دوﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎد را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ
][ad_1
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﻬﮑﯿﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد را رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﺗﻦ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﻬﮑﯿﺶ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ رود .اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و راه دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ در اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
او در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان را در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ را اﮐﻨﻮن
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺎ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ.
ﺑﻬﮑﯿﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ ،ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره درﮔﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن ،ﺛﺒﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه
اﺳﺖ.
او درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮرم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ و
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ در دو ﺳﺎل اول ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۵
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﻢ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ در
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و از ﻗﺒﻞ آن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان

اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دوره
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﺰاف در دو ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ.

ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت
وﻟﯽ در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ

وی درﺑﺎره ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ارز در
دوﻟﺖﻫﺎی زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪی روﺑﺮو
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ارز ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﮑﯿﺶ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ درﺑﺎره درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﻻ رود ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ
دوﻟﺖ ﺧﺮج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮی در درآﻣﺪ
ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :درﺑﺎره ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ .در
دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺻﺎدرات اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از
ـﺎل ۱۳۹۵
ـﺎرد دﻻر در ﺳـ
ـﻪ  ۷.۳ﻣﯿﻠﯿـ
ـﺎل  ۱۳۹۴ﺑـ
ـﺎرد دﻻر ﺳـ
 ۴.۶ﻣﯿﻠﯿـ
رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﻌﺪ ﺻﺎدرات در درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳ ،۱۳۹۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ

ﺻﺎدرات رﯾﻠﯽ ،ﺟﺎدهای و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از
ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﯿﺎﻓﺖ .در  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
روﺑﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی از ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۲ ،۱۳۹۲درﺻﺪ و
درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ  ۳۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻣﻌﺎدل ﺳﺎل  ۱۳۸۰و
 ۱۳۸۱ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﮑﯿﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 ۱۳۸۰اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ داﺷﺖ.
او اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺸﺎن از آن
دارد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
او در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﺤﺮانزا در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻓﺴﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ،ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ،اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،آب ،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه )رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ(
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ.
او اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ
را ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﮐﺮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﻗﺘﺼﺎد را رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز را آزاد ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻤﺎم وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ دوره و آن ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم
در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ
دﯾﮕﺮ در ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ و
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دوﺑﺎره آن را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮم ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
ﺑﻬﮑﯿﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﺮک
اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ را دارﻧﺪ و
ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﭼﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن را دارد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ دارد .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ در آن
راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺜﻼ
ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮدن
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت روﺑﺮو اﺳﺖ.
او ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎزار ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻮن  IFRSاز ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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