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 *های صحبت در میهمانی افطار اقتصاد بیداریادداشت

 

ک خودرو( اید که راننده )مالراحتی دریافتهبرای حضور در این جلسه، اگر از اسنپ یا تاکسی دیگری استفاده کرده باشید، به .1

خریداری کند؛ یعنی بازده سال بعد خودرویی  11یا  5نخواهد توانست با کرایة دریافتی استهالک اتومبیل خود را پوشش دهد، و 

گذاری در دسترس کدام است، عمدة آنان پاسخ خواهند داد که ها بپرسیم بهترین سرمایهخواندهوی منفی است. اگر از درس

گذاری در کشور بدل شده است. در بورس هم، مثل جاهای دیگر، یعنی بازده صفر به بهترین سرمایه« گذاری در ارز!سرمایه»

 در ها همه منفی است.شود، اما برپایة پولی ثابت، بازدهدرصدی صحبت می 121و  111م است؛ از سودهای توهم پولی حاک

 با همة ناامیدی و مشکالت، دیر .بود نخواهد ایران اقتصاد برای خوبی جاری سال سال که داریم را نظراتفاق این قاعدتاً ،مجموع

 و هستند اقتصادی باثبات ةنظری فاقد ما هایدولت را بدهیم که چرا الؤسباید جواب این یا زود باید از این وضعیت خارج شویم. 

 . شوندمی بازتولید مرتباً اقتصاد، برای مضر و ناصحیح هایاندیشه چرا

داشت و اندازی شبیه وضعیت امروز دارد. در آن سال، اقتصاد کشور چشم 1931وضعیت فعلی اقتصاد ایران شباهت زیادی با سال  .2

 اقتصادی رشد گذاری و تولید مختل شده وکرد. در نتیجه سرمایهقطعیت بر اقتصاد کشور سنگینی میسایه نااطمینانی، ناترازی و عدم

شکلی که پیش کند بگوید هر مای تالش میفعلی رسیدیم؟ پروژه ةکنندنگران. چطور شد که به وضع بود گرفته پیش در نزولی روند

 .آمده است ناشی از اقتصاد آزاد است

دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می .9

هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد  01اش این است که معنی ،منفی باشددرصد  5رشد اقتصادی امسال فرض کنید دهد. می

 هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود.  01است که هرماه آن ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل 

با  توان. حداقل میوجود داردبرخی متغیرهای کالن مانند رشد اقتصادی در امروز همگرایی باالیی در مورد تحوالت مورد انتظار  .4

عیت قطخواهد بود. البته برحسب اینکه نسبت به تورم، که عدم 0تا  4منفی  ةت که رشد اقتصادی سال بعد در بازاطمینان نسبتاً باالیی گف

رشد  در مورد . لذاایممتفاوت مواجهنرخ رشد اقتصادی دهد، با میچه واکنشی نشان گذار سیاستبیشتری در مورد آن وجود دارد، 

                                                           
 ، هتل استقالل تهران، سالن نوفل لوشاتو.91/12/1930شنبه رئوس سخنرانی در میهمانی افطار کارگزاری اقتصاد بیدار، سه * 
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ی وجود قطعیت بیشترتر از آن ارائه کرد. اما در مورد تورم، عدمتوان تصویری مشخصقطعیت کمتری وجود دارد و میاقتصادی عدم

 .بگیرد )کسری بودجه( بودجه ةگذار چه تصمیماتی مثالً درباردارد که سیاستبستگی دارد و میزان افزایش آن به این 

بستگی  ارز تحوالت محتمل بازارو به  ،30سال در بر سرنوشت تورم تأثیر وضعیت نظام بانکی به میزان صادرات نفت، به نااطمینانی  .5

  دارد.

مهم این  ةنکت ؟داریم یا نهمثبتی انداز چشمپرسش آن است که سال خوبی نیست، اما آیا ؛ است تورمی سال رکود، 1930سال  .6

 کنیم مختصیعنی این شرایطی که از آن به عنوان رکود تورمی یاد می ؟چه اندازه ماندگاری دارد 30شرایط سال بپرسیم است که 

 ؟است یا ممکن است پس از آن هم ادامه پیدا کند 30سال 

افزایش  شود؛ راهمف خالقیت نخست ساختار اقتصاد است که باید رقابتی شود و بستری برای ایجاد انگیزه و وضعیت جاری: دالیل .7

 ارهاساخت تواننمیبا جهان  مناسب تعامل بدونتعامل مناسب با دنیا. خارجی و  و داخلی ةایسرم جذب کشور داخل در وریبهره

انست تود. اگر ساختار درونی درست بود، عوامل بیرونی تا این اندازه نمیکر اصالح کارایی افزایش جهت در و درستیبه را

المللی را در الجرم باید اصالح روابط بینو  تور کار قرار دهیمباید اصالح ساختار را در دسگویند بر این اساس می اثرگذار باشد.

 اولویت قرار دهیم. 

ایدئولوژیک  شدت درگیر مسائل سیاسی وچراکه اقتصاد به ،نهاد دولت باید فکری اساسی برای اصالح ساختار اقتصاد داشته باشد .0

که یابد. خالصه ایندر برابر فشارها و تنگناها کاهش میاش آوریرود و تابشده و توان جامعه با سرعت زیاد رو به تحلیل می

 کند.سیاست بیش از هر زمانی روی سر اقتصاد سنگینی می ةدر تنگنای شدید فعلی، سای

 ،البته ؛اقتصاد تابع روزمرگی بود ةاقتصادی مشخصی نداشت و تصمیماتش در حوز ةگفت، نظریخالف آنچه به زبان می دولت .3

رفت. دولت آقای روحانی کامالً تسلیم در عمل مسیر دیگری میاما  ،که طرفدار اقتصاد آزاد رقابتی استکرد دولت اعالم می

 های حمایتی شد.درگیر بسته ،های علمیجای پرداختن به توصیهشرایط سیاسی روز شد و به

قدان فو فکر کردند پدید آمد اما این توهم برای برخی در دولت  ،بودهای سود باال چون نرخل عوامل دیگری حاص تورم کاهش  .11

 کند. دارد خوب عمل میآنان  ةنظری

نیست،  حوزة اطالع من؟ داشتالمللی بین ةسیاسی و استراتژی سازگاری در عرص ةنظریآیا بود، اما اقتصادی  ةدولت فاقد نظری .11

استراتژی نداریم. دولت در این خصوص هم رفتار هم ت خارجی دیپلماسی و سیاس ةدهد ما در حوزرفتارها نشان میبعضی 

 گر است.منفعالنه دارد و صرفاً نظاره
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 حال رد او با و داریم مشخص دشمن یک دانستیممی حداقل اما ،نداشتیم سیاسی و اقتصادی هم استراتژی منسجم 1961 ةدر ده .12

 .داریممتعدد  هایدشمن امروز. جنگیم

هایی که بعضی از آنها مهم و تعدادی از آنها مزمن و ماندگارند. دهند؛ ناترازیها خبر میشماری از متغیرهای اقتصادی از ناترازی .19

دولت تبدیل شده است. صادرات کاالیی  ةدهد و ناترازی به صفت همیشگی بودجهایش را نمیدرآمدهای دولت کفاف هزینه

 ها از بدهی آنهاکند. دارایی بانکشکاف تجارت خارجی را پر باید نفت  ثروت دهد و فروشی را نمیکفاف واردات کاالی

 در آنها از شماری حیات ةادام و دهدنمی پوشش های آنها راها نیز هزینهها منفی است. درآمد بانکتر و ارزش خالص بانکنازل

 . است مرکزی بانک از مستمر استقراض گرو

 شود.سطح دعواهای سیاسی هم بلندتر میشوند، تر میها بزرگهرچه با گذشت زمان ناترازی .14

هایی که قدرت سیاسی برندگان آنها از ؛ تعادلاستاقتصاد سیاسی  ی درهایتعادلحاصل های اقتصاد کالن در واقع تعادلعدم .15

یرمتمرکزند. ضمن غاما بازندگان متفرق و  ،یافته هستندگرفته و قوامشان بیشتر است. به عالوه برندگان، متمرکز، شکلبازندگان

افتد، های اقتصاد سیاسی، جزو آیندگان هستند و برداشتی از آنچه امروز اتفاق میتعادلدیدگانِ زیانتوجهی از که بخش قابلاین

 ندارند. 

ست. در ممکن نیها مشیو اصالح خطهای سیاستی حلین بیماری با راها درمان ،نتیجه در. است بدخیم بیماری دچار ایران اقتصاد .16

یست. مثالً ساله یا چندساله نیک هایاجرای اشتباه سیاست ةرسیم که بیماری امروز نتیجبررسی وضعیت موجود به این مساله می

بلکه  ،یکی دو سال اخیر نیستوضع موجود است، این سیاست مربوط به  ةدهنداگر سیاست خارجی کشور یکی از عوامل شکل

 اقتصادی نیست.  ةکارگیری دیپلماسی برای توسعطور کلی مناسبات کشور با دنیا مبتنی بر بهبه

 استراتژیست دعوت کرد به مراکش برود. در جریان ـ بریتانیاییِ شاه پس از خروج از ایران و اقامت در مراکش، از یکی از ایرانیان .17

 You»پاسخی که شنید این بود:                    « ام که حاال ناچارم در مراکش باشم؟کجا به اشتباه رفته»که  صحبت با او، از وی پرسید

did much too soon« ».انجام هر کاری و هر تغییر بزرگی به زمان « شما کارهای زیادی را در طول دورة کوتاهی کردید

ا هر سرعتی که توانستند بنواندیشان دینی تونسی خواندم که حتی پیامبران نیز نمیآید که جایی از قول یکی از نیاز دارد. یادم می

اند توشود، کتاب مقدس مسلمانان هم نمیداری کامل در آن اجرا میای که بردهمایل هستند، اهداف خود را پیش برند. در جامعه

ج بر است: آزادکردن برده را ترویین زمینه تدریجی و زمانداری را کامالً نفی کند، و مشی پیامبر در ابه سرعت و قاطعانه برده

بالفاصله  توانشوند، نمیگور میبهای که برای زن هیچ ارزشی قائل نیست و دختران زنده. در جامعهکند، اما منع کامل نمیکندمی
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https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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درصد حقوق مردان را دارند. این مسیر برابری را  51از حقوق مساوی زن و مرد صحبت کرد. زمان الزم است. فعالً بگوییم زنان 

شاید جمهوری اسالمی  too much to do in too little time.توانند  هموار خواهد کرد. پس، حتی پیامبران نیز نمی

ت. موضع ایران طلبانه اسرهای بسیار زیادی بکند. موضع ایران در قبال امریکا البته حقایران نیز خواسته است در مدتی کوتاه، کا

فهمد امریکا گوید، اما آیا ایران تنها کشوری است که میوسوی حق است. امریکا زور میدر قبال فلسطین البته ایستادن در سمت

ها، از امریکا ها نباید بیش از ما ایرانییتنام زور نگفته است؟ آیا ژاپنیفهمند؟ آیا امریکا به وها این را نمیآیا آلمان گوید؟زور می

بخشی نبود که ایران از آن حمایت نکند. آیا ایران مند باشند؟ یادمان هست که در دو یا سه سال اول انقالب، جنبش آزادیگله

ا در زمانة کوتاهی پیش برد؟ اگر این خواست کارهای زیادی رو نمی too much to do in too little timeخواهد نمی

 گاه اصالحی ساختاری در رابطه با روابط ایران با جهان و در ارتباط با اقتصاد ضرورت دارد.بندی صحیح باشد، آنجمع

اختاری در س ةسیاستی دارند. کسری بودج ةکه کسری بودجوجود دارد ساختاری است. اقتصادهایی  ة ایرانکسری بودجمثالً،  .10

اما باز هم  ،شودساختاری به تورم منتهی می ةگوید کسری بودجسیاستی قرار دارد. علم اقتصاد می ةمقابل کسری بودج ةنقط

 ساختاری است.  ةکشور دچار کسری بودج ةهرساله بودج

 بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت نادرست ارادی است.  ،های مقطعی اشتباه نبودهسیاست ةوضع موجود نتیج .13

رد، اقتصاد سیاسی قوی پیدا ک ةمایکم دروناما کم ،های قبل توجیهات آرمانی داشتشده، در دههراهبردهای در پیش گرفتهاین  .21

 ای در حفظ وضع موجود است. به نحوی که منافع عده

توجهی اد بیگذاری اقتصادی به اصول علم اقتصتعامل ما با دنیا مشکل دارد یا در سیاست ةیعنی درست است از دید ما نحو .21

 ای غیر از آنچه تاکنون داشته، نخواهد داشت. احتماالً نتیجه ه،اما تداوم رویکرد ما مبنی بر هشدار و توصی ،شودمی

م و تاکید کنیم گیر بگوییگذار و تصمیمکه ما به سیاستنیست. ایناقتصاددان یا عالم سیاسی حل گیرنده متقاضی راهتصمیم .22

اما  ،درست استاین سیاست ما اگرچه  .باید در دستور کار قرار گیرد ،یا تعامل با دنیا ،صاد باشدباید اقت 30اولویت سال 

چون  ،گذار از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت نداردحلی از ما نخواسته است؛ سیاستگذار چنین توصیه یا هشدار یا راهسیاست

 داند.متصور است که خودش مسائل را می

 شود. شود، تصمیمات هم بدتر ارد که هر چه شرایط بدتر میاین خطر وجود د .29

شده ناختهش ایاین مساله تورم است و تورم هم پدیده ، اسماز دیدگاه اقتصاددان و کارشناس .هاستافزایش قیمت ةمسال ،بارز ةنمون .24

 شود.میتعبیر به گرانی  ،گیرتصمیمول و ؤهمین مساله از دید مس ،در اقتصاد است و راهکار مشخص خودش را دارد. اما
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رد وا ارزان ارز باکاالها  حتماً باید کهاست  وارداتدر آن جعبه  ابزار یک رود؛می قدیمی ابزار جعبه همان سراغگذار سیاست .25

 و ابزار دیگر برخورد امنیتی و پلیسی با بازار است.  شود

اقتصادی  ةگیری ندارد. هر عملی مسبوق به یک نظر، بینش یا دیدگاه است. ما نظریازایی در نظام تصمیمنظام کارشناسی مابه  .26

 .اقتصادی، ایدئولوژی نشسته است ةسال اخیر و در واقع از قبل از انقالب جای نظری 51اما ایدئولوژی داشتیم. در  ،نداشتیم

ه خارج خودمان تولید کنیم و کاری بباید کاالها را  ةگوید همکار گرفته شده که میتصادی بهاق ةیدئولوژی خودکفایی در حوزا

 اما مخالفند، یسمکاپیتال و لیبرالیسم باآن کشورها  قاعدتاً و است حاکم کمونیست حزب ویتنام و چین کشور درنداشته باشیم. 

  زنند؟می خودکفایی از حرفی اقتصاد ةحوز در آیا

د. دولت و نظام تفاوت عمده دار ،در ایران. آیدبرمی رای هایصندوق دل از آید، تغییراتمشکل پیش میدر کشورهای دنیا وقتی  .27

لت باشد، که کدام دونیست و تقریباً عمومیت دارد. چرا نهاد دولت، مستقل از اینجمهور رد یا فالن رئیسف فالن ةمسال مساله، این

یم در نتیجه باید تالش کنیم تا بتوانیم پارادایم را اصالح کنیم و تغییر دهیم. یعنی تالش کن پس، ؟در اقتصاد ایران فاقد نظریه است

 د، تغییر دهیم. نکنها را تعیین میاتژیگیران اصلی را که راهبردها و استرگذاران و تصمیمنگاه سیاست

ر و منحصبه کاالی خصوصی حکمرانی دولت ن متأسفانه در ایرای عمومی است. هاکاال ةحوزها، پرداختن به کار اصلی دولت .20

د. حکمرانی شوصراحت هم اعالم میاختیارات دولت است و این بعضاً به ةی عمومی خارج از حیطهاکاال و استشده محدود 

بین دولت و کلیت نظام توزیع شده و اعتماد الزم نیز بین این دو برقرار نیست. مثال سیاست خارجی، مثال مناسبی در کشور ما 

تعامل با  کنند اگر موانعکنندگان تعامل فکر میشکل گرفته است. دنبال« تعامل»و « تعارض» ةسیاست خارجی دوگاندر . است

 کنندگان تعارض معتقدند هرگونه تعاملی به از دست رفتنشود و دنبالابع خارجی به کشور سرازیر میمن ،جهان برداشته شود

 . شودمی منجر کشور استقالل

 در وقتی. است رتساده اقتصادی عقالنیت از مراتب به سیاسی عقالنیت هر دو باشیم. اقتصادی و سیاسی عقالنیت دنبال بهباید  .23

 دوچندان شکالتم طبیعی طوربه ،است ترپیچیده بسیار که اقتصادی بحث در دارد، وجود مشکل سیاسی عقالنیت کارگیریبه

 .بود خواهد

طور طبیعی به گسترش فساد و رانت جویی و افزایش افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به .91

 نابرابری خواهد انجامید.

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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جوان بیکار،  التحصیالندسترسی گسترده به اطالعات )فضای مجازی( و تعداد کثیر فارغتجربه شد. در ایران پوپولیسم راست  .91

 است. چپ پوپولیسمو بروز  گیریمساعدی برای شکل ةزمین

د جا تالش شامروز این .ناچاریم جوابی جامع و فراگیر به این سؤال بدهیم های اقتصادی در ایران چیست؟راز ماندگاری چالش .23

 ای وجوه و ابعاد مسئله روشن شود.حداقل پاره

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85

