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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻓﺮدا دوازدﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
آﻧﮑﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ راه ،ﺑﻪ ﻫﺪف
ﮐﺴﺐ رﮐﻮرد ،از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ وﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ در ﮐﻨﺎر
رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ رﮐﻮرد ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﺎره ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮرم /آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﻞ ﺷﺪ؟
اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮی از ﺗﻮرم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﺳﺎدهای ﻫﻢ دارد؛ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دوﻟﺖ ﺗﻮرم را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ دور و ﺑﺮ رﮐﻮد ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﯿﮑﺎری .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری و رﮐﻮد
و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ و
ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دوﻟﺖ ﭼﻄﻮر در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮرم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺪی اﺷﻌﺮی ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ »دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮرم را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ« ،ﮔﻔﺖ:
»ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ« و »ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮک ارزی« در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر

دوﻟﺖ ،ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن
ﺗﻮرم و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ» ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﺑﻮد.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات
ﺗﻮرﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﻋﺎﻣﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮرم در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ را در ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﺿﯿﺢ »ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮک ارزی« ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ
دوم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم
واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ واردات دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۱ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )در اﺛﺮ آزادﺳﺎزی
ﻧﺮخ ارز( و اﯾﻦ ﺷﻮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮرم ﺳﺎل  ۹۱و  ۹۲ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آن ﺷﻮک اﺛﺮش را ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ،ﺗﻮرم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎدهﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم در دو ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪﺑﻮد.
اﺷﻌﺮی در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ دوﻟﺖ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل اول ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ
در ﺳﺎل  ۹۳ﻣﻌﺎدل ۱۱درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﻮد .اﻣﺎ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را داﺷﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻻزم دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮهی
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺮهی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮑﯽ آنﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﯾﮕﺮی )ﭼﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻃﻼ
و ارز( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭘﻮلﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﺑﺨﺶ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
دارد ﮐﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯿﻞ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮﻟﺸﺎن ﮐﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و اﻟﺒﺘﻪ رﮐﻮد و ﺑﯿﮑﺎری ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺗﻮرم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮرم را ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﮕﻪ دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم دﯾﮕﺮ ﺣﻞ
ﺷﺪهاﺳﺖ؟
اﺷﻌﺮی ،ﻋﻀﻮ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮداد ۹۲
رﺳﻤﺎً روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ  ،۹۵ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را از  ۴۹۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۲۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ
زﯾﺎد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ؛ ﻧﺮخﻫﺎی
ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺎﻧﮑﯽ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن رﮐﻮد و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻪ .اﻣﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﯽ
ﺑﺮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
دوﻟﺖ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﺎز
ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻫﺪف روﻧﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ )ﮐﺎری
ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻦ دﻫﺪ( ،آن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ ،آب ﻣﯽﺷﻮد و
از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﯽرود .ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭘﻮل ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر
ﺗﻮرﻣﯽ ،ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ؛
ﭼﻪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد /ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪ
ﻣﺤﺴﻦ زاﯾﻨﺪه رودی ،اﻗﺘﺼﺎددان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد و در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:روﯾﮑﺮد ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ،ﮐﻼن ﻧﮕﺮی
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ زاﯾﻨﺪه رودی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
را در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻼن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/رﺷﺪی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از رﺧﺪادﻫﺎی ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺷﺪ ﻟﺠﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻃﻮل دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ از
۵۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اواﺧﺮ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ  ۱۲۰۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۵رﺳﯿﺪ و  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ﺣﺪود  ۶۰۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  ۴ﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ  ۲.۲رﺷﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎی ﻧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم داده
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۸ﻣﺎﻫﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ و ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ اﻻن از  ۱۸ﻣﺎه
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮرم ﺗﺎ اﻻن رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه و ﺗﻮرم
ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮخ دﻻر ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رﺷﺪ ﺗﻮرم از
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ آراﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  ۴.۵درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دورﻗﻤﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻫﻢ در ﺑﺎزار ارز و ﻃﻼ و ﻫﻢ در
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ دوﺑﺎره
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮرم ،ﺛﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪی وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دود اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی /وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ

ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻی  ۸درﺻﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ  ۱.۹درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۵اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل
 ۹۵ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۱.۹درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻی  ۸درﺻﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ.
وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ رﮐﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻧﮑﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .ﻫﺮ رﺷﺪی
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ .دوم
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﮐﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺒﺎره و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد اﻋﻼم ﺷﻮد ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺪد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﯿﻔﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻔﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﻘﺮاض از
ﺧﻠﻖ ﭘﻮل از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ،
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد دارﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ،ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﯿﻔﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی  ۸درﺻﺪی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ۸
درﺻﺪی  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺎز دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ در اواﺧﺮ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺳﺮﺟﻤﻊ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﻣﺎ ۵۰
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﺷﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود
و اﯾﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺴﯿﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی داﺧﻞ
ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﺷﺘﻐﺎل/ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری را ﻫﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ
آوردن ﻧﺮخ ﺗﻮرم و »ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد« اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺎﯾﻪ رﮐﻮد از
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻧﺸﻮد.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط داوود ﺳﻮری ،اﻗﺘﺼﺎددان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در رﮐﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﭘﺮروﻧﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ

اﻧﺘﻈﺎر ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.
وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺿﻤﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻣﺎنﺑﺮ ،ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
واردات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﺟﻨﺎس وارداﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج،
ارزانﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در رﮐﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺮ روﻧﻖ ﺑﻮد؟
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﯿﺨﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎر در
اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻏﻠﻂ،
ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻌﻤﯿﻖ رﮐﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻼﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﺛﺮ
درآﻣﺪی .ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻼی ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﯿﮑﺎری را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ
ﺑﯿﮑﺎری دراﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻏﻮلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮐﻮد و ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻐﻔﻮل
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎور اﮐﺜﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ
رﮐﻮد را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد و
ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری/ﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺲ
از ﺑﺮﺟﺎم ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ رواﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻣﺎ
ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ اﻧﮑﺘﺎد ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی
دوﻟﺘﻤﺮدان دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺟﻤﻌﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل  ۹۵را ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻧﮑﺘﺎد ،ﻣﯿﺰان ﺟﺬب
اﻋﻼم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۶در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در اﻗﺘﺼﺎد
داﺧﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر دارد.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮاﺑﯽ،

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺷﺪی ﺣﺪود  ۱.۵درﺻﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺮون ﮔﺮا و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ:ﻧﮕﺎه ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮون ﮔﺮاﺳﺖ
ﻧﻪ درون ﮔﺮا .در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﻻن ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﯿﺮاثدار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ روﺣﺎﻧﯽ
وﺣﯿﺪ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﻣﺪرس رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ۱۴۰۴ﮔﻔﺖ :اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اداﻣﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۰۰
ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ
ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻬﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎران در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ واﻟﺪﯾﻦ و اﻗﻮام ﺧﻮد ،ﺧﺮج روزاﻧﻪ را
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺣﺠﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺮدم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎری،
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺣﺠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ( در ﺳﺎل
 ۷۶ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ را  ۲۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ذﮐﺮ و ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۴رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ
ﺟﺪﯾﺪ  ۱۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۶رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ،
ﻣﯿﺮاثدار اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﻋﺪم اﻟﺰام ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻼ ً از اﺟﺮای آن
ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن را ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد.

وی اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻻﯾﺤﻪ
اﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ را ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺑﻼغ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ را ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺸﻮر از ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ۱۴۰۴داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻨﻔﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ روﻧﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ۱۴۰۴اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺷﺪ/اﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻏﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮرم ،رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﻮری
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻣﺎﻧﯿﺎن،
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮازی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﮐﻮد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .وی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮرم ،رﮐﻮد و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
اداﻣﻪ داد :در واﻗﻊ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭘﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻮب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻮدده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﮐﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺳﻮدآور ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﻤﻼ ً رﻗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﮐﻪ ﺣﻔﻆ آن
ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮازی ﯾﻌﻨﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﮐﻮد روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،رﮐﻮد اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و راﮐﺪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﺳﮑﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﻮری،
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﺑﺎ ﺿﺮر
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺪﻫﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ روزی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را از
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ در
واﻗﻊ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اداﻣﻪ رﮐﻮد و ﺑﺪﻫﮑﺎری
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮرم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس
ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮرم و رﮐﻮد –
ﻻﺟﺮم ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ – را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ آن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺮق آﺳﯿﺎ در دﻫﻪ  ۹۰اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ؛ روش دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻮرم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۹۲ﻧﺮخ دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ارزش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﺰارش  ۱۰۰روزه را اراﺋﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ وارد ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اراﺋﻪ ان ﮔﺰارش داﺧﻞ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی از ﮐﺎرﺗﻞ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﮐﺮد و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ اﺧﻄﺎر
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت دوﻟﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﺳﻘﻮط
ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎ در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺻﺪﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻓﺮاوان روی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮوش دو ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ-ﻫﻠﻨﺪی ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻮر
و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪای اوﻣﻮ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ را
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
واردات رﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ -ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ دارد -را در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﮔﺮه زدن »اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ« ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ روﯾﮑﺮد در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
وارداﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ واردات در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزار ﻣﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد؟ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻢ رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر آن را
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
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