خارجــی اســت .در الیههــای پایینتــر موضــوع فســاد و
رانــت نیــز مانــع دیگــری بــه شــمار میآیــد کــه پیــش پــای حضــور آنــان قــرار
میگیــرد .همچنیــن نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه در بهــار ســال آینــده انتخابــات
در کشــور برگــزار میشــود .امــا گروههــای سیاســی بایــد دقــت داشــتهباشــند کــه
آینــده کشــور را فــدای بازیهــای سیاســی زودگــذر نکننــد .هــر اقــدام و رفتــار و
حتــی شــعاری کــه ثبــات اقتصــاد کشــور را برهــم بزنــد ،خطــری جــدی بــرای آینده
اقتصــاد ایــران بــه وجــود .حرکــت در مــدار اخــاق ،نیــاز مهــم کشــور در ایــن دوره
اســت .اقتصــاد ایــران میتوانــد بــا هدفگیــری دقیــق و منطقــی در مســیری
حرکــت کنــد کــه بــه اقتصــادی برتــر در منطقــه تبدیــل شــود .ایــن مهــم هــم
زمانــی محقــق میشــود کــه همــه فعالیتهــای کشــور زیــر ســایه وحــدت بــرای
توسعه صورت گیرد.
طــی ســال  ،95اتــاق تهــران هــم ســعی کــرد تــا بــا رویکــردی جدیــد کــه بــر
محــور تعامــل بیشــتر بــا اعضــا اســتوار باشــد ،نقــش پررنگتــری در کنشهــای
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اقتصــادی ایفــا کنــد و خدمــات بهتــر و مناس ـبتری بــه فعــاالن اقتصــادی ارائــه
دهــد .البتــه کــه اتــاق تهــران بــه عنــوان قدیمیتریــن نهــاد مدنــی و تخصصــی
ایــران امیــدوار اســت کــه در ســال  96بــا همراهــی و مشــارکت بیشــت ِر بیــش از 16
هــزار عضــو خــود بتوانــد بیــش از گذشــته در عرصــه خدمترســانی بــه بخــش
خصوصــی حضــوری فعــال داشــته باشــد .بــه طــور حتــم زمانــی بخــش خصوصــی
ایــران میتوانــد 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
فعالیتهای بخش خصوصی از میان برداشته شود.

مطالبههای بخشخصوصی
از دولت آینده
کاندیداها بهجای شعار ،برنامههای خود را بیان کنند

*

رقابتهــای انتخاباتــی در کشــور کلیــد خــورده و بــه همــان میــزان کــه تبلیغــات
گروههــای سیاســی مختلــف رونــق میگیــرد ،ذهــن فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز
بیــش از گذشــته درگیــر آینــده اقتصــاد کشــور میشــود .تجربــه ادوار گذشــته
نشــان داده کــه فضــای انتخابــات بــا دو آفــت همــراه اســت .اول اینکــه گروههایــی
کــه عمدتـاً خــارج از دولــت هســتند بــهنقــد ســخت و گاهــی غیرمنصفانــه عملکــرد
کابینــه مســتقر میپردازنــد .ایــن نــوع نقــد بــه ســرعت بــه تخریــب تبدیــل میشــود
و در نهایــت فضایــی قطبــی را میــان دولــت و منتقــدان رقــم میزنــد .در حالــی کــه
هــدف از نقــد دولــت بایــد ارائــه راهکارهــای تــازه بــرای پیشــرفت باشــد .در نتیجــة
اینگونــه رفتارهــا ،اظهارنظرهــا بــه شــعار تبدیــل میشــود و بــه ایــن ترتیــب
حاصلــی از چنیــن مجادلههایــی نصیــب کشــور نمیشــود .نکتــه دوم بــه هزینــه از
صنــدوق ســرمایه اجتماعــی کل کشــور مربــوط میشــود .تهمــت ،افشــاگری و
* سرمقاله شماره  59ماهنامه آیند هنگر /اردیبهشت 1396
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حتــی نقــد یکطرفــه منجــر بــه ایــن میشــود کــه نــگاه مــردم بــه کلیــت سیســتم
اداری کشــور بدبینانــه شــود و همچنیــن باورهــای آنــان در حوزههــای مختلــف بــا
خدشــه مواجــه شــود کــه قطعـاً تضعیــف ســرمایه اجتماعــی بــه نفــع هیــچ گــروه و
حــزب سیاســی معتقــد بــهنظــام و کشــور نیســت .امــا مهمتریــن موضوعــی کــه
بخــش خصوصــی از هماکنــون درگیــر آن شــده بــه بحــث برنامههــای کاندیداهــای
انتخابــات یــا بــه معنــای دیگــر دولــت آینــده در حــوزه اقتصــاد مربــوط اســت.
عموم ـاً بخشــی از آنچــه در دوران رقابتهــای انتخاباتــی بیــان میشــود ،بــه شــکل
شــعار باقــی میمانــد و بــه مرحلــه اجــرا نمیرســد بااینحــال همچنــان موضــوع
«برنامهمحــوری» را نمیتــوان فرامــوش کــرد یــا نادیــده گرفــت .دولتــی کــه قــرار
اســت چهــار ســال اداره کشــور و بهخصــوص اقتصــاد را بــر عهــده گیــرد ،نیــاز بــه
برنامـهای دارد کــه ابعــاد کارشناســی ،فنــی ،تخصصــی و واقعبینانــه داشــته باشــند.
بــرای دســتیابی بــه ایــن برنامــه هــم بــه گروههــای تخصصــی ،کارآمــد و
کارشــناس در اطــراف کاندیداهــا نیــاز اســت .بنابرایــن دو مؤلفــه مشــخص پیش روی
ِ
مزیــت در
رأیدهنــدگان قــرار میگیــرد :برنامهمحــوری کاندیــدا و برخــورداری از
اختیار داشتن گروه کارشناسی.
فضــای کس ـبوکار :فضــای کس ـبوکار در ایــران بــرای ســرمایهگذار خارجــی
غیرجــذاب و بــرای ســرمایهگذار داخلــی نامطلــوب اســت .هرکــدام از کاندیداهــای
انتخابــات ریاس ـتجمهوری بایــد بهطــور دقیــق مشــخص کننــد کــه بــرای بهبــود
فضــای کس ـبوکار چــه برنام ـهای دارنــد .امــروز دیگــر اشــاره کلــی و شــعاری بــه
ســرفصلها کفایــت نمیکنــد .بهطــور نمونــه کاندیداهــای ریاســتجمهوری بایــد
در مقابــل پرســشهایی ماننــد ایــن قــرار گیرنــد کــه در مــورد مجوزهــای
غیرضــروری در نظــام اداری کشــور چــه خواهنــد کــرد؟ آیــا آنهــا بــه ســمت پایــش
قوانیــن و مقــررات میرونــد؟ آیــا خــود را ملــزم بــه اجــرای قانــون بهبــود محیــط
کســبوکار میداننــد؟ و از همــه مهمتــر اینکــه تــا چــه انــدازه بــه فضــای
کســبوکار در ایــران آشــنایی دارنــد و موانــع را میشناســند؟ مطالبــه صاحبــان
کس ـبوکار در ایــن حــوزه ،خواســته بخشــی نیســت و درواقــع یــک مطالبــه ملــی
است.
تعییــن تکلیــف ارز :بخــش خصوصــی ایــران میتوانــد از کاندیداهــای
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ریاس ـتجمهوری ایــن مطالبــه را داشــته باشــد کــه در مــورد موضــوع ارز صریــح و
دقیــق اظهارنظــر کننــد .آیــا رئیــس دولــت بعــدی هــم همچنــان راه عرضــه ارز
دونرخــی را ادامــه میدهــد؟ آیــا نظــام اداری ایــران بــه ایــن جمعبنــدی رســیده
کــه ارز دونرخــی یکــی از گلوگاههــای فســاد اســت؟ همزمــان نیــاز اســت تــا
برنامــه مشــخص هرکــدام از کاندیداهــا در مــورد شــیوه تکنرخــی کــردن ارز هــم
مشــخص شــود .تجربــه گذشــته نشــان داده کــه شــعار ارز تکنرخــی بیــان میشــود
ولــی بــه دلیــل برخــی مالحظــات بــه مرحلــه اجرایــی نمیرســد .امــا حداقــل امــروز
میتــوان 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.
ســرمای هگذاری خارجــی :بــا توجــه بــه وضــع بیــکاری اســتفاده از منابــع و
ســرمایهگذاری خارجــی اعــم از ایرانیــان خــارج از کشــور و ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی اجتنابناپذیــر اســت .ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه چــرا تابهحــال
نتوانســتهایم قــادر بــه جــذب ســرمایهگذاری قابــل توج ـ ِه خارجــی شــویم؟ طبــق
برنامــه پنجســاله توســعه ،اقتصــاد ایــران بــه  50میلیــارد دالر منابــع نیــاز دارد.
کاندیداهــای ریاسـتجمهوری بایــد بداننــد کــه یکــی از راههــای ایجــاد اشــتغال در
کشــور و تامیــن منابــع مــورد نیــاز بــرای خــروج از رکــود ،جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی اســت .بنابرایــن بایــد مکانیزمهــای دقیــق و کاربــردی جــذب ایــن منابــع
از سوی آنان اعالم شود.
گ شــده اســت.
انــدازه دولــت :دولــت در ایــران بــه شــکلی غیرمنطقــی بــزر 
اجــرای اصــل  44قانــون اساســی و خصوصیســازی هــم کمــک مؤثــری در رفــع ایــن
عارضــه نکــرده اســت .بهطــور حتــم تمــام ارکان کشــور بــه ایــن بــاور رســیدهاند
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
انتخابــات ریاســتجمهوری بــرای کاندیداهــا رأیآوری نــدارد و حتــی منجــر بــه
کاهــش محبوبیــت آنهــا در بیــن عمــوم کارمنــدان دولــت یــا افــرا ِد در انتظــار
اســتخدام دولتــی میشــود .ولــی از ســوی دیگــر عیــار کارشناســی و منطقــی
کاندیداهــا نیــز در همیــن عرصــه ســنجیده میشــود .بخــش خصوصــی ایــران
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بهصــورت 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 بهــرهوری
پایین ،رشد کم ،بیکاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهد شد.
مبــارزه بــا فســاد ،و شــفافیت :تقریبـاً 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 تقریبـاً هیــچ کاری بــدون گــذر
از ایــن مانــع ممکــن نیســت .مطالبــه بخــش خصوصــی ایــران از کاندیداهــای
ریاســتجمهوری ایــن اســت کــه بهصــورت مشــخص بیــان کننــد بــا چــه
مکانیزمــی قصــد مبــارزه بــا فســاد را دارنــد و برنامههــای دقیــق و کارشناسیشــده
آنهــا بــرای دســتیابی بــهنظــام اداری عــاری از فســاد چیســت؟ از آن مهمتــر
اینکــه بخــش خصوصــی ایــران بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ادعاهــای دوران
انتخابــات ،قابلیتهــای اجرایــی هــم پیــدا میکنــد .آنچــه در مبــارزه بــا فســاد
کارســاز اســت ،برخــورداری از عنصــر شــجاعت و پاکدســتی در کابینــه آینــده
است.
اصــاح نظامهــای ناکارآمــد :بخــش خصوصــی ایــران امــروز بــا عنایــت بــه
تجربــه گذشــته ،حــق دارد بدانــد کــه دولــت بعــدی چــه برنام ـهای بــرای اصــاح
نظــام بانکــی ،تامیــن اجتماعــی و مالیاتــی دارد .از آن مهمتــر اینکــه چــه تضمینــی
از ســوی کاندیداهــا بــرای عمــل بــه وعدههایشــان در ایــن حوزههــا داده میشــود.
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.
بدهیهــای دولــت بــه بخــش خصوصــی و منابــع مالــی :منابــع دولــت آینــده
محــدود اســت و برنامههــا وســیع .بنابرایــن بخــش خصوصــی در ایــن مــورد دو
مطالبــه جــدی دارد :اول اینکــه دولــت چطــور و طــی چــه زمانبنــدیای بدهــی
خــود را بــه بخــش خصوصــی و پیمانــکاران پرداخــت میکنــد؟ دوم اینکــه مشــخص
کننــد بــا توجــه بــه کمبــود منابــع بــا چــه برنامـهای کشــور را اداره خواهنــد کــرد
کــه اهــداف دیگــر محقــق شــود .صــرف شــعار جــدا کــردن درآمدهــا از نفــت کــه
همــه میداننــد بــه ایــن ســادگی ممکــن نیســت ،کفایــت نمیکنــد و بایــد
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کاندیداها برنامه عملیاتی در این مورد ارائه کنند.
جوانــان و کســبوکارهای نویــن :طــی دو ســال گذشــته موضــوع راهانــدازی
کســبوکارهای نویــن در کشــور بهشــدت جــدی شــده اســت .اقبــال جوانــان
کشــور بــه ایــن حوزههــا نیــز قابلتوجــه اســت .بــه همیــن دلیــل مطالبــه نســل
جــوان بخــش خصوصــی ایــران از دولــت بعــدی ،حداقــل بیــان نظــری دقیــق در
مــورد رویکردشــان بــه ایــن حوزهــا و در گام بعــدی ارائــه برنامــه بــرای حمایــت از
کس ـبوکارهای نویــن اســت .حمایــت از ایــن بخــش در حــرف ســاده اســت ولــی
بهطــور حتــم در مقــام اجــرا مشــکالتی ماننــد روبــهروی هــم قــرار گرفتــن
کســبوکارهای نویــن و ســنتی و ایجــاد زیرســاختهای فرهنگــی و اقتصــادی و
حتــی سیاســی نیــاز اســت .کاندیدایــی کــه بــه ایــن حوزههــا بیتوجــه باشــد،
قطعاً بخشی از سبد رأی خود را خالی خواهد گذاشت.
همــه اینهــا مطالبــه بخــش خصوصــی ایــران از دولــت آینــده اســت؛ دولتــی کــه
بایــد بتوانــد روحیــه کارآفرینــی را در کشــور تقویــت کنــد و تــا ســرحد ممکــن
اتصــال اقتصــاد بــه دولــت را قطــع ســازد .پنهــان شــدن زیــر شــعارهایی ماننــد
توزیــع عدالــت بــا کمــک منابــع نفتــی پیــشاز ایــن شکسـتخورده اســت و امــروز
نیــاز کشــور برنامــه و نــه شــعار بیعمــل اســت .رئیــس دولــت آینــده بایــد شــجاع،
پاکدســت و آگاه باشــد .ایــن مطالبــه واقعــی صاحبــان کسـبوکار 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
ایــن پیششــرط مهــم ،امــروز بزرگتریــن دغدغــه فعــاالن اقتصــادی عــدم ثبــات و
آرامــش در کشــور اســت .ایــن نگرانــی زمانــی تشــدید میشــود کــه ســابقه یــک دهــه
قبــل را مــرور میکنیــم .زمانــی کــه بارهــا نابســامانی تمــام فرآیندهــای تصمیمگیــری
اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار مـیداد .ایــن در حالــی اســت کــه نظــام اقتصــادی کشــور
بایــد چنــان پایههــای اســتوار و محکمــی داشــته باشــد کــه تغییــر دولتهــا تنهــا منجــر
بــه تحــول در برخــی سیاسـتها و اصــاح روندهــای جــاری شــود و نــه تحــول عظیــم در
استراتژیها.
در نظامهــای توســعهیافته اگرچــه رئیسجمهــور دارای اختیــارات بســیار وســیعی
اســت ولــی در حوزههــای اقتصــادی دامنــه اختیــارات مشــخصی دارد .بــه طــور مثــال در
امریــکا ترامــپ بــا وجــود تمــام تندرویهایــی کــه در چنــد روز اول حضــور در کاخ ســفید
نشــان داد بعــد از چنــد رفتــار خــارج از عــرف متوجــه شــد کــه اســتراتژیهای ملــی را
نمیتوانــد از نــو بنویســد و بــه میــل خــودش یــا بنــا بــه دیدگاهــش آنهــا را تغییــر دهــد.
* سرمقاله شماره  60ماهنامه آیند هنگر /خرداد 1396
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نبایــد فرامــوش کــرد تصمیمگیریهــای غیرکارشناســی و پوپولیســتی میتوانــد
ضربههــای جبرانناپذیــری بــه کشــور وارد آورد .شــاهد مثــال ایــن وضعیــت نیــز شــرایط
حاکــم بــر ونزوئالســت .آخریــن آمارهــای رســمی نشــان میدهــد تــورم ایــن کشــور بــه
 800درصــد رســیده و حتــی پیشبینــی میشــود در پایــان ســال  2017ایــن عــدد بــه
 2200برســد کــه اتفاقــی شــگفتآور اســت .آنچــه در ایــن کشــور رخ داده ،آیین ـهای از
ناکارآمــدی و تصمیمگیریهــای غیرکارشناســی و عوامپســندانه نظامهــای حاکــم
است که اکنون پیش روی ما قرار گرفته و باید از آن عبرت گرفت.
امــا یــک مشــکل قابــل ذکــر در جامعــه ایــران نداشــتن حــزب ،و نظریــه معــروف
«جامعــه کوتاهمــدت» اســت .جامعــه ایرانــی گذشــته را خیلــی زود از یــاد میبــرد و ایــن
دردی اســت کــه میتوانــد مشــکالت بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور رقــم بزنــد .اقتصــاد
ایــران در ســالهای  84تــا  ،92چنــان بــا تخریــب و حیــف و میــل منابــع روب ـهرو 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 مــاک قضــاوت
قــرار میدهــد .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه تنهــا  4ســال قبــل نــرخ رشــد اقتصــادی
کشــور بــه عــدد منفــی  7درصــد رســیده بــود و بــه ایــن معنــا تقریبــا تمــام کسـبوکارها
متوقــف شــده بودنــد و معیشــت مــردم هــم بــا تــورم  40درصــدی بــه خطــر افتــاده بــود.
بنابرایــن امــروز کــه نظــام اقتصــادی ایــران بــه رشــد  6.8درصــدی رســیده و نــرخ تــورم
تکرقمــی را تجربــه میکنــد ،اتفــاق بزرگــی افتــاده کــه نبایــد بهســادگی از آن گذشــت.
در حــال حاضــر بزرگتریــن دغدغــه کشــور بیــکاری اســت کــه ایــن موضــوع هــم
میتوانــد بــا حرکــت درســت و دقیــق در محورهــای برنامهریزیشــده و خــروج کامــل
از رکــود قــدری بهبــود پیــدا کنــد .قضــاوت در مــورد یــک نظــام اداری براســاس رفتــار
مدیــران صــورت میگیــرد .آنچــه امــروز رخ داده ،ثبــات بیشــتر در تصمیمگیریهــا و
احتــرام بــه نظــرات کارشناســی اســت .ایــن مولفــه حتــی بــدون توجــه بــه اتفاقــات
گذشــته هــم قابــل تکریــم اســت .اگــر دغدغــه مــردم و مســئوالن ،ایجــاد کار بــرای
جوانــان اســت ،نمیتــوان بــا شــعار و بیبرنامــه بــه آن دســت یافــت .شــرط ایجــاد
اشــتغال توســعه اقتصــاد کشــور اســت و توســعه هــم بــدون منابــع مالــی امکانپذیــر
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 نمیدهــد و بایــد از طریــق ســرمایهگذاران خارجــی بخشــی از منابــع مالــی را
تامیــن کــرد ولــی ســرمایهگذار خارجــی هــم زمانــی بــرای حضــور در اقتصــاد ایــران اعالم
آمادگــی میکنــد کــه ثبــات را در نظــام سیاســی کشــور درک کنــد و از ســوی دیگــر
بوکار
ببینــد کــه سیاســتگذاریهای اقتصــاد ایــران بــه ســمت تســهیل فضــای کســ 
اســت .خوشــبختانه طــی ســالهای گذشــته آرامــش نســبی در فضــای سیاســی و
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.
از ســوی دیگــر ایجــاد آرامــش در دانشــگاهها و آزادی عمــل بیشــتری کــه بــه
دانشــجویان داده شــد ،باعــث شــد از شــدت فــرار مغزهــا تــا انــدازهای کاســته شــود .در
فضــای اجتماعــی ،دانشــگاهها بــاز هــم احیــا شــدند و جــو امنیتــی جــای خــودش را بــه
محیطــی آرام و منطقیتــر داد .در نظــر داشــته باشــید کــه یــک بــال توســعه صنعتــی در
دانشــگاه قــرار دارد .دانشــگاهی منفعــل و غیرپویــا نمیتوانــد کارشــناس و مهنــدس
کارآزمــوده و توانــا بــرای کارخانههــای صنعتــی خلــق کنــد .بــه طــور خــاص محصــول
رهایــی دانشــگاه از قیدوبندهــای زائــد را میتــوان در فضــای توســعه کســبوکارهای
نویــن دیــد .طــی ســالهای گذشــته تعــداد زیــادی شــرکت نوپــای اســتارتآپی در
کشــور فعــال شــده اســت .اینهــا دســتاورد حرکــت در مســیر ســرزنده شــدن
دانشگاههاســت .اگــر چشــم امیــد کشــور بــه جوانــان اســت بایــد همچنــان در مســیر
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 میتــوان در فضــای
فرهنگی کشور نیز مشاهده کرد.
هجــوم گردشــگران خارجــی بــه ایــران بعــد از توافــق هســتهای 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
طــی ســالهای گذشــته اقتصــاد فرهنــگ بــه لطــف فضــای عمومــی حاکــم بــر کشــور
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 میتوانــد تــداوم داشــته باشــد و در نهایــت امکانــی را ایجــاد کنــد
کــه فرهنــگ نیــز بــرای اقتصــاد ایــران ارزش افــزوده تولیــد کنــد .اینکــه امــروز اصحــاب
فرهنــگ کشــور صاحــب نهادهــای صنفــی شــدهاند ،نشــانه حرکــت در مســیر تعامــل
ســازنده و ارج نهــادن بــه عنصــر گفتمــان اســت .در نهایــت اقتصــاد ،سیاســت و فرهنــگ
در کنــار هــم رشــد میکننــد و زمینههــای توســعه کشــور را فراهــم میآورنــد .عــدم
توجــه بــه هرکــدام از ایــن بالهــا میتوانــد منجــر بــه توقــف حرکــت رو بــه جلــوشــود.
فعــاالن اقتصــادی کــه بــه درک دقیقــی از وضعیــت توســعه در ایــران رســیدهاند بــه
خوبــی میداننــد کــه فرآینــد پیشــرفت اقتصــاد هــر کشــوری متکی بــه عناصر مشــخصی
ماننــد تقویــت روحیــه تــاش و کوشــش ( افزایــش بهــرهوری) 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 .پتانســیلهای قابــل توجهــی در کشــور بــرای رشــد وجــود
دارد .امتیازاتــی ماننــد امنیــت ،شــبک ه سراســری راههــای جــادهای ،دسترســی بــه بنــادر و
امــکان ترانزیــت کاال از بنــادر جنوبــی بــه شــمالی کشــور مزیتــی اســت کــه میتــوان بــا
اســتفاده درســت از آنهــا راه توســعه را همــوار کــرد .همچنیــن وجــود نیروهــای جــوان
تحصیلکــرده و توانمنــد کشــور میتوانــد بــه عنــوان موتــور پرقدرتــی مســیر توســعه را
همــوار ســازد .از ســوی دیگــر توافــق هســتهای و اجــرای برجــام امــکان گســترش روابــط
ایــران بــا کشــورهای دیگــر جهــان را فراهــم آوردهاســت .همزمــان بررســیها نشــان
میدهــد کــه اقتصــاد ایــران برخــاف اســناد باالدســتی توســعهای از کشــورهای همســایه
منطقــه عقــب افتــاده و نیازمنــد حرکــت ســریع و پرشــتاب در مســیر رشــد اســت .در
چنیــن شــرایطی حتــی مشــارکتهای اجتماعــی مــردم هــم بایــد معنــای دیگــر
داشتهباشــد .انتخابــات محلــی بــرای ابــراز ایــن نــگاه اســت کــه بایــد افــراد و نگرشهــای
انتخــاب شــوند کــه مســیر توســعه را دنبــال میکننــد .بهتــر اســت بگویــم :رأی امــروز مــا
تالش جمعی برای توسعه فردای ایران است.
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دوران پیــش از اســتقرار رســمی کابینــه جدیــد را بایــد زمــان طالیــی قلمــداد کــرد
چراکــه هنــوز امــکان گفتوگــو ،بحــث و بررســی دیدگاههــا و ارائــه راهکارهــای
عملیاتــی بــرای بســیاری از مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایــران وجــود دارد و اتفاقــا در
همیــن زمــان بــه جهــت تمرکــز دولــت و مجلــس روی موضــوع انتخــاب کابینــه و
بررســی برنامههــا ،ذهنهــا بــرای شــنیدن ایدههــای نــو آمــاده اســت .از ســوی دیگــر
خوشــبختانه دولــت دوازدهــم از ایــن مزیــت برخــوردار اســت کــه بــا اتــکا بــه رأی
24ميلیونــی مــردم بتوانــد بــا اســتفاده از الگوهــای ســایر کشــورها و بــا کمــک بخــش
خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند.
در ایــن راه دولــت در قــدم اول بایــد راهبــرد و اســتراتژی 4ســاله خــود را بــرای
اداره اقتصــاد کشــور تعییــن کنــد« .راهبــرد» و «برنامــه» اجرایــی هدفمنــد ،بلندمــدت
و بــا پشــتوانه علمــی و عملــی مهمتریــن شــرط تمــام اقتصادهــای جهــان بــرای
حرکــت در مســیر پیشــرفت بــه شــمار ميآیــد .بررســی تطبیقــی الگــوی کشــورهایی
ماننــد مالــزی ،ســنگاپور و حتــی ترکیــه ایــن موضــوع را تاییــد ميکنــد کــه توســعه
* سرمقاله شماره  61ماهنامه آیند هنگر /تیر 1396
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منهــای راهبــرد ممکــن نیســت .بــه طــور مشــخص راهبــرد مالــزی و ســنگاپور توســعه
فعالیتهــای بخــش خصوصــی و کاهــش حجــم و انــدازه دولــت از نظــر مداخلــه و
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 ميتــوان مثالهــای دیگــری از کشــورهایی ماننــد ویتنــام و تایــوان بــرای
اثبــات ایــن ادعــا بیــان داشــت .امــا بــه طــور قطــع روش ـنترین نمونــه مربــوط بــه
چیــن اســت کــه در دوران اصالحــات سیاســی و اقتصــادی خــود ،راهبــرد اتــکا بــه
بخــش خصوصــی را بــه جــای حضــور همهجانبــه دولــت در همــه عرصههــا انتخــاب
کــرد و امــروز جایگاهــش در نظــام اقتصــادی جهــان روشــن اســت .مثالهــای متاخــر
نیــز مربــوط بــه کشــورهایی ماننــد ژاپــن و کــر ه جنوبــی ميشــود کــه راهبــرد خــود
ش خصوصــی قــرار دادنــد و امــروز بــه تصمیمگیــری چنــد
را توســعه بــر محــور بخ ـ 
دهه قبل خود ميبالند.
طــی چنــد دهــه گدشــته بارهــا بــر لــزوم مشــارکت هرچه بیشــتر بخــش خصوصی
در اقتصــاد کشــور تاکیــد شــده و حتــی بــا وجــود ابــاغ اصــل  44قانــون اساســی و
تاکیــد بــر اســناد باالدســتی اقتصــادی و اظهارنظــر صریــح مســئوالن کشــور مبنــی بــر
اینکــه یکــی از اشــکاالت ســاختاری و تفکــری اقتصــاد ایــران بهخصــوص در ســالهای
بعــد از انقــاب دولتــی بــودن بیــش از انــدازه اســت ،همچنــان ســنگینی بــار اقتصــاد
روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است.
تســلط بیــش از انــدازه دولــت بــر اقتصــاد ســبب شــده تــا رشــد ســرمایهگذاری
کاهــش يابــد و بهطــور خــاص از ســال  90تاکنــون منفــی شــود .ایــن فضــای انحصــاری
آســیبهای دیگــری هــم بــه همــراه آورده کــه از جملــه آنهــا ميتــوان بــه افزایــش
دامنــه فســاد ،کاهــش شــفافیت و از ميــان رفتــن فضــای رقابــت و همچنیــن کاهــش
بهرهوری اشاره کرد.
موضــوع دیگــری کــه عــاوه بــر اقتصــاد دولتــی ميتــوان ذکــر کــرد ،معضــل
بیــکاری اســت .ریشــه بیــکاریِ امــروز هــدر دادن منابــع در گذشــته اســت .دولــت نهــم
و دهــم درآمدهــای سرشــار نفتــی را در اختیــار داشــت کــه بــا عــدم اســتفاده صحیــح
از آنهــا شــرایطی را فراهــم کــرد کــه ضمــن ایجــاد رکــود ،ميــزان خالــص تولیــد
اشــتغال نیــز بــه صفــر رســيد .بــه همیــن دلیــل امــروز بــا آوار بیــکاری مواجــه شــدهایم
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و مســئولیت ایــن آواربــرداری بــه دوش دولــت دوازدهــم افتادهاســت .نبایــد فرامــوش
کــرد کــه در حــال حاضــر بیــکاری نهتنهــا یــک بحــران اقتصــادی ،کــه در واقــع یــک
معضــل بــزرگ اجتماعــی شــده اســت .بــه هــر جهــت آنچــه امــروز نیــاز داریــم،
اقدامــات در جهــت بهبــود شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور اســت .دولــت دوازدهــم
بــرای مقابلــه بــا دو پدیــده دولتــی بــودن اقتصــاد و بیــکاری ميتوانــد از پتانســیل
نهفته در اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در حد اعال استفاده ببرد.
به برخی از این ویژگیها چنین ميتوان اشاره کرد:
ی بازرگانــی آمادگــی دارنــد در صــورت تمایــل دولــت Tدر تکمیــل
یــک .اتاقهــا 
یــا بــه اتمــام رســاندن طرحهــای نیمهتمــام و پروژههــای ملــی و اســتانی کــه بــه
خاطــر کمبــود یــا نبــود اعتبــارات بــه مشــکل خوردهانــد ،مشــارکت فعــال داشــته
ش خصوصــی عــاوه بــر بــه حرکــت
باشــند .بــا واگــذاری ایــن پروژههــا بــه بخــ 
درآمــدن ســرمایههای عظیــم ملــی و ایجــاد اشــتغال بــرای اقتصــاد کشــور ،قــدری از
تصدیگری دولت در حوزههای مختلف اقتصادی هم کاسته خواهد شد.
دو .از آنجــا کــه بنگاههــای کوچــک و متوســط بیشــترین اشــتغال را جــذب
خواهنــد کــرد ،اتاقهــای بازرگانــی اعــام آمادگــی ميکننــد کــه بــا آسیبشناســی
مشــکالت ایــن بنــگاه هــا و بــا همــکاری دســتگاههای دولتــی در جهــت رفــع موانــع
تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند.
ســه .درآســتانه انتخــاب وزرا ،اتــاق ميتوانــد صالحتریــن مرجــع کارشناســی
بــرای شناســایی وزرا و ارزیابــی برنامههــای آنهــا باشــد .بــه همیــن دلیــل دولــت
ميتواند در این زمینه روی همراهی اتاقها حساب کند.
چهــار .بخــش خصوصــی از دولــت دوازدهــم انتظــار دارد کــه در انتخــاب وزرا
بهخصــوص انتخــاب وزرای اقتصــادی نظــر صاحبــان کسـبوکار را جویــا شــود و حتمــا
در برنامههــای حــوزه مســئولیت آنهــا بــه کوچــک کــردن وزارتخانههــا ،تقســیم کار
ش خصوصــی ،برونســپاری کارهــا وآزادســازی توجــه ویــژه شــود و ایــن مــوارد
بــا بخـ 
جزء الینفک برنامههای آنها باشد.
ت خارجــه
پنــج .اتــاق بازرگانــی آمادگــی و توانایــی دارد کــه بــا کمــک وزار 
مســئولیت رایزنــان اقتصــادی ایــران در خــارج از کشــور را بــر عهــده گیــرد .حضــور
تجــار معتبــر و آشــنا بــا قواعــد بینالمللــی در اتاقهــا ،زمینههایــی را فراهــم آورده
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تا پتانسیل قدرتمندی در این بخش جمع و قابل عرضه به دولت باشد.
شــش .اتاقهــای بازرگانــی آمادگــی دارنــد کــه دیدبــان اقتصــاد کشــور بــه
منظــور شفافســازی و مبــارزه جــدی بــا فســاد باشــند و در ایــن زمینــه همــکاری
گســتردهای بــا دولــت انجــام دهنــد .امــروز اولویــت مهــم کشــور مبــارزه جــدی بــا
فســاد اســت چراکــه بخشخصوصــی و اقتصــاد ایــران از گســترش فســاد آســیب
جدی دید هاست.
ش خصوصــی از دولــت ،چینــش
هفــت .یکــی از مهمتریــن خواســتههای بخــ 
تیــم اقتصــادی بــا دیدگاههــا و اهــداف مشــترک اســت .تیمــی هدفمنــد ،توانــا و
یکــدل ميتوانــد زمینــه بهبــود شــرایط کالن اقتصــاد کشــور را فراهــم آورد.
اتاقهــای بازرگانــی آمادگــی دارنــد در ایــن زمینــه بــه دولــت کمــک فکــری و
مشاورهای ارائه کنند.
هشــت .بــرای عبــور از رکــود و رســیدن بــه رشــد اقتصــادیِ 8درصــدی نیــاز اســت
کــه بتوانیــم ســرمایه جــذب کنیــم .در دولــت دوازدهــم وزرای اقتصــادی و رئیــس
بانــک مرکــزی بایــد موظف شــوند کــه حداقــل 100ميلیــارد دالر بــرای ســرمایهگذاری
بخش خصوصی و تضمین فعالیتهای بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.
دولــت دوازدهــم ميتوانــد بــا اقدامــات و انتخابهــای خــود دوران تــازه
مدیریتــی را در کشــور آغــاز کنــد .شــاید زمــان آن رســیده کــه در ســایه حضــور
نیروهــای باتجربــه و کارآزمــوده زمینـ ه بــرای ورود جوانــان تحصیلکــرده ،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 ميشــود کــه خــون تــازهای از جوانــی و دانــش در
نظــام مدیریتــی کشــور جریــان پیــدا کنــد .بــه همیــن جهــت بایــد بــه دولــت
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 یخبنــدان اقتصــاد کشــور ،چهرههــای
نــو ،کارآمــد ،باانگیــزه ،دلســوز و بادانــش را بــه مــردم معرفــی خواهــد کــرد .اینگونــه
اســت کــه ميتــوان امیــدوار بــه تغییــر در بینشهــا و نگرشهــای قدیمــی بــود و
به انتظار فصل بهار اقتصاد ایران نشست.

هوای تازه
انتخاب وزرای کارآمد و اتخاذ برنامههای شجاعانه
*
راه نجات اقتصاد ایران است

بـهزودی دولــت دوازدهــم بــا معرفــی وزرای خــود بــه مجلــس شــورای اســامی وارد فــاز
اجرایــی خواهــد شــد .نیــروی عظیــم ســرمای ه اجتماعــی پشــت ســر ایــن دولــت اســت و
امیــد مــردم و فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه دولــت دوازدهــم بــا درس گرفتــن از برخــی
کاســتیها بــا دقــت و ســرعت اقتصــاد ایــران را بــه ســمت توســعه هدایــت کنــد .ســالهای
گذشــته بــرای اقتصــاد ایــران درسهــای زیــادی داشــت و بــا نگاهــی منصفانــه بایــد بیــان
داشــت کــه نتایــج نســبتا مطلوبــی هــم بــه همــراه آورد .محصــول چهــار ســال گذشــته در
چنــد جملــه خالصــه میشــود :ایجــاد ثبــات بهجــای بیثباتــی ،اعمــال سیاســتهای
درســت بهجــای اجــرای تدابیــر غیرکارشناســی ،از بیــن بــردن خطاهــای قبلــی بهجــای
تکــرار آنهــا ،و در نهایــت احتــرام بــه نظــر کارشناســان و صاحبنظــران بهجــای یکدندگــی
در تصمیمگیریهــا .البتــه کــه چهــار ســال گذشــته کاســتیهایی هــم بــه جــای گذاشــت
کــه مهمتریــن آنهــا رفتارهــای کمترشــجاعانه بــرای از بیــن بــردن ایــرادت ســاختاری
اقتصــاد ایــران بــود .دولــت دوازدهــم بــه نوعــی نقــش دولــت «وحــدت ملــی» را بــر عهــده
* سرمقاله شماره  62ماهنامه آیند هنگر /مرداد 1396
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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

اول ،شایستهســاالری :اداره اقتصــاد ایــران در چهــار ســال پیــش روی نیــاز بــه
مدیــران و دولتمردانــی کارآمــد و بــا کارنامــه روشــن دارد .دولــت بــرای انتخــاب وزرا بیــش
از هــر نکت ـهای بایــد بــه موضــوع شایستهســاالری توجــه نشــان دهــد .مدیــری شایســته
حتــی اگــر در جنــاح سیاســی مقابــل هــم باشــد ،میتوانــد بــه کابینــه راه یابــد .اقتصــاد
ایــران بــه ســبب نارســاییهای موجــود بــه مدیرانــی توانمنــد نیــاز دارد کــه قــدرت
تصمیمگیــری و تــوان اجــرا را در کنــار تســلط بــه اصــول و فنــون حــوزه مربوطــه داشــته
باشند.
دوم ،جوانگرایــی :خالقیــت از دل جوانــی بیــرون میآیــد و کارایــی محصــول
نــوآوری در رفتارهاســت .میانگیــن ســنی وزرای کابینــه یازدهــم  62ســال بــود .البتــه ایــن
نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه عمــری تجربهانــدوزی و پختگــی مدیــران هــم بایــد
همچنــان در خدمــت اقتصــاد کشــور باشــد .بــه همیــن دلیــل ترکیبــی از مدیــران باتجربــه
ولــی بانشــاط و مدیرانــی جــوان و باانگیــزه میتوانــد ســاختاری منطقــی بــرای کابینــه
دوازدهــم بســازد .از ایــن روی ،دولــت دوازدهــم بایــد در انتخــاب وزرا یــا معاونــان وزرا و
مدیــران کلیــدی کشــور بــه عنصــر جوانگرایــی توجــه کنــد .ایــن دولــت میتوانــد وزرای
چنــد دهــه آینــده کشــور را نیــز تربیــت کنــد و پشــتوانه اجرایــی قــوی بــرای دورههــای
بعدی بسازد.
ســوم ،اقتــدار :یکــی از کاســتیهای دولــت یازدهــم نداشــتن اقتــدار الزم در
تصمیمگیریهــا و اجــرا بــود .شــجاعت و قــدرت تصمیمگیــری مهمتریــن ویژگــی یــک
مدیــر اســت .اکنــون در آســتانه انتخــاب وزرای کابینــه دوازدهــم ،دولــت بایــد توجــه داشــته
باشــد کــه اقتصــاد ایــران بــه افــرادی نیــاز دارد کــه بتواننــد در مــورد موضوعــات مهــم
اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.
چهــارم ،همراهــی مدیــران بــا بخشخصوصــی :دولــت بایــد در انتخــاب وزرای
اقتصــادی کابینــه و ســپس مدیــران میانــی بــه ایــن اصــل توجــه کنــد کــه افــرادی بــا
بینــشروشــن در مــورد همراهــی بــا بخــشخصوصــی برگزینــد .اســناد باالدســتی تاکیــد
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بــر واگــذاری امــور بــه بخــشخصوصــی دارنــد و بنابرایــن اگــر مدیــری معتقــد بــه ایــن
دیــدگاه و مکلــف بــه اجــرای آن نباشــد ،قطــار توســعه اقتصــاد ایــران را از ریــل خــارج
میکند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته میکند.
انتظارات از آنها

اصــاح نظــام بانکــی :تقویــت تولیــد بــدون پشــتوانه نظــام بانکــی کارآمــد و ســالم
ممکــن نیســت .عاجلتریــن اقــدام دولــت بایــد طــی ماههــای آینــده مشــورت و دریافــت
نظــرات کارشناســی در مــورد اصــاح نظــام بانکــی کشــور باشــد .موضوعاتــی ماننــد
بنــگاهداری بانکهــا ،تعییــن نــرخ بهــره ،معوقــات بانکــی و ارائــه تســهیالت بــه تولیــد از
مهمتریــن ســرفصلهایی اســت کــه طــی ســالهای گذشــته بــه عنــوان معضــل باقــی
مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت.
اصــاح 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 کوتاهمــدت سیاســی ،بــه ســرعت بــه
ســمت تکنرخــی کــردن و واقعــیکــردن نــرخ ارز بــرود .ایــن اقــدام میتوانــد حرکتــی در
راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد.
قیمــت حاملهــای انــرژی :توزیــع پــول در میــان مــردم بــه بــای جــان کشــور بــدل
شدهاســت .بــا تزریــق پــول و یارانههــای نقــدی یــا کاالهــای سوبســیدی یــک ملــت
ثروتمنــد نمیشــود .ایــن تولیــد و تجــارت اســت کــه یــک ملــت و دولــت را ثروتمنــد
میکنــد .شــرط خــروج از رکــود ،اســتفاده بهینــه و منطقــی از منابــع کشــور اســت و نــه
صــرف آنهــا در شــکل یارانــه هــای نقــدی و غیرنقــدی .از ایــن رو واقعــی کــردن قیمــت
حاملهــای انــرژی و مصــرف آن در تولیــد گامــی مهــم در رونــق و شــکوفایی اقتصــاد
خواهد بود.
محیــط زیســت و آلودگــی هــوا :متاســفانه فرآینــد توســعه در برخــی اســتانهای
صنعتــی کشــور بــه دلیــل مشــکالت زیس ـتمحیطی و کمبــود آب دچــار بحــران جــدی
شــدهاســت .بــه همیــن جهــت دولــت بایــد برنام ـهای مــدون و اجرایــی بــرای موضــوع
محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب بیــش از انــدازه منابــع زیرزمینــی آب کشــور داشــته
باشــد .نبایــد از یــاد بــرد کــه صنایــع کشــور و در صــورت کلــی جامعــه ایــران طــی
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ســالهای گذشــته بــه دلیــل همیــن بحرانهــای زیس ـتمحیطی و مصــرف بیــش از حــد
منابع زیرزمینی آب کشور ،هزینههای بسیاری دادهاند.
آرامــش سیاســی :اقتصــاد در فضــای آرام سیاســی ،رشــد پیــدا خواهــد کــرد .هرازگاهــی
از جایــی در گوشــه و کنــار عالــم سیاســت ،صدایــی بلنــد میشــود کــه نگرانیهــای عمومــی
را دامــن میزنــد .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.
ســرمایهگذاران خارجــی :اســتقالل اقتصــادی هرگــز بــه معنــای ایجــاد نظــام بســته
اقتصــادی بــه دور ایــران نیســت .هیــچ ملتــی حتــی توســعهیافته ،همــه نیازهــای خــود را
تولیــد نمیکنــد و همــه کشــورها در پــی کشــف مزیــت نســبی تولیــد در درون خــود
هســتند و نــه اســتغنای مطلــق از دیگــران .بــه همیــن جهــت اســت کــه امــروز بایــد بــه
دقــت و درایــت راهــی منطقــی و در خدمــت توســعه ملــی بــرای حضــور ســرمایهگذاران
خارجــی در کشــور ایجــاد و بــاز کــرد .دولــت دوازدهــم بایــد بــه صــورت اجرایــی و دقیــق
روشهایی برای جذب سرمایههای خارجی ایجاد کند.
همراهــی بــا کارآفرینــان :واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام اقتصــادی ایــران بیــش از
آنکــه حامــی کارآفرینــان و نیروهــای انســانی نخبــه باشــد ،بــا آنهــا ســتیز میکنــد.
آمارهایــی کــه در مــورد فــرار نخبــگان از کشــور منتشــر میشــود تاییــدی بــر همیــن
ادعاســت .چنــان کــه طــی روزهــای گذشــته خبــر درگذشــت ،مریــم میرزاخانــی ،بانــوی
نابغــه و افتخارآفریــن کشــور ،هــم بــاری از حــزن بــه دلهــا نشــاند و هــم اینکــه ذهنهــا
را بــه ایــن موضــوع مشــغول کــرد کــه مــا بــه چــه ســادگی ،ســرمایههای انســانی خــود را
از کــف میدهیــم .در مــورد کارآفرینــان هــم چنیــن قاعــدهای صــادق اســت .آنهــا میآینــد،
بوکار ناامیــد میشــوند و میرونــد.
تــاش میکننــد و در پیچوتــاب فضــای نامســاعد کس ـ 
این رویهای است که باالخره باید با عزمی واقعی اصالح شود.
جــان کالم اینکــه دولــت دوازدهــم بــا ســرمایه اجتماعـیای کــه در کنــار خــود میبیند
و اتــکای هرچــه بیشــتر بــه دانــش و منطــق اقتصــادی و البتــه بــا اســتفاده از پتانســیلهای
موجــود میتوانــد اقتصــاد ایــران را از بنبســت رکــود و توســعهنیافتگی خــارج کنــد .ایــن
نهتنهــا 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 بخشخصوصــی را داشــتند و
وزیــر ســوم هــم جوانــی تازهنفــس 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 بودهاســت .بخــشخصوصــی او و دیدگاههایــش را بــه خوبــی
میشناســد .پیــش از آنکــه در جایــگاه وزارت قــرار گیــرد ،مدتــی طوالنــی در
وزارتخانههــای صنایــع ســنگین ،نفــت ،بازرگانــی و اقتصــاد ســابقه حضــور و
تجربهانــدوزی داشــته کــه از بدنــه وزارتخانــه بــه صندلــی وزارت میرســد.
کرباســیان فــردی پاکدســت و اهــل تعامــل اســت .بــه واســطه تالیــف و ترجمــه 16
جلــد کتــاب اقتصــادی هــم از دیدگاههــای نظــری و دانــش روز جهــان در حــوزه
اقتصــاد آگاهــی قابــل تقدیــری دارد .بررســی عملکــرد کرباســیان نشــان میدهــد که
* سرمقاله شماره  63ماهنامه آیند هنگر /شهریور 1396
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عالقهمنــد بــه ایجــاد تحــول ،بوروکراســیزدایی و توجــه بــه جوانــان اســت .بــه
ت او در گمــرک و بــا راهانــدازی ســامانه جامــع
خصــوص در آخریــن مســئولی 
هوشمند ،رضایت نسبی نیز از عملکرد دستگاه متبوعشان به وجود آمد.
همچنیــن آقــای شــریعتمداری ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در دســته
ش خصوصــی بــه خوبــی از عملکــرد و دیدگاهشــان
افــرادی قــرار میگیــرد کــه بخـ 
شــناخت دارد .ایشــان فــردی ســالم ،اهــل مشــورت ،قاطــع و از همــه مهمتــر اهــل
تصمیمگیــری و عمــل اســت .آقــای شــریعتمداری بــه واســطه  8ســال وزارت
بازرگانــی در دولــت اصالحــات بینــش قابــل تقدیــری در مــورد بازرگانــی داخلــی و
خارجــی دارد .طــی ســالهای حضــورش در ســمت معاونــت اجرایــی رئیسجمهــور
هــم بــه دلیــل ســفرهای متعــدد اســتانی و گفتوگــو بــا صاحبــان صنایــع بــه درک
عمیــق و میدانــی از وضعیــت صنایــع کشــور دســت پیــدا کردهاســت .خوشــبختانه
آقــای شــریعتمداری اعتقــاد بــه کوچکســازی دولــت دارد و میتــوان امیــدوار بــود
کــه در دوران تصــدی ایشــان در وزارت صنعــت ،روندهــا بــه ســمت حضــور موثرتــر
بخشخصوصی در عرصه عمل پیش رود.
عــاوه بــر ویژگیهــای مشــخصی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،میتــوان بــه دو
مورد دیگر هم اشاره کرد:
اول :وزرای اقتصــاد و صنعــت طــی چنــد دهــه گذشــته ســابقه رفاقــت و
همــکاری زیــادی دارنــد .آنهــا بــا دیدگاههــای هــم آشــنا هســتند و مهــم اینکــه در
بســیاری از مــوارد همنظــر بــه شــمار میآینــد .خروجــی ایــن موضــوع بــرای بخــش
خصوصــی هماهنگــی بیشــتر میــان وزرا ،افزایــش قــدرت تصمیمگیــری آنهــا و در
نتیجه حرکت همسو در راستای اجراست.
دوم :هــردو وزیــر خوشــبختانه بــه ایــن درک رســیدهاند کــه در عرصــه عمــل،
ش خصوصــی کشــور بایــد اقتصــاد را بــه پیــش هدایــت کنــد .بنابرایــن هــم
بخ ـ 
میتــوان انتظــار داشــت کــه سیاس ـتگذاریها بــه ایــن ســمت بــرود و هــم اینکــه
موانع پیش روی صاحبان کسبوکار برداشتهشود.
ش خصوصــی ایــران از وزرای اقتصــادی دولــت و بــه خصــوص ایــندو،
بخــ 
خواستههای مشخصی دارد که میتوان به  24مورد از آنها اشاره کرد:
توجــه و تاکیــد بــر اجــرای کامــل مــاده  2و  3قانــون بهبــود مســتمر محیــط
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کس ـبوکار مبنــی بــر اســتفاده مؤثــر از نظــرات بخــش خصوصــی در پیشــنهاد
قوانین و تدوین آییننامهها؛
توجــه خــاص و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت موجــود در شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی در راســتای نقشآفرینــی بیــش از پیــش بخــش
خصوصی؛
برنامهریــزی بــه منظــور خــروج فضــای اقتصــادی کشــور از شــرایط رکــود
اقتصــادی بــا رویکــرد جلوگیــری از بــروز تــورم بــا اقداماتــی نظیــر توانمندســازی
بخــش خصوصــی ،بهبــود محیــط کســب و کار ،تســهیل دسترســی بــه منابــع
مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
تغییــر رویکــرد در رویــه خصوصیســازی و رعایــت اصــل واگــذاری بــه بخــش
خصوصی مؤثر؛
برنامهریــزی وزرای اقتصــادی بــه منظــور شفافســازی حداکثــری در حــوزه
عملکــرد خــود ،مبــارزه هوشــمند بــا فســاد بــا رویکــرد اســتقرار حاکمیــت
شــرکتی در بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی متعلــق بــه دولــت ،اجــرای قانــون
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات در حــوزه اقتصــادی ،انتشــار صحیــح
اطالعات و آمار اقتصادی ،و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
تمرکــز بــر توســعه بــازار ســرمایه بــا هــدف تســهیل تامیــن مالــی بنگاههــای
اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛
تدویــن برنامـهای بــا اولویــت آنــی بــه منظــور مقابلــه بــا مشــکالت نظــام بانکــی
کشــور مشــتمل بــر بهکارگیــری روشهــای کارآمدتــر پیشــگیرانه و پیادهســازی
راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
ارتبــاط نزدیکتــر مقامــات ناظــر بــر بازارهــای پــول و ســرمایه بــا هــدف انتقــال
دیدگاهها ،اصالح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛
برنامهریــزی بــه منظــور عادیســازی مناســبات بانکــی بــا نظــام بینالمللــی
جهــت کاهــش ریســک و افزایــش مبــادالت ارزی بــا اســتفاده از ابزارهــای بانکــی
نظیر  ،LCیوزانس و...؛
ارائــه برنامــه مشــخص حــاوی زمانبنــدی اجرایــی جهــت الحــاق کشــور بــه
ســازمان تجــارت جهانــی بــا مکانیــزم انعقــاد قراردادهــای تجــاری دوجانبــه در
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چارچوب مقررات  WTOو به صورت FTA؛
لزوم آزادسازی قیمتها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخگذاری؛
تکنرخــی شــدن ارز مبتنــی بــر حقایــق اقتصــادی و مســتند بــه قوانیــن
برنامههای چهارم ،پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛
هدفمنــدی پرداخــت مشــوقهای صادراتــی بــا رویکــرد افزایــش صــادرات
غیرنفتی با ارزش افزوده باال در حوزه کاال و خدمات؛
مدیریــت تعادلمحــور در حــوزه تنظیــم واردات و صــادرات بــا هــدف تعــادل
بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفهای یا غیرتعرفهای؛
تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کاال؛
انتشــار کتــاب مقــررات صــادرات و واردات پیــش از آغــاز ســال شمســی و تثبیت
تعرفــه ،حداقــل بــه مــدت یــک ســال بــا هــدف ایجــاد شــفافیت در معامــات
تجاری؛
واگــذاری موضــوع تصدیگرایانــه مدیریــت نمایشــگاههای تجــاری بــه بخــش
خصوصی کشور؛
تمرکــز بــر موضــوع کمیــت تولیــد دارو بــا توجــه بــه مســئولیت قانونــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در وزارتخانــه مذکــور و ابقــای مقولــه کیفیــت
صنعت دارو ،در حوزه عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
تمرکــز اختیــارات تجــاری در حوزههــای مختلــف در وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت؛
برنامهریــزی هدفمنــد بــه منظــور تجمیــع تقاضــا بــا هــدف افزایــش بهــرهوری
و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛
برنامهریــزی و ایجــاد بســتر مناســب جهــت تشــویق ســرمایهگذاران خارجــی
بــرای طرحهــای تولیــد مشــترک بــا اولویــت بهرهگیــری از تولیــدات واحدهــای
مذکور در طرحهای توسعهای و مناقصات دولتی؛
ضــرورت تدویــن اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور بــا هــدف توســعه متــوازن
اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛
جوانگرایــی در انتخــاب معاونــان و اســتفاده از نیروهــای تازهنفــس و صاح ـب
ایده؛
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توجــه ویــژه بــه مشــکالت و وضعیــت شــرکتهای اســتارتآپی و اسامایهــا
بهخصوص در حوزه مالیاتی.
محصــول هماهنگــی میــان وزرای اقتصــادی دولــت میتوانــد اجــرای ایــن
ش خصوصــی و کمــک بــه توســعه
بندهــا در راســتای نقشآفرینــی بیشــتر بخــ 
کشــور باشــد .یکــی دیگــر از وزرایــی کــه در اتــاق تهــران حضــور یافــت آقــای آذری
جهرمــی ،وزیــر جــوان ارتباطــات بــود .ایشــان تازهنفستریــن و
کمترشناختهشــدهترین چهــره اقتصــاد ایــران بــه شــمار میآیــد .بــه نظــر
میرســد کــه وزیــر ارتباطــات کامــا بــه حــوزه کارش تســلط دارد .او بــر دو نکتــه
ش ارتباطــات تــا کلیــه
مهــم هــم تاکیــد داشــت :اول ،نــگاه اقتصــادی بــه بخــ 
بنگاههــا در یــک فضــای رقابتــی بــه کار خــود ادامــه دهنــد؛ دوم ،پاس ـخگو بــودن
به ارباب رجوع و فعاالن بخشخصوصی این حوزه.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه اقتصــاد ایــران در ایــن دوره جدیــد بــه افزایــش
ب ســرمایههای داخلــی و خارجــی ،و در نهایــت تســهیل فضــای
اشــتغال ،جــذ 
کســبوکار نیــاز دارد .فعــا آنچــه بــه نظــر میرســد ،نشــانههایی از تحقــق ایــن
خواستههاســت و امیــد همــه بــه ایــن اســت کــه  4ســال دیگــر ،ایــن دولــت
باافتخار از کارنامه خود در این زمینهها دفاع کند.

آزادسازی مقدم بر هر اقدامی
کارویژه مهم دولت دوازدهم میتواند 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 میتــوان بــا
برنامهریــزی منســجم و هدفگــذاری دقیــق ،اقتصــاد ایــران را چنــد گام بــه ســمت
توسعه پیش برد.
حرکــت توســعهمحور نیــاز بــه مقدماتــی اســتراتژیک دارد کــه عــدم توجــه بــه
هرکــدام از آنهــا میتوانــد نتیجهگیــری را بــا تاخیــر همــراه ســازد .مهمتریــن
ابرپــروژه دولــت دوازدهــم بایــد «آزادســازی اقتصــادی» و ایجــاد «فضــای رقابتــی»
باشــد چراکــه بســیاری از فرآیندهــای دیگــر هــم وابســته بــه تحقــق ایــن هــدف
است.
اقتصــاد ایــران بــرای تحقــق ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه ســرمایهگذاری نیــاز دارد
و واضــح اســت کــه منابــع کافــی بــرای ایــن منظــور در اختیــار دولــت نیســت.
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بنابرایــن نــگاه بــه ســرمایهگذاران ایرانــی و همچنیــن خارجــی منطقیتریــن مســیر
برای دسترسی به سرمایه است.
طــی مــاه گذشــته مدیــران بنیــاد فریــزر در اتــاق تهــران حضــور پیــدا کردنـد.
گزارشــی کــه آنهــا ارائــه کردنــد دارای نــکات معنــادار و قابــل توجهــی بــود کــه
میتوانــد بــه کار اقتصــاد ایــران بیایــد .موسســه فریــزر یکــی از معتبرتریــن
موسســات جهــان اســت کــه کشــورها را از نظــر آزادی اقتصــادی بررســی و
رتبهبنــدی میکنــد .گزارشهــای ایــن موسســه میتوانــد راهبــردی و
تعیینکننــده باشــد .متاســفانه رتبــه ایــران از نظــر شــاخص آزادی اقتصــادی در
میــان  159کشــوری کــه مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد ،جایــگاه نامطلــوب 150
اس ـت .همیــن ،یــک نشــانه بــرای کاهــش میــزان جــذب ســرمایههای خارجــی در
اقتصــاد ایــران اســت .طبــق برنامهریزیهــای صورتگرفتــه ،مقــرر شــد اتــاق
تهــران و ایــن موسســه همکاریهــای جدیــدی را آغــازکننــد تــا در بررســی دوبــاره
وضعیــت ایــران ،شــاخص مــورد نظــر ،مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .بــا ایــن حــال
واقعیــت موجــود نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ایــران از نظــر آزادی اقتصــادی
جذابیتــی بــرای ســرمایهگذار داخلــی و خارجــی نــدارد و بــه همیــن جهــت
میتــوان از دولــت خواســت تــا یــک هــدف بــزرگ خــود را حرکــت در مســیری
قــرار دهــد کــه وضعیــت آزادی اقتصــادی ایــران بهبــود پیــدا کن ـد .کوچکســازی
دولــت ،کاهــش تصدیگــری دولــت ،کاهــش رویههــای مداخلهگرانــه ماننــد
قیمتگــذاری ،پرداخــت یارانــه نقــدی و غیرنقــدی و انــواع شــکلهای رفتــاری
غیرنظارتــی دولــت زمینهســاز بهبــود ایــن وضعیــت اســت و البتــه ایــن بــدون عــزم
جدی و منطقی دولت ممکن نیست.
نشســت اتــاق تهــران دو رهیافــت بــه همــراه داشــت کــه بســیار قابــل توجــه
اســت .همــراه مســئوالن و بنیانگــذار موسســه فریــزر ،آقــای ســالم بــنناصــر
االســماعیلی ،رئیــس ســازمان بهبــود ســرمایهگذاری و توســعه صــادرات عمــان ،کــه
مســئول جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در ایــن کشــور اســت ،هــم حضــور داشــت
و مباحــث قابــلتوجهــی را مطــرح کــرد .ایشــان توضیــح داد کــه درآمــد ســرانه در
عمــان پیــش از آغــاز فرآینــد آزادســازی اقتصــادی نزدیــک بــه 4هــزار دالر بــوده کــه
بــا انجــام اصالحــات و بهبــود جایــگاه عمــان در رتبهبنــدی آزادی اقتصــادی ،ایــن
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رقــم اکنــون بــه 36هــزار دالر رســیده اســت .عمــان یــک مثــال روشــن اســت؛
کشــوری در همســایگی مــا و البتــه بــا کمتریــن میــزان برخــورداری از مزیتهایــی
کــه اقتصــاد ایــران در اختیــار دارد ،کــه موفــق شــده رشــد قابــل توجهــی را تجربــه
کنــد .قطعــا اقتصــاد ایــران هــم در صورتــی کــه موانــع جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی را از پیــش پــا بــردارد ،میتوانــد در ایــن مســیر پیــش رود .مایــکل واکــر،
بنیانگــذار موسســه فریــزر هــم تاکیــدی داشــت کــه ابتــدا بایــد اقداماتــی صــورت
گیــرد تــا منابــع و ســرمایههای موجــود در کشــور خــارج نشــود؛ و دوم اینکــه
ســرمایههای ایرانیــان خــارج از کشــور بــه داخــل ســرازیر شــود .پــس از آن میتــوان
در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی موفــق شــد .از ایــنرو اساس ـیترین اقــدام بایــد
معطوف به بهبود محیط کسبوکار باشد.
آنچــه کــه از ترکیــب دولــت یازدهــم مشــاهده میشــود ،بـ ه نظــر میرســد کــه
هماهنگتــر از دولــت قبلــی باشــد و هــم وقــت بیشــتری را قــرار اســت بــه مباحــث
اقتصــادی اختصــاص دهـد .ضعــف اقتصــادی دولــت یازدهــم ،عــدم فرماندهــی واحد
در مســائل اقتصــادی بــود و اینکــه صــدای واحــدی از دولــت شــنیده نمیشــد ،کــه
ایــن ناهماهنگیهــا تصمیمگیریهــای اقتصــادی را بالتکلیــف یــا دشــوار ســاخته
بود.
تعییــن تکلیــف در خصــوص یارانههــای نقــدی ،تکنرخــی کــردن ارز ،چــاپ
اوراق قرضــه ،اصــاح نظــام بانکــی ،اصــاح 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 ســپردهها بررســی و آسیبشناســی
میشــد کــه چــرا بــا کاهــش تــورم ،ســود ســپرده نهتنهــا کاهــش نمییابــد بلکــه
هــر روز افزایــش پیــدا میکنــد و چــرا بایــد بــه حســاب جــاری افــراد ســود روزشــمار
پرداخــت کــرد (در کــدام کشــور دنیــا بــه حســاب جــاری ســود تعلــق میگیــرد؟) یــا
اگــر در چهــار ســال پیــش قیمــت ارز متناســب بــا تــورم داخلــی و خارجــی اجــازه
تعدیــل پیــدا میکــرد ،یــا اگــر قیمــت حاملهــای انــرژی در هنگامــی کــه
قیمتهــای جهانــی کاهــش پیــدا کــرده بــود ،متناســب بــا آن تعدیــل میشــد و

 148سراب توسعه

دهها خردهمثال دیگر ،مسلماً اقتصاد امروز ما وضعیت بهتری داشت.
عــاوه بــر الزاماتــی کــه در بــاال اشــاره شــد ،تمــام تــاش دولــت بایــد بــرای
بهبــود شــاخصهای اقتصــادی ،هــمجهــت رونــق کسـبوکار داخلــی و هــم جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی باشــد کــه از مشــخصات جــدی ایــن حرکــت ،کاهــش
بنــگاهداری دولــت اســت؛ و از ســوی دیگــر بــه حداقــل رســاندن دخالــت دولــت در
امــور اقتصــادی و جلوگیــری از تغییــرات مکــرر تعرفههــا کــه باعــث ناامنــی و
بیثباتی در اقتصاد کشور میشود.
در نهایــت ،دولتــی چابــک و اقتصــادی کمتــر فســادزده میتوانــد بــا ایــن حجــم
از پتانســیلهای درونیشــده بــرای هــر گــروه ســرمایهگذار خارجــی و داخلــی
جــذاب باش ـد .تنهــا بایــد در نظــر داشــت کــه هــدف اصلــی از یــاد نــرود .اقتصــاد
آزاد ،رقابتــی و ســالم اســت کــه زمینهســاز توســعه کس ـبوکارها و ایجــاد اشــتغال
میشــود .بهتــر اســت امــروز بــا نگاهــی ملــی و بلندمــدت همگــی بــا وحــدت در
مسیری حرکت کنیم که این مهم محقق شود.

فرصتی که ترامپ ساخت
دوران انزوای اقتصاد ایران تمام شده است

*

طــی ماههــای گذشــته ایــن نگرانــی ذهــن فعــاالن اقتصــادی را بــه خــود
مشــغول کــرده بــود کــه در صــورت خــروج احتمالــی امریــکا از توافــق هســتهای چــه
سرنوشــتی آینــده اقتصــاد کشــور را تهدیــد میکنــد؟ امــا اظهارنظرهــای ترامــپ و
مواضــع او نشــان داد کــه حتــی امریــکا هــم نمیتوانــد بــه ســادگی و بــدون در
نظرگرفتــن معــادالت جهانــی در مــورد برجــام تصمیمگیــری یکطرفــه
داشتهباشــد .رئیسجمهــور امریــکا در ســخنرانی خــود بیــش از آنکــه بــه ارائــه
دالیــل منطقــی و واقعبینانــه در مــورد برجــام بپــردازد ،بــه ســمت توهیــن بــه
ایــران و اســتفاده از ابزارهــای تبلیغاتــی همیشــگی خــود رفــت و در نهایــت هــم
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 هســتهای اتحــاد عمومــی علیــه ایــران
وجــود داشــت و محصــول آن نیــز انــزوای عمومــی بــرای ایــران بــود .امــا حــاال همــه
فاکتورهــای منفــی چرخــش 180درج ـهای کردهاســت .ســخنرانی ترامــپ را تنهــا
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مقامــات دو کشــور همپیمــان امریــکا تاییــد کردنــد .در ســوی مقابــل همــه بــه
مخالفــت بــا آن پرداختنــد و اکثــر مجامــع بینالمللــی و کشــورهای اروپایــی در رد
ادعاهــای ترامــپ صحبــت کردنــد .چنیــن واکنشهایــی نشــان میدهــد کــه ایــران
دیگــر تنهــا نیســت و در واقــع ایــن ســخنرانی نهتنهــا ضــرر و زیانــی برای کشــورمان
نداشــت ،بلکــه بیشــتر آســیبهای آن بــه امریــکا بازگشــت .از ســوی دیگــر و در
بعــد داخلــی هــم نهتنهــا صحبتهــای رئیسجمهــور امریــکا در اتحــاد مــردم
تاثیــر منفــی نداشــت ،بلکــه باعــث ایجــاد انســجام و همبســتگی بیشــتری در ارکان
نظام با ملت شد.
خوشــبختانه نظــام تصمیمگیــری کشــور هــم بــه ایــن جمعبنــدی رســیده کــه
بایــد از مزیــت برجــام نهایــت اســتفاده را بــرد .بــه طــور خــاص ،ابــاغ ســند اقتصــاد
مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری مســیر پیشــرفت و توســعه کشــور را
مشــخص کردهاســت .ســند اقتصــاد مقاومتــی بــه موضــوع دروننگــری و برونزایــی
اشــاره میکنــد کــه قطعــا دس ـتیابی بــه ایــن هــدف بــا اتــکا بــه اثــرات برجــام
ممکــن میشــود .اقتصــاد ایــران پتانســیلهایی ذاتــی دارد کــه اســتفاده از آنهــا بــه
ابــزار روز جهــان و تعامــل ســازنده و دوطرفــه بــا کشــورهای توســعهیافته در زمینــه
اقتصــاد نیازمنــد اســت .در چنیــن شــرایطی بایــد تمــام زیرســاختهای مــورد نیــاز
داخلــی و بینالمللــی بــرای تحقــق اهــداف عالــی مهیــا شــود .امــا از دو منظــر
میتــوان بــه آینــده روابــط اقتصــادی ایــران و کشــورهای دیگــر جهــان ،بهخصــوص
پس از سخنرانی ترامپ توجه داشت:
الــف) تهدیــد -محافظــهکاری :اقتصــاد ایــران محــور روابــط خــود را بــا
کشــورهای اروپایــی قــرار دادهاســت .متاســفانه رفتارهــای خــارج از عــرف دیپلماســی
امریــکا موجــب میشــود تــا شــرکتهای اروپایــی کــه بــا ایــن کشــور نیــز در
ارتبــاط هســتند در مــورد رابطــه بــا ایــران بــا محافظـهکاری 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.
ب) تهدیــد -فرصــت :اظهارنظرهــای ترامــپ جامعــه اقتصــادی جهــان را
مطمئــن ســاخت کــه دیــوار برجــام بــه ایــن ســادگیها نمیریــزد و امریــکا نیــز بــا
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وجــود شــعارهایی کــه در دوره انتخابــات ایــن کشــور بیــان میشــد ،بــه تنهایــی
پتانسیل مواجهه با ایران را ندارد.
در ایــن مقطــع نیــاز اســت کــه اقتصــاد ایــران در مــورد رفتارهــای داخلــی خــود
دســت بــه بازنگریهــای جــدی بزنــد تــا از فرصــت بهدســتآمده نهایــت انتفــاع
نصیــب کشــور شــود .دولــت گام اول را بــه درســتی برداشتهاســت .خوشــبختانه در
پنــج ســال گذشــته ثبــات اقتصــادی در کشــور بــه وجــود آمــد و هیجاناتــی کــه در
قیمتهــا وجــود داشــت ،از میــان رفتهاســت .کاهــش تــورم از  40درصــد بــه 10
درصــد هــم تاییدکننــده ایــن موضــوع اســت .آنچــه رخ داده ،برداشــتن قدمهــای
اولیــه در جهــت استحکامبخشــی بــه اقتصــاد کشــور بودهاســت .البتــه پیــش از
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 میگیــرد و ممکــن اســت بــاز هــم در بــازار ایــن نوســانات نمایــان
شــود .بنابرایــن بهتــر اســت کــه از هماکنــون بــه فکــر چارهاندیشــی بــرای حفــظ
ثبــات بــازار باشــیم .بایــد بتوانیــم خودمــان را در مقابــل تصمیمــات احتمالــی ایزولــه
کنیــم و اقتصادمــان را محکمتــر کنیــم و ایــن زمانــی رخ خواهــد داد کــه هــم در
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 چالشهایــی را کــه
پیش رویمان بوده و هست ،هرچه سریعتر و باقاطعیت حل و فصل کنیم.
بــه طــور حتــم نوســانات ارزی یکــی از چالشهــای اقتصــادی ایــران اســت کــه
بایــد هرچــه زودتــر برطــرف شــود .بــه موضــوع تکنرخــی و واقعــی شــدن نــرخ ارز
در ســال گذشــته بارهــا اشــاره شــده اســت؛ اولیــن جایــی کــه بالفاصلــه بعــد از یــک
ش خصوصــی از دولــت ایــن
تالطــم اثــر میپذیــرد ،بــازار ارز اســت .انتظــار بخــ 
اســت کــه بــا توجــه بــه واقعیتهایــی کــه در کشــور وجــود دارد بــازار ارز را مدیریــت
کنــد .تکنرخــی شــدن ارز عامــل مهمــی اســت کــه میتوانــد در ثبــات اقتصــادی
مــا موثــر باشــد .واقعیســازی نــرخ ارز ایــن فرصــت را مهیــا میکنــد کــه بهجــای
هیجانــات سیاســی و خــارج از چارچــوب اقتصــاد ،ایــن نظــام منطقــی بــازار باشــد
کــه در مــورد قیمتهــا تصمیــم میگیــرد .ورود دولــت بــه ایــن حــوزه نیــز از
جایگاه حاکمیتی و نظارتی صورت میگیرد.
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دومیــن موضوعــی کــه میتوانــد بــه انســجام داخلــی و اقتصــاد کشــور کمــک
کنــد ،بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار اســت ،بایــد پذیرفــت کــه تولیدکننــدگان و
کارآفرینــان کشــور دچــار مشــکالتی در کسبوکارهایشــان هســتند؛ دولــت بیــش از
انــدازه بــزرگ اســت و دخالتهــای گا هوب ـیگا ِه آن در اقتصــاد موانــع زیــادی بــرای
کس ـبوکار ایجــاد کردهاســت .محصــول ایــن رفتارهــا جایــگاه نهچنــدان مطلــوب
ایــران در شــاخصهای مربــوط بــه فضــای کســبوکار اســت .بــدون شــک
ســرمایهگذاران خارجــی پیــش از ورود بــه ایــران بــه ایــن شــاخصها توجــه
میکننــد و جــای تاســف اســت کــه بــا وجــود ایــن حجــم از پتانســیل درون اقتصــاد
ایــران ،فضــای عمومــی اقتصــاد مطلوبیتــی بــرای آنــان رقــم نمیزنــد .بــه طــور
خــاص در ایــن زمینــه میتــوان بــه مجوزهــای زائــدی اشــاره کــرد کــه اقتصــاد
ایــران را محاصــره کــرده و بــه حالــت خفگــی رساندهاســت .در برنامــه ششــم بــه
ایــن موضــوع اشــاره شــده و پیــش از ایــن هــم در جریــان تصویــب و اجــرای قانــون
بهبــود مســتمر فضــای کس ـبوکار ،در مــورد حــذف ایــن قوانیــن اظهارنظرهایــی
صــورت گرفتهبــود ،ولــی در نهایــت همچنــان وضعیــت ســابق پابرجــا ماندهاســت.
ایــن اقــدام بایــد یکــی از اولویتهــای اصلــی دولــت در ایــن دوره باشــد کــه هــم
مجوزهای اضافه را حذف کند و هم دخالتهای دولتی کاهش پیدا کند.
همچنیــن اصــاح نظــام بانکــی یــک شــاخص مهــم در مســیر رشــد کشــور
اســت .ســود بانکهــا بــه تســهیالت ،یارانــه نقــدی کــه پرداخــت میشــود و قیمــت
ارزان ســوخت باعــث میشــود کــه افــراد پولشــان را در بانــک بگذارنــد و دیگــر
نیــازی بــه کار کــردن نداشــته باشــند و بــدون دغدغــه زندگــی کننــد .دولــت بایــد
بحــث یارانههــا و ســود بانکهــا را اصــاح کنــد؛ اگــر ایــن اصالحــات صــورت
نگیرد نمیتوانیم انتظار جذب سرمایهگذاری داشته باشیم.
ش خصوصــی ایــران ایجــاد بســترهای مناســب کس ـبوکار بــرای
خواســته بخ ـ 
توســعه اقتصــاد ایــران اســت .در چنیــن فضایــی دیگــر فقــر نیــز وجــود نــدارد و
مــردم هــم در رفــاه زندگــی میکننــد .دولــت بایــد بتوانــد بــا برنامهریــزی راهبــردی
بــه نقطـهای 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
اولویتهایی برای اصالح نظام بانکی

*

نظــام بانکــی بــه یکــی از مهمتریــن معضــات اقتصــادی کشــور تبدیــل شــده
و بــه تعبیــری بانکهــا از ســرویسدهی بــه اقتصــاد کــه یکــی از اصلیتریــن
کارهایشــان اســت ،بازماندهانــد و خبــری از تجدیــد ســاختار آنهــا نیســت .بــه همیــن
دلیل از دو منظر میتوان به موضوع بحران نظام بانکی پرداخت.
الف .قانون

قانــون پولــی و بانکــی کشــور در ســال  1351بــه تصویــب رســید .بعــد از پیروزی
انقــاب یکــی از مســائل عمــده کــه دغدغــه همــه مســئوالن و بهخصــوص روحانیــون
بــود بــه بحــث عملیــات بانکــی بــدون ربــا مربــوط میشــد .در همــان روزهــا
براســاس مصوبــه شــورای انقــاب تمــام بانکهــای خصوصــی مصــادره و در
بانکهــای دولتــی ادغــام شــدند و بــه کار کلیــه صرافیهــا کــه در امــر مبــادالت
* سرمقاله شماره  66ماهنامه آیند هنگر /آذر 1396
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ارزی و ریالی اشتغال داشتند پایان دادهشد.
بــاور همــگان ایــن بــود کــه نظــام بان ـکداری اســامی بایــد صرفــا در قالــب
قرضالحســنه و عقــود اســامی صــورت پذیــرد .در همــان روزهــای ابتــدای انقــاب
ســازمان اقتصــاد اســامی هــم بــا دیــدگاه منطبــق بــر موازیــن اســامی توســط
خیــر قصــد داشــت نظــام بانکی اســامی
تعــدادی از روحانیــون و جمعــی از بازاریــان ّ
را راهانــدازی و اداره کنــد ولــی پــس از مدتــی مشــخص شــد کــه ایــن ایــده بــه
سادگی قابلیت اجرایی و انطباق با واقعیتهای نظام بانکی را ندارد.
بــا آغــاز جنــگ و شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور از جهــت درآمدهــای نفتــی،
رکــود ،هزینههــای بــاالی جنــگ و شــناخت بیشــتر مســئوالن از مســائل اقتصــادی
پیــدا کــرده بــود ،بحــث بانــک و بانـکداری بــه عنــوان یکــی از چالشهــای اصلــی
اقتصــادی مطــرح شــد .بــر اســاس همــان احســاس نیــاز ســال  1362قانــون عملیات
بانکــی بــدون ربــا بــا هــدف حــذف قــرض ربــوی و اســتفاده از عقــود اســامی در
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 نهتنهــا چنیــن فرصتــی را نــداد بلکــه کمبــود بودجــه دولــت در
تمــام ســالیان بعــد از انقــاب و نیــاز بــه بازســازی کشــور مشــکالت بانکهــا را
روزبهروز پیچیدهتر کرد.
بــا گذشــت بیــش از  30ســال از تصویــب ایــن قانــون و توســعه نظــام بانکــی
کشــور عــدم کارآیــی و کارآمــدی قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا بــر همــگان
اثبات شد هاست.
در دولــت نهــم اصــاح قانــون بانکــی بــا تدویــن لوایــح دوگانــه بان ـکداری و
بانــک مرکــزی کلیــد خــورد امــا بــه ســرانجام نرســید .در اردیبهشــت ســال 1394
یــک فوریــت طرحــی کــه توســط تعــدادی از نماینــدگان تهیــه شــده بــود بــه
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
میشــود کــه ایــن وعــده عملــی نشــد و در نهایــت ســال  1395طــرح اصــاح
قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا بــر اســاس ســازوکارهای اصــل  85قانــون اساســی
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بــه تصویــب رســید ،ولــی بــا توجــه بــه وقــت کــم و پایــان مجلــس و مخالفتهــای
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 شدهبود).
اکنــون مجــدد الیحــه قانــون بان ـکداری در مجلــس در دســت بررســی اســت
که باید به چند نکته در مورد آن توجه کرد:
اول :بــا توجــه بــه اینکــه بانــک و بانـکداری پدیــدهای جدیــد اســت کــه در دو
یــا ســه قــرن اخیــر در کشــورهای توســعهیافته ایجــاد شــده ،بایــد تجربــه آنهــا را
در نظر گرفت.
دوم :بهتــر اســت تحلیــل درســتی از ناکامــی و ناکارآمــدی قانــون فعلــی توســط
کارشناسان صورت گیرد.
ســوم :ایــن تصــور را بایــد از ذهــن دور کــرد کــه میتــوان بــا بهکارگیــری
تعدادی از مفاهیم اسالمی ،بانکداری اسالمی ایجاد کرد.
ب .بحران فعلی

آنچــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد ،ریشـههای تاریخــی بحــران بانـکداری
در ایــران و فوریتهــای پیــش رو بــود .امــا اکنــون زمــان مناســبی اســت کــه بــه
مشــکالت ریشــهای و ســاختاری توجــه کــرد .از جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد
اشاره کرد:
اول :نیــاز بــه نظــارت جــدی بانــک مرکــزی بــر بانکهــا بــه شــدت احســاس
میشود.
دوم :بهتــر اســت بــا دقــت کارشناســی بانکهــای خــوب از بانکهــای بــد
تفکیک شوند.
ســوم :موسســات مالــی و اعتبــاری بــه بحرانــی اجتماعــی -اقتصــادی تبدیــل
شدهاند که باید تعیین تکلیف شوند.
چهــارم :شــرایط حاکــم بــر نظــام بانکــی ایــران بــا اســتانداردهای جهانــی
همخــوان نیســت و بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت بازنگــری در وضعیــت بانکهــا بــا
این نگاه صورت گیرد.
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پنجــم :بانکهــا بایــد در مــورد داراییهــای منجمــد خــود فکــری جــدی
بکنند .این منابع به صورت خاص در بخش مسکن قفل شدهاند.
بایــد در نظــر داشــت کــه اقتصــاد ایــران در دوره کنونــی بــه جــذب ســرمایه
ایرانیــان مقیــم داخــل و خــارج و همچنیــن ســرمایهگذاران خارجــی بــرای حرکــت
در جهــت رونــق شــدیدا نیــاز دارد .بــه همیــن دلیــل موضــوع اصــاح ســاختار نظــام
بانکــی ضــرورت مییابــد .بــه همیــن جهــت میتــوان از تجربــه جهــان در ایــن
عرصــه اســتفاده کــرد .پیــش از ایــن چندینبــار در امریــکا ،ژاپــن و ســوئد تجدیــد
ســاختار نظــام بانکــی صــورت گرفتـ ه و همگــی هــم بــا موفقیــت همــراه بودهاســت.
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 میتوانــد بحــث را تــا حــدودی روشــن
کند:
ژاپــن :اوایــل دهــه  ،1990ژاپنیهــا بــرای عبــور از بحــران نظــام بانکــی اقــدام
بــه کوچــک کــردن ترازنامــه بانکهــا کردنــد .بــه ایــن معنــا کــه بانکهــا تصمیــم
گرفتنــد داراییهــای خودشــان را کاهــش دهنــد و وجــوه حاصــل را صــرف
بازپرداخــت بدهیهــای گرانقیمتتــر کننــد .در گام بعــدی از بانکهــا خواســته
شــد اگــر مطالباتــی در ترازنامــه وجــود دارد کــه سررســید شــده آنهــا را بــه روش
بهینــه وصــول کننــد و پــس از آن بدهیهــای گرانقیمــت خــود را واریــز کننــد.
همزمــان بانکهــای ژاپنــی مســتغالت اضافــی خودشــان را بــر اســاس قیمــت بــازار
و نــه نیازشــان (منظــور تصــور قیمتــی اســت) فروختنــد و داراییهــای منجمدشــان
را بــه چرخــه بازگرداندنــد .از ســوی دیگــر آنهــا ســپردههای گرانقیمــت خــود را
واریز کردند و به سمت چابکسازی و مدیریت اقتصادیتر منابعشان رفتند.
کــره جنوبــی :ایــن کشــور یــک نمونــه موفــق دیگــر در مدیریــت بحــران بانکــی
اســت .کــره جنوبــی بــا تعــداد زیــادی بانــک ورشکســته مواجــه بــود .دولــت بــا
تزریــق منابــع و مدیریــت ،تعــداد  33بانــک را طــی  6مــاه بــه  17بانــک کاهــش داد.
بــه ایــن معنــی کــه تعــدادی از بانکهــا بــا هــم ادغــام شــدند .کــره جنوبــی اعتقــاد
داشــت بانکهــا یــا موسســاتی کــه در اقتصــاد قــدرت رقابــت ندارنــد بایــد از بیــن

بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران 157

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 اصــاح ســاختار اساســی بانکهــا
کــرد .امــا نقطــه کانونــی رفتارهــای اصالحــی ترکیــه ،هزینــه کــردن بــود بــه طــوری
کــه ترکیــه وام بســیار ســنگینی از صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای ایــن اصالحــات
دریافت کرد .اصالح ساختار نیاز به هزینه دارد.
هرســه تجدیــد ســاختار تصمیمــات جســورانه و بهموقعــی تلقــی میشــوند کــه
نجاتبخــش اقتصــاد ســه کشــور بودنــد .امــروز اقتصــاد ایــران هــم بــه چنیــن
الگوهایی نیاز دارد.
بازنگــری ســاختاری بــه ایــن معنــا اســت کــه نظــام تدبیــر کشــور بــاز هــم بــه
تعریــف مجــددی از کارکــرد اصلــی بانــکداری برســد .بهکارگیــری روشهــای
مقطعــی درمــان دردهــای اقتصــادی کشــور نیســت .موضــوع اساســی ایــن اســت که
امــروز همــه در کشــور بپذیرنــد کــه بایــد بــه ســمت اصــاح حرکــت کــرد .دیگــر
زمان شعار نیست.

مهاجرت خسارت غیرقابل جبران
درباره اثرات اقتصادی پدیده مهاجرت بر کشور

*

اخیــرا خبــری منتشــر شــده کــه نشــان میدهــد حــدود  1.5میلیــون ایرانــی
در آســتانه مهاجــرت قــرار گرفتهانــد .صرفنظــر از اینکــه ایــن خبــر تــا چــه انــدازه
بــه واقعیــت نزدیــک باشــد ،میتــوان بیــان داشــت کــه مهاجــرت و بهخصــوص
مهاجــرت نخبــگان در ایــران مســئلهای جــدی شدهاســت کــه بایــد در مــورد آن
فکــر کــرد .بخــش قابــل توجهــی از ایــن مشــتاقان مهاجــرت را جمعیــت جــوان
تحصیلکــردهای تشــکیل میدهنــد کــه ســالها نظــام آموزشــی کشــور بــرای
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 میکننــد .چنــد هفتــه قبــل گزارشــی در یکــی از رســانههای کشــور منتشــر
شــده بــود کــه نشــان مـيداد از برنــدگان چنــد دوره المپیادهــای علمــی کشــور کــه
جمعیتشــان بــه  150نفــر ميرســید ،بــه غیــر از یــک نفــر  149نفــر دیگــر مهاجــرت
کردهاند.آیــا ایــن اتفــاق را تنهــا میتــوان بــه عنــوان یــک مشــکل عــادی خالصــه
* سرمقاله شماره  67ماهنامه آیند هنگر /دی 1396
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کرد؟
موضــوع مهاجــرت تنهــا یــک بحــث انســانی و محــدود بــه حوزههــای
جامعهشناســی نیســت .مهاجــرت بــرای اقتصــاد ایــران خســارتهای مالــی بــه
همــراه دارد .بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه داشــت کــه مهاجــرت گســترده
شهروندان چند اثر جانبی غیرقابل انکار دارد که برخی از آنها چنیناند:
اول :افــراد باقیمانــده و بهخصــوص نیروهــای کارآزمــوده دائمــا بــا خــود در
ایــن کلنجــار هســتند در صورتــی کــه ماننــد همدورهایهــا یــا همکارانشــان
مهاجــرت ميکردنــد ،فرصــت بهتــری بــرای زندگــی داشــتند .محصــول ایــن فکــر
کاهــش میــزان عالقــه و تمایــل آنهــا بــه کار فعلیشــان اســت و در نتیجــه میــزان
بهرهوری بهشدت کاهش ميیابد.
دوم :مهاجــرت اساســا یــک پدیــده اقتصــادی و اجتماعــی نامطلــوب اســت
چراکــه فــرد مهاجــر اثــرات غیرقابــل انــکاری در حلقــه اطرافیــان خــود دارد .بــه ایــن
معنــا کــه نبایــد انتظــار داشــت در صــورت مهاجــرت یــک عضــو خانــواده ،دیگــر
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
فــرد مهاجــر میماننــد و در نتیجــه ذهنشــان بــرای عمــل بــه برنامههــای کاری
خالقانه یا رو به جلو مهیا نیست.
ســوم :فضــای اقتصــاد جهانــی سراســر رقابــت اســت .وقتــی مــا جــوان نخبـهای
را بــه کشــورهای منطقــه یــا اروپایــی ميفرســتیم ،در واقــع امــکان تولیــد کاال،
صنعــت یــا محصولــی را بــه آن کشــور دادهایــم و دقیقــا همــان امــکان را از خودمــان
ســلب کردهایــم .مهاجــرت را تنهــا بــه نیروهــای دانشــگاهی خالصــه نکنیــد و تصــور
کنیــد کــه یــک قالیبــاف یــا یــک طــراح نخبــه ایرانــی بــه آنســوی مرزهــا مـیرود.
محصــول ایــن اســت کــه کشــور هــدف ،حــاال یــک بافنــده ماهــر فــرش پیــدا کــرده
و میتوانــد تولیــد قابــل عرضــه داشــته باشــد و مــا هــم دیگــر آن اســتعداد و امــکان
را نداریــم .بــه معنایــي در عرصــه رقابــت ،بــازی بــه نفــع طرفهــای مقابــل تغییــر
ميکنــد .بهطــور مشــخص درمــورد صنعــت فــرش و پســته همیــن اتفــاق هــم
افتاد.
در مــورد ایــران آمارهــای دقیقــی وجــود نــدارد بــه طــوری کــه برخــی برآوردهــا
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نشــان ميدهــد نزدیــک بــه  5.5میلیــون نفــر از ایرانیهــا در آنســوی مرزهــا
زندگــی ميکننــد و ایــن یعنــی کشــور از مزیــت همراهــی و اســتفاده از تــوان آنهــا
بیبهــره اســت .آمــار مرکــز جهانــی مهاجــرت هــم نشــان ميدهــد در ســال ،2015
 1.40درصــد از کل جمعیــت ایــران خــارج کشــور زندگــی میکننــد .در ســال
 1388وزارت علــوم اعــام کــرد ،از ابتــدای انقــاب از میــان  12هــزار دانشــجویی
کــه بــا هزینــه دولــت بــه کشــورهای مختلــف رفتهانــد 400 ،نفــر بازنگشــتهاند و
همچنیــن  60هــزار دانشــجوی ایرانــی در خــارج از ایــران تحصیــل میکننــد.
براســاس آمارهــای رســمی نســبت خــروج فارغالتحصیــان از ایــران بــه تعــداد کل
ایــن افــراد  15درصــد اســت .تعــداد مهاجــران ایرانــی بــه آنســوی مرزهــا تــا ســال
 1357تنها  50هزار نفر بودهاست.
مهاجــرت نخبــگان چنــان رواج داشتهاســت کــه در چنــد ســال گذشــته
صنــدوق بینالمللــی پــول ،ایــران را از ایــن نظــر در رتبــه نخســت جهــان قــرار داد.
بــه هرحــال اعــداد گویــای ایــن موضــوع اســت کــه مهاجــرت بــه بحثــی جدیتــر
از همیشــه در اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت .نیروهــای نخبـهای ماننــد مرحــوم
مریــم میرزاخانــی ،فیــروز نــادری و ...همگــی از دل همیــن جامعــه و اقتصــاد بــه
کشــورهای دیگــر رفتهانــد .البتــه و صدالبتــه ســؤالی اساســی هــم وجــود دارد،
اینکــه آیــا اگــر ایــن نخبــگان در ایــران باقــی ميماندنــد ،احتمــاال بــه ایــن میــزان
بازدهــی و اعتبــار ميرســیدند؟ بــه نظــر میرســد ســاختار حاکــم بــر اقتصــاد ایــران
چنــان نیســت کــه بتوانــد ایــن افــراد صاحــب آینــده را بــه جایگاهــی درخشــان
برســاند .کمااینکــه بســیاری از نخبــگان دیگــر هــم در کشــور ماندنــد ولــی امــروز
اثــری از آنهــا در اقتصــاد نمیتــوان یافــت یــا اگــر اثرگــذار هــم باشــند ،بــه انــدازه
نمونههای 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،
فعــال و صاحــب خالقیــت و دانــش قلمــداد کــرد کــه تنهــا بــرای دس ـتیابی بــه
ـی آنســوی مرزهــا شــدهاند .ایــن گــروه در صورتــی کــه
شــغل و زندگــی بهتــر راهـ ِ
در ایــران وضعیــت کاری مناســبی پیــدا کننــد و امــکان زیســت مناســب داشــته
باشــند ،احتمــاال دســت بــه مهاجــرت نمیزننــد .بخشــی از دالیــل مهاجــرت نخبگان
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کشــور بــه آنســوی مرزهــا بــه موضــوع زیســت شــهروندی مربــوط اســت .ایــن افراد
عالقــهدارنــد در آســایش و امنیــت زندگــی کننــد و گاهــی بــه دلیــل برخــی
تصمیمگیریهــا احســاس امنیــت در آنهــا از بیــن مــیرود .محصــول ایــن اتفــاق
پیــش کشــیده شــدن گزینــه مهاجــرت بــرای جوانانــی اســت کــه در هرجــای دیگــر
دنیــا هــم میتواننــد شــغل و زندگــی داشتهباشــند .متاســفانه طــی ســالهای
اخيــر ایــران بیــش از انــدازه سیاســی و بــه معنايــی سیاس ـتزده شدهاســت .ایــن
سیاســتزدگی احســاس آرامــش و امنیــت را بــه خطــر میانــدازد و موضــوع
مهاجــرت را بــاز هــم پیــش میکشــد .نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه مهاجــران
ایرانــی در کشــورهای دیگــر بــه دلیــل اينكــه شــهروند درج ـهدو تلقــی میشــوند،
خــود را از مناقشــات داخلــی کــه ميتوانــد سیاســی یــا اجتماعــی خــاص کشــور
مقصــد باشــد کنــار میکشــند و عمــا زیستشــان در فضایــی بــه شــدت آرام و فــارغ
از احــواالت پیرامونــی صــورت میگیــرد .اتفاقــا ایــن نــوع رفتــار بــرای آنهــا کــه از
جــوی سیاس ـتزده بــه فضایــی آرام رفتهانــد ،مطلوبیــت هــم بــه همــراه م ـیآورد.
نسـلهای بعــدی ایــن ایرانیــان مهاجــر بــه دلیــل اینکــه هیــچ اتصالــی بــه فرهنــگ
ایرانــی ندارنــد ،عمــا نشــانی از هویــت ملیشــان را بــروز نمیدهنــد و اینگونــه
یــک نســل نخبــه از کشــور دور میشــود .بــرای درک بهتــر ایــن وضعیــت بهتــر
اســت بــه آمارهــای صندوقبینالمللــی پــول توجــه شــود کــه نشــان میدهــد
ایــران در بیــن  91کشــور جهــان از نظــر فــرار مغزهــا رتبــه اول را در اختیــار دارد و
ســالیانه تــا  180هــزار نفــر بــا تحصیــات عالیــه از کشــور خــارج میشــوند .طبــق
آمــار صنــدوق بینالمللــی پــول هماکنــون بیــش از  ۲۵۰هــزار مهنــدس و پزشــک
ایرانــی در امریــکا هســتند .طبــق آمــار رســمی اداره گذرنامــه ،در ســال  ۸۷روزانــه
 ۱۵کارشــناس ارشــد ۴ ،دکتــر و ســاالنه  ۵۴۷۵نفــر لیسانســيه از کشــور مهاجــرت
کردنــد .ایــن اعــداد تاییدکننــده وضعیــت نامطلــوب ایــران در مــورد پدیــده مهاجرت
است.
امــا موضــوع نگرانکننــده ایــن اســت کــه آیــا راهــکاری بــرای نگــه داشــتن
طیــف مهاجــران اقتصــادی وجــود دارد؟ حســرت بــزرگ همینجاســت کــه اقتصــاد
ایــران پتانســیلهای ذاتــی بســیاری دارد کــه ميتــوان بــا بهرهگیــری از آنهــا بــه
اقتصــادی قابــل رشــد رســید و در ایــن صــورت اســت کــه مقــداری از بــار مهاجــرت
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کاسته میشود.
بــه همیــن جهــت وقتــی در مــورد موضوعــات صرفــا اقتصــادی ماننــد بهبــود
محیــط کس ـبوکار ،کاهــش حجــم بوروکراســی حاکــم بــر اقتصــاد ،رفــع قوانیــن
مزاحــم ،بهبــود وضعیــت ســاختارهای نظــام مالیاتــی ،بانکــی و ارزی ،مبــارزه بــا
فســاد ،ایجــاد فضــای رقابتــی در اقتصاد ،ایجــاد شــفافیت و در یک کالم بهینهســازی
ســاختار اقتصــادی صحبــت میشــود ،تنهــا اقتصــاد نیســت کــه نفــع میبــرد و
ایــن جامعــه اســت کــه از ثمــرات زندگــی بهتــر شــهروندان کشــور بهرهمنــد
میشود.
یــک نمونــه ســاده در نظــام اقتصــادی ایــران موضــوع استارتآپهاســت .تنهــا
طــی دورهای کوتــاه و بــه ســبب ایجــاد بســترهای اینترنتــی و قانونــی ،موجــی از امید
در میــان جوانــان تحصیلکــرده ایجــاد شــد و آنهــا از ایــن فضــا بــرای خلــق
بنگاههایشــان اســتفاده کردنــد .البتــه بمانــد کــه مدتــی بعــد فشــارهای مملــوم و
ناملمــوس اقتصــادی ،همــان عرصــه را هــم تنــگ کــرد ولــی حداقــل طــی زمانــی
مشــخص بخشــی از نیروهایــی کــه ممکــن بــود بــرای خلــق فرصــت شــغلی مناســب
از کشــور مهاجــرت کننــد در ایــران باقــی ماندنــد و بنگاههــای خالقیتمحــور را
تاســیس کردنــد .جــان کالم اینکــه جامعــه و اقتصــاد هــردو بــه یکدیگــر اتصالــی
ناگسســتنی دارنــد .بهبــود ایـندو بایــد همزمــان صــورت گیــرد و البتــه کــه اقتصــاد
اولویتهــای بیشــتری دارد ولــی بایــد دقــت داشــت کــه موضوعــات بــه ظاهــر
ـی عظیمــی
اجتماعــی ماننــد مهاجــرت در میانمــدت میتواننــد چــه اثــرات تخریبـ ِ
بــر پیکــره اقتصــاد ایــن ســرزمین داشتهباشــند .بــا ایــن نــگاه موضــوع بازســازی
اقتصــاد ایــران هــم بــه امــری ملــی تبدیــل میشــود کــه دیگــر در دایــره تنــگ
اختالفــات سیاســی و جناحــی نمیگنجــد .بــرای اینکــه از رنــج مهاجــران کــم
کنیم ،باید زودتر به فکر بازسازی اقتصاد این کشور باشیم.

امید و کارآفرینی
بخشخصوصی ایران فرهنگ امید و کار را ترویج میکند

*

ش خصوصــی ایــران اســت.
«امیــد و کارآفرینــی» ،ایــن شــعار امــروز بخــ 
صاحبانکســبوکار همچــون بســیاری از دلســوزان کشــور بــا تمــام تــوان در
جسـتوجوی راهحلــی بــرای توســعه اقتصــاد ایــران هســتند و همیــن میــل درونــی
اســت کــه آنهــا را همچنــان در صحنــه کار و تــاش نگــه داشتهاســت .در میانــه
دیمــاه ،اتــاق تهــران بــرای دومیــن ســال متوالــی مراســم اعطــای نشــان کارآفرینــی
امینالضــرب را برگــزار کــرد و طــی آن از کارآفرینــان کشــور تقدیــر بــه عمــل آورد.
هــدف پارلمــان بخــشخصوصــی ایــن اســت کــه گفتمــان کارآفرینــی و امیــد را در
جامعــه توســعه دهــد و اعطــای نشــان کارآفرینــی امینالضــرب از ایــن جهــت
صــورت میگیــرد کــه هــم بــه جامعــه ،هــم دولــت و هــم صاحبــان کســبوکار
ش خصوصــی ایــران بــا چــه ســابقهای برآمــده و امــروز
یــادآوری کنیــم کــه بخــ 
چطــور بــا ســختی و مشــکالت بــه کار ادامــه میدهــد و همچنــان امیــد بــه جامعــه
تزریــق میکنــد .امــا امــروز چالــش اول کشــور نــگاه دولــت اســت .متاســفانه
* سرمقاله شماره  68ماهنامه آیند هنگر /بهمن 1396
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ش خصوصــی
دولتهــا طــی چهــار دهــه گذشــته نــگاه خوشبینانــهای بــه بخــ 
نداشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه تاریــخ صنعــت و تجــارت ایــران اثبــات
میکند که دقیقا همین بخشخصوصی پیشگام توسعه بودهاست.
بازگشــت بــه یــک قــرن قبــل ایــن ادعــا را اثبــات میکنــد .دقیقــا در روزهایــی
کــه کشــور در تــب گرانــی ،بیپولــی ملــی و آشــفتگی سیاســی میســوخت،
گروهــی از تجــار ،صنعتگــران و اهــل پیشــه بــه همــت حــاج محمدحســن
امینالضــرب گالیهنام ـهای بــه حاکمیــت نوشــتند کــه در بنــدی درخشــان از ایــن
نامــه اشــاره شــدهبود 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 میدیدنــد کــه در
قحطــی جــان میدهنــد و دیوانســاالران هــم بیخبــر از ملــت بــه مانعتراشــی
در مقابــل کارهــا میپرداختنــد .روحیــه ملــی اهــل اقتصــاد بــه آنهــا ایــن جســارت
را داد کــه دل بــه دریــا بزننــد و وارد میــدان عمــل شــوند .ایــن گــروه در ســالهای
قحطــی چنــان حضــور جــدیاي در عرصــه خدمترســانی بــه جامعــه یافتنــد کــه
مدتــی بعــد در نظــر مــردم و اهــل بــازار احترامــی مثالزدنــی پیــدا کردنــد134 .
ســال قبــل بــه پــاس ایــن خدمــات و شایســتگیها ،حــاج محمدحســنامینالضــرب
مســئولیت ضرابخانــه و ضــرب ســکه را بــر عهــده گرفــت .پــس از حاج محمدحســن،
فرزنــد او حــاج محمدحســین بــا همتــی مثالزدنــی و عزمــی ملــی بــه صــدر
نماینــدگان مجلــس اول مشــروطه رســید و از ســر خیرخواهــی بــرای بقــای ایــن
نهــاد برآمــده از خواســته عمــوم ملــت بــه عنــوان یکــی از خیریــن تــا ماههــا
هزینههــای اداره مجلــس را تقبــل کــرد .او دلباختــه نــام ایــران و توســعه بــود و
تمــام توانــش را بــه کار بســت تــا مســیر پیشــرفت کشــور همــوار شــود .براســاس
چنیــن نگاهــی ،امینالضــرب در تکمیــل ســاختار راهآهــن در ایــران نقــش ایفــا کــرد
ش خصوصــی ایــران در
و مدتــی بعــد هــم بــرق را بــه ایــران آورد .ایــن کارنامــه بخـ 
یــک قــرن قبــل اســت .در روزهایــی کــه دولتهــای وقــت بهغیــر از فســاد،
هــدردادن منابــع ،خلــق بوروکراســیهای زايــد و دیوانســاالری جانفرســا ،کار
دیگــری نمیکردنــد .بخــش خصوصــی ایــران بــا نگاهــی مترقــی و در راه تحقــق
دموکراســی ،پارلمــان تخصصــی صاحبــان کســبوکار را پایــه گذاشــت و در
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شــکلگیری مجلــس اول مشــروطه نقشــي بیبدیــل بــازی کــرد .بخشخصوصــی
پویــای ایــران در دهههــای بعــدی مبتکــر صنایــع نویــن بــود و خروجــی آن ایجــاد
هــزاران شــغل بــرای جوانــان ایــن ســرزمین شــد .اینهــا بــرگ زریــن و درخشــانی از
ش خصوصــی ایــن ســرزمین
تاریــخ ایــران اســت .اینهــا تاریــخ واقعــی شــکوه بخ ـ 
است که باید به آنها بالید و در راه نشرش تا سرحد امکان تالش کرد.
امــروز ،بــا وجــود رکــود حاکم بــر اقتصــاد کشــور ،کارخانههــای بخــشخصوصی
همچنــان بــرای هــزاران جــوان ایرانــی شــغل آفریدهانــد .دقیقــا در روزهایــی کــه
برخــی صنایــع دولتــی بــا بهــرهوری پاییــن و بــا وجــود وابســتگی بــه منابــع نفتــی
از پرداخــت حقــوق کارکنانشــان بازماندهانــد ،بخــش خصوصــی پویــا و پرتــاش
ایــران حقــوق هــزاران کارگــر را میدهــد ،میلیاردهــا تومــان بــرای هزینــه بیمــه و
مالیــات بــه خزانــه دولــت واریــز میکنــد و میلیاردهــا دالر ارز صادراتــی بــه کشــور
وارد میکنــد .امــروز کارآفرینــان ایرانــی کــه نــه بــا ســرمایههای دولتــی و منابــع
نفتــی ،کــه بــا دســترنج تالششــان و بــا کمتریــن دارایــی و تنهــا بــا اتــکا بــه لطــف
خداونــد و سختکوشــی برخاســتهاند ،پایههــای صنایــع بزرگــی را گذاشــتهاند کــه
ش خصوصــی
میتــوان بــا غــرور آنهــا را بــه نمایــش گذاشــت .ایــن نقطــه غــرور بخـ 
ایــران اســت کــه کارخانههایــی برآمــده از دل کار شــبانهروزی ،تــاش بیوقفــه و
عزمــی بیمثــال بــه لطــف کارآفرینانــی مهجــور ،دلســوز ،عاشــق ایــن ســرزمین و
توســعهخواه تاســیس میشــوند و توســعه مییابنــد کــه حتــی گاهــی باعــث
حیــرت ناظــران و ســرمایهگذاران خارجــی هــم میشــوند .بایــد بــا نهایــت جســارت
ش خصوصــی ایــران هــم بــه تاریــخ و هــم بــه امــروز خــود میبالــد.
بگویــم کــه بخـ 
ش خصوصــی را بایــد بــه نمایشــگاهی بــرای عرضــه
امــروز کارخانههــای بخــ 
توانمنــدی و عــزت برآمــده از تــاش و خالقیــت تبدیــل کــرد .ایــن کارخانههــا ،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
امیدنــد .تشــنه زندگــی شــرافتمندانه و ب ـهدور از فقــر و درد .جوانــان کشــور الگــو
میخواهنــد تــا پلــه بــه پلــه رشــد کننــد و بهجــای مهاجــرت بــه آنســوی مرزهــا،
در همیــن آب و خــاک بــا افتخــار بــه زندگــی ادامــه دهنــد .ایــن فخــر جامعــه
کارآفرینــان ایــران اســت کــه روزی دســتفروش یــا کارگــری بودنــد کــه بــرای
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تامیــن یــک قــرص نــان پولــی در اختیــار نداشــتند و امــروز هزارانهــزار کارگــر در
کارخانههایشــان نــان میخورنــد و کاالهایشــان ماننــد ســفیران ایــن ســرزمین بــه
ش خصوصــی اســت کــه
سراســر جهــان صــادر میشــوند .ایــن ســند افتخــار بخ ـ 
بگویــم در یــک اســتان ،کارآفرینــی کــه تــا ســه دهــه قبــل کارگــری میکــرده،
جســورانه و بــدون ســرمایه رانتــی یکــی از بزرگتریــن کارخانههــای تولیــدی
کشــور را تاســیس کردهاســت .همــه مــا بایــد بــا غــرور اعــام کنیــم کارآفرینــی کــه
ســه دهــه قبــل تولیــدی کوچکــي در جنــوب تهــران داشــته ،امــروز یکــی از
بزرگتریــن کارخانههــای صنایــع غذایــی خاورمیانــه را اداره میکنــد .ایــن ســند
افتخــار یــک کارآفریــن اســت کــه بــه همــه ایــن گذشــته سرشــار از رنــج خــود ببالد
و امــروز بــا غــرور فریــاد بزنــد کــه همــان نوجــوان دســتفروش ،اکنــون هزینــه
زندگی 15هزار کارگر را میدهد.
جامعــه ایرانــی کــه در جســتجوی امیــد و زندگــی اســت ،میتوانــد نگاهــی
بــه زندگــی و زمانــه همیــن کارآفرینانــی بینــدازد کــه مهجــور و گمنــام بــا
کسبوکارشان امید را در جامعه ترویج میکنند.
جوانــان تحصیلکــرده و کوشــای ایــران امــروز بایــد بداننــد کــه میشــود از
خاکســتر فقــر هــم ققنوسهایــی ســر برآورنــد کــه جهــان را بــا دستاوردهایشــان
فتــحکننــد .امیــد یعنــی کارآفرینــی کــه توانســته بــا تحریمهــا بســازد و توســعه
یابــد ،امیــد یعنــی کارآفرینــی کــه توانســته کاال خلــق کنــد و برنــد بیافرینــد ،امیــد
یعنــی کارآفرینــی کــه بــدون رانــت و دسترســی بــه درآمدهــای نفتــی چــرخ
کارخانــهاش میچرخــد ،امیــد یعنــی کارآفرینــی کــه تنهــا بــا خلــق ایــده و بــا
اســتفاده از ابزارهــای روز بــه اســتارتآپی جهانــی تبدیــل شدهاســت .کارآفرینــی
همــان امیــد اســت .کارآفرینــان ایــران ســند افتخــار ایــن کشــورند .امــروز قهرمانــان
ایــن ســرزمین همیــن کارآفرینانــی هســتند کــه امیــد را در جامعــه زنــده نــگاه
ت و حاکمیــت و تمــام دســتگاههای فرهنگــی ایــران
میدارنــد .اگــر امــروز دولــ 
میخواهنــد شــور و نشــاط را بــه کشــور بازگرداننــد ،بایــد بــاز هــم بــه ســمت ایــن
کارآفرینــان برونــد و آنهــا را ماننــد اســطورههای عصــر معاصــر تبلیــغ کننــد .بخـش
خصوصــی ایــران نــه بــه صندلیهــای مدیریتــی ،نــه بــه پسـتهای دورهای دولتــی
و نــه بــه درآمدهــای نفتــی چشــمی ندوختهاســت .حــرف مــا حــرف یــک قــرن
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پیــش اســت کــه کار را بایــد بــه اهلــش بســپارید و عرصــه عمــل را بــه صاحبــان
کسـبوکار بســپارید و از آنهــا بخواهیــد کــه در فضایــی خالــی از رانــت ،در میدانــی
آمــاده بــرای رقابــت برابــر ،خالــی از فســاد ،بــدون بوروکراسـیهای مزاحــم و شــفاف
کار کننــد و بــرای ایــن ســرزمین اشــتغال و ثــروت بیافریننــد .تاریــخ بخــش
ش خصوصــی ایــران  134ســال
خصوصــی گــواه صداقــت و توانمنــدی ماســت .بخ ـ 
قبــل توانســت و حــاال هــم میتوانــد .امــروز و بــا وجــود تمــام نامالیمــات و
ســختیها ،کارنامــه بخــشخصوصــی ایــران روشــن اســت .امیــد و کارآفرینــی
کلیــد عبــور از بحرانهاســت و چشــم مــا بــه نظــاره رفتارهــای دولتــی برآمــده از رأی
آحــاد ملــت اســت؛ دولتــی کــه بــا شــعار بهبــود فضــای کس ـبوکار ،رانتزدایــی،
تدبیــر و خــرد آمــده و چــه خردمنــدیاي باالتــر از اینکــه زمینههــای ایجــاد شــغل
بــرای جوانــان ایــن کشــور فراهــم شــود .اتــاق بازرگانــی تهــران در مراســم
امینالضــرب از کارآفرینانــی تقدیــر کــرد کــه افتخارشــان نــه دسترســی بــه منابــع
مالــی بیشــمار نفتــی و رانتــی ،کــه گذشــتهای در فقــر ولــی بــا فخــر بــود .نشــان
ش خصوصــی
امینالضــرب بــه آنهــا اعطــا شــد تــا بگویيــم کــه مــا همــان نســل بخـ 
هســتیم کــه گام اول توســعه ایــران را برداشــت .لــوح امینالضــرب بــه آنهــا اهــدا
ش خصوصــی ایــران میتوانــد کار و اشــتغال خلــق کنــد.
شــد کــه اعــام کنیــم بخـ 
تندیــس امینالضــرب بــه آنهــا هدیــه شــد تــا همگــی بــا غــرور اعــام کنیــم
کارآفرینــان ایرانــی از هیــچ و بیپولــی بــه ایــن نقطــه از درخشــش و اعتــا
رســیدهاند .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 میکشند ،ارج هم پیدا کنند.

توسعه بخشخصوصی
توسعه اقتصاد ملی
راهبردهایی برای خروج از بحران ارزی

*

رئيسجمهــور بــه تازگــی بــه ســه ســرفصل در مــورد تحلیــل وضعیــت اقتصــادی
و اهــداف دولــت در مــورد آینــده راهبردهــای اقتصــادی کشــور اشــار ه کردهانــد کــه
قابل تامل است .محتوای کالم ايشان چنین است:
اول :کار را باید به مردم واگذار کرد.
دوم :دولــت تاجــر خوبــی نیســت و بایــد بنگاههایــش را بــه مــردم واگــذار کنــد
(البتــه تاکیــد درســتی هــم داشــتند کــه دولــت بــه ســادگی حاضــر بــه رهــا کــردن
بنگاههایش نیست).
ســوم :هــرکاری کــه مــردم میتواننــد انجــام دهنــد اگــر بــه دولــت واگــذار
شود ،حتما ضرر میکنند.
ایــن اظهارنظرهــای رئيسجمهــور تاییــد میکنــد کــه اصلیتریــن مقامــات
* سرمقاله شماره  69ماهنامه آیند هنگر /اسفند 1396
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اجرایــی کشــور هــم بــه گــزارهای مهــم و البتــه تاییدشــده و تکــراری پیبردهانــد.
اینکه خصوصیسازی راه ناگزیر خروج اقتصاد ایران از بنبست است.
البتــه ســوال ایــن اســت کــه چــرا اینقــدر دیــر؟ اگــر رئيسجمهــور ایــن بــاور
را دارنــد  -کــه قطعــا دارنــد -چــرا طــی پنــج ســال گذشــته بــا شــتاب بیشــتری در
ایــن مســیر حرکتــي صــورت نگرفتهاســت؟ مســلم اســت کــه اقتصــاد بــا حضــور
بخــشخصوصــی بــه ســمت تحــرک و رونــق بیشــتری پیــش مـیرود و ایــن رفتاری
تجربهشــده در تمــام کشــورهای توســعهیافته جهــان اســت .مســئوالن اجرایــی
کشــور گاهــی در محافــل عمومــی از دســت بســته قــوه مجریه بــرای انجــام اصالحات
ســاختاری اقتصــادی خبرهایــی ميدهنــد .بخــشخصوصــی هــم امــروز بــه ایــن
درایــت رســیده کــه تشــخیص دهــد نظــام مدیریتــی کشــور چندپــاره اســت و
همیــن جزیرههــای جداســت کــه مانــع پیشــرفت اصالحــات ســاختاری اقتصــادی
میشــود .امــا هنــوز هــم دولــت در محیــط اجرایــی نقشــی اساســی و غیرقابــل
انــکار دارد کــه اســتفاده درســت از اختیــارات میتوانــد ســرآغاز تحوالتــی شــگرف
در میــدان اقتصــاد کشــور شــود .متاســفانه بــا وجــود تاکیــدات فــراوان در جهــت
خصوصیسازی هنوز مشکالتی اساسی وجود دارد که برخی از آنها چنیناند:
ش خصوصــی واقعــی در کشــور
تســلط بــاور و دیــدگاه مغایــر بــا توســعه بخـ 
عــدم توجــه بــه آزادســازی اقتصــادی بــه عنــوان مقدم ـهای بــرای خصوصیســازی
تجــاوز دولــت از حیطــه فعالیتهــای نظارتــی و تصدیگــری فقــدان طــرح
راهبــردی مــدون ،جامــع و فراگیــر بــرای توســعه اقتصــادی -صنعتــی در کشــور
عــدم ثبــات در سیاسـتگذاریهای خــرد و کالن و عــدم امــکان تعییــن چشـمانداز
توســعه پشــتیبانی قانونــی ناکافــی در جهــت تولیــد ،صــادرات و ســرمایهگذاری
خارجــی پشــتیبانی ناکافــی از بنگاههــای کوچــک و متوســط و در عیــن حــال
حمایــت غیرمنصفانــه از فعالیتهــای اقتصــادی و ایجــاد شــرایط انحصــار در کشــور
ویژگیهــای ســاختاری اقتصــادی وابســته بــه نفــت عــدم تــوان رقابتپذیــری در
بازارهــای جهانــی بــه دلیــل هزینههــای بــاالی تولیــد و صــادرات عــدم امــکان
بهرهگیری از فناوریهای روز جهان.
اینهــا ســرفصلهای روشــنی اســت کــه متاســفانه در جهــت رفــع آنهــا اقداماتــی
راهبــردی صــورت نگرفتهاســت .البتــه ایــن را هــم نبایــد از یــاد بــرد کــه فرهنــگ
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حاکــم بــر ایــران تــا حــدودی تحــت تاثیــر بینشهــای چپروانــه اســت و همیــن
موضــوع اصــل واگــذاری امــور بــه بخــشخصوصــی را بــا مشــکل مواجــه میســازد.
طــی چنــد دهــه گذشــته هــم اگرچــه اقداماتــی در جهــت اصــاح ایــن رویــه صورت
گرفتــه ،ولــی کمــاکان ایــن نــگاه در جامعــه وجــود دارد و گاهــی ظهــور و بــروز آن
را میتــوان در ســینما ،ســریالهای تلویزیونــی و حتــی رمانهــای داخلــی دیــد.
بــا وجــود ايــن ،آنچــه خصوصیســازی را بــه پیــش میرانــد ،اراده قــوی و مســتحکم
دولت است.
اقتصــاد میــدان اثبــات ادعاهــا بــا اعــداد اســت .نشــانه عــدم توســعه بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کشــور بــا توجــه بــه آمارهــای مربــوط بــه تشــکیل ســرمایه
بخــش خصوصــی پیداســت .اگرچــه در طــول ایــن ســالها تولیــد ناخالــص کشــور
نزدیــک دو برابــر شــده اســت ولــی تشــکیل ســرمایه بخــش خصوصــی از ســال
 1355تــا ســال  1392تقریبــا ثابــت بــوده اســت .در ســال  1355شــاهد  15هــزار
میلیــارد تومــان حجــم ســرمایهگذاری ماشــینآالت در بخــش خصوصــی بودیــم کــه
ایــن عــدد در ســال  1392هــم تقریبــا همــان مقــدار اســت و تغییــر نکــرده اســت.
اگرچــه طــی ایــن ســالها نمــودار نوســان داشــته امــا در کل حجــم ســرمایهگذاری
بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
اگــر دولــت معتقــد اســت کــه بخــش خصوصــی بایــد توســعه پیــدا کنــد ،حداقل
میتوانــد مســائلی را کــه در حیطــه اختیــارات خــودش اســت ،حــل کنــد .بــه طــور
خــاص اولیــن گام ایجــاد یــک بــازار رقابتــی بیــن بخــش خصوصــی و دولــت در
کشــور اســت .متاســفانه در حــال حاضــر شــرکتهای دولتــی ،شــبهدولتی و
ش خصوصــی قــرار دارنــد چراکــه
نهادهــای وابســته در یــک رقابــت ناســالم بــا بخـ 
آنهــا امکانــات و دسترسـیهایی دارنــد کــه کمتــر بنــگاه بخــشخصوصــی میتوانــد
بــه آنهــا برســد .ایــن اتفــاق یعنــی در اقتصــاد کشــور اصــل رقابــت بــه فراموشــی
سپرده شد هاست.
رفتارهــای ناصحیــح و حرکتهــای بــدون توجــه بــه سیاســتها و
اســتراتژیهای کالن در نهایــت منجــر بــه ایــن شــده کــه فرآیندهــا پیچیــده و
نامطلــوب شــوند .نمونــه مشــخص ایــن ســیکل را میتــوان در وضعیــت مطالبــات
ش خصوصــی از دولــت دیــد .صاحبــان کسـبوکار از دولــت مطالبــه دارنــد ولــی
بخـ 
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دولــت بــه دلیــل کســری منابــع تــوان پرداخــت نــدارد و در ســوی مقابــل نظــام
مالیاتــی بیتوجــه بــه ایــن شــرایط از همیــن بنگاههــا مالیاتشــان را طلــب میکنــد.
حاصــل ایــن رفتــار ،تــداوم رکــود و از آن بدتــر ناامیــدی بخــشخصوصــی از اصــاح
فرآیندهاســت .همزمــان ســود پرداخــت تســهیالت بانکــی بیــن اعــداد  24درصــد و
 26درصــد در نوســان اســت در حالــی کــه نرخــی کــه توســط شــورای پــول و اعتبــار
تصویــب میشــود ،عــدد دیگــری اســت و عــدم نظــارت دقیــق موجــب ایــن
آشــفتگی در نظــام مالــی کشــور شدهاســت .از طــرف دیگــر دولــت بعــد از دو ســال
بــرای بازپرداخــت بدهیهایــش اوراق قرضــه منتشــر کــرده کــه بــا ســود  8درصــد
پرداخــت میشــود .ایــن رفتــار یعنــی قــوه مجریــه بــا نرخهــای بــاال جریمــه
میکنــد و بــا نرخهــای پاییــن جریمــه میدهــد .در ایــن منظومــه پیچیــده بــه
ش خصوصــی کشــور ظلــم میشــود .ولــی چهکســی
صــورت مشــخصی بــه بخــ 
پاسخگوســت؟ آقــای رئيسجمهــور بــه درســتی و دقــت اشــار ه کردهانــد کــه کار
ش خصوصــی ســپرده شــود ولــی آیــا بــا ایــن روش میتــوان
بایــد بــه دســت بخ ـ 
انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
ش خصوصی
متاســفانه آنچــه در پــس این شــرایط از میــان میرود ،اســتعداد بخـ 
کشــور اســت .بــه طــور نمونــه گزارشــی کــه از ظرفیتهــای صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی ایــران تهیــه شــده نشــان میدهــد ،ســاالنه ایــن امــکان وجــود دارد کــه
بیــش از  10تــا  15میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صــورت گیــرد.
در حــال حاضــر شــرکتهایی ایرانــی در مناقصههایــی بــه ارزش نزدیــک بــه 6
میلیــارد دالر برنــده شــدهاند ،امــا بــرای شــروع کار بــا مشــکل ضمانتنامــه مواجــه
هســتند .یــا در خصــوص فاینانــس ،مشــکل اصلــی بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه
نمیتوانــد گارانتــی الزم را فراهــم کنــد در حالــی کــه ایــن امــکان بــرای طرحهــای
دولتی مهیاست.
دولــت در نظــام اقتصــادی پیشــرفته مســئولیت سیاسـتگذاری خــرد و کالن را
دارد .ثبــات و رشــد در اقتصــاد ایــران بیســابقه نیســت .طــی دهــه  40و حداقــل دو
ســال ابتدایــی دهــه  50حرکــت اقتصــاد ایــران در مــدار منطقــی و متعادلــی پیــش
میرفــت .یــک فاکتــور مشــخص ثبــات بخشــی اقتصــاد ایــران در همیــن دوران هــم
عــدم نوســان مرتــب نــرخ ارز اســت .مشــابه چنیــن ثبــات ارزی حدفاصــل ســالهای
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 76تــا  84هــم رخ داد .همیــن ثبــات ارزی یکــی از دالیــل رشــد اقتصــادی دوره
اصالحــات بــود .نوســانات ارزی لطمــه جــدی بــه ثبــات اقتصــادی و وضعیــت
بنگاههــا میزنــد و از وظایــف اصلــی دولــت اســت کــه بــه ایــن مســئله رســیدگی
کنــد .در چهــار ســال گذشــته چندیــن بــار رئیـسکل بانــک مرکــزی از تکنرخــی
کــردن ارز ســخن گفتــه امــا در نهایــت کاری صــورت نگرفتــه و وضعیــت بــازار
همین شرایط ناپایدار و غیرقابل پیشبینی است که میبینید.
بــه اظهارنظرهــای رئيسجمهــور بازمیگــردم .بــه گفتــه ایشــان قــرار اســت
ش خصوصــی ســپرده شــود ،ولــی مقدمــه ایــن اســت کــه موانــع
کــه کارهــا بــه بخـ 
از مقابــل پــای صاحبــان کس ـبوکار برداشــتهشــود .در غیــر ایــن صــورت ادعاهــا
فقــط در انــدازه شــعار باقــی میمانــد .امــروز بــا نهایــت تاســف بایــد بگویــم کــه
سیاســتگذاران اقتصــادی کشــور هیــچ عالقــهای بــه درس گرفتــن از تجربیــات
گذشــته ندارنــد .در حــال حاضــر بهغیــر از ارز مبادلـهای ســه نــوع ارز شــرکتی ،ارز
اســکناس و ارز حوالــه در بــازار وجــود دارد .ارز شــرکتی ارزی اســت که بــرای واردات
ماشــینآالت و ...بــاز میشــود؛ ارز اســکناس آن اســت کــه در بــازار بــه شــکل
فیزیکــی وجــود دارد و توســط مــردم خریــد و فــروش میشــود و همچنیــن ارز
حوالــهای کــه هماکنــون قیمتــی باالتــر از ارز شــرکتی و اســکناس دارد و ایــن
نگرانکننــده اســت؛ چــرا کــه نشــان میدهــد خــروج ســرمایه از کشــور در حــال
رخ دادن است.
همــه اینهــا یعنــی وضعیــت اقتصــادی و مالــی کشــور بغرنــج شدهاســت .زمانــی
کــه قیمــت ارز در بــازار واقعــی نباشــد ،خــروج ســرمایه از کشــور صــورت میگیــرد
و ایــن بــه نفــع اقتصــاد کشــور نیســت و زیانبــار خواهــد بــود .از ســال 1390
تاکنون رشد سرمایهگذاری در کشور منفی شدهاست.
ش خصوصــی در کشــور
بــه هرحــال امــروز بایــد بــه راهکارهــای توســعه بخ ـ 
توجه شود .برخی از سرفصلهای نیل به این هدف چنیناند:
ش خصوصی
رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی و نظرات منفی نسبت به بخ 
احترام به حقوق مالکیت و تضمین ،تثبیت و اعمال قانونی آن
قوانیــن تســهیلکننده جریــان ســرمای ه و ســرمایهگذاری در جهــت کاســتن
هزینه معامالت
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ایجــاد فضــای رقابتــی در بازارهــای کار ،ســرمایه و کاالهــا و خدمــات و شکســتن
انحصارات دولتی و شبهدولتی
اســتقرار مکانیزمــی بــرای عقیــم کــردن آثــار تحــوالت بــازار و درآمــد نفــت در
اقتصاد ملی
پیگیــری قاطعانــه امــور مربــوط بــه اجــرای سیاســتهای اصــل  44قانــون
اساسی با تکیه بر توسعه بخشخصوصی.
وقتــش رســیده کــه دولــت ،مجلــس و قــوه قضاییــه در کنــار بخــشخصوصــی
در جهــت تحقــق ایــن هــدف بــزرگ و آن جملــه درخشــان گام بردارنــد« :اقتصــاد را
باید به مردم واگذار کرد».

اقتصاد پیشبینیناپذیر
تصمیمگیران اقتصادی باید اقتصاد ایران را پیشبینیپذیر کنند

*

ســال  96بــه پایــان نزدیــک اســت و همــه مــا امیــدوار و البتــه بــا برخــی
انتقادهــا بــه انتظــار روزهــای خــوش هســتیم کــه کســبوکارها رونــق گیــرد و
معیشــت مــردم هــم بهبــود یابــد .ذات نظــر کارشناســی گاهــی بــا انتقــاد همــراه
اســت و از ایــن نظــر امــروز ضــروری اســت کــه نکاتــی بــه دولــت در مــورد تعییــن
سیاسـتهای ســال آینــده یــادآوری شــود .جامعــه ایــران در شــرایطی ســال 1396
را بــه پایــان ميبــرد کــه مشــکالت اقتصــادی از قبیــل بیــکاری ،مشــکالت تولیــد،
بحــران نظــام بانکــی ،قیمــت ارز ،شــیوه پرداخــت یارانههــا و ماننــد آنهــا در وضعیتی
دشــوار قرارگرفتــه و فشــار حاصــل از آن بــه ویــژه بــرای گروههــای کمدرآمــد جــان
فرســا شــده اســت .از ســوی دیگــر برخــی تصمیمــات اقتصــادی نهتنهــا بــه بهبــود
قطعــی شــرایط عمومــی اقتصــادی و اجتماعــی کشــور منتهــی نشــده ،بلکــه خــود
بــه ایجــاد و تشــدید مشــکالت منجــر شدهاســت .تجربــه دوران گذشــته نشــان
میدهــد کــه بایــد در چارچوبــی وســیعتر و متفــاوت از گذشــته بــه تصمیمــات
* سرمقاله شماره  70ماهنامه آیند هنگر /فروردین 1397
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روزانــه اقتصــادی نگریســت .واقعیــت آن اســت کــه بــا وجــود اقدامــات مثبــت دولــت
در جهــت تســهیل شــرایط کســبوکار ولــی همچنــان محیــط اجتماعــی بــرای
فعالیتهــای اقتصــادی بلندمــدت بهویــژه بــرای فعالیتهــای تولیــدی مســاعد
نیست.
ت گروههــای
ســه متغیــر «پیشبینیناپذیــری»« ،پاییــن بــودن میــزان مشــارک 
ذینفــع در فرآینــد تصمیمگیــری و سیاســتگذاری» و «تــداوم سیاســتهای
ناکارآمــد و بــدون چش ـمانداز روشــن و امیدبخــش» محیــط را بــرای فعالیتهــای
اقتصادی نامساعد ساختهاست.
تغییــرات پیدرپــی تصمیمــات اقتصــادی و ناســنجيدگی برخــی از آنهــا تصویــر
آینــده میانمــدت را بــرای فعــاالن اقتصــادی ناممکــن ساختهاســت .درحالــی کــه
فعــال اقتصــادی بیــش از هــر مولفــه دیگــری بــه ثبــات و امــکان روندســنجی از
فرآیندهــای آینــده نیــاز دارد .امــا امــروز آنــان نمیتواننــد بــرای مثــا یــک دوره
پنجســاله برنامهریــزی کننــد و بهناگزیــر تمــام تــاش و منابعشــان را معطــوف بــه
حــل مســائل روزانــه خــود میکننــد و تصمیمــات «امــور فــردا» را بــه «فــردا»
موکــول کردهانــد .دولتهــای پیشــین اصــرار داشــتند کــه قیمــت ارز را بــا اتــکا بــه
تصمیمــات غیراقتصــادی و بنــا بــه مالحظــات اجتماعــی ،سیاســی به صــورت تصنعی
و غیرمنطبــق بــا وضعیــت واقعــی اقتصــادی ،پاییــن نگهدارنــد .متأســفانه دولــت
تدبیــر و امیــد هــم ایــن رویکــرد در سیاس ـتگذاری غیرواقعبینانــه را ادامــه داد .از
آنجایــی کــه ایــن نحــوه سیاســتگذاری بــا واقعیــات اقتصــادی جامعــه ایــران
تناســب نــدارد ،قیمــت ارز بــه شــکل لجامگســیخته ،ناگهانــی و اضطــرابآور تغییــر
میکنــد و بــه بیــم و نگرانــی همگانــی دربــاره آینــده اقتصــادی دامــن میزنــد .در
چنیــن وضعیتــی ،کســی قــادر نخواهــد بــود معطــوف بــه آینــده میانمــدت
برنامهریــزی کنــد .در نتیجــه آینــده کوتــاه و بــه مــا نزدیــک میشــود و رفتارهــای
مــردم را بــه ســوی اقدامــات و تدابیــر موقتــی و ناپایــدار ســوق میدهــد .ایــن
چرخــه معیــوب در وضعیتــی تشدیدشــونده قــرار دارد .در حالــی کــه فعالیتهــای
پایــدار ،توســعهای و بلندمــدت نیازمنــد محیطــی پیشبینیپذیــر اســت ،ولــی
سیاسـتگذاران و مدیــران تمرکــز خــود را بــر حــل موقتــی یــک مســئله میگذارنــد
و نتیجــه کوتاهمــدت را دنبــال میکننــد .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه اصــوال
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رویکــرد غیرمشــارکتی دولتهــا ایــن مشــکل را تشــدید میکنــد .تصمیمگیرنــدگان
اقتصــادی فضایــی را بــرای مشــارکتكنندگان ذینفــع در فرآینــد سیاس ـتگذاری
فراهــم نمیکننــد ولــذا خــود بایــد بهتنهایــی در برابــر پیامدهــای مشــکل آن
خگو باشند.
پاس 
ایــن الگــوی رفتــاری ،میــراث برجامانــده از دولتهــای پیشــین اســت و دولــت
تدبیــر و امیــد هــم متأســفانه تغییــر مهمــی در ایــن الگــو ندادهاســت .بــا ایــن حــال
بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر چنیــن الگویــی در روزگاران گذشــته کمتــر مشــکالت
خــود را بــه نحــو عمومــی آشــکار میکــرد ،امــروز بــه دلیــل گســترش رســانههای
جدید و تکنولوژیهای ارتباطی ،چنین نخواهد بود.
تصمیمــات ،رفتارهــا و ســخنان سیاســتگذاران و مدیــران در معــرض ديــد
عمــوم قــرار دارد .آنــان حتــی میتواننــد ســخنان مدیــران را در گذشــته بــا مواضــع
امروزشــان مقایســه کننــد .مــردم بــه واســطه چنیــن امکانــی ،تغییــرات قیمتهــا،
نحــو و شــرایط واردات و صــادرات ،سیاسـتها و غیــره را ارزیابــی میکننــد ،نظــرات
خــود را بیــان میکننــد و از دیدگاههــای دیگــران مطلــع میشــوند .بــه طــور
خالصــه در فضایــی متفــاوت بــا آنچــه سیاسـتگذاران و مدیــران در آن میاندیشــند
رفتــار میکننــد و آنهــا را قضــاوت و ارزیابــی میکننــد .از ایــن رو ،سیاســتهای
اقتصــادی بــه نحــو گســتردهای از ســوی افــكار عمومــی معنــا و ارزیابــی میشــود.
گروههــای ذینفــع بــه ســبب آنکــه در فرآینــد تصمیمگیــری مشــارکت ندارنــد ،از
محدودیتهــا و مشــکالت دولــت کمتــر آگاهــی دارنــد ولــی توقعاتشــان متناســب
با این محدودیتها نیست.
ایــن ســاختار بهگونــهای اســت كــه در عمــل بــه نارضایتــی و مخالفــت
گروههــای مختلــف بــا تصمیمــات دولــت میانجامــد .متأســفانه دولتهــا بهجــای
آنکــه بــه تغیيــر و تحــول ســاختار رابطــه خــود بــا گروههــای ذینفــع اقــدام کننــد،
بــرای کاهــش مخالفتهــا از تصمیمــات مهــم اقتصــادی صرفنظــر میکننــد و
روال ســالیان گذشــته را همچنــان ادامــه میدهنــد .ایــن وضعیــت دولــت را بیــش
از پیــش ناتــوان و ســنگین میکنــد .حــال آنکــه شــتاب تغییــرات ،دولتــی چابــک را
میطلبد.
پیامدهــای ایــن شــیوه سیاســتگذاری و تصمیمگیــری بســیار ســریعتر از
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آنچــه تصــور میشــود ،خــود را آشــکار میکنــد و فشــار بیشــتری هــم بــه جامعــه
و هــم بــر دولــت وارد خواهــد ســاخت .بــرای نمونــه تصمیــ م دولــت در مــورد
یارانههــا یــا ثابــت نگهداشــتن قیمــت ســوخت از آن جملــه اســت کــه پیامدهــای
آن در اقتصــاد بــروز کردهاســت .همیــن نمونههــا بــه جامعــه ايــن تصويــر را
میدهــد کــه سیاس ـتها موقتــی اســت و دولــت در مواجهــه بــا واقعیــت ،تصمیــم
خود را تغییر خواهد داد و در نتیجه محیط را پیشبینیناپذیر میسازد.
ایــن دو عامــل ،چش ـماندازه آینــده را مبهــم میســازند .فعالیــت اقتصــادی بــه
گــذران امــور جــاری تقلیــل پیــدا میکنــد ،درحالیکــه شــتاب تغییــرات در ســطح
منطقــه و جهــان بســیار زیــاد اســت .فقــدان چشــمانداز پایــدار و امیدبخــش بــر
نظــام انگیزشــی فعــاالن اقتصــادی لطمــه وارد ساختهاســت بــه گونــهای کــه
بخشهایــی از آنــان ترجیــح میدهنــد در شــرایط پرتالطــم و ملتهــب ،کنــار
بگیرند یا به گسترش فعالیتها فکر نکنند.
از ایــن زاویــه ،سیاســتهای دولــت در مــورد ارز ،یارانههــا و قیمتگــذاری
ســوخت بایــد مــورد بازنگــری مجــدد قــرار گیــرد .شــرایطی اقتصــادی چنانکــه بــه
آن اشــاره شــد ،پرخطــر اســت .بــار دیگــر بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه در
شــرایط جدیــدی بــه ســر میبریــم .هــم جامعــه مــا دگرگونیهــای عمیقــی را از
ســر گذراندهاســت و هــم رونــد تحــوالت جهانــی بســیار زیــاد شــده و رویکردهایــی
تازه و متفاوت را میطلبد.
سیاســتگذاری و تصمیمگیــری بــه روشهایــی کــه تــا بــه حــال در پیــش
گرفتهایــم ،مــا را بــه اهــداف خــود نمیرســاند .بــدون مشــارکت گروههــای ذینفــع
و بــدون بهرهگرفتــن از تواناییهــای جامعــه نمیتــوان سیاســتهای دقیــق و
واقعبینانه در پیش گرفت.
در ایــن چارچــوب بایــد سیاس ـتگذاران و تصمیمگیــران اقتصــادی را مخاطــب
قــرار داد و از آنهــا خواســت در هــر تصمیمــی کــه میگیرنــد بــه ایــن پرس ـشها
هــم پاســخ دهنــد کــه تصمیــم آنــان تــا چــه مــدت اعتبــار خواهــد داشــت؟ آیــا
آنــان میتواننــد بــه جامعــه اقتصــادی ایــن اطمینــان خاطــر را بدهنــد کــه
تصمیماتشــان احتمــاالت مختلــف را مــورد توجــه قــرار دادهاســت و فعــاالن اقتصادی
میتواننــد بــرای آینــدهای میانمــدت روی پایــداری ایــن تصمیمــات حســاب
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کننــد؟ آیــا آنــان میتواننــد بــه میــزان قابــل توجهــی پیشبینــی کننــد کــه حــدود
تغییــرات و سیاســتها چطــور خواهــد بــود؟ و آیــا ایــن تصمیمــات بــه گونــهای
ش خصوصــی
اتخــاذ شدهاســت کــه تولیدکننــدگان و ســرمایهگذاران و فعــاالن بخ ـ 
کــه دغدغــه توســعه ایــن ســرزمین را دارنــد ،میتواننــد بــا اطمینــان خاطــر
بیشــتری کار و فعالیــت کننــد و آینــدهای امیدبخــش را رقــم بزننــد؟ اینهــا
پرســشهایی اســت کــه انتظــار مــیرود سیاســتگذاران و تصمیمگیرنــدگان
ش خصوصــی ایــران امیــدوار اســت کــه در
اقتصــادی بــه آنهــا پاســخ دهنــد .امــا بخـ 
ســایه نگاهــی آمیختــه بــا تدبیــر ،اقتصــاد ســال  97بــه شــکلی رقــم بخــورد کــه
کارآفرینــی بــه فرهنــگ ،افتخــار و غــرور ملــی تبدیــل شــود .همــه اینهــا زمانــی
ممکــن اســت کــه دولــت هــم بــه ســؤاالت اساســی پاســخ دهــد و رفتارهــا را اصــاح
کنــد .مــا بــه عنــوان کارآفرینــان و بخــش خصوصــی بــه ســال آینــده ،تحــوالت
مثبتش و اقتصادی درخشان همچنان امیدواریم.

نیاز کشور به گفتمان ارزی
اقدامات کوتاهمدت 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
طــی ســالهای گذشــته هیــچگاه گفتمــان دقیــق اقتصــادی در مــورد نــرخ ارز
صــورت نپذیرفتهاســت و در اکثــر مواقــع ایــن نــرخ ارز بــوده کــه سیاســتهای
اقتصادی کشور را جهت داده است.
هــر زمانــی دولــت درآمــد ارزی حاصــل از نفــت داشــته ،بــا واردات کاال از افزایش
قیمتهــا کــه در اثــر تــورم ایجــاد شــده ،جلوگیــری کــرده کــه ایــن موضــوع را
میتوان در سیاستهای انقباضی از سال  84تا  90به وضوح مشاهده کرد.
در ســوی دیگــر ماجــرا هــر زمــان کــه درآمــد ارزی کاهــش مییابــد فشــار
بیرونــی باعــث فــوران ناگهانــی قیمــت ارز میشــود و بالفاصلــه دولــت دســت
بــه اقدامــات ســختگیرانه و وضــع تعرفههــای بــاال و محدودیــت در واردات و
ســختگیریهایی در خصــوص ورود ارز حاصــل از صــادرات میکنــد .ایــن
* سرمقاله شماره  71ماهنامه آیند هنگر /اردیبهشت 1397
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رفتارهــا در نهایــت بــه اختــال در سیســتم اقتصــادی و افزایــش قاچــاق و
ایجــاد رانــت منجــر شدهاســت .متاســفانه ایــن شــیوه سیاســتگذاری
تجربـهای تکــراری طــی  4دهــه 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 بحرانهــا تلقــی کردهانــد .درحالــی کــه ارز هــم هماننــد ســایر کاالهــا
ماننــد مســکن ،ســکه ،طــا و ...تابــع مولفههــای کالن اقتصــادی اســت کــه یــک
نمونــه روشــن آن افزایــش پایــه پولــی و نقدینگــی اســت .اتخــاذ سیاســتهایی
کاربــردی بــرای مهــار ایــن دو پدیــده کــه در نهایــت بــه رشــد تــورم هــم منجــر
میشــود ،شــاید دشــوارتر از کنتــرل نــرخ ارز باشــد کــه در اختیــار دولــت اســت و
بــه همیــن دلیــل تمایــل سیاس ـتگذار ایــن اســت کــه بــا روشهــای دســتوری و
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
شدهاســت .از ایـنرو تــاش 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 بیثباتــی اقتصــاد کشــور منجــر شــده و
ضربــه ســختی را بــه تولیــد ملــی وارد آوردهاســت .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 میشــود و بدتــر
آنکــه بــه جــای ارائــه نســخههای کاربــردی در محافــل اقتصــادی ،ایــن نــگاه و
منطــق سیاســی اســت کــه بــرای موضــوع قیمــت دالر نســخه میپیچــد و بحــران
یکند.
را عمیقتر م 
متاســفانه در دولــت دوازدهــم هــم همــان سیاســت دولــت قبلــی ادامــه پیــدا
کــرد و در طــول  5ســال گذشــته تالشــی جهــت تکنرخــی کــردن ارز صــورت
نپذیرفــت و کمــاکان بــا تزریــق ارز مبادل ـهای کنتــرل قیمــت صــورت میپذیــرد.
تنهــا دورهای کــه میتــوان اشــاره کــرد در اقتصــاد کشــور ثبــات وجــود داشــته
مربــوط بــه ســالهای  76تــا  82اســت کــه دولــت پذیرفــت قیمــت ارز براســاس
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تفاضــل تــورم داخلــی و خارجــی تعییــن شــود و یــا بــه تعبیــری شــناور مدیریــت
شدهباشد.
اگرچــه در طــول پنــج ســال گذشــته اتــاقبازرگانی مکــرر در مورد سیاسـتهای
ارزی اعــام کــرد کــه ایــن روشهــا نمیتوانــد ادامــه داشتهباشــد و قطعــا بایــد ارز
تکنرخــی شــود و قیمــت واقعــی پیــدا کنــد ،ولــی متاســفانه ایــن خواســته منطقــی
و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچگاه عملی نشد.
بــه طــور حتــم در صــورت پذیرفتــن نــگاه کارشناســی در مــورد نــرخ ارز میتوان
از تبعــات منفــی پیرامونــی نوســانات قیمــت کاســت .توجــه بــه وضعیــت کشــورهای
همســایه هــم نشــان میدهــد کــه سیاســت ارزی ایــران راه درســتی را نمــیرود
چراکــه همزمــان بــا افزایــش قیمــت دالر در ایــران ،روبــل روســیه و لیــر ترکیــه هــم
دچــار کاهــش ارزش در مقابــل دالر شــدهبودند 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 مکانیزمهای
علمــی روش قیمتگــذاری ارز را براســاس معیــار ارز تکنرخــی بــا قیمــت واقعــی
و بدون رانت و فساد تعیین کند.
متاســفانه دولــت طــی چنــد ســال گذشــته تــن بــه ایــن خواســته نــداده و در
نهایــت اتفاقــات اخیــر صــورت پذیرفــت کــه هزینــه روانــی آن بــرای جامعــه بــاال
بــود .امــا اینبــار عــاوه بــر موضوعــات اقتصــادی ،عوامــل دیگــری هــم در رشــد
قیمت دالر موثر بود که به آنها میتوان چنین اشاره کرد:
اختالفات سیاسی داخل کشور
تحریمهــای بینالمللــی بــه خصــوص عــدم ارتباطــات بانکــی کــه امــکان
انتقال ارز را دچار مشکل کردهاست
مشــکالتی کــه در دوبــی بــه دلیــل وضــع مالیــات بــر فــروش پيــش آمــد ،بســته
شــدن صرافیهــا کــه عمــا بــا ایــران کار میکردنــد و در نهایــت سختشــدن
ورود اسکناس از دوبی به ایران.
احتمال خروج امریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن
رشد پایه پولی و نقدینگی
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رشــد منفــی ســرمایهگذاری در کشــور و شــدت یافتــن خــروج ســرمایه از
کشور
جــو روانــی ایجادشــده در جامعــه و تــاش مــردم بــرای تبدیــل ریــال بــه دالر و
دیگر ارزها به منظور حفظ ارزش دارایيهایشان.
مســئله مهــم ایــن اســت کــه بپذیریــم کاهــش ارزش پــول ملــی ،بــه جهــت
افزایــش تــورم رخ میدهــد .تــورم هــم بــه دنبــال افزایــش پایــه پولــی و رشــد
نقدینگــی اتفــاق میافتــد .متناســب بــا آن کاالهــا و خدمــات گــران میشــوند و
مــردم ناگزیــر بــرای جلوگیــری از کاهــش داراییهــای خــود مبــادرت بــه خریــد
کاالهای مصرفی و یا ارز و سکه خواهند کرد.
بــه نظــر میرســد در مقطــع کنونــی دولــت بــرای کنتــرل بحــران ایجادشــده،
چــارهای بهغیــر از اتخــاذ سیاســتهای کوتاهمــدت کــه بتوانــد مانعــی در برابــر
خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند ،نداشتهاست.
در یــک نظــام اقتصــادی ســالم بایــد سیاس ـتهای انقباضــی مقطعــی باشــند و
از همــه مهمتــر اینکــه روشهایــی بــه کار گرفتــه شــود کــه صــادرات کشــور دچــار
ضرر و زیان نشود.
بههرحــال دولــت بــا مداخلــه در بــازار ســعی در کنتــرل وضعیــت داشــت .امــا
ایــن رفتــار بایــد بــا حــل چالشهــای اساســی ماننــد مســائل بینالمللی،کاهــش
تنشهــاي خارجــی ،ایجــاد امنیــت روانــی و اقتصــادی در جامعــه ،تعییــن گفتمــان
ارزی ،حمایــت واقعــی از تولیــد ،کنتــرل نقدینگــی ،اصــاح ســاختارهای معیــوب در
خدمــت بهبــود محیــط کســبوکار و تســهیل فرآیندهــای جــذب ســرمایهگذار
خارجــی تکمیــل شــود .معنــای حمایــت از کاالی ایرانــی در تکریــم کارآفریــن ایرانی
نهفتــه اســت .کارآفریــن ایرانــی هــم زمانــی ارج و احتــرام مییابــد کــه در فضایــی
مساعد به توسعه کارش فکر کند.

برجا م مهمتر است یا دالر؟
تحلیلی درباره بحران ارزی کشور و اثرات خروج امریکا از برجام

*

خــروج امریــکا از برجــام بــا تحلیلهــای متفــاوت و گاهــی متضــادی
همــراه شدهاســت .امــروز بــه صــورت روشــن میدانیــم کــه ایــن خــروج
عــوارض مشــخصی بــرای اقتصــاد ایــران ،بــه خصــوص در حوزههــای مربــوط
ش خصوصــی خواهــد داشــت چراکــه شــرکتهای معتبــر بینالمللــی
بــه بخ ـ 
همگــی بــا اقتصــاد امریــکا در ارتبــاط هســتند و ایــن روابــط بــه آنهــا اجــازه
نمیدهــد کــه بــه ســادگی بــا شــرکتهای ایرانــی همــکاری کننــد .البتــه کــه
نقــش اروپــا و روشهایــی کــه در پیــش میگیــرد ،بســیار تعیینکننــده
است.
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه آیــا خــروج امریــکا از برجــام بــه
معنــای بــروز بحــران اســت؟ صنــدوق بینالمللــی پــول چنــدی قبــل تحلیلــی
از اقتصــاد ایــران ارائــه دادهبــود .براســاس آنچــه ایــن نهــاد معتبــر بیــان داشــته
ســه اقــدام اساســی در اقتصــاد ایــران بایــد صــورت گیــرد کــه اهمیــت آنهــا را
* سرمقاله شماره  72ماهنامه آیند هنگر /خرداد 1397
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میتــوان بــه انــدازه برجــام ارزیابــی کــرد .اصــاح نظــام بانکــی ،اصــاح نظــام
ارزی و قاعدهمنــد کــردن سیســتم مالــی از مهمتریــن اولویتهاســت.
ســاختار کهنــه ،بوروکراتیــک ،سرشــار از قواعــد زائــد و کمتحــرک اقتصــاد
ایــران طــی ســه ســال گذشــته هــم اجــازه نــداد کــه ثمــرات برجــام بــه
درســتی در کام بخــشخصوصــی بنشــیند .شــاید امــروز بــه جرئــت بایــد گفت
کــه همتــراز بــا توافقــات بینالمللــی و چانهزنیهــای اینگونــه بایــد بــه
فکــر وضعیــت داخلــی هــم بــود .اصــاح ایــن ســاختارها هیــچ ارتبــاط
مســتقیمی بــا وضعیــت ایــران در جهــان و سرنوشــت برجــام نــدارد .بــا کمــی
جســارت بایــد بیــان داشــت کــه اصــاح ســاختارهایی ماننــد تامیــن اجتماعــی
و مالیاتــی و ســاختار دولــت هــم در گــرو وضعیــت خارجــی مــا نیســت .در
واقــع اقتصــاد ایــران نیازمنــد روحــی تــازه ،پرتحــرک ،جســور و اجرایــی اســت
که بتواند از پس اصالح روندهای نیازمند مدیریت برآید.
امــروز اقتصــاد گرفتــار موضوعاتــی اســت کــه بیــش از خــروج امریــکا از
برجام یا به اندازه آن اهمیت دارد و حتی شاید مخربتر هم باشد.
یکــی از بحرانزاتریــن مصائــب اقتصــاد ایــران رونــد فزاینــده نقدینگــی
اســت .محاســبات نشــانمیدهــد کــه روزانــه حــدود یکهــزار میلیــارد
تومــان بــه نقدینگــی افــزودهمیشــود کــه ایــن رقــم در ســال بــه  360هــزار
میلیــارد تومــانمیرســد کــه نشــاندهنده رشــد  23.5درصــدی اســت .حــال
آنکــه ایــن نــرخ رشــد ،بیــش از میانگیــن  9درصــدی در منطقــه و  9برابــر
بیــش از عربســتان اســت .قطعــا رونــد رشــد بیمحابــای نقدینگــی بــه زودی
اثــرات مخــرب خــود در اقتصــاد ایــران را نمایــان میســازد .رشــد نرخهــا و
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 هیـچگاه متوقــف نشدهاســت .اثــر رشــد نقدینگــی در بــازار ارز هــم
قابــل درک و لمــس اســت و البتــه کــه بحــران نظــام بانکــی و تامیــن ســخت
منابــع واحدهــای تولیــدی هــم بــه ایــن موضــوع گــره خوردهاســت .شــیوه
کنترل نقدینگی و مسائل مالی اینگونه کامال قابل مدیریت است.
رشــد نقدینگــی بــه افزایــش قمیــت ارز هــم دامــن زدهاســت و وقتــی اثرات
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یــک رفتــار بــه حوزههــای عمومــی ماننــد قیمتهــا میرســد ،دولــت ناگهــان
از جــا برمیخیــزد و در پــی نارضایتیهــای عمومــی دســت بــه اقدامــات
شــتابزده میزنــد کــه نمونــه آن ســرکوب قیمــت ارز بــا مکانیــزم
قیمتگــذاری دولتــی و دســتوری بــود .احتمــاال بهتریــن زمــان بــرای اجــرای
سیاســت تکنرخــی ،شــروع دوره یازدهــم ریاســت جمهــوری بــود کــه هــم از
نظــر روانــی و هــم از نظــر اقتصــادی شــرایط بــرای عملیاتــی کــردن ایــن
سیاســت مهیــا بــود .در طــول ســالهای اخیــر نیــز اگرچــه بارهــا نســبت بــه
اجــرای ایــن سیاســت وعــده داده شــده اســت امــا ایــن وعدههــا محقــق نشــد.
احتیاطهــای بیــش از انــدازه ســبب شــد کــه دولــت ایــن رفتــار معقــول
یکسانســازی و واقعیســازی نــخ ارز را کنــار بگــذارد و تــن بــه فشــرده شــدن
فنــر قیمــت ارز بدهــد .واقعیــت بــازار نشــان داده کــه ارز همچنــان هــم
تکنرخــی نیســت .بــازار ثانویــه شــکلگرفته و ناشــی از ایــن اتفــاق
قیمتهــای غیردولتــی بــه ســمت دیگــری مــیرود کــه خــاف نظــر
سیاس ـتگذار اســت .از همــه بدتــر اینکــه فاصلــه قیمــت ارز بــازار آزاد بــا ارز
دولتــی بــه رقمــی باالتــر از  2هــزار تومــان رســیده و در صورتــی کــه ایــن
وضعیــت مدیریــت نشــود ،رانــت ارزی خطرناکــی ایجــاد خواهــد شــد کــه
حتــی از وضعیــت قبلــی هــم مخربتــر اســت .فعالیــت شــفاف ،خالــی از فســاد
و رانــت مهمتریــن خواســته بخشــی خصوصــی از دولــت در مــورد بــازار ارز
بــود .امــا ایــن وضعیــت نظــام ارزی بیــش از آنکــه بــه اقتصــاد آرامــش دهــد،
میتوانــد بســترهای رانــت و فســاد بیشــتری را ایجــاد كنــد کــه بــا قانــون
بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار و روح خصوصیســازی و جذب ســرمایهگذار
خارجــی در تضــاد کامــل اســت .اقتصــاد رو بــه رشــد و متکــی بــه رشــد پایــدار
بــه ثبــات و ســامت اداری و اقتصــادی نیــاز دارد کــه متاســفانه برخــی رفتارهــا
و رخدادها همه این مولفهها را برهم میزند.
ریشــهیابی بحــران ارزی نشــان میدهــد کــه بخشــی از بحــران کنونــی
ریشــه در وقایــع ســال  1395دارد ،ماننــد فعــال شــدن  FATFو مشــکالتی کــه
بــرای انتقــال ارزهــای حاصــل از صــادرات محصــوالت پتروشــیمیایــران در
چیــن پدیــد آمــد .همچنیــن بخــش عمــدهای از مبــادالت ارزی ایــران در دوبی

 190سراب توسعه

صــورت میگرفــت کــه بــا توجــه بــه برخــی شــرایط ،ایــن نقــل و انتقــاالت
بســیار کمرنــگ شــد و پــس از آن هــم توافقنامـهای میــان وزارت خزانـهداری
امریــکا ،عربســتان و ابوظبــی در رابطــه بــا مبــارزه بــا تروریســم صــورت گرفــت
که بانکهای امارات ،نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
بــا توجــه بــه اینکــه  70الــی  80درصــد نقــل و انتقــاالت ارز از امــارات
صــورتمیگرفــت ،اعمــال مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر ایــن نقــل و انتقــاالت
نیــز مسئلهســاز شــد .بــه ایــن دلیــل کــه ایــن نقــل و انتقــاالت توســط
بنگاههایــی کــه صرافــی نبودنــد انجــاممیگرفــت .در واقــع ایــن بنگاههــا5 ،
درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را روی جابهجایــی پــول اعمــال کردنــد در
حالــی کــه اگــر ایــن جابهجایــی توســط صرافیهــا صــورتمیگرفــت ،آنهــا
ایــن مالیــات را روی ارزش افــزوده اعمــالمیکردنــد .انتقــال ارز از کشــورهایی
چــون چیــن ،ترکیــه و هنــد قابــل انجــام امــا مشــکل اســت و بــا هزینــه باالیــی
انجــاممیگیــرد .بخشــی از بحــران ارزی کنونــی ناشــی از خــروج ســرمایه
است که آن هم از سال  1395آغاز شده است.
همــه اینهــا بــه عنــوان دالیــل بحــران ارزی درســت اســت ولــی در پــس
تمــام ایــن موضوعــات میتوانســت «قــدرت مدیریــت» و «آیندهپژوهــی» هــم
قــرار گیــرد و مانــع از بــروز بحــران شــود .نکتــه دیگــر درمــورد وضعیــت کنونی
اســت .صرفنظــر از شــیوه قیمتگــذاری و سیاســتهای آینــده در مــورد
نــرخ ارز ،آنچــه بــرای جامعــه اقتصــادی اهمیــت دارد ،روشهــای مبادلــه ارز
اســت .در شــرایط کنونــی ،بزرگتریــن مســئله ،نقــل و انتقــال ارز اســت .در
سیســتم جدیــد ،فعالیــت صرافیهــا محــدود شــده و انتظــار ایــن اســت کــه
بــه صرافیهــای مجــاز اجــازه فعالیــت داده شــود .ضمــن آنکــه وجوهــی کــه
اکنــون در چیــن ،اروپــا یــا ترکیــه وجــود دارد ،دارای قیمتهــای متفاوتــی
اســت و بــا نــرخ  4200تومــان قابــل انتقــال نیســت .بنابرایــن بایــد اجــازه
مبادله به صرافیها داده شود.
دولــت اعــام کــرده اســت کــه تمــام نیازهــای ارزی را پاســخمیدهــد امــا
بســیاری از مراجعاتــی کــه طــی دو هفتــه اخیــر بــرای دریافــت ارز صــورت
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
دولــت خــود را مســئول تامیــن ارز بــا قیمــت یارانــهای کنــد کــه باعــث
مســافرتهای بیرویــه ،واردات بیــش از انــدازه و رقابــت بــا تولیــد داخــل و
عــدم رشــد صــادرات شــود؟ امــا بایــد دقــت کــرد در نهایــت بــه جهــت عــدم
امکان تامین کامل نیازهای ارزی ،بالتکلیفی بازار ارز پابرجا میماند.
شــاید در حــال حاضــر بهتــر باشــد کــه تخصیــص ارز کاالهــای اساســی و
واســطهای از ســایر اقــام جــدا شــود و دولــت اجــازه دهــد بــرای اقــام دیگــر
مــردم بتواننــد خریــد و فــروش كننــد و از حــق طبیعــی شــهروندی خــود
بهرهمنــد شــوند .در عیــن حــال ،دولــت اجــازه دهــد کــه ارزهــای صادراتــی
بــه قیمــت توافقــی میــان خریــدار و فروشــنده از طریــق صرافیهــا بــه طــور
شــفاف مبادلــه شــود تــا هــم صــادرات رشــد کنــد و هــم نیازهایــی کــه
پیشبینــی نشــده از طریــق صرافیهــا تامیــن شــود .ایــن راهحلهــامیتوانــد
فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.
ادراک جامعــه ایــران در مــورد وضعیــت اقتصــادی براســاس مولفههایــي
شــکل گرفتــه کــه دائمــا در حــال نوســان و بیثبــات اســت .رشــد نــرخ ارز،
تــورم و بیثباتــی بازارهــا موجــب میشــود کــه نهتنهــا فرآینــد ســرمایهگذاری
و اشــتغالزایی متوقــف شــود بلکــه مــردم هــم بــه آینــده بیاطمینــان شــوند.
دولــت همزمــان بــا اصــاح روندهــای مدیریتــی بایــد نشــانههای بهبــود را بــه
مــردم برســاند و بــه آنهــا تفهیــم کنــد کــه دولــت و نظــام اقتصــادی کشــور در
حــال اصــاح اســت .شــعار و حرفهایــی کــه هیچوقــت جنبــه عملیاتــی پیــدا
نمیکند ،مردم را بدبین کردهاست.

سناریوهایی برای مقابله با
اقدامات ترامپ
اقتصاد ایران باید از ابزارهای اروپا برای نشان دادن پتانسیلهای کشور به
*
اقتصاد جهانی استفاده کند

بررســی نتیجــه تحــوالت اخیــر در برجــام نیازمنــد درک واقعبینانــه از
منافــع ســهجانبه امریــکا ،اروپــا و ایــران اســت .متاســفانه میــزان اثرگــذاری
اقتصــاد امریــکا بــر اقتصــاد جهانــی فراتــر از انــدازهای اســت کــه اقتصــاد ایــران
بتوانــد یکتنــه بــا آن مقابلــه کنــد .چنــد وقــت قبــل تحلیلگــر موسســه
ســیانان مانــی در تفســیر ایــن موقعیــت امریــکا را بــه «گوریلــی» تشــبیه
کــرده بــود کــه عــاوه بــر کنتــرل منابــع خــودش ،قصــد دارد کــه منابــع
دیگــران را نیــز در اختیــار داشــته باشــد .محصــول ایــن نــگاه وضــع یــک قاعده
خطرنــاک اســت کــه تاکیــد میکنــد شــرکتهایی کــه نقــض تحریمهــا
توســط آنهــا اثبــات شــود ممکــن اســت بــا خطــر قطــع دسترســی بــه نظــام
* سرمقاله شماره  73ماهنامه آیند هنگر /تیر 1397

 194سراب توسعه

مالی امریکا و نیز تحمل برخی مجازاتهای دیگر روبهرو شوند.
طبیعــی اســت کــه در دنیــای اقتصــاد ،رفتارهایــی کــه از ســوی کمپانیهــا
صــورت میگیــرد بــا نهایــت محافظ ـهکاری همــراه باشــد ،بــه همیــن دلیــل
هــم شــرکتهای اروپایــی در بیانیــه خــود کــه بعــد از تحریمهــای امریــکا
اتفــاق افتــاد تاکیــد کردنــد تمامــی قوانیــن و مقــررات جــاری را رعایــت
خواهند کرد.
امــروز چیــن ،روســیه ،هنــد و کرهجنوبــی هــم در مــورد شــیوه ارتبــاط بــا
ایــران دچــار تناقضاتــی در تصمیمگیــری هســتند .در ســوی دیگــر اقتصــاد
ایــران پــس از برجــام روی همــکاری آلمــان ،فرانســه ،انگلیــس و کلیــت قــاره
اروپــا درمــورد ســرمایهگذاریهای مشــترک حســاب ویــژهای بــاز کردهبــود
ولــی پــس از تصمیــم ترامــپ کمپانیهایــی ماننــد فولکــس واگــن و ایربــاس به
ســرعت طــی بیانیههایــی اعــام کردنــد موقعیــت آینــده را بررســی میکننــد
و خروجــی ایــن عمــل نیــز بــه قطــع همکاریهایشــان بــا اقتصــاد ایــران
منجر خواهد شد.
تحریمهــای امریــکا متاســفانه فراگیــری باالیــی دارد بــه طــوری کــه تاکیــد
میکنــد اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه مشــغول انجــام فعالیتهایــی
بودهانــد کــه قبــا بــه موجــب برجــام انجــام ایــن فعالیتهــا مجــاز بودهاســت،
بایــد اقدامــات الزم را بــه جهــت توقــف ایــن فعالیتهــا تــا  6اوت یــا  4نوامبــر
 2018انجــام دهنــد تــا از گزنــد تحریمهــا یــا اقدامــات قانونــی بــه موجــب
قوانیــن امریــکا مصــون بماننــد .همچنیــن ایــن تحریمهــا اشــاره میکنــد کــه
از  6آگوســت  ،2018تحریمهــای مربــوط بــه خریــد یــا دسترســی بــه
اســکناسهای بانکــی دالر امریــکا توســط ایــران ،تجــارت طــا یــا فلــزات
گرانبهــا توســط ایــران ،فــروش ،عرضــه یــا انتقــال مســتقیم یــا غیرمســتقیم
گرافیــت و فلــزات خــام یــا نیمهتمــام مبــدأ ایــران یــا بــه مقصــد ایــن کشــور،
معامــات قابــل توجــه مرتبــط بــا خریــد یــا فــروش ریــال ایــران ،خریــد،
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 فعالیتهــای مبتنــی بــر محوزهــای
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مشــخصی کــه در ارتبــاط بــا سیاســت اعطــای مجــوز مرتبــط بــا فعالیتهــای
مربــوط بــه صــادرات یــا بازصــادرات هواپیماهــای مســافربری و قطعــات و
خدمــات مربوطــه بــه ایــران صــورت گرفتهانــد ،نیــز برقــرار خواهنــد شــد .از
آن مهمتــر اینکــه از تاریــخ  4نوامبــر  ،2018تحریمهــای ثانویــه علیــه
حوزههــای کشــتیرانی ،انــرژی و مالــی ایــران مجــددا اعمــال خواهنــد شــد.
هــم اینکــه بــه موجــب تصمیــم امریــکا ،هــم شــرکتهای امریکایــی و هــم
شــرکتهای غیرامریکایــی بایــد بــه ســرعت مــوارد حساســیتبرانگیز مربــوط
بــه خــود در ارتبــاط بــا ایــران را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد و میــزان امــکان
قرار گرفتن در معرض تحریمهای مرتبط با ایران را تعیین کنند.
متاســفانه تحریمهــا فراگیــری باالیــی دارد و در ایــن شــرایط اینکــه امــروز
مــا روی موضــوع اســتفاده از شــکاف میــان امریــکا و اروپــا بــرای گســترش
روابــط تجاریمــان بــا اروپــا اســتفاده کنیــم ،کمــی غیرواقعبینانــه بــه نظــر
میرســد .کمااینکــه پیــش از ایــن هــم اروپــا در مــورد ارتبــاط بــا ایــران
رفتارهــای بســیار محتاطانــهای داشــت و حتــی در چنــد ســفر دیپلماتیــک
هیئتهــای تجــاری ایرانــی بــه اروپــا هــم بارهــا ایــن انتقــاد از طــرف
بخشخصوصــی ایــران بــه آنهــا وارد شــد کــه در مــورد رابــط بــا ایــران رفتــاری
مســتقل از امریــکا و شــجاعانهتر داشتهباشــند کــه متاســفانه ایــن اتفــاق رخ
نداد.
نکتــه قابــل تامــل اینکــه حتــی واگرایــی میــان سیاســتهای امریــکا و
اروپــا بــر ســر وضــع تحریمهــا علیــه ایــران هــم چالشهــای جدیــدی را
بــرای شــرکتهای طــرف قــرارداد بــا ایــران ایجــاد میکنــد .ســادهترین
مثــال ایــن اســت کــه ادامــه ایــن واگرایــی منجــر بــه ســردرگمی پرســنل،
نیروهــای کارشناســی و مدیریتــی کمپانیهایــی میشــود کــه بــا ایــران در
ارتبــاط هســتند .وضعیــت واقعبینانــه ایــن اســت کــه شــرکتهای اروپایــی
بایــد میــان توجــه بــه قوانیــن محلــی و نادیــده گرفتــن تحریمهــای امریــکا و
یــا دقــت بــه قوانیــن بینالمللــی تحــت اختیــار امریــکا در جهــت رعایــت آنهــا،
یــک راهحــل را انتخــاب کننــد .اســاس محاســبه شــیوه رفتــاری در ایــن دوره
زمانی از سوی شرکتها برای آنها هزینهزاست.
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امــا اصــل ماجــرا ایــن اســت کــه در ایــن وضعیــت مــا بایــد چــه کنیــم؟
نظــام در ایــن شــرایط بایــد بــا واقعبینــی اقــدام بــه پیشبینــی و آیندهپژوهــی
ســناریوهای پیــش رو و همچنیــن شــیوه برخــورد بــا هرکــدام از آنهــا کنــد.
ممکــن اســت کــه ایــن ســناریوها کمــی ســختگیرانه باشــد ولــی قطعــا
باعــث میشــود کــه اقتصــاد ایــران مقهــور تحــوالت پیشرو نشــود .ســناریوی
اول میتوانــد بــر ایــن محــور اســتوار باشــد کــه تحریمهــا تــا کجــا پیــش
میرونــد و چــه نتایجــی دارنــد؟ ســناریوی دوم بایــد پیشبینــی کنــد کــه در
صــورت تحریــم نفتــی و ایجــاد رونــد نفــت در برابــر غــذا ،کشــور بایــد چــه
تدبیــری داشــته باشــد؟ ســناریوی ســوم بایــد بــه صــورت مشــخص بــه ایــن
موضــوع بپــردازد کــه آیــا امــکان جدیــدی بــرای ادامــه مذاکــرات و گفتوگوهــا
وجود دارد یا نه؟
متاســفانه سیاســت داخلــی و منازعــات جناحــی بــه اولویــت بــرای برخــی
نخبــگان ،رســانهها و جریانهــای فکــری تبدیــل شــد ه 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 چهرههــای سیاســی صفحــات رســانهها را بــه
افشــاگری علیــه یکدیگــر یــا گوشــزدکردن اشــتباهات گذشــته پــر کننــد ،هیچ
حاصلــی بهغیــر از قطــع امیــد مــردم از نخبــگان نــدارد .اقتصــاد اولویــت
قطعــی و مطلــق امــروز ایــران اســت .در حــال حاضــر گزینههــای پیــش روی
اقتصــاد ایــران بــه شــدت محــدود شــده و بــا وجــود تمــام پتانســیلها ،جهــان
بیــرون از امکانــات مــا اطــاع درســتی نــدارد .امــروز بایــد تــاش کنیــم تــا بــا
ابزارهــای رســانهای اروپــا ،امکانــات البیگــری بینالمللــی ،برگــزاری
همایشهــای جهانــی و مشــارکت در امــور اقتصــادی تــا ســرحد امــکان تــوان
اقتصــاد ایــران را بــه اروپــا بازنمایــی کنیــم .ایــن فرصتــی اســت کــه اگــر از
دست برود ،خسارتهای سنگینی به آینده کشور وارد میکند.

فرصتسوزی
و عدم تصمیمگیری بهموقع
بحران اقتصاد ایران نقدینگی است

*

امــروز تمــام اقتصــاد ایــران روی خاکســتر تصمیمــات گرفتهنشــده و
اقدامــات بهسرانجامنرســیده ،نشستهاســت .چشــم دوختــن بــه فضــای
بینالمللــی هــم بــه دردی جدیــد بــدل شــده تــا شــاید از رهگــذر توافــق و
تفاهــم بــا امریــکا اثراتــی حاصــل شــود کــه دردهــای اقتصــاد ایــران را ماننــد
کیمیــا درمــان کنــد .ولــی همانطــور کــه اکثریــت اقتصاددانــان و فعــاالن
اقتصــادی دلســوز کشــور تاییــد میکننــد ،درمــان درد مــا نــه در بیــرون
مرزهــا ،کــه دقیقــا نــزد مدیــران کشــور اســت .خروجــی نیــز زمانــی حاصــل
میشــود کــه دســت از محافظــهکاری در عمــل برداریــم و سیاســت
«گفتاردرمانی» را برای همیشه کنار بگذاریم.
* سرمقاله شماره  74ماهنامه آیند هنگر /مرداد 1397
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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
گــواه بررســیهای رســمی حداقــل  53مرتبــه در مــورد یکسانســازی نــرخ
ارز و جهــش ناگهانــی آن 37 ،بــار در مــورد شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد ،و 45
مــورد دربــاره بهبــود فضــای کســبوکار بــه دولــت راهــکار و نظــر ارائــه
دادهاســت .حتــی در حــوزه زیربخشهایــی ماننــد ممنوعیــت ثبــت ســفارش
واردات خودروهــای خارجــی بــه دولــت و وزارت صنعــت نامــه رســمی زدهشــد
کــه اگــر در همــان زمــان بــه هشــدار بخــشخصوصــی توجــه میشــد،
حواشــی بعــدی پیــش نمیآمــد .در مــورد حوزههایــی ماننــد صنعــت فــوالد
حداقــل  4نظــر کارشناســی و دربــاره صنعــت ســیمان حداقــل  7نظــر فنــی
ارائــه شــد کــه متاســفانه در کمتــر مــواردی دولــت بــه ایــن توصیههــا عمــل
کــرد .صنایــع دارویــی ،پتروشــیمی و ...هــم بخــش دیگــری از لیســت بلندباالی
ش خصوصــی را تشــکیل میدهنــد .امــا دولــت در شــرایطی بــه
نظــرات بخ ـ 
ایــن موضوعــات کمتوجهــی میکــرد و میکنــد کــه قانــون بهبــود فضــای
کس ـبوکار بــه صراحــت اشــاره بــه مشــورت دولــت پیــش از هــر تصمیــم بــا
ی اســت کــه خروجــی ســالهای
ش خصوصــی دارد ،ولــی جــای نگرانــ 
بخــ 
گذشــته تنهــا تحقــق کمتــر از  30درصــدی احــکام قانــون بهبــود فضــای
کســبوکار بــود ه و نادیــده گرفتــن مطلــق اصــل مشــورت بــا صاحبــان
کسبوکار بودهاست.
جالــب اینکــه بالفاصلــه بعــد از تصمیمــات در فرودیــن ،اتــاق بازرگانــی
طــی نام ـهای ،از ریاس ـتجمهوری خواســتار اصــاح آن شــد کــه اوال قیمــت
 4200تومانــی غیرکارشناســی اســت ،ثانیــا دولــت امــکان پاســخگویی بــه
تمــام نیازهــای بــا ارز  4200تومانــی را نــدارد و عمــا تقاضــای ارز را افزایــش
میدهــد .همچنیــن قاچــاق اعــام کــردن خریــد و فــروش ،بــه بــاال رفتــن
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 میتواننــد از ارز
صادراتــی اســتفاده كننــد کــه باعــث تقویــت صــادرات و تعــادل در بــازار ارز
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میشــود .امــا متاســفانه در برابــر ایــن درخواســت و پیشــنهاد منطقــی بــا
پاسخ منفی مواجه شدیم.
عمــا بعــد از دو مــاه بیــش از  27میلیــارد تقاضــای ارزی حاصــل شــد و
جالــب اینکــه همــان کاالهایــي کــه بــا ارز  4200تومانــی بــه کشــور وارد شــد،
در بــازار بــه قیمتهــای باالتــری بــه فــروش رفــت .پــس از آن صــادرات
کاهــش یافــت ،خیلــی از مــواد اولیــه کارخانهجــات معطلانــد ،رانــت و فســاد
بــرای تعــدادی از شــرکتهای خــاص حاصــل شــده و در نهایــت منجــر بــه
صدور بخشنامههای جدیدی شدهاست.
بــازار ارز ثانویــه اگرچــه تــا انــدازهای از التهــاب بــازار کاســته امــا کمــاکان
بســیاری از نیازهــا بالتکلیــف مانــده اســت .همیــن فراینــد را در مــورد
پیشفــروش ســکه هــم کــه عمــا بــدون کارشناســی الزم بــه انجــام رســید،
یتوان دید.
م 
بحــران اقتصــاد ایــران نقدینگــی اســت .روزانــه یــک هــزار میلیــارد تومــان
بــه رقــم نقدینگــی اضافــه میشــود .پرداخــت  35هــزار میلیــارد تومــان بــه
صندوقهــای مالــی و اعتبــاری منحــل شــده ،بیانضباطــی مالــی دولــت،
پرداخــت یارانــه نقــدی بــه آحــاد مــردم ،بحــران نظــام بانکــی ،کســری بودجــه
دولــت ،متعــادل نکــردن ســاالنه قیمتهــای حاملهــای انــرژی و ارز ،و رکــود
حاکــم براقتصــاد همگــی عوامــل موثــری در جهــت رشــد بیمهــار نــرخ
نقدینگــی بــه حســاب میآینــد .بــر ایــن اســاس تــا پایــان ســال جــاری بایــد
شــاهد رشــد تــورم و تعمیــق بیشــتر برخــی از بحرانهــای پیــش روی هــم
باشیم.
امــروز دولــت نیــاز بــه گفتوگــو بــا مــردم دارد .شــهروندان بایــد آگاه
شــوند کــه اصالحــات اقتصــادی بــا دردهــای مقطعــی همراه اســت ولــی نتیجه
بلندمــدت خواهــد داشــت .بخــشخصوصــی بــا وجــود تمــام نارســاییها در
کنــار دولــت آمــاده حرکــت در مســیر اصالحــات اســت .اینکــه امــروز رفتارهای
دولــت شــفاف شــده ،قــدم در مســیر تــازه گذاشــته و به شکســت سیاسـتهای
قبلــی پیبــرده ،میتوانــد ســرآغاز حرکتهــای معقــول بعــدی باشــد .هنــوز
هم جای اصالح ،بهبود و امید به آینده وجود دارد.

 200سراب توسعه

واقعیــت بــه انــدازهای کــه گاهــی مدیــران دولتــی تصــور میکننــد پیچیــده
نیســت .صاحبــان کســبوکار فضایــی را میخواهنــد کــه در آن بــه نقطــه
ب ســودهای آنــی ،اســتفاده از
بازدهــی بهینــه برســند .آنهــا بــه دنبــال کس ـ 
بینظمــی بــازار و ...نیســتند .شــاید عــدهای باشــند کــه از ایــن دریــای گل آلود
بــرای خودشــان ماهیهــای بــزرگ صیــد کننــد ولــی آنهــا را نبایــد بخــش
خصوصی مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد.
ِ

توسعه بدون بخشخصوصی
سراب است
اقتصاد ایران برای گسترش شفافیت و مبارزه با فساد به تغییر نگاه نیاز دارد

*

چهــل ســال از پیــروزی انقــاب میگــذرد و ســوال اینجاســت کــه در حــال
حاضــر کجــا ایســتادهایم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد از مقایســه
اعداد و شاخصهای کالن اقتصادی کمک بگیریم.
درآمــد ســرانه کشــور ســال ( 92بــه قیمــت ثابــت ســال  2 )83میلیــون
تومــان بــود کــه نســبت بــه ســال  56کــه ایــن عــدد 3/41میلیــون بــرآورد
میشــد ،تــا حــدودی کاهــش یافتهاســت .البتــه ایــن آمــار مربــوط بــه دوران
پیــش از تحــوالت ارزی اخیــر میشــود .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  75ماهنامه آیند هنگر /شهریور 1397
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همچنیــن حجــم ســرمایهگذاری در زمینــه ماشــینآالت بخشخصوصــی
در ســال  56معــادل چهــارده هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن رقــم بازهــم
بــه قیمــت ثابــت در ســال  92هــم تقریبــا بــه همیــن میــزان یعنــی 14/6
بــرآورد شدهاســت .یعنــی در بهتریــن حالــت بازهــم بــه همــان موقعیــت ســال
 56بازگشتهایم.
ســومین شــاخص کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،ضریــب جینــی اســت
کــه ایــن شــاخص هــم براســاس آخریــن برآوردهــای مربــوط بــه ســال 90
نسبت به سال  56به میزان بسیار کمی بهبود یافتهاست.
معیارهایــی ماننــد بدمســکنی ،حاشیهنشــینی و خــط فقــر هــم تاحــدودی
تصویــری واضــح از وضعیــت رفــاه عمومــی کشــور نشــان میدهــد .بــه طــور
خــاص طــی دو دهــه گذشــته ریــزش جمعیــت طبقــه متوســط بــه طبقــه
پاییندســتیتر موجــب ایجــاد شــکافهای عمیــق رفاهــی شدهاســت .بــرای
فهــم دقیــق ایــن موضــوع میتــوان بــه رشــد آمــار حاشیهنشــینی توجــه
داشــت .بهطــوری کــه طــی یــک دوره زمانــی  20ســاله ،رشــد حاشیهنشــینی
بیش از دو برابر بوده است.
البتــه در شــاخصهایی ماننــد بهداشــت و درمــان ،آمــوزش و پــروش،
آمــوزش عالــی ،موقعیــت علمــی و بهبــود کیفیــت زندگــی رشــدهای قابــل
لمــس و توجهــی بهدســت آمدهاســت .بــه طــور خــاص برخــی شــاخصها
ماننــد میــزان مالکیــت مســکن ،بهرهمنــدی مــردم از خــودروی شــخصی،
دسترســی بــه اینترنــت و موبایــل ،دسترســی روســتایی بــه راههــای آســفالته،
دسترســی بــه تلفــن ثابــت و امکانــات مســتقر در منازل مســکونی ماننــد حمام،
آشــپزخانه و بهرهمنــدی از امکانــات رفــاه شــخصی ماننــد تلویزیــون و...در
مقایسه با دوره مورد بررسی به شدت رشد داشتهاست.
امــا در حــوزهه خــاص اجتماعــی کــه نمایانگــر وضعیــت رفتــاری و اخالقــی
جامعــه اســت ،متاســفانه بازهــم پــس رفــت صــورت گرفتهاســت .آمارهــا
نشــان میدهــد .طــی ســال پایانــی دهــه پنجــاه تعــداد زندانیــان کشــور 17
هــزار نفــر بــوده کــه ایــن عــدد در حــال حاضــر  270هــزار نفــر یعنــی 15
برابــر بــرآورد میشــود .درحالــی کــه طــی ایــن دوره زمانــی جمعیــت کشــور
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بــا رشــد  2.5برابــری از متوســط  35میلیــون نفــر بــه  80میلیون رسیدهاســت.
شــاخصهای دیگــری ماننــد تعــداد پروندههــای قضایــی ،چکهــای
برگشــتی ،ورشکســتگی و نزاعهــای خیابانــی هــم موقعیــت اقتصــادی و
ن میسازد.
اجتماعی کشور را نمایا 
بررســی وضعیــت شــاخصهای زیســت محیطــی ماننــد آلودگــی
وخشکســالی هــم تاییــد میکنــد میــزان اســتفاده و یــا اســتفاده ناصحیــح از
منابــع کشــور موجــب تضعیــف محیــط زندگــی عمومــی مــردم شدهاســت .در
مــورد شــاخص آلودگــی مــوارد موثــری ماننــد تولیــد خودروهــای آالینــده،
اســتفاده از بنزیــن آالینــده وارداتــی یــا داخلــی ،فعالیتهــای صنعتــی آالینــده،
عــدم وجــود ســاختار حمــل و نقــل عمومــی بــه منظــور تشــویق جامعــه بــه
اســتفاده از ایــن امکانــات و در نهایــت فقــدان سیاس ـتگذاریهای بلندمــدت
و موثر همگی کشور را به این نقطه رساندهاست.
عــاوه برآنچــه بیــان شــد میتــوان بــه مــوارد دیگــری هــم اســتناد کــرد
که نظام اقتصادی را به خطر انداختهاست:
 -1متاســفانه فســاد ماننــد موریانــه بــه تمــام ارکان کشــور رخنــه کــرده و
تقریبــا کمتــر فعالیتــی میتــوان یافــت کــه بــه روال عــادی بــه ســرانجام
برسد .البته فسادهای سازمان یافته خود حکایت دیگری دارد.
-2کاهــش اعتمــاد عمومــی جامعــه نســبت بــه نظــام تصمیمگیــری کشــور
هــم چنــان وســیع شــده کــه دیگــر هیــچ تحلیلگــری قــدرت تکذیــب آن را
ندارد.
امــا بــه طــور کلــی عوامــل ناکارآمــدی نظــام اقتصــادی کشــور را در 5
عنوان میتوان خالصه کرد:
 -1حاکمیت دوگانه
 -2وجود دولت بزرگ و ناکارآمد
 -3ارگانهای تصمیمگیری متعدد
 -4عدم ارتباط صحیح بینالمللی
 -5اقتصاد دولتی
البتــه بایــد دقــت کــرد کــه مهمتریــن عامــل در شــکلگیری وضعیــت
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امــروز کشــور ،فــارغ از شــعارها و برنامههــا ،بیمیلــی دولتهــا بــه حضــور
موثــر بخشخصوصــی در عرصــه اقتصــاد اســت .متاســفانه نــگاه چپگرایانــه
اوایــل انقــاب در ســالهای بعــدی و بــا وجــود تاکیــد اســناد باالدســتی بــه
خصوصیســازی همچنــان تــداوم یافتــه و مانــع از شــکلگیری اقتصــاد متکــی
بــه بخشخصوصــی شدهاســت .امــا در عــوض دولــت روزبــهروز بــزرگ و
بزرگتر شده و در تمام شئون زندگی مردم نقش پیدا کردهاست.
درحالحاضــر و حتــی بــا وجــود چندیــن بــار بازنگــری در سیاســت هــای
خصوصیســازی همچنــان دولــت و شــرکتهای شــبه دولتــی رقبــای
بخشخصوصــی بــه شــمار میآینــد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه دولتــی کــه
متکــی بــه بخشخصوصــی نیســت خــود را بینیــاز از دریافــت مشــورت از
صاحبــان کس ـبوکار میدانــد و در نهایــت تصمیماتــی را بــه اجــرا میگــذارد
کــه هــم خــود و هــم جامعــه از آن زیــان میبیننــد .نمونــه بــارز چنیــن
رفتــاری مربــوط بــه مصوبــات اخیــر دولــت در خصــوص ارز اســت .در طــول 5
ســال گذشــته پارلمــان بخشخصوصــی بارهــا در مــورد ســرکوب قیمــت ارز و
عــدم کنتــرل نقدینگــی بــه دولــت هشــدار داد ولــی کوچکتریــن توجهــی
صــورت نگرفــت تــا بحــران ارزی بهــار امســال رخ داد و دولــت مجبــور شــد بــه
اتخــاذ تصمیمهــای غیرکارشناســی و بــدون مشــورت در خصــوص ارز و ســکه
دســت بزنــد .البتــه مدتــی بعــد و بازهــم بــا تاخیــر دولــت متوجــه خطــای
خــود شــد ولــی متاســفانه زمانــی از اثــرات ایــن تصمیــم اشــتباه اطــاع یافــت
کــه  15میلیــارد دالر ارز سوبســیدی پرداخــت شــدهبود .مابهالتفــاوت
پرداخــت ایــن ارز بــا قیمــت بــازار حــدود  80هــزار میلیــارد تومــان یعنــی
بیش یکسال بودجه عمرانی کشور برآورد میشود.
نتیج هگیری

دولــت بــزرگ و عــدم رشــد بخــش خصوصــی در نهایــت بیثباتــی در
اقتصــاد را بــه وجــود آوردهاســت .در محیــط ناســالم و هــوای آلــوده علــف هــرز
رشــد میکنــد و بخشخصوصــی ســالم و مولــد نمیتوانــد بــه حیــات پویــا و
رو بــه رشــد ادامــه دهــد .در نتیجــه جامعــه نیــز نســبت بــه تمــام فرآیندهــای
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اصالحــی بیاعتمــاد میشــود چراکــه محصــول رفتارهــا را در گســترش فســاد
و رانت ارزیابی میکند.
اگرچــه درتمــام ســالهای بعــد از انقــاب بــه طــور متوســط رشــد
اقتصــادی بیــن  2تــا  3درصــد بــوده امــا ایــن رشــد بــه توســعه پایــدار منتهــی
نشــد چراکــه عنصــر اصلــی توســعه ،حضــور کارآفرینــان ســالم و مولــد اســت
کــه هــم رقابــت را گســترش میدهنــد هــم بــه شــفافیت کمــک میکننــد و
هــم بــه صــورت درونــی بــه مبــارزه بــا عناصــر فســادآمیز مخــل فضــای
کســبوکار میپردازنــد .بــه طــور نمونــه بایــد توجــه کــرد کــه کشــورهایی
ماننــد چیــن ،کــره جنوبــی ،ترکیــه ،ســنگاپور و مالــزی هیــچ کــدام بــدون
اتکاء به بخشخصوصی توسعه پیدا نکردند.
امــروز ثبــات کشــور در گــروه اتحــاد ملــی اســت .حاکمیــت بایــد بپذیــرد
کــه از بخشخصوصــی بــه عنــوان بازیگــر موثــر و کلیــدی اســتفاده کنــد.
حضــور صاحبــان کسـبوکار در فرآیندهــای اقتصــادی کشــور موجب شــفافیت
بیشــتر ،کاهــش میــزان فســاد و بهبــود روابــط اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای
جهــان میشــود .در ایــن دوره حســاس نبایــد ایــن مزیتهــا نادیــده
گرفتهشود.

ضرورت تشکیل ستاد مقابله با تحریمها
ده پیشنهاد بخش خصوصی
به دولت برای بهبود وضعیت عمومی اقتصادی کشور

*

امریــکا طــی یــک ســال گذشــته بیشــترین تــاش خــود را بــرای اعمــال فشــار
بــر ایــران بــه کار گرفتهاســت .هیئــت حاکــم و همچنیــن ترامــپ همگــی از
چهرههــای ضــد ایرانــی بــه شــمار میآینــد کــه بــا مواضــع بســیار تنــد و خشــمگین
تــاش کردهانــد فضــای بینالمللــی را نیــز علیــه ایــران بــا خــود همــراه ســازند.
ترامــپ بــا انتصــاب افــراد سرســخت مخالــف ایــران و همچنیــن ایجــاد اتــاق فرمانــی
کــه تمــام سیاس ـتهای دولتــش را در ایــن جهــت هماهنــگ و همگــن میســازد،
امیــدوار اســت بتوانــد اجمــاع جهانــی را بــه خروجــی مشــخص در مــورد اقتصــاد
ایران تبدیل کند.
متاســفانه شــواهد نشــان میدهــد کــه اینبــار تحریمهــای امریــکا بســیار
* سرمقاله شماره  76ماهنامه آیند هنگر /مهر 1397

 208سراب توسعه

جــدی و هوشــمندانه طراحــی شدهاســت .آنچــه ترامــپ را از روســای جمهــور قبلــی
خطرناکتــر میســازد ،رفتارهــای ناگهانــی و بــدون قاعــده اوســت .ترامــپ روشــی
را در پیــش گرفتــه کــه تقریبــا جامعــه سیاســی امریــکا را نیــز شــوکه کــرده اســت.
البتــه شــانس بســیار بــزرگ بــرای اقتصــاد ایــران هــم میتوانــد همیــن بالهــت
رفتــاری او باشــد چراکــه هرانــدازه او رفتارهــای کمتــر منطقــی نشــان میدهــد،
جامعــه جهانــی بــه اعتبــار ســند برجــام بــه عنــوان توافقــی بینالمللــی بیــش از
گذشته اعتماد خواهد کرد.
امــا مســئولیت ملــی امــروز مــا ایــن اســت که بــا تمــام قــوا در مقابــل تحریمهای
امریــکا ایســتادگی کنیــم .در جریــان مناقشــات اخیــر ،ایــران بــه طــور کامــل بــه
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 زیادهخواهــی امریــکا در مســیر منطقــی و معقــول ایســتادگی
کنیم ،از نظر جامعه جهانی عملی صحیح و دیپلماتیک را به انجام رساندهایم.
بــرای پیــروزی در ایــن جــدال بایــد چنــد اصــل مــورد توجــه قــرار گیــرد .اروپــا
همچنــان در تــاش اســت تــا بســتهای 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 میکردنــد کــه بتواننــد
همــکاری اقتصــادی خــود را بــا ایــران ادامــه دهنــد .در ایــن دوره زمانــی بایــد
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 قویتــر کــردن روابــط بــا اروپــا ،چیــن و روســیه بایــد بــه
ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم.
مهمتریــن عامــل مقابلــه بــا فشــارهای امریــکا وحــدت در داخــل کشــور و ایجــاد
وفــاق ملــی چــه در حــوز ه سیاســی و چــه در حــوزه اقتصــادی اســت .دولــت نیازمند
احیــای اعتمــاد عمومــی جامعــه اســت تــا بتوانــد سیاســتهایي را عليــه تحریــم
امریــکا اجرایــی کنــد .در حــوزه اقتصــادی وقتــی اهالــی کســب و کار اعتمــاد خواهند
کــرد کــه طــرف مشــورت قــرار گیرنــد .از ایــن رو ضــرورت دارد از پتانســیل و
ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید.
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امــا متاســفانه بــه نظــر نمیرســد کــه تدابیــر الزم بــرای عبــور از ایــن دوره
ســخت اندیشــیده شدهباشــد .اخیــرا مقــام معظــم رهبــری نیــز در جلســه هیئــت
دولــت بــه موضــوع بســیار مهمــی اشــاره داشــتهاند .ایشــان بــه هیئــت دولــت
گفتهانــد کــه نظــرات بخشخصوصــی را «بخواننــد و بشــنوند و ببیننــد» .رویکــرد
رهبــر انقــاب در مقابــل بخــشخصوصــی قابــل تقدیــر و قدردانــی اســت .ایشــان به
درســتی تاکیــد میکننــد کــه دولتهــا پــای حــرف خبــرگان اقتصــادی کشــور
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 ابــاغ اصــل  44قانــون اساســی ،سیاس ـتهای خصوصیســازی و برنامــه
اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد بســیاری بــه حرکــت در مســیر اقتصــاد مردمــی و اقتصــاد
امــن داشــتهاند .امــا جالــب اینکــه مــا امــروز نهتنهــا بــرای مقاومــت در برابــر
تحریمهــا برنامههــای جــدی پیــش نگرفتهایــم ،کــه بعضــی از اقدامــات هــم منجــر
بــه تحریمهــای داخلــی شدهاســت .بــه همیــن دلیــل بایــد بیانــات رهبــری را
فصلالخطــاب همــه مناقشــات قــرار دهيــم و بــا مشــارکت آحــاد ملــت بــه خصــوص
افــراد شــاخص در حــوزه اقتصــاد ،صنعــت و تجــارت کوتاهتریــن و بهینهتریــن
روشهــا را بــرای عبــور از بحرانهــا پیــش گیریــم .بــه برخــی از ایــن مــوارد
میتوان چنین اشاره کرد:
یــک :تشــکیل ســتادی بــا عنــوان رصــد مقابلــه بــا تحریمهــا بــه فرماندهــی
یــک مدیــر مقتــدر و صاحــب دانــش و صالحیــت در حــوزه اقتصــادی کــه بتوانــد
زیــر نظــر مســتقیم رئیسجمهــور و بــا همــکاری شــورای هماهنگــی کــه توســط
رهبــری ایجــاد شــده ،مهمتریــن مشــکالت مربــوط بــه حــوزه تحریمهــا را بررســی
و حــل و فصــل کنــد .ایــن ســتاد میتوانــد همانطــور کــه رهبــری اخیــرا اشــاره
ش خصوصــی و
کردهانــد ،بــا ایجــاد مکانیزمهــای هدفمنــد امــکان تعامــل بخــ 
دولت در این حوزه را به باالترین سطح ممکن ارتقا دهد.
ش رو بــا ایــن تمرکــز کــه در صــورت کاهــش
دو :تعریــف ســناریوهای پیــ 
صــادرات نفــت حتــی تــا انــدازه صفــر یــا زیــر یــک و نیــم میلیــون بشــکه ،چطــور
بایــد بتــوان اقتصــاد کشــور را اداره کــرد و از آن مهمتــر همچنــان راههــای ارتبــاط
اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.
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ســه :متناســب بــا هرکــدام از ســناریوهای پیشبینیشــده ،برنامههــای
اجرایــی نیــز طراحــی و آمــاده اجــرا شــود .ایــن برنامههــا بایــد تمــام حوزههــای
اثرگــذار اقتصــادی را تحــت پوشــش قــرار دهــد و مانــع از بــروز بحــران یــا شــوک در
جامعه شود.
چهــار :مهمتریــن و شــاخصترین 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 اصــاح مکانیزمهــا و شــیوه اجــرا ،پرداخــت
یارانههای مستقیم ،نقدی و کاالیی برای آنها برقرار شود.
پنــج :متاســفانه طــی چنــد مــاه اخیــر و بــه خصــوص در دوران بحــران ارزی
شــائبههای بســیاری در مــورد شــیوه بازگشــت ارز بــه کشــور وجــود داشــت .بــه
همیــن جهــت بایــد بــه فوریــت و جدیــت امکانــی ایجــاد شــود تــا ارز حاصــل از
صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فوالد به کشور بازگردد.
شــش :خــوراک پتروشــیمیها بــه قیمــت ارز آزاد محاســبه و از محــل
مابهالتفاوت هزینههای یارانهها تامین شود.
هفــت :ســریعا قیمــت حاملهــای انــرژی تعدیــل شــود و بــا پرداخــت یارانــه
نقــدی حمــل و نقــل بــه آحــاد ملــت ،از قاچــاق جلوگیــری و عدالــت در جامعــه
برقرار شود.
هشت :امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.
ش خصوصــی بــا بــازار همســایگان (پاکســتان ،افغانســتان،
ن ُــه :ارتبــاط بخــ 
ترکیــه و عــراق) گســترش داده و دادوســتد بــا آنهــا تقویــت شــود .بــه خصــوص
موانــع موجــود بــر ســر راه ایــن ارتبــاط بایــد بــه ســرعت از میــان بــرود .بــه ایــن
ترتیــب هــم صــادرات افزایــش مییابــد و هــم واردات اقالمــی کــه بــا تحریــم مواجــه
شدهاند از طریق این کشورها به انجام میرسد.
ده :در مصــارف دولــت صرفهجویــی 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 تصمیمگیری
راه نجات کشور
بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین نیست

*

کشــور مــا در شــرایط خطیــری قــرار دارد و همــگان بایــد تــاش کنیــم کــه
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
خصوصــی ،بــا درک چنیــن وظیفــه و مســئولیتی میکوشــد فضــای کس ـبوکار را
بــا همــکاری دیگــر بخشهــای جامعــه مســاعد ســازد .در ایــن راه ناهمــواری بســیار
اســت و تــاش و همتــی دوچنــدان میخواهــد .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
بــرای نخســتین بــار از گروهــی از متخصصــان نظرســنجی دعــوت کردیــم کــه بــا
* سرمقاله شماره  77ماهنامه آیند هنگر /آبان 1397
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مطالعــه دقیــق و بــا اســتفاده از روشهــای علمــی بــه پرسـشهای مــا پاســخ دهنــد.
دو پرســش کلــی در ایــن مــورد مطــرح کردیــم .پرســش اول ایــن بــود کــه اعضــای
اتــاق آینــده فعالیــت اقتصــادی کشــور را چگونــه میبیننــد ،و تــا چــه حــد فضــای
کسـبوکار را مســاعد میداننــد؟ دوم آنکــه بــرای اتــاق چــه نقشــی در مســیر مــورد
نظر قایلاند؟
نتایجــی کــه از ایــن مطالعــه بــه دســت آمــد نشــان میدهــد کــه اکثریــت
قاطــع اعضــای اتــاق معتقدنــد کــه اگــر سیاس ـتگذاری و شــیوه اداره اقتصــاد بــه
همیــن صــورت فعلــی باقــی بمانــد ،تغییــری روی نمیدهــد .آینــده اقتصــادی
روشــنی نــه بــرای کشــور و نــه بــرای بخشخصوصــی در پیــش نیســت .بــرای
نمونــه  ۷۹درصــد معتقدنــد کــه چشـمانداز اقتصــادی کشــور رو بــه وخامــت اســت.
در مــورد سیاس ـتهایی کــه در ماههــای 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 ۷۹ .درصــد معتقدنــد کــه سیاسـتهای ارزی در جهــت
تقویــت کسـبوکار اقتصــادی نیســت .قابــل انتظــار اســت کــه در چنیــن شــرایطی
ش خصوصــی وضعیــت خــود را هــم تیــره ببیننــد .نزدیــک بــه همیــن
فعــاالن بخـ 
نسبتها معتقدند که وضعیت بخشخصوصی در آینده بدتر خواهد شد.
ایــن تصویــر تیــره در مــورد آینــده اقتصــاد کشــور و بخــش خصوصــی بــه خوبــی
نشــان میدهــد کــه هــدف اصلــی سیاســتگذاری کالن کشــور بایــد بیــش از
هرچیــز ترســیم چشـمانداز روشــن قــرار گیــرد .از افــراد مأیــوس از آینــده نمیتــوان
انتظــار داشــت و نجاتــی مقــدور نیســت .نبایــد گمــان شــود که بــا ســخنرانی و وعده
میتــوان نــور امیــدی در قلبهــای مــردم تابانــد ،بلکــه امیــد بــه آینــده آنگاه
شــکل میگیــرد کــه مــردم احســاس کننــد ارادهای بــرای تغییــر وجــود دارد .در
ش خصوصــی بــر ایــن باوریــم کــه در
همیــن چارچــوب مــا بــه عنــوان فعــاالن بخـ 
وضعیتــی کــه سیاســتها و تصمیمــات هــر روز تغییــر میکنــد ،آینــده روشــن
حاصــل نخواهــد شــد .بســیاری از فعــاالن بخــش خصوصــی هــم نســبت بــه تــداوم
و اســتمرار سیاســتها امیــدی ندارنــد .بگذاریــد روشــنتر بگویــم :سیاســتهای
بــد اگــر هــم تــداوم و ثبــات داشــته باشــند بهتــر از وضعیتــی اســت کــه در آن
تصمیمــات هــر روز تغییــر کنــد .حتــی اگــر برخــی از تصمیمــات عجیــب هــم

بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران 213

باشند ،برای کسبوکار پیشبینیپذیری مهم است.
در همیــن مــورد جــا دارد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کنــم کــه سیاسـتگذاری
و اتخــاذ تصمیمــات بــه صــورت اداری بــا کمتریــن میــزان مشــارکت گروههــای
ذینفــع ،قــادر نیســت رضایــت جامعــه را جلــب کنــد .اگــر گروههــای ذینفــع در
فرآينــد سیاس ـتگذاری موضوعاتــی کــه بــه زندگــی و کار آنهــا مربــوط میشــود،
مشــارکت داشــته باشــند ،نهتنهــا 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 کاریشــان مشــارکت
ندارنــد ،نهتنهــا خــود را منــزوی و کنــار گذاشــته شــده احســاس میکننــد ،بلکــه
انفعــال و احســاس بیتاثیــر شــدن و نارضایتــی را افزایــش میدهنــد .آنهــا احســاس
میکننــد در شــرایط نمیتواننــد اثــر بگذارنــد و مقهــور تصمیمــات مدیــران و
سیاس ـتگذارانیاند کــه حتــی تصمیماتشــان ثبــات هــم نــدارد .حــس نارضایتــی،
کنارهگیری و ناامیدی در چنین وضعیتی تشدید میشود.
در نتیجــهای کــه از ایــن نظرســنجی بــه دســت آمــده  ۶۲درصــد از فعــاالن
بخــش خصوصــی تصــور نمیکردنــد کــه قیمــت دالر چنیــن جهشــی را از ســر
ش خصوصــی در
بگذرانــد .معنــای ایــن آمــار ایــن اســت کــه حتــی فعــاالن بخــ 
مــورد یکــی از مهمتریــن متغیرهــای اقتصــادی کــه بــه صــورت روزمــره بــا آن
ســروکار دارنــد -یعنــی ارز -نمیتواننــد هیــچ پیشبینــیای داشــته باشــند .در
وضعیتــی کــه نمیتــوان آینــده را پیشبینــی کــرد آینــده روشــن هــم مقــدور
نخواهد بود.
از طــرف دیگــر نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان میدهــد کــه اکثریــت اعضــای
اتــاق عملکــرد ســازمان مالیاتــی ،ســازمان تامیــن اجتماعــی ،گمــرکات و بانکهــا را
در جهــت تقویــت فضــای کســبوکار نمیداننــد .اگــر صریحتــر بگویــم ،عملکــرد
آنهــا را مانــع رونــق کس ـبوکار میداننــد .در شــرایط خطیــری کــه کشــور در آن
قــرار دارد بایــد شــیوه عملکــرد ایــن نهادهــا را بازنگــری کنیــم و آنهــا را بــه شــکلی
قرار دهیم که زمینه رونق فضای کسبوکار فراهم آید.
ایــن نتایــج کــه بــه آنهــا اشــاره کــردم نشــان میدهنــد کــه از کجــا بایــد نــور
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امیــد را در فضــای اقتصــادی کشــور تابانــد .اول آنکــه سیاسـتگذاریها 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 گونـهای که در
جهــت تقویــت فضــای کســبوکار عمــل کننــد .بــه صراحــت و بــا صــدای بلنــد
اعــام میکنیــم کــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه تواناییهــای 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 دســتگاههای
حاکمیتــی اعــام کردهایــم و در اینجــا دوبــاره آن را تکــرار میکنیــم .مــا اطمینــان
داریــم کــه اســتعداد و امکانــات کشــور بــه گونــهای اســت کــه میتــوان از ایــن
شــرایط خطیــر بــرای همــوار کــردن راه توســعه اســتفاده کــرد و در ایــن راه دســت
همــکاری خــود را بــه ســوی تمــام نهادهــای حاکمیتــی کشــور دراز میکنیــم .آنچــه
مــا را بــرای موفقیــت در ایــن مســیر آمــاده میکنــد ،مشــارکت عمومــی در
فرآیندهای تصمیمگیری است.

پنج چالش نظام تدبیر
چرا اقتصاد ایران توسعهنیافته است؟

*

ایــران کشــوری اســت کــه از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی در ردهبندیهایــی
کــه توســط بانــک جهانــی انجــام میشــود معمــوالً رتبـهای بیــن  20تــا  26را بیــن
کشــورهای جهــان بــه خــود اختصــاص میدهــد .در عیــن حــال از نظــر موقعیــت
جغرافیایــی بــا قــرار گرفتــن در یــک موقعیــت اســتراتژیک ،مرزهــای آبــی در جنــوب
و شــمال ،همســایگی بــا  14کشــور 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 مثالزدنــی اســت .همچنیــن از بعــد
میــراث فرهنگــی و تمــدن چندهزارســاله ،بینظیــر 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  12درصــد اســت؟ چــرا دهکهــای فقیــر جامعــه زیادتــر شــده اســت؟
* سرمقاله شماره  78ماهنامه آیند هنگر /آذز 1397
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سرچشمه این مشکالت چیست؟
بــه طــور کلــی ایــن مشــکالت را در نظــام تدبیــر و تصمیــم کشــور میدانــم و
میتوانــم آن را در پنــج ســرفصل بیــانکنــم« :تصمیــم نگرفتــن یــا دیــر تصمیــم
گرفتــن»« ،آرمانــی اندیشــیدن یــا صفــر و یکــی فکــر کــردن»« ،اســتفاده نکــردن از
فرصتهــای ناگهانــی»« ،فقــدان دیپلماســی اقتصــادی» و «بــازی نگرفتــن بخــش
خصوصــی» .ایــن پنــج مســئله در واقــع شــاهبیت مســائلی اســت کــه در اقتصــاد
ایــران بــا تبعــات و پیامدهــای آن مواجــه هســتیم و بــرای هرکــدام از آنهــا نمونههــا
و مصداقهای فراوانی وجود دارد.

1

در مســئله تصمیــم نگرفتــن یــا دیــر تصمیــم گرفتــن ،نمونههــای
مختلفــی در حوزههــای متفــاوت قابــل اشــاره اســت از جملــه
مســئله گروگانگیــری در تســخیر النــه جاسوســی در اوایــل انقــاب.
فــارغ از اصــل مســئله تســخیر ســفارت ،تصمیمگیــری در مــورد
سرنوشــت گروگانهــا بســیار بــه تاخیــر افتــاد .یــا میتــوان بــه مســئله برجــام
اشــاره کــرد کــه تصمیمگیــری در آن بســیار دیــر انجــام شــد .نمونــه متاخرتــر
الحــاق بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم اســت کــه همچنــان در
کشــاکش تصمیمگیــری اســت .حــوزه اجتماعــی نیــز کــم از ایــن مشــکل ضربــه
نخــورده اســت .در دهــه  60داشــتن 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 شــبکههای ماهــوارهای هســتند هنــوز ایــن مســئله
تعییــن تکلیــف نشــده اســت .میتــوان بــه مســئله شــبکههای اجتماعــی ماننــد
توئیتــر یــا حضــور بانــوان در ورزشــگاهها نیــز اشــاره کــرد کــه هنــوز تصمیــم
مشخصی در مورد آن گرفته نشده و در اجرا نیز نوسان زیادی وجود دارد.
در حــوزه مســائل اقتصــادی امــا مثالهــا از تصمیــمنگرفتــن یــا دیــر تصمی ـم
ـی بیشــتری دارد .بــرای مثــال در تمــام چهــل ســالی کــه از انقــاب
گرفتــن فراوانـ ِ
گذشــته اســت ،مســئله تعییــن نــرخ ارز محــل مناقشــه بــوده و هنــوز تصویر روشــنی
از آن بــرای سیاســتگذار ،تصمیمگیــر 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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کار میآیــد در آغــاز راه تــاش میکنــد قیمــت ارز را ثابــت نگــه دارد چــون بــه
ارزش پــول ملــی گــره خــورده و بــه غلــط بــه یــک مســئله ارزشــی و میهنــی تبدیــل
شــده اســت .در حالــی کــه ارز یــک مســئله اقتصــادی اســت و ســرکوب آن در
بلندمــدت ،نهایتــا منجــر بــه جهــش میشــود .در پنــج ســال گذشــته بیــش از 50
مــورد هشــدار در قالــب بیانیــه ،تذکــر ،ســخنرانی و ...دادیــم کــه تثبیــت نــرخ ارز در
نهایــت بــه مشــکل منجــر میشــود امــا بــه آن توجهــی نشــد .از اواخــر ســال
گذشــته بعــد از چهــار ســال تثبیــت ،رونــد صعــودی قیمــت ارز آغــاز شــد و پــس از
تعلــل زیــاد در تصمیمگیــری ،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 سالهاســت مســئله تعییــن تکلیــف اعطــای یارانــه بــه ســوخت
در جریــان اســت .مــا جــزو کشــورهایی هســتیم کــه باالتریــن مصــرف ســوخت را
داریــم و نتیجــه آن آلودگــی هــوا ،هــدر دادن منابــع و از بیــن بــردن ثروتهــای
خــدادادی اســت چــون قیمــت ســوخت مناســب نیســت .در همیــن حــال دولــت
مجــدد بــه فکــر بــه کار انداختــن سیســتم کارت ســوخت اســت .اتــاق تهــران در
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  12میلیــون خانــوار ایرانــی خــودرو ندارنــد و کارت ســوخت
بــه آنهــا تعلــق نمیگیــرد در نتیجــه بهــرهای از یارانــه بنزیــن نمیبرنــد .در پژوهــش
اتــاق تهــران نشــان داده شــد کــه برخوردارتریــن دهــک  23برابــر فقیرتریــن دهــک
از یارانــه بنزیــن ســود میبــرد .در ســال حــدود  200هــزار میلیــارد تومــان یارانــه
بــه بنزیــن تعلــق میگیــرد 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 میتوان احداث کرد.

2

دومیــن مشــکل اساســی نظــام مدیریتــی در کشــور مــا «آرمانــی
اندیشــیدن» یــا همــان «تفکــر صفــر و یکــی» اســت .بــرای نمونه در
مــورد توافــق هســتهای ایــران و غــرب ،عــدهای آن را خیانــت و
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عــدهای آن را خدمــت میخواننــد و بــر ایــن اســاس آن را بــه قضــاوت مینشــینند.
بایــد بپذیریــم کــه هیــچ مســئلهای خیــر یــا شــر مطلــق نیســت و فایــده و زیــان
دارد .متاســفانه آرمانــی دیــدن مســائل باعــث میشــود کــه مســئله الحــاق بــه
کنوانســیون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم یــا همــان اجــرای توصیههــای FATF
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 چارهاندیشی کنیم.

3

مشــکل ســوم نظــام مدیریتــی کــه بــه آن اشــاره داشــتم از دســت
دادن فرصتهــای ناگهانــی یــا همــان شــکار لحظههاســت .ایــن
فرصتهــا گاهــی بــه دســت میآیــد و اگــر از آن اســتفاده نشــود،
از دســت مــیرود؛ بزنگاههایــی کــه میتوانــد رونــد توســعه یــک
کشــور را ســرعت ببخشــد و مســیر را تغییــر دهــد .چیــن یکــی از نمونههــای توســعه
اســت کــه موفــق شــد از فرصــت جنــگ ســرد و اختــاف ایجادشــده بیــن اتحــاد
جماهیــر شــوروی و ایــاالت متحــده امریــکا نهایــت اســتفاده را ببــرد .درســت اســت
کــه تالشهــای 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 میکنــم کتــاب «آنســوی دیــوار» را کــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه
تازگی در مورد چین منتشر کرده است مطالعه کنید.

4

فقــدان دیپلماســی اقتصــادی را چهارمیــن مشــکل مدیریتــی کشــور
میدانــم .بایــد بپذیریــم کــه نمیتــوان در دنیــای مــدرن بــدون
توجــه بــه قواعــد و قوانیــن کلــی دنیــا حضــوری فعــال داشــت.
نمیشــود 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 میتــوان بــا توجــه بــه منافــع ملــی تصمیــم
گرفــت و برخــی قواعــد جهانــی را هــم بــا اصالحــات پذیرفــت امــا صفــر و یکــی
عمــل کــردن قابــل قبــول جامعــه جهانــی نیســت .در حــال حاضــر تنهــا کشــور مــا
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و کرهشــمالی اســت کــه خــارج از توصیههــای  FATFعمــل میکنــد و آن را
نپذیرفته است.

5

مســئله پنجــم و از دیــد مــن بســیار مهــم ،بــاور نداشــتن بــه بخــش
خصوصــی اســت .از ابتــدای انقــاب یــک تفکــر سوسیالیســتی نهفته
بــر نظــام تصمیمگیــری و مدیریتــی کشــور تســلط داشــته اســت
کــه روح آن را میتــوان در تمــام قوانیــن و مقــررات دیــد .اصــل 44
قانــون اساســی نیــز بــا درایــت و هوشــمندی رهبــر انقــاب بــه مســئله
خصوصیسازی پرداخت که متاسفانه درست اجرا نشد.
امــروز میدانیــم کــه توســعه بــدون بخــش خصوصــی امکانپذیــر نیســت و
کشــورهای توســعهیافتهای ماننــد چیــن ،کرهجنوبــی ،ســنگاپور ،هنگکنــگ و ...بــا
میــدان دادن بــه بخــش خصوصــی توانســتند مســیر توســعه را طــی کننــد .ایــن در
حالــی اســت کــه در کشــور مــا در ســال  1356حجــم ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در بخــش ماشــینآالت  15هــزار میلیــارد تومــان اســت و ایــن رقــم 40
ســال بعــد یعنــی ســال  1396بــه قیمــت ثابــت ،همــان مقــدار شــده اســت .یعنــی
اجازه شکلگیری رقابت و توسعه بخش خصوصی را ندادهایم.
در شــرایط تحریــم اقتصــادی و بــا مشــکالت زیــادی کــه ایــن پدیــده بــه همــراه
خطاهــای تصمیمگیــری در داخــل بــرای اقتصــاد ایــران ایجــاد میکنــد ،نبایــد از
تنهــا فرصــت موجــود یعنــی توســعه صــادرات غیرنفتــی غافــل شــد .اگــر روی
صــادرات غیرنفتــی بــه دســت بخــش خصوصــی تمرکــز کنیــم و جلــوی دخالــت
بیحــد و انــدازه دولــت را بگیریــم ،قطع ـاً میتوانیــم بــا توجــه بــه جهشــی کــه در
نــرخ ارز ایجــاد شــده اســت ،میــزان صــادرات را بســیار بــاال ببریــم .دقــت کنیــد
کشــورهای همســایه مــا ســاالنه حــدود  950میلیــارد دالر واردات دارنــد کــه ســهم
ایران از این میزان تنها  24میلیارد دالر میشود.
امــا هنــوز هــم معتقدیــم کــه نبایــد ناامیــد بــود و میتــوان بــا رعایــت برخــی
ش خصوصــی بــه ســمت
اصــول اولیــه سیاس ـتگذاری و حکمرانــی و بــاور بــه بخ ـ 
رفتاری معقول برای توسعه کشور رفت.

چگونه تهدید تحریم را حداقل کنیم؟
در شرایط تحریم هم میتوان به اصالحات فکر کرد

*

بــه طــور مســلم تحریمهــای امریــکا حداقــل تــا یــک ســال آینــده نهتنهــا کــم
نمیشــود بلکــه حلقــه محاصــره تنگتــر هــم خواهــد شــد .در ایــن شــرایط نیــاز
اســت کــه مذاکــرات خارجــی بــا قــدرت و قــوت در جهــت اجماعســازی علیــه ایــن
تحریمهــا و شکســت آنهــا پیــش بــرود .بــه خصــوص تــا ســرحد امــکان بایــد در
جهــت همســوکردن هرچــه بیشــتر کشــورهای مخالــف رفتارهــای امریــکا تــاش
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 میشــود و تــا تامیــن ســرمایه و مــواد اولیــه پیــش مــیرود .بنابرایــن اســتراتژی
پیــش روی اقتصــاد ایــران بهرهمنــدی از تمــام مواهــب اقتصادهــای توســعهیافته تــا
ســرحد ممکــن و مقــدور اســت کــه در ســرفصل آنهــا انجــام پیگیریهــای الزم
* سرمقاله شماره  79ماهنامه آیند هنگر /دی 1397
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بــرای مبادلــه اقتصــادی بــا کشــورهای اروپایــی بــه خصــوص از طریــق  SPVقــرار
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 انــدازهای اتفاقــی مثبــت و در جهــت توســعه کشــور
نیســت ولــی امــروز بایــد بپذیریــم کــه در ایــن موقعیــت قــرار گرفتهایــم کــه
نمیتوانیــم در مقابــل خواســتههای نامشــروع امریــکا عقبنشــینی کنیــم .پذیــرش
یکنــد کــه بــا نگاهــی دقیــق در جس ـتوجوی روشهایــی
همیــن اصــل کمــک م 
بــرای اســتفاده از تحریمهــا باشــیم .تحریمهــا بــه طــور طبیعــی توســعه در کشــور
یکنــد و بــه هیــچ عنــوان نمیتوانیــم بــه رشــدهای پیشبینیشــده
را محــدود م 
در برنامهها دست پیدا کنیم.
بنابرایــن در همیــن گام نخســت نبایــد بــه توقعــات خــارج از تــوان اقتصــاد
کشــور دامــن زده شــود .تکــرار ادعاهایــی ماننــد دســتیابی بــه رشــدهای دورقمــی و
توســعه متــوازن و بهشــتاب منجــر بــه انباشــت مطالباتــی خواهــد شــد کــه دولــت
تــوان پاســخگویی بــه آنهــا را نــدارد .در ایــن موقعیــت شــفافیت و صداقــت دو
عنصــری اســت کــه میتوانــد میــان مــردم ،کنشــگران اقتصــادی و دولــت وحــدت
ایجاد کند.
امــا تحریمهــا اگــر تنهــا یــک مزیــت داشــته باشــد ،آن قطــع وابســتگی اقتصــاد
کشــور بــه نفــت اســت .در ایــن شــرایط بیــش از گذشــته بــر پتانســیلهای داخلــی
کشــور تاکیــد و اتــکا خواهیــم داشــت و در صورتــی کــه طبــق اصــول منطقــی و
معقــول پیــش برویــم ،تــا انــدازه زیــادی از گرفتاریهــای اقتصــادی کشــور کاســته
میشود.
همــه اینهــا زمانــی محقــق میشــود 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 میشــوند
ف در برابــر اصالحــات اساســی اقتصــادی نواختــه خواهــد شــد و
و کمتــر ســاز مخالـ 
حداقــل اینکــه فعــاالن اقتصــادی و مــردم متوجــه خواهنــد شــد چــه گــروه ،دســته
و افــرادی دانســته یــا ندانســته بــا رفتــار و عملشــان منافــع ملــی را بــه خطــر
میاندازند.
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امــا در ایــن موقعیــت چــه بایــد کــرد؟ تهدیدهایــی در اقتصــاد ایــران وجــود دارد
کــه حتــی در زمــان غیرتحریــم هــم خطرســاز و مخــل توســعه بــود ولــی حــاال
بسیار خطرناک و آسیبزاست .به برخی از این موارد میتوان اشاره کرد:
ریشــهکن کــردن فســاد و رانــت :بــا جلوگیــری از بخشنامههــا و
دســتورهای خلقالســاعه و شــفافیت بیشــتر در قراردادهــا و مقــررات
دولتــی میتــوان بــه ســمت اقتصــادی شــفاف و رقابتپذیــر حرکــت کــرد .در
ـی جــدی از اقتصــاد ایــران صــورت نگیــرد ،قطعــا بحرانهــا
صورتــی کــه رانتزدایـ ِ
یکند.
عمق بیشتری پیدا م 
اســتفاده بهینــه از منابــع :یکــی از مهمتریــن ایــن تهدیــدات ،تــداوم
پرداخــت یارانــه حاملهــای انــرژی بــه شــکل کنونــی اســت .ایــن روش
پرداخــت بــا منطــق اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی ســازگار نیســت ولــی بــه شــکل
غریبــی اصــرار بــر تــداوم رونــدی میشــود کــه نفــع کشــور و مــردم در آن پیــدا
نیســت .فقــدان خــط معیــار در مــورد همیــن موضــوع قابــل درک و فهــم اســت.
براســاس آنچــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس اعــام کــرده بـهزودی کشــور نیازمنــد
واردات بنزیــن میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه نیمــی از خانوارهــای ایرانــی
فاقــد وســیله نقلیــه هســتند و بنابرایــن یارانــه بنزیــن بــه نفــع ســه دهــک باالیــی
جامعــه صــرف میشــود .برآوردهــا نشــان میدهــد ســه دهــک باالیــی بــه میــزان
یکننــد .رونــد
 23برابــر بیشــتر از دهکهــای پایینــی از یارانــه بنزیــن اســتفاده م 
مصــرف ســوخت و بنزیــن در کشــور تصاعــدی بــاال مــیرود و عــاوه بــر آثــار
یکند.
زیانبار محیط زیستی بیش از گذشته عدالت اجتماعی را مخدوش م 
اســتفاده از موقعیــت جغرافیایــی :موقعیــت طبیعــی کشــور و همســایگی
بــا  14کشــور دیگــر میتوانــد در جهــت تقویــت صــادرات غیرنفتــی مــورد
اســتفاده و بهرهبــرداری قــرار گیــرد .قابــل توجــه اینکــه واردات ایــن کشــورها
ســالیانه  994میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت ،در حالــی کــه ســهم ایــران از ایــن
تجــارت تنهــا  24میلیــارد دالر اســت .در شــرایط تحریمــی میتــوان از امکانــات
ایــن کشــورها بــرای تامیــن برخــی کاالهــای مــورد نیــاز کشــور اســتفاده کــرد؛
ضمــن اینکــه بــا گســترش ســطح تجــارت ،تمامــی همســایهها نیــز بــه متحــدان
قوی برای ایران تبدیل میشوند.
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ارز و مزیتهــای آن :اکنــون کــه کشــور هزینــه رشــد قیمــت ارز را
پرداخــت کــرده و فســاد ناشــی از ارز چندنرخــی و رانتــی هــم بــه وقــوع
پیوســته ،حداقــل عمــل منطقــی ایــن اســت کــه اگرچــه دیرهنــگام امــا دولــت بــه
ســمت یکسانســازی نــرخ ارز پیــش بــرود و یــک بــار بــرای همیشــه ایــن عامــل
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
قــرار میدهــد کــه بــه صــورت جــدی بــه اصــاح نظــام بانکــی و بــه
خصــوص برخــورد جــدی بــا بانکهایــی کــه در پرداخــت ســود ســپرده از یکدیگــر
یگیرنــد ،بپــردازد .نظــام بانکــی از گلوگاههــای مخــل فضــای کســب و
ســبقت م 
کار در ایران است که نیاز جدی به تغییر ساختار آن وجود دارد.
کنتــرل نقدینگــی :نقدینگــی بحرانــی عظیــم در اقتصــاد ایــران اســت .امــا
همیــن امــروز هــم میتــوان بــا اســتفاده از ابــزار شــفافیت در نقــل و
انتقاالت پولی در مقابل سیل نقدینگی سدی ایجاد کرد.
تصمیمگیــری جمعــی :در حــال حاضــر کــه وضعیــت اقتصــاد کشــور بــه
دلیــل تحریمهــای داخلــی و خارجــی بحرانــی شــده ،زمــان بهرهگیــری از
مشــورت و تجربــه بخــش خصوصــی کشــور رســیده اســت .دولــت بایــد بتوانــد در
فرآیندهــای تصمیمگیــری نظــر ذینفعــان متخصــص را کســب و جلــب کنــد .در
غیــر ایــن صــورت هــر تصمیمــی بــا خطــر مواجــه میشــود کــه اکنــون زمــان
پرداخت هزینههای اینگونه نیست.
همــه ایــن اقدامــات در دایــره تــوان و قــدرت دولــت قــرار دارد .تنهــا نیــاز بــه
عزم ملی است.
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تکریم کارآفرینی
نشان کارآفرینی امینالضرب نماد امید است

*

تکریــم مقــام کارآفریــن و احتــرام بــه شــأن فعــاالن اقتصــادی از مهمتریــن
اولویتهــای امــروز ماســت .اینکــه در ایــن شــرایط اقتصــادی ســخت و ناهنجــار،
یکننــد ،معنایــی
کســانی ســرمایه و داراییشــان را بــه کارخانــه و صنعــت تبدیــل م 
بــه غیــر از عالقــه بــه ایــران و تــاش 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 امینالضــرب
را برگــزار کردیــم .امــا چــرا از منظــر مــا اهــدای نشــان امینالضــرب بــه کارآفرینــان
مهم است؟
مهمتریــن شــاخص نشــان امینالضــرب ایــن اســت کــه تعییــن شــاخصها
بــرای انتخــاب برترینهــا و داوری نهایــی هــم بــا معیارهــای بخــش خصوصــی و هــم
* سرمقاله شماره  80ماهنامه آیند هنگر /بهمن 1397
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توســط افــراد معتمــد ایــن بخــش بــه انجــام میرســد .بنابرایــن کســانی کــه نشــان
ینشــیند ،افــرادی بــه شــمار میآینــد کــه از منظــر
امینالضــرب بــه ســینه آنهــا م 
بخــش خصوصــی کشــور صاحــب باالتریــن صالحیتهــا هســتند .ایــن مراســم
یکنــد کــه یــک ضعــف بــزرگ را پوشــش دهــد؛ اینکــه صاحبــان کســب
تــاش م 
وکار بــه جــای دولتهــا بــه تکریــم جایــگاه کارآفرینــی بپردازنــد و بــه ایــن عمــل
شــأن بدهنــد .چشــم بخــش خصوصــی نبایــد همیشــه بــه دولــت باشــد ،کمااینکــه
در کشــورهای توســعهیافته نیــز جوایــز ارزشــمند همگــی ذات مســتقل و غیردولتــی
دارند .نمونههایی مانند جایزه نوبل یا اسکار هم چنیناند.
هــدف اتــاق تهــران ایــن اســت کــه در همــکاری پویــا و ســازنده بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی ،امینالضــرب را بــه جایــگاه «نوبــل کارآفرینــی» کشــور برســاند و
بــر همیــن مبنــا هــر ســال میــزان تالشهــا بــرای اعتباربخشــی و دقــت در
انتخابهــا بیشــتر میشــود .دسترســی بــه ایــن مهــم دور از ذهــن نیســت چراکــه
امــروز کارآفرینــان ایرانــی بــه تاریخــی 135ســاله در نــگاه پارلمانــی تکیــه دادهانــد و
سایه بیش از یک قرن کار و تالش بر سرشان است.
مجلــس وکالی تجــار  29ســال پیــش از جنبــش مشــروطیت و در زمانـهای 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
بــه عضویــت ایــن مجلــس درآمدنــد ،هزینههــای اداره آن را پرداخــت کردنــد و
پایههــای نهــاد پارلمانــی را در کشــور گذاشــتند کــه مبنــای تغییــر چهــره ایــران
شد.
امــروز ســخنی گــزاف نیســت اگــر بــه پشــتوانه ایــن تاریــخ ،فعــاالن اقتصــادی
اعــام کننــد «از زمانــه خــود جلوتــر بودهانــد» و در همیشــه تاریــخ «قلبشــان بــرای
آبادانی این خاک» میتپیده است.
امــروز بایــد بــا صدایــی رســا بگویــم :در ایــن کشــور از تاریــخ گرفتــه تــا منابــع
و زیرســاختهایی کــه در اختیــار داریــم نــه وضعمــان از  135ســال قبــل بدتــر
اســت و نــه مــردان و زنــان کارآفرینمــان کمتــر از نیــاکان خــود بــه آبادانــی کشــور
یکنند .پس چرا باید ناامید باشیم؟
فکر م 
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ناامیــدی از جایــی میآیــد کــه در آن افــراد موثــر و کارآمــد از گردونــه حــذف
یــا اینکــه نادیــده گرفتــه میشــوند .بهخصــوص اینکــه پــس از برهــم خــوردن
بخشــی از توافــق برجــام و مــوج بحــران ارزی کــه منجــر بــه آشــفتگی بیشــتر فضای
کســبوکار در کشــور شــد ،عمــا فعالیتهــای توســعهمحور بخــش خصوصــی
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
آن را بــه بــازی نمیگیریــد ،بــا آنهــا مشــورت نمیکنیــد و تصمیمــات را بــدون
اطــاع آنهــا بــا بخشــنامه و ابالغیــه اجــرا میکنیــد ،همــان کســانی هســتند کــه
حتــی پیــش از مشــروطه بــه فکــر آینــده کشــور بودنــد و اکنــون هــم تمــام زندگــی
و سرمایهشــان را روی همیــن زمیــن بــه کارخانــه تبدیــل کردهانــد .نــگاه بخــش
خصوصــی ایــران غیرسیاســی و غیرجناحــی اســت و آنچــه میخواهــد آبادانــی
ایران اسالمی است.
بایــد یــک بــار بــرای همیشــه ایــن اصــل را بپذیریــم کــه هیــچ کشــوری در
سراســر جهــان توســعه پیــدا نکــرده مگــر اینکــه حضــور بخــش خصوصــی را پذیرفته
باشــد .ترکیــه ،چیــن ،هنــد ،مالــزی ،ســنگاپور و لیســت بلندباالیــی از کشــورها را
میتوان به عنوان شاهد مثال آورد.
امــروز در هــر محفلــی حــرف از گرانــی ،فســاد ،رانــت و مفســدان اســت .امــا
ـی باریشــه و غیررانتــی را میتــوان در
ســوال ایــن اســت کــه کــدام بخــش خصوصـ ِ
میــان لیســت مفســدان یافــت؟ اینکــه فــردی تــازه بــه دورانرســیده یــا برآمــده از
ثــروت و رانــت نفتــی و ارزی در اثــر سیاســتهای غلــط دولتهــا ،جامعــه را بــه
فســاد میکشــد و کارش را در پوشــش یــک شــرکت یــا کارخانــه صــوری پیــش
یبــرد ،آیــا از او فعــال اقتصــادی میســازد؟ نــام کارآفریــن را نبایــد آغشــته بــه
م 
این گمراهیها کرد.
در همیــن روزهــا کــه فشــار تحریمهــا و تنگناهــای مالــی بــر اقتصــاد کشــور
ســایه انداختــه ،همچنــان روزانــه بــا کارآفرینانــی مواجــه میشــوم کــه غمشــان
ایــن اســت کــه خــدای نکــرده نامالیمــات اقتصــادی آنهــا را وادار بــه تعدیــل نیــرو
کنــد و شادیشــان بــه ایــن گــره خــورده کــه در پایــان هــر مــاه بتواننــد ســفره
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کارگرانشــان را رنگیــن کننــد .آیــا ایــن افــراد را نبایــد بــه مثابــه «نماد»هایــی از نگاه
ملــی و دینــی بــه جامعــه معرفــی کــرد؟ آیــا ایــن کارآفرینــان نمیتواننــد بــه
الگوهــای واقعــی ایــن عصــر و زمانــه تبدیــل شــوند؟ آیــا آنهــا کمتــر از بازیگــران،
ورزشکاران یا سیاستمداران جان و زندگیشان را برای کشور گذاشتهاند؟
امــا چــه تلــخ کــه ایــن نمادهــای بــاور اراده ملــی و ایــن نشــانههای ازخودگــذش
تگــی در پــس نــگاه یکســویه 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 میزنــد تــا الگــو بیابــد و نگاهــش بــه چنیــن اشــخاصی معطــوف
نمیشود و البته که این از کمکاری همه ماست.
امــروز اگــر امیــد و اعتمــاد در جامعــه کمرنــگ شــده ،ناشــی از همیــن نگاهــی
یکنــد یــا محصــول دســتگاه
اســت کــه نمادهــا و مفاخــر واقعــی را منکــوب م 
تبلیغات ـیای اســت کــه بــه جــای تکریــم کارآفریــن و اقتصــاد رقابتــی ،یکســویه
همــه را ناصالــح میخوانــد .ســوال ایــن اســت کــه آثــار فرهنگــی و دســتگاههای
رســمی تبلیغاتــی تــا چــه انــدازه بــه کارآفرینــان تریبــون میدهنــد یــا آنهــا را
محترم میشمارند؟
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 جامع ـهای کــه از ایــن مفاهیــم
عاری شود ،در دام نامالیمات گرفتار میشود و به قهقرا میرود.
امــا هــدف مراســم امینالضــرب ایــن اســت کــه کارآفرینــان ســختکوش
خستگیناپذیر را تکریم کند.
مــا بــا افتخــار نهتنهــا از آنهــا نــام میبریــم ،کــه مــدال هــم بــه گردنشــان
میاندازیــم و تقدیرشــان هــم میکنیــم چراکــه معتقدیــم ایــن «بخشخصوصــی
اســت کــه بایــد بــه کارآفرینــان اعتبــار بدهــد» و نــه دولتهــا ،و ایــن کارآفرینهــا
و کارخانههــا و صنایعانــد کــه در طــول تاریــخ میــراث و یادگارشــان میمانــد و نــه
تها.
دول 
بایــد بیتوجــه بــه خطبندیهــای سیاســی ،بلندپروازیهــای اقتصــادی و
رویاپردازیهــای منفعتطلبانــه بــه فکــر فــردای ایــن ســرزمین باشــیم .حــق
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جوانــان ایــن کشــور بیــش از اینهاســت و آنهــا بایــد ببیننــد و بشــنوند کــه در
روزهایــی بســیار ســختتر و بدتــر از ایــن هــم کارآفرینــان تهدیــد را بــه فرصــت
تبدیل کردند و به رویاهایشان رنگ واقعیت دادند.
مگــر علیاکبــر رفوگــران خــودکار بیــک را در شــرایطی ســهلتر از امــروز
راهانــدازی کــرد؟ اصغــر قندچــی کارخانــه ایــران کاوه را در روزهایــی آرامتــر از
اکنون برپا کرد؟
اینهــا افســانه و قصــه نیســتند .مــا بــه جوانانــی ماننــد خالــق مجموعــه
«کافهبــازار و دیــوار» میبالیــم کــه بــا نیــروی جوانــی توانســت بخشــی از بــازار
ایــران را دگرگــون کنــد .از رفتــار بزرگانــی ماننــد مرحــوم نیازمنــد الگــو میگیریــم
و به ایمان راسخ کارآفرینانی مانند مرحوم عالینسب معتقدیم.
امــا در مراســم امســال امینالضــرب از آقایــان موحــد و فوالدونــد بــه پــاس یــک
عمــر تالششــان در عرصــه فرهنــگ و بــه خصــوص ترویــج دیــدگاه بخــش خصوصــی
تقدیــر کردیــم .معتقدیــم کــه بــدون توجــه بــه معیارهــای اقتصــاد آزاد و رقابتــی
نمیتــوان بــه اقتصــادی ســالم و ب ـهدور از فســاد رســید و بــدون توســعه فرهنگــی
هم نمیتوان بسترهای الزم را برای تحقق این هدف مهیا ساخت.
تقدیــم لــوح و نشــان امینالضــرب بــه جوانانــی ماننــد موسســان ســایت دیجــی
کاال و همچنیــن ســایت آپــارات و فیلیمــو در راســتای تشــویق نســل جــوان بــرای
کارآفرینــی صــورت گرفــت .همزمــان 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
جهــت تالشهــای شــبانهروزی بــرای حفــظ تولیــد ،لــوح و نشــان امینالضــرب
دریافــت کردنــد و آقایــان قصاعــی و هاشـمنیا نیــز بــه دلیــل زحماتشــان در حفــظ
و توسعه اقتصاد بنگاههای بخش خصوصی تندیس امینالضرب گرفتند.
همــه ایــن کارآفرینــان الگوهایــی بــرای نســل جــوان بــه شــمار میآینــد.
الگوهایی که باید مقام آنها را پاس داشت و تکریمشان کرد.

همه برای اتحاد
اقتصاد ایران پتانسیلهای بیبدیلی برای رشد دارد

*

یازدهــم اســفندماه امســال یکــی از مهمتریــن روزهــای پیــش روی بخــش
خصوصــی ایــران اســت .فعــاالن اقتصــادی در ایــن روز بایــد بــرای مهمتریــن و
فراگیرتریــن پارلمــان اقتصــادی ایــران تصمیمگیــری کننــد و از میــان افــرادی بــرای
حضــور در عرصــه تصمیمســازی برترینهــا را انتخــاب و راهــی پارلمــان بخــش
خصوصی کنند.
اتــاق بازرگانــی پشــتوانهای تاریخــی در اختیــار دارد کــه بــا همیــن پیشــینه
توانســته بارهــا و بارهــا از تنگناهــا و مشــکالت بســیاری عبــور کنــد و ســر بــه
ســامت بــه ایــن نقطــه کــه امــروز ایســتاده برســد ۱۳۵ .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
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بــود .اول اینکــه قصــد داشــت بــرای جامعــه اقتصــادی ایــران پناهــی ایجــاد کنــد تــا
تصمیمــات خــارج از عــرف و منطــق دولتهــا چــرخ اقتصــاد را از حرکــت نینــدازد.
در نامــه حــاج محمدحســن امینالضــرب بــه ناصرالدینشــاه نیــز بهصراحــت ایــن
خواســته بازگــو شدهاســت .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
را داشــتهاند بــه طــوری کــه در نامهشــان بــه چندیــن بــار تاکیــد میکننــد کــه
بــرای رضایــت و رفــاه مــردم بایــد بــه ســمت تامیــن نیازهــای عمومــی آنهــا حرکــت
کــرد .بیــش از یــک قــرن قبــل فعــاالن اقتصــادی ایــران بــا روحیــه اســامی و ملــی،
نمیتوانســتند بــدون واکنــش از برابــر حــوادث و اتفاقــات زمانــه عبــور کننــد و
هیچگاه تمام اندیشهشان را تنها معطوف به کسب ثروت نکردند.
امــروز هــم همیــن قواعــد حاکــم اســت چراکــه هــم نیــاز اســت کــه دولــت
دســت از مداخلــه در اقتصــاد بــردارد و هــم مایحتــاج روزانــه و امنیــت اقتصــادی
مــردم تامیــن شــود و از همــه مهمتــر اینکــه هنــوز هــم افــرادی دردمنــد و
وطندوســت در ایــن کشــور حضــور دارنــد کــه میتواننــد در میــان انــواع و اقســام
مشکالت زمانی را برای چانهزنی برسر موضوعات مهم و اساسی بگذارند.
امــروز آنچــه بــرای بخــشخصوصــی و اقتصــاد ملــی اهمیــت دارد ،وحــدت رویــه
در رفتــار اســت .مشــارکت بــاال در انتخاباتــی صنفــی و اقتصــادی بــرای برگزیــدگان
از هــر دســته و گروهــی کــه باشــند ،مشــروعیت بیشــتر بــرای چانهزنیهــای
موثرتــر مـیآورد .در چنیــن شــرایطی آنچــه بایــد بــه دغدغــه فعــال دلســوز بخــش
خصوصــی تبدیــل شــود ،تــاش بــرای مشــارکت حداکثــری اســت .خــرد جمعــی
هیــچ زمــان اشــتباه نمیکنــد .اتــاق بازرگانــی اساســا خــود محمــل ایــن خــرد
اســت .یعنــی افــراد و نخبــگان دور هــم جمــع میشــوند و بــا دیدگاههــای مختلــف
بــه بحــث و نقــد میپردازنــد و از دل ایــن گفتوگوهــا راهکارهایــی بــرای اصــاح
امــور ســر بلنــد میکننــد .حــاال از ایــن مرحلــه بــه بعــد قــدرت چانهزنــی ،تعامــل
و تفاهــم بــا دولتهاســت کــه میتوانــد ایــن خواســتههای مهــم را بــه کرســی
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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برترینهــا ،برگــزاری ســالم و شــفاف انتخابــات و در نهایــت حضــور موثــر در عرصــه
تصمیمگیری اقتصادی به میدان بیاییم.
اتــاق بازرگانــی امــروز یکــی از مترقیتریــن نهادهــای مدنــی در ایــران بــه
حســاب میآیــد کــه هــم تاریــخ و هــم پشــتوانه مردمــی دارد .در قانــون اساســی
کشــور بــرای اتــاق بازرگانــی جایگاهــی مناســب و ارزشــمند تعریــف شــده کــه بــا
اتــکای بــه آن یعنــی مشــاوره دادن بــه ســه قــوه تصمیمگیــر کشــور میتــوان بــه
اصالح بسیاری روندهای موثر اقتصادی فکر و اندیشه کرد.
در جامع ـهای کــه دچــار سیاس ـتزدگی و تکــرار واژههــای سیاســی شدهاســت،
ایــن نهادهــای مردمــی و کارشناســی نقشــی تعیینکننــده در جهتدهــی بــه افــکار
عمومــی و سیاس ـتمداران دارنــد .چهبســا اگــر طــی ســالهای گذشــته دولــت بــه
هشــدارهای اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور در مــورد اصــاح قیمتگــذاری ارز
دقــت و توجــه میکــرد ،کشــور یــک ســال در تالطــم قــرار نمیگرفــت و بحــران و
رانتهــای عظیــم پایههــای اقتصــادی کشــور را سســت نمیســاخت .ایــن تنهــا
یــک نمونــه از آیندهنگــری و پیشبینــی مســیر آینــده اقتصــاد توســط اتاقهــای
بازرگانی است.
ســال  ۹۷بــرای تمــام فعــاالن اقتصــادی ســخت و جانــکاه بودهاســت و
نظرســنجیهای اتــاق تهــران هــم تاییــد میکنــد کــه آنهــا از پــس طوفانهــای
بزرگــی برآمدهانــد و اکنــون بــه پایــان ســال نزدیــک میشــوند .امــا مســیر همچنــان
ادامــه دارد .ســال آینــده هــم بایــد در انتظــار طوفانهایــی بــود کــه از پــس
تحریمهــا ســر بلنــد میکننــد و همچنیــن بایــد بــه فکــر چــارهای اساســی بــرای
برخــی نقایــص مهــم داخلــی و خودتحریمیهــا بــود .در ایــن شــرایط نهــاد اتاقهــای
بازرگانــی سراســر کشــور و بهخصــوص اتاقهــای شهرســتانی بــه عنــوان طــرف
تعامــل بــا دولتهــای محلــی ،میتواننــد نقشــی بیبدیــل از خــود بــر جــای
بگذارنــد .مســیر ســنگالخ زمانــی همــوار میشــود کــه بتــوان بــا خــرد جمعــی بــرای
سیاس ـتگذار و مجــری راهکارهــای عملیاتــی ســاخت و پیشــنهاد داد .کارآفرینــان
مهمتریــن افــرادی بــه شــمار میآینــد کــه از تنگناهــای واقعــی اقتصــاد ایــران
آگاهــی و اطــاع دارنــد ،خطــرات را میشناســند و هــم بــه جهــت درگیــری ســرمایه
و زندگیشــان بــا ایــن مخاطــرات ،دلســوزانه بــرای حــل و فصــل آنهــا پیشقــدم
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میشــوند .امــروز معتقــدم کــه حضــور در نهــادی ماننــد اتــاق بازرگانــی هــم
جســارت و هــم ازخودگذشــتگی میخواهــد چراکــه در دوران رکــود بایــد عــدهای
به منازعه با تمام عناصر بحرانساز بروند.
اقتصــاد ایــران اولویتهایــی داشــته کــه طــی ســالهای گذشــته در مــورد آنهــا
قصــور کردهاســت .آزادســازی و رانتزدایــی ،مبــارزه سیســتمی و جــدی بــا فســاد،
حــذف یارانههــای زیانبخــش ماننــد ســوخت ،حــذف قواعــد زایــد بوروکراتیــک و
موانــع کسـبوکار و در نهایــت اصالحــات ســاختاری اساســی در حوزههــای مالیاتــی
و گمرکــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه نادیــده گرفتــه شــده یــا اینکــه در مــورد
آنهــا کمتــر اقدامــات اصالحــی صــورت گرفتهاســت .طبیعــی اســت کــه وقتــی ایــن
موانــع از میــان نرونــد ،انتظــار اصــاح نظــام بانکــی و بیمـهای هــم شــاید بیحاصــل
باشــد .ولــی همانطــور کــه هــر فعــال اقتصــادیِ آگاهــی میدانــد کارهــای روی
زمیــن مانــده در اقتصــاد ایــران کــم نیســت .آن هــم در اقتصــادی کــه قصــد داشــت
رتبــه اول منطقــه را داشتهباشــد و افقهــای درخشــانی بــرای خــود ترســیم
کردهبود .در این موقعیت باید از هرآنچه داریم دفاع و استفاده کنیم.
بخــش خصوصــی آگاه و دغدغهمنــد امــروز بــر خــود فــرض میدانــد کــه بــرای
بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور فعــال و مشــارکتجو 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 کسـبوکار هســتند
و دولــت و بخــش خصوصــی موظفانــد کــه هرطــور کــه میتواننــد ایــن
نیازمندیهــا را تامیــن کننــد و در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد .ایــران پتانســیلهای
بیبدیلــی بــرای رشــد و پویایــی دارد کــه بایــد همــه بــرای فعــال کــردن آنهــا
یکدل و یکصدا باشیم.

چهار سال كار بيشتر
رقابت سابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل شود

*

در جريان انتخابات اتاق تهران بيش از  ٣هزار و  ٤٠٠نفر مشاركت كردند .اين
حضور و راي قاطع آنها به افراد برگزيده شايسته تقدير و قدرداني است .ما ميدانيم كه
در اين كوران دشواريهاي اقتصادي انتظار مشاركت در فرآيندهاي صنفي و تخصصي
از اعضايي كه ذهن و جانشان درگير صدها مشكل كسبوكار است ،دشوار به نظر
ميرسيد .اما به لطف خدا و با احساس مسوليت صاحبان حق راي پاي صندوقها آمدند
و در اين فرآيند سرنوشتساز براي بخشخصوصي 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 بخشخصوصي كشور و تسهيل فضاي كسبوكار است .بنابراين هر تواني بايد
به كمك بيايد .اقتصاد ایران به امید و اقدامات ساختاری برای بهبود وضعیت کسبوکار
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نیاز دارد .کارآفرینان کشور با سختکوشی ایستادگی کردهاند و این سال سخت را به
سرانجام رساندند .آنها نیازمند تصویری دقیق و شفاف از آینده پیش روی کشور
هستند .آیندهای که تا سرحد امکان باید به سمت بهبود روندهای معیوب و انجام
اقدامات شجاعانه برود.
بخشخصوصی کشور معتقد به اصالح امور است .کارآفرینان هیچگاه سنگر کار
برای کشور را رها نکردهاند و اکنون نیز در آستانه سال جدید همچنان در این راه باقی
میمانند .همافزایی توانها و استفاده از تمام ظرفیتهای واقعی اقتصاد ایران چه نیروی
انسانی و چه امکانات زیرساختی میتواند راهحلی برای عبور از این شرایط دشوار باشد.
در این میان ،اتاق بازرگانی نیز خود را مهیا میکند 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 ميتوانند با بررسي
دقيق به نقد سازنده اين دوره بپردازند .از دل اين نقدها فرصت بهبود عملكرد اتاق
فراهم ميآيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم.
هيات نمايندگان تركيبي از اعضاي جوان و افراد صاحب تجربه است .استارتآپها
براي اولين بار به اتاق آمدهاند تا به طور مستقيم در فرآيندهاي تصميمسازي 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 ميدهد و اين باعث
افتخار است كه در اين دوران سخت كساني با تمام وجود براي خدمت آمدهاند.
هيات نمايندگان اتاق بايد نماد كليت اقتصاد ايران باشد كه امروز چنين است.
ما خستگي ناپذير به تالش ادامه ميدهيم .اعضاي اتاق نيز بايد ما را به دقت رصد
كنند .همه ما در این عرصه حضور داریم که زمینههای کار تسهیل شدهتر را برای
فعاالن اقتصادی مهیا کنیم.
بوكار باشد.
اميدوارم چهار سال پيشروي نقطه عطفي براي صاحبان كس 

بازسازی نهاد گفتوگو
تعامل میان نخبگان و دولت موجب سرعتبخشی به فرآیند توسعه میشود

*

فصــل بهــار تلــخ آغــاز شــد .ســیل در اســتانها و ویرانیهــایناشــی 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 غمهــا یــک طــرف و آنچــه در روابــط مــا حاکــم
شده سوی دیگر است.
 میدانیــم کــه متاســفانه بــه زودی امریــکا سیاســتهای خصمانــه خــود را از
دور جدیــد تحریمهــا ادامــه میدهــد .بدتــر اینکــه کشــور هنــوز از بحــران قبلــی
رهــا نشــده و آمادگــی هــم بــرای دوره جدیــد نــدارد .نظرســنجیای کــه بــه تازگــی
در اتــاق تهــران انجــام شــده ،نشــان میدهــد حداقــل  86درصــد بنگاههــای کشــور
درگیــر موضــوع تحریــم هســتند و  60درصــد آنهــا اثــر تحریمهــا بــر خــود را خیلــی
زیــاد ارزیابــی کردهانــد .بمانــد کــه تعــداد وســیعتری از بنگاههــا ( 89درصــد)
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معتقدنــد کــه خســارت بیسیاســتی دولــت در مــورد نــرخ ارز بیــش از تحریمهــا
آســیب رســانده اســت .جالــب اســت بدانیــد کــه اکثریــت بنگاههــایبخــش
خصوصــی یعنــی عــددی بیــش از  30درصــد اثــرات بخشــنامهها و ابالغیههــای
ارزی دولــت را در اقتصــاد کشــور مخــرب ارزیابــی کردهانــد و بــر ایــن باورنــد کــه
یکند.
ادامه این روشها به بخش خصوصی کشور آسیبهای جدی وارد م 
یکنیــم و اســاس مشــکل مــا کجاســت؟
امــا بــرای درمــان ایــن دردهــا چــه م 
تجربــه یــک ســال گذشــته یعنــی دوران اوجگیــری نــرخ ارز ،نشــان داده کــه نهتنهــا
یبــرد .دولــت بــا
اقتصــاد کــه کل کشــور از «بحــران عــدم گفتوگــو» رنــج م 
بخــش خصوصــی صحبــت نمیکنــد ،مشــورت نمیگیــرد و حاضــر نیســت کــه
پــای میــز مذاکــره بنشــیند .مدتــی بعدتــر بخــش خصوصــی دلزده از ایــن رفتــار
دولــت ترجیــح داده کــه یــا ســکوت کنــد یــا اینکــه معتــرض بــه سیاسـتهایقــوه
مجریــه باشــد .البتــه بایــد منصفانــه بگویــم کــه ایــن عارضــه تنهــا مربــوط بــه دولت
نیســت و تمــام قــوای ســهگانه موضــوع گفتوگــو را فرامــوش کردهانــد .ایــن
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.
امــا خســارتهایایــن رفتــار چیســت و چــرا آن را مهمتریــن بحــران دوران
حاضــر میدانیــم؟ 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 میبینیم.
در فقــدان نظــام گفتوگومحــور ،قــوای ســهگانه و بــه خصــوص دولــت کــه
نقــش اجرایــی برعهــده دارد ،مســتقل از نظــرات دیگــران اقــدام بــه برنامهریــزی و
یکنــد .ایــن درحالــی اســت کــه ذینفعــان کشــور از رفتارهــای دولــت
اجــرا م 
یگیرنــد .در چنیــن شــرایطی
اطالعــی ندارنــد و در برابــر عمــل انجامشــده قــرار م 
تصمیمــات مهــم دولــت در جامعــه بــا اســتقبال مواجــه نمیشــود و حتــی مخالفــان
بسیار هم پیدا میکند.
شــاهد ایــن ادعــا صــدور بخشــنامههایمتعــدد صادراتــی و ارزی توســط دولــت
طــی یــک ســال گذشــته اســت .صادرکننــده و تولیدکننــده دقیقــا نمیداننــد کــه
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چــه افقــی پیــش روی آنهاســت چراکــه بــا هــر تحولــی ممکــن اســت جهــت و
دســتفرمان دولــت تغییــر کنــد و در نهایــت خســارتهایمالــی بــه صاحــب
کس ـبوکار وارد آیــد .نتایــج پویــش کارآفرینــی اتــاق تهــران کــه بیــن بیــش از 2
یکنــد .درحالــی کــه
هــزار کارآفریــن بــه انجــام رســید هــم ایــن موضــوع را تاییــد م 
دولــت نهتنهــا براســاس منطــق ،کــه برمبنــای قانــون بایــد پیــش از هــر تصمیــم
مهمی به مشاورت با بخش خصوصی بپردازد.
آنچــه طــی یــک ســال گذشــته در جامعــه ایــران سســت شــده ،نهــاد گفتوگــو
و ارتبــاط میــان جامعــه نخبــگان و قــوای س ـهگانه اســت .بــه طــور خــاص جامعــه
کارآفرینــی میدانــد کــه صدایــش بــه جایــی نمیرســد .بنابرایــن نهادهــای ایــن
جامعــه هــم بــه جــای همراهــی یــا همفکــری بــا دولــت بــه تریبونــی علیــه آن
تبدیــل شــدهاند و ایــن رفتــاری طبیعــی از ســوی صاحبــان کسـبوکار بــه حســاب
میآیــد .تجربــه ســالهای  92تــا  96نشــان 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
حضــور بینالمللــی را داشــته باشــد و تــا ســرحد امــکان هیئتهــایتجــاری را از
آنســوی مرزهــا پذیرایــی کنــد و هیئتهــایایرانــی را بــه کشــورهای دیگــر
بفرســتد .رشــد اقتصــادی قابــل توجــه ،نــرخ تــورم پاییــن و رونــد نزولــی نــرخ
بیــکاری حاصــل تفاهــم و همــکاری میــان ســه قــوه کشــور و بخــش خصوصــی بــود.
امــا از ســال  96وضعیــت قــدری تغییــر کــرد و در ســال  97بــه حالــت بحرانــی
رســید .چــرا؟ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه صاحبــان کسـبوکار بــه عنــوان نیروهــای
واقعــی حاضــر در صحنــه اقتصــاد بارهــا بــه دولــت در مــورد تــداوم سیاس ـتهای
ارزی هشــدار دادنــد ،دولــت هــم بــه بهانههــایسیاســی حاضــر بــه پذیــرش آنهــا
نشــد .در نتیجــه بحــران ارزی رخ داد کــه جامعــه را بــه آســتانه بحرانــی عمیــق
رساند .از این سال گسست گفتوگو آغاز شد.
حــاال دیگــر نــه بخــش خصوصــی تــوان و انگیــزه بــرای صحبــت دارد و نــه حتــی
دولــت گــوش بــه ایــن حرفهــا میدهــد .امــا بــا ایــن وضعیــت چقــدر میتــوان
ادامــه داد؟ خطاهــای گذشــته را چندیــن بــار و بــا چــه هزینـهای بایــد تکــرار کــرد؟
کشــورداری اصــول و منطقــی دارد کــه نمیتــوان از آنهــا عــدول کــرد و در انتظــار
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نتایــج مثبــت و مفیــد مانــد .یکــی از منطقهــایطبیعــی در کشــورداری ،ترویــج
اصــل گفتوگوســت .یعنــی بایــد صــدای کارشــناس و تحلیلگــر در جامعــه
بپیچــد ،در تصمیمگیریهــاانعــکاس یابــد و مــردم احســاس کننــد کــه هــر عملــی
یگیــرد ،پشــتوانه منطقــی و مبنایــی دارد .در ایــن شــرایط
از ســوی دولــت صــورت م 
ذینفعــان ســاز ناکــوک نمیزننــد و همــراه دســتگاه اجرایــی میشــوند چراکــه
یکنند.
آنها هم نتایج مطلوب را جستوجو م 
اگــر همیــن امــروز هــم بــرای بازســازی نهادهــای کارشناســی و ترویــج اصــل
گفتوگــو در جامعــه اقــدام کنیــم ،بــاز هــم دیــر اســت .از همیــن لحظــه بایــد
اســتفاده کــرد .دولــت میتوانــد بــا نهادهــای کارشناســی آشــتی کنــد ،صــدای اهــل
نظــر را بشــنود و امکاناتــی بــرای توســعه گفتوگــو ایجــاد کنــد .برخــاف تصــور
برخــی مدیــران دولتــی ،کشــور سرشــار از افــرادی اســت کــه دلســوزانه و خالصانــه
حاضرنــد محصــول یــک عمــر اندیشــه و کارشــان را در اختیــار ایــن مــردم قــرار
دهنــد .اگــر امــروز دســت روی گوشهایمــان بگذاریــم ،سرمایهســوزی کردهایــم و
اگر به این روند ادامه دهیم ،آینده را زیر سوال بردهایم.
غــم درگذشــت مــردی ماننــد شــاهرخ ظهیــری چــرا تلختــر از انــدازه اســت؟ بــه
ایــن دلیــل کــه مــردی صاحــب تجربــه و علــم از میــان مــا رفــت بــدون اینکــه
تجربیاتــش راهگشــای بســیاری از گرفتاریهــای کشــور شــود .افــرادی ماننــد ایشــان
هزینههــا دادهانــد تــا بــه رهیافتــی برســند و درســی کســب کننــد کــه ممکــن
اســت بیــان و بازگویــی آن نجاتبخــش باشــد .ماننــد ایشــان بســیارند .در اتاقهــای
بازرگانــی افــرادی دلســوز حضــور دارنــد کــه دستشــان در کار و دلشــان در گــرو
کشــور اســت .نبایــد آنهــا را از خــود دور کنیــم .امــروز همــه قــوا مســئولیت دارنــد
که در سال رونق تولید ،نهاد گفتوگو را در کشور بازسازی کنند.

مطالبه بخشخصوصی
بازگشت به منطق گفتوگو
دولت تعامل با ذینفعان را فراموش میکند

*

آخرین روزهای اردیبهشتماه فرصتی دست داد که به همراه جمعی از کارآفرینان
کشور دیداری با رئیسجمهور داشتهباشیم .این نوع از دیدارها عموما در ماه مبارک
رمضان انجام میشود .اما اینبار دیدار با آقای روحانی و چند تن از وزرای اقتصادی را
ش خصوصی و توسعه
فرصتی یافتهبودیم که بتوانیم به برخی موانع در راه فعالیت بخ 
اقتصاد ملی اشاره کنیم .به خصوص اینروزها که تحریمهای 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 کاستیها با صراحت وجود
دارد.
خوشبختانه در اتاق بازرگانی تهران مطالعات و پایشهای دقیقی در مورد موقعیت
واقعی اقتصاد کشور و همچنین نیازهای دقیق فعاالن اقتصادی انجام شده و به همین
دلیل آنچه برای عرضه به رئیسجمهور آماده شدهبود ،همگی متکی به بیان خواستهها
و مطالبات عمومی کارآفرینان بود.
* سرمقاله شماره  84ماهنامه آیند هنگر /خرداد 1398
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به برخی از موضوعات اشاره میکنم.
متاسفانه دیوار بلندی از نااطمینانی میان دولت و ملت شکل گرفتهاست .به طور
طبیعی فعال بخشخصوصی پیش از مردم عادی در جریان تحوالت قرار میگیرد و
بیش از آنها نگران آینده میشود .آنچه طی دو سال گذشته رخ داده ،تضعیف ارتباط
میان دو رکن موثر اقتصادی کشور یعنی دولت و بخشخصوصی است .از منظر شکلی
اتفاق خاصی رخ نداده و برخی جلسات و دیدارها به انجام میرسد ولی از منظر
محتوایی بر فعال اقتصادی روشن شده که صدایش به جایی نمیرسد .البته درک
میکنیم که اقتصاد ایران در حالت جنگی ناشی از فشارهای خارجی قرار گرفتهاست و
در این موقعیت کابینه هم با دو نوع واکنش مواجه میشود .اول اینکه نسبت به
اظهارنظرهای بیرونی (تفاوتی ندارد که متعلق به کارآفرین یا یک فعال سیاسی باشد)
واکنش محتاطانه و حتی بدبینانه دارد چراکه دولتها در شرایط اضطرار خود را آگاهتر
از دیگران میدانند .دوم هم اینکه تحوالت اقتصادی یک سال گذشته و گسترش جو
ن همان دولت است .اما
فسادآلود روحیهای بهوجود آورده که تاکید میکند صالحتری 
هردوی این تلقیها اشتباه است .نااطمینانی وحدت ملی را مخدوش کردهاست .میان
دولت ،نظام و مردم فاصلهای ایجاد شدهاست.
به طور مصداقی اثرات این فاصله چنین دیده میشود که مردم (کارآفرین و بخش
خصوصی) خود را تابع نظر دولت نمیدانند و چنین است که وقتی دولت میگوید
کاالیی نخرید مردم برای خریدش صف میبندند ،وقتی دولت قصد اصالحات اقتصادی
در حوزهای مانند یارانه سوخت دارد ،باز هم مردم با ابزارهای در اختیارشان مخالفت
آشکار نشان میدهند و در نهایت وقتی دولت تاکید میکند که ارز نخرید و پسانداز
ارزی نکنید ،باز هم روند خریدها ادامه مییابد.
این رفتارها محصول همان شکاف است .در دیدار با رئیسجمهور یک مثال
تاریخی برای ایشان بیان کردم ۱۳۵ .سال قبل و در دوره ناصری کشور به تنگنایی از
فساد و کمبود ارزاق عمومی رسیدهبود .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 میخواهند که مسئولیت
توزیع کاالها را به آنها بسپارد .دستگاه اجرایی هم نه از سر فهم دقیق که از استیصال
این دعوت را قبول میکند و حاصل این میشود که بحران تامین کاالهای مورد نیاز
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مردم مانند نان و شکر به سرعت فروکش میکند .این کارنامه فعاالن اقتصادی متعهد
است.
دولت وقتی به درآمدهای نفتی دست پیدا کرد و خود را بینیاز از مردم دید،
تصمیماتش هم یکطرفه شد .این الگویی تجربهشده در تمامی دولتهای نفتی است.
دولت دوازدهم هم به نوعی گرفتار همین بینش است .به طور نمونه به ترکیب اقدامات
اجرایی برای عبور از بحرانهای کنونی دقت کنید .شورای سران قوا ترکیبی از
رئیسجمهور ،رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه به همراه جمعی از وزرا و معاونان
رئیسجمهور و این قواست .در این شورا عالیترین سطح تصمیمات گرفته میشود ولی
از ذینفعان هر حوزه تصمیمگیری هیچ نمایندهای وجود ندارد .خروجی این میشود
که وقتی تصمیم به سطح اجرا میرسد ،بنبستهای ناخواسته مقابل هر عملی ثبت
میشود.
این در حالی است که اساسا تصمیمات اقتصادی در این شورای عالیرتبه به منظور
کمک یا همراهی با بخشخصوصی و اقتصاد کشور اتخاذ میشود .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» میشود.
بخشخصوصی 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 میشود،
کمترین میزان انحراف و خطا را دارد .در اتاق تهران دو پویش انجام دادیم تا متوجه
شویم که مشکالت بخش خصوصی دقیقا در کدام حوزهها قرار دارد .بیش از سه هزار
نفر در این پویشها 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 کسبوکار شدهاست.
ش خصوصی و دولت حل
بسیاری از این مشکالت را میتوان با همفکری میان بخ 
کرد و هیچ نیازی به اعتبار و ارز وجود ندارد .یعنی با کمترین هزینه یا حتی بدون
هزینه روندهایی اصالح میشود که در نهایت به بازدهی بسیار باالتر فعالیتهای
اقتصادی در کشور منجر خواهد شد .دولت خیلی ساده میتواند محاسباتی انجام دهد
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که مشخص شود از محل فعالیت بخشهای ذکرشده چه میزان درآمد حاصل شده و
در عوض چه میزان رانت ،فساد و ناکارایی به دست آمدهاست.
بیتصمیمی مهمترین عاملی بوده که اجازه نداده مشکالت در اقتصاد کشور حل
شود و هر روز هم بر حجم گرفتاریها افزودهاست .مانند اینکه طی یک سال گذشته
تعداد بسیار زیادی بخشنامه 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 میشد ،آنها با شناخت و آگاهیای که در اختیار دارند بهینهترین راهحلها را
مقابل دولت قرار میدادند و خسارت کمتری حاصل میشد .اما فقدان گفتوگو میان
نظام ،دولت و بخش خصوصی گسستی ایجاد کرده که هر روز عمیقتر میشود و
حاصل آن چیزی به غیر از خسارت برای اقتصاد ملی نیست.
در همین دورانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است ،همچنان روش توزیع
یارانهها به شکلی ادامه دارد که مربوط به دوران وفور منابع بود .بدتر اینکه همین روش
هم حتی بهعدالت نیست .بهطوری که افراد برخوردار بیشترین بهره را از منابع دولت
میبرند و افراد کمتر برخوردار هم دستشان به این یارانهها نمیرسد .در واقع محصول
این رفتار دولت ،خدشه بر عدالت اجتماعی است .حال چرا دولت این روند را اصالح
نمیکند؟ پالسهایی به قوه مجریه میرسد یا اینکه افرادی به دولت مشورت میدهند
که گاهی نگاه دقیقی ندارند و خروجی این میشود که دولت دو سال درگیر اصالح
قیمت سوخت میماند و وقتی هم قصد اجرا دارد با توجه به واکنشهای بیرونی سریع
عقبنشینی میکند .البته این هم از ضعفهای دولت به شمار میآید که به مردم
آگاهی کافی نمیدهد.
یعنی باز هم در فقدان نظام گفتوگو یک شب دولت تصمیم به اجرای اصالحات
میگیرد و مردم هم بیاطالع از اثرات مثبت اجرای این طرح ،ناگهان زیر هجمه
اظهارنظرهای غیرکارشناسی رسانهای دچار اضطراب میشوند و تصمیمات نسنجیده
میگیرند .این درحالی است که اگر دولت اعالم میکرد مابهالتفاوت یارانه را به حساب
مردم واریز میکند و به آنها آگاهی میداد که قدرت خریدشان افزایش مییابد و منابع
دولت هم هدر نمیرود ،قطعا واکنشها متفاوت بود .اما وقتی گفتوگویی در کار
ش خصوصی چطور باید همراهی کند؟
نیست ،مردم چطور باید آگاه شوند؟ بخ 
منابع حاصل از اصالح ساختار پرداخت یارانهها در دوران تنگنا صرف حمایت از
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تولید میشود و در نهایت اشتغال برای کشور خلق میشود .امروز نه سرمایهخارجی
در کار است ،نه پول نفت مانند سابق به سادگی وارد کشور میشود و نه اینکه میتوان
به استقراض از بانک مرکزی ادامه داد .در چنین موقعیتی چرا نباید موضوعات مهم را
ی داد و
به سطح عمومی کشاند و با گفتوگوهای کارشناسی و فنی به مردم آگاه 
ذینفعان را همراه تصمیمات ساخت؟
در دیدار با رئیسجمهور به نکات زیادی از مشکالت اشاره شد ولی واقعیت این
ش خصوصی این است که رابطه مخدوش کنونی
است که اکنون مهمترین خواسته بخ 
به ارتباطی سازنده تبدیل شود و در فضایی مساعد هردو طرف یعنی دولت و بخش
خصوصی به گفتوگو بپردازند .خروجی این رفتار قطعا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

آنچه در این مجموعه گردهم آمده
مجموعه سرمقالههای ماهنامه

آیندهنگر است .این سرمقالهها در
طول چهار سال بحرانی اقتصاد
ایران نوشته شده و به دقت

مشکالت را مورد بررسی قرار

دادهاست .مطالعه آنها میتواند

سرخط دقیقی از موقعیت موجود
اقتصاد ایران در طول سالهای
 1393تا  1397بدست دهد.

همزمان دیدگاههای بخشخصوصی
در مورد مناسبات اقتصادی کشور

نیز در این مقاالت آمده و مخاطبان
میتوانند درکی دقیق از موقعیت
موجود و نیازهای کشور بدست
آوردند .امید است مطالعه این

مجموعه قدمی در جهت کمک به
احیای اقتصاد کشور باشد.

 75 000تومان
ISBN:978-622-95477-8-6

786229 547786

9

سراب توسعه
دربارهی بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران
دوره 93-97
مسعود خوانساری

