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 (5830خرداد  50اقتصاددان:  05نامه نژاد )نخستین نامه اقتصاددانان به احمدی
 

 نژاد یاقتصاددان به احمد 05هشدار 
 )اقتصاد( 1صفحه  - 52/3/52 701شماره  - یروزنامه اعتماد مل

 
 یالزامات قانون یادآورینژاد ضمن  یبه محمود احمد یروز گذشته با انتشار نامه سرگشاده ا یرانیاقتصاددان ا 20:یاعتماد مل

 یاقتصاد یاست هایس یو اجتماع یاقتصاد یامدهایصورت گرفته پرداخته و نسبت به پ یاقتصاد یاست هایدولت نهم به نقد س
كنند كه در آن به دولت هشدار داده و  یرا امضا م ینامه ا یاقتصاددان پا 20ن بار است كه ین نخستیا دولت نهم هشدار دادند.

فر و  یمحمد ستار ین نامه ، نام هایان امضاكنندگان ایدر م شوند. یبه كارگرفته دولت م یاست هایدر س یزنگرخواستار با
ندگان مجلس ششم ، ینما یقنبر یو عل یدری، احمد م یزیت و برنامه ریریسازمان مد یس قبلیدرضا برادران شركا دو رئیحم

زنوز و جعفر  ی، بهروز هاد یتقو ین ساسان ، مهدی، عبدالحس یوسفی ی، محمدقل یدیرش ی، عل ی، فرشاد مومن یمحسن رنان
 د:یآ یاستاد اقتصاد در ادامه م 20متن كامل نامه  شود. یده مید یعباد

 
 م یبسم اهلل الرحمن الرح

 نژاد یدكتر احمد یجناب آقا
 ران یا یاسالم یس محترم جمهوریرئ

 آن جناب  یق برایتوف یبا سالم و احترام و آرزو
 یبرا یخیتار یفرصت یت جهانیآغاز شد كه موقع یطیران در شرایا یاسالم یس جمهورین رئیت آن جناب به عنوان نهمیوولمس

ران ، یا یو غرب یشرق یگیدكننده در همسایر دو نظام تهدییانه ، تغیم یایآس یت كشورهایفراهم كرده است . وضع یتوسعه مل
ز ین یروند. در سطح داخل ین دوره به شمار میاز جمله مشخصات ا یجهان یارهامت نفت در بازیسابقه و مستمر ق یش بیافزا

سه  یمطلوب حاصل از اجرا یو انسان ییربنایست ساله و وجود امكانات زین سند چشم انداز بیسه گانه ، وجود اول یقوا ییهمسو
به  یط طرح شعار عدالت اجتماعین شرایدر ات اقتصاد كالن كشور فراهم كرده است . یریمد یمناسب برا ییبرنامه توسعه ، فضا

ن ین سرزمیاز مردم ا یت بزرگیرا در اكثر یع اقتصادیز، انتظار و توقع توسعه و رونق سریت دولت نهم نیفعال یعنوان محور اصل
 یعدالت اجتماع یق و اجرایو مشخصاص تعم یو فرهنگ ی، اجتماع ین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادیخته است تامیبرانگ

د است . یبا مشاركت در تول یازمند اجتماعین یش درآمد گروه هایو افزا یشغل ی، توسعه فرصت ها یمستلزم رشد و رونق اقتصاد
 یق نهادهاین ، تعمیكارآفر یبخش خصوص یریت پذیو مسوول یی، شكوفا یو اقتصاد یاسیباثبات س ین مهم خود در گرو فضایا

كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با  یط مناسب برایجاد محیخوب و ا یبه اصول حكمراندولت  یبندیو به طور خالصه پا یمدن
 است .  ینظام جهان
 یت توسعه برایریكه مد یریاجتناب ناپذ یز ضرورت هایش گفته و نیپ یس جمهور به رغم وجود فرصت هایرئ یجناب آقا

 ینظر ییاز همسو یملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكد به آن توجه كند، متاسفانه عیبا یبه عدالت اجتماع یابیدست
نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض  یكل یاست هایست بلكه با سند چشم انداز توسعه ، سین اصول مسلم نیدولتمردان با ا

از دستورات  یاریدر صدور بس یزدگو شتاب یاستگذاریمشخص در س یو كارشناس یعلم ین ، فقدان مبانیآشكار است .عالوه بر ا
ندگان همسو با دولت در مجلس یاز نما یر تعدادیاخ یافته است كه در ماه هایت چنان شدت ین وضعیو مصوبات آشكار است . ا

دولت نهم با  یاست هایرت سیكشور مغا یاز استادان و آگاهان اقتصاد یاریز لب به اعتراض گشوده اند و بسین یاسالم یشورا
ت همراه با ین وضعیجه ایخود گوشزد كرده اند.نت یها و مقاله ها یرا در سخنران یهیمتعارف علم اقتصاد و قواعد بد اصول

ز یو ن یانبساط یو مال یپول یاست هایه و اتخاذ سیكاال، پول و سرما یمداخالت گسترده ، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارها
ش یدر كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزا یه گذاریسرما یان بوده است كه فضاریا ین المللیوجود تنش در مناسبات ب
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شده و  یدر كشور دچار كاست یخصوص یه گذاری، سرما یو خارج ی، اعم از داخل یبخش خصوص ینه هایسك ها و هزیر
 گردد. یاز كشور مشاهده م یو ماد یانسان یه هایخروج سرما

جاد ركود یو ا ینه تنها موجب توقف رشد اقتصاد یكنون ین المللیط حساس بیدولت نهم در شرا یاست هایرود كه س یم آن میب
ن ثروت ارزشمند یو اتالف ا یمت نفت در بازار جهانیش قیحاصل از افزا ییشود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طال یتورم

ز ناممكن خواهد بود.بر ین یژه عدالت اجتماعیت نهم به ودول یاهداف و برنامه ها یریگین صورت مسلما پیشود. در ا ین نسلیب
خود را درباره  یدگاه هایاز استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه د ین نامه كه گروهین اساس ، امضاكنندگان ایهم

است ها و یدر اصالح س ن نظراتید دارند كه ایسرگشاده اعالم كنند و ام یق نامه ایدولت نهم از طر یاقدامات اقتصاد یامدهایپ
ن نامه یه اینه ساز تهیو زم یاز نكات قابل طرح كه موجب نگران ییت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد. نمونه هایر و تقویتداب

 ر خالصه كرد.یز یتوان در محورها یشده است ، را م
 

 خوب : یدولت نهم به قواعد حكمران یبندیعدم پا -5
، مشاركت  ین المللیشناخته شده ب یارهایدارد. بر اساس مع یخوب بستگ یت قواعد حكمرانیبه رعابهبود عملكرد اقتصاد كشور 

حكومت ، بهبود  یزان اثربخشیكشور، بهبود م یاسین ثبات سیمات دولت ، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم ، تامیمردم در تصم
 یحكمران ین شاخاهایولتمردان و مردم و كنترل فساد مهم ترت قانون توسط دی، رعا یم امور اقتصادیتنظ یت مقررات برایفیك

افته ، با یاست توسعه  یران كشوریا»ست ساله كشور، در دو دهه بعد ین به موجب سند چشم انداز بیروند. همچن یخوب به شمار م
 «.ن الملل یدر سطح منطقه ... و با تعامل سازنده و موثر در روابط ب یو فناور ی، علم یگاه اول اقتصادیجا

ن یخوب باشد. مطالعات ب یبند به اصول حكمرانیپا ید دولتیكوشد، با یم ین چشم اندازیكه در جهت تحقق اهداف چن یدولت
ف یضع یحكمران یه شاخاهاینه كلیدر زم 7312-7353 یاز كشور ما در سال هایانگر آن است كه امتی( ب5002)كافمن ، یالملل

بند یخوب پا یتند و همه جانبه دارد اما خود به اصول حكمران یسابق انتقادها یر عملكرد دولت هابوده است . دولت نهم هر چند ب
ن دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار یدر ا یت حكمرانیرود كه وضع یل انتظار نمین دلیرسد و به هم یبه نظر نم

ران یده گرفته شده و كنارگذاشتن مدیناد یسته ساالریكشور اصل شا ییران اجرایو مد یاسیدولت نهم در عزل و نصب مقامات س
دولت به  ییو اجرا یزی، برنامه ر یاستگذاریت سیب ظرفین ترتیل شده است . بدیتبد یك اصل همگانیسته و برجسته به یشا

 یارشناسان ، تشكل هابا صاحبنظران و ك یزنیاز از مشورت و راین یافته است . ظاهرا دولت محترم خود را بیشدت كاهش 
 ین صورت مشكل میبرد. در ا یموجود بهره نم یت كارشناسیز از ظرفیداند و در درون خود ن یم یو صنف یی، كارفرما یكارگر

ط موجود، یرسد در شرا ین به نظر مید بست . بنابرایام یو جامعه مدن یان دولت ، بخش خصوصیتعامل سازنده م یتوان به برقرار
 ست . یبرخوردار ن یمساعد ینه هایمردم شكل نگرفته و از زم یو بهروز یبه نفع رشد اقتصاد یمل یهنوز عزم

 
 ط كسب و كار در كشور:یو مح یه گذاریسرما ینامساعد كردن فضا -5
ن یز این ندهیرود كه در آ یم آن میده و بیه انجامیكاال، كار و سرما یش از حد در بازارهایب یدولت نهم به مداخله ها یاست هایس
كسب و كار و  ی، فضا یبخش خصوص یسك هاینه ها و ریش هزیق افزایب دولت نهم از طرین ترتیابد. بدیاست ها تداوم یس

(، 5002ست )یاكونوم یر واحد اطالعات اقتصادیره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخیرا در كشور ت یه گذاریسرما یفضا
در  یه گذاریسرما یكشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضا 20ان یدر م 5002ال ران در سیط كسب و كار در ایت محیوضع

كشور، كاهش  یو انسان یماد یه هایتوان شاهد فرار گسترده تر سرما ینده میل در آین دلیشده است . به هم یابیران نامساعد ارزیا
 بود. یو كاهش نرخ رشد اقتصاد یه خارجیورود سرما

 
 ه واردات :یور یش بیافزا -8

افته است . به یش یبه شدت افزا یخارج یل و سهم كاالهایكاال و خدمات تقل یدر بازارها یدات داخلیر سهم تولیاخ یدر سال ها
، پاسخ داده  ید داخلیش تولیش واردات ، و نه افزایق افزایكل از طر یش تقاضایدولت در افزا یانبساط یاست هایگر به سیان دیب
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ده است )بانك یرس 7351ارد دالر در سال یلیم 33ش از یبه ب 7350ارد دالر در سال یلیم 75\7ش واردات كشور از شده است . ارز
ن یممكن شده است . در ا ینفت یش درآمدهایه افزایم واردات فقط در ساین حجم عظی(. ا7351ران ، یا یاسالم یجمهور یمركز

همراه با  یدرصد 10-20واردات ، تورم  یم ، با محدود شدن اجباریو شوروبه ر یارز یت درآمدهایكه با محدود یصورت زمان
 ست .یدور از انتظار ن ین اقتصادیسنگ یشوك ها

 یلیا تعطی یدیتول یت هایاز ظرف ی، به كاهش نرخ بهره بردار ینفت یش درآمدهایواردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزا
دكنندگان یكارگران در بر نخواهد داشت . از آن جا كه تول یكاریش بیجز افزا یجه اید كه نتیخواهد انجام یكارخانجات داخل

دولت مواجهند، قادر به رقابت با  یاقتصاد یاست هایس یثبات یها و ب ینانینه ها و نا اطمیش مستمر هزیبا مشكل افزا یداخل
ن پرسش یمت ها در كشور خود بهره مندند. ایق ینسب از ثباتیاز امت یدكنندگان خارجیستند؛ چرا كه تولین یدكنندگان خارجیتول

د نفت یر* عوایا خین خوان واردات بهره مند شوند یداشته باشند تا از ا ید كارگران شاغل بوده و درآمدیا بایشود كه آ یمطرح م
ن یگرفته است و اجامعه قرار  یباال یدرآمد یر، عمدتا در خدمت گروه هایاخ یاست هایكه متعلق به عموم مردم است با س

 اعالم شده دولت نهم است . یخالف شعارها
 یماریكند )ب یار شكننده میكشور را بس ی، ساختار اقتصاد ینفت یبازار كاالها و خدمات به واردات حاصل از درآمدها یاتكا
نده ، مجدداص یدر آ یفتن یدرآمدها ینده است . كاهش احتمالین در دوره حاضر و آییپا ی( كه از آثار آن رشد اقتصاد یهلند

خواهد  یرا در پ ینیار سنگیبس ی، اجتماع یاقتصاد ینه هایكند كه هز یطلب م یاقتصاد را به طور گسترده ا یاصالح ساختار
گر یك بار دیران ، یدر اقتصاد ا یمثبت نفت ینادرست قبل و بعد از انقالب در پاسخ به شوك ها یاست هایا تكرار سیداشت . آ

 *است  یضرور
 

 : یانبساط یاست مالیاتخاذ س -3
 ینفت یمثبت و منف یق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هایاز طر ینفت یه درآمدهایرو یق بیاجتناب از تزر یدر برنامه چهارم برا

مشخص شده است . ضمنا دولت موظف شده  ینفت یشده و سقف برداشت دولت از درآمدها ینیش بیپ یره ارزی، حساب ذخ
دولت نهم كه به  یانبساط یمال یاست هایبپردازد اما س یتی، به امور حاكم یخود به بخش خصوص یها یتصد یبا واگذار است

افته یبازتاب  یره ارزیع دولت از حساب ذخیوس یو برداشت ها 7352و قانون بودجه سال  7351وضوح در دو متمم بودجه سال 
هدف ، از  یب یارانه های، تداوم پرداخت  یدولت یزون شركت ها و بانك هاروز اف یاست ، به بزرگ شدن دولت ، ناكارآمد

 د خواهد كرد. یدر كشور را تشد یاقتصاد یید و عدم كارایو تورم باال در اقتصاد كشور خواهد انجام یریدست رفتن رقابت پذ
 یه اید به سرمایاز آن با یداقل بخش بزرگگردد و ح ید نسل تلقیتواند به عنوان درآمد و تول یكشور نم یر نفتیان پذیمنابع پا

ن مستلزم توجه یه ها به صورت عادالنه منتفع گردند. این سرمایاز محل درآمد ا یآت یو نسل ها یل گردد تا نسل فعلین تبدیگزیجا
 ت در برداشت از آن است .یو محدود یره ارزیشتر به ساختار حساب ذخیب
 

 ال:و نرخ تورم با یانبساط یاست پولیس -0
د شده است ، اما یمسووالنه تاك یو مال یپول یاست هایق اتخاذ سیو كاهش نرخ تورم از طر ینگیدر برنامه چهارم بر كنترل نقد

دولت به  یو مال یپول یاست هایجه سینت 7351ر مخالف گام برداشته است . در سال یدر مس 7352و سال  7351دولت نهم در سال 
رود در  یز انتظار مین 7352(. در سال 7352ران ، یا یاسالم یجمهور یبروز كرد )بانك مركز ینگینقد یدرصد 31صورت رشد 

ن یابد. حاصل ایش یافزا یسابقه ا یبه نحو ب یدولت نهم ، فروش ارز توسط دولت به بانك مركز یانبساط یاست مالیه سیسا
شاهد  7352جه در سال یخواهد بود و در نت یانبساط یولاست پیك سیاز آن ،  یاست پولیت سیل تبعی، به دل یانبساط یاست مالیس

و كاهش نرخ سود  ین المللید بیو تهد یاسیس یثبات یش بیت كه با افزاین وضعیم بود. ایخواه ینگیو نقد یه پولیسابقه پا یرشد ب
انبار تورم باال در ید. آثار زش دهیدار كند و نرخ تورم را افزایتواند غول خفته تورم را ب یهمراه شده است م یبانك یسپرده ها

ان یع ثروت و درآمد به زید توزیها و تجد ییبه بازار دارا ینگیط اقتصاد كالن ، هجوم نقدیمح یثبات یاقتصاد كشور به صورت ب
 یو حت یدیو تول ییربنایز یها یه گذاریگان سرمایرا یالت فراوان و حتیبود كه با تسه یر قابل انكار است . اگر شدنیفقرا غ
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 یتیچ محدودیه یب یافتند كه با توسل به بانك مركزی یاجازه م ید شعب نظام بانكیبا ین امروز میم همیرا گسترش بده یخدمات
ن یعلم اقتصاد حاصل ا یم . الفبایو فقر باش یكاریمراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن ،ب یتمام یپاسخگو

ساده  یها ید پاسخگو باشند كه چرا قانونمندین رو، مسووالن بایداند. از ا یمت ها میته قخیش لجام گسیم را فقط افزایتصم
ش شكاف یفقط در جهت توسعه فقر، افزا یاعتبار یانبساط یاست هاین سیرند. ایگ یده میرا ناد یاست پولینه سیاقتصاد در زم

 یاقتصاد كشور هنگام جهش درآمدها یدتر، عملكرد تورمن مدعا، در سطح محدویا یاست . نمونه تجرب یكاری، تورم و ب یطبقات
 است . 7322-7320 یدر سال ها ینفت

 
 ه :یبحران در بازار سرما -1

 یت هایخود را در گسترش فعال یدیران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كلیدر ا یمال یبازارها
ا یو تخص یه گذاریفعاالن سرما یكوچك مردم برا یت پس اندازهایع و هدایازارها، تجمن بیا یه ایت پاید. فعالیفا نمایا یاقتصاد

توان به مقابله با  یاست كه م یمال یها است . با عملكرد درست و گسترده تر بازارها یه گذارین سرمایآن در پربازده تر
كشور پرداخت . با  یو سطح نازل رشد اقتصاد یرن بودن بهره ویی، تورم ، پا یكارید، بی، كمبود تول یه گذاریت سرمایمحدود

توانند سود مناسب و عادالنه خود را  یز میها، صاحبان پس اندازها ن یه گذارین سرمایا درست پس اندازها در پربازده تریتخص
 ند.یافت نمایپروژه ها در ین منابع مالیبابت تام

ن نقش داشت ، به یا یفایمناسب در جهت ا یر حركتیند سال اخدر چ یمتاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكالت ساختار
 ینانیش نااطمیل افزایبه دل 7351ت از سه ماهه دوم سال ین وضعیدچار بحران شد. متاسفانه ا 7353مه دوم سال یل مختلف از نیدال

در مهر ماه سال  73200از حدود  ل فوقیمت سهام به دالید. شاخا قیز گردیحادتر ن یركارشناسیغ یم هایها، اظهار نظرها و تصم
ور سال یهزار نفر در شهر 23داران سهام در بورس از یافته است . تعداد خریتنزل  7352در خرداد ماه سال  3200به حدود  7353
افته است یدرصد كاهش  71درصد به  32از  یقیداران حقیده است و سهم خریرس 7352ن یهزار نفر در فرورد 71به  7353

اتخاذ  ید اقدامات عاجلیحل آن با یشود و برا یمحسوب م یاقتصاد كشور زنگ خطر ین كاهش برای(. ا7352بورس ، )سازمان 
ر سقوط بازار سهام بر ینه نبوده است . تاثین زمیدر ا یك سال ، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثثریش از یبا گذشت ب یشود. ول

ونها نفر پس اندازكننده جزء یلیار گسترده است . امروز در كشور میدت و بلندمدت ، بسنامناسب آن در كوتاه م یامدهایاقتصاد، با پ
گر یو به عبارت د -د سهام یخر ینند و متاسف هستند كه چرا به جایب یه اندك خود را ازدست رفته میده اند، سرمایخر یكه سهام

ن ، مستغالت ، ید زمیبه خر -جامعه خود یشتر برایو اشتغال ب دیجه تولیكشور و در نت یاقتصاد یها یه گذاریسرما یبرا ین مالیتام
ع سهام یو توز یدر قبال بازار بورس ، شعار عدالت اجتماع یكردین روید، با چنید پرسیا ارز نپرداختند. اكنون بایره طال و یذخ

 دا كند*یپ ینیتواند مصداق ع یعدالت چگونه م
 

 : یت نابسامان نظام بانكیوضع-5
بدون توجه به نرخ تورم و  یالت بانكین نرخ سود تسهییا منابع ، تعیتخص یبرا یفیالت تكلی، اعالم تسه یتیریسترده مدرات گییتغ

ن پروژه ها یا پس اندازها به پربازده تریرا از تخص ینه تنها نظام بانك یسود مطالبات معوقه نظام بانك یگروه یها یبخشودگ
 ین نگرش نمیمورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. ا یمردم در نظام بانك یم ها، سپرده هایمن تصیبازداشته است ، بلكه عمال با ا

 باشد. ییو فقرزدا یه گذارید، اشتغال ، سرمایش تولیاست افزایس یتواند در راستا
ك ساله افراد ی یون تومان سپرده گذاریلیم 2بانك مسكن كه حاصل  یون تومانیلیم 75 یاز وام هایشود كه امت یامروز مالحظه م

داران و یدرصد است . خر 20ساالنه  ین بازده انتظاریشود كه مب ید و فروش میون تومان خریلیم 3حداقل  یدر بانك است به مبلغ
ن نرخ و صف چند یستند كه متهم به انحصار و اختالل گردند. ایكشور ن یباال یدرآمد یازها از گروه هاین امتیفروشندگان ا

 یط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانكیاز ساز و كار اقتصاد در شرا یمسكن نشان یالت اعتباریافت تسهیدر یبرا یون نفریلیم
ر آن ییتغ یمال یاست . از منظر بازارها یراقتصادیغ یو حت یاز عوامل اقتصاد یدرونزا است كه متاثر از مجموعه گسترده ا یریمتغ

در اقتصاد كشور  یو پول یق اعمال انضباط مالیژه كاهش نرخ تورم از طریو به وه یدر بازار پول و سرما یمستلزم اصالحات نهاد
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كشور  یبانك ها یو كنترل یافراد در نظام انحصار یپس اندازها ین براییل نرخ بازده پایط حاضر تحمینرو در شرایاست . از ا
 سازگار باشد.  یتواند با عدالت اجتماع ینم
ت یل تبعیف آن است . عمال به دلیوظا یدر اجرا یارات بانك مركزیكشور محدودتر شدن اخت یگر از معضالت نظام بانكید یكی

 ی، دخالتها یفیالت تكلیتسه یتوسط مجلس ، اعطا یالت بانكین نرخ سود تسهیی، تع یبودجه ا یاستهایاز س یپول یاست هایس
 یز محدود كردن مسووالن پولیو ن یه نظام بانكب یدولت ین دولت و شركت هایسنگ یت بانك ها و بدهیگسترده دولت در فعال

 ف شناخته شده خود باز مانده است .یوظا یفایاز ا یكشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركز
 

 ه در بازار كار:یرو یمداخله ب -3
را به كار  یریاست ها و تدابیسخود  یتحقق وعده ها یده و برایاشتغال و درآمد به قدرت رس یجاد فرصتهایدولت نهم با وعده ا

مت یارزان ق یالت بانكیزودبازده تسه یش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح هایكند ب یم یبسته است . دولت سع
مه ین كاهش حق بیركارشناسانه اتخاذ كرده است . همچنیمات غیتصم7352سال  ین حداقل دستمزدها برایینه تعیاعطا كند و در زم

 ج معكوس به بار آورند.یتوانند نتا یاست ها مین سیرا در دستور كار خود قرار داده است . ا یدرصد فعل 50كارفرما از سهم 
 یسك هاینه ها و ریخود را با هز یو خارج یاعم از داخل یدر كشور، بخش خصوص یه گذاریسرما یم كردن فضایبا وخ
خواهد شد  یافتنیدست ن یاقتصاد یب رشد باالین ترتیشود. بد یگردان میرو یره گذاین رو از سرمایند، از ایب یمواجه م یباالتر

 در اقتصاد به وجود نخواهد آمد. یاشتغال و درآمد كاف یو به تبع آن فرصتها
دار یاشتغال پا یجاد فرصت هایارزان بر ا یالت بانكیع تسهیدر مورد اثرات توز یمستند یگر آن است كه هنوز مطالعه علمینكته د

 یاداره م یهستند و توسط افراد یو اقتصاد یه فنیاس و فاقد توجین طرح ها كه كوچك مقیامده است . چه بسا اغلب ایبه عمل ن
ن تجربه بارها آزمون شده یاورند، ایج مورد انتظار را به بار نیندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتا ییشوند كه سابقه كارفرما

 است .
ان قرار داده است ینه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمایخود در زم یر كارشناسیمات غیكار با تصم متاسفانه وزارت

ش مزدها به تناسب تورم یل تورم به كمتر از ده درصد و افزایست . چاره كار اساسا در تقلیچكس نین تقابل به نفع هیكه ا ی. در حال
 ند.یسكه را بب ینه هر دو روین زمیخود در ا یاست هایرود در اتخاذ س یاز دولت انتظار مكار است .  یروین یو بهبود بهره ور

ر كردن ید در كشور و رقابت پذینه تولیل هزیتقل یگر براید یمشابه كشورها یمه سهم كارفرما، به سطحیهر چند كاهش حق ب
ن یت اید. واقعیدر دراز مدت سنج ین اجتماعیمان تامنه سازیان درآمد و هزیامد آن را بر جرید پیاست اما با یمحصوالت ضرور

بعد از انقالب بر دوش آن قرار گرفته است و  یدولت ها یكه از سو یینه هایهز یل بار اضافین سازمان به دلیاست كه هم اكنون ا
ن یسازمان تام یع درآمدن رو به موازات كاهش منابیست . از ایبرخوردار ن یمناسب یت مالیگر، از وضعیل فراوان دیز به دالین

 را خود جبران كند.  یلیتحم یها یر خواهد شد كه كسرینده ناگزی، دولت در آ یاجتماع
 

 : یمنطقه ا یاست هایس-3
شتر یهرچه ب یكپارچگیو  یو بخش یبه توازن منطقه ا یابیش از همه در گرو دستیدر بلند مدت ب یشك تحقق اهداف توسعه مل یب

ع یتوز یبرا یب مصوباتیدولت و تصو یاستان یژه بازار در اقتصاد است . سفرهایناسب نهادها و به وكاركرد م یاقتصاد برا
ن مناطق از جهات متعدد قابل تامل یمتعدد كوچك و بزرگ در ا یدر استان ها به منظور آغاز پروژه ها یو جار یاعتبارات عمران

 است .
اعتبارات ، بدون توجه به  یاز آن است كه صرفا با اعطا یحاك یجهان و تجارب یم قرن عمران و توسعه ملیش از نیتجارب ب

ق ید به اصالحات گسترده و عمین منظور بایا یافت . بلكه برایدست  یتوان به توسعه و توازن منطقه ا ینم یكارشناس یارهایمع
 ی، ارتقا یو اجتماع ی، توسعه فرهنگ ییدر مناطق ، تمركززدا یو مدن یدولت ینهادها یاز جمله توانمندساز یو نهاد یساختار

ن اقدامات ، یاب ایساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد. در غ یاسیو س ی، اجتماع یش مشاركت اقتصادیو افزا یینظام كارفرما
به  یماد و یانسان یه هایاز جمله انتقال سرما یشود، بلكه مشكالت متعدد ین مناطق منجر نمیاعتبارات نه تنها به توسعه ا یاعطا
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و عقب ماندن  یو فرهنگ یش تعارضات قومی، افزا یه ایحاش یت هایفعال یبه سو یافتیالت دری، انحراف تسه یمناطق مركز
 خواهد داشت . یروزافزون آنها را در پ

 
 :  ینحوه تعامل با جامعه جهان -55

و  ین المللیتجارت ب یایشرفته ، مزایپ یایدن یها یفناوراز  یریبه منظور بهره گ -خارج  یایدر برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دن
ن ییر تعیتاث یزان تعامل با نظام جهانین نكته است كه نحوه و میا یایگو ید شده است . تجارب جهانیتاك - یخارج یه گذاریسرما

 یت دشواریكشور ما را در وضع،  ین المللیدارد. روند تحوالت ب یمل یاقتصادها یریو رقابت پذ یبر نرخ رشد اقتصاد یكننده ا
م یند و در جهت تحریران برآیدرصدد مقابله با ا یخارج یوجود دارد كه دولت ها ییها ین رو نگرانیقرار داده است . از ا

 یو عقب ماندگ یاسیس یثبات ی، ب یت به صورت عقب ماندن از توسعه فناورین وضعیا یامدهایكشور گام بردارند. پ یاقتصاد
ت یاز ظرف ی، كاهش نرخ بهره بردار ی، اختالل در تجارت خارج یه گذاریسك سرمایش ریاست . افزا ینیش بیبل پقا یاقتصاد

است كه  یق در كشور از جمله خساراتیعم یت تورم ركودیجاد وضعیه و ایش انباشت سرمایموجود، كند شدن پو یدیتول یها
 خواهد شد. متوجه كشور یدر صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهان

 
 كالم آخر:

جاد یامده و دولت نهم در ایك شبه به وجود نیران یاقتصاد ا یم كه مشكالت ساختاریس جمهور، ما اذعان داریرئ یجناب آقا
در  یدولت جنابعال یاست هاید گفت كه سیز باین نكته را نین نبوده است اما ایاقتصاد كشور عامل نخست یمشكالت ساختار

 نجامد.یدر اقتصاد كشور ب یت دشوارتریجاد وضعیاند به اتو یصورت تداوم م
 یرفاه یل طرح شعارهایاد است و انتظارات مردم از دولت به دلیز یط اقتصادیم تر شدن شرایت حاضر كه احتمال وخیدر موقع

د یفته و با تشدایدولت نهم ، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش  یافته است ، در صورت عدم تحقق وعده هایش یمتعدد افزا
 به مخاطر خواهد افتاد. یت ملی، امن ین المللیدات بیتهد

 یافته هایز همچون یرشته اقتصاد ن یعلم یاست و دستاوردها یگر حاصل انباشت دانش بشریعلوم د یز همانند تمامیعلم اقتصاد ن
 یها یاستگذارید در سیتواند و با یدانش م نینرو ایشود. از ا یبه كار بسته م یشرفت و رفاه جوامع بشریگر در جهت پیعلوم د
امد یو اتالف آن است . پ ینه منابع اقتصادیربهیا غین نكته ، تخصیبه ا یتوجه یرد. حاصل بیدولت مورد استفاده قرار گ یاقتصاد

در عرصه ت یو محروم یو تداوم فقر و نابرابر یشتر كشور در عرصه جهانیب یت در دراز مدت عقب ماندگین وضعیاستمرار ا
 خواهد بود. یداخل

 یر اقتصادیاست ها و تدابیدر س یاساس یم به بازنگریخواه یو مسووالن نظام مصرانه م یبا توجه به نكات مطرح شده ، از جنابعال
ز ار كارسایكشور بس یو پژوهش یدانشگاه ها و مراكز علم یدگاه هایشتر به نظرات و دیر قطعا توجه بین مسیكشور بپردازند. در ا

 خواهد بود.
  

 فهرست استادان اقتصاد كشور،
 ران یا یاسالم یس محترم جمهوریامضا كننده نامه سرگشاده به رئ

 زآرمن ید عزیدكتر س -7
  ی....آغاجر یآقا -5
  یدآهنگریدكتر عبدالمج -3
 د رضا ارباب یدكتر حم -1
 افقه  ید مرتضیدكتر س-2
  ینعمت ا...اكبر-2
  ینیدكتر امرا... ام-1
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  ییاصغربانو یدكتر عل-5
  یاریدكتر صادق بخت-3

  یبخش یدكتر لطف عل-70
  یرسول بخش-77
 د رضا برادران شركاءیدكتر حم-75
 دبهمن پوریدكتر حم-73
 ن یش بیرپیجهان م یآقا-71
  یتقو یدكتر مهد-72
 ه یتك یدكتر مهد-72
 ان یچ ینیچ یمرتض یآقا- 71
  ید محمدحسن مصطفویس یآقا-75
  ییمحمودختادكتر -73
  یمحمدخضر-50
  یبروجرد یمیرضارحیدكتر عل-57
  یدیرش یدكتر عل-55
  یدكتر محسن رنان-53
 دكتر منصورزراع نژاد یآقا-51
 ن ساسان یعبدالحس-52
 فریدكتر محمد ستار-52
  یدكتر بهرام سحاب51
 دصدریس یدكتر تق-55
  یدكتر هوشنگ شجر-53
 ف یشر یدكتر مصطف-30
  یدقن صایدكتر حس-37
  یصادق یدكتر عل-35
  یقنبر یدكتر عل-33
  یدكتر عبدا...طاهر-31
  ییدكتر حسن طا-32
  یبیل طید كمیدكتر س-32
  یدكتر رضاعاص-31
  یدكتر جعفرعباد-35
 دكتر حسن فرازمند-33
  یمیدكتر زهراكر-10
  ید ابوالقاسم مرتضویدكتر س-17
  یرید مشیدكتر سع-15
  یدكتر فرشاد مومن-13
  یدریكتر احمد مد-11
  یجهرم یرزادیم یدكتر مهد-12
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  ییرزایحجت ا... م یآقا-12
  یرضا ناصریدكتر عل11
 انمهریك یمحمدول یآقا- 15
 زنوز یدكتر بهروز هاد-13
 یوسفی یدكتر محمد قل-20



11 

 (5831خرداد  55اقتصاددان :  05نامه نژاد )دومین نامه اقتصاددانان به احمدی 
 

با  نژادیبه محمود احمد یمستند و انتقاد یاهستند در نامه یرانمعتبر ا یهادانشگاه یداز اسات یكشور كه همگ اقتصاددان مطرح 21
قابل  یرو غ ینسنگ یارو شتابزده بس یرعلمیغ یماتتصم ینههز»سال گذشته، هشدار دادند  یكدولت نهم در  یعملكرد واقع یحتشر

كه  یلینامه تحل ینا یسندگان. نو«شودیكم درآمد پرداخت م یهاگروه یژهو به و یرانتوسط مردم ا یتبازگشت است كه در نها
با تداوم »اند كه كرده یبه اصول علم اقتصاد ابراز نگران نژادیاحمد توجهییمنتشر شد، با انتقاد از ب 57/3/7352عصرگاه دوشنبه 

برون رفت  ینهو با گذشت زمان هز یردقرار گ یدشوارتر یتاقتصاد كشور در وضع ،دولت نهم یكارشناس یرشتابزده و غ یماتتصم
ابراز تاسف  ینكشور همچن یهااقتصاد دانشگاه اساتید«. تر شود ینسنگ یمردم و عامالن اقتصاد یبرا یاقتصاد یهااز بحران

 یاریاست بس یدهگردموجب  یاقتصاد یاستگذاریاستادان و كارشناسان در حوزه س یدولت به نظرات علم ییاعتنا یب»اند كه كرده
ها دانشگاه یدموضوع، متن كامل نامه اقتصاددانان و اسات یتبه جهت اهم آفتاب. «یابدبدفرجام صاحبنظران تحقق  هایینیب یشاز پ

 : كندیرا منتشر م یرانا یكنون یاقتصاد یطآنان از شرا یلبه همراه متن كامل تحل نژادیخطاب به محمود احمد
 

  نژادیددكتر احم یآقا جناب
  یرانا یاسالم یمحترم جمهور ریاست
مدت دولت،  ینشده است. در ا یدولت نهم سپر یاز دوره كار یمیدولت اكنون ن یاستهایكشور و س یاقتصاد یط: شراموضوع

ر داده خود قرا یهارا در سر لوحه برنامه ییزدا یتو محروم یعدالت اجتماع یدرآمد، و ارتقا یشاشتغال، افزا یهافرصت یجادا
 یاستهاییو س یراهداف، دولت تداب ینتحقق ا یبوده است. برا یزبرنامه چهارم ن یبه اجرا دحال بر اساس قانون، متعه یناست. در ع

 یمساعِ ینگفت كه ا یددولت محترم، متاسفانه با یآنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تالشها یو در صدد اجرا یشیدهرا اند
 یراقدامات مغا یناز ا یاست كه بخش بزرگ ینما علت ا انمردم و اهداف مسئوالن نشده است. به گم یهاهمنجر به تحقق خواست

 است.  یبخش عموم یریتو اصول شناخته شده مد یاقتصاد یاستگذاریس یعلم یارهایمع
قرار  یابیرد نقد و ارزآن در مجلس، به كرات مو یهمسو یندگانتوسط نما یدولت نهم حت یاقتصاد یاستهایكه س یستسبب ن بی

همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات  یبا وفاق چندان یزگرفته و در درون دولت ن
د انها در بوته نقد قرار دادهمقاالت در روزنامه یاو  یو جمع یفرد یها و گزارشهانامه یقطر زدولت نهم را ا یاقتصاد هاییاستس

 است.  یدهدولت رس یئتو همكاران محترم شما در ه یبه اطالع جنابعال یجمع یهارسانه یقنظرات از طر ینو قطعا عمده ا
نقدها و نظرها  ینا یربط،ذ یو سازمانها یاقتصاد یهاو همكارانتان در وزارتخانه یجنابعال یژهبود كه دولت محترم به و ینبر ا انتظار

مغتنم شمارند. اما  یدر امور كارشناس یهمفكر یاستادان اقتصاد كشور را برا یو اعالم آمادگ یدگاههاد و انتشار یرندبگ یرا جد
 یاریاست كه متاسفانه بس یدهموجب گرد یاقتصاد یاستگذاریاستادان و كارشناسان در حوزه س یدولت به نظرات علم ییاعتنا یب

 . یابدبدفرجام صاحبنظران تحقق  هایینیب یشاز پ
گزارش  یهدولت به ارا یبه رغم الزام قانون گذرد،یو آغاز برنامه چهارم كشور م یدولت جنابعال یكه از عمر كار یدو سال در

كشور،  یرسم یدر آمارها یكصرفا با تشك یهنشده است و مسئوالن محترم قوه مجر یهارا یخود، گزارش جامع یعملكرد اقتصاد
درخشان  یاراست بس یمحافل كارشناس یجد یدو اطالعات پراكنده كه بعضا مورد ترد هامارخود را به استناد آ یعملكرد اقتصاد

 . یدهندنشان م
و با  یردقرار گ یدشوارتر یتكه اقتصاد كشور در وضع یرودآن م یمب ی،كارشناس یرشتابزده و غ یماتآنجا كه با تداوم تصم از

نامه بر آن  ینا یسندگانتر شود، نو ینسنگ یدم و عامالن اقتصادمر یبرا یاقتصاد یهابرون رفت از بحران ینهگذشت زمان هز
خود را از  هاییدگاهد ی،احرفه یفهو بر اساس وظ یرانكشور و ملت بزرگ ا یعلم امعهاز ج یشدند تا به عنوان عضو كوچك

ن محترم شما در دولت و همكارا یبه استحضار جنابعال یگزارش یط یرانهمتراز ا یكشورها یعلم اقتصاد و تجربه غن یچهدر
 . یدكار دولتمردان محترم آ بهگرفته شود و در اصالح امور كشور  ینقدها و نظرها جد ینبرسانند. باشد كه ا
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ها حلراه یدانیمگذشته حاصل شده است و م یهادولت و دولت ینتوسط ا یاریبس هاییتموفق دانیمیفرمود كه م یدخواه توجه
را با توجه به  هایتو موفق هایشرفتكه مسئوالن و كارشناسان دولت، گزارش پ یاز آنجائ یاست. ولدشوار و بعضا به ظاهر تلخ 

چالشها، طرح اصالحات  یانگزارش مد نظر قرار گرفته است ب ینآنچه در ا اند،یدهمردم رسان اطالعو به  یهامكانات گسترده خود ته
 نادرست دولت است.  هاییاستاز س یناش ینسنگ هایینهو كاهش هز یاقتصاد یماتو تصم هایاستالزم در س

 
استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده  یرنامه و احتماال سا یندولت محترم، امضا كنندگان ا یدر صورت تقاضا یدترد بی

 یوست،ارش پهستند كه برابر گز ییرفع چالش ها یبرا ییاجرا یهاآمده و ارائه راه حل یشدر مورد مشكالت پ یشترب یحتوض
 اقتصاد كشور با آن مواجه است. 

 
  5833-30 یدولت در سالها هاییاستكشور و س یاقتصاد یطشرا تحلیل
  مقدمه

برخوردار بوده و به جهت  یباالتر یتاز درجه حساس یرسدكشوركه به نظر م یاقتصاد هاییتاز فعال ییهاگزارش بخش ینا در
قرارگرفته است. در هر بخش ابتدا  یلشده است مورد تحل یتر یجد یر چالشهادولت دچا یاقتصاد هاییاستو س یماتتصم
از  یبعض یآمده مطرح و در موارد یشپ یهاشده است. سپس چالش یدولت اجماال بررس یماتموجود، روندها، و تصم یتوضع

 است.  یدهگرد یشنهادپ یاستیس هاییهو توص یعموم یراه حلها
 

 : ینفت یدرآمدها یشقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزا. فاصله نگران كننده رشد ا5
 یاقتصاد یگاهوجا یافته یشافزا یعمكرد مجموعه اقتصادكشور است. با رشد باالتر رفاه عموم یریاندازه گ یارمع یرشد اقتصاد

رشد  یرا دارد ول یعترسر یهارشد به یابیدست یبرا یباالئ وهتوان بالق یران. گرچه اقتصاد ایابدیبهبود م یكشور در عرصه جهان
 یراخ یسالها یبا روند نرخ رشد اقتصاد یسهدر مقا یو اهداف برنامه چهارم و حت یاز منظر جهان 52و  51 یآن در سالها یافتهتحقق 

حدود دو ارقام  ینبوده است. ا درصد 3/2و  1/2 یببه ترت 52و  51 یدر سالها یرانا یندارد. نرخ رشد اقتصاد یمناسب یتموقع
 یشو پ یساالنه بانك مركز یهاسطح است)گزارش یندر هم هاینیب یشپ یزن 52سال  یتر از اهداف برنامه است. برا یندرصد پائ

 (. یالملل ینب یهاو سازمان یزیو برنامه ر یریتسازمان مد هایینیب
از دست  یبه معنا یراناقتصاد ا یره پنج ساله برادو یك یط یغفلت ینچن یانز ید،در صد كمتر رشد نما 5اقتصاد كشور ساالنه  اگر

 2 یبرا تواندیتومان م یلیاردهزار م 10ینتومان است. ا یلیاردهزار م 10 یعنیكشور،  یفعل یدسوم تول یكاز  یشب یدیدادن تول
از  یا یههد ینو چن ییصرفه جو ینرسد چن یباشد. به نظر نم یتومان یلیونم 71 یههد یكمعادل  شورخانوار كم درآمدك یلیونم
 باشد.  یندر اقتصاد كشور قابل تام یگریمحل د یچه

 ی،اول اقتصاد یگاهبا جا یافتهاست توسعه  یكشور یرانا» ی،شمس یهجر 7101در افق  یرانا یاسالم یسند چشم انداز جمهور طبق
پول نشان دهنده آن  المللیینش صندوق بكشور منطقه در گزار 53با  اییسهمقا یاما آمارها...« در سطح منطقه  یو فناور یعلم

كالن اقتصاد كشور از بهبود الزم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در  یرهایبرنامه چهارم متغ لاست كه متأسفانه در دو سال او
را كسب كرده  مقام نوزدهم و هفدهم یببه ترت یكشور منطقه از نظر رشد اقتصاد 53 یندر ب یراناقتصاد ا 5002و  5002 یسالها

گزارش از نظر درآمد  یناند. بر اساس همبوده یراناز ا تریننظر پائ ینو لبنان از ا یزستانقرق یه،سور یمن، یاست. تنها كشورها
است)گزارش صندوق كشور( را داشته  53 ینمنطقه )در ب یازدهممقام  یرانا ی،جار هاییمتبه ق 5002و  5002 یسرانه در سالها

كشور  یو اجتماع یدر ساختار اقتصاد یشهگسترده بوده و ر یاركشور بس یمحدود بودن رشد اقتصاد یل(. دال5001پول،  یالملل ینب
منجر  تواندیاست كه حركت دولت در جهت اصالح آنها م یرنامطلوب به شرح ز یدهپد ینو مهم ا یماز عوامل مستق یدارد. بعض

 باالتر شود:  یبه رشد اقتصاد
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در صحنه  یاقتصاد هاییاستو ثبات س یعامالن اقتصاد یناناعتماد و اطم یدر درجه اول در گرو تیدارشد تول -7
نبوده  یطیشرا یندولت در جهت بهبود چن یماتروند تصم رسدیو تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر م یداخل

 است. 
در  یهنرخ رشد انباشت سرما ی،بانك تیالو كاهش نرخ سود تسه ینفت یكردن گسترده درآمدها ینهبه رغم هز -5

 درصد است. 5/75 یعنیتر از هدف برنامه چهارم  ینبه مراتب پائ یدر سطح 52و  51 یسالها
دست  یشتریب یدموجود به تول یداست تا بتوان با عوامل تول یبهره ور یشباال موكول به افزا یتحقق رشد اقتصاد -3

شده  ینیب یشدرصد پ 2/5به طور متوسط ساالنه  یدكل عوامل تول یشد بهره ورجهت در برنامه چهارم، ر ین. به همیافت
 است.  یافتهتحقق ن یرشد ینسال اول برنامه چهارم چن 5(. اما متأسفانه در 7353است)قانون برنامه چهارم،

شده است  یقتزر نیراحاصل از فروش نفت به اقتصاد ا یهادالر از درآمد یلیاردم 50جمعا حدود  52و 51 یدر سالها -1
 یست،ن یدیترد یزیكیو ف یانسان هاییهبه سرما یعیثروت طب یل(. هر چند در ضرورت تبدیبانك مركز یها)گزارش

محروم  یگرد یآن است و از سو ینهبه یرغ یصدر تخص فتیسو اتالف منابع ن یكاز  یندفرا یناما مشكل بزرگ در ا
تنها در  یداراست. توسعه و رشد پا یرشد اقتصاد یهاها و چالشبا بحران ییاروئرو یبرا یادگیری یندشدن جامعه از فرا

 – دیاقتصا یهابحران ینههز ینتام یوه. شگیردیجوامع شكل م یها و مشكالت فرا روحل بحران یتالش برا یندفرا
. چرا یستن یوهش ینآمدترهاست، اما ضرورتاً كاربحران ینروش مقابله با ا ینساده تر ی،نفت یاز محل درآمدها اجتماعی

تر بروز  یچیدهبزرگتر و پ یها با ابعادبحران یكنزد یهقطعا در آت یول اندازد،یم یقبه تعو یها را اندككه وقوع بحران
 . وندش یدارمیو مانع رشد پا نمایندیم

 
 بودجه دولت:  یهرو یب یشو افزا یمال یانبساط یاست.س5

ساختار و  ینیضمن بازآفر یدهبرنامه چهارم، دولت ملزم گرد یكل یاستهایكشور و سساله  50انداز چارچوب سند چشم در
بودجه به منابع  یمنابع و مصارف بودجه، كاهش وابستگ ینتعادل ب یجادرا در دستور كار قرار دهد: ا یرز هاییاستكاركردخود، س

حاصل از فروش  یهادرآمد یریو به كارگ ینفت یرو غ یاتیمال یاز محل درآمدها جاری هایینههز ینحاصل از فروش نفت، تأم
 .  یدارمولد و پا هایگذارییهنفت در سرما

روز افزون نفت  یتصور كه خرج كردن از محل درآمدها ینبا ا یمال یاستبرنامه چهارم به س یكردهاینهم بر خالف رو دولت
 ینا یبگرفت. در تعق یشرا در پ یانبساط مال یاستس یرباشد، در دو سال اخ یراناقتصاد ا یساختار یمرهم دردها تواندیم
و  یالر یلیاردهزار م 375به  7351بود، در سال  یالر یلیاردهزار م 557در حدود  7353دولت كه در سال  یجار هایینههز یاستهاس

 .  یافت یشافزا یالر یلیاردهزار م 107به 73 52در سال 
شدن حجم دولت را بدون ارقام بزرگ  ینبرسد. ا یالر یلیاردهزار م 200ه حدود رقم ب ینا یكه در سال جار شودیم بینیپیش

بودجه به  یجار هایینهاتكاء هز یندهاز روند فزا ی. عالوه بر آن حاكدهدیدر ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان م یاصالح
 2/27با نسبت  یسهدرصد در مقا 11به  یجار هایینهبه هز یاتیمال یحاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدها یدرآمدها

شده بود كه در دو سال اول برنامه  بینییشبه رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پ یلدل ینقانون برنامه چهارم است. به هم یدرصد
و در سال  3/32به  7351رقم در سال  ینبرداشت شود، ا فتحاصل از فروش ن یدالر از منابع ارز یلیاردم 2/72و  5/72 یببه ترت
 (. 7353-7352 یسالها یبودجه سنوات ین)قوانیافت یشدالر افزا یلیاردم 13به  7352

برنامه كشور و قانون برنامه چهارم(، الزامات  یكل هاییاستس 20و  15 یمصوب )از جمله بندها ینفوق با قوان هایسیاست
افزوده شود.  ینگیبر حجم نقد یاسابقه یشده است به نحو ب آشكار دارد و موجب یرتمغا ینظر یو مبان یراناقتصاد ا یساختار

است. فشار تقاضا در اقتصاد  یدهگرد یاقتصاد یثبات یدر اقتصاد دامن زده و منجر به ب موجود یتورم یشاتبه نوبه خود بر گرا ینا
آن وابسته نموده است  یهاتكانهبه نفت و  یشاز پ یشو اقتصاد كشور و بودجه دولت را ب یدهبه واردات را شدت بخش یلكشور م

سپرده شده  یزود عمال به بوته فراموش یلیشده بود، خ ینیب پیشمحتوم  یهاتكانه ینمقابله با ا یبرا یزكهن یارز یره.حساب ذخ
 است. 
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 و تورم زا بودن آن یدولت با رشد، بهره ور یو بانك یپول یاستهایس یرت. مغا8
 یمهم را از طرق مختلف و با ابزارها یندارد و ا كنندهیینتع ینقش یاقتصاد هاییتگردش فعال یدر چگونگ یو اعتبار ینظام پول 

مهم مردم و مسئوالن است،  یاربجا و بس ایهنظام كه از دغدغه ینو عملكرد درست ا یی. حاصل نهادهدیگوناگون صورت م
جهت  یندر نگاه بلندمدت در ا یرانا یپول یرهایو روند متغ استهایمنظر س ینباشد. ازا ترینباالتر و تورم پائ یرشد اقتصاد تواندیم

اعمال شده  یاستهاینهم س لتدو هاییتاز آغاز فعال رسدیاز محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر م یارینبوده و مورد نقد بس
 رخ تورم شده است. ن یشو افزا یبه خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصاد یزن یترجهت نامطلوب یحت

به  یببه ترت 7352و  7351 یهادر سال یبانكها به بانك مركز یاست، نرخ رشد بده یدهدولت موجب گرد یانبساط پول سیاست
را تجربه  ییرشد باال یبترت ینبه هم یزن یخارج هایییبوده است. دارا یمنف 7353درصد برسد. رقم مشابه در سال  2277و  2177

 یزانبه م یببه ترت 52و شش ماهه اول  51 ی) پول پر قدرت ( در سالها یپول یهپا یشافزا پولی، یانبساط یاستس یجهنموده است . نت
گسترده ترحال و  یشافزا ی،پول یهپا یشدرصد بوده است. جلوه افزا 7172برابر  7353رقم در سال  یندرصد است. ا 1072و  1273

 10 یو باال 3173به ارقام كم سابقه  52و  51 یدر سالها ینگیاست . رشد نقد یبانك مركز یهابه رغم تالش ینگی،نقد یآت
به طرف اقالم كوتاه  ینگینقد یبدرصد بوده است. ترك 3075حدود  7353كه رقم مشابه در سال  یاست. در حال یدهدرصد رس

 7352و  7351 هایدر سال ینگیكل نقد در یشتردو ساله و ب یژهبلندمدت به و یهااست. سهم سپرده یافته یشمدت تورم زا گرا
كرده  یداپ یروند صعود 7352. نرخ تورم از مهر ماه سال كندیم یدرا تشد ینگینقد یبار تورم یروند یندارد. چن یروند نزول

درصد بوده است. در  5/73آن  7352كاال و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه  یاست. چنانكه بر اساس شاخص بها
به جهت  ینگینقد یشافزا یاست. بار تورم یدهدرصد رس 7172و  7173به  یببه ترت 52و بهمن  ید یهارقم در ماه ینكه ا یحال

كشور را در  یساختار اقتصاد یبتخر یتكه در نها یكاالها و خدمات دولت یثابت و نرخ دستور یواردات گسترده، نرخ ارز اسم
فائق  یداربلند مدت توسعه پا یدگاهبر د ی. نگاه كوتاه مدت رفاهتها و خدمات شده اسكاال یبر دارد، كمتر متوجه سبد مصرف

و مسكن شده  ینزم یمتق یدرصد 20حداقل  یشمتوجه افزا 52و  51 یهاسال یپول یانبساط یاستس یآمده است. فشار اصل
كوچك  یشهرها و یاقمار یهاه شهركمتوج یجبه تدر یبزرگ ظاهر شده ول یمرحله در شهرها ینآن در ا یهاست. فشار اول

 (.  7353-7352یبانك مركز یهاخواهد شد)گزارش
نظام  یماتتصم ینكارشناسانه شده است. ا یرو غ علمییرغ یماتموجب اتخاذ تصم یو شناخت نادرست دولت از نظام بانك تصور

شناخته شده است،  ینمواز یرالً روشن، نه تنها مغاكام یقرار داده كه در موارد هایییتها و فعالرا در خدمت بخش یو بانك یپول
و  هایاستتصور، س ینا ینیع یهااز جلوه یاست. بعض یخواهعدالت یژهدولت به و ودبلكه مخالف اهداف عنوان شده خ

 است:  یرمانند ز یماتیتصم
 یدحجم اعتبارات و تول یشمترادف دانستن افزا ـ . 
 به دولت.  یدم در نظام بانكمر یهاسپرده یتباور به تعلق مالك ـ 
 ینگیو نقد یمتق یمرابطه مستق ینف ـ . 
 یمنابع و مصارف در نظام بانك یعدم اعتقاد به لزوم برابر ـ . 
 ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كالن.  ـ 
 ها و اعتبارات. سپرده یقیو حق یاسم یكاهش نرخ سود رسم ـ 
 یو دولت یخصوص یموسسات مال یانم سود، یهااعمال تفاوت نرخ ـ . 
 یبانك یستمبدهكاران س یو كل ییجز یاعالم بخشودگ ـ . 
 اقتصاد كشور.  یارز در كنار تورم دو رقم ینرخ اسم یتتثب ـ 
 و سالمت عملكرد آنها.  یموسسات مال یریتدر مد ینانینا اطم یگسترش فضا ـ 
 یباب مسائل پول در یاظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولت ـ . 
 یاستقالل بانك مركز یعمل یفتضع ـ . 
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 خارج.  یایبا دن یدشوارتر شدن ارتباطات مال ینسنگ هایینهگرفتن هز یدهناد ـ 
 ،كشور به وجود  یو بانك یدر حوزه پول یجد یهاباال، چالش یهانهفته در گزاره یو روندها هایاستس دیدگاهها

 مشكالت عبارتند از:  ینا یهااست . نمونه ینهپرهز یارن نبوده و بسآورده است كه حل و اصالح آن آسا
 گردش درست تر  یبرا یمردم، دولت و موسسات مال یانسه جانبه م یناناعتماد و اطم ینامناسب تر شدن فضا ـ

 . یمال هاییتفعال
 یمال یعلم اقتصاد و بازارها یهایباور به عدم وجود قانونمند ـ . 
 یسوداگر یبه سو یمال هاییتفعال یفضا ییرتغ ـ . 
 یندهآ یهادر سال یو امكان بروز تورم پنهان فعل یبه طرف اقالم پول ینگیسبد نقد ییرتغ ـ . 
 اعتبارات.  یانتر كردن صف متقاض یطوالن ـ 
 جهت كه در یدر نظام بانك یالتها و تسهبودن نرخ سود سپرده یواقع یراز غ یمتعدد ناش یهارانت یدو تشد یدایشپ ـ

 دولت است.  یخالف هدف عدالت خواه
 با نرخ تورم.  ینرخ ارز اسم ینا هماهنگ ـ 
 گذارییهسرما یهاپروژه ینپس اندازها به بهتر یصدر تخص یناتوان تر شدن نظام بانك ـ . 
 ن به ارز آ یشتربه جهت اتكاء ب ینفت یرو غ ینفت یاحتمال یهاكشور در مقابل شوك یهاشكننده تر شدن تراز پرداخت ـ

 . یارز یرهحساب ذخ ینفت و كنار گذاشتن عمل یمتق یدارناپا یشحاصل از افزا
 در اقتصاد كشور.  یدعوامل تول یكاهش رشدو بهره ور ـ 

خود  یناست كه ا یدهنده رشد بهره ور یلتقل ی،مال هایینهدر زم یژهدولت در همه بخشها به و یماتتصم یثبات یو ب ینانیاطم نا
با  یارسه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بس ی. مسئوالن قواباشدیم یاقتصاد یینرشد پا یسرچشمه اصل

كه حاصل آن به  شوندیم یگرد یماتیو تصم هایاستقبل از اجرا متوجه س یرا اتخاذ ول یماتی( تصمتفرص ینهارزش )از منظر هز
صفر( است. در طرف  یو همراه با ستانده صفر )بهره ور یكدیگركننده  یگاه خنث ییها یتفراوان در فعال یهانهاده یریكارگ

هر گونه  یو برا یندنظر نما یدخودتجد یهادائماً در برنامه یدبا فضایی یندر چن یزكشور )مردم و بنگاه ها( ن یفعاالن اقتصاد یگرد
در  ینظر دائم ید. تجدیندرا تحمل نما یباالتر یسكه و رمبادل ینهرا صرف و هز یشتریو فروش زمان ب یدخر یا گذارییهسرما
 یلبدون تحص یدعوامل تول یریبه كارگ فهوممجدداً به م یدتول ینددر فرآ یاقتصاد یماتتصم یو درنگ در اجرا یرها و تاخبرنامه

مناسب در  یاستهایاتخاذ سو مقابله با مشكالت موجود،  یطبهبود شرا یصفر( است. برا یدر طول زمان)بهره ور یدهر گونه تول
 است.  یراسرع وقت اجتناب ناپذ

 
 . ادامه ركود در بازار سهام: 3

بخش  هایگذارییهبا سرما یكتریو نزد یمبلند مدّت نقش مستق یمنابع مال ینبا تأم یمال هاییتدر مجموعه فعال یهسرما بازار
و بالقوه آن،  یاتیبه رغم نقش ح 51-52ر بازار سهام در دو ساله د هایتدارد. فعال یو رشد اقتصاد یوربهره یجهو در نت یقیحق

به  50در سال  یالر یلیونتر 3/17. ارزش كل معامالت از دهدینشان م ینظام بانك هاییتبا فعال ایسهرا در مق یروند نامطلوبتر
. یدرس 75773به  53سال  یاناست در پابوده  2023، 57سال  یان. رقم شاخص كل كه در پارسدیم 53در سال  یالر یلیونتر 1/703

 57ارزش معامالت و  یدرصد 13بازار كاهش  یندر ا 51. در سال ستنشانگر ركود قابل توجه در بازار ا 52و  51آمار سال 
حدود  7352ماه  یبهشتادامه دارد. رقم شاخص در ارد یشركود سال پ 7352. در سال شودیشاخص كل مشاهده م یدرصد
 7353-7352 یدر سالها یبتر ت یناست. بد یدهرس یلیاردتومانیرزش كل معامالت روزانه به سطح نازل چند ماست و ا 3100

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران(.  یاطالع رسان یگاهداشته اند)پا یمنف یو اسم یقیدارندگان سهام، بازده حق
كشور و  ینگیسوم نقد یك)معادل  یالر یلیونتر 332كه صاحب  نفر بود یلیونم 5/3، حدود 52سال  یانكل سهامداران در پا تعداد

از بازار  ینگینقد یتهدا یدامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برا یانگرارقام ب یندالر( سهام بودند. ا یلیاردم 13 یباًتقر یا
امكانات بالقوه  ی( و مقابله با تورم است. ولاخص كلمه ی) به معنایدیتول هاییتو كاالها و خدمات به فعال تمستغال یسوداگر



16 

تعداد  یرخدمت گرفته شود، اما در دو سال اخ یدبهاست و با یناز ا یشترب یاربس یرانو ابعاد اقتصاد ا یتبازار با توجه به جمع ینا
سازمان بورس  یرسان اطالع یگاهاست. )پا یافتهكاهش  53با سال  یاند در همسنجشده مكه وارد بازار سها یدیسهامداران جد

 اوراق بهادار تهران(. 
بازار سهام در رشد  یدیبه نقش كل یكوتاه مدت دولت، كم توجه یاقتصاد هاییعنوان داشت كه نگران توانیم یاستهاس ینهزم در

است، بازار  یدهموجب گرد ینظام بانك هاییتبا فعال یسهآن در مقا یبلندمدت، و حجم محدودتر معامالت و ارزش جار یاقتصاد
 : شودیمالحظه م یرنوع نگاه دولت به صور ز ینبرخوردار نباشد. انعكاس ا ییباال یتاولو ازدولت  هایگیرییمدر تصم یهسرما

 . یفرع یشدن نمادها و انتقال به تابلوبسته یقشاخص و ممانعت از سقوط آن از طر یحفظ دستور •
 سهام در انتظار نوبت فروش.  یآورجمع یوابسته به دولت برا یحضور گسترده اشخاص حقوق •
 بازار سهام.  یریتمد یكنترل دولت •
 بازار سهام.  یقاز طر هایمكمل بزرگ واگذار یاو  یگزینسهام عدالت به عنوان جا یممستق یعتوز •

مشكالت بازده  ینا ییروبرو است. حاصل و نماد نها یمتعدد یهافوق بازار سهام با مشكالت و چالش یطو شرا یماتتصم یهسا در
 یدكنندگانو تول گذارانیهسرما یاریخود به  یعرضه امكانات مال ینفر صاحبان سهام است كه برا یلیونم 5/3 یبرا یمنف یقیحق

هم در مقابل آنان  ی. افق روشن بینندیخود را بر باد رفته م یاندازهاپس یق،پاداش و تشو یجا هاكنون ب یاقتصاد آمده بودند ول
 مشكالت عبارتند از:  یناز ا ی. بعضودشینم یدهد

 . یمهم بازار سهام در رشد اقتصاد یاربالقوه بس یگاهعدم شناخت درست مردم و مسئوالن از جا •
 .  7353-51یحل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالها یدولت برا ینپائ یتاولو •
 . یبخش خصوص هاییتگسترش فعال یآن برا یو وجود مقاومت ذات یاقتصاد هاییتبزرگ بودن نقش دولت در فعال •
 نقدن شدن سهام .  ینپائ یتقابل •
 . یقانون اساس 11اصل  یكل هاییاستس یو اجرا سازییخصوص یاجرا یابهام در چگونگ •
سهام عدالت در بازار سهام  یعرضه احتمال یسهام عدالت بر بازار سهام. چگونگ یعتوز یرشفافو غ ینسنگ یهسا •

 به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.  تواندیو م یستمشخص ن
منابع  یتدر بازار سهام به منظور استفاده از ظرف یخارج یو حقوق یقیحق گذارانیهحضور سرما یطنا مناسب بودن شرا •

 . یجهان هاییآنها و انتقال فن آور یمال
 است.  یرناپذ یزآن گر یفتخف یافوق و  یحل چالشها یبرا یاتیو عمل یعلم یراهكارها یو اجرا اتخاذ •

 
 : یدو ركود تول ینفت یبه درآمدها یشتردر جهت اتكاء ب یتجار یاستهای. س0

و  یبازرگان یهانرخ ارز، تعرفه یینشامل تع یاستهاس ین. ایگیردرا در بر م یمال یزشهایاز نظام انگ یبخش مهم یبازرگان سیاستهای
شود  یمتنظ یبه نحو یبازرگان یاستهایس رودیاست. انتظار م یصادرات یو مشوقها یاخلد یعاز صنا یتدر حما یتعرفه ا یرغ یرتداب

و توان  یرندقرار گ یتو هدفمند مورد حما ینشیبه صورت گز یداخل یتهایفعال ی،خارج یدر بازرگان عادلبه ت یابیكه ضمن دست
 كسب كنند.  یالزم را در بازار جهان یرقابت

واردات  یل(. سیبانك مركز یهادالر بوده است)گزارش یلیاردم 17ت كشور در هر سال بالغ بر ارزش واردا یردو سال اخ در
تحت فشار واردات  یكنندگان داخل ید. تولكندیكشور وارد م یدیتول یتهایبر فعال یجد یبآس یو صنعت یمحصوالت كشاورز

دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ  یتند، ولهس شودیقاچاق وارد م صورتبه  یاو  یگمرك یكه از مجار یمصرف یكاالها
است. استفاده  یداخل یكاالها یدخر یبه مردم برا یفرهنگ هاییهتوص یدر پ یشتراست، ب یثابت به همراه تورم دو رقم یارز رسم

عوامل  یو مال یپول تیاساعمال س یقموجه است كه دولت همزمان با آن از طر یمقابله با تورم زمان یارز برا یاز لنگر نرخ اسم
ساز  ینهدر كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زم یانبساط یو مال یپول یاستس یبصورت تعق ینا یررا مهار كند . در غ ینگیموثر بر نقد
 یماریاست ) ب مبادلهقابل  یرغ یكننده كاالها یدتول یهاقابل مبادله و گسترش بخش یكاالها یدكنندهتول یواحدها یورشكستگ

 (. یهلند
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استدالل كرد  توانیاست. م یافته یشافزا ینفت یراقتصاد كشور، صادرات غ یبه رغم كاهش توان رقابت یردر دو سال اخ خوشبختانه
است كه در سبد  ینا یت. واقعیافتاستمرار نخواهد  یخارج یدر مقابل ارزها یالر یتدر صورت تداوم تقو یشافزا ینكه ا

 یسهم عمده ا یفلز یرغ یو محصوالت كان یفلزات اساس یمی،بر مانند محصوالت پتروش ژیانر یكاالها یرانا ینفت یرصادرات غ
پنهان  یارانهبر كشور از  یانرژ یعو هم صنا یابدیم یشكاالها افزا ینا یمتهم ق ی،در بازار جهان یانرژ یمتق یشرا دارند. با افزا

 یقاز طر ینفت یرصادرات غ یتاست تقو ی. گفتنشودیجبران م ریقط ینآنها از ا یو كاهش توان رقابت شوندیبهره مند م یشتریب
 است.  یاقتصاد یهبر وجود دارد، فاقد توج یانرژ یكه در كاالها یارزان یانرژ

 یاقتصاد یمتحر یتسازنده نبوده و كشور را در وضع یبزرگ صنعت یتعامل با كشورها ینهدولت در زم یاستهایبر آن، س افزون
و ورود  ینانسفا ی،موجب مسدود شدن اعتبارات تجار یالملل ینب یاعمال شده توسط موسسات مال یتهایت. محدودقرار داده اس

 یمان،صدور س یتشده است. ممنوع یرانا یدر تجارت خارج یموجب اختالالت جد ههم ینو ا شودیبه كشور م یخارج یهسرما
 یاستس یزن یكاالها در بازار داخل ینا یمتق یشاز افزا یریلوگبه منظور ج یابكم یاز كاالها یو برخ یآهن آالت ساختمان

كه به زحمت بدست آمده از دست  رهاییبازا یقطر یناست كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از ا یگرید یتجار
 یامدخواهد شد. پ ینهپر هزدشوار و  یكنندگان داخل یدتول یبازارها برا ینخارج شده و ورود مجدد به ا یصادر كنندگان داخل

 تخواهدبود. كه ضرور یو كاهش رشد اقتصاد مل یكاری،تداوم بحران ب ی،اقتصاد یهاینابرابر یدفوق موجب تشد یطاستمرار شرا
 . نمایدیحاكم را مطرح م یتجار یاستهایاصالح س یعترسر

 
  یخارج یممستق گذارییهحجم سرما یت. محدود1

 یورود تكنولوژ یقرا كاهش دهد و از طر یداخل گذارییهشكاف پس انداز و سرما تواندیم یخارج یممستق گذاریسرمایه
 یبه مجار یگذارد و به واسطه دسترس یمثبت بر جا یراقتصاد كشور تاث یو توان رقابت یبر بهره ور یدجد یریتو فنون مد یشرفتهپ

 . یدنما یلسهرا ت یورود به بازار جهان یتیفرا مل یو فروش شركتها یابیبازار
 یندر مناسبات ب ییو باالخره تنش زدا یممستق یاتهایو اصالح قانون مال یخارج گذارییهقانون سرما یبدوره برنامه سوم با تصو در

 آن است.  یدمو یزن یرسم یبه وجود آمد و آمارها یخارج یممستق گذارییهجذب سرما یبرا یبستر مناسب یالمل
در صنعت  یخارج گذارییهسرما یهاپروژه یندگرگون شد. مهمتر یخارج گذارییهر قبال سرماكشور د یاستس یراخ درسالهای

 ینانسكه فا یتیشد. در وضع یدو پروژه بزرگ منتف یاجرا یان،سئوال رفت و از آن م یرمخابرات و فرودگاه امام ز ی،خود رو ساز
مواجه  یبا مشكالت جد یواردات یكاالها یبرا یاسناد اعتبارات یششده است و گشا فمتوق گذارییهسرما یهاپروژه یخارج

 دولت شود.  یبنص یتیموفق یخارج یممستق گذارییهجذب سرما ینهرود در زم یاست، انتظار نم یدهگرد
 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد گذارییهو معادن به نقل از سازمان سرما یعوزارت صنا یراشده، اخ یادرغم تحوالت نامساعد  به

است  ینكته ضرور ینا یحمورد توض ین. در ادهدیدالر م یلیاردم 2/70به مبلغ  یخارج گذارییهسرما یطرحها یبر از تصوخب
 ینانكتاد كه منبع معتبر ب یدر آمارها یلدل ین. به همیستن گذارییهتحقق سرما یمعنا هب گذارییهسرما یمجوزها یبكه تصو

 ینا یگردرصد رقم اعالم شده است. نكته د 2حداكثر  یافتهو ارقام تحقق  یدهبه ثبت نرس یدستاورد ینحوزه است چن یندر ا یالملل
 ینشده است. ا یطبقه بند یخارج گذارییهدر زمره سرما یزن ابلمتق یعو ب ینانسفا یرانا یخارج گذارییهاست كه در قانون سرما

از  یدرست یرتصو یع،ارقام وزارت صنا رسدیبه نظر م دارد. لذا یخارج یممستق گذارییهاعتبارات تفاوت آشكار با سرما
 دهد.  یدر كشور به دست نم یخارج یممستق گذارییهسرما

 
 . ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار: 5

مواجه شده است. شناخت  یتیجمع یدجد یدهپد یكگذشته، جامعه ما با  یهادر دهه یتجمع یرشد باال ینرخها یپ در
 یدر طول سالها یتموضوع است. جمع ینبه ا یاروش و نگاه تازه یازمندآن ن یامدهایو درك الزامات و پ یدهپد ینا هاییژگیو

قرن حاضر بر همه اركان  یانسال شكل گرفته است كه تا پا 52 یرز یلیونیم 32 یتجمع یكاز دو برابر گشته و  یشب 52-7322
 یكار، اگر نرخ مشاركت فعل یرویعرضه بالقوه ن ینرخواهد بود. با توجه به ابازار كار كشور اثر گذا یژهبه و ی،و اجتماع یاقتصاد
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 یلیونم یكبه  یكالزم است ساالنه نزد یرد،قرار بگ یدر سطح قابل تحمل یزن یكاریآن كه نرخ ب یبرا یابد،ن یچندان یشافزا
 . یددر كشور بوجود آ یدوره طوالن یك یبرا یفرصت شغل

ساالنه  یعنیشده است ) یجادا یهزار فرصت شغل 3111به  یكنزد 7322-7352یه در طول سالهااعالم شد یاساس آمارها بر
 یلیونم یك یجادبه ا یازبا ن گردد،یكشور محسوب م یبرا ی(كه هر چند دستاورد در خور توجه یهزار فرصت شغل 111حدود 

از اشتغال است.  یوجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلبه آن ت یدكه با یمهم كتهگذشته ن یندارد. از ا یادیشغل در سال فاصله ز
رقم درست باشد و  ینا یتوجه كرد كه اگر حت یدشده است. با یجادشغل ا یلیونماه گذشته دو م 75دولت اعالم كرد كه در  یرااخ
كشور  یاشتغال كل یشفزاا یبه معن ینباشد، ا میدهانجا یحجم از فرصت شغل ینارائه شده، به تحقق ا یاعتبارات اشتغال زا یقتاًحق

آنها فرصت  یبرا یان،بخش از متقاض یكاشتغال زا به  یالتكه دولت با ارائه تسه ی. چه بسا هنگامیستشغل ن یلیونبه اندازه دو م
 ینه اعطا ین. بنابرادشدن هستن یكارب یااز اقتصاد، شاغالن موجود در حال اخراج  یگریهمزمان در بخش د كند،یم یجادا یشغل
 یجادشوند( و نه ا یاعتبارات در موضع خود مصرف نم یناز ا یاریشغل است )چون بس یقطع یجاداشتغال زا به منزله ا یالتتسه

 ( یران، مركز آمار ا7352نفوس و مسكن  یعموم یسرشمار یجنتا یدهاشتغال است. )گز یشبه مفهوم افزا یفرصت شغل
 یاستگذارانو كارشناسان و س شودیدولتها محسوب م یاز اهداف اساس یكی تهیسكار شا یجادامروزه در سطح جهان ا ینبر ا عالوه

حقوق  یاشتغال مولد، اعتال یجادچهار ركن ا یدارا یسته. كار شایستن یكاف یگرد یفرصت شغل یجادباورند كه صرف ا ینبر ا
 است .  یاجتماع یگفتگوها یشو افزا یاجتماع ینكار،گسترش تام

 كه :  یدپرس یدبا اینك
 یكتا سقف  یآت یصورت گرفته است كه انتظار برود در سالها یناز منظر نگرش ها، نهادها و قوان یچه تحول ساختار -7

  ید؟آ یدپد _هم برخوردار باشد یمطلوب یداریكه از پا _یفرصت شغل یلیونم
و  یفعل یبنگاهها یریتدانش در سطح مد یو موجود گذارییهسرما یزانم ی،از منظر رشد اقتصاد یچه تحول ساختار -5

 شود؟  یجادمورد انتظار ا یشغل یهاصورت خواهد گرفت تا فرصت یدجد یبنگاهها یجادا
 یو كارآمد از دانش موجود جهان یعاستفاده وس یبرا یدیمناسب و جد یاسیو س یاقتصاد ینهاد یمو رژ هایزشانگ یاآ -3

 جود آمده است؟ به و ینیكارآفر یهافرصت یجادو ا ینوآور یری،گ یادتوسعه  یبرا
به اقتصاد دانش باشد به  یلن یبرا یمقدمه ا تواندیقابل رقابت و نوآور كه م یا،پو یو ارتباط یاطالعات یرساختهایز یاآ -1

 وجود آمده است؟ 
 :  یرندمورد تامل قرار گ یدبا یو منابع انسان یاقتصاد یقابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاهها یراستا موضوعات ینا در

كالن  یاستگذاریشكننده است و با هرگونه س یاربازار بس ینا یبخش تقاضا یو ثبات بازار كار از سو یداریپا یزان. م7
 به مراتب حادتر خواهد شد.  یتبدون توجه به آثار آن در بازار كار وضع

با  یراناقتصاد ا ینسب یهایتالزم است به مز ید،جد یهابنگاه یسكار و تاس یروین یدبه عرضه جد یپاسخگوئ ی. برا5
 توجه شود.  "دانش بر شدن اقتصادها"و  "رشد بدون اشتغال"، "ها و محصولشدن بر بازار نهاده یآثار جهان"توجه به 

و  باشدیم یكشور در حد قابل قبول یناخالص داخل یدبه تول گذارییهكه نسبت پس انداز و سرما ین. با توجه به ا3
از  یبود و به طور جد گذارییهسرما ییكارا یشبه فكر افزا یدپس با یناز ا نماید،یدشوار م یاربس یباآن تقر یشافزا

 اجتناب كرد.  یدجد ایطرحه یفو تعر یعمران یهاطرح یشدن اجرا یطوالن
 یآموزش هاییتمصروف فعال یادیز هاییهوقت و سرما یدبنگاهها، با یفرا رو یو خارج ی. با توجه به مشكالت داخل1
 . یرددر دستور كار قرار بگ ینندبب یدبا ییچه آموزش ها ی،مسئله كه چه كسان ینگاهها و سازمانها شود و ابن
گرچه در  ینروملموس است. از ا یتواقع یكو اشتغال  یرشد اقتصاد یناز مناطق جهان، كاهش ارتباط ب یاری. در بس2

حال توجه به مبادله  یندر ع یول یردقرار گ یاستگزارانسدر كانون توجه  یداشتغال با یجاداقتصاد كالن، ا یهدف گذار
 است.  یاهداف اقتصاد كالن با اشتغال ضرور یرسا یاحتمال

 تواندیم ینكپرداخت كرده است، ا یتجمع ینكردن ا یاو مه یزتجه یالزم را برا هایینهتاكنون همه هز یران. اقتصاد ا2
 برخوردار گردد.  یزن یددر حوزه تول یتمز یناشتغال از ا یجادبا ا
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اشتغال در درجه اول از  یجادبازار كار است. توجه شود كه ا یدولت در سامانده یفهوظ یچیدگیو پ ینیسنگ یانگرفوق ب مالحظات
حل معضل اشتغال توسط بخش  یمساعد كسب و كار برا یفضا یجادا ینهزم یندولت در ا یفهاست و وظ یبخش خصوص یفوظا

 است.  یخصوص
 

 : یقانون اساس 33اصل یكل هاییاستس یو اجرا سازییبه خصوص یوجهت. كم3
مسئوالن كشور و مجمع  ی،بخش خصوص یو ضرورت استفاده از توان باال یاقتصاد هاییتدر فعال یبخش دولت ناكارآمدی

جهت محول  در یگام مهم یقانون اساس 11اصل  یكل هاییاستس یبمصلحت نظام را بر آن داشته است كه با تصو یصتشخ
اقتصاد كشور تا حد  یندهگفت سرنوشت آ توانیبردارند. م یاقتصاد یهایدر حوزه تصد یبه بخش خصوص یشتركردن نقش ب

بر خورد دولت با  یچهارم و پنجم است. ول یهادر طول دوره برنامه یاستهاس ینا یزآم یتموفق یاجرا یدر گرو یادیز
 صبر و انتظار بوده است.  یاستو س یزمانتوام با وقفه  11اصل  ییاجرا هاییاستس

 یتهایو حوزه فعال كندیم یریجلو گ یاست كه از بزرگ شدن بخش دولت یریناظر به تداب 11اصل  یكل هاییاست)الف( س بند
و الزام آن  11خارج از موارد صدر اصل  یدجد یتهایدولت از انجام فعال یت. ممنوعدهدیرا گسترش م یو تعاون یبخش خصوص

از بزرگ  یریجلوگ یاست كه برا یریتداب ینبرنامه چهارم، در زمره مهمتر یانتا پا لیتهافعا یلقب یندرصد ا 50ساالنه  یبه واگذار
 یاجرا یكه با واگذار یمعن ینبند نبوده است. بد ینا یدر راستا یرشدن دولت اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخ

ساالنه  یواگذار ینهگذشته در زم ینكرده است. از ا لبند عم ینوابسته به دولت خالف ا ینهادهابه  یعمران یاز طرحها یاریبس
 دولت ناكام بوده است.  یزن یشده به بخش خصوص یاد یتهایدرصد فعال 50
ز( و نفت و گا یبزرگ و مادر و معادن ) به استثنا یعدر صنا تواندیم ینهمچن یها، بخش خصوص یاستموجب بند )الف( س به
كند.  گذارییه(، سرمایاصل یهافركانس و شبكه یو امور واگذار یمادر مخابرات یهاشبكه یامور پست و مخابرات )به استثنا یهكل

 برنداشته است.  یفوق گام مشخص یهادر حوزه یبخش خصوص گذارییهدولت در جهت برداشتن موانع سرما
 یاندرصد تا پا 52 یبند هدف كم یندر اقتصاد كشور است. در ا یخش تعاونب یتناظر به تقو 11اصل  یكل هاییاست)ب( س بند

 یقانون یتهایرفع محدود ی،مال یزشهایانگ یقشده است. دولت موظف شده است از طر یینتع یسهم بخش تعاون یبرنامه پنجم برا
بوده است  یرچشمگ ینهزم ینت در اسه دهك اول جامعه بكوشد. تالش دول یبرا اونیهاتع یسو تاس یو حرفه ا یفن یو آموزشها

 . یستدر دست ن یروشن یلتالشها تحل ینا یجاز نتا یول
درصد از سهام  50 یبند واگذار یناست. به موجب ا یدولت یو بنگاهها یتهافعال یناظر به واگذار 11اصل  یكل یاستهای)ج( س بند

مجاز  یدولت یرغ یعموم یهاعام و بنگاه یسهام یونتعا یشركتها ی،خصوص یبه بخشها 11مشمول صدر اصل  یدولت یبنگاهها
در صد را  50از  یمیگرفته است ن یمامر دولت تصم ینا ی. در راستاماندیم یدولت باق یتدرمالك یهدرصد بق 50شناخته شده است.

 یبخش خصوص درصد آن رابه 10و یدنما یهاز سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هد یبه صورت سبد نامشخص
شركت شامل دولت  یناست. سهامداران ا كردهسهام عدالت  یشركت كارگذار یسراستا دولت اقدام به تاس ینواگذار كند. در ا

شركت منتقل خواهد  ینبه ا 11صدر اصل  یاز سهام شركتها یبخش بزرگ یتهستند و مالك یاستان گذارییهسرما یهاو شركت
 كرده است.  یشهرستان یشركت تعاون 331و  یاستان گذارییهشركت سرما 30 یجاده ادولت اقدام ب ینشد. افزون بر ا

رانت  ی،به فساد مال تواندیابهامات م ینوجود دارد. ا یابهامات فراوان 11صدر اصل  یهاشركت یریتو مد یتمالك ینهزم در
. یانجامدمصرف جامعه ب یشوافزا ینگی،نقد یشافزا ی،اقتصاد یماتدر تصم یاسیس یشاتتداخل گرا یشتر،ب یریتمد یی،سوءجو

 ینگیدرصد از كل نقد 20معادل  یبالغ بر رقم 52سال  یانصورت گرفته تاپا وردهایتوجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآ
دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در  یخود سهام عدالت برگه ا یكشور خواهد بود. در شكل فعل

 . اشدبه كل اقتصاد ب یگریبزرگ د یضربه تورم تواندیم یمعظ یدقدرت خر ینا یه،ر ثانوبازا
سهام  یخواهد بود و شركت كارگزار 11صدر اصل  یهادرصد سهام شركت 50است كه عمال دولت مالك  ینمشكل ا مهمترین
 یبترت ینخواهد داشت. بد یارر اختها را دشركت یندرصد سهام ا 10شكل گرفته  یساز یكه در سازمان خصوص یزعدالت ن

 ها وجود دارد. شركت ینا ییبهبود كارا یبرا یلیچه دل ینخواهد ماند. بنابر ا یها همچنان در دست دولت باقشركت ینا یریتمد
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 یكه شركت كارگزار یمعن ینمشكل به وجود خواهد آمد. بد یزن یدر داخل بخش دولت یریتو مد یتمالك یانعمال م بعالوه

شركت  ین.گرچه اداندیم یسهمواگذارشده ذ یشركتها یریتخود را در مد _دولت یدرصد 50 یتدر كنار مالك -هام عدالتس
مادر  یهاشركت یارها همچون گذشته در اختشركت ینا یریتو مد كندتحت پوشش را اداره  یعمال نخواهد توانست شركتها

 یكارشناس یعدامن زند. كار گسترده و سر یدولت یهادر شركت یریتمد به سو تواندیمشكل م ینخواهد ماند، ا یباق یتخصص
 یطشرا هاینانیو نااطم ماتاست. ادامه ابها یبه روش فوق ضرور یساز یحاصل از خصوص هاییناكارآمد یداحتراز از تشد یبرا

 را دشوارتر خواهد كرد. 
 

 كسب و كار:  ی. نامساعد شدن فضا3
اشتغال و  یهافرصت یجادا یزو ن یقانون اساس 11اصل  یكل هاییاستس ینكته كه اجرا ینر ااقتصاد دانان بر س یانم در

و  یعامالن خصوص هاییسكو ر هاینهكاستن از هز یقاز طر یبخش خصوص یدر اقتصاد كشور مستلزم توانمند ساز یشتردرآمدب
اهداف فوق،  یگیریبر پ یدولت مبن یرغم اعالم رسم وجود دارد. متاسفانه به ظرآن است، اتفاق ن یبرداشتن موانع رقابت برا

و كسب و  یگذار یهسرما ینشده و فضا یریاهداف سمت گ یندر جهت تحقق ا یردولت در دو سال اخ یو رفتارها هایاستس
 كار را نا مساعدتر كرده است. 

را در دستور كار خود  ییفساد و رانت جواست. دولت نهم مبارزه با  یفساد ادار یبخش خصوص هایینهاز عوامل موثر بر هز یكی
 یهمشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كاالها و بازار سرما یاقدام ینهزم ینقرار داده است. اما نه تنها در ا

 یالملل ینب یآمارها ی،رسم یبه وجود آورده است. بر خالف ادعاها یشترب ییفساد و رانت جو رایرا ب یناخواسته بستر مساعد
 (.  5002 ی،الملل ینب یتاز نظر مبارزه با فساد است)شفاف یرانا یپله ا 73سقوط  یانگرب

بخش  یگاهجا یتدر صدد تقو یرجهت دولت در دو سال اخ یناست. بهم یبزرگ و مستقل منف یدولت به بخش خصوص نگاه
 یبزرگ و كوچك در كنار هم برا یهاوجود بنگاه كه ینخرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از ا یخصوص

 . تاس یضرور یو توان رقابت یاقتصاد ییبه كارا یابیدست 
قرار داده و در كنار  یورشكستگ یكشور را در معرض مخاطرات جد یبخش مال یه،دولت در بازار پول و سرما یدشد هایدخالت

 یصها به تخصها و الزام بانكبانك یفیتكل یالتتسه یشه است. افزاداشت یقیبر توسعه بخش حق یتبعات بلند مدت منف یزآن ن
مطالبات  یشافزا ینهرا در معرض هز یبانك یستمبه زود بازده و اشتغال زا، نه تنها س سوممو یهابه طرح یشترب یا یارانهمنابع 

 ینمحدودتر كرده است . در چن یرا به اعتبارت بانك یخصوص یهاشركت یرانمد یمشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترس
 . تكسب و كار دشوارتر شده اس یبزرگ برا هایگذارییهسرما یمال ینتام یتیوضع

 یبرا ی،عمران گذاریهاییهو سرما یاست، در معامالت دولت یادكه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن ز یتیوضع در
در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و  یمال یبازارها شویم،یل محق تقدم قائ یخصوص یشركتها یانبه ز یدولت یشركتها

گفت  توانیم یست،در زمان و مكان مناسب در دسترس ن یزیكیف یساختها یرو ز است یامدهاز قوه به فعل در ن یرقابت یاستس
 باال است.  یرانهنوز موانع رقابت در اقتصاد ا

 یده یانو ز یبخش خصوص یادموجب خسران ز یزاز كاالها ن یدادتع یرسم ینرخ گذار ینهدولت در زم مداخله
و  یماندر مورد س توانیمداخالت را م ینشده است. نمونه بارز ا یاقتصاد هاییتاز فعال یانجام شده در برخ هایگذارییهسرما

 . یدد یآهن آالت ساختمان
) یخصوص یهاشركت هاییزهها و انگبر فرصت یخصوصبخش  ینهدولت با باال بردن هز هاییاستگرفت كه س یجهتوان نت می

در  یژهرا به و یگذارده و توان مشاركت بخش خصوص یبر جا یمنف یرتاث یدو تول گذارییهسرما ی( برایو خارج یاعم از داخل
و در  یابددست  یعبه رشد سر یتوان انتظار داشت كه بخش خصوص ینم یطشرا ایننموده است. در  یفتضع یاقتصاد هاییتفعال
كه نقش فائقه را در اقتصاد  یابد یشچنان افزا یبا بخش عموم یدر همسنج یناخالص داخل یدرشد دراز مدت سهم آن در تول یهسا

 كند.  یفاكشور ا
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 : یفقر و نابرابر یداری. پا55
كه بتواند از  یستن یارضع یا یدهجامعه است. پد یو فرهنگ یاسیس ی،اقتصاد ی،محصول عملكرد نظام اجتماع یو نابرابر فقر
برخوردار است كه وجود اشكال تاثر  ییباال یدیتول هاییتاز چنان قابل یرانمرتفع گردد. ا یو مقطع یاحساس یبرخوردها یقطر

جامعه  یدائم یراز تصو یبخش ی،گستردگ یلكه به دل یاست. فقر و نابرابر یرانیهر ا افكندگیدر آن موجب سر  یبار فقر و نابرابر
و  یدولت ینهپرهز یالتاست و نقش تشك هایمسئول نابسامان یكه چه كس كندیپرسش را در اذهان مطرح م یناست، ا شده

  یست؟برخوردارند چ یزن یدولت یهابودجه یفكه از رد یدولت یرغ ینهادها
 یعآسان و سر یزآن ن گذشته است و راه حل یهادولت یراثاز آن م یادیو بخش ز یستن یمحصول دولت فعل یدهپد ینا گرچه

سو و گسترش  یكعدالت محور از  یتقارن شعارها كندیبرجسته م هاینابسامان یناما آنچه كه سهم دولت نهم را در ا یست،ن
 است.  یگرد یمحروم از سو یهاعزت انسان نندهك یرتحق هاییفقر و فساد و نابرابر یدهپد
 یاقتصاد هاییاستبر عدالت محور بودن س یو عمل یعلم یهافاقد پشتوانه یداتكه تاك رفتیآن م یمدولت نهم ب یابتدا از

و  ینخود محروم ی،اصل یانداشته باشد كه در آنها قربان یآن را در پ ینیالت یكایآمر هاییدهمشابه پد یجیزود نتا یا یردولت، د
را مجذوب كند اما در  یاقتصاد هاییعدالت یب یاناز قربان یریمحور بتواند در كوتاه مدت كث دالتع یفقرا بوده اند. اگر شعارها

 یژهبه و ی،هر جامعه ا یبرا تواندیم یعمل یرغ یهااز عدم تحقق انتظارات و وعده یناش هاییو سرخوردگ هایبمدت آس یانم
 باشد.  یرجامعه جوان ما، جبران ناپذ

توان  یاز آن را عرضه نكرده است، نم یهم شواهددولت ن یدرك منسجم از عدالت كه اسناد منتشره از سو یكداشتن  بدون
را كه  یانیمتجانس، رانت جو یرمنسجم و غ یرغ یهاطرح یخلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرا یهاطرح یتبه موفق یدیام

و  یتصاداق هاییاستس یكرده است كه برندگان اصل یدوارام یگریهر گروه د از یشدولت بوده اند، ب یهدف حمله شعارها
فقر و  یكاری،عدالت تحت عنوان مبارزه با ب یبرقرار یعلم یرغ یعدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشها یهاشعار
در  یژهرا به و یا یختهبوده، تورم لجام گس یزن ینفت یسابقه درآمدها یب یقتزر یبرا یكم درآمد كه بهانه ا یاز گروهها یتحما

باال فراهم آورده است  یبا درآمدها یلقل یگروه یرا برا یكالن یسو ثروتها یكآن از  یجهاشته است كه نتد یبخش مسكن در پ
 ین. چنتبرده اس یانمسكن مناسب، هر چند كوچك را از م ینتام یكم درآمد برا یجوانان و گروهها یدام یگرد یو از سو

 یرا نسبت به عملكرد دولت در پ یباشد، كاهش اعتماد عموماز آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده  یشب ییروشها
 داشته و دارد . 

آزموده نشود،  یكه جامعه در دوران بحران یاست. مادام یافتهبه توسعه دست ن یگانرا یمنابع مال یقصرفا با تزر یجامعه ا هیچ
 یندفرا ینا یبدون ط یجامعه ا یچه. یردگ یو تالش شكل نم یمشاركت، سخت كوش ی،فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدرد

 ینا یحل معضالت اقتصاد یپول نفت برا یقتزر یكنون یوه. شیستقاعده ن یناز ا یز مستثنیاست و جامعه ما ن یافتهبه توسعه دست ن
و  یو اسراف، نفع طلب یمصرف طلب ی،صبر یتوقع بدون تالش، ب یم،تسل یهامكان را از جامعه گرفته است و در عوض روح

 نداشته و ندارد.  یدر پ یاو ر روریجز سفله پ یو حاصل كندیم یجرا ترو یخواه یادهو ز یمنحط، تن پرور ییدگرافر
مجموعه  یآن است. فقط با اصالح و كارآمد یاتیبه ساز و كار عمل یتوجه علم یحل معضل فقر و نابرابر یبرا یا یهحل پا راه

كمك به  یبرخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدا یدارو پا یا یشهبه صورت ر دهیپد ینبا ا توانیم یو اجتماع ینظام اقتصاد
 است.  یچیدهمعضل پ یك( به ی)نه علم حساسینگرش ا یانگركم درآمد، ب یهاگروه

 یبراباال  یبا بهره ور یشغل یفرصتها ی،بزرگ مل هایگذارییهبا سرما توانیهم م یجادشدها ینفت یدرآمد هاییشاتكا به گشا با
و  یتتثب یجاد،ا یقرا از طر یرانفق یو اجتماع یاقتصاد یراهبرد توانمندساز توانیفراهم نمود و هم م یكاركم درآمد و ب یهاگروه

 یزو تجه ینیكارآفر ی،نوآور یبرا یو فكر یجسم یتهایبسط ظرف یی،مهارت افزا ی،و اجتماع صادیاقت یهاتشكل یتتقو
 مورد توجه قرار داد.  یخرد اقتصاد یمال ینكوچك وتام هاییهسرما

 
 در استانها :  یزینهاد برنامه ر یفو تضع یامنطقه هاییاست. س55
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ها و مناطق كشور شناخته عمران و توسعه استان یعتسر یدولت نهم برا یمحور یاستبه عنوان س یاستان یدو سال گذشته سفرها در
سفرها به عنوان  ینكه بر اصل ا یمهم یكشور ( انجام شده است. صرفنظر از نقدها یدر همه استانها یباًسفر ) تقر 53شده و تاكنون 

مصوبات  یآن وجود دارد، محتوا یمنابع مال ینمصوبات، و تام یآماده ساز یندتوسعه استانها، چند و چون فرا یزیابزار برنامه ر
و  یشیموجود، مالحظات آما یستان ها، اسناد كارشناسبلندمدت توسعه ا یقابل تأمل است. در غالب موارد راهبردها یارموجود بس

توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات  یو معنادار یتاهم یارهایخاص مناطق و مع یو فرهنگ یاجتماع ی،الزامات اقتصاد
با  ین،ال به پائاز با هاییهرو یرا برمبنا یصدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمران یكسان، یشكم و ب ییبا محتوا

 در دستور اجرا قرار داده است.  یمنابع مال ینیبه معجزه آفر یحیو باور تلو یزیكیكامالً ف یكردیرو
 

توسعه استانها كمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق  یمهم نهاد یلهزار بند مصوب، مسا 3حدود  یانم از
 یجادا ی،اقتصاد یهاو تشكل یمدن ینهادها یتوانمند ساز یی،نظام كارفرما یتمشاركت،تقواستانداردها، ارتقاء  یبرقرار یت،مالك
 مورد غفلت قرار گرفته است.  یزشخرد، و نظام انگ هایییدارا ازیكارآمد س یمانكاری،پ هاییتظرف

 
ها با استان ینهاد توسعه ا ینها، مهمتر یها دراستانداراستان یریتاز مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مد ینبر ا عالوه
مواجه است.  یاریبس یو مال یاقتصاد ی،ادار ی،و اشكاالت حقوق یرادهابا ا یمتصم ینكامل مواجه شده است. ا یقو تعل یفیبالتكل

است .  یارض جدو قانون برنامه چهارم در تع یقانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عموم ی،قانون اساس با یمتصم یناز جمله ا
 یمال یو كنترل و نظارتها یینحوه پاسخگو ی،شده و ارتباط سازمان یفو استانها تضع یتوسعه در سطح مل یزینهاد برنامه ر یگاهجا

كارشناسان و  ی،مسئول قانون ینهادها یحصر یهااست . به رغم مخالفت دهمواجه ش یادیز یاربا ابهامات بس یو بودجه ا
و  یریتمد یهابه دولت، ادغام سازمان یكاز همكاران و همفكران نزد یمحترم مجلس ازجمله برخ گانیندصاحبنظران و نما

ها را با توسعه بلندمدت استان یفانه برایطركارشناسانه و ب گیرییمو تصم سازییمبود، تصم هایها در استانداراستان یزیربرنامه
 مواجه كرده است.  یمخاطرات جد

 
 با جهان خارج: تعامل  یت.اهم55
خارج به  یایتواند بدون تعامل سازنده با دن ینم یكشور یچشده امروز ه یجهان یایآن است كه در دن یانگرمعاصر ب یاقتصاد یهنظر

 سازندهاست، تعامل  یمنظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّ ین. از همیابددست  ییو رشد و شكوفا یتوسعه اقتصاد
مند بهره ی،خارج یممستق گذارییهبه جهت سرما یگرد یخارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورها با جهان

 یندهباالتر حال و آ یرشد اقتصاد یندر تأم یرانا یفعاالن اقتصاد یمناسب برا یفضا ینو تأم ی،گسترده بشر هاییآورشدن از فن
 الملل،ینتجارت ب ی،نقل و انتقاالت مال ی،ها مانند مؤسسات بانكاز بخش یدر بعض دارد. یتوجه بلو رفاه مردم كشور سهم قا

را بر  ینیسنگ ینههز یگرفتن تعامل مناسب جهان یدهاست. ناد المللینضوابط جامعه ب یتموكول و محدود به رعا هایتگردش فعال
 . نمایدیم یلتحم یآت یهااقتصاد امروز كشور و نسل

ارائه  ینهزم یندر ا یروشن هاییلو تحل شودیگرفته م یزبه اقتصاد كشور ناچ یلیتحم هایینههز یالملل ینب یهاجهت تنش از
است كه خوشبختانه كشور  یدرست در زمان ینمسئوالن و مردم ملحوظ گردد. ا یو مل یاسیس هایگیرییمتا در تصم شودینم

از  یبخش یها كه در مواردفرصت یناز ا یجهان دارد، ول یمكانات اقتصاداز ا یشترب مندیبهره یبرا یزن یخوب ییطال یهافرصت
 یگیدر همسا یكوچك و بزرگ متعدد یشود. در مقابل اقتصادها یمند نماقتصاد كشور پرداخته است بهره یزآن را ن هایینههز

 یموجود و حت یهاو فرصت یهانتعامل مناسب ج زا یها و منافع ملّدر شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش یاكشور و 
 یزن یجهان یماتاند، بلكه بر تصم یافتهدست  یاستفاده كرده و نه تنها بر رشد باالتر یرانفراهم شده توسط اقتصاد ا یهافرصت

 اند. تر شده یرگذارتأث
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و  یخیآمده باشد كه چرا به رغم فرصت تار یشپ یاساسپرسش  یندولت نهم ـ ا یریتبه دو سال مد یكاكنون ـ پس از نزد یدشا
تحرك الزم در  یران،به اقتصاد ا یو اعتبار یمنابع مال یقوتزر یگذار یاستهمه تالش و س یننفت و ا هاییمتق یشافزا ییاستثنا
همچنان  كردند،یمتهم م یرا به ناتوان یشینپ یهاآنها دولت یبر مبنا یدكه دولتمردان جد یشود و مشكالت یمشاهده نم داقتصا

 یكه اقتصاد را قاعده مند یابندتا در یدمكرر است. مسئوالن جد یداستان یرانمعاصر ا یخدر تار یت،حكا یناست. متاسفانه ا یباق
 یشپ یرقابلغ یرا به كار بندند و در رفتارها ینهتجربه پرهز ینكه ا یابندل نشده است و تا فرصت یكه تحم هاینهاست، چه هز ییها

شده است و  یكنند، فرصت آنان منقض یآرمان یكباره یماتتصم یگزینكارشناسانه را جا ینظر كنند و عقل عرف یدخود تجد ینیب
 بسپارند.  یگریامارت به د یدبا

 یاجرا ینسنگ هایینهعالوه بر هز یجه،نت یو ب یكباره هاییاستس ینو حاصل ا یاستی،مكرر س یهارفت و برگشت ینحاصل ا اما
خواند.  یراناقتصاد ا یارچشم اسفند یداست كه با یزینكته همان چ ین. ایاعتماد مل یوارهاید یختنجز فرو ر یستن یزیآنها، چ

 یدر ماندگ یناز ا یراندر جهت برون رفت اقتصاد ا یگام كوشندیو گاه خالصانه م یروـ و البته با تمام ن روندیو م آیندیها مدولت
است و شكل  «یاجتماع یهسرما»است . اعتماد، ماده سازنده  یاعتماد یو ب یثبات یب گذراند،یم یما آنچه برجابردارند ـ ا یخیتار
 توسعه ملتها است.  یردر مس یندفرا ینتر یجیو تدر ینتر ینهپرهز یاجتماع یهسرما یریگ
 

 یناست. از ا «یاجتماع یهسرما»توسعه،  یزاند كه نقطه مركتوسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده یپرداز یهنظر در
 ینیبدون وجود سطح مع یعنیدارد.  یربنایی( نقش زیو انسان ی)اقتصاد یهسرما یگربا دو گونه د یسهدر مقا یاجتماع یهسرما یدگاهد

مشاهده شده است كه  .یافتبه توسعه دست  یانسان یرویدر ن گذارییهسرما یا یمال گذارییهبا سرما وانت ینم ی،اجتماع یهاز سرما
 ساخت.  یارا پو یانسان یهانداخت و سرما یرا به بازده یاقتصاد یهسرما توانیاست كه م یاجتماع یهتنها بر بستر سرما

 یهسرما یبرا تحرك بخشند ـ خود عامل تخر یدتول ی،اقتصاد گذارییهسرما یقبا تشو كوشندیكه م یها ـ با وجوددولت گاه
 یول كنندیم گذارییهسرما یرانها در اقتصاد اكه سالهاست دولت ین. راز ابرندیبر سر شاخ، بن م ینبنابراو  شوندیم یاجتماع

خود شده است .  یوارد دامنه نزول یراندر ا یاجتماع یهكه سرما دهدیاز شواهد نشان م ی. بعضتجاس یندر هم یرند،گ ینم یجهنت
كاهش شود خود را به  یندو اگر وارد فرا كندیم یدنرخ رشد خود را تشد یفتدرشد بخود افزاست. اگر به  یریمتغ یاجتماع یهسرما

 است.  یاجتماع یهرو باشد همانا كاهش سرما بهرو یچالش اساس یكبا  یران. اگر حكومت در اكشاندیسقوط م
بخش  یردم به دولت و مراجع رسم. و اعتماد مدانندیم« اعتماد عام»را  یاجتماع یهمهم سرما یهااز مولفه یكیشناسان  جامعه

و اتخاذ  یماتتصم یها، شتابزدگ یاستس یثبات یاز ب یشاعتماد مردم به دولت ب یبرا یآفت یچاز اعتماد عام است. ه یمهم
. مردم چگونه به یدهندخود دخالت م یاقتصاد یماتو در تصم فهمندیرا خوب م هاینا م. مردیستبلند پروازانه ن هاییاستس

كه بارها و  یكنند، در حال یرگ یندر معرض خطر بگذارند و زم گذارییهسرما یقخود را از طر هاییهتماد كنند و سرمادولت اع
باره با  یكقرار گرفته است، تجارتشان به  یو نابود یدتهد ضدر معر یسخنران یكبا  یشانها ییو دارا هایهكه سرما اندیدهبارها د

حرمت شده  یب یعموم یهارسانه یقاگر خطا كار ـ از طر یتجار بزرگشان ـ حت یاده است و دولت ممنوع ش یناگهان یمتصم یك
 شودیعزل م یروز یكشبه  یك بینندیكه م یدولت اعتماد كنند در حال یك یو قول و قرارها یماتاند. مردم چگونه به تصم

 ینهپرهز یهاهمه تجربه یردم چگونه اعتماد كنند وقتتخلف و قصور او چه بوده است. م یابدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه 
بلكه  افتدیم یرنه تنها به تاخ یاقتصاد یدیكل یماتكه تصم یطیدر شرا شود؟یگذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار م

اعتماد چگونه  رند،گییقرار م یدمورد ترد یاشوند و  یمتناقض، اجرا نم یمجددا مصوبات با دستورها یری،گ تصمیمپس از 
  یرد؟شكل بگ تواندیم

خود  هاییممعموال تصم یروهان یندر عرصه عمل است و ا یو اقتصاد یخالق فكر یروهایحاصل حضور ن ی،اقتصاد هایجهش
 ینه اب یخیتار یتبرخوردار نباشد، عقالن یكاف یتاز ثبات و عقالن یان. اگر رفتار دولتسازندیاستوار م یخیتار یتیرا بر عقالن

آن  یو سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارها دهدیو تجارت عالمت م ید، تولیفناور یهاخط شكن در حوزه یروهاین
كسب و  یبه فضا یاعتماد یب یبرا یقاعده دولت، عالمت یب یخالق در عرصه اقتصاد، همه رفتارها هاییرون ی.برادهدیكاهش م

 . شودیم یكار تلق
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 یاقتصاد دانان و حت یمخالفت و انتقادها یرغمعل _از انقالب را در خاطر دارند كه دولت  یشتجربه تلخ برنامه پنجم پآنان  مثال
اقتصاد به ارمغان  یكه برا هایثبات یچه ب ینفت یدر امدها یشاز افزا یهرو یبا استفاده ب _وقت سازمان برنامه و بودجه  یاستر
 یرو سا یرانگرفتن تجربه گذشته ا یدهو ناد یساعت رسم ییرعدم تغ یبرا یكباره یریگ یممتص یراخ رهدر دو ین. همچنیاوردن

 یب هاییریگ یم(، تصمشودیبرق م یدتول یتومان نفت و گاز برا هایلیارد) كه ساالنه موجب سوزاندن م ینهزم ینكشورها در ا
آمرانه  یینساعات كار بانكها، تع یكباره ییرتغ ین،بنز یبند یهسهم یا زینبن یمتق ییرو سپس تغ ییردر مورد عدم تغ یكبارهثبات و 

 یشعار یهاو مبارزه یخصوص یهابانك یریتمداخله در مد ی،ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزنرخ سود بانك
كاهش داده و موجب  یرسمخالق اقتصاد را نسبت به مراجع  یروهایهستند كه اعتماد عام ن ییهمه شاخص ها ی،با مفاسد اقتصاد

 شده است.  یاجتماع یهافول سرما
آغاز كند و  یداست كه دولت با یاقدام اقتصاد ینتر یاست اما ضرور یاقدام اجتماع یكگرچه ظاهرا  ی،اجتماع یهسرما بازسازی

است  ینموكد ا یهوصاساس ت ینشرط نخست است. بر ا ی،و اجتماع یمختل كننده نظم اقتصاد هاییاستمنظور توقف س ینا یبرا
 یهآنها بر سرما یرخود به تاث یماتـ نه تنها در رفتارها و تصم یاجتماع یهگذار بر سرما یرعامل مهم تاث یككه دولت ـ به عنوان 

 در دستور كار خود قراردهد.  یزكشور را ن یاجتماع یهسرما یمنظم و ادوار یریتوجه كند، بلكه اندازه گ یاجتماع
 

 .سخن آخر: 53
عنوان كرده  یجمهور یاستخطاب به مقام محترم ر یدر نامه ا 7352از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال  یانگونه كه گروههم

 ینبرون رفت از ا یدولت برا ینا یهاو تالش یستعملكرد دولت نهم ن یجهتنها نت یراناقتصاد ا یبودند، مشكالت ساختار
برنامه  یكدر طول  یدر كوتاه مدت و حت یراناقتصاد ا یت كه حل مسائل ساختارروشن اس بعالوهماند.  ینم یدهمشكالت ناد

علم  ینظر یانطباق آنها با مبان یزاندولت نهم م یهاو برنامه یاستهاس یدر داور یارامر مع ین. با توجه به ایستن یرتوسعه امكان پذ
 آن بوده است.  یدتشد یاران و یاقتصاد ا یاقتصاد و حركت در جهت حل مشكالت ساختار

 ینا یقاست. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طر هایدهحاكم بر پد هایقانونمند یگرعلم اقتصاد همانند همه علوم د در
 یهامانده است و همان گونه كه در بخش یبها، علم اقتصاد غر یاستممكن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ س هایقانونمند

توسط مردم  یتقابل بازگشت است كه در نها یرو غ ینسنگ یاروشتابزده بس یعلم یرغ میماتتص ینهظه شد، هزمتعدد نامه مالح
 . شودیكم درآمد پرداخت م یهاگروه یژهو به و یرانا

علم  یرنظ یمبان ی،اقتصاد یرو تداب یاستهابه نكات عنوان شده در اتخاذ س یتدولت نهم با عنا رود،یبه مراتب فوق انتظار م بنا
 یژهبه و یاقتصاد هایینهدولت در زم یتموفق یقطر ینتا از ا یردنگ یدهعرصه ناد ینرا در ا یقبل یدولتها یاقتصاد و تجربه غن

پروردگار  یشگاهخالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پ یار،از بس یا یدهگردد. گز ینتام یاقتصاد شدو ر یحصول عدالت اجتماع
 . یمشرمنده نباش یرانرگوار اوملت صبور و بز یكتا

 
  یرانا یجمهور یاستامضاءكنندگان نامه به ر اسامی

 چمران اهواز  یدآرمن دانشگاه شه یزـ دكتر عز 7
 چمران اهواز  یددانشگاه شه یآقاجر یدجوادـ دكتر س 5
 چمران اهواز  یددانشگاه شه یآهنگر یدـ دكتر عبدالمج 3
 همدان  یعلدانشگاه بو یمیـ دكتر محسن ابراه 1
 دانشگاه اصفهان  یباد ینمحمدحس 2
  یارباب دانشگاه عالمه طباطبائ یدرضاـ دكتر حم 2
 چمران اهواز  یدافقه دانشگاه شه یدمرتضیـ دكتر س 1
 دانشگاه اصفهان  یاله اكبرـ دكتر نعمت 5
 دانشگاه اصفهان  یاریـ دكتر صادق بخت 3
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  یطبائدانشگاه عالمه طبا یبخش یـ دكتر لطفعل 70
 ـ دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء  77
  یپور دانشگاه عالمه طباطبائبهمن یدـ دكتر حم 75
 چمران اهواز  یددانشگاه شه ینب یشـ دكتر صفر پ 73
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یتقو یـ دكتر مهد 71
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یهتك یـ دكتر مهد 72
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  یدانشگاه عالمه طباطبائ یـ دكتر محمود ختائ 75
 كرمانشاه  یدانشگاه راز یزانـ دكتر سهراب دل انگ 73
 دانشگاه تهران  یهیمد یدـ دكتر حم 50
 راغفر دانشگاه الزهراء  ینـ دكتر حس 57
 دانشگاه تهران  یبروجرد ییمرح یرضاـ دكتر عل 55
 دانشگاه اصفهان  یـ دكتر محسن رنان 53
 چمران اهواز  یدـ دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شه 51
 ساسان دانشگاه اصفهان  ینـ دكتر عبدالحس 52
  یفر دانشگاه عالمه طباطبائ یـ دكتر محمد ستار 52
 مدرس  یتدانشگاه ترب یـ دكتر بهرام سحاب 51
 چمران اهواز  یددانشگاه شه یدصدرس یـ محمدتق 55
 دانشگاه اصفهان  یـ دكتر هوشنگ شجر 53
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یفشر یـ دكتر مصطف 30
 دانشگاه تهران  یركوندش یدـ دكتر سع 37
 مدرس  یتدانشگاه ترب یصادق ینـ دكتر حس 35
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یتهران یصادق یـ دكتر عل 33
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یحسن طائ ـ دكتر 31
  یدانشگاه عالمه طباطبائ یـ دكتر عبد اهلل طاهر 32
 دانشگاه اصفهان  یبیط یدكمیلـ دكتر س 32
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 مختلف  یهامدرس دانشگاه یزیعبده تبر ینـ دكتر حس 10
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 دانشگاه تهران  یمحمود یدـ دكتر وح 11
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 (5831 تیر 58اقتصاددان:  15نامه نژاد )مه اقتصاددانان به احمدیومین ناس
 

 نژاد: ید اقتصاددانان  به احمدیجد نامه
 

ما برگزار یندگان دولت در سیاقتصاددانان و نما یكه دو مناظره از سو یطیاقتصاددان و در شرا 21شرق: پس از ارسال نامه  روزنامه
« اقتصاددان 21»كه به نامه  یجداگانه خطاب به امضاكنندگان نامه ا ییولت نامه هاد یاطالع رسان یشورا یشده بود، از سو

 یات دولت برگزار میه یاز اعضا یس جمهور و برخیكه با حضور رئ یتقاضا شد تا در جلسه ا آنانمعروف شد، فرستاده شد و از 
از  ین نشست برخیا ید اما پس از برگزارامیدعوت به عمل ن یچ خبرنگاریدار از هین دیابند. اگرچه در ایشود، حضور 

ا ید گویم به طول انجامین جلسه كه شش ساعت و نیدار پرداختند. این دیح ایها به تشر یاقتصاددانان در گفت وگو با خبرگزار
نه اعالم جداگا ییدر گفت وگوها ییو دارا یر امور اقتصادیوفا معاون وز یزاهد یو محمدمهد یابد. ثمره هاشمیقرار است ادامه 

 افت. ین جلسات ادامه خواهد یكردند كه ا
 یبوده كه از سو ین مباحثیاز مهمتر ی، صادرات و واردات و مسائل مالی، بانكیپول یاست هایاست، س یها حاك گزارش

ران یوزمطرح شده و در مقابل  یزین عبده تبریزنوز، حس ی، هادی، فرشاد مومنیدریفر، احمد م یچون محمد ستار یاقتصاددانان
، یرضا طهماسبیهامانه، عل یری، وزین جلسه ثمره هاشمیحاضر در جلسه به فراخور مسائل خود به آنها پاسخ گفته بودند. در ا

مرد مشاور و  70و الهام  یبانیو ش یرمنصور برقعی، امیز داوودی، پرویركاظمی، مسعود می، داوود دانش جعفریمحمد جهرم
مكتوب به  یحاضر شده پاسخ یهرما تنها جیان گوین میمطالب مطرح شده بودند و در ا یدولت بودند كه پاسخگو یاقتصاد

ن یس جمهور در ایاقتصاددانان خطاب به رئ یاز سو یگر نامه اید یانتقادات مطرح شده به مسائل حوزه اشتغال ارائه دهد. از سو
 ن قرار است؛ ین نشست به اینشست قرائت شد. نامه اقتصاددانان در ا

 
  یاسالم یمحترم جمهور استیر
دار فراهم ین دیا یكه برا یم از فرصتیدان یفه خود مین جلسه حضور دارند، وظیكه در ا یسالم به شما و همكاران محترم جنابعال با

را در  یحاتیع، توضیم و با اعتذار از تصدیكن یمانه سپاسگزارید، صمیار ما قرار داده ایخود را در اخت ید و وقت گرانبهایآورده ا
 م.یو همكاران شما برسان یكشور به استحضار جنابعال یاقتصاد دانشگاه ها داستا 21مورد نامه 

م كه یبرسان یست بلكه متعلق به ما است. الزم است به استحضار جنابعالیم. نامه منتسب به ما نیتن نوشته ا 21نامه را ما  نیا
اشتغال داشته اند. البته تعداد  یشه به كار دانشگاهیختلف كشورند كه عمدتاً همم یر از استادان دانشگاه هایامضاكنندگان نامه اخ

ز امروز در كسوت استادان دانشگاه به یداشته اند، اما آنان ن ییو اجرا یادار یگذشته سمت ها یدولت ها درزان ین عزیاز ا یلیقل
 ده اند.یرس یحضور جنابعال

خود  یها ینگران یم كه با نوشتن نامه به جنابعالیخود بر آن شد یت اجتماعیو مسوول ین است كه ما بنا بر رسالت علمیا تیواقع
دولت،  یاقتصاد یاست هایدر س یم كه با بازنگریمصراً بخواه یم و از جنابعالیان بگذاریرا در باب وضع اقتصاد كشور با شما درم

م كه متاسفانه ینوشت یبه حضرتعال ین نامه را در حالید. ما ایران برداریزمان ایكشور عز یاقتصاد طیشرادر جهت بهبود  یگام اساس
اقتصاد  یدیكل یرهایده ما تحول متغیافته بود و به عقیند اقتصاددانان كشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق یناخوشا یها ینیش بیپ
 یهمكاران محترم شما به مشكالت اقتصادو  ین نامه جلب نظر جنابعالیدر نوشتن ا ازه میاست. انگ یشات منفید گرایانگر تشدیب

 جاد اختالل در كار آن.یدولت بوده است، نه ا یاقتصاد یاست هایكشور و اصالح س
است ها و ید گفت؛ نخست آنكه سیست. در پاسخ آنان بایرهنمودها و راه حل ها ن یبر ما خرده گرفته اند كه چرا نامه حاو یبرخ

ن و به دولت ابالغ شده است. ییو قانون برنامه چهارم تع یاسالم یند چشم انداز جمهورالزم به موجب س یاقتصاد یها یخط مش
ك گزارش ین كار از حوصله یدارد. ا یاستگذاریس یبرا یمختلف یمتعدد و شوراها یها ازماندوم آنكه دولت وزارتخانه ها و س

 یتخصص یافتن راه حل ها و ارائه آنها كاریآنكه ن شده خارج است. سوم یتدو یاقتصاد یاست هاینقد س یكه در راستا یاجمال
 یاقتصاد یار دولت و سازمان هاین عوامل در اختیاز است. مجموعه ایگسترده به آمارها و اطالعات مورد ن یو مستلزم دسترس
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به جهت  ییجراا یبا واحدها ینه ها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادیتوانند در همه زم یز میان نیمرتبط است. البته دانشگاه
 رند.یالزم طرف مشورت قرار گ یو الگوها ینظر یمبان

اقتصاد كشور  یساختار یها یاز نابسامان یم كه دولت نهم خود وارث برخیآگاه یم به خوبیح داده ایطور كه در نامه توض همان
گشوده شود.  یه دست دولت جنابعالك شبه گره از همه مشكالت فروبسته اقتصاد كشور بیم كه یل انتظار ندارین دلیاست و به هم

اً در ید و ثانیفزایموجود ن یبر مشكالت ساختار یدیباشد كه اوالً مشكل جد یبه صورت دولت یاقتصاد یاست هایم سیلیبلكه ما
حركت مستمر و  یدولت جنابعال یاقتصاد یاست هایس ین رو مالك ما در داورین مشكالت باشد. از ایجهت برون رفت از ا

 اقتصاد كشور است. یها یژگیو باو انطباق آن  ینظر یبراساس مبان ین مشكالت ساختاریه در جهت حل ادیشیاند
و  یت علمیشما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسوول یاست جمهوریاقتصاددانان در دوره ر یجامعه علم یكه از سو ییها نامه

دولت  یم كه خود را دوست و حامیقرار داده ا یرا آماج حمالت كسانن نامه خود یآنان بوده است. ما با نوشتن ا یتعهد اجتماع
د یمز یند اما براینما یم ییت زدایو محروم یدولت نهم درباره عدالت اجتماع یدر برنامه ها یشكنپندارند و ما را متهم به كار یم

ن رو به شما یز بوده اند. از این یقبل یت هادول ین جمع، منتقدان جدید حاضر در ایاز اسات یم كه عده ایید بگویاستحضار شما با
 یاسیس یها یبا جناح بند یچ ارتباطیدولت نهم ه یاقتصاد یها ستایآشكار ما در قبال س یریم كه موضع گیده ینان میاطم

تر از آن است  ار متنوعین نامه بسیامضاكنندگان ا یاسیس یدگاه هاین جناح ها منتسب كرد. در واقع دیتوان آن را به ا یندارد و نم
 كشور است. یبه مسائل اقتصاد یدانشگاهو  یگاه و نقطه مشترك آنان نگاه علمیك جناح خاص نسبت داد. پایكه بتوان آن را به 

 یران به رغم دستاوردهاینكه اقتصاد ایز مانند شما از ایم، ما نیید بگوین نامه مربوط است بایام ما در ایپ یكه به محتوا ییتا جا اما
 ی، فقر و نابرابریاقتصاد یمانند عقب ماندگ یبان مشكالت اساسیكشور در دوره بعد از انقالب هنوز هم دست به گر بزرگ
م كه در یكن یم و آرزو میبر یاست، رنج م یشدن در نظام جهان یه ایگسترده، تورم و خطر حاش یكاریت، بی، محرومیاجتماع

از نعمت  یبه اندازه دولت جنابعال یچ دولتیرسد در دوره بعد از انقالب ه ین معضالت برطرف شود. به نظر میزمان معقول ا
حل معضالت  یبرا یرینظ یب یخین رو فرصت تاریفراوان برخوردار نبوده است. از ا یارز یت هماهنگ و درآمدهایحاكم

ب ما با دولت در ین ترتیم. بدیتل هسیبد ین فرصت بیار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن ایاقتصاد كشور در اخت یساختار
نه ین زمیست كه در این نیم. چنیندار یو رفاه قاطبه مردم كشور اختالف نظر یبهروز یرخواهانه برایبه اهداف خ یابیمورد دست

ر از خب یخود و ب یاقتصاددان نشسته در برج عاج علم یدر جامعه است و عده ا یبتوان ادعا كرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابر
ان ما و دولت محترم موضوع اختالف یبرخاسته اند. آنچه م ین خواسته مشروع و مردمیمردم به مخالفت با ا یعسرت و تنگدست
 فوق است. یحصول به اهداف متعال یوه هایاست مربوط به ش

ز ین یاقتصاد یاست گذاریر سثروت و رفاه جوامع است، د یم كه تخصص عامل اصلیمنتقل كن یام را به جنابعالین پیم ایآمده ا ما
مار به یقلب ب یك و جراحیتراف یسامانده ید. چگونه است برایستیاقتصاددانان كشور ن یاز از خردجمعین یگر بید یمانند حوزه ها

ون ها خانوار و سود یلیشت میكه بر مع یمات اقتصادیم اما در اتخاذ تصمید مراجعه كنیماهر با نمتخصصان حمل و نقل و پزشكا
م. در دولت یكن یبر علم اقتصاد استفاده نم یمبتن یگذارد، از راهكارها یم یر اساسینده تاثیدر حال و آ یزاران عامل اقتصاده

نه ین زمیشود چراكه در ا یبرنامه چهارم اتخاذ م یقانون یرهنمودها و یعلم یفارغ از پشتوانه ها یاقتصاد یاست هایس یجنابعال
ل عدم انتشار ین گذشته به دلیابد. از ای یمسوول دولت انتشار نم یتوسط وزارتخانه ها یاستگذاریچ گزارش مدون و مكتوب سیه

نقل شده توسط مسووالن،  ینشیگز یز تناقض فراوان در آمارهایآن و ن یبرنامه چهارم در دو سال اول اجرا یگزارش نظارت
 شود. یز دچار اختالل میاست ها نین سیج ایق نتایدق یداور
رود و احاطه بر آن صرفاً با كسب مدرك  یده به شمار میچیمهم و پ یاز رشته ها یكی یان علوم اجتماعیتصاد كه در ماق علم

 ین علم به ما میمانده است. ا یاز دارد، ظاهراً در كشور ما مهجور باقیق و تتبع نیشود بلكه به سال ها تحق یل نمیتحص یدانشگاه
ه و یت، سرمایری، مدیانسان یروی، مهارت نیبه دانش فن یو امكانات جامعه از نظر دسترس امحدودمردم ن یآموزد كه خواسته ها

را  یمال یزش هایو نظام انگ ی، قانونینهاد یدر آن است كه دولت بسترها یاقتصاد یاستگذاریمحدود است. هنر س یعیمنابع طب
ت یسك فعالیع كاالها و رید و توزینه تولیهز یعنیشود. ا یاقتصاد مه یفعاالن خصوص یكسب و كار برا یه كند كه فضایچنان تعب

اب را ینه منابع كمیص بهیتخص یادیتواند تا حد ز یاست كه نظام بازار م یین فضایرا به حداقل برساند. در چن یاقتصاد یها
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ت یهدا یت منافع عموم، نظام بازار را در جهین كند و در موارد شكست بازار دولت ها موظفند با مداخله در امور اقتصادیتضم
 یت میدار در آنها تقویتوسعه پا یو مشاركت برا یه بالندگیشوند و روح ین فضا است كه مردم توانمند میكنند. به گمان ما در ا

مت ها یق یشود. كنترل دستور یم یق تر شدن و گسترده تر شدن عدالت اجتماعیدار موجب عمیرشد پا یگردد و دستاوردها
جاد یبه كرات شكست خورده و موجب ا یو چه در سطح جهان یاست كه چه در سطح مل یط الزم تجربه ایابدون توجه به شر

ن یدكننده ایتول یشركت ها یان دهیمورد كنترل و ز یدر بخش ها یه گذارید، كاهش سرمایت تولیفیاه، كاهش كیبازار س
 یانباشته شركت ها یان هایسازد و ز یخارج م یتصاداق ابتدان رقیرا از م ی، بخش خصوصیلیتحم یان هایشود. ز یكاالها م

، دولت به یت جنابعالیكند. در دوره دو ساله مسوول ید میرا تشد یاز به منابع مالیآورد و ن یعاقبت سر از بودجه دولت درم یدولت
ران لقب داد. یخ ایدولت تارن یتوان آن را ثروتمند تر یگمان م یافته است و بیارد دالر دست یلیم 750در حدود  یارز یدرآمدها

كشور دامن زند،  یت منابع اقتصادیمردم بدون توجه به محدود یست كه به خواسته هاین نیفه دولت ایم وظیید بگوین حال بایبا ا
 تحقق تده در جهیسنج یت ها بر اساس برنامه ایكند و با امعان نظر به محدود یت بندین خواسته ها را اولوید ایبلكه به عكس با

حاصل از فروش منابع نفت و  یدرآمدها ینسل كنون یتحقق خواسته ها یست برایمجاز ن یچ دولتیآنها گام بردارد. به اعتقاد ما ه
 یبرعهده دولت ها ینیسنگ ینسل حاضر كند و تعهدات مال یكشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرف یگاز كه به همه نسل ها

 دولت شما مغفول مانده ناسازگار است. یها یاستگذاریكه در س ین نسلیالت بعد هومن با مفیبعد از خود بگذارد. ا
و افول  ییدر شكوفا یار مهمیدر حال توسعه، دولت ها نقش بس یكشورها یعلم اقتصاد و تجربه غن ینظر یقاعده مبان به

ن یتر یرا به عنوان عال ی، جنابعالیتماعو اج یاقتصاد یها ین رو است كه ما در برخورد با نابسامانیدارند. از هم یمل یاقتصادها
حاصل از  یدولت شما را استفاده حداكثر از منابع مال یاقتصاد یاست هایم. اجماالً ما سیا هكشور مخاطب قرار داد ییمقام اجرا

 یم یابیارز یكاریت و بیفقر، محروم یعنیجامعه  یكشور )نفت و گاز( در جهت حل معضالت اساس یها ییات و فروش دارایمال
سازمان  یكید. یدان یاست خود میرا مانع بزرگ تحقق س كشورص منابع در یار مهم در نظام تخصیم. به گمان ما شما دو نهاد بسیكن
ص منابع در سطح یف تخصیق بر كم و كین طریرا برعهده دارد و از ا یو بودجه بند یزیفه برنامه ریكه وظ یزیت و برنامه ریریمد

ها در بخش  یگذار هیاص آن به سرمیز پس اندازها و تخصیكشور كه در تجه ینظام بانك یگریكند و د ینظارت م یبخش عموم
 یو نظام بانك یزیت و برنامه ریریسازمان مد یعنین دو نهاد ید این كننده دارد. شایینقش تع یدولت یو شركت ها یخصوص

م. یدان یح نمیوه دولت را در برخورد با آن صحیداده باشند اما شانجام ن یبه درست یو مكان یط زمانیف خود را متناسب با شرایوظا
ز طرفدار نرخ ینامناسب تر خواهد شد. ما ن یعمران یص اعتبارات به طرح هایز نظام تخصیكشور و ن یوضع بودجه ها رن كایبا ا

 ی)نظام بانك یدر بازار متشكل پول یمنف یقینرخ سود حق ین دستورییم كه با تعین باور را نداریا یم، ولین در اقتصاد هستییبهره پا
اد به سمت یز ینه اقتصادیكشور را بدون هز یآنها بتوان منابع مال یوه وام دهیر شییتغ یبرا یكشور( و اعمال فشار به نظام بانك

نگونه یاافت. یو درآمد باالتر دست  یشغل یجاد فرصت هایق به این طریزودبازده منتقل كرد و به سهولت از ا یپروژه ها
شوند و در  یف میكشور تضع یو اقتصاد یمال ین نهادهایمات حساس ترین تصمیانبار است. با ایركارشناسانه و زیمات غیتصم

 م بود. یمات شتابزده خواهینگونه تصمیا یمنف یامدهاینده نه چندان دور شاهد پیآ
روشن شدن مباحث  یم. فقط براینامه مورد نظر بپردازبند  73ق در مورد یدق یك بحث كارشناسیست كه به ینجا مجال آن نیا در

اصل  یكل یاست هایس یكرد آن به اجرایدولت نهم و رو یو تجار ی، پولیمال یاست هایمورد س 1 یح اجمالینامه به توض یاساس
 م.یكن یاكتفا م یقانون اساس 11
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، عملكرد 7352و  7351 یكشور در سال ها یحل مشكالت اقتصاد یت براكرد دولینژاد براساس رو یدكتر احمد یآقا جناب
ال برآورد یارد ریلیهزار م 5/237زان یبه م 7352ال بوده و بودجه مصوب سال یارد ریلیهزار م 212و  2/125ب یبودجه كشور به ترت

در  یاست انبساطین سید. ایخواهد رسال یارد ریلیهزار م 137رود به رقم  یم احتمالپنهان آن  یشده است كه با احتساب كسر
ر یگر در پنجاه سال اخیز دینفت خ یقبل از انقالب و تجربه كشورها یران در دوره رونق نفتیاتخاذ شده است كه تجربه ا یحال
ه توان ق كرد چرا كیل كرد و به اقتصاد تزریال تبدیرا به ر یارز یه درآمدهایتوان كل ینم یآن است كه در زمان رونق نفت یایگو
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ق منابع یكه تزر یت محدود است. زمانیریكار و مد یروی، نیاقتصاد یرساخت هایجذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت ز
ن خود سبب ركود یشود و ا یه واردات میرو یش بیقابل تجارت منجر به افزا یكاالها یش تقاضاین حد فراتر رود، افزایاز ا یمال

رقابل تجارت در یو غ یخدمات یت بخش هایشود اما چون ظرف یم یژه در بخش صنعت و كشاورزیو اقتصاد كشور به یت هایفعال
است كه  یهلند یمارین همان بیشود. ا ین بخش ها میمت ها در اید قیموجب تورم شد یاضاف یكوتاه مدت محدود است، تقاضا

ه برداشت یرو یش بیافزا یتین وضعیموده است. در چنن بار رخ نیدوم یبرا یانبساط مال یاست هایس لیران به دلیدر اقتصاد ا
ارد یلیم 12و  3/32دو سال اول  یب برای)كه به ترت 7352و  7352-7351 یدولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال ها

تواند رشد  ینم یه ایاو سرم ینه كردن آن در بودجه جاریبرسد( و هز رارد دالیلیم 12به  یرود در سال جار یدالر است و انتظار م
 یت هایشناخته شده موجب ركود فعال ینظر یل مبانیبه ارمغان آورد بلكه به دل یرا در نظام اقتصاد ییشتر و بهبود كارایب یاقتصاد

 شود. یدر اقتصاد م یشات تورمیش گرای، بزرگ شدن دولت و افزایبخش خصوص
 

 یو بانك یپول یاست هایس -5
دولت  یاست مالیانبار سیز یامدهایر پیاس یبانك مركز یو چه در دوره رونق نفت ین چه در دوره ركود نفترایدر اقتصاد ا متاسفانه

ن كننده یدر نقش تام ی، بانك مركزیست. در دوره ركود نفتیف خود برخوردار نیدر انجام وظا یها بوده است و از استقالل عمل
ر بانك یاخ یشود. در سال ها یدار ارز از دولت ظاهر مینقش خردر  یدر دوره رونق نفت وبودجه مزمن دولت  یها یكسر

ش یموجب افزا یست كه فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركزین ین نكته رمزآلودیدر نقش دوم ظاهر شده است. اما ا یمركز
ان یارد در پایلیهزار م 730ش از یبه ب 7353ان سال یپا درارد تومان یلیهزار م 22از  ینگیش نقدیشود. افزا یم ینگیو نقد یه پولیپا

به  یك وقفه زمانیبا  ینگیش نقدیبوده است. افزا یبه طور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانك مركز 7352سال 
شه یر یدورقم یها رمقت است كه توین حقیبازگوكننده ا یزند. علم اقتصاد و تجربه جهان یدر اقتصاد دامن م یشات تورمیگرا

 ینم ییران به عوامل پنهان و ناشناخته راه به جایدر ا یقت و نسبت دادن تورم دورقمین حقیدارد. انكار ا یانبساط یاست پولیدر س
كند. سود  یریجلوگ ینگیخته نقدید چه مقدار اوراق مشاركت منتشر كند تا از رشد افسار گسیبا یان بانك مركزین میبرد. در ا

كند؟ در  یریجلوگ ید از خلق پول توسط نظام بانكیبا ینگیكنترل نقد یبرا یا بانك مركزیدازد آد بپریبا یرا چه كس وراقن ایا
قرار نخواهد  یقه مالیدر مض یم بود و بخش خصوصینخواه یدولت با بخش خصوص یجبر ینیا عمالً شاهد جانشین صورت آیا

م به تورم در كشور دامن یشتر كنیالت بیپرداخت تسه آن را وادار به یبانك تمسین مشكل با فشار به سیحل ا یگرفت؟ اگر برا
ع و ناخواسته یسر یلیم خینداشته باش یاستگذاریس یبرا یمناسب ینظر یكه الگو یشود زمان یكه مالحظه م یم زد به طورینخواه

 شود.  یر نمیامكان پذ یم كه برون رفت از آن به سادگیافت یم یدر دام تناقضات
ران باال است و مطابق یدر ا یم كه نرخ سود بانكیكن یكشور فكر م یمثل شما و همه فعاالن اقتصادس جمهور ما هم یرئ یآقا

م آنچه در برنامه چهارم ذكر شده است توجه یدار یمعروض م یم. اما به جهت تخصصیبرنامه چهارم الزم است آن را كاهش ده
و مقررات  یدولت یمحصول بانكدار یادیران تا حد زیرا در ا یبوده است. باال بودن بهره بانك یو نه اسم یقیبه نرخ بهره حق

ن صورت بر اثر ید. در ایده تنزل دهیسنج یو پول یمال یاست هایم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سیدان یدر كشور م یفیالت تكلیتسه
افت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم یكاهش خواهد  یاسم بهرهنرخ  یر متشكل پولیغ یو بازارها یساز و كار رقابت در نظام بانك

ها  یه سود بانكیكه حاش ین معنیخواهد داشت. بد یانباریز یامد هاید پین نرخ را كاهش دهیدر اقتصاد با بخشنامه ا یدورقم
شد،  د پولشان خواهدیخر قدرتان آنها بر اثر از دست دادن یكمتر از ز یابد. درآمد سپرده گذاران از محل سود بانكی یكاهش م

 یشود، احتمال فساد مال یجاد میصف ا یالت بانكیافت تسهیدر یكند. برا یدا میل پیتقل یز منابع مالیتوان بانك ها در تجه
و  ییق كاراین طریرد و از ایگ یرا دارند تعلق نم یاقتصاد ین بازدهیكه باالتر ییلزوماً به طرح ها یالت بانكیابد. تسهی یش میافزا

شود  یت میتقو یر متشكل پولیابد. باالخره بازار غی یش میند و مطالبات مشكوك الوصول بانك ها افزایب یملطمه  یرشد اقتصاد
 ماند. ین صنعت باز میاز ورود به ا یو بخش خصوص
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 یشات تورمیت جذب، گرایش از ظرفیب یق منابع مالیز عبرت آموز است. با تزرین یمال یاست هایاز س یتجار یاست هایس تیتبع
 یكنترل تورم درها یارز برا یارز مواجه است با استفاده از لنگر اسم یت كه با فراوانین وضعید شده است. دولت در ایتشد

ش از یر صورت حساب واردات كشور به بیست كه در چند سال اخیسبب ن یباز كرده است. ب یخارج یكاالها یواردات را به رو
 یضدتوسعه ا یافته است كه حركتیش یافزا یمصرف یب واردات به نفع كاالهایاست كه ترك یسرزده است. گفتن ارد دالریلیم 13

درصد در نوسان بوده است. اما آنچه  3/77 و 1/3ن یب 7357-7353 یسال ها یت تعرفه در دوره رونق نفتیاست. متوسط نرخ حما
ن مدت بوده است. یارز در ا یقیشده، كاهش نرخ حق یاز صنعت داخل تین بودن نرخ تعرفه ها موجب كاهش حماییش از پایكه ب

 شود. یدرصد برآورد م 70ن كاهش ساالنه در حدود یا
كند.  یت نمیان صادركنندگان كفایجبران ز یبرا یز صادراتیرد و جوایگ یه صادرات صورت میض علیب تبعیترت نیبد
به كشور وارد شده است.  یررسمیو غ یرسم یرد كه از مجاریگ یقرار م یرمنصفانه اجناسیدر معرض رقابت غ یدكننده داخلیتول

كنند  یم یحتاج عمومیر ماینفوذ اقدام به وارد كردن شكر و برنج و سا یذ نندگانها، واردك یناهماهنگ یل برخیان به دلین میدر ا
ده و یشیاست اندیك سیر یاساساً مغا ن اقداماتیدهند. ا یقرار م یت دشواریرا در وضع یدكنندگان محصوالت كشاورزیو تول

سازد و اقتصاد كشور را در مقابل  یم فراهمشتر كشور را به نفت یهرچه ب یاست و موجبات وابستگ ینه تجارت خارجیدر زم یعلم
ست آن ا یانبساط یاست مالیداً وابسته به سیكه شد ییاست هاین سیكند. دولت با اتخاذ چن یر میب پذیآس ینفت یمنف یشوك ها

 نندگاندكیو پوشاك و تول یع نساجیرا داشته باشد. كشاورزان، صاحبان صنا یدكنندگان داخلیت از تولیحما یتواند ادعا ینم
را در  یرنفتیصادرات غ یاست ها خورده اند. اگر دستاوردهاین سیاز ا یدانند كه چه صدمه ا یم یبهتر از هر كس یل خانگیوسا

ارانه پنهان یبر كه از  یو محصوالت انرژ یدروكربوریافت كه صدور محصوالت هیم یم درخواهین قرار دهیر ذره بیت زین وضعیا
 ت داشته اند.ین موفقیرا در ا یبرخوردارند سهم بزرگ یهانج یباال یمت هایو ق یانرژ

 
 33اصل  ییاجرا یاست هایكرد دولت در قبال سیرو -3
مهم در حوزه  یاز رخدادها یكی، یمقام معظم رهبر یاز سو یون اساسقان 11اصل  یكل یاست هایب و ابالغ سید تصویترد یب

در گرو  یادینده اقتصاد كشور تا حد زیتوان گفت سرنوشت آ یشود و بدون اغراق م یكشور محسوب م یاقتصاد یاستگذاریس
و  ی، اجتماعیسعه اقتصادبرنامه تو 3چهارم و پنجم است. تجربه  یاست ها در طول دوره برنامه هاین سیز ایت آمیموفق یاجرا

ر یامكان پذ یناكارآمد و بزرگ به سادگ یك اقتصاد دولتیاز  ییبه مسووالن نظام آموخته است كه رها یاسالم یجمهور یفرهنگ
د نقش یبا یاست كه در آن بخش خصوص هم شدیترس ینظام و برنامه چهارم به شكل یكل یاست هایست. در سند چشم انداز، سین
 یدولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت مشاركت همه فعاالن اقتصاد یاقتصاد یاست هایه سیا كند و كلفیرا ا یشتریب

 یه گذاریسرما یسهام عدالت به شركت ها یاقدام به واگذار ین شده است. دولت نهم در ظرف مدت نسبتاً كوتاهیكشور تدو
مشمول  یاز سهام شركت ها ین گذشته بخشیام برداشته است. از اگ یشهرستان یتعاون یجاد شركت هایكرده و در جهت ا یاستان

از بخش یمورد ن یالت مالیداران عرضه كرده و به دنبال آن است كه با فراهم كردن تسهیق بورس به خریرا از طر 11صدر اصل 
است یدر مورد س یدج یسهام اقدام كند. ضمن وجود ابهامات و پرسش ها دین بخش در خرینسبت به توانمند كردن ا یخصوص

در كشور آماده شود. به  یت بخش خصوصیفعال یو قانون ینهاد یبسترها یدولت یشركت ها ید قبل از واگذاریفوق با یها
به  یبخش خصوص یكه دسترس یطیمساعد شود. در شرا یت بخش خصوصیفعال یكسب و كار كشور برا یگر فضایعبارت د

ل یبه دل یو واسطه ا یه ایسرما یست و واردات كاالهایدر دست ن یكاهش فساد ادار یبرا یدشوار شده و عالئم یالت بانكیتسه
اقتصاد كشور روزبه روز در حال كاهش است،  یدیتول یشود و توان رقابت بخش ها یگران تر م یو اقتصاد یبانك یم هایتحر

كه موانع ورود به  یتیست. در وضعیم نفراه یخصوص یت شركت هایفعال یزه ها برایجه گرفت كه فرصت ها و انگیتوان نت یم
از قوه به فعل  یاست رقابتیدر انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و س یمال یاد است، بازارهایكسب و كار و خروج از آن ز

د توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصا یست، مین ترسدر زمان و مكان مناسب در دس یكیزیف یرساخت هایامده است و زیدر ن
ه رشد یابد و در سایع دست یران به رشد سریا یتوان انتظار داشت كه بخش خصوص یران باال است. با توجه به آنچه گفته آمد نمیا
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فا یدر اقتصاد كشور ا راابد كه نقش فائقه یش یچنان افزا یبا بخش عموم یدر هم سنج ید ناخالص داخلیدرازمدت سهم آن در تول
 كند.

 
 یانیپا سخن

ت مطرح یمیكه به صراحت و از سر صدق و صم یدن انتقاداتیو سعه صدر شما در شن یس جمهور ضمن تشكر از صبوریرئ یآقا
ابراز شده ما نداده است، ما  یها یبه نگران یپاسخ یك گزارش رسمیهنوز در  یم از آنجا كه دولت جنابعالیید بگویم، بایكرد

در دولت و نهاد  یجد ین نامه سرآغاز بحث هاین است كه ایانتظار ما ا د ویم، امیخود هست یهمچنان بر سر مواضع كارشناس
مستند  یدر كشور باشد. ان شاءاهلل با ارائه گزارشات همراه با آمارها یاقتصاد یاستگذاریر روال سیینظام بر سر تغ یریم گیتصم
 ما است یآرزوت یت شما نهایم. موفقیشتر آشنا شویدولت شما ب یك با دستاوردهایم از نزدیبتوان

 
 اساتید امضاكننده: 

 است: یدهرس یرز یداسات ینامه به امضا یناست ا یگفتن
 چمران اهواز یددانشگاه شه یجواد آقاجر یددكتر س - 7
 چمران اهواز یدآرمن دانشگاه شه یزدكتر عز - 5
 تهراندانشگاه-مركز مطالعات جهان یدكتر عباس آخوند - 3
 چمران اهواز یددانشگاه شه یآهنگر یددكتر عبدالمج - 1
 مشهد یدانشگاه فردوس یساالر یمیابراه یتق یآقا - 2
 یارباب دانشگاه عالمه طباطبائ یدرضادكتر حم - 2
 چمران اهواز یدافقه دانشگاه شه یمرتض یددكتر س - 1
 دانشگاه اصفهان یدكتر نعمت اله اكبر - 5
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یاصغر بانوئ یدكتر عل - 3

 دانشگاه اصفهان یاریدكتر صادق بخت - 70
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبخش یدكتر لطفعل - 77
 یرضا برادران شركا دانشگاه عالمه طباطبائ یددكتر حم - 75
 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء - 73
 یپور دانشگاه عالمه طباطبائبهمن یددكتر حم - 71
 چمران اهواز یددانشگاه شه بینیشدكتر صفر پ - 72
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یانترك یندكتر نوش - 72
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یهتك یدكتر مهد - 71
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یجهرم یدكترمحمد مهد - 75
 یدانشگاه عالمه طباطبائ چیانینیچ یمرتض یآقا - 73
 دانشگاه الزهراء صدرآبادییحسن یندكتر محمد حس - 50
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر محمود ختائ - 57
 كرمانشاه یدانشگاه راز یزاندكتر سهراب دل انگ - 55
 دانشگاه تهران یبروجرد یمیرح یرضادكتر عل - 53
 دانشگاه اصفهان یدكتر محسن رنان - 51
 راغفر دانشگاه الزهراء یندكتر حس - 52
 زچمران اهوا یددكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شه - 52
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 ساسان دانشگاه اصفهان یندكتر عبدالحس - 51
 یدانشگاه عالمه طباطبائ فریدكتر محمد ستار - 55
 مدرس یتدانشگاه ترب یدكتر بهرام سحاب - 53
 چمران اهواز یددانشگاه شه یدصدرس یتق محمدیآقا - 30
 دانشگاه اصفهان یدكترهوشنگ شجر - 37
 یبائدانشگاه عالمه طباط یفشر یدكتر مصطف - 35
 دانشگاه تهران یمحمود یددكتر وح - 33
 دانشگاه تهران یركوندش یددكتر سع - 31
 مدرس یتدانشگاه ترب یصادق یندكتر حس - 32
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یتهران یصادق یدكتر عل - 32
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر حسن طائ - 31
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر عبداله طاهر - 35
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر رضا عاص - 33
 دانشگاه تهران یدكتر جعفر عباد - 10
 مختلف یهامدرس دانشگاه یزیعبده تبر یندكتر حس - 17
 همدان یدانشگاه بوعل زادهیسیع یددكتر سع - 15
 یكاشان مؤسسات آموزش عال یهدكتر اصغر فخر - 13
 ن اهوازچمرا یددكتر حسن فرازمند دانشگاه شه - 11
 همدان یدكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعل - 12
 مدرس یتدانشگاه ترب یقنبر یدكترعل - 12
 كردبچه دانشگاه الزهراء یددكترحم - 11
 دانشگاه مازندران یمیدكتر زهرا كر - 15
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یانمهرك یمحمدول یآقا - 13
 دانشگاه تهران یدكتر شاپور محمد - 20
 مدرس یتدانشگاه ترب یمرتضو یدابوالقاسمكترسد - 27
 مدرس یتدانشگاه ترب یمصطفو حسنسیدمحمدیآقا - 25
 مدرس دانشگاه یمردوخ یزیددكتر با - 23
 دانشگاه تهران یدكتر محمود متوسل - 21
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یریمش یددكتر سع - 22
 مشهد یدانشگاه فردوس یمصطفو یدكترمهد - 22
 نور یاممنصف دانشگاه پ یتر عبدالعلدك - 21
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یرزائیاله م حجتیآقا - 25
 مدرس یتدانشگاه ترب یناصر یرضادكتر عل - 23
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یزنوز دانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر بهروز هاد - 20
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 (5835مهر  3) شودینژاد محرمانه ارسال م یاقتصاددانان به احمد بعدی نامه
 

نامه كه به همت استادان اقتصاد عضو  ینا یلنا،گزارش خبرنگار ا بهشود.  یمحرمانه ارسال م جمهوریسنامه اقتصاددانان به رئ سومین
 یمتن آن برا یشدن، به زود ییشده، قرار است پس از نها ینتدو یفشر یتهران و دانشگاه صنعت یی،عالمه طباطبا یهادانشگاه
 انان كشور ارسال شود. اقتصادد

كردن  یانشان داد كه رسانه یتجربه دو نامه قبل یراز یمكه نامه سوم را سرگشاده منتشر كن یمنامه گفت: بنا ندار یناز طراحان ا یكی
از  كییاست، اظهار داشت: یطرح تحول اقتصاد یدولت در تدارك اجرا ینكهبا اشاره به ا وی. كاهدیآن م یرها از تاثنامه ینا

 یبخش مربوط به آزادساز یژهطرح به و یناز ا ییهابخش یاجرا یامدهایبه پ یاقتصاددانان توجه جد یدموضوعات مورد تاك
 . هاستیارانه یو پرداخت نقد هایمتق

استفاده  هشدار نسبت به ی،موضوع طرح تحول اقتصاد یتكه عالوه بر محور شودیم ینتدو یطینامه اقتصدادانان در شرا سومین
نرخ تورم و  یشافزا ی،از فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركز یناش یپول یهپا یهرو یب یشاز اندازه از ارز در بودجه، افزا یشب

 قرار گرفته است.  یددر آن مورد تاك یدثابت در بخش تول گذارییهكاهش سرما
و انتشار  ینتدو 52 یرماهنامه كه در ت ینودند كه پس از ارسال دومجمهور نوشته ب ییسبه ر یگردو نامه د ین،از ا یشپ اقتصاددانان

 یجهرا با آنان برگزار كرد اما منجر به نت ینشست جمهورییسنژاد ر یاقتصاددان معروف شد، محمود احمد 21و بعدها به نامه  یافت
 نشد. 
خوب، نامساعد كردن  یودن دولت نهم به قواعد حكمراننب یبندچون: پا یاقتصاددان و با موضوعات 20نامه اقتصاددانان توسط  اولین
و نرخ  یانبساط یپول یاستس ی،انبساط یمال یاستواردات، اتخاذ س یهرو یب یشكسب و كار، افزا یطو مح گذارییهسرما یفضا

و نحوه  یانادرست منطقه ایهیاستدر بازار كار، س یهرو یمداخله ب ی،نابسامان نظام بانك یتوضع ایه،تورم باال،بحران در بازار سرم
 شد.  ینتدو یتعامل با جامعه جهان

دولت در  یكرددولت، رو یتجار هاییاستس ی،و بانك یپول هاییاستبا طرح چهار محور س یزن نامهینگزارش دوم ینا براساس
 . یداقتصاددان رس 21 یدولت نهم به امضا یمال یاستو س 11اصل  ییاجرا هاییاستقبال س
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 (5835آبان  53اقتصاددان:  15نامه نژاد )نامه اقتصاددانان به احمدی چهارمین
 نژاد یاستاد اقتصاد به احمد 15 یانتقاد نامه

 
 

را مورد نقد  "دولت یران و طرح تحول اقتصادیعملكرد سه ساله اقتصاد ا"س جمهور یبه رئ یااقتصاددان كشور در نامه 20: ایلنا
 نامه آمده است:  نیا در قرار دادند.

 
 رانیف ایبزرگ و شر ملت»

 جمهور محترم سیرئ
 یاسالم یمحترم مجلس شورا ندگانینما

 سالم، با
 یط داخلید و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرایكه مستحضر همانگونه

پول و  ی، بحران در بازارهایگسترده، تورم مزمن و دو رقم یكاریب اندك، یقرار دارد. رشد اقتصاد یحساس و دشوار یوجهان
 یجهان یط حساس بحران مالیها، دركنار شرایخارج، وجود فقر و نابرابر یایبا دن املدولت، اختالل در تع یه، بودجه انبساطیسرما

درآمد الزم از فروش نفت  یم تحقق احتمالازها و از همه مهمتر عدین نیبرصادرات، واردات، تام یاكنندهنییآثار گسترده و تع
و ركود  یمال یبازارها ین بحران جهانین مشكالت موجود كشور است. همچنیترین بودجة دولت، از جمله اساسیتام یبرا

و  یتضها اقدامات مقنهین زمیاند. اما متاسفانه دولت در ااقتصاد كشور بوجود آورده یبرا یجد یدهایتهد یسابقه اقتصاد جهانیب
را تحت عنوان طرح تحول  یاگسترده یهااستیار حساس، دولت مصمم است سیت بسین وضعیاست. در اانجام نداده یمناسب

اجرا درخواهدآمد، به یوبحران جهان یو در بستر نامساعد مل یكه با شتابزدگیبه مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرح یاقتصاد
ن تنگناها را با یبرون رفت از ا یها، راهیش بحران كنونیدایت اقتصاد كشور، علل پیل وضعیبا تحلم یدینرو الزم دیم. از ایمناكیب

كه معضالت كشور حادتر د قبل از آنیم. شایان بگذاریو دولت محترم درم یاسالم یندگان مجلس شوراینما ران،یف ایمردم شر
را  ییهاهیها، نقدها وتوصلیز اقتصاددانان كشور به كرات تحلیذشته نشود، بتوان اصالحات الزم را به موقع در آن اعمال كرد. در گ

دولتمردان مواجه  یتوجهیاند، كه با ب، ارائه دادهینفت یوه مصرف درآمدهایش له، از جمینه حل مسائل مبرم اقتصادیدرزم
است. را پرداختهن آنیسنگ یهانهیت هزدول یهااستیس یمنف یامدهایها درمورد پینیش بیاست وكشور تا به امروز، باتحقق پشده

ما باشد. با توجه  یهاهیها و توصدگاهیعدم ارائه مجدد د یابر یتواند موجبیدولتمردان نم یمهریم كه بین باورین همه بر ایبا ا
م كه در یان كردهیرا تدو یاطالع همگان گزارش یكشور، برا یهادانشگاه یات علمیه یاز اعضا یمسائل مذكور ما جمعبه

 ل است:یرندة امور ذیبرگ
 

 دولت نهم: یمساع -5
ر و یل سوءتدبیان دراز به دلیدارد و در طول سال یساختار یهاشهیران ریط نامساعد اقتصاد ایاز شرا یدرست است كه برخ نیا
ن مشكالت را حل كند. یهمه ا ك برنامه پنج سالهیدر طول  یتواند حتینم یچ دولتیاست و هانباشته شده یدلتمردان قبل یتوجهیب
ن زمان یترعیكشور را در سر یت اقتصادین مسائل و بهبود وضعیكار آمدن، حل ا یزمان رو زن درست است كه دولت نهم ایا

است ها موجب شدهیگذاراستیمسئوالن، س یشبانه روز یهااست. اما متاسفانه به رغم تالشممكن در دستور كار خود قرار داده
و  یحقوق یهاتیاز ظرف یریگبهره یجاجانبة مسائل و مشكالت، بهت تفكر حاكم بر آن و ضعف در شناخت همهیماه لیبه دل
 یهااستیبر س یها باشد و دركنار آن دولت با پا فشارب ساختاریدر جهت تخر یموجود، راهبرد یت نهادهایو تقو یقانون

 شور را مسدود ساخته است و نخبگان ك ینادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدن
 

 نادرست دولت نهم: یچارچوب فكر -5
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ت تعامل دولت با یفی، كین چارچوب فكریركارشناسانه است. همیو غ یرعلمیغ یو داخل یالمللنیدولت نهم به مسائل ب نگرش
دولت نهم  یهاها و برنامهاستیت سیو ماه یو اجتماع یاقتصاد یزیرو برنامه یگذاراستیس یخارج، برخورد آن با نهادها یایدن

ن چارچوب یدهد. ایح مین دولت را توضیا یهایها و ناكامییاز نارسا یاریو بس زدسایآن را مشخص م یاجرا یو چگونگ
در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم  ی، شتابزدگیافراط ییگراچون آرمانهم ییهایژگیو یدارا یفكر

، یت اقتصادیكرد عبارت از كاهش عقالنیرو نیاست. تبعات ا یاقتصاد یهاها و طرحاستیده سینه و فایل هزیلو تح یامكان سنج
 است. یشتر به منابع نفتیب یحذف، و وابستگ یتكرار یها، توهم توطئه، حلقهیت، خود نظام پنداریواقع یجات بهیه بر ذهنیتك

 
 : یاقتصاد ر آن بر رشدینامساعد كسب و كار و تاث یفضا -8

نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود  یجاد فضایامذكور، منجر به یدولت براساس چارچوب فكر یاقتصاد یهااستیس اتخاذ
جاد ی، ایورز بهرهید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیفراوان به كار رفته در تول یهابا نهاده یرا در همسنج یكاهش رشد اقتصاد

 یست كه رشد اقتصادیجهت نینامساعد كسب وكار است. ب یفضا یامدهایگر پیگسترده از د یركایتداوم ب دار ویاشتغال ناپا
درصد  2ران كمتر و در حدود یا یدرصد و رشداقتصاد 3 یباال 7351-52 یهاه، عربستان، و امارات در سالیترك یكشورها

برخوردار  یورن مقدار رشد بهرهیاز كمتر ییایآس یوران بهرهان كشور عضو سازمیران در مین مدت متاسفانه ایاست. در همبوده
 بوده است.

 
 :یمال ینادرست انبساط یهااستیس -3

كبار یبه اقتصاد كشور،  ینفت یدرآمدها یمحابایق بینه تزریدر زم 7322-7325 یهانه سالیو به رغم تجربه پرهز یرونق نفت بدنبال
، یابودجه یریگن نوع جهتیق ممكن شد. اینه گرفتن درآمد به هر طریبه هز یبرامجوز دولت  یگر احساس خطرناك پرپولید

است. هم اكنون كه در ركارآمد نمودهیش بزرگ و غیش از پیب یسه با بخش خصوصیدر مقا بدولت را به رغم هدف برنامه مصو
مطرح  ین پرسش اساسیاست، ادهش یته یره ارزیسقوط افتاده و حساب ذخ یبیمت نفت خام در سراشی، قیبحران جهان یپ
و سال بعد قابل  7351، بودجه سال یكنون مدناكارآ یاتیكمتر و نظام مال ینفت یك چگونه با درآمدهاینده نزدیشود كه در آیم

ر از ارد دالیلیم 1177، جمعاً 7351-52 یهاد در سالیبرنامه چهارم، با 5ان ذكر است كه بر اساس جدول یخواهد بود. شا ین مالیتام
دالر فروش  اردیلیم 73175ینه شد و از چگونگیارد دالر هزیلیم 71572درعمل یافت، ولییبه دولت اختصاص م ینفت یدرآمدها

ره یدرحساب ذخ ینفت یاز درآمدها یداشت كه سهمیت وجود مین درایاست. اگر اگزارش نشده ینفت اطالعات روشن وشفاف
 بود. یدولت و مردم كمتر م یگرفتار یلعسرت ما یشود، در روزها ینگهدار یارز

 
 :یاست نادرست تجارت خارجیزا با جهان خارج و ستعامل تنش -0
بالقوه تجارت و  یآوردهات از رهیدولت نهم با جهان خارج عالوه بر محروم یزادار و تنشینادرست و تعامل ناپا یتجار استیس

سازمان  یهامیل تحریكه امروزه به دل یطوراست. بهل كردهید كشور تحمرا به اقتصا ینیسنگ یهانهی، هزیخارج یگذارهیسرما
ش یشتر، موجب افزایسك بیل ریشود كه عالوه بر تحمیها انجام مق واسطهیكشور از طر ادراتاز واردات و ص یملل، بخش بزرگ

مهار  ی، دولت برایرت خارجنه تجایاست. در زمدهیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیق یارد دالریلین میچند
مهار تورم  یبرا یعنوان لنگر اسمارز را به یعمال نرخ اسم یگرفته و بانك مركزشیواردات را در پ ی، آزاد سازیتورم یفشارها

 الیر 1775است از هر دالر  یانگر توان رقابتیارز كه ب یقیت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقین وضعیاست. در ابه كار برده
است. افتهیش یشدت افزا هكرد واردات كشور بین رویجه ایاست. در نتافتهیتنزل 7352ال در سال یر 2555به هر دالر  7357در سال 

 نه خواهدبود.یار پرهزیاقتصاد كشور بس ین سطح از واردات برایر ایل ناگزیو تقل ینفت یكاهش درآمدها
 

 :یلّه، و ارزش پول میعدم شناخت بازار پول، سرما -1
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نه یربهیص غیاست كه حاصل آن تخصبه بار آورده یفراوان یهایدر نزد دولتمردان، نابسامان یو بانك یشناخت از نظام پول عدم
است.  7351ورماه یدرصد در شهر 5371یادن به سطح تورم نقطهیت رسیو در نها ینگیدرصد نقد 30-10ش ی، افزایمنابع بانك

 درصد بوده است. 7071فقط 7351ر سال است كه متوسط نرخ تورم د یگفتن
با  11اصل  یهااستیس ینامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرا یز كه به سبب فضایه نیسرما بازار

 بان است.یدست بگر یشتریبا مشكالت ب یمال یحاكم بر بازارها یجهان ینانیط نااطمیمبهم روبرو است، اكنون در شرا یافق
ارزش  یتوان به صورت دستوریاست كه من توهم را در نزد دولتمردان دامن زدهیا ینادرست از مفهوم ارزش پول ملّ رداشتب

اب یو در غ یشود كه با حذف سه صفر از واحد پول ملین گاه به غلط تصور میش داد. همچنیرا افزا یپول مل یو خارج یداخل
 را مهار كرد. ینده كنونیش داد و تورم فزایپول را افزا یارزش داخل وانتیمسئوالنه، م یو پول یمال یهااستیس
 

 :یگسترش فقر و نابرابر -5
كرد رشد و یطور همزمان بر دو رو، بهیو رفع فقر و نابرابر ین عدالت اقتصادیسند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأم در

، وفاق و یو اجتماع یه انسانی، ارتقاء سرمایهمچون عزت نفس و كرامت انسان ییامدهایدگاه پین دیاست. اد شدهیع تأكیتوز
بدون  یعیتوز یكردهایر رویشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عمال در مسیب ق، و احساس تعلیانسجام مل

در سال  07137به 7353در  07153از رقم ینیب جیآن، ضر یهااست. اما به رغم تالشحركت كرده یداشتن دغدغه رشد اقتصاد
شده و خواهد  یشتریب یو نابرابر یعدالتیقطعاً منجر به ب 7351و  7352 یهاد نرخ تورم در سالیش شدیاست. افزادهیرس 7352

 شد.
 

 آن: یدر اجرا یو شتابزدگ یطرح تحول اقتصاد یسنجعدم امكان -3
آن، ظاهراً قرار است  یو اجتماع یبزرگ اقتصاد یامدهایتحت پوشش و پ یهاحوزه یبه رغم گستردگ یتحول اقتصاد طرح

درصد  10ان یدر م ینقد یهاارانهیع یو توز یانرژ یهامت حاملیده ما اصالح قیب شود. به عقیخارج از برنامه پنجم توسعه تصو
را در  یو اجتماع یزند و مشكالت حاد اقتصادخنه دامن یتواند به تورم افسارگسیم یصادجاد ثبات اقتیكشور، قبل از ا یخانوارها

از مجلس، وعده  یها و كسب مجوز قانونمتیحاصل از اصالح ق یاست دولت بدون محاسبه درآمدها یداشته باشد. گفتن یپ
وه برخورد ین شیرا به مردم بپردازد. ا یوجوه یجار المه دوم سیاست در نبه خانوارها را داده و در صدد برآمده یارانه نقدیع یتوز

همچون: ضرورت  ید نكاتین باب بایزند.در ایدر جامعه دامن م یبرد و بر انتظارات تورمیفقط سطح توقعات مردم را باال م
 یدولت برا یفن یهات تقاضا، كمكیریمد یمتیرقیر غیبا تداب یمتیاصالح ق ی، همزمانیانرژ یهامت حاملیق یجیاصالح تدر

 رد.یمورد توجه قرارگ یحمل و نقل عموم یدولت برا یمال یهاد، كمكیتول یاصالح تكنولوژ
 

 ما درخواست
است یبالفعل و بالقوه ر یداهایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و كاندیران، نمایامضاكنندگان از مردم ا درخواست

حل و فصل  ین اقتصاد برای. اروبروست یاریبس یهاابند اقتصاد كشور با چالشیآن است كه در یاسیدهم و احزاب س یجمهور
 الزم است: ید مجدد بر چند نكته اساسیراستا تأك نیطلبد و در ایرا م یاژهیمسائل خود توجه و

 
ن یساله است. انتظار ا 50چشم انداز  یاسناد قانون یاستهایگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیش از هر زمان دیامروز اداره كشور ب-7

 یو مال یو پول یزیبرنامه ر یژه نهاد هایبو یكارشناس یف و انحالل نهادهایداف چشم انداز از تضعتحقق اه یاست كه برا
ز مقابله با یها و نو حل آن یمسائل داخل یدر كالبد شكاف یجانیو ه یاحساس یاز برخوردها تن الزم اسیاجتناب شود. همچن

 ز شود. یپره یمسائل اقتصاد جهان
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 یتكنولوژ یل، ارتقایتسه یخصوص یگذارهیابد تا سرماید بهبود یدر كشور با یاقتصاد یهاتیعالف یكسب و كار برا یفضا-5
 ر شود.یدار امكانپذیپا یل به رشد اقتصادیو ن یریع، كسب رقابت پذیتسر

 
و  یاقتصاد یهایژگیو و یعلم اقتصاد، تجربه جهان ینظر یق نسبت به مبانیعم یمستلزم آگاه یاقتصاد یگذاراستیس-3

موجود در بدنه  یو تخصص یكارشناس یهاتیاز ظرف یاسالم یشود دولت محترم و مجلس شورایه میكشور است. توص یاجتماع
 ند.یها سود جوو دانشگاه یسابق، بانك مركز یزیت و برنامه ریری، سازمان مد یدولت یهادستگاه

 
رند، الزاماً رفع یگیج شكل میها به تدریكه نارسائ ك اصالح ساختار است. از آنجایدر ذات خود  یطرح تحول اقتصاد-1

ن یا یهایسنج. تاكنون امكانیو جهش یدستور یهاتواند انجام شود، نه با روشیم یك برنامه علمیج و با یز به تدریها نیینارسا
تواند در ظرف چند ماه یمن طرح نیقرار نگرفته است. ا یریگمیو تصم یقضاوت محافل علم ضطرح انجام نشده و حداقل در معر

را  ینیسنگ یهانهیشتابزده آن، هز یدر اجرا ید، لذا هرگونه كوششیبه مرحله اجرا درآ یپر التهاب انتخابات ینده، آن هم در فضایآ
 كشور به بار خواهد آورد. یبرا

 
و  یامنطقه یهااز فرصت یریگر است. بهرهیناپذك ضرورت اجتنابی یبا اقتصاد جهان یتوجه به تعامل كارآمد اقتصاد مل-2

ن یعمل، همگان باشد. تنها از ا یرد و مصوبات آن راهنمایت قرارگید در دستور كار اركان حاكمیاست كه با یاتیح یامر یجهان
 تواند حل و فصل شود.ی، میبا اقتصاد جهان ملكشور در تعا یهاق است كه چالشیطر

 
 را نشان داد.  یو سرنوشت مشترك جامعه جهان یوندیپگر همیكبار دی،یر اقتصاد جهانین راستا، بحران اخیهم در

و اشتغال،  یگذارهید، سرمایمت نفت و كاهش تولی، كاهش قیمال یهایین بحران به صورت كاهش ارزش دارایم ایوخ یامدهایپ
رند كه یت را بپذین واقعیده باز اید با دیرا خواهد گرفت. دولتمردان ما با یر نفتیو غ یو نفت یر و غنیدامن همه كشورها اعم از فق

است كه  یهیهمه كشورها قابل حل است. بد یك مساعیهماهنگ و تشر یهااستیراهبردها و س تخاذه این بحران تنها در سایا
الزم را به  یهاین بحران همكاریبه سهم خود در جهت حل ا یك عضو مهم جامعه جهانید به عنوان یز باین یاسالم یجمهور

نه یس جمهور درزمیرئ یر جناب آقایدرخواست اخ بهسته یشا ید است نامه و گزارش فوق، پاسخیمل آورد. سخن آخر آن كه امع
 ز باشد. یجهان و كشور ن یمسائل اقتصاد

 
اند. در ارائه كرده "رانیعملكرد سه ساله اقتصاد ا"از  یاقتصاددان كشور در بخش دوم نامه خود گزارش 15

 ده است:ن گزارش آمیا
 

 ه شد؟ین گزارش تهیا چرا
 یاقتصاد یهااستینظرات خود را در باب س یو گروه یر به صورت فردیژه در سه سال اخیرباز و به ویكشور از د اقتصاددانان

ست ایدو نامه سرگشاده خطاب به ر 52و خرداد سال  52از آنان در خرداد سال  یاند. از جمله تعدادها مطرح كردهدولت در رسانه
دولت  یاقتصاد یهااستیخود را در باب س یهایران نگرانیل مسائل عمده اقتصاد ایتحل مننوشتند و در آن ض یمحترم جمهور

 نهم ابراز داشتند.
ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، آن یاسیتند س یندگان مجلس و با برخوردهایاز نما یدولتمردان و برخ یاول با نگاه منف نامه

أت دولت برگزار یه یاز اعضا یشان و جمعیكه با حضور ا یاز اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشست یاست محترم جمهوریر
اقتصاددانان بر دولتمردان  ین جلسه؛ نقدها و نظرات علمید گفت به رغم صرف وقت فراوان در ایبا تأسفند. با یشد شركت نمایم

ب به اتفاق یت قریش كه از نظر اكثریخو یاقتصاد یهااستیب سیخود را در تعق یو مساع نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تالش
 یاست محترم جمهورین در آن جلسه ریرت داشت، دوچندان كرد. همچنیمغا یاقتصاد یگذاراستیس یعلم یاقتصاددانان با مبان
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ن نفر از استادان اقتصاد، به صورت یدنفت مطرح كردند كه تاكنون چن یخرج كردن درآمدها یرا در باب چگونگ یپرسش
است(. افتهیانتشار عام  زین یاست و برخشان ارسال شدهیا یما برایها مستقاز پاسخ یاند )برخبه آن پرسش داده ییهاپاسخ یانفراد

 است.رسد مورد توجه قرار نگرفتهیاما متاسفانه به نظر م
 یاقتصاد یهااستیس یو اجتماع ینامطلوب اقتصاد یامدهایت و پیماهدولت نهم ،  یباگذشت سه سال از دوران تصد اكنون

حاكم بر  یقبل یهایها، و عدم كارائها، عدم تعادلامدها مسائل، چالشین پیكه ا یطوراست. بهش آشكار شدهیش از پیدولت ب
 است.تركردهترو گستردهقیعم كهران را نه تنها حل نكرده، بلیاقتصاد ا

را در  یگریگسترده د یهااستیخود، س یاست تا با اعالم طرح تحول اقتصاددولت نهم بر آن شده یدشوارت ین وضعیچن در
د. یخود اعمال نما یقبل یهااستیاز س یریگجهیو نت یبندنامناسب آن، فارغ از جمع یطیط محیاقتصاد پرچالش كشور و در شرا

اب سازمان و یالزم، در غ ی، بدون امكان سنجینظر یون داشتن مبانبد یاقتصاد حولشتابزده طرح ت یرود كه اجرایم آن میب
آن، خسارات  یت و كاركردهایآن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه اركان نظام و جامعه از ماه یاجرا یسامان الزم برا

 د. یرا بر اقتصاد كشور وارد نما یریناپذجبران
وجود  یشتابزده طرح تحول اقتصاد یكه از اجرا ییهایر و نگرانیر سه سال اخدولت نهم د یاقتصاد یهااستیس یمنف یامدهایپ

 یندگان محترم مجلس شورایو نما یاست محترم جمهوریز، رین بار به مردم عزیدارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را ا
در  یتریگاه جدیر و دشوار اقتصاد كشور، جایخط آن با توجه به وضع یكردهاین گزارش و رویا میدواریم. امیم نمائیتقد یاسالم
كشور  یژه طرح تحول اقتصادیكشور به و یدا كرده و در جهت اصالح امور اقتصادیندگان مجلس پیگذاران و نمااستینزد س

 رد.یمورد توجه قرارگ
ست. سپس عملكرد اقتصاد اشده یابیدولت نهم ارز یاست. ابتدا چارچوب فكرن شدهیگزارش در چهار حوزه مختلف تدو نیا

دولت از جمله  یاقتصاد یهااستیاست. در مرحله بعد سمورد توجه قرار گرفته یور، اشتغال و بهرهید رشد اقتصادیكشور از د
طرح تحول  یاجمال یابیت به ارزیرد. در نهایگیقرار م یابیمورد نقد و ارز یتجار تاسیو س یپول یهااستی، سیمال یهااستیس

 شود.یآن پرداخته م یو مخاطرات اجرا یاقتصاد
 

 دولت نهم: یفكر یالگو-5
بر رشد  یاكنندهنییر تعیدارند، تاث یعیو توز یصی، تخصیتی، تثبیمیچهارگانه تنظ یكه در قلمروها یهائیگذاراستیبا س هادولت
دارد.  یها بستگآن یفكر یا الگویم( یاها به پندار )پاراددولت یگذاراستیت سیفیگذارند. كیع ثمرات آن میو توز یاقتصاد

 یهاو روش ین، قواعد بازیادیبن یهاها، ارزشش فرضی، شامل پیشناخت ی، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستیفكر یالگو
ك دولت شامل ی یكند. پندار فكرین مییو اقدامات دولت را تع یریگمی، تصمیسازمیشه، تصمیاست كه نحوه اند یگذارارزش

 د به صورت سازگار شكل گرفته باشد.یاست كه با هایزیرها و برنامه شهیها، اندزهیها، انگاز ارزش یاگسترده یهاوزهح
خاص  یر، برخاسته از الگویسال اخ 3ران در یحاكم بر اقتصاد ا یهایاز دشوار یاریرسد كه بسی، به نظر مین علمیاساس مواز بر

 یریگمی، تصمیسازمیند تصمیها را كه در فرایاز دشوار یاریتواند بسیم یفكر ین الگویقد ارو ننیدولت نهم است. از ا یفكر
است اد شدهین یبا مواز یرت جدیدولت نهم كه در مغا یپندار فكر یهایژگیاز و یكند. برخ یابیشهیاست، رو اجرا رخ داده

 عبارتند از:
 یعنی یین دولت، اصولگرایاست اما در قاموس ا« اصولگرا یتدول»است كه  ینامتعارف : دولت نهم مدع ییاصولگرا 

از یو در صورت ن یسنجرمتعارف، نامدون و فاقد امكانیغ یق روشهایبزرگ از طر یهاآرمان یسوق دادن جامعه به سو
خود  یها، معموال در پشت رفتاریانقالب یهااز دولت یادرستبا برداشت نن دست، یاز ا ییهابا اجبار. در واقع دولت

ها فرضشیها و پن ارزشیافكند. ایه میآنان سا یریگمیو تصم یدارند كه بر تمام نظام فكر یهائش فرضیها و پارزش
 اند.به هم وابسته یارهیها به صورت زنجو تبعات آن

 یهادهیپد یبرام و اقدام یل، تصمی، تحلیین دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایو سرعت در اقدام: در ا یشیساده اند 
ن یپندارد. بنابرایبلند را كوتاه م یهاخواهد و قلهیك میاست. دولت نهم اهداف دور را نزد یك ارزش ذاتیمختلف، 
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و  یشیساده اند ینه اصلیشود. زمیم یتلق« یضدانقالب»و  ییصولگراخالف ا یكه مانع سرعت عمل باشد، عامل یهر عامل
و  ینیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عیكنیرا طلب م ی. هدفاست ییسرعت در اقدام اراده گرا

 مشروط كننده هدف مورد نظر.
 یاگر مطالعه و بررس یدولت نهم آنقدر مهم است كه حت یو سرعت در اقدام برا یشیتقدم عمل بر علم: ساده اند 

به « تقدم عمل بر علم»ن علت مسأله یكند. به همید مرد، با آن برخوریها بخواهد سرعت عمل آن را بگدهیپد یكارشناس
د اقدام را شروع یگویت داشته باشد، میریاز به مدیكه ن یادهیهر پد یمعموالً برا ین دولتیشود. چنیل میك قاعده تبدی
شروع  یمطالعه اقداماتیب یشود كه گاهین میم و چنیكنیداشت در مرحله عمل اصالح م یم آنگاه اگر اشكالیكنیم
 شود.یها آشكار مخطا بودن آن یشود و پس از مدتیم

 یگریشود تا قاعده دیخود باعث م یدر جا« سرعت در اقدام»ارزش بودن  یعنی، یژگین ویتقابل تعهد و تخصص: هم 
كه قرار است  یكسان یطین شرایاست. در چن« تقابل تعهد و تخصص»بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست 

ابند كه نشان دهند ییژه خود را میگاه ویجا یزمان تنهاا كارشناس در دولت كاركنند، یمدار، بوروكرات استیعنوان سبه
اعالم شده دولت  یهاها و آرماندهید و شرط، به ایالزم، بدون ق یو تجرب ی، كارشناسیعلم یهاتیفارغ از صالح

 متعهدند. 
 ن سرعت عمل یژه اگر ایدهد، به وین خود قرار میالععت در اقدام را نصبدولت نهم سر یت: وقتیعقالن یسرعت به جا

ن امر مستلزم سرعت در یشود. چرا كه ایت تنگ میعقالن یز باشد، آنگاه جا برایجان نیاز احساس و ه یهمراه با موج
 استحكام است.اط و یج، احتی، تدریسنجازمند امكانین ،تیكه عقالن یم و افراط در اقدام است، در حالیتصم

 كه همه  ییهاهیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریت: اما مگر اقدام كردن و اعمال سیواقع یت به جایه بر ذهنیتك
كه در پشت آن شود مگر آنیمحقق نم یچ عمل انسانیر است؟ هیپذاقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امكان

تواند سرعت ین دولت چگونه میاستوار باشد. بنابرا یلیحلكه بر تر آنشود مگیاتخاذ نم یمیچ تصمیباشد و ه یمیتصم
ها به كار تین جاست كه ذهنیآن داشته باشد؟ ا یبرا یجد یلیكه چارچوب تحلت كند بدون آنیدر اقدام را رعا

 برحاكم  یهاتیعالم واقع و واقع یهاتیشود و مستقل از اقتضائات و محدودیب میها تركها با آرمانافتد، ارزشیم
ده و یچیشود. مثالً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پیه اقدام دولت استخراج میتوج یبرا یاهیها نظرآن، از آن

ك ارزش، یعنوان به« فقرا یاری»تحت عنوان  یاحاكم بر آن با مسأله ساده شده یاسیو س ی، اجتماعیگسترده اقتصاد
 یاستیك راهكار سی ین چارچوب ذهنیگردد و بر اساس ایم رارن دو برقین ایب یك رابطه ذهنیشود و یب میترك
 شود.یبسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته م یع برایسر

 یرد. برایبه سرعت شكل گ یكند كه اقداماتیاست اقتضا مكه دولت نهم انتخاب كرده یكردیقلب اهداف بزرگ: رو 
آن  یبرا ییب شوند تا راهكارهایها ترك، با ارزشیو سازمان یاها بدون پشتوانه برنامهآرماند به سرعت یز باین كار نیا
ك یاند به مثابه ها نشستهتیواقع یبه جا یت گسسته و حتیواقع زها كه اكنون اتینجاست كه ذهنیافت شود. در ای

شود، به یل میرد و تحلیگیشكل م یز ذهنیجا كه همه چكنند. از آنی، شروع به كار میپردازهیكارخانه بزرگ نظر
ند موجب ین فرایند. در واقع اینمایقابل حل م ینیالعطرفهبه یخیند و معضالت تاریآین میبه زم یج اهداف آسمانیتدر

رگ با شود كه در دولت نهم، تحقق اهداف بزین میل شوند. چنیتبد یسطح ییشود كه اهداف بزرگ، به شعارهایم
 شود.یساده دنبال م ییهاكوچك و روش ییابزارها

 سازگار  یتا حد یگرید یستم فكرید همچون هر سیز بای: اما در هر صورت دولت نهم نیفكر یش خود كامگیدایپ
 ین در حالیبرد. ایسقوط م یاقدامات به سرعت آن را به سو یاز ناسازگار یناش یهانهیعمل كند وگرنه فشارها و هز

ها و دهیاز ا یشود كه هر روز انبوهیموجب م «تیواقع یت به جایه بر ذهنیتك» یرفتار یژگیو یریكه فراگاست 
 یطین شرایشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنیدولتمردان حاكم، پ یتازه و متناقض از سو یهااستیها و سهینظر

ر نظر مقامات ارشد دولت یماً زید مستقیند، بلكه باكنتوانند مستقل عملیگر نمیموجود د یپردازهینظر یهادستگاه
و  یپردازهیو نظر یاگر همه مراجع فكر یباشد. ول یگر عمل مقامات دولتهید كنند كه توجیتول ییهاهیتا نظر ركنندكا
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ها زدوده و قدرت آن یفكر یهاها و تنوعج تفاوتیرد، به تدریرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیز یگذاراستیس
و رقابت از دست برود، از  یشه كارشناسیفكر و اند یندگیاقدرت ز ین صورت وقتیشود. در ایل میها زاآن یندگیزا

امكان  یگریه دیچ نظریه یعنیشود. یآن م یه مركزیل به نظریمقامات ارشد دولت تبد یهاها و آرماندهیبه بعد ا ییجا
 یحكمران رتشود كه در آن همزمان قدین میابد و چنییلت باشد، نمعمل دو یكه مبنا یاهیعنوان نظربروز و ظهور به

شود. برخورد با یحاكم جمع م یا گروه مركزی، در فرد یدولت یگذاراستیاستفاده در س ی، برایپردازهیو حق نظر
ن یدر هم زیدولت ـ ن یتخصص یو شوراها یزیرت و برنامهیریـ همچون انحالل سازمان مد یو كارشناس یفكر ینهادها

 ل است.یراستا قابل تحل
 م یل و هم قدرت تصمیحاكم، كه اكنون هم حق تحل یا گروه مركزیج فرد ین جاست كه به تدری: در ایخود نظام پندار

ن آنچه یكند و بنابرایقلمداد م« یحات و رفاه اجتماعیترج»عنوان را به« حات و رفاه خودیترج»و اقدام را در دست دارد، 
ن جا یكند. در واقع از ایم یجامعه درست و مطلوب است معرف یبرا چهعنوان آنپندارد بهیو مطلوب م را خود درست

گر سخن، یشود. به دیا از اصل دولت دشوار می یاسیستم سیحاكم از اصل س یا گروه مركزیك فرد یبه بعد تفك
، شكست كل دولت یمقامات دولت یهااستیدرس ین جا به بعد هرشكستیابد. از اییبروز م« یخود نظام پندار» یژگیو
د یصورت بانیباشد. دراوجود داشته ید شكستیست، پس هرگز نبایقبول نقابل یكین یشود وچون ایم یاكل نظام تلقی

 شود.رون ازدولت نسبت دادهیب یا دولتیها، به فرد، گروه ییها وناكارایها ومشكالت وناتوانتمام شكست
 ش در برابر دولت یضد انقالب و دشمن ك ییهاد گروهیآیاست كه الزم م ین فضائیچنوع توهم توطئه: دریش

ن ییتب یبرا یاهید نظریگردند، و الجرم با یدولت تلق یاست هایسشوند تا عامل شكست یمعرف یداخل یگراآرمان
توهم » ج یشود كه به تدرین میباشد. چن داشتهدولت به آنان وجود  یهاانتساب شكست یبرا یهیرفتار آنان و توج

به شكست كشاندن دولت است،  یبرا ی، توطئه و تبانیزیرازبرنامه یكه حاك یفراوان یهاهیرد و نظریگیشكل م« توطئه
خودش،  یمنافع مل یب برایرق یریگیا پیما،  یمنافع مل یریگیچه پیز نه از درین پس همه چیشود. از ایرواج داده م

 شود. یسته میضربه زدن به دولت، نگر یا دشمن برایب یرقچه توطئه یاز در بلكه
 ز نشان داده شود كه توطئه، ید در عمل نیكند. بایت نمیكفا ییوع توهم توطئه به تنهایحذف: اما ش یتكرار یهاحلقه

 یهاحلقهوار سلسله یاد به گونهیگرفته شود و با آن مبارزه شود. پس با ید جدیت است كه بایك واقعیست و یتوهم ن
 یكه گاه ییهاشود. حذفیها رو به رو ماز حذف یارهیزنج باشود كه دولت ین میشوند. چن یتوطئه كشف و خنث

و  یخود یك مرز پنداریكه دامنه آن در آغاز از  ییهااند. حذفدانند چرا حذف شدهیخود حذف شوندگان هم نم
 شوند.یل میتبد یامروز یهایرخودیبه غ یروزید یهایند عمل، خودیشود و سپس در فرایشروع م یرخودیغ

 ق یل كارشناسانه و دقیالزم بدون تحل ینیط عین شرایو تأم ی: از آنجا كه كار بدون تدارك، بدون بررسیزیت گریواقع
 ییشكست باشند )كه در قاموس آنان معنا یراید پذیا باین یك بیان نزدیگراآورد عملیجز شكست به بار نم یاجهینت

همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و نیزند: ایاز آن برخ خواهانهلد یهات و ارائه قرائتیا به انكار واقعیندارد( 
 كند؟یت میحكا یزیو ... از چه چ یره ارزیذخ یو موجود یكاریمشخص نرخ تورم، نرخ ب

 ازمند یبزرگ خود ن یها و پندارهادهیتحقق ا یگرا براآرمان یها: دولتیمل یبه منابع و ثروت ها یش وابستگیافزا
از محل  یطور عادتواند بهیها، نمن دولتیكه به علت تفكر و عملكرد ا یهستند، منابع یاگسترده یو مال یمنابع ماد

كه بدون  یو خداداد یعیها به منابع طبن گونه دولتین رو معموال ایكشور فراهم شود. از ا یدیتول یعیند طبیفرآ
نفت و گاز كه  یهمچون درآمدها ییشوند. درآمدهایم یاست، متكها قرار داده شدهار آنیدر اخت زحمت و تالش

و برنامه  بودجهن رو یخود را محقق سازد. از ا یآرمان یها و پندارهادهیاز ا یتواند بخشیها منه كردن آنیدولت با هز
ن یا یعنیاست.  ینفت یز، دولتیاست و خود دولت ن ینفت یاگرا، بودجه و برنامهآرمان یعنوان دولتدولت نهم به

 یكه پندار فكر یرد و تا زمانینه گیبه هز یر عملیپرخرج و گاه غ ییهاآرمان یرا برا یدرصدد است تا منابع نفتدولت
وه اقتصاددانان در مورد نح یهاهیافت و توصیر نخواهد یی، تغینفت یدرآمدها كردنن دولت اصالح نشود، نحوه خرج یا

 مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ینفت ینه كردن درآمدهایهز



43 

 گرا همچنان قابل بسط و آرمان یهادولت یدر مورد نظام فكر یلین حلقه تحلی: البته ایفكر ین الگویگر ایتبعات د
 یاردهتبعات گست یدارا ین نظام فكری، اییل نهایل است. در تحلیهمچنان قابل تحل ین نظام فكریا یعمل یامدهایپ

ها به ل بوروكراتیمقلد، تبد یروهایخالق به ن یروهاین لیتبد، ی، حذف نظام كارشناسیزیگرو مشورت ییر خود راینظ
ش و یدایكشور، پ یكارشناس یرنگ شدن نقش قانون و نهادهایرون دولت، بیدر درون و ب ینیكارمندان، توقف كارآفر

 یرین، عدم شكل گیعنوان بستر توسعه آفربه یه اجتماعیهش سرمان ملت و دولت، كایو شكاف ب یاعتمادیق بیتعم
 ناهمگن است. یگانه و سازگار و گسترش حكومت نفوذهای« یبسته اهداف مل»

 
 كسب و كار یو فضا یور، بهرهیرشد اقتصاد -5
 

 منطقه:  یسه با كشورهاین كشور در مقاییپا یرشد اقتصاد 5-5
 یاقتصاد یهااستیو س یر نظم نهادیعملكرد اقتصاد هر كشور است كه خود تحت تاث ن شاخصیترمهم ید ناخالص داخلیتول

 . مینسه كیر كشورها مقایت سایاتر خواهد بود كه آن را با وضعیگو ین شاخص هنگامیاست. ا یحاكم بر اقتصاد مل
ك و ی، ژئوپلتیعی، طبی، انسانینات مادها و امكاها، فرصتتیموقعران با توجه بهیساله، ا 50اندازسند چشم یكردهایرو براساس

د ین مدت؛ ارزش تولیان ایش گذارد تا در پایرا به نما یدرصد 5حداقل  یرشد اقتصاد 51د از آغاز سال یك خود، بایژئو استراتژ
 3 یبااله، عربستان، امارات یهمچون ترك یكشورهائ یكه رشد اقتصاد یكشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حال یناخالص مل

درصد  271و 275و  271برابر با 52تا  51 یران در سالهایا ی( رشد اقتصادیبانك جهان یگاه اطالعاتیباشد.)پایدرصد م
 انه( .یسال یها، گزارش یاست)بانك مركزبوده

هم در سطح  است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن یگذارهیرسرمای، متغیموثر بر رشد اقتصاد یاز عوامل اساس یكی
در دوره برنامه رشد ساالنه  یسنوات یهاحاصل از فروش نفت در بودجه یارد دالر از منابع ارزیلیم 1175برداشت

ارد دالر یلیم 73373سال گذشته دولت با مصرف حداقل 3كه در ظرف  یشده بود. درحال ینیش بیدرصد پ 7575یگذارهیسرما
ن رشد ی(. ایبانك مركز یهاو گزارش یسنوات یهااست )بودجهدرصد در سال رقم زده 272زان یرا به میگذارهیرشد اندك سرما

ن یدر ا یخارج یگذارهیاز سرما یریگل، بهرهین دلینا مساعد كسب و كار كشور است. به هم یامد فضایاندك در دوره فوق پ
اقتصاد كشور  یخارج یه گذاریسرمابه  یكه در صورت دسترس یاست. در حالم نا ممكن اما دشوار شدهییمدت اگر نگو

ع یتوز یآسان تر به مجار یو دسترس یدیتول یهابنگاه یتیریو مد یكیتكنولوژ یهاییتوانا یآن جهت ارتقا یایتوانست از مزایم
ون دالر یلیم 75030 یدر عمل به جا یخارج یگذارهیمند شود. جذب سرماها بهرهآن یدر شبكه جهان یتیمل افر یهاشركت

 یگذارهی، گزارش سازمان سرمایو دارائ یاست )وزارت امور اقتصاددهیون دالر رسیلیم 200زان یمطابق برنامه چهارم( به م)
رتبه  5001ن براساس گزارش انكتاد در سال یاند. همچندالر اعالم كرده اردیلیم 70 ین مبلغ را باالیس جمهور ایرئ ی(. آقایخارج

 یگذارهیزان جذب سرماین سال میكه در هم یاست. در حالبوده 733كشور  717ان یدرم یارجخ یگذارهیران در جذب سرمایا
 است.ارد بودهیلیم 071رانیارد دالر و در ایلیم 51در عربستان  یخارج

 
 ن اقتصاد كشور:یپائ یوربهره 5-5
نقش  یاست، همواره در رشد دراز مدت اقتصاد یژه عامل انسانید و به ویانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولیكه ب یوررشد بهره 

دالر و  23000بالغ بر  5002د در سال یقدرت خر یشرفته براساس برابریپ یكشور ها یعامل انسان یوراست. بهرهداشته یابر جسته
گاه یاست )پاغ شدهارد دالر بالیلیم 213به  5002د در سال یقدرت خر یكشور بر اساس برابرGDPاست. دالر بوده 55000ران یدر ا

ن یم ، با همیكن یتلق یشرفته را مالك استفاده از منابع انسانیپ یدر كشور ها یعامل انسان یور(. اگر بهرهیبانك جهان یاطالعات
 داشت. ید فعلیبرابر تول573زانیبه م یدیتول توانیمت شاغل یجمع
 یاز درآمدها یران به رغم برخوردارین است كه ایباط است، ار كشورها قابل استنیكشور با سا یسه رشد اقتصادیكه از مقا آنچه

متناسب با  یداشته باشد. فقدان رشد یدر سطح جهان یااست رشد قابل مالحظهن سه سال نتوانستهینفت، در ا یاردیلیها مده یارز
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از منابع روبرو ساخته كه خود را به  استفاده نامطلوبدهیگردد، كشور را با پدیق میران تزریا قتصادكه ساالنه به ا یمنابع ارز
 است.د نشان دادهیعوامل تول یورز بهرهیصورت رشد ناچ

انداز، شود. در سند چشمید حاصل میعوامل تول یورشتر و بهبود بهرهیب یهانهاده یریكارگق بهیشتر از طریب یواقع رشد اقتصاد در
درصد در سال است. اما  171عترینه رشد سریدرصد و در گز575معادل یادنه عیدر گز یوررشد بهره یهدف در نظر گرفته شده برا

ار كمتر از یبس یورر، رشد بهرهیبه اقتصاد كشور در سه سال اخ ینفت یق درآمدهایانگر آن است كه به رغم تزریموجود ب یآمارها
است. افتهی یكشور تجلّ یو توان اندك رقابتو درآمد سرانه  یتر رشد اقتصادنین نرخ رشد اندك در سطوح پائیارقام فوق بوده و ا

برخوردار بوده  یورن مقدار رشد بهرهی(، از كمترAPO) ییایآس یورعضو سازمان بهره یان كشورهایران در میاست كه ا یگفتن
 (.یائیآس یورسازمان بهره یگاه اطالعاتیاست )پاافتهیو به رتبه آخر تنزل 

كنترل است. ها قابلها و سازماندر سطح بنگاه یدارد. عوامل درون یبستگ یرونیعوامل ب و یبه عوامل داخل یوربهره شیافزا
ها و جلب مشاركت زهیجاد انگین، ایت نویری، مدیدانش فن یریكارگ، بهیگذارهیكار، سرما یرویهمچون تخصص ن یعوامل

 هستند. یورش بهرهیافزا یبرا یدرون واملص مناسب منابع از عمده عیكاركنان، تخص
مدرن،  یهارساختیجاد و توسعه زیمناسب و ا یاقتصاد یمناسب كسب و كار، ساختارها یبه فضا یورمؤثر بر بهره یرونیب عوامل

ط مناسب جهت ی، شرایاو حرفه یفن یها، آموزشیسازیخصوص یهااستین و مقررات، سی، قوانیاست تجاریس
 یرونیاز عوامل ب یاریكند. بسیدا میپ یره بستگیو غ یاقتصاد سكیكاهش رو  یط امن اقتصادی، محیخارج یهایگذارهیسرما
ن یرد. بدون فراهم ساختن ایگیها قرار مدولت یریگمیو تصم یگذاراستیست و در دامنه سیها نها و سازمانطه عمل بنگاهیدر ح

كار وارتقاء  یرویت نیفیباالتر، بهبود ك یاقتصادنه رشد یمناسب آن در زم یآوردهاجه گرفتن از دستیو نت یورش بهرهیفضا، افزا
است و نقش دولت در عوامل ار دولت بودهیز در اختیها نها و بنگاهتیاز فعال یادیر نخواهد بود. بخش زیپذد امكانیقدرت خر

و  یدرون یهانهیت در زمدول یاقتصاد یهااستیباشد. اما متأسفانه سیتحت نظر خود قابل مالحظه م یهاها و بنگاهسازمان یدرون
 دهد.ید نمینو یوربهبود بهره یرا برا یانداز مناسب، چشمیرونیب

 یروین یوربهره یو ارتقا یریش رقابت پذی، افزایه گذاریسرما یاست به منظور بهبود فضاانداز، دولت موظف شدهسند چشم در
، یسازهمچون شفاف یاقدامات یاست در حوزه نهادانجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده یكار اقدامات اساس

ع در ین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریقوان یب و بهسازیع در تصویتسر ،یداز فساد اقتصا یرینه مبادله، جلوگیكاهش هز
ن یر طبق آخرد را در دستور كار خود قرار دهد. متأسفانه بیجد یهایآوردر فن یخارج یهاهیو جذب سرما یسازیخصوص

 727جهان  یان كشورهایو در م 57كشور(،  الهس 50انداز كشور )حوزه سند چشم 51ان یران در میا یاقتصاد یآمارها، رتبه آزاد
با مشكل  یخارج یهاهیران را در جذب سرمایت ای، موقعیاقتصاد یبه لحاظ آزاد یگاهین جاید چنیاست. بدون ترداعالم شده

ل به هدف یانداز نح شده درسند چشمیتصر ید و اقدامات اساسیجد یهایآوره در فنیبدون جذب سرما سازد.یمواجه م یاساس
 (.یگاه اطالعاتی، پایر نخواهد بود )بانك جهانیپذامكان یوررشد بهره

 
 نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: یفضا -8-5
كسب  یكسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضا یت فضایضع، ویورو بهره یش رشد اقتصادیاز عوامل مؤثر در افزا یكی 

 ،یانكها، اخذ اعتبارات بیت، استخدام كاركنان، ثبت شركت ها و دارائیشروع كسب و كار، اخذ مجوز فعال یو كار با چگونگ
دن كسب و یبر چ یاقراردادها و زمان الزم بر ی، ضمانت اجرایات، تجارت برون مرزیگذاران، پرداخت مالهیت از سرمایحما

 یر كشورها است. بانك جهانیان سایگاه نا مناسب كشور در میانگر جایها بن حوزهیران در ایت ایشود. وضعیم یریگكار، اندازه
كه در منطقه، رتبه عربستان یاست در حالاعالم داشته 715كشور،  757ان یران را در میرتبه ا 5005ن گزارش خود در سال یدر آخر

ران در یا یدر پ یبارتر است تنزل مرتبه پباشد. آنچه كه اسفیم 23ه یو ترك 33جان ی، آذربا21، عمان 12، امارات 25ت ی، كو72
 یران در فضایاقتصاد ا یامرتبه 30است. تنزل افتهیتنزل  5005در سال  735 هب 5001در سال  705ران از یاست. رتبه اسال گشته 3

باشد كه یرقابل قبول اقتصاد كشور میغ یوراندك و بهره یدر رشد اقتصاد یدیو كل از عوامل مهم یكیكسب و كار 
انگر آن یب یورو بهره یرشد اقتصاد زانیمن یمند شود. ابهره یارد دالر منابع نفتیلیم 731از  یبرخوردار یایاست از مزانتوانسته
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تر از وضع موجود را نیپائ یگاهی، در منطقه جاید ناخالص ملیتولمرتبه اول در  یران به جایساله، ا 50انداز است كه در افق چشم
گر. سازمان ید ئلاست، افزون بر مسا یاز مسئلهیران نیدر اقتصاد ا یسالمت مال یاپله 21ن رهگذر سقوط یخواهد داشت. در هم

 یاست. گفتنن كردهییتع 717ان را ریگاه ایجا 5005كشور در سال  750ن یدر ب یزان فساد اداریم یت در بررسیشفاف یالمللنیب
 است.بوده 51، برابر با 5001ران در سال یاست كه رتبه ا

ن صورت است كه دولت یدولت است. در ا یز در گرو اصالح چارچوب فكریش از هر چیكسب و كار، ب یت فضایوضع اصالح
ها و تیخود را اصالح كند و ظرف یاقتصاد یهاتاسیكار كرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و س یمناسب برا یتواند نهادهایم

تحقق  ینه برایكسب و كار زم یارتقا دهد. با اصالح فضا یاتوسعه یهانامهبر ین و اجرایتدو یخود را برا یتوان سازمان
باال تر  به رشد یابیو دست یورها، ارتقاء بهرهیگذارهیش انباشت سرمای، گسترش بازارها، افزایبخش خصوص یتوانمندساز

 شود.یفراهم م یاقتصاد
 

  یكاریاشتغال و ب -8
 ن و نابسامان كشور : یاشتغال پائ 5-8

است.  یتیو هو یدی، تولیسه بعد درآمد یتوان گفت كه اشتغال دارایار میبس یدارد. با ساده ساز یاشتغال وجوه و ابعاد گوناگون
ش بار یافزا ود یر كاهش تولیمخرب آن نظ یامدهایو پ یكاری، جامعه با بیط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافیدر شرا

بلند مدت  یهابی، كاهش مهارت و آسیت اجتماعی، گسترش محرومیانسان ی، از دست دادن آزادیاجتماع یهانهیهز یمال
 یزندگ یو فروپاش یات انساننده، از دست دادن ارتباطید به آیها و امزهی، از دست دادن انگیروان یهابیش آسی، افزایكار

ك ین همانگونه كه قابل استنباط است فقط یمواجه خواهد شد. بنابر ا یریت پذیو مسئول یماعاجت یها، كاهش ارزشیخانوادگ
تر ار مخربیآن بس یو اجتماع یروان یمنف یامدهایپ یكاریجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بیبعد ا

ر و فقدان یدر دهه اخ یژه دانش آموختگان آموزش عالیبه و یونیلیكار م یرویعرضه ن یریگل، شكلین دلیاست. به هم
د مورد توجه یاست كه با یرینده امر خطیآ یهات در دههین وضعیمناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم ا ییپاسخگو

كشور، موسسه پژوهش و  ین دانش آموز)آمار آموزش عالویلیم 71ون دانشجو و یلیرد. وجود سه میگذاران اقتصاد قرارگاستیس
ما  یك موهبت و فرصت برای یو آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش( تنها در صورت یآموزش عالیزیر هبرنام

 ین دانش تلقو حامال یه انسانید به مثابه سرمایند تولیم و آنان را در فرآیآنان بهره جوئ یشود كه از توان و تكاپویمحسوب م
به انتظارات آنان  یین صورت عدم پاسخگویر ایم، در غیباالتر توسعه را تجربه كن راحلزا و گذار به مرشد درون یهانهیكرده و زم

ت جوان و ین جمعیشود. به هر صورت ایما محسوب م یت ملیمنافع و امن یبرا ید و چالش اساسی، تهدیدر عرصه كار و زندگ
 یوفرهنگ یاسی، سی، اجتماعیاركان اقتصاد هبصورت مستمر و همه جانبه بر هم یان قرن حاضر شمسیتا پا كرده حداقللیتحص

 ر گذار خواهد بودیكشور تاث
 

 نده: یت فعال در آیرشد گسترده جمع 5-8
 یعموم یسرشماراست. بر اساس آنچه كه از  یت بازار كار نا كافیق وضعیدق یابیارز یها و اطالعات موجود برامتاسفانه داده

 یهاتیدر فعال یقابل استنباط است، به رغم انتظارات كارشناسان بازار كار، نرخ مشاركت منابع انسان 7352نفوس و مسكن سال 
 یزشیكسب و كار بر اثرات انگ یفضااز وجود و غلبه اثرات دلسردكننده ین مسئله حاكیاست. انكرده یر قابل قبولییتغ یاقتصاد

درصد است و  10در صد و در جامعه ما حدود  20شرفته بالغ بر یكار در جوامع پ یرویكار است. نرخ مشاركت ن ورود به بازار
 درصد است.  30ران یدرصد و مقدار مشابه آن در ا 22ت( در آن جوامع بالغ بر یبه كل جمع نب اشتغال )نسبت شاغالیضر
 2/52كشور حدود  یت فعال كنونیشود، جمعیكار در كشور اضافه م یرویون نفر به عرضه نیلیك میفرض شود ساالنه حدود  اگر

هزار نفر  200ك به یساالنه نزد 7352-7312جاد اشتغال در دهه ینكه متوسط ایگر با توجه به اید یون نفر خواهد بود. از سویلیم
توان ین میشود. بنابراینفر برآورد م ونیلیم 5771به یتعداد شاغالن كنون 7351و  7352 یهاسالاست و با فرض تداوم آن در بوده

ن یدرصد باشد. چن 72حدود  یكاریون نفر و نرخ بیلیم 1ك به ید نزدیكاران ما در حال حاضر باین استنتاج كرد كه تعداد بیچن
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ون همچ یی، ادعاهایكاریاشتغال و ب ینا مطلوب شاخص ها روندش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شك با توجه به یب ینرخ
 كرد.  یتلق یتوان جدیرا نم "ه عدالت ین كشور بر پایترشرفتهیپ"ل به یو ن ی، كاهش فقر اقتصادیبه عدالت اجتماع یابیدست

 
 :یكاریشاخص نرخ ب یینارسا 8-8
د چند یكبازار كار است، متاسفانه به رغم تا یدیكل یها و روندها در بازار كار، شاخص هال دادهیتحل ین ابزارهایاز مهمتر یكی

ا سه یدو  مشود كه اعالید مین تاكیاند. بنابر ان و محاسبه نشدهین شاخص ها هنوز تدویل گران بازار كار، ایار توسط تحلیباره و بس
ن ینفرسال كار، بنابرا 30معادل  یعنیك فرد ی یك شغل برایست. ین یدرك و فهم تحوالت مربوط به بازار كار، كاف یعدد برا
ون یلیك میش از یانه بیجاد سالیدرصد ، كه به منزله ا 70ر یز یكاریاگر مقامات مسئول در وزارت كار بر نرخ برود یانتظار م

، دركدام بخش ی، دركدام گروه شغلیت اقتصادین تعداد شغل: دركدام فعالیندكه اید بگویكنند، بایم دیاست، تأك یفرصت شغل
، كاركن مستقل، مزد و یت شغلیاست با چه وضع یدربخش خصوصاست. اگر جاد شدهیا یا تعاونی یا خصوصی یدولت

ا تمام وقت، ی، اشتغال پاره وقت یلیكدام سطوح تحص با، یلیبدون مزد، با كدام رشته تحص یلیا كاركن فامیر، كارفرما یبگحقوق
ن مشاغل در یزان است. ایم جاد شده چهیمشاغل ا یداریزان پایباشد و میم یر رسمیا غی یا موقت، در بخش رسمیاشتغال دائم 

 یبه جا یداخل ارك یروین ینیگزیزان و جایرفته چه ماز دست یشغل یاست، فرصت هاجاد گشتهیا روستا ایكدام استان، شهر 
 ییهاباشد بلكه برنامهیتحوالت بازار كار مطرح نم یار اصلیعنوان معبه یكاریگر نرخ بیاست. امروزه دزان بودهیچه م یخارج

مناسب كسب و كار مالك  یو فراهم بودن فضا یه گذاریسرما ییسته، گسترش و كارای، كار شایزندگ یارتقاء استانداردها یبرا
ن بازار را مورد توجه یا یو ثبات بخش تقاضا یداریزان پاید مین رو همواره بایشوند. از ایكار در نظر گرفته م زارمطلوب بودن با

آن  یبودن و شكنندگ یكالن بدون توجه به آثار آن در بازار كار به جهت بحران یگذاراستیقرار داد و از هرگونه س یجد
 كرد. یخوددار

 
 در بازار كار: یاستیس یهاهیتوص 3-8
 یاز آنان دانش آموخته آموزش عال یمیكار، كه حدود ن یروید نیبه عرضه جد یپاسخگوئ ین پرسش قابل طرح است كه برایا 

 یت هایمز"د با توجه به یجد یهاس بنگاهید همه تالش خود را به تاسیرسد بایاست؟ به نظر مگرفتهصورت  یهستند، چه تالش
گر یمعطوف كرد. به عبارت د "دانش بر شدن اقتصادها"و  "ها و محصولشدن بر بازار نهاده یآثار جهان"، "رانیاقتصاد ا یبنس

بر دانش در  یمبتن یهاس بنگاهید بر محور تاسیزود بازده باشد بلكه با یهاتواند بنگاهیجاد اشتغال نمیا یما برا یراهبرد اساس
ن یاست، باشد. چن یع و استفاده از دانش متكید، توزیم بر تولیطور مستقكه به یاقتصاد یعنیچارچوب اقتصاد دانش محور 

شتر یتوسعه هرچه ب یز دانش براج و استفاده كارآمد ایجاد، ترویرا به كسب، ا یبخش خصوص یها، مردم و سازمانیاقتصاد
مركب از  یستمیس یعنیا یوجود بخش دانش پو یونكن یایجاد اشتغال در دنیش شرط ایكند. پیق میتشو یو اجتماع یاقتصاد

ت اس ییهاگر سازمانیها و د، بنگاهیعلم و فناور ی، مراكز مشاوره، پارك هایاشهیبان اندیها، مراكز پشت، دانشگاهیقاتیمراكز تحق
 ند.ینما یبهره بردار یدانش جهان یتوانند از موجودیكه م
زود بازده و  یهاطرحالت بهیا ارائه تسهیاشتغال  یبازار كار مانند طرح ضربت یفعل یاست هایه بر سیتوان با تكیگر نمید نیبنابرا

باشد توجه كرد. یون شغل میلیك میازمند یكه ساالنه ن یاحل مشكل اشتغال در جامعه یبرا یك راهبرد اساسیعنوان اشتغالزا به
مورد نظر  یخاص یو در زمان ها یدر مناطق خاص یخاص یهاگروه یداشته باشند، برا ییها اصوال اگر كارااستین سیا

 رند . یگیگذاران بازار كار قرار ماستیكارشناسان و س
ها، ن گروهیبه ا یالت اعطائید تسهین است كه نبای، افعال بازار كار مطرح است یاست هایس یكه در راستا یگریمهم د موضوع

ن یدر دست است كه ا یبه خطر اندازد. شواهد یستم بانكیو س یژه در بخش پولیها به ور بخشیرا در سا یاقتصاد ییكارا
ز ین یتصاداق یهار بخشیدر سا یجاد نشده و اثرات مخربیا یها شغلآن یاعطا زده و ایخود به مصرف نرس یالت در جایتسه

شدن بازار مسكن  یها به بخش مسكن و بحرانن طرحیاز اعتبارات ا یمیحجم عظ یابیعنوان مثال راه است. بهگذاشته یبرجا
دانست.  یجاد فرصت شغلیرا مترادف با ا التیتسه یتوان اعطایچ وجه نمیجه به هیاست. در نت یاقتصاد ییاز عدم كارا یانمونه
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گر از مالحظات ید یكین یاند. بنابراشاغل یر رسمیكنند اغلب در بخش غیالت میكه در خواست تسه یداز افرا یاریبس یوانگه
و  لجاد شغیا یبه معنا یخود مطلوب است ول یباشد كه اگر چه در جا یر رسمیبخش غ یبه جا یبخش رسم ینیگزید جایما با
 ست. یكار ن یروین یش تقاضایافزا
د، اشتغال یشید به بازار كار اندیها صرفا نباآن یمناسب برا یشغل یجاد فرصت هایكار و ا یروین یونیلیمواجه شدن با عرضه م یبرا

ر كشورها در زمره یسه با سایكه در مقا ین نرخ مشاركت فعلیبا فرض هم یجاد اشتغال، حتین ایشود، بنابر اید حاصل میبه تبع تول
 یهان در عرصهینو یهاس بنگاهیو تاس یگذارهیموجود، سرما یدیت تولیكثر ظرفازمند استفاده از حداین است،ها ن نرخین تریپائ

 است.برندهشیكسب و كار پ یك فضایگسترده آنهم در  یاس هاید و مقیجد
 
كشورها فروش دارند و  یبرخ ید ناخالص ملیبه اندازه تول یكه از لحاظ مال یقدرتمند یهاد بتوانند با شركتیها بابنگاه نیا

ها در سپهر و ن بنگاهیكنند . بدون شك ا یكشورها برترند، رقابت و هماورد یاریك از بسیو تكنولوژ ین به لحاظ علمینهمچ
و  ین ارتباطینو یهار ساختین فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زی. اابندییمناسب رشد و نما م یستیز یفضا

ن توسط ینو یهاها و دانشوسته مهارتیپ یریاست. در گام دوم فراگها توسط حكومت یو اقتصاد یاجتماع یهاینهادساز
و  ینیخود كه با ارزش آفر یاجتماع فیها و وظانقش یفایان در ایالزم كارفرما یهایبندیخانوارها و در گام سوم پا یاعضا

 باشد. یاورند، میها را به وجود بنه ظهور و بروز خلق فرصتیزم ینیكارآفر
 

 دولت یاو بودجه یمال یهااستیس -3
 : ینفت یش اتكإ آن به درآمدهایدولت و افزا یاست مالیس یهاینا سازگار -3-5
كساله از برنامه توسعه ی یبرش ین سند قانونیكند. ایدا میپ یبودجه كشور تجل یشتر در قالب سند قانونیدولت ب یمال یهااستیس

ن، یساله كشور تدو 50انداز برنامه و سند چشم یكل یهااستیس یكردهایرو د در چارچوبیز بایپنج ساله است. برنامه توسعه ن
 یوندیپد همیبا یو قانون ی، حقوقین رو در چارچوب مالحظات علمیرد. از ایقرار گ یابیب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیتصو

دهنده از عناصر شكل یكیدولت  یفكر ، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوبیمال یهااستین سیب یمیمستحكم و مستق
 باشد.یوندها مین پیا

ها به ها با بودجهبرنامه یكردهاین رویب یوندیانگر آن است كه مالحظات فوق در هم پیر بیران در سه دهه اخیاقتصاد ا تجارب
برنامه چهارم  یكردهایق رواست. مطاباز مسائل و مشكالت شده یاریز خود منشا بسین نیمورد توجه قرار نگرفته كه ا یدرست

همه جانبه  یوندیجاد هم پیا یبرا یاد تالش همه جانبه و گستردهیاهداف چشم انداز با تحقق یآن برا یكل یهااستیتوسعه و س
 گرفت. یبرنامه پنجساله صورت م یكردهایدولت با اهداف و رو یسنوات یهابودجه یكردهاین اهداف و رویب یدار تریتر و پا

دولت نهم در سه سال  یاو بودجه یمال یهااستیس یو اساس یار جدین گزارش انحراف بسیما در نگارش ا یهاینگران از یكی
چشم انداز و  یاسناد قانون یكردهاین و روین علم اقتصاد عدول كرده، بلكه از موازینه نه تنها از موازین زمیاست. دولت در اگذشته

ش حجم یدایموجب پ یو قانون ی، حقوقین علمین عدم تعهد دولت به موازیكه ا یطوره. باستز دور شدهیبرنامه چهارم ن
ن یربه چند مورد از این مدعا، در زیاست. جهت اثبات اكشور شده ید برایجد یاسیو س ی، اجتماعیاز مسائل اقتصاد یاگسترده

 شود:یانحرافات اشاره م
كه دولت نهم خود آن را  یاح بودجهیرت دارد، بلكه با لواین برنامه چهارم مغاعملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانو ارقام
ن متمم یخود از چند یهابودجه یاجرا یكه دولت نهم هر سال برا یطوراست. بهدا كردهیرت آشكار پیز مغاین كرده نیتدو

 27و  20 یدولت است. بر اساس بندها یاز چارچوب فكر یگرین نشان دیكه ا استگرفتههه و مجوز خاص بهریبودجه، اصالح
 است:ل مقرر شدهیبرنامه موارد ذ یكل یهااستیس

 ن منابع و مصارف دولت.یو تعادل ب یاو بودجه ی: اهتمام به نظم و انضباط مال 20 بند
د نفت یو اختصاص عوا یاتیمال ین آن از محل درآمدهایبه نفت و تام یجار یهانهیهز یقطع اتكا ی: تالش برا 27 بند

 .یو بازده ییبر اساس كارا یه گذاریبه توسعه سرما
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 ید اعالم كرد دولت و مجلس شورایگرفت. متأسفانه بایدولت قرار م یمال یهااستیفوق سرلوحه بودجه و س یكردهایرو دیبا
ر ینظین فرصت بزرگ و بیامت نفت، یش قین راستا حركت نكردند، بلكه به خاطر افزایژه دوره هفتم(، نه تنها در ای)به و یاسالم

از ضعف ها و  یكیل به یهنگفت حاصل از فروش نفت، تبد ینه گرفتن همه جانبه درآمدهایار مخرب در به هزیبس یكردیرا با رو
 ی، اتكایاتیشتر بودجه به منابع مالیب یاتكا یكرد دولت ، به جایران نمودند. در رویاقتصاد ا ینه شده برایو نهاد یجد یدهایتهد
حاكم بر آن دولت مكلف  یكل یهااستیم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سیگررا نظاره ینفت یه جانبه و روز افزون به درآمدهاهم

 یارد دالر( از درآمدهایلیم 1177ارد دالر )جمعاً یلیم 7273و  7272و  7275ب مبالغ یبه ترت 51و  52، 52سه سال  یاست طبوده
 ینه كند. در حالی(، هزینه جارینه هز یعمران یهاتیشتر در حوزه ظرفیساالنه خود )آنهم ب یهادجهحاصل از فروش نفت را در بو

از بودجه دولت در سنوات فوق  یدارد و عملكرد بخش یامهم توسعه یكردهاین رویاز ا یكه عملكرد بودجه نشان از انحراف جد
ارد دالر كه یلیم 3272زان یبه م یانحراف یعنیارد دالر( یلیم 71572زان یه مارد دالر )حداقل بیلیم 23و  12و  1172است از عبارت بوده

ن اضافه یشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. ایب یات و اتكایبودجه دولت به مال یكاهش اتكا ین به معنایا
به بخش  یالت ارزیارائه تسه یو براشد یم یكشور نگهدار یره ارزید در حساب ذخیبا یقانون یكردهایها كه طبق روبرداشت
 دار كشور كرد.یاز موانع مهم رشد و توسعه پا یكیل به یاز بودجه دولت درآورد و دولت را تبد رد، سیگردیصرف م یخصوص

 
مكلف  برنامه، دولت یهاسال یط یاو بودجه یانضباط مال یبه منظور برقرار»دارد كه یقانون برنامه چهارم توسعه اعالم م 5 ماده

ش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، یافزا یارا به گونه یرنفتیغ ین شده از محل درآمدهایتأم یانهیاست سهم اعتبارات هز
برخالف «. ن گرددیتام یرنفتیغ یر درآمدهایو سا یاتیمال یق درآمدهایطور كامل از طر( دولت بهی)جار یانهیاعتبارات هز

ن یاست كه در تامدرصد بوده 12و  32، 10برابر با  52و  52، 51سنوات  یدر ط ینه جارین هزیر تامات ها دیكرد فوق سهم مالیرو
سال( و  3ارد دالر در ظرف یلیم 71372زان یارز و واردات به م وفورات بر واردات )به لحاظ یبر عهده مال ین مبالغ نقش اصلیا

 است.ها بودهر شركتیات بر عملكرد شركت نفت و سایمال
ن اقتصاد است. ییپا یریپذن و رقابتیپائ یوركسب وكار، بهره یانگر ضعف فضایب یاتیف مالیضع یهان نسبتیا یشكاف كالبد

ارد دالر به بودجه دولت یلیم 71572ن مبلغ حدود یارد دالر بوده از ایلیم 73172برابر 52تا  51 یسال ها یزان فروش نفت طیم
ست. یاز آن در دست ن یشد. اما گزارشیز میكشور وار یره ارزید به حساب ذخیدو رقم با نیااست. مابه التفاوت افتهیاختصاص 

از  یحت ینفت ینه كردن درآمدهایق ممكن در صدد هزیشده و به هر طر ین مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولیدر ا
بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و  خطرناكند ین، فراین چنیا یاست. در مداربر آمده یاربرنامهیو غ یرقانونیغ یرهایمس

سنوات  یكه در ط ید ناخالص ملیدولت به تول یهانهینسبت هز یرد. به موجب گزارش بانك مركزیگی، شكل م یبخش خصوص
 ند به بزرگین فرایاست. ادهیدرصد رس 5172زان خطرناك یر به میسال اخ 3 یاست طدرصد بوده 7275برابر با 7312-53ساله  5

 است. ركارآمد دولت، منجر شدهیغ یساالروانیشدن نظام د
( و دولت یمدن یو نهادها ینده نگر، مشاركت جو )با آحاد مردم، بخش خصوصیساختن دولت آ یند به جاین فرایا نیهمچن

ف خود و یم وظاغفلت گسترده در انجا یخطا یش دولت مداخله گر همه جانبه و دارایدایكننده امور موجب پتیگر و هدامیتنظ
است كه بدون زحمت نفت باعث شده یاز درآمدها یریگاست. بهرهبازار و مردم شده یمداخله گسترده در امور خصوص یخطا

ف رشد یركارآمدتر شود و موجبات تضعیش غیش از پیب یمیو تنظ یتی، تثبیعی، توزیصیآن در امور تخص یدولت و كاركردها
 كسب كار كشور را به وجود آورد. یدر فضا ی، و نارسائیور، بهرهیاقتصاد

 
 :یره ارزیفراموش كردن حساب ذخ - 5-3

 ین منظور بوجود آمد كه سقفین حساب به ایادكرد. ایگاه آن یت و جایكشور و اهم یره ارزید از حساب ذخین راستا بایدر هم
 ارن درآمدها همویز ایول زمان به رغم افت و خر مخارج آن را در طین كند و مسییتع ینفت یدولت از درآمدها یهابرداشت یبرا

د به صورت یآن با یاز موجود ین حال بخشیكند و در ع یرین حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیب قرار بود این ترتیسازد. بد
قانون ساله و  50انداز خود را به سند چشم یبندیگرفت. اگر دولت نهم، پایقرار م یار گسترش بخش خصوصیدر اخت یوام ارز
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ارد دالر به یلیم 720مبلغ  52تا  51سال  3 یحاصل از فروش نفت در ط ید از درآمدهایبا نداد، تا اكنویبرنامه چهارم، نشان م
ارد دالر یلیم 7172مبلغ 52ان سال ین حساب را در پایا یزان موجودیم یشد. متأسفانه بانك مركزیز میوار یره ارزیحساب ذخ
ا در دوران وفور یل گرفته بود. گویتحو یاز دولت قبل ااست كه دولت نهم آن ر یش معادل با مبلغیب است كه كم واعالم كرده

 یازان مصارف بودجهیبا در نظر گرفتن م یاست كه حت ین در حالیاست. از نشدهیوار ین حساب وجهینفت، به ا یارز یدرآمدها
 . شدیمارد دالر یلیم 22زان یبه م یره ارزیساب ذخبه ح یزید واریارد دالر ، باز بایلیم 71572دولت به مبلغ

 یح داده شد و شعارهایخاص خود كه توض ی، آن است كه دولت در چارچوب فكریمال یهااستیدر حوزه س یانیپا سخن
ت و به جز اتكا به نف یادهد، چارهیخود داده و م یارتوسعهیمقاصد غ یكه به توده مردم برا یالوصولسهل یهاو وعده یمردم

و بزرگ شدن اندازه  یش بودجه جاریهمچون افزا یارتوسعهیغ یهادانیدر م ینسلن ینه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بیهز
دولت نهم را  یاست مالین سیتوان اینده چگونه مین است كه در آیكشور ا یش رویو مهم پ یدیدولت ندارد. اكنون سؤال كل

مت یا اگر قیبدون نفت جواب داد؟ و  استشده ینه جاریو هز یدر ساختار و كاركرد بودجه عموم یاكه منجر به ابعاد گسترده
د كرد؟ با توجه به یات چه باین بودجه گسترده و بدون اتكا به مالیا ین مالیتأم ینبود برا یگریا درآمد دیافت وینفت كاهش 

 خواهد.یعاجل م ین پرسش جوابیا یدالر كنون 20ریمت هر بشكه نفت به زیو كاهش ق یجهان یو اقتصاد یبحران مال
است. تا  یزیربودجه نظام، همان اصالحی، نقطه شروع كار اصالحیو دولت نفت ینفتازمشكل مزمن بودجه  یرهائ یبرا شكیب
 رممكن است.یست، بلكه غیتنها مقدور ننه یاصالح یهارگامین امراصالح نشود، شروع سایا
 

 یتجارت خارج یخارج و چگونگ یایتعامل با دن -0
 خارج:  یایزا با دندار و تنشیتعامل ناپا -5-0

دولت نهم با  یت چارچوب فكریك استوار است. ضدینده نزدیدرآ یكنون ینظام جهان یتفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاش
عنوان  ولتن دیدرمجامع مختلف توسط مسئولو اقتصاد بازار به كرات و  ی، دموكراسیسم اقتصادیبرالیو ل یجهان یه دارینظام سرما

همچون نظام  یدارهیشود، نظام سرمایرود كه تصور میش میت و باور تا آنجا پین ضدیست. این یاست و نكته پنهانشده
مات یها و تصمیزیربه جهت برنامه ییبه تنها یالمللنین تفكر و عرضه آن در مجامع بید. ایفرو خواهد پاش یبزود یستیالیسوس

 یجهان یك جامعه آرمانین تفكر مربوط به تحقق ینه است. اگر ایكه در بر دارد، خطرناك و پر هز ی، و اجتماعی، اقتصادیاسیس
است یبود و در سید میق تبادل افكار و عقایاز طر یمنیاهر یروهایان نیر و به زیخ یروهایر موازنه قوا به نفع نییدر طول زمان و تغ

ن طرز فكر در ذات خود به تنش در یبود. ایر و تحقق آن ممكن میپذ هیتوجآن  یهانهید هزیگذاشت، شایمن یقیر عمیروز تاث
 یاز نظام جمهور یان چهرهیرا در بر دارد. ارائه چن یشود و عكس العمل جامعه جهانیترجمه م یگریو نظام ین المللیمناسبات ب

 است. ینیسنگ یو اجتماع یاسی، سیاقتصاد یهانهیمستلزم پرداخت هز یاسالم
 یتحقق رشد اقتصاد یر اقتصادها برایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایدر جهت حما یاگسترده یو تجرب ینظر شواهد

شده امروز وجود دارد. همانطور  یجهان یایكشورها در دن یو فرهنگ ی، فنیعلم یهاتیظرف یبه رفاه باالتر و ارتقا یابیباالتر، دست
تواند در صحنه تعامل یك كشور است كه می یت برتر جهانیاست. موقعد قرار گرفتهیتأك ردساله مو 50انداز سند چشمكه در 

بزرگ  یهاقدرت یآن باشد. در باز یدتیو عق یفكر یهاش برد آرمانیو پ یازات باالتر اقتصادیمنجر به كسب امت یجهان
گاه یاشاره كرد. جا یه و مالزیبه عملكرد ترك انتویم یاسالم یسطح كشورهان و هند، و در یتوان به عملكرد موفق كشور چیم

نفت و گاز در صحنه  یاز منابع كاف یو برخوردار یاسیو س یاقتصاد یای، جعرافیت تمدنیكشور به لحاظ موقع یبالقوه اقتصاد
و  یرعلمیغ ید در چارچوب فكریا بار ین عقب افتادگیاز ا یت بالفعل آن است. بخشیار باالتر از موقعیجهان بس یاقتصاد

 دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد. یرعملیغ
گر و جذب ید یكشورها یعلم یهاشرفتیها و پیآورتواند استفاده از فنیآورد تعامل با جهان خارج مره یصحنه اقتصاد در

د. حاصل جمع ینماید را فراهم میعوامل تول یباالتر برا یوررهشتر و بهیه بیت انباشت سرمایباشد كه در نها یخارجیگذارهیسرما
 د.ینماین میكشور تأم یبرتر را برا یت جهانیباالتر و موقع یصادن دو عامل است كه رشد اقتیا
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و ساختار  ییایت خاص جغرافیران به لحاظ موقعیاقتصاد ا یفوق ضرورت تعامل با جهان خارج برا یل عمومیبر تحل عالوه
به  ید. اقتصاد نفتینمایفاء میرا ا یاكنندهنییكشور نقش تع یاقتصاد یهاتیبوده و در مجموعه فعال یاتیار حیآن بس یاداقتص

بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت  یهانفت و جهشمتیر قیاخ یهاشیاست و افزاصادرات و واردات گسترده وابسته
ن اساس یاست. بر همشتر نمودهیو اقتدار كشور را ب یتوانمندساز یاز آن برا یاتوسعه یریگخارج و بهره یایدقت در تعامل با دن

خارج بر اساس اصول عزت  یایبر تعامل با دن یمحور یدیتأكبرنامه پنجم  یاسناد مقدمات یدر سند چشم انداز و برنامه چهارم و حت
 است. وحكمت و مصلحت شده

كشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع  یرفت كه موجب بهبود تعامل اقتصادگصورت یبرنامه سوم اقدامات عمل در
كسان یاقدام نمود. با یتجارت خارج یدرجهت آزادساز یگمركتعرفه یهاو كاهش دادن دامنه نرخ یتجارت خارج یارتعرفهیغ

شد یمه مربوطیحساب سرماكه به یی. تاجان راستابرداشته شدیدرا یگام مهم دهت شیشناور هدا ینرخ ارز واتخاذ نظام ارز یساز
 یترمناسب یبسترحقوق 7357درسالیخارج یگذارهیب قانون سرمایگرفت. با تصومحتاطانه صورت یحركت درجهت آزادساز

 شد. دركشورفراهمیخارجمیمستق یگذارهیسرمایبرا
جهت تعامل  یژه و راهبردید ویساله، تأك 50انداز حاكم بر كشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم یطیط محیشرا در

ب یزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویردار و بالنده كشور مدنظر برنامهیفعال و مؤثر كشور با جهان، جهت تحقق توسعه پا
ش قرار نداد و آن یكار خوران را سرلوحه ینظام ا ین اسناد حقوقین مهم و اید. اما، دولت نهم نه تنها این مراجع كشور رسیتریعال

 شه خود كرد.ین راهبرد پیبا ا یرت جدیدر مغا یكردهائینكرد، بلكه در اظهارات و در عملكردخود رو یاتیرا عمل
ر هوشمندانه با جهان خارج عالوه بر یبرنامه پنجم تعامل غ یان راهبردهایا به بیخارج و  یایانه با دنیزگرایتعامل ست حاصل
كه  یطوراست. بهل كردهیرا به اقتصاد كشور تحم ینیسنگ یهانهیگر، هزید یبالقوه تعامل با كشورها یدهاآورت از رهیمحروم

نه چندان  یهاق واسطهیاز واردات و صادرات كشور از طر یت سازمان ملل، بخش بزرگیامن یاشور یهامیل تحریامروزه به دل
شود كه عالوه یگر از جمله امارات انجام مید یق كشورهایر با جهان؛ از طربر و كُندكننده تعامل روان اقتصاد كشومطمئن و زمان

ش یاست. افزادهیتمام شده صادرات و واردات كشور گرد تمیق یارد دالریلین میش چندیشتر، موجب افزایسك بیل ریبر تحم
 یهامه و حمل و نقلیسك، بیط به رمربو یهانهیواسطه، شامل هز یهاشركت یه سود اضافیعالوه بر حاش ینه مبادالت خارجیهز

 یهانهیو هز دهیبا مشكالت عد یو عموم یز در بخش خصوصیگر نید یبا كشورها یاست. نقل و انتقاالت بانك یاحتمال یاضاف
كم  یبالعوض به خانوارها یاهیتوانست هدیم یگران خارجگزاف به واسطه یهانهین هزیمواجه است. عدم پرداخت كل ا یاضاف
 یایرهوشمندانه دولت نهم با دنیكه تعامل غد كشورباشد كه قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آندرآم

ه با اقتصاد یهمچون امارات، ترك یبیرق یتر اقتصادهاآن است، باعث رونق و تعامل گسترده یچارچوب فكر زخارج كه برخاسته ا
 است.شده یجهان

 
 ان كشور: یبرد به ز -كرد باخت یرو با یتجارت خارج -5-0

مالحظات  یدارا یلیط انقالب و جنگ تحمیبه لحاظ فضا و شرا 21خارج در دوره بعد از سال  یایران با دنیا یتعامالت اقتصاد
ن یكشور از ا قتصادران با جهان به وجود است و ایرا در تعامل فعال ا یهائتیاست كه محدوددهیگرد یاسیك و سیدئولوژیا

و  یاسیر وخامت مناسبات سیاخ یهاكا بعد از انقالب و در سالیامر یاقتصاد یهامیاست. تحرشده یجد یهابیرهگذر دچار آس
ران با یا یگسترش مناسبات اقتصاد یرا برا ییهاتیران محدودیه ایت علیامن یشورا یهامیغرب و تحر یایكشور با دن یاقتصاد

 . استودهل نمیجهان تحم
ت یرینرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مد یكسان سازیخوشبختانه  یو مال یط محدودكننده فوق از بعد مبادالت تجاریشراكنار  در

 یریارز بر رقابت پذ یاست. نرخ واقعكشور بوده یل و بهبود تعامل تجاریدر جهت تسه یادیتا حدود ز یمبادالت ارز یشده برا
ب در یرق یمت كاالهایشود نسبت به قید میكه در كشور تول ییمت كاالهایدارد. اگر ق یان كنندهییر تعیتاث یكشور در بازار جهان

ز از جمله یخنفت یكه در كشور ها ییشود و بالعكس. اما از آنجایكشور افزوده م یریابد، بر رقابت پذیكاهش  یبازار جهان
 یبه جا یاست ارزیشود و سین مییعوامل برونزا تعر یتاث تو تح یاست ارزیمستقل از س یران، درآمد حاصل از صادرات نفتیا
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، یرد، در دوران رونق نفتیگیدولت قرار م یو پول یاست مالیرد در خدمت سیقرار گ یاست تجاریكه در خدمت سآن
 ابد.ییاقتصاد كشور كاهش م یریپذرقابت
كشور،  یارز یسابقه درآمدهایش بیه افزایآن است كه در سا یایدر چند سال اول برنامه چهارم گو یدوران رونق نفت تجربه

د یر با خریرا از دست داده و ناگز یاست پولیط مهار سین شرایدر ا یاست. بانك مركزمتوسل شده یانبساط یاست مالیدولت به س
 یفشارها مهار یت دولت براین وضعیاست. در اش دادهیافزا یاسابقه یرا به نحو ب ینگیمازاد دولت عرضه پول و نقد یارزها
مهار تورم به كار  یبرا یعنوان لنگر اسمارز را به یعمال نرخ اسم یش گرفته و بانك مركزیواردات را در پ یآزاد ساز یتورم
 1775است از هر دالر  یانگر توان رقابتیارز كه ب یقیحق خهاست و نرافتیجه، توان رقابت اقتصاد كشور كاهش یاست. در نتبرده

الن واردات كشور به شدت یكرد بین رویجه ایهاست. در نتافتیتنزل 7352ال در سال یر 2555به هر دالر  7357ال در سال یر
 ( . یكارشناس یهااست)برآوردافتهیش یافزا
د توجه یبرخوردار بوده، اما با یز ازرشد درخور توجهین یرنفتیكشور صادرات غ یمدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتنیا در

گر آن مربوط به یاست و بخش مهم دصورت گرفته یمیو پتروش یعانات گازیش از صادرات مربوط به مین افزایداشت كه ا
 برند. یبهره وافر م یانرژ پنهانارانه یبر است كه از  یانرژ یمحصوالت صنعت

ن صادرات یانگیست كه ما ین در حالیاست. اارد دالر بالغ شدهیلیم 20ش از ین ساالنه واردات به بیانگیسه سال گذشته م در
ارد دالر یلیم 1/73در دوره فوق از  یو فلزات اساس یعانات گازیو م یمیارد دالر و با احتساب صادرات پتروشیلیم 2حدود  یرنفتیغ

ا به عبارت یو  یخارج یبازرگان یرنفتیتراز غ یش كسریافزا ین به معنای( . ایانه بانك مركزیسال یهااست )گزارشتجاوز نكرده
 پر نوسان نفت است.  یاقتصاد كشور به درآمدها یش اتكایوشنتر افزار
 یواردات كاالها یت ارز ارزان برایاز مز یقابل مبادله در بازار جهان ید كننده كاالهایتول یهاز بخشین یدات داخلیمنظر تول از

اند. از دهیمواجه گرد یخارج یقابت كمرشكن رقبابا ر یو صادرات یاند، اما دربازار داخلمند شدهخود بهره یاو واسطه یاهیسرما
از  یاست و در برخدهیانجام یقابل مبادله در بازار جهان یدر بخش كاالها یفوق به رشد كمتر اقتصاد یهااستینرو اتخاذ سیا

 است. د منجر شدهی، به كاهش تولیت صنعتیفعال یهاشاخه
در نظر دارد  یبا خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصاد یانت نامساعد مبادالت بازرگین وضعیكه در اآن جالب

خواهد با استفاده از لنگر  یرسد كه دولت مین به نظر میرا در دستور كار خود قرار دهد. چن یپول مل یش ارزش خارجیافزا
خواهند در  یم یش ارزش پول ملیافزان گمان درست باشد طرفداران ینده در كشور مقابله كند. اگر اینرخ ارز، با تورم فزا یاسم

ز با فروش ارز در بازار یبكاهند. در سمت تقاضا ن یتورم یاز فشارها یواردات یق واردات ارزان كاالهایسمت عرضه اقتصاد از طر
مبادالت بر  یاگسترده یبیآثار تخر یاستین سی. چنبكاهند ینگیر مخرب آن بر نقدیو تاث یر بانك مركزیه ذخایرو یش بیاز افزا
 ران خواهد داشت.یدات ایر كشورها و تولیكشور با سا یتجار

 
 یه و ارزش پول ملیبازار پول، بازار سرما -1
 :یاز نظام بانك ینا آگاه 5-1
را در مجموعه  یاكنندهنیینقش تع یل مبادالت اقتصادیو تسه ینه منابع مالیص بهیع و تخصیكشور به جهت تجم یهابانك 

ب فراوان یها دچار آسبانك یو كاركرد ی، ساختاریدارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهاد یصاداقت یهاتیفعال
 است.شده

ب نظام یاست كه حاصل آن تخرشده ییهااستیمات و سی، منجر به اتخاذ تصمینادرست دولت نهم در مورد نظام بانك یباورها
بر ار دشوار زمانین نهادها و قواعد حاكم برآن بسیا یآت یآن است. بازساز یدهاب اقتصاد و نهایق آن تخریو از طر یو بانك یپول

د پول یش نرخ تورم و كاهش قدرت خریروزمره مردم افزا یز در زندگیها ناستین سیا یو آن موسجه ملینه خواهد بود. نتیو پرهز
 مات عبارتند از:ین تصمیا ینیق عیاز مصاد یاست. بعضها بودهآن

استقالل  یف عملی، تضعیبانك مركز یاستیدر ابالغ بسته س یر طوالنی، تاخینان در نظام بانكی، و عدم اطمیفیبالتكل ،یثباتیب
رات یی، تغیات موسسات مالید در سالمت عملیجاد تردیدولت، ا یااست بودجهیس یبرا یل آن به ابزاریو تبد یبانك مركز
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كاهش نرخ سود  ی، تالش براینگیش نقدی، افزایمال یهاتیخالت دولت در فعالد یستردگها، گران بانكین مدییشتابزده در تع
در بازار پول و  یمنف یقیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیها در توزبه بازده پروژه یش از كاهش نرخ تورم، كم توجهیپ یرسم
جاد یمختلف بازار پول و ا یهادر بخش قابل مالحظه نرخ سود یهاوجوه، تفاوت ید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضایتشد

د یو تشد ی، تالش در جهت كاهش نرخ ارز اسمیبدهكاران به نظام بانك یو كل یجزئ یبار، بخشودگانیگسترده و ز یهارانت
 مدت بلند، عدم توجه به ضرورت تعادل یو خارج یداخل یسوداگران مال یجاد رانت گسترده برایران، ایاقتصاد ا یهلند یماریب

 ین شورا، رجعت به نظام بدویا یدولت و انحالل عمل یون اقتصادیسیپول و اعتبار در كم یكشور، ادغام شورا یهاتراز پرداخت
بزرگ  یهاالحسنه مهر و تالش در جهت ادغام بانكل بانك قرضیو وام با سكه طال، تشك یگذارق سپردهیاز طر ییپول كاال

، توجه به حذف سه صفر از واحد یك موسسه اقتصادیعنوان الحسنه و بانك بهندوق قرضان صیم زین بانك. عدم تمیكشور در ا
د، یوتول ینگیدرمورد رابطه نقد یاقتصاد یهاهی، برداشت نادرست از نظریو مال یش از برقراركردن انضباط پولیپول كشور پ

 .یقیحق یانتقال یهاوتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت یكاریب
ن بخش از جمله قبول نقش یمات مرتبط با ایدر تصم یاقتصاد یهایاز توجه به قانونمند ییهانشانه 52مه دوم سال یاز ن وشبختانهخ

ت ی، محدودیها از منابع بانك مركزنامحدود بانك یها، محدود كردن برداشتینگیرشد نقد یدر تورم، كنترل نسب ینگینقد
ت اصول بانكدار ی، رعایدولت یهاها در بانكش نرخ سود سپردهیوجوه، افزا ین بانكیبازار ب داجیمسكن، ا یتقاضا یاعتبارات برا

شود. اما یمشاهده م ین المللیب یهامیتحر یارد دالریلیتر به ابعاد چند م ی، و توجه جدیبانك مركز یو نظارت یاستیدر بسته س ی
 متوقف شد.  یمركز كنس كل بایر رئییبا تغ یش از اثرگذاریمتأسفانه ظاهرا پ

ژه از ینادرست به و یاز بهبود اصالح روندها ییهانشانه یقرار دارد ول یدر سطح نامطلوب 52عملكرد بازار پول در سال  حاصل
 7352سه با سال یاست كه در مقادهیال رسیون ریلیتر 7210به رقم 52ان سال یكشور در پا ینگیگردد. نقدیمشاهده م 51اوائل سال 

به  یر دولتیبخش غ یدرصد، نرخ رشد كل بده 3371،  7352درسال  ینگی. نرخ رشد نقددهدیمرا نشان  %5171عادل م یرشد
ن یدرصد بود. ا 1771معادل  7352ن رقم در سال یاست. ادرصد بوده 3271در حدود 7352در سال  یو تخصص یتجار یهابانك

باالتر از سطح مطلوب آن است و موجب  رایبس یاست، ول یخصوصبخش  یو بده ینگیكاهش نرخ رشد نقد یایارقام گرچه گو
 (.یانه بانك مركزیسال یهاخواهد بود )گزارش یتورم یادامه فشارها

 5271به  52سه با خرداد یدر مقا 51ان خردادیدرصد و در پا 7571به 52درصد بود كه در سال  7371در حدود 52تورم در سال  نرخ
ك سال ینرخ تورم در فاصله  یدرصد 20ش یدرصد بود. افزا7277شیك سال پیكه رقم مشابه  است یاست. گفتندهیدرصد رس

است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از ز مطرح شدهین یمتیكه بحث اصالحات ق یطیراژه در شیگرفته شود، به و یار جدید بسیبا
درصد در 7071نرخ تورم ساالنه را از یست اقتصادمات نادریشود، چگونه تصمیا است. مالحظه میتورم دن ین نرخ هایباالتر
ماهانه  یهاو گزارش یبانك مركز نهایسال یهااست )گزارشرسانده 51درصد در خرداد 5071به رقم متوسط ساالنه 51سال

 (.یبانك مركز یمتیق یهاشاخص
در  یواردات یازهایاست. ندهیرد دالر رسایلیم 20ش از یبه ب 52گسترده ساالنه ارز به سبب واردات كاال و خدمات در سال  مصرف

نفت به سرعت كشور را دچار بحران  یهامتیدر صورت كاهش ق یا حتیو  یك تكان نامساعد اقتصادیدر صورت  ین حجمیچن
دالر در هر  20رینفت خام به ز یهامتیو كاهش ق یجهان یو اقتصاد یكه با بحران مال یتیها خواهد نمود. وضعتراز پرداخت

 (. یانه بانك مركزیسال یهانده محتمل است)گزارشیه وقوع آن در سال آبشك
 

 د: یه در ابهام و تردیبازار سرما -5-1
ه یدر حجم سرما یتواند نقش مهمیها میگذارهیسرما یبرا یسك مالیت ریریبلند مدت و مد ین منابع مالیه با تامیبازار سرما

ر ییتغ 7353ه از سال یداشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرما یورهرهش بینه منابع و افزایص بهیها و تخصیگذار
ست. عدم شناخت كامل مسئوالن از عملكرد ین یاقتصاد یهاتینقش خود در فعال یفایه قادر به ایجهت داده و بازار سرما

ك به چهار سال از بحران و یبه رغم گذشت نزد است كه، موجب شدهیاقتصاد یهانهیر زمیدولت در سا یهایه و نگرانیبازارسرما
بورس  یهاشتر مواقع شاخصیدر همه كشورها در ب یبماند. به درست یآن همچنان مبهم باق یهاتیله، افق فعایسقوط بازارسرما



53 

 یت اقتصادیاز وضع یتوان نمادیبورس را م یران هم ركود طوالنیرونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ا ینشان از چگونگ
با عرضه  ی، در مقاطع كوتاهیساز یو خصوص 11اصل  یاهاستیس یبا تالش در اجرا 7352نامطلوب كشور دانست. در سال 

 ار گذرا بود. ین مقطع بسیا یرونق در بورس مشاهده شد ول یبزرگ دولت یهااز سهام شركت یبخش
 ه عبارتند از:یحاكم در بازار سرما یهاچالش

به معامالت سوداگرانه در  یر كارشناسیغ یوجود نگاه منف -ه در اقتصاد توسط مسئوالن و مردمیگاه بازار سرمایشناخت جا عدم
 یاقتصاد یت هایبزرگ بودن سهم دولت در فعال -گذاران استهیسرما یسك برایت پوشش ریریاز مد یه كه بخشیبازار سرما

 -11اصل  یهااستیس یاجرا یكند-ت بازار سهامیریترده مدگس یدولت نترلك -یدولت یهات شركتیكشور به صورت مالك
عرضه سهام عدالت در  ینامشخص بودن چگونگ -ها در بورسم سهام شركتیعرضه مستق یع سهام عدالت به جایتوز ینیگزیجا

و  یدولت یانهاده یباال مسه -ر مجموعه سهام عدالتیز یهات صاحبان سهام عدالت بر شركتیریبازار سهام و نحوه اعمال مد
عدم استفاده از  -در بورس یقیت اشخاص حقیبورس و در مقابل محدود بودن فعال یدر معامالت روزانه و ارزش جار یشبه دولت

 فعاالن آن. یه برایبازار سرما یهاتیدر فعال یكید بورس و ارتباطات الكترونیجد یو نهاد یابداعات ابزار
 7352است. در سال  7352آن در سال  یت هایت مبهم فعالیانگر وضعیفوق ب ر مشكالتیبورس تحت تأث یعملكرد كم حاصل

د. در یرس 70055به  7352ان سال یاست. رقم شاخص در پابوده571و 3075بیرات ارزش معامالت و شاخص كل به ترتییدرصد تغ
در  ینانیانگر نااطمیتند آن ب یاهنوسان یشود. ولیمشاهده م75000 یباالدر شاخص تا حد  یخوب یروند صعود 7351اوائل سال 
 یرانی، مخابرات و كشتیمانند فوالد ساز یبزرگ دولت یهااز معامالت سهام شركت یرات ناشیین تغیه است. ایبازار سرما

 الیارد ریلیهزار م 12572ان سال بهیپا ربازار د یبود. ارزش جار یمنف یقیر حقیبازده سهام بر حسب مقاد 7352است. در سال بوده
 (. یانه بانك مركزیسال یهادهد)گزارش یرا نشان م یدرصد 7177رشد 7352ان سال یاست كه نسبت به پا

 
 و برداشت نادرست از آن:  یش ارزش پول ملیافزا 8-1

ال بر اساس قدرت یر یشود. در مقابل ارزش داخلیده میسنج یبا پول خارج یال بر اساس نسبت مبادله پول داخلیر یارزش خارج
باشند. ینم ادلكن ضرورتاً برابر و معیگر مرتبط هستند و لیكدین دو مفهوم گرچه با یگردد. اید آن در داخل محاسبه میخر

 یاست و ارزش اسمافتهیش یآن افزا یخارج یقیارزش حق یپول مل ید داخلیر به رغم كاهش قدرت خریكه در چند سال اخچنان
ن مفهوم در گرو عرضه و یكشور و دوم یارز ین مفهوم در گرو عرضه و تقاضایلاست. اومانده یآن نسبتا ثابت باق یخارج
د مشخص یابتدا با یش ارزش پول ملینرو در طرح مسئله افزایت نرخ تورم حاكم در كشور است. از ایكل كشور و در نها یتقاضا

ر هر حال هر دومفهوم ارزش پول ا هر دو است. دیآن و  یآن، ارزش داخل ی: ارزش خارجیت پول ملیشود كه مراد از تقو
ران یكته شود. البته دراقتصاد اید یتواند به صورت دستوریاست و نم یدرونزا و حاصل عملكرد كل نظام اقتصاد ییرهایمتغ
 ی، نرخ ارزینفت یارز یاست باتوسل به درآمدهاحاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در كوتاه مدت ممكن یجهت تعلق ارزهابه
را درمقابل  یمل ادكشور، اقتص یاست عالوه بركاهش توان رقابتین سینمود. اما ابلندمدت آن اعالم واعمال یر ازسطح تعادلتنییپا

 كند.یر میب پذیآس ینفت یمنف یهاشوك
 یتارده گرفتن قواعد رفیاست. اما مجلس و دولت با نادجاد شدهیا ینفت یمقابله با نوسانات درآمدها یبرا یره ارزیذخ حساب

به  ینفت یق درآمدهایكه تزر یاند بطورن حساب كردهیه از ایرو یشده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت ب ینیش بیپ
 است.اقتصاد كشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته

ه یجه بر انبساط و انقباض پاب آثار بودین ترتیات كسب نكند و به ایق مالیخود را از طر یكه بودجه دولت، منابع درآمد یزمان تا
دولت  یخواهد ماند. در دوره رونق نفت ی( برجایپول مل یكاهش ارزش داخل یعنیآن ) یو تورم یبه صفر نرسد، اثر انبساط یپول

سلب  یمستقل را از بانك مركز یپول یگذاراستیعمال امكان س یمازاد خود به بانك مركز یارز یاز درآمدها یبا فروش بخش
ل انعطاف یز به دلین یآورد. در دوره ركود نفتیرا فراهم م یتورم ید فشارهایو تشد ینگیه نقدیرویش بیو موجبات افزاكند یم

روبرو نگردد به استقراض از  یشود و اگر با مانع قانونیبودجه مواجه م یمخارج دولت در جهت كاهش، دولت با كسر یریناپذ
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ن امر مجددا یابد و همییش میافزا یاقتصاد مل یازهایبدون تناسب با ن ینگیت نقدین وضعیشود. در ایمتوسل م یبانك مركز
 آورد. یدر اقتصاد بوجود م یتورم یفشارها

دردستور  ینگیق كنترل نقدیتورم را از طر یگذارخود اعالم كرده هدف یو نظارت یاستیران در بسته سیا یكه بانك مركزآن با
است از لنگر ران دولت در صدد برآمدهیدرا یاست پولیبرس یاست مالیوتفوق س یه جهت موانع نهادكار خود قرار خواهدداد، اما ب

 كنترل تورم استفاده كند.  یبرا یارز با توجه به وفور ارز نفت ینرخ اسم
ست. ین یستمرارمعتبر، لنگر قابل ا یو پول یبدون كنترل مال یآن است كه لنگر ارز یایران و جهان گویانجام شده در ا مطالعات

 یقیمانند كاهش نرخ حق یخواهد ماند، بلكه عواقب نامناسب اقتصاد یجهان یهاباالتر از نرخ ین صورت نه تنها تورم داخلیدر ا
 ران را به دنبال خواهد داشت.یاقتصاد ا یهلند یمارید بیو تشد یتر شدن تراز تجارمین وخیارز و بنابرا

ه یران توجید و صدور كاال در ایبه قصد تول یه خارجیتورم در كشور، ورود سرما یباال یهانرخو تداوم  یش ارزش پول ملیافزا با
در دراز مدت قابل استمرار نخواهد  یش ارزش پول ملیابند كه افزاینان یاطم ینخواهد داشت. اگر عامالن بخش خصوص یاقتصاد
رود و در صورت یل میكشور تحل یر ارزیذخا یتین وضعید خواهد شد كه در چنیز تشدین شوره از كیل به خروج سرمایبود، م

 مت نفت، كشور با مشكل تراز پرداختها مواجه خواهد شد. ید قیكاهش شد
رد یش گیرا در پ یمهار تورم انضباط مال یقابل توجه فوق به اقتصاد كشور، دولت برا یاجتماع یهاانیل زیتحم یاست به جا بهتر

گران یكه د یراهشود دولت از ورود بهیه میبه نفت برهاند. توص یبان بودجه را از وابستگیر گركشو یاتیو با اصالح نظام مال
آن جامع  یدر معنا یش ارزش پول ملیكند. افزااند اجتناببردهیپآنجه بودنینتین به بیسنگ یهانهیاند و باپرداخت هزمودهیپ

است نه  یالمللنیب یهاق كاهش نرخ تورم به سطح نرخیت از طرینهاها و در بخشهیاقتصاد دركلكل یعملكردعموم یدرگرو
 و كوتاه مدت نرخ ارز. یش دستوریافزا

 
 :  یاستیس یهاهیتوص 3-1

كه  یطیژه در شرایبه و یاصالح امور در بخش مال ید. براینمایران توجه عاجل طلب میا یمال یجاد شده در بازارهایا یهاچالش
 تواند كارساز باشد:یر میز یهاهیها مطرح است، توصنهارایطرح هدفمند كردن 

جاد یحركت در جهت ا -یمال ینان در بازارهایجاد ثبات و اطمیا -ین استقالل بانك مركزیتام -پول و اعتبار  یشورا یایاح-
احتراز از كاهش نرخ ارز  -ید مالیجد یك و نهادها، و ابزارهایالكترون یاستفاده گسترده از بانكدار -یمال یتعادل در بازارها

تواند ساالنه حدود ده درصد باشد. یكه م یاقتصاد یهاتیمتناسب با رشد فعال ینگینقد شیافزا -آن یجیش تدریو افزا یاسم
 یبا جلب اعتماد و همكار یساز یع در خصوصیتسر -یو مال یپس از اعمال انضباط پول یق حذف سه صفر از پول ملیتعو

 آن در بورس. مالتمعا یت سهام عدالت و چگونگیریف مدین تكلییتع -یو خارج یگذاران داخلهیسرما
 

 و فقر یعدالت، نابرابر -5
 كرد عدالت: یتر در مقابل روو فقر گسترده ینابرابر -5-5

 یراست محترم جمهویبارها توسط ر یو اقتصاد یتاكنون، عدالت اجتماع 51در سال  یاست جمهوریاز زمان انتخابات دور نهم ر
از  یبعض قبالًآن است كه  یدولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكر یكردهایاست. رود قرار گرفتهیمورد تأك

كرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان یش از سه سال از رویتوان با گذشت بیح شد. اكنون میآن تشر یهاجنبه
د كه ید دیاست. بادهین حوزه فرا رسیعملكرد دولت در ا یابی، زمان ارزینفت یارد دالر درآمدهایلیم 731كشور از  یبرخوردار

 است. مردم به ارمغان آورده یرا برا ییچه دستاوردها همعدالت محور دولت ن یشعارها
شاخص كه  ینیجبیقانون برنامه چهارم، ضر یسال دوم اجرا ین گزارش نظارتیمنتشره توسط مركز آمار و همچن یه آمارهایپا بر

ر در مناطق یو نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فق 52در سال  071370به  53در  07153ع درآمدها است از رقمیتوز یچگونگ
ر در یو نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فق 71732برابر به  71752از  یائو در مناطق روست 71712به73752از یشهر
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تورم  یاست. به علت سطح باالافتهیش یبرابر افزا 3713برابر به 3707از یابر و در مناطق روستائبر 5733برابر به 1725از یمناطق شهر
 است.بوده 52م تر از سال یو فقر وخ یت نابرابری، وضع52كشور احتماالً در سال 

ها آن یو ناتوان یواردات یر شدن كاالهایژه سرازیمت كاالها و خدمات و به ویبا مشاهده ق یت كنونیاز مردم در وضع یاریرا بسیز
ن احساس آنچنان گسترده شده كه یاند، ارتر شدهیاند كه نسبت به قبل فقداكردهین احساس را پین اقالم، ایاز ا یدر مصرف كاف

 یعو اجتما یت اقتصادین وضعیز با ایاند نن طبقه را داشتهیا احساس تعلق به ایمتوسط قرار داشته و  بقهكه در ط یاز افراد یبخش
ها و نابرابر شدن فرصت یدرصد 52در جامعه با تورم  یها گسترش رفاه نسبآن یرا برایكنند. زیرتر احساس میگاه خود را فقیجا

 شود. یفراهم نم
ثروتمندان  یشتر از فقرا برایبرابر ب 72ران یاقتصاد ا یالت دولتینكه تشكیبر ا یمبن یز با ارائه گزارشیمجلس ن یهاپژوهش مركز

 یدولت كاركردها یكردهایچرا برخالف رو یاست. راستت شناختهیرا به رسم یشتر شدن فاصله طبقاتیت بیكند، با قاطعینه میهز
ز یت را نیدر جهت عدالت بردارد، بلكه وضع یها نتوانسته گامن برنامهیاست؟ چرا نه تنها، ا نگونهیدكشور ب یاجتماع - یاقتصاد

ن خود را بزرگ ین چنیدر جامعه ا یكرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابرین كشور با داشتن رویاست؟ چرا در اتر كردهیبحران
دهد. در یرا نشان م یت بهتریوضع ینیب جیپردازند ضرین شعار میگر كه كمتر به اید یكه در كشورها یدهد در حالینشان م

ن یع درآمدها بیدر توز یشتریانگر عدالت بیاست كه ب 071 ب كمتر ازین ضری، اییاروپا یافته همچون كشورهایتوسعه  یكشورها
ن و یپیلی، هند، پاكستان، فیمالز ه،یدر حال توسعه مشابه، همچون ترك یاز كشورها یارین در بسیران است. همچنیمردم نسبت به ا

ران ین كشورها از ایدر ا ع درآمدیت عدالت و توزیاز آن است كه وضع ین آمارها حاكیاست. ا071ب كمتر از ین ضریز ایكره ن
 ار بهتراست.یبس

ن سه یژه در ایكارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به وعیكرد عدالت و باز توزیگرد اقتصاد كشور، از رون عقبیا لیدال
م دانست دولت نه یكردهایبعد از انقالب، بخصوص رو یهادولت یهااستیها و سو برنامه ید در چارچوب فكریسال گذشته با

داند یر میب پذیان اقشار آسیم ینفت یم درآمدهایع مستقیندارد. دولت نهم عدالت را در توز یوانهمخ یاو توسعه یعلم یكه با مبان
ن اقشار جامعه بكار یع تریان وسیع ثمرات آن میدار و توزیپا یجاد رشد اقتصادید در جهت ایبا ینفت یكه درآمدها ی. در حال

 د.ینمایآن را مشخص تر م ین دو نگاه و آثار تبعیر تفاوت ایات زحیگرفته شود. توض
 

 توسعه:  یهاكرد برنامهیكرد عدالت خواهانه دولت با رویتناقض رو -5- 5
نجا است كه هم یدرجامعه است. نكته در ا یبردن فقر و نابرابرانیو از م یل به رفاه عمومیدر علم اقتصاد ن یهدف توسعه اقتصاد

 یاقتصاد یهااستیس یآمدهایپ كشور،كی ینهاد یهاتیو فقر )عدالت(درست همانند ظرفیو هم كاهش نابرابر یرشد اقتصاد
توان چهار یتوسعه م یو تجرب یات علمید. در ادبیآیژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در میك كشور و به ویاست كه در 

 ص داد:یو فقر( را تشخ ینابرابر و عدالت )كاهش یكرد در رابطه با رشد اقتصادیرو
باالتر  یرا، تحقق رشد اقتصاد یواجتماع یاقتصاد یهااستی، كه هدف س«یرشد اقتصاد»به  یكرد متكی: روالف

 رود. یبه شمار م یبهبود سطح زندگ یبرا یشرط الزم و نه كاف یكه منطقا رشد اقتصاد یداند. در حالیم
وكاهش فقر از یبرابرراتحقق یواجتماع یاقتصاد یهااستیمقدم سهدف كه«عیعدالت و توز»به یكرد متكی:روب
 داند.یدار میپا یرشد اقتصاد یالزم برا یع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازیق توزیطر
كن یو ل توامان به رشد و عدالت است یابیدست یاست اقتصادین منظر هدف سی، از ا«عیتوز -رشد »به  یكرد متكی: روج

ش رفاه و درآمد یكشور، افزا ید ناخالص ملیدار، بزرگ شدن مستمر تولیپا یجاد رشد اقتصادیت ایت و محوریبا اولو
ع یل به توزیجهت ن ین رشد اقتصادیا یع اثربخش و كارآمد دستاوردهاین حال توزیدگاه در عین دیسرانه كشور. در ا

 رد. یگیمورد توجه قرار م یبرتر درآمد و ثروت و كاهش فقر و نابراعادالنه
ب توأمان رشد و عدالت است. یتعق یاست اقتصادیز هدف سیكرد نین روی، در ا«رشد -ع یتوز»به  یكرد متكی: رود
 ع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است. یكرد عدالت و توزین رویكن در ایل
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و  یرنده توأمان رشد اقتصادیدربرگ یاست كه راهبرددهع بویتوز-راهبرد رشد یعنیكرد سوم یانداز، روساله چشم 50سند كردیرو
 یجاد بسترسازید بر ایه اكیتوص یه اسناد مصوب قانونیروست كه در كلنی. از ا یجاد رشد اقتصادیت ایكن با اولویعدالت است، ل

ن رشد از یع ثمرات ایبه باز توز ین حال توجه كافیدار و بالنده و در عیع، پایجاد رشد سریا یبرا ،ین، سازمای، اداری، نهادیحقوق
، تعامل فعال با اقتصاد یبر دانائ ی، توسعه مبتنیع اقتصادیرشد سر یبرا یمناسب است. فصول بسترساز یمال یاست هایق سیطر

ه گایكرد مهم برنامه چهارم، در آنجا كه بحث جاین رویاست. در كنار ا دكرین رویبرنامه چهارم ناظر بر ا یریپذو رقابت یجهان
 یاست. امكانات عمومع بر رشد، انتخاب شدهیت داشتن توزی، اولویعنیرشد  -ع یمطرح است، راهبرد توز یو كان یعیمنابع طب

ند یش بتواند در فرایمردم دستاوردها حادآ یجاد رفاه و توانمندسازیع شود كه عالوه بر اید بدان صورت توزیها باارانهیهمچون 
 دا كند.یپ یشور تجلشتر، كیب یجاد رشد اقتصادیا

ه ی، ارتقاء سرمایاخالق، عزت نفس و كرامت انسان یهمچون ارتقا ییامدهایپ« رشد -ع یتوز»و « عیتوز -رشد » یكردهایرو اتخاذ
، ارتقاء اقتدار ید ملیش تولی، افزایو قانونمند یریپذتی، مسئولیاجتماع یهات شبكهی، تقوی، وفاق و انسجام ملیواجتماع یانسان

خاص خود درباره عدالت، عمال در  یرا در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فكر ندر سطح منطقه و جها كشور
 یكرد دستاوردهائین رویاست. حاصل احركت نموده یع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادیع و باز توزیتوز یكردهایر رویمس

كشور،  ینگیش نقدی(، افزایهنگفت نفت یاز درآمدها یارهارم )به رغم برخوردتر از هدف برنامه چنییپا یهمچون رشداقتصاد
 ر خط فقر است.یت زیش جمعیو افزا یقیحق یكاهش سطح دستمزدها

از به آن دارد كه دولت و یاز سفره اقتصاد است و ن یریگفراتر از شركت در بهره یزیعدالت در علم اقتصاد، چ یاجرا یتقاضا
ها، دار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلتیدالت گسترده و پاتحقق ع یت برایحاكم

، گسترش یمدن یت نهادهاین سرنوشت خود، تقوییدار مردم در تعیقانونمند و پا ركتهمچون مشا یو عمل ین علمینو یهاراه
با طبقات  یازمند ساختار اجتماعین اهداف نید. تحقق ایا فراهم نماها راز فرصت یریبهره گ ین حقوق برابر براینظام بازار و تضم

ت، ساختار، ید. ماهیآن را فراهم نما یبسترها نگردهنیش و آیك دولت دوراندید یاست كه با یباز و با حداكثر تحرك اجتماع
نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت  عدالت محور دولت یكردهایبا آنچه كه رو ین توسعه و عدالتیچن یریگند شكلیكار كرد و فرا

 است.
 

 هاارانهی، اصالح نظام یطرح تحول اقتصاد -3
 : یدولت با طرح تحول اقتصاد یهااستیرت سیمغا -5-3

 اعالم شد : 7351ر ماه سال یر در تیدولت نهم در هفت بند به شرح ز یطرح تحوالت اقتصاد یمحورها
. اصالح نظام 2،ی. اصالح نظام گمرك1،یش ارزش واحد پول ملی. افزا3 یو بانك یل. اصالح نظام پو5ها، ارانهی. اصالح نظام 7

 ع كاالها و خدمات.ی. اصالح نظام توز1، یوربهره ی. ارتقا2،یاتیمال
ه طرح یته یدا است كه دولت محترم براین پیافت چنیكه در همان زمان انتشار  یتحوالت اقتصاد یراست اول چارچوب كلیو از
 یهفتگانه طرح تحوالت اقتصاد یك از محورهایته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر یكم 2مركب از  یارخانهیدب

 یبرا یلیتفص یهاب آن، طرحیو تصو یو بررس یاصالحات اقتصاد یكل چوبه چاریاست. دولت در صدد است پس از تهنموده
شود . دو نكته قابل تامل  ییمصوب اجرا یهاوم قرار است طرحب برساند. در مرحله سیه و به تصویفوق ته یك از محورهایهر 
( بر یزیرت و برنامهیریمد سازماننی)جانش یاست جمهوریر یراهبرد یزیكه معاونت برنامه رنه مطرح است: اول آنین زمیدر ا

رر است كه طرح اصالحات ا مقین گویاست. همچن یورش بهرهیندارد و تنها مسئول افزا ین طرح نقش مركزیخالف انتظار در ا
و  یاداز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصیكه ن یطوالن یكه در بر دارد و زمان اجرا یاگسترده یامدهایبا حوزه و پ یاقتصاد
ن طرح مشخص یب ایدر تصو یگاه مجلس قانونگذاریب و اجرا شود. در ابتدا جایتصو یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

ون یسیاز كمیاعتبارات مورد ن ین مالیدر مجلس و تام یانرژ یهامت حاملیش قیب افزایاما با توجه به ضرورت تصونشده بود. 
 م كند. یه و به مجلس محترم تقدینه تهین زمیرا در ا یاحهیرشد الیشد و دولت ناكز لیشكن طرح تیبه ا یدگیرس یدر برا یاژهیو
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ن طرح ین جزء این و مهمتریتریدیها كلارانهید گفت، اصالح نظام یشود بایمربوط من طرح یا یكه به مضمون و محتوا ییجا تا
 یاتیو اصالح نظام مال یت پول ملیو تقو یو بانك ید بتوان گفت اصالح نظام پولیها شاارانهیرود. بعد از اصالح نظام یبه شمار م

ل عنوان نظام ین مباحث در صفحات قبل ذیرا داشته باشند. ات ین اهمیشتریدولت ب یاصالحات اقتصاد ههفتگان یان محورهایدر م
به  یازیاست و نشده یكاودولت تا حد امكان وا یمال یهااستیو نرخ ارز و باالخره س یه، تجارت خارجیو بازار سرما یبانك

دهد كه دولت نهم در ینم ها و عملكرد سه سال گذشته، نشاناستین است كه سین نكته قابل اشاره ایست. مهم تریآن ن ییبازگو
كار خود در همان راستا گام  یانیبرداشته باشد كه بخواهد سال پا یگام مناسب یاستیو س یها در جهت اصالحات نهادن حوزهیا

 بردارد.
در ندارد. اما  یتازگ یطرح تحول اقتصاد یك از محورهایچیافت كه هیتوان دریه شده به وضوح میارا یدقت در برنامه اصالح با

ل یتحلتوان بهینم ین چارچوب فكریاست. در واقع بدون درك ادولت نهم نهفته یها چارچوب فكرك از آنیپس هر 
ست. چرا كه یت اقتصادبازار نیوتقو یید درجهت برپایتردیتفكر هر چه باشد، ب وهیشن یبرد. ایپ یبرنامه اصالحنیمضمون ادرست

مت ی، نرخ ارز، قیالت بانكیها و تسهن نرخ سود سپردهیید در تعیتوسط دولت منطقا باها متیاصالح ق یهااستین صورت سیدرا
ها در ن نرخ سود سپردهییس جمهور برسرتعیرئ یكه آقااست ین درحالیگرفت. این چارچوب قرار میز درایكاالها وخدمات ن

از  یپول مل یت ارزش خارجیتصاد كشور خواهان تقودراق یا به رغم تورم دو رقمیورزند. ین تر از نرخ تورم اصرار مییپا یسطح
 یاساس یازكاالها یبازار تعدادمیال صرف تنظیاردها ریلیبه بازار ارز هستند. دولت تاكنون م ینفت یر كردن دالرهایق سرازیطر

جه گرفت كه هدف ینت توانیكند. پس مین كرده و مییتع یادار یهاق بخشنامهیاز كاالها و خدمات را از طر یمت برخیكرده و ق
د در بازار باشد و از یعوامل تول یابیانگر كمیكه نما ینسب یهامتیبه ق یابیدست یانرژ یهامت حاملیش قین دولت از افزایمقدم ا

 ست.یانجامد، نیص منابع بیدر تخص ییش كارایبه افزا قین طریا
 یست. البته اجزایكشور مشخص ن یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصادن برنامه با برنامه چهارم توسعه ین است كه ارتباط ایگر اید نكته

ن یندارد. همچن یبندیبصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است كه دولت بدان پا یطرح تحول اقتصاد
پول و اعتبار،  یل شوراو انحال یزیرت و برنامهیری، انحالل سازمان مدیدر نظام بانك یاسر كارشنیدولت نهم با مداخالت غ

ها را دگرگون آن یو سازمان ی، اداریحقوق یف كرده و قواعد نهادیكشور را به شدت تضع یو بانك یو پول یزیبرنامه ر ینهادها
 یكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلیكه دولت محترم  استاست. اكنون چه شدهقرار داده یو ناامن یثباتیت بیك وضعیو در 

و  یبندبرنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع یانیاست در سال پانظر نموده و درصدد برآمدهد یخود تجد
درآورد. اگر  اجراط حاكم بر آن به مورد یاز مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرا یخود برخ یقبل یاز عملكردها یریگجهینت
ن برنامه یشود كه چرا این پرسش مطرح میبرد، ا یولت در حدود پنج سال زمان مد یبرنامه اصالح یم كه اجرایرین نكته را بپذیا

 شود. ین نمیدر قالب برنامه پنجم توسعه تدو یاصالح
 یگذاشت، خود را حام یدان رقابت انتخاباتیبه م یو عدالت پا یخود، با شعار مهرورز ییگراآرمان ینهم كه در راستا دولت

است  ین پندار ذهنیاورد. بر اساس ایمردم ب یهابه اصطالح خود بر آن است كه پول نفت را بر سر سفرهداند و یمحرومان جامعه م
دولت نهم از  ین كار تا به امروز از سویمتمركز شود. ا یتر اجتماعفیضع یقشرها یازهاین نیداند بر تام یفه خود میكه دولت وظ

ن یزم یمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاریت اعتبارات ارزان قبه خانوارها، پرداخ یمصرف یهاارانهی یق اعطایطر
ع سهام عدالت یدولت به مناطق محروم و باالخره توز یمال كو كم یانرژ یهامت حاملیت قی، تثبیر شهریفق یارزان به خانوارها

 یهااستیر سیناپذییردم بخش جداممختلف یهاان گروهیع رانت درمین توزیاست. بنابراشده یریگیر پیپذبیآس یان قشرهایم
شه دولتمردان خطور یاند هب« یطرح تحول اقتصاد»ده یع رانت است كه اكنون ایفه توزین وظیهم یفایا ین دولت است. در راستایا

ن یدانند. از ادولت گر« ریصدقه بگ»ق مردم را رسما ین طریها را نقداً به مردم بپردازند و از اارانهیآنند كه  یاست. آنان در پكرده
آنان را به خود جلب كند. اما در دراز  یتواند آرایانا مین منت خود خواهد كرد و احیق در كوتاه مدت دولت مردم را رهیطر

 د خود احساس خواهند كرد.یشتر و كاهش قدرت خرین كار را با قبول تورم بین مردم تاوان ایمدت، هم
در مورد اصالح نظام  یحاتیگذشته نامه، به صورت اخص توض یهاشده در بخشفوق و نكات عنوان  یاز مالحظات عموم فارغ

 طرح ملحوظ گردد. یاتیعمل یهاد در برنامهیشود تا شایها مطرح مارانهی



58 

 
 ها: ارانهیضرورت توجه به تفاوت نوع  5-3

ن یاست. اشدهیكاالها و خدمات پرداخت م د كنندگان و صادركنندگانیكنندگان، تولها به مصرفارانهیر باز انواع یران از دیدر ا
پرداخت  شكاركه به صورت آ ییهاارانهیشود. یبه صورت پنهان پرداخت شده و م یها گاه به شكل آشكار و در مواردارانهی
و دارو به  یاساس یارانه كاالهایگردد بطور عمده شامل یآن مشخص م یكشور بار مال یشود و در بودجه عمومیم

هدف دولت است. در اغلب  یهابه گروه یارانه نرخ سود بانكیدكنندگان و یبه تول یكشاورز یهاارانه نهادهیندگان، كنمصرف
زان نامحدود مصرف یرا به م یاارانهی یتوانند كاالهایاست و اغلب شهروندان م یهمگان یصرفم یاارانهی یموارد برنامه كاالها
ع یاز داروها با مجوز خاص توز یرد و برخیگیخانوارها با كاال برگ صورت م یمصرف یساساز اقالم ا یع بعضیكنند. هر چند توز

 .نداردوجود  یتین محدودیع سوخت و گندم چنیشود، اما در مورد توزیم
 

 و حجم آن:  یارانه پنهان انرژی.ابهام در 8-3
د كنندگان با یا تولیدولت به مصرف كنندگان  یانتقال شود، عبارت از پرداختیاد میز ین یات منفیعنوان مالارانه كه از آن بهی

ش و یران صنعت استخراج نفت و گاز، پاالین كه در ایها است. با توجه به امت كاالها و خدمات مورد استفاده آنیهدف كاهش ق
مت یكمتر از ق یمتیق را به یانرژ یهاع برق در انحصار دولت است. دولت حاملید و توزیو تول ینفت یهاع گاز، فرآوردهیتوز
بر  یانرژ یو داخل یمرز یهامتیب تفاوت قین ترتیفروشد. بد ید كنندگان و مصرف كنندگان مین و به تولییها تعآن یمرز

در بودجه انعكاس  یانرژ یهامت حاملیارانه دولت بابت قیب ین ترتیشود. بدیده مینام یارانه پنهان انرژی رز،ا یاساس نرخ تعادل
ارانه محاسبه و در ستون درآمد و ین نوع یا ی، مبلغ نقدیاات بودجهیعمل ی. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازابدی ینم

 افت.ین روال ادامه نیكار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم ا یوشد، اما با ریدرج م ینه بودجه عمومیهز
ارانه یدارد. بر اساس برآورد دولت ارزش  یشتریت بیم دولت اهمیمستق یهاارانهیسه با یارانه از نظر اندازه آن در مقاینوع  نیا

نفت محاسبه شده و  یمت بازار جهانین مبلغ با توجه به قیاست ا یهیاست. بدارد دالر بودهیلیم 55در حدود  7352در سال  یانرژ
تعلق  یدیتول یاز آن به واحدها یششود و بخیكنندگان مد مصرفیارانه عاین یاز ا یافت. بخشیبا كاهش آن تنزل خواهد 

ل ین دلیست. به همیمعلوم ن یارانه پنهان انرژیاز  یدولت یهاو شركت یدولت یهاان سهم قابل توجه دستگاهین میرد. در ایگیم
ن ن مطلب روشیرد. ایگیتعلق نم یكسب و كار خصوص یو واحدها اارد دالر به خانوارهیلیم 55توان استدالل كرد كه همه یم

 در عمل قابل وصول نخواهد بود. ین وجه محاسباتیاست كه تمام ا
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از نظر دولتمردان در  ید داخلیت از تولیاست. حمار بودهیب پذیت از اقشار آسیاساسا حما یارانه انرژیهدف دولت از پرداخت 

ارزش  حه،د گفت، اگر با مسامیشود بایر مربوط میب پذیت از اقشار آسیبه حماكه  ییاست. تا جات قرار داشتهیدرجه دوم اهم
ده شود، در مورد یسنج یاارانهی یكاالها یبرا یو یم پرداختینه مستقیكننده بر حسب هزارانه مورد استفاده توسط مصرفی

اند. بر خالف ها كسب كردهتین نوع حمایرا از ا ین بهره مندیشتریت تا كنون بیجمع یهان گروهیثروتمندتر یانرژ یهاحامل
است. از ار اندك بودهیبس یاارانهین نظام یا ییكند و كارایهدف اصابت م یهاكمتر به گروه یانرژ ارانهیمردم،  یارانه نان مصرفی
 شود. یتوسط خانوارها م یدر كشور موجب اسراف انرژ یانرژ یمت نسبین بودن قیین گذشته پایا

، معدن، صنعت، ساختمان، یاعم از كشاورز یاقتصاد یهاتیتوان گفت همه فعالیشود میدكنندگان مربوط میبه تولكه  ییجا تا
اند. از آن ن سود را از آن بردهیشتریبر ب یانرژ یهاتیاند. اما فعالمند شدهن كمك دولت بهرهیر خدمات از ایحمل و نقل و سا

 و حمل و نقل. یر فلزیغ یع كانیصنا ،یاساس لزات، فیمیع پتروشیجمله است صنا
ب یت از اقشار آسیخود كه حما ینه تنها به اهداف اجتماع یارانه پنهان انرژیه پرداخت یبعد از انقالب تا كنون در سا یهادولت

 یجد یهابیز آسیست نیط زیق به محین طریكشور شده و از ا یانرژ ین نسلیاند بلكه موجب اتالف منابع بدهیر است نرسیپذ
 یهابر در رشته یانرژ یهایموجب انتخاب و استمرار تكنولوژ یدر بخش انرژ ییكارا یهاتمیاند. انحراف از قوارد آورده
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سه یران درمقایدر ا ید ناخالص داخلیهر واحد تول یانرژ یكه محتوا یاست. به نحودر كشور شده یت اقتصادیمختلف فعال
دركشور  یانرژارانهیر ییضرورت تغ دن سبب درحال حاضر درمورید بهمیت. شاباالتراسمراتبمشابه به یباكشورها

دربرنامه سوم  یانرژ یهامت حاملیاستمداران وجودندارد. درگذشته اصالح قیوس یان صاحبنظران اقتصادیم ینظرجداختالف
 مد. مجلس هفتم هم به بهانه كنترل توربردارنهین زمیدرا یزنتوانست گام موثرینشده بود، اگرچه دولت گذشته ینیش بیوچهارم پ

 ت كرد.یها را تثبن حاملیمت ایبود حذف و ق یانرژ یهامت حاملیقانون برنامه را كه ناظر بر اصالح ق 3ماده 
 

 : یانرژ یهامت حاملیآثار اصالح ق یت و گستردگیحما -0-3
در كشور چنان باال  ید گفت شدت مصرف انرژیشود بایم استفاده از آن مربوط ییبر كارا یارانه انرژیكه به اثر حذف  ییتا جا

ك دوم مقدار یسوم تا كی وردر كش یسرانه انرژ ییان مدت و بلند مدت صرفه جویرود در مین اقدام، انتظار میاست كه در اثر ا
ر آن بر یهمراه شود، تاثت تقاضا یریمد یمتیر قیر غیبا تداب یانرژ یهامت حاملیش قیاست اگر افزا یهیمصرف باشد. بد یكنون
 شتر خواهد بود.یب یمصرف انرژ ییكارا

ش یزان افزاین اقدام به مید گفت اثرات ایشود بایدر كشور مربوط م یانرژ یهامت حاملیش قیافزا یكه به اثرات منف ییجا تا
را در مدت سه سال  یانرژ یهاملحا یداخل یهامتیدارد. ظاهرا دولت در نظر دارد ق یبودن آن بستگ یا دفعیو  یجیمت و تدریق

 ك كند.ینزد یمرز یهامتیبه ق
ش از همه یش ابتدا و بین افزایاست. ا یانرژ یهامت حاملید نظر در قیاز آثار مهم تجد یكیها متیق یسطح عموم شیافزا

مت یش قیم افزایر مستقیآثار غبرند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد  یگذارد كه انرژیر میاز اقتصاد تاث ییهاما بر آن بخشیمستق
د ناخالص كشور است اثر یك پنجم تولیك به ینزد یارانه پنهان انرژی. از آنجا كه حجم بودم یاقتصاد خواه یهار بخشیبر سا

 د خواهد بود.یها شدمتیق یبر سطح عموم یجهان یهامتیبه سطح ق یانرژ یهامت حاملیكباره قیش یافزا
 یو خصوص یباالتر در بخش عموم ین وضع به مطالبات مزدهایل دهد. اید مزدها را تقلیقدرت خر تواندیها ممتیق شیافزا

 خواهد نهاد.  یان اقتصادیبر دوش دولت و كارفرما یبار گران ین تعارضات اجتماعید و اداره ایخواهد انجام
خواهد  یر منفیها باال است، تاثدر آن ینرژد كه شدت مصرف ایاز تول ییهابخش یبر توان رقابت یانرژ یهامت حاملیق شیافزا

و  یشه ، كاشیمان، شیمانند س یر فلزیغ یع كانیو صنا یك سازی، الستی، فلزات اساسیمیع پتروشیگذاشت. از آن جمله است صنا
ها آن یكشور دارند و از دست رفتن توان رقابت ید و صادرات صنعتیدر تول یخور توجه رع امروزه سهم دین صنایك. ایسرام

ن رو اصالح یها شود. از ااشتغال در آن یهاع و از دست رفتن فرصتین صنایدر ا یگذارهید و سرمایتواند موجب كاهش تولیم
در  یمصرف انرژ ینه سازیبه یبرا یفن یهاكمك هیراباشد و به موازات آن ا یجید تدریبا یدیتول یواحدها یبرا یمت انرژیق
 رد.یقرار گ ینه سازیزمان بهن واحدها در دستور كار سایا

رخ  ین بخش تحوالت متعددیكند. در ایم یارانه انرژین استفاده را از یشتریاست كه ب ییهاز در زمره بخشیحمل و نقل ن بخش
ر ییتغ ید خود را برایكشور با یافت و صنعت خودرو سازیش خواهد یكم مصرف افزا یخودرو ها یخواهد داد. اوال، تقاضا برا

 یمال یهاا كمكیش دهد و ید نرخ خدمات خود را افزایا بای یشهر یا، بخش حمل و نقل عمومید آماده كنند. ثانیولخطوط ت
ر ییسكونت خود را تغ یافت و مردم الگویكاهش خواهد  یر ضروریغ یسفرها یافت كند. ثالثا، تقاضا برایرا از دولت در یشتریب

سكونت و كار در مناطق  ی. با توجه به الگودیزكتراست سكونت خواهند گین نزدكه به محل كارشاییهاخواهند داد و درمكان
ر خواهد بود یست. دولت ناگزین شهرها دور از انتظار نیا یاقمار یدر شهرها یاجتماع یهایكشور، بروز ناآرام یشهرعمده كالن

ن بخش یدر ا یمت انرژیش قیات افزاحذف كند و به مواز یجیرا به صورت تدر یدر بخش حمل و نقل عموم یارانه انرژی
حمل و نقل  یهانهیش هزین صورت افزایر ایش دهد. در غیرا افزا یحمل و نقل درون شهر یهابه شركت یمال یهاكمك

 ن شهرها كمرشكن خواهد بود.یساكنان ا یشهرها برادر كالن یعموم
د خود را یشود. بلكه مردم قدرت خرینم یمت انرژیم قیقش مستیفقط محدود به افزا یانرژ یهامت حاملیش قیافزا یرفاه آثار

ر ییبعد از تغ یاز نظر رفاه یمختلف درآمد یهات دهكیاز آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضع یبه تناسب تورم ناش
بماند. اگر  یر باقییها بدون تغمتیش قیسه با قبل از افزایها در مقاآن یقید سطح درآمد حقیبا در نكنییتغ یانرژ یهامت حاملیق
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 یر باقییها بال تغآن یر دهند در آن صورت وضع رفاهییخود را به تناسب تورم، تغ یقیحق یتوانستند مزدهایران میمزد و حقوق بگ
 از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.  یتورم ناش زا یدیتواند دور جدین عامل خود میماند. اما همیم

د درآمد خود را یستند قدرت خریها قادر ناست كه آن یر از آن جهت ضروریب پذیآس یهادولت به گروه یتقالان یهاپرداخت
 خواهد داشت: یر بستگین كمك ها به عوامل زیحفظ كنند. حجم ا یدر سطح قبل
 .یانرژ یهامت حاملیش قیدر بودجه خانوارها قبل و بعد از افزا ی.سهم انرژ7
 .یانرژ یهامت حاملیش قیافزا یها در پمتیق یمومش سطح عیزان افزای.م5
 دولت بهره مند خواهند شد. ینقد یهاكه از كمك یی.تعداد خانوارها3

 یق و كارشناسیمستلزم مطالعه دق یانرژ یهامت حاملیق یاز به منظور جبران اثرات منفیمورد ن یو محاسبه وجوه نقد برآورد
 تواند كار ساز باشد. ینم یق خود اظهاریر از طریپذبیآس یهاگروه یینه شناسایدر زم دولت یوه كنونیرسد شیاست. به نظر م

 
 دولت:  یشتابزدگ -1-3

شان قصد یشد كه این استنباط میشان در بدو امر چنیمختلف و دستورات ا یهاس جمهور در مصاحبهیرئ یآقا یهابر اساس گفته
ضمن شناخت  یمه دوم سال جاریخواستند در ن یشان میرا به مورد اجرا بگذارند. ا یارانه انرژیكردن  یدارند هر چه زودتر نقد

ص یو مجمع تشخ یاسالم یند. اما نقطه نظرات مجلس شورایز نماین خانوارها واریرا به حساب ا یر وجوهیپذ بیآس یقشرها
م یه و در مهر ماه به مجلس تقدیبوط را تهحه مرید الیر دیمصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و باالخره دولت خود را ناگز

 یب مجلس شوراین كار در گرو تصویاست و ا یانرژ یهامت حاملیق شیزاها مستلزم افارانهیكردن  یاست نقد یهیكند. بد
 ش خواهد داد. تایرا چگونه و به چه مقدار افزا یانرژ یهامت حاملیاست كه قاست. اما تا كنون دولت مشخص نكرده یاسالم

تواند ینخواهد بود و دولت نم خصن محل مشیدولت از ا یدر دست نباشد، درآمد اضاف یاشده یبندن برنامه زمانیكه چن یزمان
ل است ید ظاهراً مایآ یه دهد. اما آن گونه كه از شواهد بر میر ارایب پذیآس یهاها به گروهارانهی یپرداخت نقد یرا برا یابرنامه

مشمول  یدرآمد یهان است كه دهكیت ایز كند. واقعیرا به حساب خانوارها وار ی، امسال وجوهیمنطق ین توالیت ایبدون رعا
ع ین منظور توزیز كه به همیران نیمركز آمار ا یهاپرسشنامه ییآزما یراست یاند. چگونگز تا امروز مشخص نشدهیارانه نیپرداخت 

 است هنوز نا مشخص است.شده
شتر از یه بیرو یتواند به برداشت بیها مارانهیكردن  یطرح نقد یدولت در اجرا ین است كه شتابزدگیا گریكننده دنگران عامل

بر سطح  یانرژ یهامت حاملیر قین صورت افزون بر تاثیانجامد. در ایب ینقد یهاپرداخت ین مالیتام یبرا یره ارزیحساب ذخ
ن است كه مجلس محترم با حسن یم بود. البته انتظار بر ایخواه ینگیش نقدیاز سمت افزا یگریش دیها شاهد افزامتیق یعموم

 شتر خواهد شد.یبت تورم بیرد مصین كار انجام گین اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر ایر از ایتدب
 

 :یعموم یهاهیتوص -5-3
شود یه میست، لذا توصیز كم نیآن ن یاسینه سیار بزرگ است و هزیبس یانرژ یهامت حاملیاصالح ق یو اجتماع یابعاد اقتصاد

ن كار اقدام نشود. به یمختلف به ا یوهایطرح در سنار یاجرا یمثبت و منف یامدهایو سنجش پ یلین طرح تفصیبدون تدو
 اجرا شود كه: یطین اصالحات در شرایا شودیمه یكه توصخصوص آن

 یازان قابل مالحظهیا كنترل كرده و نرخ تورم را به مر ی، تورم شتابان كنونیو پول ی( دولت با اتخاذ انضباط مالالف
 كاهش دهد.

 ران بردارد. یسازمان ملل را از دوش اقتصاد ا یاقتصاد یهامینانه بارتحریواقع ب یاست های( دولت با اتخاذ سب
 اجرا بگذارد. ب مجلس به موردیآن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصو یلی( دولت بعد از انجام مطالعات تفصپ
 انجام شود. یجیطور تدرد بهیبا یانرژ یهامت حاملی( اصالح قت
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ج در كار، یت تدرید عالوه بر رعایدر شهرها با یبر و بخش حمل و نقل عموم یع انرژی( در برخورد با صناث
ورد توجه م یدولت به حمل و نقل درون شهر یمال یهاد و كمكیتول یاصالح تكنولوژ یدولت برا یفن یهاكمك
 رد.یقرار گ

د یبرق با یروید نیتول یهان بخش با بخشیو رابطه ا یه وفرآوریبخش استخراج نفت و گاز با بخش تصف ی( رابطه مالج
 ف شود.یباز تعر یانرژ یگذارمتید قیاز د

 
 یانیپا سخن
 یاسیها و احزاب سدهم، جناح یراست جمهویبالفعل و بالقوه ر یداهایندگان محترم مجلس هشتم، كاندیدولت نهم، نما مردم،

ر ین گزارش به تصویها در ااز آن یروبروست كه بخش كوچك یار جدیبس یهاند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالشیتوجه نما
كند. امروزه بدنبال بحران یجاب میحل و فصل مسائل خود ا یرا برا یاژهیتوجه و تصادن اقیاست. ساختار و كاركرد اده شدهیكش

 است:ترقرارگرفتهقیعم یران در معرض بحران اقتصادیاقتصاد ا یجهان یو اقتصاد یالم
 یكشور و بودجه نفت یخارج یهان بر تراز پرداختیاست و اافتهیمت نفت به شدت كاهش ین بحران قیا ی( در پالف
 خواهد داشت. یان بارین و زیآثار سنگ یدولت
ن رهگذر بر اقتصاد یاز ا ینیسنگ یهانهیران مختل شده و هزیا یجارت خارجسازمان ملل ت یم اقتصادیل تحری( به دلب

 شود.یل شده و میكشور تحم
 است.دهیدر كشور گرد ید اقتصادیشد یثبات یدولت موجب ب یو پول یمال یانضباط ی(بپ
 م تر كند.ین هم وخیاوضاع را از ا یده طرح تحول اقتصادینسنج یرود كه اجرایم آن می(بت

 م:یدانیرا الزم م ید مجدد بر چند نكته اساسیوجه به مخاطرات فوق تأكت با
 

ساله  50چشم انداز  یسند قانون یهااستی، راهبردها و سیفكر یگر محتاج بازگشت به الگویش از هر زمان دیامروزه كشور ب-7
در اقتصاد، تعامل سازنده با  یخصوص ش نقش بخشیافزا یاقتصاد كشور برا یت نهادهایاداره آن است. در آن اسناد، تقو یبرا

است. متأسفانه تفكر نانوشته و د قرار گرفتهیموردتاك ین رفاه اجتماعیشرفته و تامیپ یفناور رد بیبا تاك یجهان خارج، رشد اقتصاد
 یا برار یو اجتماع یاقتصاد یهادر حوزه ینامصوب دولت نهم در تعارض آشكار با آن است و تاكنون مسائل و مشكالت جد

 است. كشور به ارمغان آورده
 

اجتناب شود. جهت  یو مال ی، پولیزیبرنامه ر یب نهادهایتحقق توسعه كشور از تخر یران آن است كه برایانتظار به حق ملت ا-5
ه سال تجرب 20با  یزیرت وبرنامهیریمجدد سازمان مد یای، احیو كارشناس یعلم یك فضایل آن به یكشور و تبد یاصالح فضا

و توجه به  یتخصص یا و اصالح شوراهاین احیر است. همچنیناپذاجتناب یضرورت تندات،از اطالعات و مس یو انبوه یكارشناس
است، از الزامات كه دولت بر آن حاكم كرده یاود همه جانبهیكشور از ق یپول یهااستیس یو رهائ یگاه بانك مركزیمنزلت و جا

 اقتصاد كشور است. یاصالح
 

ت انضباط یاست كه خود در گرو رعا ین و تحقق ثبات اقتصادیتضم یبه رشد باالتر اقتصاد یابیمهم دست یش شرطهایاز پ یكی-3
را  یاقتصاد یهاتیسك فعالیكند، ریاندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر م یو مال یبند و بار پول یب یهااستیاست. س یو پول یمال

دا یگذارد. اكیم یبر جا یر منفیتاث یق بر رشد اقتصادین طریكند و از ایابع را منحرف ممن هنیص بهیدهد ، تخصیش میافزا
وضع  یو پول یت انضباط مالید كردن دولت به رعایمق یمناسب را برا یو رفتار یم كه مجلس محترم قواعد نهادیكنیه میتوص

و  یاز فروش ارز توسط دولت به بانك مركز یری، جلوگیرزا رهیحساب ذخ یاینه احین زمیبند باشد. در ایز بدان پایكند و خود ن
 یندهاین الزم است تحقق فرایار است. همچنیت بسیز اهمیبودجه مزمن دولت حا یهاینظارت در جهت محدود كردن كسر

 شود. یریگیپ یو مال یپول یهااستیو س یسنوات یهاتوسعه، بودجه یهادر برنامه یاصالح
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ه یابد تا سرماید بهبود ین فضا باینامساعد است. ا یو خارج یداخل یت بخش خصوصیفعال یشور براكسب و كار در ك یفضا-1

ر شود. یدار امكانپذیپا یل به رشد اقتصادیو ن یریع شود و كسب رقابت پذیتسر یتكنولوژ یل شود، ارتقایتسه یخصوص یگذار
در كشور، اصالح مقررات كار، رفع  یو كار خصوص كسب یجهت بهبود فضا در یگذاراستیس یبرا یشود نهادیشنهاد میپ

و  یل تجارت خارجیه گذاران، تسهیت از سرمایبزرگ و كوچك، حما یخصوص یهاتوسط شركت ین اعتبارات بانكیموانع تام
ن یاموجود در  ین المللیب یهاشرفت كار را بر اساس شاخصین نهاد گزارش پیل شود و ایتشك یتجار یقرارداها ین و اجرایتضم

 شود.یه مین حوزه توصیدر ا یه دهد. مشاركت اتاق بازرگانیباب ارا
 

 یو اجتماع یاقتصاد یهایژگیو و یعلم اقتصاد، تجربه جهان ینظر یق نسبت به مبانیعم یمستلزم آگاه یاقتصاد یگذاراستیس-2
استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه  یكم توجه بوده و به رغم هشدارها یعلم ین مبانیكشور است. از آنجا كه دولت نهم به ا

ن عدالت ی، تامیكاریاشتغال و كاهش ب یهاجاد فرصتیآن در حوزه مقابله با تورم، ا یاهاستیت سیفیاست، كخود رفته
 به اهداف مورد یابیل از دست ین دلیره نازل بوده و به همیو غ یارزش پول مل ی، حفظ و ارتقاین رشد اقتصادی، تضمیاقتصاد
و  یكارشناس یهاتیاز ظرف یاسالم یشورا سشود دولت محترم و مجلیه میاست. توصخود ناتوان شده یگذاراستینظر س

د ید و تجدیها سود جوو دانشگاه یسابق، بانك مركز یزیت و برنامه ریری، سازمان مدیدولت یهاموجود در بدنه دستگاه یتخصص
 د.یاخود بنم یاقتصاد یهااستیدر س ینظر اساس

 
، یزیر، برنامهیزیربودجه یهااقدامات دولت در اصالح نظام یاز دستاوردها یسال گذشته، گزارش جامع 3كه ظرف  یدر حال-2

ن یاست ااست محترم جمهور ارائه شدهیتوسط ر یدولت، طرح تحول اقتصاد یانیست، در سال پایو مسكن در دسترس ن یبانك
رند، رفع یگیج شكل گرفته و میها به تدریكه مشكالت و نارسائ ییاز آن جا ماست. اك اصالح ساختار ایطرح در ذات خود 

زده. طرح تحول وشتاب یدستور یهاتواند اصالح گردد، نه با روشیو كارآمد م یك برنامه علمیج و با یز به تدریها نینارسائ
پر  ینده، آن هم در فضایدر ظرف چند ماه آ اندتویماست نن نشدهیآن تدو یو عمل یعلم یهایسنجكه تاكنون امكان یاقتصاد

 یبیو تخر یلیتحم یهانهین طرح، هزیزده اشتاب یدر اجرا ید. هرگونه كوششیبه مرحله اجرا و عمل درآ یالتهاب انتخابات
 كشور به بار خواهد آورد. یرا برا یاگسترده

 
رد. اما یگذاران قرار گاستید مورد توجه سیشه بایشته و دارد و همدا ینیران وزن سنگیمردم ا« یتابع رفاه اجتماع»عدالت در -1

 یرشد بلند مدت اقتصاد ین برایسنگ یهانهیها و هزفارغ از اسراف ی، حتیطرح تحول اقتصاد یمات نادرست در اجرایتصم
كم درآمد  یهات، گروهطرح اس یتورم كه از تبعات گسترده و قطع ید. در بازینما عملتواند در جهت مخالف آن یكشور، م

ج و تدرّج و یت تدریو رعا ینرو دقت كارشناسیآن نا مطلوب است. از ا یو بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماع یبازندگان اصل
انبار است و یبزرگ به مردم ز یمال یهاعدهاست. نفس و یطرح ضرور یدر اجرا یو مال یق پولیتوجه به ضرورت انضباط دق

ان حكومت خواهد بود و هم یكند كه درصورت عدم تحقق، هم به زیجاد میرا در طبقات كم درآمد ا یاانتظارات گسترده
 خواهد شد. یه اجتماعیب اعتماد و سرمایموجب تخر

 
ساله و  50انداز چشم یاسناد قانون یكردهایاست. بر اساس رو یار اساسیبس یه، امریژه قوه مجریت به ویحاكم یاصالح اجزا-5

كشور  یازها و الزامات عمومیدولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به ن یهارم، الزم بود اصالح ساختار و كاركردهابرنامه چ
 یعنی، یبرداشتن گام دوم اصالح یت الزم را برایگرفت تا در مرحله بعد، دولت صالحیم قرارو جهان، سرلوحه كار دولت نهم 

ز یآمتیداشته باشد. در صورت تحقق موفق یمردم و بخش خصوص یش برنده برایپ كسب و كار یجاد فضایاقتصاد و ا یآزادساز
ن گام شامل یو توسعه كشور بردارد. ا یماعو اجت یاصالح امور اقتصاد یتوانست گام سوم را برایگام دوم، دولت م

و بازاراست. اما  یش خصوصمردم، بخ یكرد توانمندسازیبصورت كارآمد، اثربخش، و با رو یدولت یهاتیمالك یسازیخصوص
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و  یجار یهانهیحاصل از فروش نفت در جهت گسترش هز یدولت نهم با طرزفكر خاص خود، اقدام به صرف كل منابع پول
است. سه برابر بوده« دولت توسعه گرا»ك یو نه « نه گرایدولت هز»ك ین دولت تاكنون یاست. بنا بر اخود كرده یبزرگ ساز

محدود  یهایاست از بزرگ شدن دولت كه در كنار آن واگذار یان روشنیدر ظرف سه سال گذشته، ب دولت یشدن بودجه جار
 ندارد. یكوچك شدن نقش یبرا

 
ر یناپذاجتناب یكشور، ضرورت یاقتصاد مل یبرا« برد -برد »كرد ی، با رویبا اقتصاد جهان یتوجه به تعامل كارآمد اقتصاد مل-3

ژه و ممتاز یار ویت بسیاز موقع یریگمرتبط با نفت و گاز، و بهره یو فرصت ها یو جهان یامنطقه یهااز فرصت یریگاست. بهره
ت قرار گرفته و مصوبات مربوطه ید در دستور كار اركان حاكمیاست كه با یاتیار حیبس یامر ر،كشو ینیو سرزم یائیجغراف
تواند حل و فصل ی، میكشور در تعامل با اقتصاد جهان یهاق است كه چالشین طریرد. تنها از ایهمگان قرار گ یعمل یراهنما

 گردد. 
 

 د:یتااس یامضا
 د چمران اهوازیدانشگاه شه ید جواد آقاجریدكتر س 7
 د چمران اهوازیز آرمن دانشگاه شهیدكتر عز 5
 تهراندانشگاه-مركز مطالعات جهان یدكتر عباس آخوند 3
 ان اهوازد چمریدانشگاه شه ید آهنگریدكتر عبدالمج 1
 مشهد یدانشگاه فردوس یساالر یمیابراه یتق یآقا 2
 یدرضا ارباب دانشگاه عالمه طباطبائیدكتر حم 2
 د چمران اهوازیافقه دانشگاه شه ید مرتضیدكتر س 1
 دانشگاه اصفهان یدكتر نعمت اله اكبر 5
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یاصغر بانوئ یدكتر عل 3

 اه اصفهاندانشگ یاریدكتر صادق بخت 70
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبخش یدكتر لطفعل 77
 ید رضا برادران شركا دانشگاه عالمه طباطبائیدكتر حم 75
 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء 73
 یپور دانشگاه عالمه طباطبائد بهمنیدكتر حم 71
 د چمران اهوازین دانشگاه شهیبشیدكتر صفر پ 72
 ینشگاه عالمه طباطبائان داین تركیدكتر نوش 72
 یه دانشگاه عالمه طباطبائیتك یدكتر مهد 71
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یجهرم یدكترمحمد مهد 75
 یان دانشگاه عالمه طباطبائیچینیچ یمرتض یآقا 73
 دانشگاه الزهراء یصدرآبادین حسنیدكتر محمد حس 50
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر محمود ختائ 57
 كرمانشاه یزان دانشگاه رازیراب دل انگدكتر سه 55
 دانشگاه تهران یبروجرد یمیرضا رحیدكتر عل 53
 دانشگاه اصفهان یدكتر محسن رنان 51
 ن راغفر دانشگاه الزهراءیدكتر حس 52
 د چمران اهوازیدكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شه 52
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 ن ساسان دانشگاه اصفهانیدكتر عبدالحس 51
 یفر دانشگاه عالمه طباطبائیدكتر محمد ستار 55
 ت مدرسیدانشگاه ترب یدكتر بهرام سحاب 53
 د چمران اهوازیدصدر دانشگاه شهیس یمحمد تقیآقا 30
 دانشگاه اصفهان یدكترهوشنگ شجر 37
 یف دانشگاه عالمه طباطبائیشر یدكتر مصطف 35
 دانشگاه تهران ید محمودیدكتر وح 33
 نركوند دانشگاه تهراید شیدكتر سع 31
 ت مدرسیدانشگاه ترب ین صادقیدكتر حس 32
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یتهران یصادق یدكتر عل 32
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر حسن طائ 31
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر عبداله طاهر 35
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر رضا عاص 33
 دانشگاه تهران یدكتر جعفر عباد 10
 مختلف یهامدرس دانشگاه یزین عبده تبریدكتر حس 17
 همدان یزاده دانشگاه بوعلیسید عیدكتر سع 15
 یه كاشان مؤسسات آموزش عالیدكتر اصغر فخر 13
 د چمران اهوازیدكتر حسن فرازمند دانشگاه شه 11
 همدان یدكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعل 12
 ت مدرسیدانشگاه ترب یقنبر یدكترعل 12
 د كردبچه دانشگاه الزهراءیدكترحم 11
 دانشگاه مازندران یمیدكتر زهرا كر 15
 یانمهر دانشگاه عالمه طباطبائیك یمحمدول یآقا 13
 دانشگاه تهران یدكتر شاپور محمد 20
 ت مدرسیدانشگاه ترب یدابوالقاسم مرتضویدكترس 27
 ت مدرسیدانشگاه ترب یحسن مصطفودمحمدیسیآقا 25
 مدرس دانشگاه ید مردوخیزیدكتر با 23
 دانشگاه تهران یدكتر محمود متوسل 21
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یرید مشیدكتر سع 22
 مشهد یدانشگاه فردوس یمصطفو یدكترمهد 22
 ام نوریمنصف دانشگاه پ یدكتر عبدالعل 21
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یرزائیحجت اله میآقا 25
 ت مدرسیدانشگاه ترب یرضا ناصریدكتر عل 23
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یزنوز دانشگاه عالمه طباطبائ یدكتر بهروز هاد 20
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 (5835اسفند  1اقتصاددان:  38نامه )نژاد نامه اقتصاددانان به احمدی ششمین
 نژاد یدان به احمداقتصاد 38و هشدار گونه  یلیتحل نامه

 
 یاقتصاد كالن كشور پرداختند و نسبت به عواقب اجرا یطشرا یحشرجمهور به ت یسبه رئ یاز اقتصاددانان كشور در نامه ا جمعی

 شرح است:  یننامه بد ینكامل ا متن. هشدار دادند یاقتصاد یطرح ها یبرخ
 

رفت دولت  یرا تجربه كرد. انتظار م ینفت یدر درآمدها یدوره جهش كم سابقه ا یران( اقتصاد ا7337-7351) یردر هشت سال اخ
 ستگیداشت، بتواند اقتصاد كشور را از فروب یاركه در اخت یالیو ر یارز یممنابع عظ ینهبه یریتفرصت و مد یناز ا یریبا بهره گ

 یتهدا یتر و بهبود عدالت اجتماع یینپا یكاریتورم و ب یباالتر، نرخ ها یرشد اقتصاد یردرآورد و به مس یتورم -از ركودِ یناش
 ینكه ا یدانجام ینادرست یربه تداب یارشد دولت یرانو كوتاه مدت بر مد یرعلمیسلط نگاه غناپخته و ت یها ییكند. متاسفانه آرمانگرا

 درافكند. یتازه ا یتورم -ها به دام ركود یمتحر یداز تشد یشربود و اقتصاد كشور را مدت ها پ یراناقتصاد ا ففرصت را از ك
دولت را كمتركرده است،  یبه تحقق وعده عدالت اجتماع یدتنها امافرازد نه  یكه روز به روز قامت برم یتازه ركودِ تورم یزخ این

 یرانو اقتصاد ا ینپائ یدرآمد یرا بر گروه ها یگریتورم د یكرده و بال یدتشد یزرا ن یگسترش شكاف طبقات یندهایبلكه فرا
و  ینفت یها یمتحر یدكشور بر همگان آشكار شده است و تشد یو اجتماع یاوضاع اقتصاد تكرده است. امروز وخام یلتحم
 یدبحران در دراز مدت به تشد ینرود كه استمرار ا یآن م یمبر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. ب یدمز یزن یبانك

 .دكشور را به مخاطره انداز یانمنجر شود و ك یاسیو س یتعارضات اجتماع
و  یعلم یرغ یها یاستس یامدهایمتعدد پ یه با انتشار گزارش هااز استادان اقتصاد كشور، كه در گذشت یما، جمع ی،رو ینهم از
 یكنون یطخود را درباره شرا یدگاهد یگرتا بار د یمبر آن شد یم،دولت را به مردم و مسئوالن كشور گوشزد كرده بود یانبارز

برون  یبرا ییدر چاره جو یفكركشور را به مشاركت  یشمندانبه مسئوالن كشور، همه اند زنهارمطرح كرده و ضمن  یراناقتصاد ا
 .یمدشوار، دعوت كن یتوضع ینرفت از ا

 
 موجود كشور یو اجتماع یاقتصاد یاتاز واقع یریتصو -5
هشت درصد در سال  یزانبه م یناخالص داخل ید( رشد تول7355 -7351ساله و برنامه چهارم توسعه كشور ) 50در سند چشم انداز  
كمتر از آن  یاربس یآمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصاد ینواخت یكوجود عدم شده بود. در عمل، با  ینیب یشپ

 .یددرصد رس 3و  075به  یببه ترت 7355و  7351 یكه در سال ها یشد به گونه ا
در سال  درصد 275و به  یافتبهبود  یكشور رشد اقتصاد ینفت یسابقه در درآمدها یب یبه علت جهش ها 7353چند در سال  هر
 رو به وخامت گذاشت. 7337و  7330 یو عملكرد اقتصاد كشور در سال ها یاوردوضع دوام ن یناما ا ید،رس
تورم در دوران برنامه  ی،درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسم 373شده بود نرخ متوسط تورم  ینیب یشبرنامه چهارم پ در

 .یددرصد رس 7277چهارم به طور متوسط به 
 درصد شد. 5072درصد و  7571 یببه ترت 7330و  7353 یسال ها یعنینرخ در دو سال بعد  این

درصد  5571به  7337ماه سال  ید یانبه پا یساله منته یكاز آن است كه نرخ تورم در  یحاك یگزارش بانك مركز آخرین
 یها یمموجود، ادامه تحر یوجه به بحران ارزبا ت ینده،و سال آ یسال جار یماندهباق یرود در ماه ها یاست. انتظار م یدهرس

درصد 35، 7337سال یبرا ی. برآورد بانك مركزیمایدبپ یصعود یرنرخ تورم س ،كشور یریگ یمو تشتت در نظام تصم یاقتصاد
كشور  573 یندر ب یرانتورم، ا یراخ یریقبل از اوج گ یعنی 5003دهد كه در سال  یپول نشان م یالملل یناست. گزارش صندوق ب

است  یافتهنظر به رتبه چهارم ارتقا  یناز ا وراقتصاد كش یرانرخ تورم قرار داشته است. اخ ینباالتر یكشور دارا 2جهان درشمار 
چندان  یكاریدر مورد نرخ ب یرسم یو ونزوئالست(. هر چند آمارها یوپیبالروس، ات یاردراخت یباول تا سوم به ترت ی)مقام ها

 7372 عادلم 7353در سال  یكارینرخ ب یانگیناز آن است كه م یحاك یرانوصف گزارش مركز آمار ا ینبا ا یست،قابل اتكا ن
 درصد بوده است. 5272سال  53تا 72جوانان  یاندرصد و در م
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سندچشم انداز مورد  ینكه درتدو یكشور71یاندر م یراناز آن است كه ا یحاك 5003پول در سال  یالملل ینصندوق ب گزارش
آن است كه در سال  یانگرشده توسط وزارت كار ب یهرا داشته است. اطالعات ارا یكارینرخ ب ینبوده اند، باالتر یسهمقا توجه و

كنند. دست  یلكار خود را تعد یرویخواهند شد ن یرشده اند و ناگز یددر تول اللدچار اخت یواحد صنعت 7120حدود  7337
كشور، كاهش  یو اختالل در تجارت خارج یو اعتبار یارز یبا توجه به تنگنا یزن انیرا یاندركاران كسب و كار در اتاق بازرگان

به نظر  ینچن یبترت ینن بخش را انتظار دارند. بدیها در ا یگذار یهكشور و توقف سرما یصنعت یها یتاز ظرف ینرخ بهره بردار
و تار بودن  یرهو با توجه به ت یوندندبه پ رانیكاب یلاز شاغالن موجود بخش صنعت به خ یتعداد یآت یكسالرسد كه ظرف  یم

در  جهدر خور تو یاسدر مق یدیجد یشغل یرسد فرصت ها یبه نظر نم یاقتصاد یدر همه بخش ها یگذار یهچشم انداز سرما
 شود. یداراقتصاد كشور پد

 ی،نرخ طالق، فحشا، دزد یشفزا. ایمدر كشور بوده ا یو تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخالق اجتماع یكاریبحران ب یدتشد با
درصد در سال  3درآمد در جامعه است. نرخ طالق در كشور از  یعتوز یگسترش فقر و نابرابر یعیطب یامدپ یتجرم و جنا یاد،اعت

تعداد  یناست)ثبت احوال(. همچن یبرابر متوسط نرخ جهان 5 یرانطالق در ا یزاناست و م یدهرس7355درصد در سال  73به  7353
در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر  یخطرناك یشنفر گزارش شده است و مهم تر آن كه گرا یلیونم 5ادان كشور معت

خط فقر به  یرنفر در ز یلیونم 70حدود  مروزه(. ایاجتماع یشناس یبشده است)گزارش آس یدارجوانان پد یاندر م یدجد یصنعت
 ین(. در ایرانمناسب محرومند)مركز آمار ا یو آموزش یو درمان یخدمات بهداشتمسكن و  یی،مواد غذا ینبرند و از تام یسر م
 گذارد. یرو به زوال م یاجتماع یهو سرما یابد یتنزل م یاعتماد متقابل در مناسبات اجتماع یتوضع
است  یگریود عامل دخ ی،مسئول در مقابله با مفاسد اجتماع یدستگاه ها یكشور و ناكارآمد یندولتمردان به قوان یبندیپا عدم

مقابله با  یانجامد. متاسفانه نه تنها دولت برا یم یاجتماع یهسرما یشترهرچه ب یبزند و به تخر یكه به هرج و مرج در جامعه دامن م
 یبه نهادها یاعتماد یب یلندارد و به دل یدر جامعه برنامه مشخص ینیو د یاخالق یزوال ارزش ها و یاجتماع یها یناهنجار

از  یرفتارِ گروه یراخ یسود ببرد، بلكه در سال ها یمقابله با مفاسداجتماع ینهادها برا ینا یها یتتواند از ظرف ینم یمردم
 شده است. یلتبد یاخالق جارهایو هن یاعتماد عموم یبتخر یبرا یبه عامل یزدولتمردان ن

كه به قصد كار و  یدانشگاه یالنآن تعداد فارغ التحصبعد از  یآن است كه در دوره برنامه چهارم و سال ها یایموجود گو شواهد
ها  یمتحر یدآن است كه پس از تشد یدخطرناك جد یدهكرده است. پد یداپ یاقامت از كشور خارج شده اند، ابعاد نگران كننده ا

ها و  یهكنند و سرما یترك م یگرد یو كشورها یمالز یه،ترك ی،كه كشور را به قصد كار در دب ینیناتعداد كار آفر یران،ا یهعل
كه در خارج  یرانیا ینانكه جوانان و كارآفر یتواقع یناست. ا یافته یشسازند، افزا یكشورها منتقل م ینخود را به ا یشركت ها

 ینشو و نما یكشور برا یطآن است كه مح یایو كار موفق بوده اند، گو یلعموما در امر تحص ینند،گز یاز كشور رحل اقامت م
كه با صرف مخارج درخور توجه در داخل  ینانیجوانان و كار آفر یلدل ینو به هم یستدرخشان جوانان مناسب ن یااستعداده

 یذ یانسان یهروند و كشور را از سرما یم یگرد یبه كشورها یاقتصاد یو تجربه كسب كرده اند، در زمان ثمر ده یدهآموزش د
)كه در  ینفت یعاناتسرشار نفت و گاز و م یداشتن درآمدها یاررغم در اخت نهم و دهم به یكنند. دولت ها یخود محروم م یمتق

ثمرات آن  یعو توز یدر حوزه رشد اقتصاد یشد( نه تنها دستاورد قابل قبول یدالر بالغ م یلیاردم 230از  یشبه ب 7353 -7351دوره
از خود بر  یزرا ن یو بخش خصوص یبه نظام بانك ینتوما یلیاردهزار م 500حدود  ینسنگ یآحاد جامعه نداشته اند، بلكه بده یانم

ها و  یمحاصل از تحر یارز یبا تنگنا یدنه تنها با یمجلس(. دولت بعد یگذاشته اند)گزارش وزارت نفت و مركز پژوهشها یجا
را  یدولت فعل ینسنگ یها یبار باز پرداخت بده یددست و پنجه نرم كند، بلكه با قتصادیاز ركود ا یناش یاتیكاهش درآمد مال

 یبحران یتوضع ین. اما قبل از آن الزم است علل بروز اییمبرآ ییچاره جو یدر پ یعترهر چه سر یدرو با ینبر دوش كشد. از ا یزن
 .یردقرار گ یابیو ارز یلمورد تحل

 
 یعلل بروز مشكالت كنون یلتحل -5
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در  یریتسوء مد یاست. قبل از پرداختن به علل اصل دولت یفضع یریتمد یانگركه مرور شد ب یاجتماع -یاقتصاد یشاخص ها 
 یها یاستس یت. سپس به ماهیماست اشاره كن یدهانجام یتوضع ینكه به ا ینهاد یباتابتدا الزم است اجماال به ترت ی،بخش عموم

 پرداخت. یمدولت خواه یاقتصاد
 

 ملت -و مناسبات دولت یتحاكم یقوا یدرون یشآرا ییرتغ -5-5
ضرورت دارد. اما الزمه تحقق  یتوسعه اقتصاد یبرا یاسیشناخته شده است كه وجود عزم س یبخوب یاقتصاد یهر نظرمطلب د ینا 
نسبت به  یعلم یلینگاه و تحل یباشند و دارا یرفتهآن است كه اوال دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذ یاسیعزم س ینا

و  یمناسب را طراح یها یاستدر كشور حاكم باشد تا بتواند س یكارآمد و نسبتا سالم شفاف، ادارینظام  یامسائل كشور باشند، ثان
 یت،حاكم یمجموعه قوا یدولت، به معنا یتآن است كه ماه یانگرب یتر الزامات توسعه اقتصاد یقدق یلبه مورد اجرا گذارد. تحل

 سازد. یرا متاثر م ینظام اقتصاد ینهادها یفیتك ،یت بوروكراسیفیگذارد و ك یم یرآن تاث یها یاستو س یبوروكراس یفیتبرك
نتوانستند به نحو مطلوب بر كار  ی،و كمبود توان كارشناس یاسینبود عزم س یلبه دل یندگانمجالس هفتم، هشتم و نهم عمال نما در

در مجلس ظاهر  یاسیس یدجد یهایآن را به چالش كشند. هر چند با گذشت زمان گروه بند یها یاستدولت نظارت كنند و س
و  یماتتصم یفیتك  یربر س یاز اثرگذار یزدولت پرداختند، اما آنان ن یاقتصاد یها یاستاز آن ها به نقد س یشدند كه برخ

توانستند بر رفتار دولت  یكه م یصنف یو تشكل ها یاسیدوره ضعف رسانه ها، احزاب س ینحاكم ناتوان بودند. در ا یها یاستس
اصالح امور  ینهكم هز یموجب شد كه كشور از ساز وكارها یزآن را به موقع آشكار سازند ن یها یكجرونظارت داشته باشند و 

 بهره بماند. یكنترل كننده انحرافات نهادها، ب یندهایو فرا یعموم
 

 خوب یو عدول از اصول حكمران یبوروكراس یفتضع -5-5
 یقواعد حداقل ی،جامعه مدن یتوان نظارت قوه مقننه و نهادها یفتضعاراده دولت بر آن قرار گرفت كه با توجه به  یانم یندر ا 

پا  یرشكل گرفته بود، ز یاربس ینهكشور در طول زمان و با صرف هز ینهادها و سازمان ها ین،خوب را كه در قوان یحكمران
 كه: یمعن ینبگذارد. بد

 به  یاستس ینر داشته شد. در حوزه اقتصاد اب یانوجود داشت از م ییو پاسخگو یتاز شفاف یهرجا كه نشانه ا - یكم
انحالل سازمان  ینشد. همچن یمتجل یگرد یاز انتشار برخ یاز اطالعات و خوددار یصورت محرمانه اعالم كردن برخ

 راستا صورت گرفت. یندر هم یزن لتبودجه دو یمتنظ یروال ها ییرو تغ یزیو برنامه ر یریتمد
 مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است  یناز قوان یاریخود، بس یدولت با اجتهادها - دوم

 -ها. سوم  یارانه یو قانون هدفمند ساز یبودجه سنوات ینقوان یدر اجرا یاركنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بس
 یموجب ب ینهكاب یاعضامكرر در  ییراتآنان و تغ یا حرفه یها یتبدون توجه به صالح یدولت یرانوزرا و مد ینشگز
در مقابل مردم و  ییمقامات اجرا ییو پاسخگو یتو از مسئول یدوزارتخانه ها گرد یها و برنامه ها یاستدرس یثبات

 مجلس كاسته شد.
 كارشناسان و متخصصان فن، از  یها یهعلم اقتصاد و توص یناز قوان یرویعدم پ یاقتصاد یها یاستدر حوزه س - چهارم

 یدر بازار كاالها، كار، پول و ارز دخالت ها یگرفتن اصول مسلم اقتصاد یدهدولت بود. دولت با ناد نیا یزهوجوه مم
 حركت خود خارج نمود. یررا از مس یكرد و نظام اقتصاد یكارشناس یرگسترده و غ

 وارد صحنه  یاداقتص یو رانت ها یازاتامت یعو باز توز یعبه قصد توز یدینفوذ جد یذ یگراندوره باز یندر ا - پنجم
 شدند.

 یاز شركت ها ینهادها سهم بزرگ ینرا به خود اختصاص دادند. هم یبزرگ دولت یقراردادها یشبه دولت ینهادها یتوضع ینا در
 تصاحب كردند. یساز یخصوص یانرا در جر یدولت

 شدند. ت برخوردار یاساس یاز كاالها یدر واردات برخ یشبه انحصار یتاز وارد كنندگان از موقع برخی
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دولت به  یتوضع ینو از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در ا یافتدر یكالن یبانك یالتتسه یه،از صاحبان سرما یلیقل عداد
 بسنده كرد. یاقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصاد یجا

در سال  733به  7351در سال  55از  یفساد مال ینهدرزم انیررتبه ا ی،الملل ینب یتاست كه به گزارش سازمان شفاف یدر حال این
محاسبات، سازمان  یوانكه اعتراض د یدرس ییبه جا یو نظام بانك یدولت یدر دستگاه ها یاست. گسترش فساد مال یافتهتنزل  7337
مبارزه با مفاسد  یبرا یسازمان مستقل یجادا یاسالم یدر مجلس شورا یزن یراو اخ یختبرانگ ار ییهكشور و قوه قضا یبازرس

 شده است. یشنهادپ ییهنظر قوه قضا یرز یاقتصاد
از سو  یریدولت و جلوگ یخطاها یحامكان تصح ی،مردم ینظارت همه جانبه و كارآمد مجلس ونهادها یاباست درغ بدیهی

 شود. یخود، كم و كمتر م یاسیاستفاده دولتمردان از قدرت س
 

 باز دارنده كسب و كار یطمح -5-8
 كسب و كار است. یطنامساعد بودن مح یراندر ا یخصوص یها یتاز موانع بزرگ رونق فعال یكی 

 یكسب و كار برا یطمح یتبوده است. به رغم اهم یینهمواره پا یو چه در سطح جهان ینظر چه در سطح منطقه ا یناز ا یرانا رتبه
 یطرتبه كشور از نظر مح یلدل ینتوجه بوده اند. به هم یب مساله یننهم و دهم به ا یدولت ها یبخش خصوص یها یترونق فعال

 .یافت اهشك 712به  7337كسب و كار در سال 
خود رتبه خود را به مقام  یاقدامات اصالح یهاست كه در چند سال گذشته كشور كوچك گرجستان توانسته است در سا گفتنی

 ارتقا دهد. ینهم در سطح جهان
 

 یطقانون بهبود مستمر مح 7330موضوع توجه كرد و به رغم مخالفت دولت در سال  ینبه ا یربا تاخباالخره  یاسالم یشورا مجلس
در  یاما عمال گام موثر یافت،موضوع اختصاص  ینبه ا یمواد یزرساند. در قانون برنامه پنجم توسعه ن یبكسب و كار را به تصو

 جهت برداشته نشد. ینا
 یباالتر یها یسكها و ر ینهكسب و كار، متحمل هز یطمح یبه علت باز دارندگ یرانا یو دولت یخصوص یبنگاه ها یبترت بدین

 شوند. یخود م یخارج ینسبت به رقبا
كسب و كار است.  یطنامساعد بودن مح ینهم یدر بازار جهان یرانیا یشركت ها یبودن توان رقابت یینپا یلاز دال یكیگمان  بی

 یفرا تضع یخود بخش خصوص یدهنسنج یماتاست، بلكه با تصم یاوردهالزم را به عمل ناصالحات  ینهزم یندولت نه تنها در ا
 كرده است. از آن جمله است:

 ها عمده  یمانكاریمشاوره و پ یقرار دادها یدر سفارش كاالها و خدمات و واگذار یخصوص یشركت ها یهعل تبعیض
 .یشبه دولت یخود به شركت ها

 از دولت. یت بخش خصوصو تعلل در پرداخت مطالبا تاخیر 
 یبانك یالتاز تسه یزوده بازده، مسكن مهر و محروم كردن بخش خصوص یطرح ها یالتدر تسه یمنابع بانك اتالف. 
 یكردن توان رقابت یلو زا 7330-7351در دوره « ارز یقینرخ حق»باز همزمان با كاهش  یدرها یتجار یاستس اتخاذ 

 .یبخش خصوص
 یها یمامروز در مواجهه با تحر یرانا یبخش خصوص ی،و بوروكراس یفساد ادار یها ینههز یلتحم لطمات بزرگ و ینا یلدل به

 شده است. یرپذ یبآس یارو بس یستالزم برخوردار ن یمال یهاز بن یاقتصاد
 یمتحر بوده است،  برابر ینظام برخورد مقتدرانه با نظام جهان یاستس یخارج یاستاست كه اگر در عرصه س ینا یاساس پرسش

 تر كرده است؟! یرپذ یبآس یگریاز هر زمان د یشغرب ب یها
 

 یهلند یماریو ب ینفت یداتنادرست از عا یریبهره گ -5-3
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 یشترو ب یعترهر چه سر یقتصور كه تزر ین، با ا7322-7325یسال ها ینهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفت یها دولت
كار  ینو فقر را شفا بخشد، كمر همت بر ا یكاریب یتواند دردها یاست كه م ییجزه آسامع یبه اقتصاد كشور دارو ینفت یداتعا

 بستند.
گزارش  یط یالملل ینو ب یاز اقتصاددانان با توجه به تجارب مل یبعد از آن جمع یو سال ها7352بود كه در سال  یدر حال این
سازمان  یشموجود در كار خو یبه منظور برداشتن موانع اداركار هشدار داده بودند. دولت  یننسبت به عواقب ناگوار ا یی،ها
 بدل كرد. یجمهور یاستكم اثر در نهاد ر یرا به واحد آنرا منحل و  یزیو برنامه ر یریتمد
 یدر حال ینرا در بودجه خود منظور كند. ا ینفت یدالر از درآمدها یلیاردم 7272 یانهشده بود دولت سال ینیب یشبرنامه چهارم پ در

 .یددالر رس یلیاردم 52به  ینفت یاست كه مصرف ساالنه بودجه از محل درآمدها
به  7355درصد در سال  30از  یبه جار یدر بودجه، نسبت بودجه عمران ینفت یسابقه درآمدها یب یشآن كه به رغم افزا شگفت

 بودجه و گزارش وزارت نفت(. ینوانكمتر شد)ق یزن یراز رقم اخ 7337و در سال  یدرس 7330درصد در سال  7172كمتر از 
به بودجه دولت در مواقع  یكه با دو هدف ثبات بخش یارز یرهحساب ذخ یموجود یدشد، با یبه قانون برنامه چهارم عمل م اگر

 شد. یدالر بالغ م یلیاردم 120شده بود، به  یجادا ینسل ینو پس انداز ب ینفت یكاهش درآمدها
 یبشد و در تعق یزحساب وار یندالر به ا یلیاردم 720تنها حدود  7353تا  7313به بودجه از سال  یشترارز ب یصتخص یلبه دل اما
 .یدتوسط دولت به مصرف رس یزمنابع ن یندولت هم یها یاستس

 یها یفحساب در رد یندالر از وجوه ا یلیاردم 33آن است كه  یایگو یاسالم یو تفحص مجلس شورا یقواقع گزارش تحق در
 .یافتاختصاص  یآن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولت یگردالر د یلیاردم 25و  یدنظور گردبودجه م

به  یشدرصد افزا 730با حدود  7353در سال  یالر یلیاردهزار م 201از  یها، حجم منابع بودجه عموم یاستس یناعمال ا درپی
 كشور نبوده است. یناخالص داخل یدتول یشمتناسب با افزا یشافزا ینو ا یدرس 7330در سال  یالر یلیاردهزار م 7123
 یپول یهمنابع پا یشبه صورت افزا یخود را در ترازنامه بانك مركز ی،دولت و مازاد موازنه بازرگان یانبساط مال یاستس اثرات

 یعلم یربه رغم اصرار غ. یافت یشدر اقتصاد كشور به شدت افزا ینگینقد یزانم ینگی،نقد یشافزا یبضر یقنشان داد و از طر
 بود. یرانكار ناپذ یها بر تورم داخل یاستس ینا یرتاث ینگی،ن تورم و نقدیامسئوالن دولت بر نبود رابطه م

در اقتصاد داشت، بلكه با توسل  یتورم یشاتگرا یدبودجه دولت به نفت و تشد یوابستگ یددر تشد یمنف یرنه تنها تاث یاستس این
 یارز و از دست رفتن توان رقابت یقیدر داخل كشور، موجب كاهش نرخ حق یبه رغم تورم دو رقم یمل دولت به حفظ ارزش پول

 شد. یصادرات یو در بازارها اتدر مقابل وارد یداخل یدكنندگانتول
 ینو ازا داد یتورم-و ركود ییخود را به صنعت زدا یبه اقتصاد جا یارز یداتعا یقاز تزر یناش یهبود كه رونق اول یبترت بدین

 از دست رفت. یخارج یدكنندگاندركشور به نفع تول یبالقوه شغل یفرصت ها یقطر
 

 ینامناسب منابع بخش عموم یصو تخص یانبساط یمال یاستس -5-0
منابع  یصعمل دولت در تخص یوهبه اقتصاد كشور كه قبال مطرح شد، ش ینفت یداتعا یقتزر یاستناگوار س یامدهایگذشته از پ 

 موثر بود. یدر اتالف منابع و كاهش نرخ رشد اقتصاد یزن یبودجه عمومدر  یمال
 یامزد كه به مرور ا یدوره دست به اقدامات ینو به ظاهر عدالت طلبانه در ا یرعلمیغ یشانهساده اند یها یاستس یدر اجرا دولت
 آن را مورد نقد قرار دادند: یردند و تدابدولت بعدها زبان به اعتراض گشو یهاول یانحام یشد و حت یداآن ها هو یانبارآثار ز
 در جهت  یانیكار، نه تنها ثمره نما ینا یاعتبار برا یالر یلیاردهزار م 130 یصوتخص یزود بازده اقتصاد یبنگاه ها طرح

قرار  یرا در معرض مخاطرات مال یبانك یستماشتغال مولد نداشت، بلكه بودجه دولت و منابع س یجادو ا یرشد اقتصاد
 د.دا

 یفن یهكه فاقدتوج یخلق الساعه ا یبه طرح ها و پروژه ها یاستان یدرسفرها یعمران یبودجه طرح ها تخصیص 
 بود. یمنابع بخش عموم یراسراف و تبذ ینمونه ها یگربودند، از د یواقتصاد
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 دولت و  یع مالشد، هم مناب ییبنا یروخدمات ز یساتفاقد تاس یمسكن مهر كه منجر به احداث مسكن در مكان ها طرح
مسكن  یمتدر جهت كنترل ق یملموس یجهگسترده به خود اختصاص داد. اما نت یاسبانك مسكن را در مق یهم منابع مال

 یحل معضالت حقوق یباندست بگر یدبا یمتماد یانسال ایبر یبعد یرسد دولت ها ینداشت. به نظر م یدر مناطق شهر
 طرح در سراسر كشور باشند. ینا یو مال

 یتو بدون رعا یتبدون شفاف یبخش عموم یبه نهادها یعمران یطرح ها یمانكاریخدمات مشاوره و پ ذاریواگ 
مشاوران و  یاننهادها، هم منجر به ز ینا ییو اجرا یبدون توجه به توان فن یزو ن یمناقصه معامالت دولت یفاتتشر

 .یدآن ها گرد یها و وقفه در اجرا طرح یاجرا یها ینههز یششد و هم موجب افزا یبخش خصوص یمانكارانپ
 یاریبس یمال یانو ز یموجب ورشكستگ ی،بخش خصوص یمانكاراندولت درقبال مشاوران وپ یتعهدات مال یفایا عدم 

 برد. یلكشور را بشدت تحل ییاجرا -یاز آنان شد و توان فن
 

 یو اعتبار ینا مناسب پول یاستس -5-1
 شد. یموجب مخالفت سر سختانه آن با استقالل بانك مركز ی،و مجموعه نظام بانك ینادرست دولت از نقش بانك مركز یتلق 

 یپول و اعتبار و بانك مركز یچون و چرا توسط شورا یب یدآنان با یكردند كه اوامر و نواه یدوره تصور م یندر ا دولتمردان
 اجرا شود.

 یاعضا یبكار نشد. اما ترك ینمخالفت مجلس موفق به ا یلدلبه  یپول و اعتبار برآمد ول یدولت نهم در صدد انحالل شورا ابتدا
مقاصد  یشبردپ یاز دولت، راه را برا یبانك مركز یدولت در آن دست باال را دارند و عدم استقالل نهاد یندگانشورا كه نما ینا

 دولت هموار كرده است.
 یقطر ینگرفت تا از ا یشو تورم، در پ ین در بازار مالرا بدون توجه به تبعات آ یكاهش نرخ سود اسم یاستنهم در ابتدا س دولت

 ینكرد كه ا یاسم یسودها یشمتفاوت، اقدام به افزا یاستیدر مرحله بعد با اتخاذ س یرا فراهم آورد ول یدتول یشموجبات افزا
 دولت بوده است. یپول یها یاستس یمدر تنظ وجهو عدم ت یاز ناسازگار ینماد

كرد  یالتتسه ینكنندگان ا یافتدر یدرا عا یبزرگ یدراقتصاد كشور رانت ها یبه رغم تورم دو رقم یبانك یالتسود تسه كاهش
ها از جمله مسكن، سهام،  ییدارا یررا كاهش داد و به رونق بازار سا یبانك یپس اندازها به صورت سپرده ها ینگهدار یزهو انگ

جذب رانت  یبرا یزهنبود و به علت وجود انگ یتصادف یمساله ا یزره ندو یندر ا یفساد بانك شارز، كمك كرد. گستر یراطال و اخ
 اتفاق افتاد. یارزان بانك یالتاز تسه یناش یها

 ینا یكشور برآورده سازد. برا یبانك ها ینهظاهراً عدالت خواهانه خود را با هز یها یاستاز س یخواست بخش یم ینهمچن دولت
مردم  یسپرده ها یقشده از طر یزحسنه مهر كرد و همه بانك ها را وادار كرد كه منابع تجهبانك قرض ال یسمنظور هم اقدام به تاس

 اختصاص دهند. لحسنهقرض ا یالترا به پرداخت تسه
به  یو بانك ها متضرر شدند و منابع كمتر یافت یشافزا یبانك یستمس یالتتسه یرسا یبرا یمنابع مال یزتجه ینهعمل هز ینبا ا قطعا

 .یافتكشور اختصاص  یدیلتو یبخش ها
بانك ها را واداركرد  ید،د یم یمال یگذشته، خود را در تنگنا یرهایاسراف و تبذ یلكه به دل یدر اواخر برنامه چهارم زمان دولت

روز  یدرخواست ها یتكافو ییبه تنها یتن دهند و چون منابع بانك یبودجه سنوات یمندرج در تبصره ها یفیتكل یالتتا به تسه
 را وادار كرد تا به بانكها وام دهد. مركزیكرد، بانك  یون آن را نمافز
 .یدگرد یددر اقتصاد تشد یتورم یها یشبر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرا یقطر ینا از

وچك ك یدیتول یواحدها یریو شكل گ یمناسب كه مانع رقابت افراط یصنعت یاستس یك یابدولت در غ یاعتبار یها سیاست
ها منجر به  یاستس ین. ایدثمر انجام یكم بازده و ب یدر پروژه ها یشود، درعمل به اتالف منابع مال یو فاقد توان رقابت یاسمق

 با مخاطره مواجه كرد. یدارا شد یشد و سالمت نظام بانك یمعوقات بانك یشافزا
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را  یدولت نظام بانك یاعتبار یها یاستو س یافت ینم یشسابقه افزا یب یزانم ینبه ا ینگیحجم نقد 7353-7351در دوره  اگر
و  یمبود ینم یتورم و بحران ارزش پول مل یریشاهد اوج گ ی،اقتصاد یها یمتحر یدكرد، امروزه با تشد ینم یمال یقهدچار مض
 داشت. یكشور قرار م یدیتول یبه بخش ها ككم یبرا یبهتر یتدر وضع ینظام بانك

 
 یعدولت و عدالت اجتما -5-5
وعده  ینهزم ینخود در ا یرعلمیغ یها یاستس یبر سركار آمد و در راستا یو بسط عدالت اجتماع یدولت نهم با شعار مهرورز 

 عبارت بود از: ینهزم یندولت در ا یها یاست. سیاوردمردم ب یرا بر سر سفره ها ینفت یداد كه درآمدها
 كم درآمد. یخانوارها یانسهام عدالت م توزیع 
 یزود بازده اقتصاد یاز طرح ها یتو حما یمال ینتام یقاز طر یلیونیاشتغال م یفرصت ها ایجاد. 
 برنامه مسكن مهر. یاجرا یقاز طر یاقشار كم درآمد شهر یمسكن برا تامین 
 یطو واجد شرا یازمندقرض الحسنه به افراد ن یالتتسه اعطای. 
 ها. ارانهی ینادرست هدفمند ساز یاجرا یقاز طر ینقد یارانه توزیع 
 یاستخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولت ینهدولت در زم یئتمصوبه ه یرااخ و. 

 فرسنگ ها فاصله دارد. یفوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماع ینهپر هز یطرح ها یبه رغم اجرا متاسفانه
 یدجد یو درآمد یشغل یفرصت ها یجادوجب اكه م یاقتصاد یداررشد پا یابنهم و دهم نشان داد كه در غ یدولت ها تجارب

 یم یرپذ یبآس یقشرها یاندرآمدها به ز یعكه به نابرابرتر شدن توز یتورم دو رقم یشود و در حضور نرخ ها یم یكارانب یبرا
آالم و مصائب و آنان را از  یدرا در دراز مدت بهبود بخش یرپذ یبآس یها، وضع گروه ها یارانه یعتوز یقتوان از طر یانجامد، نم

 .یدفقر مزمن رهان
سال  ینممكن است چند یاقتصاد یها یمتحر یرا كه در پ یتورم -خواهد توانست اثرات ركود یعیباز توز یاستبا كدام س دولت

داد شدن تع یكارخواهد توانست اثر ب ینقد یارانه یعها و توز یارانه یمرحله دوم هدفمند ساز یاجرا یابه درازا بكشد جبران كند؟ آ
باال  یرا بر اثر تورم ها یراندرآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگ یقیكند وكاهش حق نثیرا خ یاز شاغالن كنون یادیز

 جبران كند؟
 یحصح یاستس ینخواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفركند؟ اگر ا یم یسنج یازو بر اساس كدام ن یبا كدام منابع مال دولت

بوده  ینادرست یها یاستبودجه به نفت، س یكوچك كردن اندازه دولت و چابك كردن آن و كاهش وابستگ باشد، البد موضوع
 مختلف توسعه كشور مطرح شده است. یاست كه در برنامه ها

كشور است، و آن عبارت است از اتخاذ  یریگ یممهلك در دستگاه تصم یماریب یكوجود  یایها گو یاستس ینا یطراح نفس
ها  یاستس ینآن. ا یو اجتماع یاقتصاد یها ینهجلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هز یبرا یكارشناس یرق الساعه غخل یماتتصم

به نفع  یشتریرا به دولت حاضر جلب كند و احتماال آراء ب یرپذ یبآس شرهایهر چند ممكن است دركوتاه مدت نظر مساعد ق
 یتتر شدن وضع یمجز اتالف منابع و وخ یاما در دراز مدت حاصل شود، یختهر یانتخابات یدولت در صندوق ها یانحام

 نخواهد داشت. یرپذ یبآس یخانوارها
 

 یاقتصاد یها یمو تحر یالملل ینتنش در مناسبات ب -5-3
 .یافتافزون  یشتاب یلشدن اقتصادها به سه دل یدوم، جهان یدر دوره بعد از جنگ جهان 
 

 حمل و نقل، ارتباطات و اطالعات؛  یدی،لتو یها یدر فناور یق: تحوالت عمیكم 
 یهو تجارت و سرما یكار جهان یمو سوم: استقبال دولت ها از مشاركت در تقس یتیفرا مل یشركت ها یاستدوم: س 

 .یالملل ینب یگذار
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واخر دهه آن در ا یاقمار یو كشورها یشورو یراتحاد جماه یو فروپاش 7310در دهه  ینچ یروند بعد از اصالحات اقتصاد این
 جهان شمول شد. 7350

خود را به  یجا یمانپ یندولت ها منعقد شد. بعدها ا یانتعرفه و تجارت )گات( م یعموم یماندوم، پ یجنگ جهان یافتن یانپا با
 است. یامدهكامل آن در ن یتهنوز به عضو یرانتجارت داد. كه ا یسازمان جهان
شدن گذاشته اند از جمله ژاپن، كره  یدر راه صنعت یرگاماز كشورها كه با تاخ یتعداد یعترعلل رشد سر یلدر تحل اقتصاددانان

در ساختار قدرت و دولت به  یكشورها عالوه بر انجام اصالحات نهاد یناند كه ا یدهرس یجهنت ینبه ا یو مالز ینچ یوان،تا ی،جنوب
مشاركت فعال در  یهدر سا ی،صنعت یها یاستعمال سا یقاز طر ی،منافع مل ینآن در جهت تام یتنفع استقرار نظام بازار و هدا

 یایموفق، با تعامل سازنده با دن ی. در واقع كشورهایابندشدن توانسته اند به عملكرد درخشان در عرصه اقتصاد دست  یجهان یندفرا
توانسته  یقطر یناز ا ینچنبهره مند شده اند. هم یاسمق یصرفه ها یایاند و از مزا یداكردهپ یدسترس یبزرگتر یخارج به بازارها

 همت گمارده اند. یشرفتهپ یایخود بادن یو به پركردن شكاف فناور یابنددست  یننو یها یاند به فناور
كاستن از مخاطره  ینه تنها برا یالملل یندر مناسبات ب ییكشورها و تنش زدا یزمسالمت آم یستیمعاصر همز یایدر دن بنابراین

 شود. یم یتلق یرضرورت اجتناب ناپذ یك یاست، بلكه از منظر توسعه اقتصاد یضرور یو منطقه ا یجهان یجنگ ها
بر قرار است. در واقع بر  یهرابطه تنگاتنگ و دو سو یكو تعامل كارآمد و اثر بخش با جهان،  یرشد اقتصاد یداریپا ینب امروزه

خود را از دست  یمل یتنه هو یصادرات یكردتخاذ روخارج و ا یایتعامل سازنده با دن یقكشورها از طر ینا ی،خالف تصور برخ
 یداده اند و در راستا یشوجه افزا ینخود را به بهتر یبه خطر انداخته اند، بلكه عزت و منافع مل اخود ر یداده اند و نه منافع مل

 گام برداشته اند. یشملت خو یو بهروز یشخو یاستقالل اقتصاد
اند  یافتهدر یاریتجربه كرده اند، اما با هوش یدوران استعمار را با تلخ یجنگ ها و غارت هاكشورها در گذشته  ینآن كه همه ا با

و چاره كار را  یابندخود دست  یتوانند به اهداف مل یسابق نم یاستعمار یخود با قدرت ها یخیكه با دامن زدن به مناقشات تار
 شدن، بهره مند شوند. یالملل ینب یایمزاو از  ینددرآ یخارج از در آشت نیایاندكه با د یدهد یندر ا
و  یخود در نظام جهان یگاهخاص از جا یرهایوتفس یاستعمار یمهدوران ن یبه جهت عداوت ها یدوران بعد از انقالب اسالم در

 .یمرا پرداخت كرده ا ینیسنگ یها ینهنگرش، هز ینمتناسب با ا یخارج یاستاتخاذ س
اعتماد در  یجادو ا یینشان دهد و در جهت تنش زدا یاناز خود به جهان یهره متفاوتتوانست چ یاسالم یجمهور یمقاطع در

 گام برداشت. یالملل ینمناسبات ب
كار آمدن دولت نهم،  یپر ثمر بود. اما با رو یو رشد اقتصاد یخارج یگذار یهتعامل سازنده درحوزه تجارت، سرما ینا حاصل

پر  یها یمتحر یلو منجر به تحم یافتسوق  یالملل ینآشكار با نظم موجود ب در جهت تهاجم و تخاصم یرانا یخارج یاستس
 .یدگرد ینههز

 یریپذ یبغلط گذشته، آس یاقتصاد یها یاستو اتخاذ س یجهان یاستقدرتمند صحنه س یاكنون در مقابله با دولت ها متاسفانه
 شده است. یگراز هر زمان د یشكشور ب
 دهد. ینم یهها ارا یمتحر ینامواجهه با  یبرا یبرنامه ا دولت
 یها یمبرنامه پنجم اثر تحر یمو تنظ یهاساس در ته ینكرد. بر ا ینم یتلق یشب یرا ورق پاره ا یمتحر یابتدا قطعنامه ها دولت
 یشغل فرصت یلیونم 777از  یشب یجاددر دوران برنامه، ا یدرصد 5برنامه، تحقق رشد  یبانگرفت و در اسناد پشت یدهرا ناد یاقتصاد

 برنامه وعده داد. یانیدرصد را در سال پا 1به  یكاریدر هر سال و تنزل نرخ ب
 یمآن تنظ یامدهای، بودجه ساالنه خود را بدون توجه به پ7337دوم سال  یمهها در ن یمتحر یداز تشد یدولت به رغم آگاه همچنین

 كرد.
 یكرده و ناتوان یدادم افزون پ یو تورم شتاب یافتهتنزل  یرزش پول ملها دو چندان شده، ا یمكه فشار تحر 7337دوم سال  یمهاز ن اما

نادرست خود بر وخامت اوضاع  یها یاستمردم آشكار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر س یشتیدولت در حل و فصل مسائل مع
 داند. یم یاقتصاد یمسائل و چالش ها هها را منشاء هم یمكشور، تحر
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 7335سال  یبودجه دوران بحران را برا یاسالم یبا تعامل با مجلس شورا یعاد یآن كه بر خالف سال ها یدولت به جا متاسفانه
 یطها در شرا یارانه یمرحله دوم قانون هدفمند ساز یورزد و بر شعار اجرا یكار تعلل م ینمجلس كند، در ا یمو به موقع تقد یهته

 دارد. راقتصاد كالن اصرا یثبات یب
ندارد و  یاز تنزل ارزش پول مل یریدر قبال كنترل تورم و جلوگ یروشن یاستس یچكه راه انداخته است، ه یغاتیبلت یندر ع دولت

 ها دوخته است. یمتق یطرف چشم به تحوالت بازار ارز و سطح عموم یناظر ب یكتفاوت همانند  یب
 

 یكنون یبرون رفت از تنگناها یروش ها یشنهادپ -8
 ینب یتكشور و موقع یو اجتماع یاقتصاد یاسی،س یتدرنگرش به وضع یاساس ییراتقطعا مستلزم تغ یونكن یتبرون رفت از وضع 

 آن است. یالملل
 گذشته است. یها یاستخود محصول راهبردها و س یادیتا حدود ز یكنون یتكه وضع چرا

 یائتالف ها یریساختار و شكل گ یدتجدها، خود مستلزم  یاستدرراهبردها وس یاساس ییراتتغ یجاداست كه ا ینجانكته درا اما
 است. یخوار یژهو و ییرانت جو یانو به ز یدر جهت منافع مل یدجد

استقبال نخواهند كرد و به هر  یتحول ینشده اند، از چن یگذشته منتفع م یها یاستكه از س ییگروه ها یانم یناست در ا بدیهی
 رانت خوارانه شكل گرفته است، حفظ كنند. یاسیئتالفات سنظم موجود را كه بر اساس ا یدخواهند كوش یا یلهوس
ها، هر چند اندك، اما  یاستدر نگرش ها و راهبردها و س یرسد كه احتمال وقوع تحول اساس یبه نظر م ینچن یكنون یتوضع در

 از گذشته است. یشب یخیبه ضرورت تار
 :میداده ا یهارا یرخود را در ز یشنهادهایپ یلتحل ینبر اساس ا ما
 

 یجمهور یسانتخابات رئ -8-5
 یمكن یم یهتجربه انتخابات گذشته، توص یهاما در سا یستیم،ن یاسیآن گروه س یا یناز ا یجانبدار یما در مقام استادان اقتصاد در پ 

داشته و اقتصاد  یاستس یاینسبت به دن یكاف یرتو بص یاریهوش یت،كه درا یرندانتخابات قرار گ یدر فهرست نامزدها یكسان
 یدولت یاز چهره سازمان ها یو زدودن فساد مال یساالر یستهدرجهت شا ینظام ادار ینوساز یبرا زمال ییباشند و از توان اجرا

 برخوردار باشند.
و  یاجتماع یاسی،س ی،اقتصاد یها ینهدر زم یكارشناس ییاجرا یحضور در صحنه انتخابات برنامه ها یقطعا برا یینامزدها چنین

 برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند كرد. ینواهند داشت و مردم بر اساس اخ یادار
 است. یقوا، بر عهده مقام رهبر یننظام و روابط ب یكل یها یاستس یمكه بار گران تنظ یمدار یآگاه یزنكته ن ینا بر
 

 یو حل مسائل هسته ا یالملل یندر مناسبات ب ییتنش زدا -8-5
 یچیدگیو توسعه همه جانبه كشور، با قبول پ یدر چارچوب منافع مل یحل مناقشه هسته ا یو سازنده برا یارانههوش یشیچاره اند 

 ضرورت مبرم دارد. یكنون یطآن، در شرا یها یها و دشوار
 

 بر دولت و التزام آن به قانون یمدن یمجلس و نهادها ینقش نظارت یایاح -8-8
 ینفرصت قوان ینكمرنگ شده است و دولت با استفاده از ا یررت بر دولت در چند سال اخدر نظا یاسالم ینقش مجلس شورا 

 گرفته است. یدهعموما ناد یمصوب مجلس را در امور اقتصاد
در دستگاه  یو گسترش فساد مال یمنابع بخش عموم یلو م یفتواند موجب ح یو م یستبه نفع كشور ن یتوضع ینكه تداوم ا

 شود. یدولت یها
 

 یو رسالت صندوق توسعه مل یقانون یگاهجا یتالزام دولت به رعا -8-3
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مخرب آن بر بودجه  یراتو اجتناب از تاث ینفت یمقابله با نوسانات درآمدها یكمشده است:  یجادبا دو هدف ا یصندوق توسعه مل 
 ثروت. ینمنافع حاصل از ا ینسل ینعادالنه ب یعكشور و توز یاز ارزش ثروت نفت یانتدولت و دوم ص یمال یها یاستو س

صورت همانگونه كه  ینا یرشود. در غ یتاهداف آن است كه استقالل عمل صندوق از دولت رعا یناست الزمه تحقق ا بدیهی
نقش آن را  یفایو ا یصندوق را از منابع آن ته ینمختلف، ا ینشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه ها یارز یرهتجربه حساب ذخ

استقالل آن  ینبه منظور تضم یرهمد یئته یاعضا یبدر ترك ینوع نگرش به صندوق و بازنگر ییررو تغ ینسازد. از اممكن  یرغ
 ضرورت دارد.

 
 و حفظ استقالل آن یزیو برنامه ر یریتسازمان مد یااح -8-0
و  یمكرد و در تنظ یم یفاا یبودكه در اقتصاد كشور نقش فرا بخش ییاز معدود سازمان ها یكی یزیوبرنامه ر یریتسازمان مد 

 داشت. یلیبد ینقش ب یسنوات یتوسعه پنجساله و بودجه ها یبرنامه ها یاجرا
 یرا به دولتمردان القا م یمنابع مال یتازمحدود یدراز اندوخته بود، درك روشن یانسال یكه ط یسازمان به پشتوانه تجربه ا این

 .یدكش یرا بر دوش م ییاجرا یرتخانه ها و دستگاه هاوزا یبخش یهماهنگ نمودن برنامه ها یفهكرد و وظ
 یسنوات یتوسعه و بودجه ها یبرنامه ها یفیتآن ك یاببه وضوح نشان داد كه در غ یزیو برنامه ر یریتانحالل سازمان مد تجربه
 شود. یسپرده م یشآن به بوته فرامو یعمران یدولت و طرح ها یبرنامه ها یشبردبر پ ییو اجرا یو نظارت فن یابد یتنزل م

 است. یضرور یزیو برنامه ر یریتسازمان مد یقانون یگاهجا یایفوق اح یلدال به
 یاقتصاد یها یلتحل ینها و همچن یاستبرنامه ها و س ینتدو یآمار و اطالعات شفاف، منظم و روزآمد برا یهراستا ته ینا در

 است. یكارشناسان ضرور یِاجتماع
 

 تورم یو هدف گذار یاستقالل بانک مركز - 8-1
عدم  یلرا بر عهده دارد، اما به دل یو ثبات اقتصاد یحفظ ارزش پول مل یفهبه موجب قانون، وظ یاسالم یجمهور یبانك مركز 

 .یستن یو اعتبار یارز ی،مستقل پول یها یاستس یاستقالل آن از دولت قادر به اجرا
 یرامكان پذ یپول یها یاستس ینتورم درهنگام تدو یبا هدف گذار تورم باال یآن است كه مهار نرخ ها یایگو یجهان تجربه

متاسفانه در  یزن یراناند و ا یامدهمعضل فائق ن یندرحال توسعه وجود دارند كه بر ا یاز كشورها یاست و امروزه تنها تعداد معدود
 شمار آن ها قرار دارد.

 است: یزالزمه مهار تورم در كشور سه چ یفتكشور ن یكبه عنوان  یرانخاص ا یتتجربه و وضع یناساس هم بر
 ینهزم یندر ا یآن در قبال مجلس كه مستلزم قانون گذار ییپاسخگو یناز دولت در ع یبانك مركز ینهاد استقالل 

 است.
 به كمك صندوق توسعه  یاداره درست منابع نفت یقدر كشور از طر یپول یها یاستاز س یمال یها یاستس انفكاك

 .یمل
 یاسالم یجمهور یتوسط بانك مركز یو اعتبار یو ارز یمسئوالنه پول یها ستیاس اجرای. 

 
 كسب و كار یطبهبود مح -8-5
خصوص الزم است دولت، مجلس و  ینكسب و كار آن است.. در ا یطكشور بازدارنده بودن مح یاز موانع رشد اقتصاد یكی 

و به  یمكسب و كار تنظ یطبهبود مح یشده برا یكارشناس یزمانبند ییبرنامه اجرا یكدست بدست هم دهند و  یصنف ینهادها
 مورد اجرا بگذارند.

 .یردقرارگ یاسالم یمجلس شورا ینظارت یتواند بر دوش نهادها یبرنامه م ینا ینظارت برحسن اجرا مسئولیت
 

 كشور یو نظام بانك یدولت یدر دستگاه ها یو ادار یمبارزه با فساد مال-3 -8
 تر شده است. یموخ 7337-7351كشور در دوره  یتوضع یشد، از نظر فساد مالهمان طور كه ذكر  
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 یبخش خصوص ییرانت جو یرا برا ییو مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت ها یردست و پا گ یمقررات ادار وجود
و  یادار یدر دستگاه ها یه با فساد مالرو مبارز ینبوجود آورده است. از ا یتوضع یناز ا یدولت یرانمد یقانون یرغ یریو بهره گ

 بانك ها مستلزم آن است كه:
 ساده و شفاف شود. یادار یفاتزائد حذف و تشر مقررات 
 برداشته شود. یاناز م یمال یدولت در بازار كاالها، بازار كار و بازارها یضرور یرغ یها مداخله 
 و عادالنه عمل كند. یعبطور سر یفساد مال یبه پرونده ها یدگیدر رس ییقضا نظام 
 دستمزد مناسب مورد  یتوام با نظام پرداخت ها یساالر یستهشا یوكارشناسان بانك یواستخدام ماموران دولت ینشگز در

 .یردتوجه قرار گ
 

 ها یارانه یمرحله دوم هدفمند یاجرا یقتعو-8-3
 

 یستنه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن ن یاقتصاد و یاسیس یثبات یب یطها در شرا یارانه یمرحله دوم هدفمند ینظر ما اجرا به
 برخالف آن داشته باشد. یجیمنابع، نتا یصو تخص یعدالت اجتماع ینتواند به جهت تام یبلكه م
بزرگتر كردن بودجه  یقاز طر یدبودجه را نبا یكسر ینباشد. راه تام ینكته م ینا یدها مو یارانه یمرحله اول هدفمند ساز تجربه
 جستجو كرد. دولت
ها و كوچك كردن بودجه است كه  ینههز یلمنابع تقل ینهبه یصگذشته است. راه بلند مدت تخص یها یاستادامه س یروش چنین

 .یردمورد توجه قرارگ یدبا
 

 یگذار از بحران اقتصاد یبرنامه  یمتنظ-8-55
به تفاهم متقابل  یمذاكرات یناگر چن ی. اما حتاست یغرب یمستلزم مذاكرات سازنده با كشورها یم،از بحران تحر یاسیس گذار

 .یدبه طول خواهد انجام یخواهد بود و احتماال زمان دراز یجیها تدر یملغو تحر یانجامد،ب
خود را مانند  یعمران یتواند برنامه ها ی( مواجه است، دولت نمیو ارز یالی)اعم از ر یمال یقهكه اقتصاد كشور با مض یتیوضع در

 رد اجرا بگذارد.گذشته به مو
 اختصاص دهد. یربازدهد یدجد یها یگذار یهتوان به سرما یرا نم یمحدود مال منابع
 یواحدها یازن ینمانند دارو و غذا و دوم تام یاساس یكشور به كاالها یازن ینصرف دو كار شود. اول تام یدمنابع بطور عمده با این
 ساخته. یمبه قطعات و مواد ن یدیتول
 مقدم داشته شود. یدیتازه تول یها یتبر توسعه ظرف یدبا یرناگز ی،اضطرار یطدر شرا یدداشت سطح تولواقع نگه در

 برساند. یاسالم یمجلس شورا یبو به تصو یهرا ته یاقتصاد یاضتهر چه زودتر برنامه ر یدبا دولت
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