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ایم هر سال دو میزگرد با حضور اقتصاددانان عضو شوراي تالش کرده 1395تا اسفند  1392از اسفند سال 

سال اول نامه تجارت فردا برگزار کنیم. یکی در میانه سال و شهریورماه که ضمیمه تحلیلی نیمسیاستگذاري هفته
. با کنیمبندي میشود و دومی در اسفندماه که روندهاي اقتصاد ایران را در همان سال جمعهرسال منتشر می

مطالعه این میزگردها تصویري جامع و کامل از وضعیت  .ایم هفت میزگرد برگزار کنیممیزگرد پیش رو، موفق شده
دهد و نکته قابل توجه این است که هرچه به پایان دولت اقتصاد ایران در چهار سال گذشته پیش روي شما قرار می

اند. به خصوص میزگرد پیش رو که نکات تر بودهیرانهتر و درگایم، میزگردها صریحآقاي روحانی نزدیک شده
دهد. امسال سال آخر دولت یازدهم آموزي از تجربه سیاستگذاري در چهار سال گذشته پیش روي ما قرار میدرس
دولتی که مدعی است اقتصاد را در بدترین وضع ممکن تحویل گرفته و تمام تالشش این بوده که وضع از  .است

کم در این نامه در اینکه دولت آقاي روحانی دستتر نشود. اعضاي شوراي سیاستگذاري این هفتهآنچه بوده، بد
شود که برخی، اصالح ذهنیت حاکمیت را مقدم نظرها از آنجا آغاز مینظر دارند اما اختالفزمینه موفق بوده اتفاق

سازي الت اقتصادي، فرصتی براي ذهنیتدانند اما برخی دیگر معتقدند تعدد و فشار مشکبر اصالحات اقتصادي می
با این حال هر دو طیف در اینکه باید درباره حل مشکالت اقتصادي اجماع ایجاد کرد  .گذاردحاکمیت باقی نمی

اشتراك نظر دارند. اقتصاد ایران بر اساس آنچه در این میزگرد مطرح شده، شرایط مطلوبی ندارد. وضعیت نظام 
اجالنه گیري عکننده است که تصمیماي نگرانمحیطی به اندازههاي زیستتگی و بحرانهاي بازنشسبانکی، صندوق

ها هاي رشد اقتصادي براي سال آینده محدود است و حتی مشخص نیست تورم که پس از سالظرفیت .طلبدمی
ین هاي تامدشواريرقمی شده، در این محدوده باقی بماند. اقتصاددانان حاضر در این میزگرد، جملگی نسبت به تک

گذاري خارجی، تداوم رشد اند و معتقدند بدون سرمایهگذاري در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کردهمالی و سرمایه
اي انداز مثبتی از بهبود رابطه ایران با جهان خارج به گونهاقتصادي مقدور نیست اما نکته این است که هیچ چشم
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جلب کند، وجود ندارد. مسلم است که اقتصاد ایران با وضعیتی که در آن گرفتار گذار خارجی را که اطمینان سرمایه
هاي پوپولیستی ندارد اما از آن سو، جامعه نیز به قدري از نهاد دولت و دولتمردان دلسرد شده که آمده، تاب وعده

ده قتصاد ایران سخن گفته شتر از همیشه درباره مشکالت اتابد. در این میزگرد صریحوعده تغییرات مثبت را برنمی
صاددانان هاي اقتاش نسبت به دیگر میزگردها این باشد که براي نخستین بار، اختالف دیدگاهو شاید وجه تمایز اصلی

درون دولت درباره بسیاري از مسائل معتنابه اقتصاد ایران روشن شده است. از همکارانم مجیدرضا خاکی و ندا 
   .کنماین میزگرد تشکر میگنجی به خاطر کمک به تنظیم 
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 کردیم.هاي اقتصادي صحبت میدر راه، تا زمان رسیدن به محل میزگرد، با دکتر بهکیش در مورد شاخص :نژادموسی غنی
ها نرخ تورم طور مشخص، وضعیت دو شاخص خوب است. پس از سالدر یک سال گذشته از میان سه شاخص اقتصاد کالن به

ن رشد، تحت تاثیر افزایش فروش نفت است. حتی عملکرد رقمی شده و رشد اقتصادي نسبتاً باالیی رقم خورده است. البته ایتک
رسد این دستاوردها، شکننده باشد یعنی در مورد شود اما به نظر میزایی نیز تا حدودي مثبت قلمداد میدولت در حوزه اشتغال

، لمللی پول منتشر کردهاها، تردیدهاي بسیاري وجود دارد. براي مثال، در گزارش اخیري که صندوق بینتداوم بهبود این شاخص
درصد بوده است. این نهاد -2/ 7درصد و بدون نفت  -1/ 8با احتساب نفت،  1394آمده است که رشد اقتصادي ایران در سال 

درصد عنوان کرده و این  7/ 4را تایید کرده و نرخ رشد را معادل  1395المللی، آمارهاي رشد بانک مرکزي براي سال بین
دقیقاً نصف  1396بینی آنها براي سال درصد برسد. اما پیش 6/ 6به رقم  95رائه کرده است که رشد کل سال بینی را نیز اپیش

در سایه رشد درآمدهاي نفتی بوده  1395درصد است. استداللشان این است که عمده رشد اقتصادي سال  3/ 3این رقم یعنی 
ر میزگرد سال گذشته دکتر بهکیش بر عدم امکان نرخ رشد باال تاکید طور که دتکرار نخواهد شد. همان 1396و طبیعتاً در سال 

درصد خواهد بود یعنی نفت  0/ 9بدون احتساب بخش نفت تنها  95در سال  GDP داشتند صندوق هم برآورد کرده که رشد
 دیگري از گزارش خوددر رشد اقتصادي که به وقوع پیوسته، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. افزون بر این در بخش 

هاي کالن رقمی شدن تورم در ایران را نیز مطرح کرده است. من سعی کردم ابتدا تصویري از وضعیت برخی شاخصاحتمال دو
اند. تهسخن گف» تصمیم سخت و تصمیم بد«اي با عنوان اقتصاد ایران ارائه کنم. دکتر نیلی در اظهارنظرهاي اخیرشان از مقوله

م رود زیرا تصمیم نگرفتن هم خود یک تصمیکه در این شرایط، تصمیم نگرفتن هم یک تصمیم بد به شمار میتصورم این است 
است. براي مثال، ادامه وضع موجود در بخش مالی و بانکی، اقتصاد را به جاي خطرناکی خواهد کشاند. بنابراین چنانچه اقدامی 

هد، معلوم نیست چه اتفاقی رخ دهد. بنابراین، اگر موافق باشید، بحث را انجام نشود یا سیاستگذار تن به اتخاذ تصمیم سخت ند
  از همین مساله آغاز کنیم؛ تصمیم سخت از نظر شما چه تصمیمی است؟

 
، داراي دو تصویر است؛ یک تصویر بسیار خوب که 1395گونه که اشاره کردید، اقتصاد ایران در سال همان :مسعود نیلی

را داشته باشد، با توجه به رشد اقتصادي، تورم و اشتغال تصویر  1395هاي اقتصاد کالن اگر کسی در آینده قصد بررسی شاخص
المللی پول است. حتی بیشتر از برآورد صندوق بین 1395ادي کل سال کند. برآورد ما از رشد اقتصبخشی را مشاهده میرضایت
هاي محاسباتی متفاوت، رشد واقعی اقتصاد اي که از سوي موسسه صورت گرفته، بنا به دالیلی همچون روشهاي جداگانهارزیابی

ردي هم وجود دارد. اما مساله حائز برآودهد یعنی حتی مقداري کمرا بیش از رقمی که بانک مرکزي اعالم خواهد کرد، نشان می
توانند تداوم پیدا اند، در سال آینده نیز میرا ایجاد کرده 95اهمیت این است که کدام یک از عواملی که رشد اقتصادي سال 

 1392و  1391هاي در مقایسه با سال 1393یک ممکن است تداوم پیدا نکنند. نکته دیگر این است که در سال کنند و کدام
غییر جهتی در اقتصاد ایران رقم خورد. اگر منحنی هر کدام از متغیرهاي بخش واقعی اقتصاد را براي مثال تولید ناخالص داخلی، ت

به نقطه اوج  1355گذاري، مصرف و سایر متغیرها در بلندمدت رسم شود، این منحنی در سال بودجه به قیمت ثابت، سرمایه
گیرد و از سال روند صعودي در پیش می 1386کند. پس از آن تا سال ش را تجربه میبیشترین کاه 1367رسد و در سال می
هایم هم به آن اشاره کردم این است که نقطه افول اقتصاد ایران، اي که در یکی از سخنرانیگیرد. نکتهروند نزولی به خود می 86

۲ 
 



آنچنان که شایسته  1386رسد هنوز تحوالت سال می آغاز شده و به نظر 1386نبوده است بلکه این افول از سال  1391سال 
رسیده است. این روند در  1393آغاز شده و به سال  86است، مورد مطالعه قرار نگرفته است. در واقع این روند نزولی از سال 

باید افق کنیم دانیم که وقتی راجع به رشد صحبت میمقداري صعود را تجربه کرده است. همه می 1394و  1393هاي سال
 .بلندمدت را در نظر بگیریم

مدت تولید ناخالص داخلی زیاد شده و تحت عنوان اما به دالیل مختلف از ابتداي کار دولت یازدهم حساسیت روي تحوالت کوتاه
فت در را فراهم کرد، افزایش تولید ن 1395گیرد. یکی از عواملی که زمینه رشد سال تغییرات رشد مورد بررسی و توجه قرار می

این بود که تولید نفت خام ایران، بیش از یک میلیون بشکه  1395نتیجه اجرایی شدن برجام بود. نتیجه عملکرد برجام در سال 
کمی  90در سال  1394افزایش پیدا کرد و صادر شد. درآمد متوسط ماهانه حاصل از صادرات نفت ایران به قیمت ثابت سال 

یعنی دقیقاً قبل از برجام، به کمتر از  1394ت اما درآمد حاصل از صادرات نفت در دي سال میلیارد دالر بوده اس 10بیش از 
یک میلیارد دالر تقلیل یافت. پیش از اجرایی شدن برجام، درآمدهاي نفتی ایران از یکی از دو ناحیه در معرض تغییر قرار 

و این متغیرها دچار کاهش شدند. در حالی که در سال هرد 1394گرفت؛ تغییر قیمت یا تغییر مقدار صادرات. اما در سال می
هم میزان صادرات افزایش یافت و هم قیمت رشد اندکی را  95میزان صادرات کاهش یافته ولی قیمت باال بود. در سال  93

همن و اسفند بود که هم قیمت و هم میزان فروش نفت افت کرد که البته در ب 94تجربه کرد. اما بدترین سال از این نظر، سال 
 16توانست بدون برجام کمتر از ، درآمد ایران که می1395مقداري افزایش پیدا کرد. در سایه افزایش صادرات نفت در سال 

یابد. اثر مستقیم دیگر برجام، در حوزه پتروشیمی آشکار شد. ثبات میلیارد دالر افزایش می 40میلیارد دالر باشد، به حدود 
پذیري ینیبهایی در بخش خدمات را فراهم کرد. حوزه خدمات، بسیار نسبت به پیشگیري فعالیتب شکلاقتصاد کالن نیز اسبا

هاي بانکی و نرخ بهره روندي نزولی در پیش گرفته بود، اثر که نرخ 95حساس است و به تبع آن تا شش ماه نخست سال 
قاضا در بازارخودرو و بازارهاي دیگر نیز قابل مشاهده است. انعکاس این افزایش ت .چشمگیري بر افزایش تقاضا در اقتصاد گذاشت

هاي خالی در اقتصاد ایران است که همچنان به قوت خود باقی است. چنان که رشد تولید فوالد یکی از عوامل رشد وجود ظرفیت
دهد با وجود اینکه، ان میهاي خالی در اقتصاد است. برآوردها نشهاي جدید، مرهون همین ظرفیتگذاريو خودرو بدون سرمایه

درصد نسبت به سال  25، این صنعت همچنان 1395ارقام باالیی را رقم زده اما در پایان سال  95رشد تولید خودرو در سال 
را تحت تاثیر قرار دهد. متغیر  1396تواند رشد اقتصادي سال با ظرفیت خالی مواجه خواهد بود. اینها مسائلی است که می 1390

کم در زمینه مواد معدنی و فلزات پایه ه به رشد اقتصاد ایران در سال جاري کمک کرد، تحوالت اقتصاد جهانی، دستدیگري ک
بود. در واقع اگرچه ارزش اسمی صادرات غیرنفتی ایران، رشد چندانی را تجربه نکرده است اما ارزش واقعی صادرات غیرنفتی، 

هاي خالی و تحوالت هاي ثبات اقتصاد کالن، ظرفیتهار عامل برجام، ظرفیتدرصد است. بنابراین چ20حاکی از رشد باالي 
اند. این را هم باید اضافه کنم که اگرچه، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادي اقتصاد جهانی در رشد اقتصادي ایران موثر واقع شده

دلیل افزایش قیمت، افزایش پیدا کند  مربوط به بخش نفت است اما ممکن است سهم بخش نفت در رشد اقتصادي به 95سال 
و گاهی به دلیل افزایش تولید. اثرات اینها با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر از منظر ثبات درآمد، افزایش تولید به هیچ 

شش ماه پیش  ،عنوان با افزایش قیمت قابل مقایسه نیست. باید به این نکته اشاره کنم که در اثر فعالیتی که وزارت نفت از پنج
آفرینی کرد، شرایطی فراهم شد که بالفاصله پس از از اجرا شدن برجام آغاز کرد و البته بانک مرکزي نیز در تامین منابع نقش

نژاد، شما مستحضرید که در جلسات شوراي اجرایی شدن برجام، این وزارتخانه بتواند تولید را افزایش دهد. آقاي دکتر غنی
کردم که در صورت کاهش تولید نفت، ارتقاي سطح بر این نکته تاکید می 1392و  1391هاي هران در سالاقتصاددانان اتاق ت

، تولید نفت و گاز با 1395تقدیر بود. در سال  تولید به سادگی میسر نخواهد بود. اما عملکرد دولت یازدهم در این زمینه قابل
اندازي شدند. در مجموع صنعت وگاز راهپتروشیمی در صنعت نفتاي مواجه شد و هم واحدهاي جدید افزایش غیرمنتظره

خواهم بگویم این رشد چشمگیر به همین سادگی حاصل کارنامه قابل قبولی داشته است. در واقع می 95وگاز کشور در سال نفت
، 1394ایان پاییز سال در صنعت نیز الزم است به برخی رویدادها تا پ 96بینی تحوالت احتمالی سال نشده است. براي پیش
در  1395دهد شاخص کل تولید صنعت در پایان پاییز سال ها نشان میشده روي شاخصهاي انجامنظري بیندازیم. بررسی

درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص فروش نیز رشدي  25مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 
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هاي ما نشان ص صنعتی، شامل سه جزء خودرو، پتروشیمی و فلزات اساسی است. بررسیدرصدي را تجربه کرده است. شاخ20
اند و تنها بخش ساختمان بوده که به دلیل درصدي را رقم زدهکم رشدي سه تا چهار هاي دیگر صنعت نیز دستدهد بخشمی

به  95هاي تحقق رشد در سال مکانیسم برد. این عوامل،رکودي که در بخش مسکن حاکم بوده در شرایط نامطلوبی به سر می
بودجه و بانک به دلیل مشکالت عمیقی که دارند دو عاملی هستند که تقویت رشد را با مشکل  روند. در نقطه مقابل،شمار می

ت آن رو شد و این کسري به رشد پایه پولی انجامید و اثرابهبا کسري منابع رو 94مواجه کردند چنان که دولت در بودجه سال 
به بازار اوراق رسید. در سال گذشته طرحی با عنوان اصالح نظام بانکی تدوین شد و در ستاد اقتصادي دولت به تصویب رسید و 

جمهور این طرح را براي اجرا به بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پس از آن، آقاي رئیس
به مجلس شوراي  1395رح که نیاز به تصویب مجلس داشت در قالب دو تبصره اصالح بودجه سال بخشی از این ط .ابالغ کرد

اي هطور همزمان کسري بودجه دولت بابت گندم و سالمت و سایر موارد مطرح شد، تبصرهاسالمی تقدیم شد. اما از آنجا که به
و عمالً به طرح دیگري تبدیل شد. هدف ما از انتشار اصالحیه قانون بودجه، دستخوش تغییرات بسیاري در مجلس شد  36و  35

 .طوري که تعهدات دولت روشن و شفاف باشدها از شکل قبلی به شکل مدرن تبدیل شود بهاوراق این بود که ترکیب بدهی بانک
شده در ت اعمالشد. اما با تغییرااین اوراق در نظام بانکی داراي ارزش شده و همین موضوع موجب اصالحات متعدد دیگري می

ها و سایر موارد اختصاص پیدا کرد. در پرورش، خرید گندم، شهرداريو، این اوراق به تامین مالی آموزش1395اصالحیه بودجه 
واقع نقش این اوراق تغییر کرد و به ابزاري براي تامین کسري بودجه تبدیل شد. در حال حاضر گندم براي دولت به عنوان یک 

هزار میلیارد تومان براي تامین مالی یک محصول یعنی  15کند. براي مثال، دولت تامین مالی ن نقش بازي میمتغیر اقتصاد کال
شده در بودجه تناسبی نداشت. در این موقعیت، براي یک کشاورز مهم گندم را بر عهده گرفت در حالی که این رقم با عدد لحاظ

اختصاص داده شده است. به هر حال پول او باید پرداخت شود. بنابراین در نیست که این بودجه براي طرح اصالح نظام بانکی 
شد، معلوم نبود چه اتفاقاتی سو اگر این اوراق منتشر نمیبا رخدادهاي جدیدي مواجه شدیم. از یک 1395سه ماه پایانی سال 

وسوي دیگري سوق یافت و این کار، متداد و از سوي دیگر ابزاري که با هدف مشخصی طراحی شده بود، به سدر اقتصاد رخ می
شده دور کرد. البته نباید اقدامات مثبت بانک مرکزي را نادیده گرفت اما این اقدامات به میزانی نظام بانکی را از اهداف تعیین

 .نبود که بتواند مساله را کنترل کند

تصاد، همچنان قابلیت رشد را خواهد داشت. هاي خالی اقهایی از ظرفیتشویم، بخش 1396اگر با چنین شرایطی وارد سال 
ام که اقتصاد هایی مانند کشاورزي و خدمات شاهد رشد خواهند بود. من از گذشته این برداشت را داشتهطور مشخص بخشبه

درصدي دشوار شده است. اگر درصدي دارد. البته شاید در شرایط کنونی، حفظ این رشد سهایران یک رشد طبیعی حدود سه
، به شرط آنکه این گاز به جاي مصرف 96ش مسکن در سال آینده فعال شود و با وجود افزایش ظرفیت تولید گاز در سال بخ

یران در بینی وضعیت اقتصاد اباره پیشتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مدار رشد باقی بماند. درخانگی، صرف تولید شود می
درصد رقم خواهد خورد. اما تحقق  2/ 5باید بگویم به احتمال بسیار رشدي بیش از سال آینده که موضوع پرسش شماست، 

، رشد 1395طور یقین همانند سال ها و تحوالت اقتصادي است. بهرشدي بیش از این میزان، به شدت تحت تاثیر سیاستگذاري
د نفتی کشور در حد ارقام یک ماه اخیر حدود افزوده بخش نفت و گاز رخ نخواهد داد. اگر در سال آینده تولیچشمگیري در ارزش

میلیون بشکه در روز باشد، ارزش افزوده بخش نفت، شاید بیش از چهار درصد رشد کند. در این میان صنایعی که رشد  3/ 9
که این  را ایجاد کردند، در سال آینده نیز رشد را تجربه خواهند کرد و این رشد تا زمانی ادامه خواهد داشت 95اقتصادي سال 

تواند مسکن نیز در صورت رونق، می .صنایع به اوج ظرفیت خود برسند که احتماالً در نیمه دوم و اواخر سال آینده خواهد بود
محرکی براي رشد صنعت باشد. اما از نظر من این تحوالت به معناي رشد بلندمدت نیست. این موارد به منزله افزایش تولید 

 (growth effect) شود و در مقابل اثر رشدنامیده می (level effect) اقع به عنوان اثر سطحناخالص داخلی است که در و
ه اي رسیده که نیاز بگیرد. در صورت استمرار این اثر، شاهد رشد خواهیم بود. مساله این است که اقتصاد ایران به مرحلهقرار می

اي دچار مساله شده آن بسیار سخت است چراکه اقتصاد در نقطهگیري در مورد تصمیمات جدي دارد و در این مرحله، تصمیم
که این نقطه روي مرز میان مسائل اقتصادي و اجتماعی قرار دارد. در مورد این مشکالت معموالً در ایران، تصمیم اقتصادي اتخاذ 

ازنشستگی هاي بسیاري از صندوقاند و بهاي بازنشستگی به شرایط نامطلوبی رسیدهدانیم که صندوقنشده است. براي مثال می
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گیري کند، آیا انتخابی جز این چهار ها تصمیمورشکسته هستند. با این اوصاف هر دولتی چنانچه بخواهد در مورد این صندوق
ها این است که حقوق همه بازنشستگان کاهش پیدا کند که دهم، خواهد داشت؟ یکی از گزینهاي که مورد اشاره قرار میگزینه

ها را به دنبال خواهد داشت. گزینه بعدي، تغییر شرایط بازنشستگان جدید در مقایسه با بازنشستگان تصمیم، موجی از اعتراض این
قبلی است؛ تغییراتی چون افزایش سن بازنشستگی یا کاهش امتیازات بازنشستگی. گزینه سوم این است که دولت هزینه این 

رسد. هاي بازنشستگان به وسیله بانک مرکزي است. هیچ راه دیگري به ذهنم نمیتقبل هزینه ها را بپردازد و گزینه آخر نیزصندوق
ها با میزان دارایی آنها اختالف بزرگی دارد. هاي بازنشستگی است؛ میزان بدهی بانکها نیز شبیه مساله صندوقمشکالت بانک

گذار این اختالف یا باید سپرده مالی چه معنا و مفهومی دارد؟ این اختالف را چه کسی باید تامین کند؟ وجود این اختالف از نظر
توان فهرستی بلندباال از این مشکالت را تهیه کرد. مقصودم از تصمیم سخت را پر کند یا سهامدار یا دولت یا بانک مرکزي. می

اقتصاد ایران، در زمان بروز چنین گیري در مورد چنین مشکالتی است. مگر غیر این است که معموالً در تصمیم یا تصمیم بد،
هاي گرفته؟ به عنوان مثال براي حل مساله صندوقحل مورد استفاده قرار میهاي سه و چهار به عنوان راهمشکالتی، گزینه

حالی  شود درکند. در حال حاضر حقوق و مزایاي بازنشستگان فوالد نیز از جیب دولت پرداخت میبازنشستگی، دولت مداخله می
صنعت فوالد باید خصوصی باشد اما شاهد آن هستیم که حقوق بازنشستگان فوالد به وسیله سازمان برنامه و  44ه طبق اصل ک

شود. با این اوصاف دولت هم باید پول کارمندان خود را بپردازد و هم حقوق بازنشستگان را. خب با چنین بودجه پرداخت می
خواهم بار دیگر مورد تاکید قرار دیگر معنا ندارد. بنابراین نکته اصلی که می (fiscal sustainability) عملکردي پایداري مالی

ایم و باید تالش کنیم به جاي افتادن در دام فضاي سیاسی و اي قرار گرفتهکنندهدهم، این است که اکنون در مرز تعیین
حل مشکالت «یک گفتمان ملی، حول محور  جمهور خواهد شد،پوپولیستی انتخابات و طرح این مباحث که چه کسی رئیس

جمهور آینده این کشور شود، باید کارهاي سختی انجام دهد. در واقع باید افکار عمومی شکل گیرد. هر فردي که رئیس» کشور
، کردنکشیدن، کمبود آب براي مصرف را روي این موضوع متمرکز کنیم که مسائل موجود در کشور اعم از کمبود هوا براي نفس

.عدم برخورداري از درآمد کافی براي زندگی و نبود شغل، چگونه قابل حل خواهد بود   

هاي انتخاباتی خواهد شد. در این ایام اکنون به واسطه فرا رسیدن موسم انتخابات، فضاي سیاسی و اقتصادي کشور مملو از وعده
آیا اقتصاد  .هاي جدي مواجه استبخش منابع با چالشیابد در حالی که دولت در معموالً مخارج دولت افزایش چشمگیري می

ایران در این مقطع نیز این ظرفیت را دارد که چنین تغییري را تحمل کند یا اینکه دولت و سیاستگذار باید روي تصمیمات 
ماتی که ، در مورد تصمی96هاي اقتصادي سال بینیم این است که به جاي بحث در مورد پیشسخت متمرکز شوند؟ پیشنهاد

 .باید اتخاذ شود، بحث کنیم

دکتر نیلی به یکسري از پارامترهاي مثبت اشاره کردند که تقریباً در مورد اغلب آنها با ایشان  :مهدي بهکیشمحمد 
 دهد،ماهه نیز نشان می9گونه که آمارهاي ام اما در مورد برخی از آنها نظر دیگري دارم. براي مثال از نظر من، همانعقیدههم

هایی از صنعت کند. بخشدرصدي رشد صحبت می25و  20صفر بوده است اما دکتر نیلی از ارقام  1395رشد صنعت در سال 
البته من  .دهداید یا آمارهایتان درست نشان نمیاین شما آنها را در نظر نگرفتهاند، بسیار است بنابرکه رشد منفی را تجربه کرده
ایع کنند. صنکنم، متکی بر آمارهایی است که مرکز آمار و بانک مرکزي منتشر میم و آنچه ارائه میآمارهاي دقیق در اختیار ندار

ه شوند و صنعتی را سراغ ندارم کهاي صنعتی، یکی پس از دیگري، برچیده میبسیاري به ورطه تعطیلی کشیده شده و شبکه
 .کند که به نیروي کار افزوده شده است. این خبرها نیستالم میطور مرتب اعهاي قابل توجهی داشته باشد. اما دولت بهاستخدام

ها متفاوت است. براي مثال رشد بینیمنفی خواهد بود. میزان واقعی صادرات نیز با پیش 1395بنابراین رشد صنعت در سال 
طور کلی ت. صادرات بهمنفی بوده اس 1395کند، در شش ماهه دوم سال صادرات محصوالت پتروشیمی که دولت بر آن تکیه می

برانگیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد. تعجب 95رو به کاهش است. از میان محصوالت پتروشیمی، تنها میعانات گازي در سال 
الملل نیز روي اقتصاد ایران اثرگذار کردم رشد صادرات این محصوالت منفی باشد. به هر حال تحوالت عرصه بیناست. تصور نمی

رار شود، اقتصاد را تحت تاثیر قگذارد یا سخنانی که رد و بدل میجمهور آمریکا روي اقتصاد ایران اثر میتغییر رئیس بوده است.
دهد. در همین چند ماه اخیر چند بانک خارجی که دو بانک بزرگ ایتالیایی نیز در میان آنها بود، براي همکاري با ایران ابراز می
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د هاي جدید آمریکا برایشان مساله ایجاپیش کار را متوقف کردند. آنها نگران آن هستند که سیاست تمایل کرده بودند اما یک ماه
گذاري خارجی نیز توفیقی حاصل نشود. اگر خاطرتان باشد، در دولت سازندگی، کند. درنتیجه تصور این است که در جذب سرمایه

آالت شد و به موجب نابع صرف مواد اولیه و بعضاً واردات ماشیناستفاده از یوزانس گسترش یافت و حجم قابل توجهی از این م
درصد افزایش یافت. رشد صنعت منجر به رشد  15هاي خالی پس از جنگ، رشد صنعت ناگهان به بیش از استفاده از ظرفیت

مواد  دهدرداتی نشان میگذاري قابل توجهی جذب نشده و بررسی اقالم وااقتصادي نیز شد. در حال حاضر نه یوزانس و نه سرمایه
شود. در مقابل، کاالهایی همچون گندم و ذرت به اقالم اصلی واردات تبدیل شده است. آالت چندانی وارد نمیاولیه و ماشین

تواند رشد مثبتی را رقم بزند؟ بنابراین باید نقاط مثبت و منفی اقتصادي که واردات و صادرات آن رو به کاهش است، چگونه می
ها تطابق بیشتري با واقعیت 1396ها از اقتصاد سال بینیطور همزمان مورد توجه قرار دهیم. در این صورت پیشرا به اقتصاد

رسد حدود یک یا دو درصد خواهد بود؛ البته نرخ درصد نرسد. به نظر می 3یا  2/ 5به  96کنم رشد سال خواهد داشت. فکر می
اقتصادي وابسته خواهد بود اما آنچه بسیار مایه تاسف است، عدم انتشار اطالعات از رشد در این سال به رویدادهاي سیاسی و 

ي هااي به دلیل اختالفات بانک مرکزي و مرکز آمار، من و دکتر طبیبیان مامور شدیم حسابسوي بانک مرکزي است. در دوره
هاي ملی چندان قابل اعتماد رهاي مرکز آمار از حسابملی این دو نهاد را بررسی کنیم. براي همین از جزئیات آن اطالع دارم. آما

گیرد. کند. البته اطالعات کم و بیش در اختیارمان قرار مینیست و بانک مرکزي هم از انتشار به موقع این آمار امتناع می
جه نیم چه خبر است. در نتیدانژاد. میاند یا شما یا دکتر غنیکنند یا شاگرد من بودهکارشناسانی که در این نهادها فعالیت می

درصدي نیست بلکه کنم که اقتصاد ایران، رشد محدودي را در سال آینده تجربه خواهد کرد اما مساله، رشد یک یا دو فکر می
اي دهد، چه نتیجهرشد امسال، که ارقام باالیی را نشان می .این حجم بزرگ مشکالتی که در این اقتصاد وجود دارد باید حل شود

رسد هنوز به حرکت درنیامده است. جریان حرکت سرمایه به خارج گذاري است که به نظر میت؟ اصل موضوع، جذب سرمایهداش
دهند، مهاجرت کنند. تجارت فردا هفته و رفت و آمدها و فرار مغزها را نگاه کنید. کسانی که داراي تخصص هستند، ترجیح می

ار داراي دهاي فیزیکی و اسناد منگولههاي فکري ارزشی ندارد و بیشتر، داراییاراییگذشته این بحث را مطرح کرد که در ایران د
اندیشیم که زمین بخریم و فردا که تورم افزایش یافت، دوباره ارزش است. ما به ابداع و اختراع اتکایی نداریم و بیشتر به این می

کنم با یکسري تصمیمات جدي مواجه هستیم و بنابراین فکر میآن را بفروشیم. البته مسکن هم فعالً در رکود فرو رفته است. 
تر، دکتر نیلی و دوستانشان در سازمان برنامه بودند ایم. از همه ما پیشگامها مطرح کردهشد را در این سالآنچه باید مطرح می

اي کشور بود. در این برنامه هاي توسعهکه برنامه سوم توسعه را نگاشتند. هنوز هم معتقدم که برنامه سوم یکی از بهترین برنامه
اقتضائات اقتصاد ایران مدنظر قرار گرفته بود و در آن اعالم شده بود چه تحوالتی باید در اقتصاد رخ دهد. این برنامه هنوز هم 

اد تبدیل اقتص توانست به تصحیح این اقتصاد منجر شود، به ضایعه براي اینبهترین است اما ارزش آن درك نشد. هر عاملی که می
سازي صحبت کردیم، به یک رانت تبدیل شد یا زمانی که از آزادسازي دفاع کردیم، قاچاق افزایش شد چنان که وقتی ازخصوصی

 .پیدا کرد
  .همین بال سر بازار بدهی هم آمد :نژادغنی 
 

رسد، اجرا شود اما به چه دلیل آنچه به تصویب میها مراحل متعددي پیموده میبراي تصویب قوانین یا برنامه  :بهکیش
نهند ها و پیشنهادهاي آنها وقعی نمیکنندگان نیز به استداللاندیشند، تصویبها مینشینند در مورد برنامهشود. گروهی مینمی

 دهندجو اجازه نمیاي منفعتکنیم. یعنی عدهما هم در زمان تصویب کار خود را میگویند اینها تصمیمشان را بگیرند، و می
تري یافته و رقابتی، کسانی درآمد بهتري خواهند داشت که عملکرد شایستهاقتصاد سامان بگیرد چراکه در یک اقتصاد سامان

که سرمایه فکري مورد نیاز براي اجراي تصمیمات کنم اقتصاد ایران با این معضل بسیار بزرگ مواجه است ارائه کنند. فکر می
خوب وجود ندارد. دستگاه دیوانساالري، گویی از افراد نسبتاً فهمیده تخلیه شده است. ایران اصوالً، واردکننده دانش بوده و 

ن هاي گذشته ایههکننده دانش باشد اما جامعه ایران، هنوز به مرحله تولید دانش نرسیده است. در دتوانست تولیدکاش میاي
تحصیلکردگان خارج از کشور بودند که علم مدیریت، تکنولوژي اقتصاد و تکنولوژي فنی را وارد کشور کردند. در شرایط کنونی، 

ت هاي معتبر کشور، تربیواردات تکنولوژي از طریق افراد تحصیلکرده در خارج به صفر رسیده است. کسانی هم که در دانشگاه
خواهد تصمیم خوب را اجرا کند؟ فکر کنند، در اندیشه مهاجرت هستند. چه بدنه کارشناسی میدي را تربیت میاند یا افراشده
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م ها به مرحله بحران نرسد، تصمیکنم تصمیم سخت چند مرحله باید داشته باشد. متاسفانه در ایران تا زمانی که گرفتاريمی
 .شودشود تصمیمی اتخاذ نمیشود یعنی انگار تا مساله امنیتی نسخت گرفته نمی

د که بندي نرسنکنم اگر مسووالن عالی نظام به این جمعگذارد. فکر میها، خسارت زیادي بر جا میبه همین دلیل این گرفتاري
در غیر این  .هایی نخواهد شدگیريدر شرایط فعلی باید تصمیمات سختی براي اقتصاد اتخاذ شود، در سطح دولت چنین تصمیم

هاي بازنشستگی، در ها و صندوقها و بیمهدرصدي هم محقق شود، باز هم بانکحتی اگر در سال آینده، رشد یک یا دوصورت 
گونه که دکتر نیلی هم اشاره کردند، فشار کنترل بحران روي دوش مرز ورشکستگی قرار خواهند داشت. در چنین شرایطی همان

تواند حقوق کارکنانش کند نمیبه جایی خواهد رسید که دولت ناگهان اعالم میدولت قرار خواهد گرفت. این وضعیت در نهایت 
کرد. حداقل این امکان وجود داشت را بپردازد. خاطرم هست که در زمان مصدق، پدرم، به جاي حقوق، کوپن آجر دریافت می

 .که آجر را در بازاري عرضه کنیم یا آن را به مشتري بدهیم و پول آن را دریافت کنیم

ت به ها به دولت وارد شود، دولهاي بازنشستگی یا ورشکستگی بانکتصور کنید اگر فشار جلوگیري از ورشکستگی صندوق
کنم جامعه همین تواند ادامه دهد و این مساله روي مردم اثر خواهد گذاشت. ضمن اینکه فکر میرسد که دیگر نمیاي مینقطه

ود هاي ختوانند تنفس کنند. یا بخشی از آنها، داراییاین هواي آلوده، به راحتی نمی االن هم در تنش است به این دلیل که در
آنهایی هم که مشغول کار هستند،  .اند اما این فرزند اکنون بیکار استاند و پول آن را صرف تحصیل فرزندشان کردهرا فروخته

 .یا کارمناسب یا درآمد کافی ندارند

رسد که هر دو روي ضرورت اتخاذ تصمیمات سخت اتفاق گونه به نظر میلی و دکتر بهکیش ایناز سخنان دکتر نی  :نژادغنی
رفت از این شرایط، افزایش حل تئوریک برونگونه که دکتر بهکیش اشاره کردند، تنها راهنظر دارند. در عین حال همان

ذب تنها براي جی که وجود دارد این است که فضا نهگذاري، رشد اقتصادي و افزایش درآمد دولت است. منتها معضل بزرگسرمایه
گذاري گذاري داخلی نیز مهیا نیست چنان که نظام مالی کشور به یک مانع براي سرمایهگذاري خارجی که براي سرمایهسرمایه

اي براي صنعتگر یا اي افزایش یافته است. در چنین شرایطی، انگیزهسابقهطور بیداخلی تبدیل شده است و نرخ بهره واقعی به
ماند که ریسک بپذیرد. در واقع، اقداماتی که براي کاهش نرخ بهره انجام شد، چندان موثر واقع نشد؛ عدم توفیق گذار نمیسرمایه

حل را در اصالح مالی و نظام بانکی کنم در شرایط کنونی باید راهاین اقدامات نیز ناشی از دستوري بودن آنها بود. فکر می
 .و کرد و تصمیمات سخت را در این حوزه بگیریموججست

وجو کنیم یعنی الزم است در رابطه با نحوه تعامل با دنیا حل را باید درحوزه سیاسی جستاما از نظر من، این راه  :بهکیش
ها را اصالح و بانکگیري شود. بنابراین ناکارآمدي سیستم بانکی، مساله اول اقتصاد ایران نیست. دولت حتی اگر سرمایه تصمیم

تواند کارگزاري در دیگر کشورها بیابد که اي در آن بگمارد، باز هم نمیها پیاده کند یا مدیران حرفهحاکمیت شرکتی را در بانک
 دبا سیستم بانکی ایران همکاري کند و با ایران معامله دالري داشته باشد. در واقع ایران حتی اگر بخواهد با ین ژاپن نیز نفت خو

 کند. بنابراین الزم است در این خصوصشود و با مانع برخورد میرا به فروش برساند، باز هم پاي دالر یا یورو به این معامله باز می
 .تصمیمی سیاسی اتخاذ شود

ها را با صراحت بیان میمنظورم هم همین است. اینها به هم مرتبط هستند. خوب است که دکتر بهکیش واقعیت :نژادغنی
  .حلی جدي براي آنها پیدا شودکنند تا راه

 
هاي مهمی از صنعت مانند فلزات، خودرو و در ارتباط با فرمایشات آقاي دکتر بهکیش الزم است توضیح دهم که حوزه :نیلی

ه راه هایی را بکنند که برخی از صنایع مانند خودرو به دنبال خودشان فعالیتصنایع شیمیایی، واقعاً رشد خوبی را تجربه می
ام این است که بهتر رصد تولید به معنی رشد ستانده است نه ارزش افزوده اما بحث اصلید 20دانید که رشد اندازند. البته میمی

تگان هایی از بیماري بیمارش را با بساست روي مسائل اصلی اقتصاد ایران متمرکز شویم. پزشکی را تصور کنید که باید واقعیت
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که هست،  طورار، با بستگان او تعارف کند. باید واقعیت را آناو در میان بگذارد. این پزشک نباید در بیان ابعاد بیماري این بیم
هایی هم دارد. اگر بیماري سرطان است نباید بگوید سرماخوردگی است و از آن طرف بازگو کند اما احتماالً بهبود این بیماري، راه
بست. ه در اقتصاد، نه معجزه داریم نه بنام ککننده صحبت کند. همیشه اعتقاد داشتهاگر هم بیماري قابل عالج است نباید مایوس

ها بحث کنیم. اما فرض حلآمدیم تا در مورد راهبرداشتم این است که اگر ما مایوس بودیم، اینجا نبودیم. اکنون گردهم نمی
بیمار  تپیچیم. حال ممکن اساي میرسیم و براي عالج آن نسخهکنید که ما به عنوان پزشک، به تشخیصی در مورد بیماري می

توانم در مورد عدم اجراي این هاي ما توجهی نشان ندهند و نسخه را دور بیندازند. در چنین شرایطی، نمیو بستگان او به تجویز
کنم که این دارو را به موقع مصرف کند. مشی من این است. مانند پزشکی که تفاوت باشم. حتی شده به او التماس مینسخه بی

 .خواهد که نسخه را اجرا کندخواهد آسیبی به او برسد، به هر ترتیب از او میمند است و نمیبه بیمار خود عالقه

خواهم یک جمله به سخنان دکتر نیلی اضافه کنم. ممکن است پزشک نسخه خود را به بیمار بدهد و او به این می  :بهکیش
مار را نمایی متوسل شود تا بیهاي بیماري، به بزرگیتشود در بیان واقعنسخه توجهی نکند. بنابراین، پزشک گاهی ناگزیر می

 .هایش کندوادار به پذیرش توصیه

هاي بیماري او متقاعد کنیم. اینکه مساله ما در اقتصاد، شبیه این است که بخواهیم بستگان بیمار را در مورد واقعیت :نیلی
 یابد در شرایطی که اقدامی براياین بیماري چرا بهبود نمی بهبود این بیماري دشوار و زمانبر است. اینکه مدام نباید بگویند

اند. ضمناً بستگان بیمار باید بپذیرند که او ممکن است دیگر نتواند بدود یا مثل سابق غذا بخورد. پزشک معالجه آن انجام نداده
.خواهد این بیمار را از مرگ نجات دهدمی   

ه هاي فنی بسیاري دارد و تا زمانی کایران با آن دست به گریبان است نیز پیچیدگیحل هر یک از مشکالتی که اکنون اقتصاد 
باید بتوان  .ها به اجماع نرسیم در حل مشکالت اقتصادي نیز توفیقی حاصل نخواهد شدحلگیري در مورد راهدر نظام تصمیم

حدي به توافق رسید. بنابراین مساله اصلی ما در مورد موضوعاتی چون، تعامل با دنیا، بخش خصوصی یا حمایت، روي تعریف وا
گیري، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و از اعتماد مردم به این گیري است اگر اجزا و ارکان اصلی نظام تصمیمدر نظام تصمیم

رمایه ه فیزیکی، سگیري نیز صیانت کنند. اگر هم این اعتماد وجود ندارد باید آن را ایجاد کنند. کشورها با سرماینظام تصمیم
 شوند و ما تقریباً بیشتر ایناجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه مالی، سرمایه اداري و سرمایه سیاسی اداره می

هاي اصلی مستهلک شده و سرمایه اداري نیز ضعیف است. که سرمایه طبیعی کشور در حوزهچنان .ایمها را خرج کردهسرمایه
رسد که سرمایه اجتماعی نیز بسیار کاهش طور به نظر میشور نیز با مشکالت جدي مواجه شده. در عین حال اینسرمایه مالی ک

گونه که دکتر بهکیش هم اشاره داشتند، یافته است. سرمایه اجتماعی به معناي کاهش اعتماد در جامعه است. بنابراین همان
نیست. مساله این است که آیا روندهاي بلندمدت کشور در مسیر  1396مساله کنونی ما یک درصد باال یا پایین رشد سال 

 توان ساالنه یک میلیون شغل ایجاد کرد؟صحیحی قرار دارد؟ اگر این رشد در مقادیر پایینی قرار دارد با این رشد چگونه می
 

ه در تونس، هایی ککنید ریشه تنشمیسازي ندارم اما الزم است تجربیات دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد. فکر قصد شبیه
که یک جوان تونسی خود را آتش زد  2010دسامبر سال  17مصر، لیبی و در مجموعه کشورهاي خاورمیانه رخ داد، چه بود؟ از 

هاي آکادمیک بسیاري آرامی در این کشور شد، حدود هفت سال سپري شده و در این مدت گزارشو این خودسوزي منجر به نا
هاي وقوع این رویداد ارائه شده است. در این مقاالت اشاره شده که میان آموزش و اشتغال در این کشورها، تناسبی د ریشهدر مور

البته در  .التحصیالن ایجاد نشده بودوجود نداشته است. ظاهراً آموزش در این کشورها، توسعه یافته و در مقابل شغلی براي فارغ
شود. در واقع سه مولفه جمعیت جوان، توسعه آموزش و عدم ایجاد اشتغال، نیز بسیار تاکید میها این مقاالت بر نقش رسانه

ود اما شها به عنوان بهار عربی یاد میها در تونس و دیگر کشورها بوده است. با وجود آنکه از این انقالبگیري ناآرامیعامل شکل
توان سراغ گرفت که پس از این اتفاقات به سامانی رسیده یک را نمیها شدند، هیچ از میان کشورهایی که دچار این ناآرامی

آورد. نتیجه آنکه، نوعی آشفتگی از سوریه تا لیبی را هاي بسیاري به بار میشود، خسارتباشند. در واقع وقتی مساله حل نمی
 .فراگرفته است
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هاي نظام بانکی، شکاف میان مخارج و ها و بدهیییاز جمله مسائل ایران نیز شکاف میان آموزش و اشتغال، مساله شکاف دارا
بار دیگر به  .درآمدهاي دولت، مساله محیط طبیعی، آلودگی هوا و کاهش منابع آب است و البته آنها با این مسائل مواجه نبودند

ر حالی که روند. دبار نمی گردم. در وهله نخست، بستگان بیمار باید پرونده پزشکی را بپذیرند اما زیرمثال پزشک و بیمار بازمی
دهد این بیمار بدحال است. بنابراین باید وضعیت را بپذیرند و بر سر اینکه از طریق آرآي نشان مینتیجه آزمایش و اسکن و ام

هاي خرافی رو بیاورند، تصمیم بگیرند. از نظر من، تصمیم سخت در کشور ما این است که درست به مداوا بپردازند یا به شیوه
سووالن کشور در مورد پرونده پزشکی بیمار به توافق برسند در حالی که این توافق هنوز حاصل نشده است. وقتی این توافق م

شود. ضمن آنکه زیرساخت مالی اقتصاد تقریباً شود و از اصل موضوع فرار میهاي غلط یا نامربوط داده میوجود ندارد آدرس
بر دارد. هایی هم درخش، نیازمند اصالحات بزرگی است و انجام این اصالحات هزینهشده است و به همین سبب این بتخریب 

هاي یک موسسه مالی دچار شکاف است، این شکاف باید ها و بدهیگیرد که داراییبراي مثال وقتی این نکته مورد اشاره قرار می
شما را به تجربه کره جنوبی جلب کنم. کشوري مانند  خواهم توجهترمیم شود. ترمیم این شکاف، نیازمند تزریق منابع است. می

ناگهان با  1997درصدي را تجربه کرده بود، در سال رشد حدود شش 1996تا  1965سال از سال  30جنوبی که به مدت کره
ان صندوق قرار گرفت یعنی مقامات این کشور و کارشناس IMF بحران بانکی مواجه شد. کشوري با این میزان رشد، تحت برنامه

به منفی شش درصد رسید  1998المللی پول روي یک برنامه با یکدیگر به توافق رسیدند. رشد اقتصادي این کشور در سال بین
شوند، ها با تنگناي مالی مواجه میهاي مثبت را رقم زد. در سایر کشورها وقتی برخی بخشدوباره رشد 1998اما پس از سال 

 .گیري مشکالت بانکی تبدیل شده استشوند اما در ایران، دولت به عامل اصلی شکلبع وارد میها از طریق تخصیص منادولت
تواند کمکی کند. ضمن آنکه استفاده از منابع خارجی نیز در ایران مجاز نیست. در بنابراین در صورت بروز مساله، دولت نمی

 .کند، قابل استفاده نیستحل می چنین شرایطی، این دو ابزار که به صورت متعارف مشکالت مالی را

در مورد  هابینیکار باید کرد؟ دولت قصد داشت با توجه به این پیشپذیر ما اینقدر کوچک و محدود است چهوقتی ناحیه امکان
وراق ا اهگذاري کند و مبتنی بر اعتمادي که به نهاد دولت وجود دارد، به بانکرشد اقتصادي و افزایش درآمد، روي آینده سرمایه

طور که توضیح دادم این طرح هم در گام نخست به چیز دیگري تبدیل شد یا در موردي دیگر نماد تعدادي از بدهد اما همان
ویم خواهم بگشوند. میاي متضرر میگیري نشود، عدهها در بازار سهام هنوز باز نشده است. اگر در این مورد به موقع تصمیمبانک

گیري گیري کند، مشکالت حل نخواهد شد. این نظام تصمیمکل نگیرد که در مورد مسائل سخت تصمیمتا یک نظام حکمرانی ش
هاي دولت و حتی رابطه بانک با سهامدار تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران باید در مورد تغییر وظایف دولت، سودآور کردن فعالیت

 .شودان دهد، تلف میاعتنایی نشهاي درمان بیحکم بیماري را دارد که اگر به راه

 45بینی کرد که درآمد نفت در سال آینده به توان پیشها وجود دارد. میهایی براي اصالح کاستیدر شرایط کنونی ظرفیت 
است. دولت بخشی از منابع خود را به یارانه اختصاص  1395رسد که پنج میلیارد دالر بیش از درآمد سال میلیارد دالر می

تواند منابعی جذب کند و آن را براي طور اگر دولت سیستم مالیاتی خود را اصالح کند، میرود. همینهدر می دهد که عمالًمی
توان از این منابع کار بندد. همچنین اگر بر سر استفاده از منابع خارجی اجماع حاصل شود، میگذاري داخلی بهتوسعه سرمایه

تواند به نتیجه برسد. اما باید وجود دارد که با اعمال اصالحاتی در سیستم مالی میتمام هم نیز بهره برد. حجم زیادي طرح نیمه
ه مجلس کند و بگیري، خروجی مطلوبی ندارد یعنی دولت، قانونی را تدوین میاین نکته را مورد تاکید قرار دهم که نظام تصمیم

 کند این برنامه ششم هیچ مشکلیجهانگیري اعالم می کند. نتیجه آنکه آقايفرستد و مجلس موارد دیگري به آن اضافه میمی
.کنداز مشکالت کشور حل نمی   

یرند. گهاي بعدي قرار میگیري است و سایر مشکالت در اولویتخواهم تاکید کنم در درجه اول مشکل ما نظام تصمیمدر واقع می
تواند به مردم اعالم کند که برخی از مشکالت موجود تا دولت باید چنان سطح اعتباري براي خود در میان جامعه ایجاد کند تا ب

شوند، برخی به چند سال زمان نیاز دارند و برخی دیگر در شرایط فعلی قابل حل نیستند. به عنوان مثال سال آینده حل می
ه ن وجود دارد که ساالنتواند در بهترین حالت، مساله بیکاري را تنها مهار کند چراکه اساساً در کمتر کشوري این امکادولت می

بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود. بنابراین توجه داشته باشیم که مدیریت بیکاري هم قسمتی از مساله موجود است. حال 
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 گیري ماست، به این دلیل است؛ در شرایطیچگونه باید با جامعه سخن گفت؟ اینکه تاکید دارم مشکل اساسی در نظام تصمیم
تواند آرامش را در جامعه حاکم کند، اعتماد به شود، تنها عاملی که میقابل تحمل مواجه میت متعدد و غیرکه جامعه با مشکال

خواهند مشکالت را حل کنند و هم توانایی آن را دارند. حال آنکه در فضاي سیاسی کشور مرتب مسووالنی است که هم می
توانند. در واقع هم صالحیت و هم شما را حل کنند و نه اساساً میخواهند مشکل شود مسووالن نه میخطاب به مردم گفته می

رود. اکنون گویی مسابقه بر سر آن است که پاکدستی یکدیگر را زیر سوال ببریم. در این شرایط پاکدستی مسووالن زیر سوال می
مدت زمان حل مسائل را تحمل کند؟ به تواند با این امید، انتظار دارید جامعه چگونه به مجموعه اعتماد کند؟ جامعه چگونه می

داوم تر از گذشته تکنندهتواند نگرانکه این عارضه برطرف نشود، سایر مسائل فرع بر آن است و وضعیت میعقیده من، مادامی
رد مساله وتوانیم بگوییم که اگر در مشود اما مییابد. در شرایط فعلی شاید نتوان به حتم اشاره کرد که وضعیت بدتر از این می

گونه خواهد شد. اگرچه بارها به من گفته شده شما پیشتر هم به گیري تدبیري اندیشیده نشود، حتماً اینکنونی نظام تصمیم
اي حاصل اید، نتیجهگویم بله اما شاید به این دلیل که ما گفتیم و شما اقدامی نکردهاید در پاسخ میاین موضوعات اشاره کرده

گونه رقم بخورد و این خطرناك به نظر گونه نیست که شما هر اقدامی خواستید انجام دهید و شرایط اینننشده است. اما ای
 .باشد تر از همیشهرسد. به این معنا که شما بگویید بله ممکن است در آینده شرایطی حاصل شود که برطرف کردن آن دشوارمی

 
کنم از اینکه با وجود دوري راه و ترافیک این روزهاي شهر، و تشکر می آقاي دکتر آخوندي به جمع ما خوش آمدید  :نژادغنی

وگو را شاهد بودید. بحث اصلی، انتخاب از جلسه هیات دولت به ما ملحق شدید. جاي خوشحالی است که بخش مهمی از گفت
هاي اخیرتان، جنابعالی هم در بحثاما  .میان دو تصمیم بد و سخت براي اقتصاد کشور است که آقاي دکتر نیلی به آن پرداختند

وگو تا این بندي این گفتتواند راهگشا باشد و با موضوع میزگرد ما نیز قرابت دارد. جمعروي تغییر پارادایم تاکید داشتید که می
مالیاتی  مدهايزایی حاصل نشود و تا درآگذاري افزایش پیدا نکند، تا رشد باالي اقتصادي و اشتغاللحظه این است که تا سرمایه

هاي گذاري خارجی اکنون به یکی از گرهتوان به حل مشکالت متعدد کشور امیدوار بود. سرمایهدولت رو به صعود نگذارد، نمی
کور اقتصاد ایران تبدیل شده، هرچند در معدود موارد، آقاي دکتر آخوندي موفق شدند تامین مالی خارجی صورت دهند و از 

گذاري خارجی، موضوع دیگري که مطرح شد، ونقل هوایی کشور را تجهیز کنند. عالوه بر سرمایهاین طریق ناوگان حمل
گذاري را از درصدي بود که اساساً انگیزه الزم به جهت رونق سرمایه12هاي اقتصادي و نرخ بهره واقعی ورشکستگی اکثر بنگاه

که تغییر پارادایمی که مد نظر شماست، چگونه باید صورت گیرد بین برده است. ارزیابی شما از این موضوعات چیست و بفرمایید 
 و مضمون آن چیست؟

ز کنم که تا حدودي متفاوت انظر هستم. تنها به یک نکته اشاره میبا فرمایشات کلی آقاي دکتر نیلی هم :عباس آخوندي
علت  گیري، خود معلول است ودم نظام تصمیمکنند اما معتقگیري اشاره میاین موضوعات است. آقاي دکتر نیلی به نظام تصمیم

گیري بنگریم، ممکن است این پرسش مطرح شود که شود. چنانچه از منظر اقتصاد سیاسی به مقوله نظام تصمیمقلمداد نمی
گیري معلول یک ساختار قدرت است که برآیندي از نیروهاي موجود است. در گیري چیست؟ در واقع نظام تصمیمنظام تصمیم

توان قدرت ایدئولوژي و اندیشه را نیز در آن لحاظ کرد. مجموعه این ضوع قدرت، لزوماً بعد مادي آن مورد تاکید نیست و میمو
کنم اینجاست گیري کشور ایجاد کند. فکر میتواند یک سیستم تحلیل ذهنی را براي نظام تصمیمموضوعات در کنار یکدیگر، می

یا تحول انگاره مطرح شده است.  (Paradigm Shift) همین دلیل مبحث پارادایم شیفت که ما به یک تحول نیاز داریم، به
دین توانند چنکنند در یک جلسه، میاند؛ یعنی تصور میمقامات سیاسی در کشور ما اساساً به تعارض در ذهن و عمل عادت کرده

شود و حتی از سوي مستمعین تایید هم وجب تعجب نمیگزاره کامالً متعارض را به صورت همزمان اعالم کنند که البته عمدتاً م
گذاري خارجی، شود که کشور به سرمایهشود. براي مثال، این گزاره مطرح میشود، بعدها نیز به نحو دیگري عمل میمی

 ون خریدهایی همچگذاري و دخالتسازي، اصالح نظام بانکی و نظیر آن نیاز دارد. در عین حال تاکید بر نظام قیمتخصوصی
ها تضمینی از سوي دولت هم در دستور کار قرار دارد. در این میان حتی اگر تقاضا به نقطه اوج هم برسد اما آب از آب قیمت

ایم که رفتار این اقتصاد در زمان اوج و حضیض تقاضا کامالً وجود آوردهایم و این انتظار را بهنباید تکان بخورد. همواره اثبات کرده
ی که رسد، با ایامونقل هوایی به اوج می. به عنوان مثال قیمت بلیت در ایام عید نوروز که سفرها و تقاضا براي حملیکسان است
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یابد، اساساً نباید تفاوتی داشته باشد. حال آنکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده که نرخ خدمات تقاضاي سفر کاهش می
م. ایگذاري در این بخش باید حذف شود که ما به این تکلیف عمل کردهنظام قیمتونقل هوایی آزادسازي شود و هر گونه حمل

ها باید در اوج و افول تقاضا یکسان باشد. کافی است اندکی گوید نظام قیمت آزاد است ولی قیمتگیري اما مینظام تصمیم
گیرد، مکانیسم به عرضه و ي قیمت صورت میجا شود تا همه آژیرها به صدا درآیند. در حالی که وقتی آزادسازها جابهقیمت

شود که اصوالً اتفاق عجیبی نیست. در واقع پارادایم شیفتی که از آن صحبت کردم در این حوزه باید شکل تقاضا سپرده می
د، ایشان براي آنکه مساله حل شو .بگیرد. من به دنبال آن هستم که به یک مرحله قبل از سخنان آقاي دکتر نیلی بازگردیم

گیري مورد نصیحت قرار گیرد تا تصمیمات سعی کردند از این بخش فاکتور بگیرند و اعالم کردند که الزم است نظام تصمیم
توان به این نظام نصیحت کرد و باید دید این نظام اساساً در چه ساختاري خوبی اتخاذ شود. اما بر این عقیده هستم که نمی

 گیرد؟تصمیم می

ا رسد. از نظر آنهبست میها، به بنان کسانی که پراگماتیست هستند، وجود دارد که مباحثه در مورد ساختاراین انگاره در می
هاي ساختاري که به حوزه سیاست بست بکشانم. در بحثاصالحات ساختاري امري دشوار است اما قصد ندارم بحث را به بن

است بلکه  کننده. بر این باورم که این تنها، ساختار نیست که تعیینمعطوف است، همواره براي قدرت کنشگر، احترام قائل هستم
اي و تجاري تا دار یا انجمن حرفهتواند در ظاهر یک بنگاهکند. حال کنشگر میاي ایفا میکنندهکنشگر هم نقش تعیین

سازي مند. مشکلی که در نظام تصمیهاي متفاوتی برخورداردانشگاهیان، مدیر دولتی و سیاستگذار باشد. البته کنشگران از قدرت
 .پندارند و این خطرناك استوجود دارد، آن است که تقریباً کنشگران غیردولتی، از لحاظ روحی و ذهنی خود را کامالً منفعل می

از خودتان  اگویند شما در دولت هستید و تغییر انگاره رکنم، میزمانی که در مجامع از پارادایم شیفت یا تغییر انگاره صحبت می 
آغاز کنید اما تغییر انگاره یک مفهوم اجتماعی است نه یک مفهوم بوروکراتیک. این تغییر انگاره باید در جامعه و در میان نخبگان 

توان انتظار داشت که تحوالتی رخ دهد. به صورت صفر و صدي به شکل گیرد. اگر کنشگري در نهادهاي مدنی شکل گیرد، می
ر کم دکنم آنچه دکتر نیلی تحت عنوان تصمیم سخت مورد اشاره قرار داد، باید دستکنم اما فکر مییاین مساله نگاه نم

مشاهده  ها قابلهایی از تغییر انگاره در این برنامههاي بودجه لحاظ شود و نشانهمدتی نظیر برنامه ششم و برنامههاي کوتاهبرنامه
که  گذاري است. مستحضریدر قالب چند مثال بیان کنم. یکی از این موارد بحث قیمتباشد. قصد دارم مفهوم تغییر پارادایم را د
هاي بسیاري مطرح شده است و از برنامه اول تا ششم، افرادي که درگیر گذاري، بحثدر متون آکادمیک راجع به مضرات قیمت

 .گذاري خارج شودتدریج از دایره قیمتیران باید بهاند که اقتصاد ااند، به نحوي این رهنمود را ارائه کردهتدوین برنامه بوده

ها باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آیا سیطره نفوذ و مداخالت سازمان حمایت از تولیدکنندگان اما در ارزیابی این برنامه 
تر شده تی کاهش یافته یا گستردهکنندگان افزایش یافته یا دچار کاهش شده است. آیا دامنه تاثیر قانون تعزیرات حکومو مصرف

 هاي سوسیالیستی فاصلهاست؟ خواسته ما این بود که دولت و سیاستگذاران با حذف سازمان حمایت نشان دهند که از اندیشه
الح صکم عالمتی از این تغییر نگرش نشان دهند. از نظر من، تا این انگاره تغییر نکند، هرچه دکتر نیلی از الزام ادست .اندگرفته

 .گیر، محصول این انگاره استگیري سخن بگوید، موثر نخواهد بود. این نظام تصمیمنظام تصمیم

ها در سه سال گذشته ارائه کرد و چندي قبل در حضور دکتر جهانگیري در نشستی، سازمان حمایت گزارشی از کنترل قیمت
هاي قبل محدودتر بوده است. در پایان جلسه ها به نسبت دورهقیمتها نسبتاً تثبیت شده و رشد نشان داد که در این دوره قیمت

 .ش کرده استها تالکنم که در جهت کنترل قیمتبه کنایه اعالم کردم که از شاخه سوسیالیستی دولت تشکر می

شد در چه کند که این ر کند، باید به این نکته نیز توجهترین هدف خود بیان میاگر دولت دستیابی به رشد باال را به عنوان مهم
گذاري این امر محقق خواهد شد؟ آیا در غیاب یک بازار رقابتی کارآمد چنین محیطی محقق خواهد شد؟ آیا با وجود نظام قیمت

گذاري در تولید ترغیب سازي وجود نداشته باشد، چگونه ممکن است افراد براي سرمایهامري ممکن است؟ اگر تفکر تجاري
کند و انحصار خرید این گندم در دست دولت است. بازار گندم در ایران توجه کنید، یک ملت، گندم تولید میشوند؟ به وضعیت 
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درصدي  تواندوري میکننده متنوع، خریدار انحصاري و قیمت تضمینی وجود دارد. در چنین شرایطی، آیا بهرهدر این بازار، تولید
  از رشد را به خود اختصاص دهد؟

ها سمی است و وجود واقعی ندارد یعنی روي کنم که بخشی از دارایی بانکسال است که این بحث را مطرح میحدود سه 
اما  .اي هم داردهاي سمی، در سیستم بانکی روند فزایندهشود. این داراییهاي واهی سود شناسایی شده و توزیع هم میدارایی

گیري باید از طریق صدور بخشنامه باشد یا گیري شود؟ آیا این تصمیممیمها چگونه تصمهم این است که در مورد این دارایی
تنها دارایی مثبتی ندارند که دارایی آنها منفی است و هاي سمی نهباید قاعده بازي عوض شود؟ در نگرش بازار مالکان دارایی

اند، سودي کسب نخواهند کرد. آشکار است که اي را رقم نزدهاي را نپذیرفته یا هیچ ارزش افزودهبدهکارند. کسانی که مخاطره
هاي شود. راهکار این است که یک بانک تصفیه ایجاد شود و این داراییفصل نمیوهاي سمی با دستورالعمل حلمساله دارایی

ا را متعهد هسمی را شناسایی کند. این بانک در عین حال باید با فساد به صورت بنیادین نیز برخورد کند و مالکان این دارایی
شود که به چه دلیل در ایران امکان کند. اگر این مساله را در حوزه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهیم این سوال مطرح می

کره که دکتر نیلی به آن اشاره کردند، نخستین اقدامی که انجام شد  1997ایجاد بانک تصفیه وجود ندارد؟ در حل بحران مالی 
هاي سمی، هایشان را حتی به پنج درصد قیمت کاهش دادند و براي مالکان داراییبود. آنها ارزش سهام بانک تاسیس بانک تصفیه

 .درصد زیان شناسایی کردند. این رهیافت در ژاپن و آمریکا نیز به نحوي به اجرا درآمد 95

د شبل حل است. روزگاري چنین عنوان میهاي دولت نیز قااگر این تغییر انگاره رخ دهد، بسیاري از مشکالت از جمله بدهی 
توان چنین ادعایی را مطرح کرد. بسیار مهم ها در مقابل تولید ناخالص داخلی کشور، ناچیز است اما اکنون نمیکه رقم این بدهی

ی فهاي اخیر ارقام مختلشوند. در سالفصل آن میونفع بدهی دولت چه کسانی هستند که مانع حلاست که مشخص شود ذي
هزار میلیارد تومان برآورد کرد.  700هاي دولت را بیش از هاي دولت عنوان شده است اما اخیراً وزیر اقتصاد رقم بدهیاز بدهی

نه نصیحت کردن به سیستم بوروکراسی که در تواند تا حدودي وضعیت را تغییر دهد وگرمعتقدم این تغییر انگاره است که می
ست که منعطف اطور کلی سیستم اقتصادي ایران، کامالً غیربرد. بهجایی نمینفع است، راه بهذي گیري وضع موجود کامالًشکل
 .تواند این سیگنال را مخابره کند که قدرت حل مساله را داراستنمی

یش از ، باي که ما به آن اشاره کردیمگذاري و آزادسازي قیمت بلیت هواپیما به نسبت مسائل ریشهالبته موضوع قیمت :نیلی
 .اندازه ساده است

این مسائل که اشاره کردم، در مورد قیمت انرژي یا قیمت سایر اقالم اساسی نیز صادق است. کجاي دنیا، وظیفه  :آخوندي
 تعیین قیمت گندم یا حتی خرید آن بر عهده دولت است؟

 ي شود، براي مثال مساله و سیاست دولتبندوگویی شکل گیرد که این مسائل رتبهرسد باید در دولت گفتبه نظر می :نیلی
باره گندم، در مقایسه با بلیت هواپیما جایگاه متفاوتی دارد. آزادسازي قاعدتاً باید یک نقشه راهی داشته باشد و حرکت روي در

یی را و دارا اي آغاز شود که به مقصد برسد. در مورد اصالح نظام بانکی توضیح دادم؛ شکاف میان بدهیاین نقشه باید از نقطه
ت که خوانید، این اسگذار، سهامدار، دولت یا بانک مرکزي باید پر کند. برداشت من از آنچه شما به عنوان بانک تصفیه میسپرده

گیري حل نظام تصمیمها را ترمیم کند بنابراین اینجا بحث نصیحت کردن مطرح نیست چراکه راهها و داراییسهامدار شکاف بدهی
اند. نمود بارز این انتخاب نیز بدهی اي سه و چهار بوده یعنی همواره دولت یا بانک مرکزي این شکاف را پر کردههما، گزینه

 .ها به بانک مرکزي استکننده بانکنگران

الح وگو اصوگو چه باید باشد؟ الزم است موضوع گفتوگو است شکی نداریم اما موضوع گفتدر اینکه نیاز به گفت :آخوندي
زئیات اي چون شما را اسیر جري یا تغییر نگرش به مدیریت اقتصاد ملی باشد. هنر بوروکراسی این است که تمام افراد نخبهرفتا
د گویکنید به عنوان نمونه میگذاري و نحوه تامین مالی صحبت میباره رشد یا ضرورت سرمایهکند. در حالی که شما درمی
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لیارد کسري دارم. حال این کسري را چگونه تامین کنم؟ به عبارت دیگر فردي که از بیرون خواهم گندم بخرم اما چند هزار میمی
تامین  باره نحوهشود. به عنوان مثال در حالی که شما درکند، گرفتار مساله روزمره میشکافی مینگرد و آن را کالبدبه مساله می

دهد. آنگاه مشکل اصلی چگونگی ه را به تامین قیر تقلیل میمسالکنید او صورتونقل بحث میمالی توسعه و نگهداري حمل
شود. در واقع مبحث اصلی در مورد کارکرد اصلی اقتصاد ملی است اما بوروکراسی، افراد را به چنین جزئیاتی تامین قیر می

 ر که از تلویزیون پخشبار مثالی در یک جلسه با استانداران کشوجمهور دولت گذشته یککند. به خاطر دارم رئیسمحدود می
د در فرض کنی«شد، عنوان کرد که به عقیده من از منظر آموزش پوپولیسم، مثال بسیار عمیق و تاثیرگذاري بود. او گفت: می

کنید. در این هنگام اگر شخص گرفتاري در وگو میریزي استان هستید و در مورد مسائل کالن استان گفتجلسه شوراي برنامه
را بزند و بگوید از پرداخت شهریه دانشگاه پسرم ناتوانم یا در تامین جهیزیه دخترم مشکل دارم، آقاي استاندار باید  اتاق استاندار

کند می گیريایشان سپس نتیجه» ریزي استان یا قطع آن و رسیدگی به مشکل این شخص؟چه کند؟ ادامه جلسه شوراي برنامه
خواهم و بیهوده است و استاندار باید به دنبال حل مشکل شخص گرفتار باشد. میکه قطعاً اولویت با تعطیلی این جلسه عبث 

شد، همان کارکرد واقعی بوروکراسی در کشور است. در واقع بوروکراسی این خاصیت را بگویم این آموزش عمیقی که داده می
زئیات کرده و یک مساله جاري و پیش پا دارد که هر وقت بخواهید به کالبدشکافی یک مساله کالن بپردازید، شما را درگیر ج

گوید مساله اصلی ما خرید گندم است یا تامین پول براي کند. بوروکراسی اکنون میافتاده را جایگزین مسائل کالن کشور می
 .اجراي یک پروژه و نظیر آن

ل مساله بیکاري، افزایش میزان وگو در کشور باید تغییر کند. اگر موضوعاتی همچون حطور که اشاره کردم، موضوع گفتهمان
اله شود را بر موضوع و مسگذاري، الزامات برنامه ششم یا هر موضوع کالنی که در نهایت به یک اقدام عملیاتی تبدیل میسرمایه

کنیم در هیچ یک از شویم. مشاهده میطور حتم با مشکل مواجه میتغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی ترجیح دهیم به
جازه گاه ااي در کشور، بوروکراسی این اجازه را نداده که رویکردهاي بنیادین تغییر کند. به عنوان مثال هیچهاي توسعهمهبرنا

یاد آقاي هاشمی که معتقد به بحث آزاد گذاري دولتی به فراموشی سپرده شود. حتی در دولت زندهداده نشده است که قیمت
رات حکومتی تصویب شد. آیا با وجود قانون تعزیرات حکومتی، اساساً امکان اجراي اقتصاد بودند، باالجبار قانون تعزی

 سازي وجود داشت؟خصوصی

 .شوممن متاسفانه متوجه نکته مورد نظر شما نمی :نیلی

 .البته آقاي دکتر جایمان عوض شده است :آخوندي

 .به هر حال شما وزیر هستید :نیلی

 .وگو کنیمهایی که داریم، گفتمیزگرد فارغ از سمتبله اما قرار شده در این  :آخوندي

بندي برسم، احتماالً گذاري به جمعاي همچون قیمتاگر من وزیر باشم و در نهایت تالش نتوانم با دولت بر سر مساله :نیلی
پافشاري بیهوده است، کنم جلو روم و ادامه دهم. اما اگر اطمینان حاصل کنم که دهم. در واقع تا یک جایی سعی میاستعفا می

 .شوداي حاصل میشناسی چه نتیجهاي خاص خود دارد. باید ببینیم از لحاظ روشدهم. البته هر شخص، رویهدیگر ادامه نمی

هاي سختی که شما از آنها یاد کردید باید گویم براي اصالح اقتصاد و بیمارياتفاقاً بحث من ناظر بر روش است. می :آخوندي
هاي شفابخش شما کارساز نخواهد بود. شما زا باشد، نسخهاگر محیط بیماري .ها را در دستور کار قرار دهیمماريعلت بروز بی

گویم گویم با یک تفاوت که میوگوي اجتماعی در گیرد. من هم همین را میگویید براي حل مسائل اقتصادي ایران باید گفتمی
وگو نهایتاً باید وگو را در جامعه عوض کنم چراکه موضوع گفتموضوع گفت خواهموگو را عوض کنیم. میباید موضوع گفت

گذاري یا رشد اقتصادي. در واقع با این اقتصاد سیاسی مرکانتالیستی و سوداگرانه حاکم در اقتصاد سیاسی ایران باشد نه سرمایه
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ن ممکوجود آمده اساساً ایجاد رشد غیرران بهکشور ما، و اتحادي که در بخشی از نیروهاي سیاسی، نظامی، بوروکراسی و سوداگ
 .شودمی

 اید؟در عمل آیا شما این رویکرد را در وزارت راه و شهرسازي دنبال کرده :نیلی

ها را آزاد کردم. حتماً شما مطلعید که بنده به سهم خودم پاي آزادسازي قیمت بلیت هواپیما ایستادم و قیمت .بله :آخوندي
وگوي گذشته را قبول نداشتم و آن را را از دولت آغاز کنم، تحقق آن غیرممکن بود. در واقع موضوع گفتخواستم کار اگر می

ده اش را پرداخت کند. به عقیونقل، باید هزینه بهرهبردار در نظام حملتغییر دادم. این انگاره را مطرح کردم که یک سیستم بهره
هاي فوري براي برنامه توسعه و رشد است. اگر این تغییر در انگاره حاصل نشود، حلتر از راهوگو به مراتب مهممن موضوع گفت

ه هاي برنامه سوم کشویم. حتی اگر توفیقی حاصل شود نیز مقطعی خواهد بود. به عنوان نمونه در طول سالبا مشکل مواجه می
از آن، متاسفانه تداوم پیدا نکرد. به خاطر دارم هاي پس شما سهم بسزایی در تدوین آن داشتید، رشدهایی ایجاد شد اما در سال

جنابعالی در برنامه سوم، به موضوع حساب ذخیره ارزي اشاره داشتید. مبناي اندیشه شما این بود که براي حفظ ثبات و تعادل 
یم اقتصاد، بتواندر اقتصاد بخشی از منابع را تحت عنوان حساب ذخیره ارزي حفظ کنیم تا در صورت بروز عدم تعادل در آینده 

ام در تاالر بورس عنوان کردم سخنان آقاي دکتر نیلی تعادل را بازگردانیم. شاید شما ندانید اما من در همان مقطع در سخنرانی
گیري عقالیی داریم. حال اگر این منابع کند ما یک نظام تصمیمیک اشکال اساسی دارد. این اشکال آن است که ایشان فرض می

ها گونه هم شد و آن بال بر سر این پوله شود و بعدها به دست یک زنگی مست بیفتد، چه خواهد شد؟ که البته اینارزي انباشت
رو انباشت پول در یک حساب را با انضباط دیدم. از اینآمد که آمد. از منظر اقتصاد سیاسی ضعف حکومت قانون در ایران را می

گویم در موضوع ما نحن فیه مساله ایران انگاره اصلی دانستم. من میدجه مغایر میمالی و مدیریت خزانه و اقدام از طریق بو
 .مدیریت اقتصاد ملی است و آن باید موضوع بحث باشد. سایر مسائل فرع بر آن است

ی اي به وجود آورد که هر دستکم یک صندوق شیشهارزي، دست البته به همین سادگی نیز نبود. سیاست حساب ذخیره :نیلی
 .گونه هم شدشد، قابل مشاهده بود. دیدید که اینوارد آن می

 خواهم این را بگویموگو تاکید کنم. میخواهم روي موضوع گفتگیرم. میدرست است. البته این ایراد را به شما نمی :آخوندي
هاي برنامه سوم، این چنین لرزان بود؟ بر اساس روندي که به آن اشاره داشتید، اقتصاد که چرا رشدهاي اقتصادي در طول سال

این روند سقوط کرد و سبب به وجود آمدن  1386مشخصاً  1385یکباره از سال  داشت اما به 1384کشور رشد خوبی تا سال 
شکافی شد که در نهایت کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر در جامعه را به همراه داشت. اکنون حتی اگر بخواهیم به رشد 

ل ود که البته چندان محتمگذشته هم بازگردیم، این شکاف دیگر قابل جبران نیست جز اینکه یک رشد قابل توجه حاصل ش
نیست. سوال اینجاست که چرا اقتصاد ایران شکست خورد؟ حال اگر ما در همان مقطع، تالش جامعه مدنی را به جاي رشد روي 

داد. امروز هم بحث من این است که اکنون تمرکز جامعه مدنی کردیم، شاید چنین اتفاقاتی رخ نمیتغییر پارادایم متمرکز می
گذاري یا تغییر پارادایم؟ پاسخ من به این سوال تغییر پارادایم است که اي باشد؟ رشد، بیکاري، سرمایهه مسالهباید روي چ

تواند اقتصاد ایران را در یک مسیر پایدار قرار دهد. حال آنکه بدون تغییر در پارادایم، چنانچه رشدي هم حاصل شود، مقطعی می
 .است و تداوم نخواهد یافت

ا ام تدهم و پس از آن یک پیشنهاد هم دارم. ببینید خود من همواره به دنبال نوعی ادبیات بودهپرسش را پاسخ میاین  :نیلی
تر یرنده ملموسگگیرنده برقرار کرد. در واقع باید دید چه موضوعی براي تصمیمبه واسطه این ابزار، بتوان ارتباط موثرتري با تصمیم

شدند اما اکنون هزار نفر در سال وارد بازار کار می 50عاد مساله بیکاري، باید گفت پیشتر حدود است. به عنوان مثال در مورد اب
برابر. پیام به سیاستگذار آن است که در واقع شیوه کنونی  20میلیون نفر رسیده است یعنی بیش از  1/ 2شمار متقاضیان به 

آید. در نتیجه الزم است تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود. وجود میهایی بهتخصیص منابع کارآمد نبوده و از دل آن چنین بحران
بخش کم در چند مورد نتیجهاین عبارت در واقع همان تغییر پارادایم است. این رویکرد شاید در برخی موارد راهگشا نبوده اما دست
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آفرین خواهد فعلی از نظر رشد، بیکاري، تورم و نظیر آن مشکل مسیر این که امکرده منتقل  بوده است. این پیام را به سیاستگذار
ام چراکه در بود. اما در این مورد که بخواهم مستقیماً به سیاستگذار بگویم شما باید اساساً تغییر پارادایم دهید، به نتیجه نرسیده

ه با نهد اما پیشنهادم این است کآن نمیاین صورت برداشت این است که سیاستگذار خود باید تغییر کند، در نتیجه وقعی به 
 .توجه به اینکه همگی از بابت آینده کشور نگران هستیم، الزم است یک نتیجه مثبت حاصل شود

 دهید پس از اتمام سخنان شما، آن را نقد کنم؟اجازه می :آخوندي

به یک نتیجه عملی برسیم. در حال حاضر خواهیم کنم. ببینید اکنون ما از آینده نگران هستیم و میبله، خواهش می :نیلی
 شود. در نتیجهوجود آمده که ما چند سال هشدار داده بودیم که اگر این روند ادامه پیدا کند، حاصل میشرایطی براي کشور به

ي آورسرسامهایی از کشور، هم بیکاري رقم دانید در استانالزم نیست این موارد باز هم گوشزد شود. حتماً شما بهتر از من می
است، هم هوا قابل تنفس نیست و هم آب شرب کیفیت الزم را ندارد. دولت هم از نظر مالی با مشکل مواجه است. آقاي دکتر 

آینده  نمایی کنم اما وضعیتاکنون وقت آن رسیده فکرها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و عملیاتی صحبت کنیم. قصد ندارم سیاه
وگوي ملی بیش از پیش مطرح است تا از دل آن گذاري گفتکوتاه است. در وضعیت فعلی، نیاز به پایه کننده و فرصت همنگران

حاصل شده و مانع از این شود که اتفاقات بد در کشور ما روي دهد. نسبت به  -گذاریدکه هر آنچه شما اسم آن را می-ايمطالبه
شدیدي وجود دارد و این در حالی است که فضاي گفتمان سیاسی  هاي پس از آن نگرانیاسفندماه سال آینده و البته سال

خورد. هاي سیاسی، تنها خشونت به چشم میرسد. با مداقه در گفتمان گروهحل مسائل به نظر می موجود در کشور، اساساً ضد
در  ل روي میز بگذاریم وکند که بیاییم مساله آلودگی هواي کالنشهرها را به عنوان یک معضهیچ کس در این مورد صحبت نمی

نیم کنم شاید بتواشود که چرا هوا آلوده شده است. فکر میانتخاب بهترین راهکار بحث کنیم. تنها به این اعتراض بسنده می
چنان که در نتیجه  .وگوي ملی تبدیل کنیم که البته آسان نخواهد بودگیري گفتاي براي شکلانتخابات پیش رو را به زمینه

ان، دولت دوازدهم ملزم به توجه جدي به مسائل و اعمال اصالحات الزم شود. پیشنهاد این است که این موضوع را این گفتم
 .شوندگیرند و سبب اتالف وقت میهاي دیگر در فرع این موضوع قرار میمورد توجه قرار دهیم چراکه بحث

ي هاآمیز اجازه ندهیم کشور طی سالاي مسالمته گونهگویم بیاییم هرچه تخصص و تجربه داریم، روي هم بریزیم و بمن می
توانیم از این طریق طی مدت هاي بیشتري مواجه شود. هر یک از ما اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که میآینده با بحران

باشد.  »چه چیزي«دنبال به » چه کسی«اي تغییر دهیم که جامعه به جاي مانده به انتخابات، فضاي عمومی کشور را به گونهباقی
رسد، به دنبال آن باشیم که چه چیزي در کشور باید مورد به عبارت دیگر فارغ از آنکه چه کسی به مقام ریاست جمهوري می

دان جمع شدیم و یک بیانیه صادر کردیم که البته با دوستان اقتصاد 1383توجه قرار گیرد. خاطرم هست طی مقطعی در سال 
تر کنیم با این تفاوت که در آن مقطع دست ما از ابزار دور بود. اما اکنون شرایط فراهمهایی بود که اکنون میحاوي همین صحبت

 .توانیم نتایج بهتري را رقم بزنیمرسد و با تدبیر جمعی میبه نظر می

نژاد، با انتخاب آقاي احمدي درصد مواردي که در آن بیانیه آورده شد، به واقعیت پیوست اما 90البته آقاي دکتر   :نژادغنی
رسد با توجه به مسائلی که آقاي دکتر نیلی و آقاي دکتر آخوندي به اي حاصل نشد. جداي از این موضوع، به نظر میعمالً نتیجه

آن اشاره داشتند، نظرات تا حدودي به یکدیگر نزدیک است. آقاي دکتر نیلی اشاره کردند که اگر دولت کاري به کار اقتصاد 
شود که در واقع معادل میانگین رشد اقتصادي در کشور است. در واقع دولت درصدي اقتصادي حاصل میداشته باشد، رشد سهن

 .ها وجود نداردشود چراکه پارادایم درستی در سیاستگذاريتنها سبب نوسان می

ابزارها به سوي مبانی شکل گرفته است؛ گیري ما از اتفاق مثبتی که در این میزگرد رخ داده، آن است که جهت :بهکیش
ا خارج رسد ارتباط بگذاري افزایش پیدا کند. اکنون به نظر میگویند ما چه کنیم فرضاً رشد افزایش یا سرمایهابزارهایی که می

ت وره قاجار، تحترین مساله جاري است و تغییر پارادایم باید در این حوزه روي دهد. ببینید این جامعه، تا پیش از دکشور، مهم
در دوره حکومت پهلوي نیز این ارتباط  .تاثیر عوامل خارجی بوده و بدبینی نسبت به عوامل خارجی در کشور ریشه دوانده است
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خواهم بگویم نظام جمهوري اسالمی با بدبینی نسبت بهبود پیدا نکرد و حتی پس از انقالب اسالمی نیز تداوم یافت. در واقع می
المللی، کم و بیش مقاومت نشان داده است. ر آغاز به کار کرد و تا امروز نیز کشور در مقابل هر گونه ارتباط بینبه خارج از کشو

قرن گذشته در سرتاسر دنیا، اتفاق بزرگی به نام جهانی شدن به این روند بدبینی در حالی در کشور ما حاکم بوده که طی نیم
گذارند و هیچ تصمیمی به صورت مستقل یکدیگر مرتبط شده و روي هم اثر می وقوع پیوسته است چنان که تمام کشورها با

اند. الملل از دست دادهآید به این دلیل که ارتباط خود را با جامعه بیننمیهاي ما برشود. اکنون کاري از دست بانکاتخاذ نمی
بیکاري به جایی نخواهد رسید. این تغییر در پارادایم گذاري و تامین مالی خارجی در کشور ایجاد نشود، مساله رشد و تا سرمایه

ه کنون کسی باي پرداخته شود که تابینم که باید به مسالهگویند، از این منظر میرا که آقاي دکتر آخوندي از آن سخن می
اید ن تعادل به نحوي بالملل است. ایصرافت مطرح کردن آن نیفتاده و این مساله به تعادل رساندن ارتباط کشور با جامعه بین

گذاري کند. گذار خارجی با اطمینان خاطر در ایران سرمایههاي خارجی بتوانند وارد کشور شوند و سرمایهایجاد شود که بانک
ود پیدا تنها بهبکنم تا زمانی که این تعادل ایجاد نشود، هیچ یک از تصمیمات دیگر ثمربخش نخواهد بود و شرایط نهتصور می

 .تر نیز خواهد شدبلکه پیچیده کندنمی

اگر اجازه دهید نقدي را که بر سخنان آقاي دکتر نیلی دارم، مطرح کنم. ایشان اشاره کردند که اکنون ما در کشور  :آخوندي
تواند بستر مناسبی در تحقق آن باشد. این گزاره البته صحیح نیاز به یک گفتمان اجتماعی داریم که انتخابات سال آینده می

اي اختصاص وگو چه باید باشد و اینکه منابع محدود در کشور باید در چه حوزهست اما مساله این است که موضوع این گفتا
 گیرنده شد و با او ارتباطتوان وارد حوزه ذهنی تصمیمشناسی، آقاي دکتر مطرح کردند که چگونه میپیدا کند؟ در بحث روش

گرایانه است چنان که بدانیم چه موضوعی فایده و مطلوبیت دارد که آن را بیشینه رد فایدهبرقرار کرد. این روش در واقع یک رویک
گیرنده متاثر از ذهنیت خود و مجموعه عوامل محیطی کنم در همین مساله است چراکه نظام تصمیمکنیم. نقدي که وارد می

دهیم یا به ایجاد یک نیروي اجتماعی در جامعه  گیر وزنهاي ذهنی تصمیمخواهیم به ارزشاست. پرسش اینجاست که آیا می
 تر باشد چراکه در نهایترسد روش دوم موثرکند اما به نظر میگرایانه روش نخست را توصیه میطور حتم، نظام فایدهمدنی؟ به

ر آغاز کار، ببینید د کنم تا درك بهتري ایجاد شود.هایی عنوان میگیري کند. مثالگیر باید با توجه جامعه مدنی تصمیمتصمیم
کارکرد این دو  .دو موضوع مهم مسکن مهر و یارانه روي میز کار دولت یازدهم قرار داشت که داراي ماهیت مشابهی بودند

هاي مختلف درآمدي جامعه است؛ موضوعاتی که تمام موضوع، در واقع یک نوع نظام توزیع منابع از سوي دولت براي گروه
دهد و از تمایل به وري را کاهش میخالف بوده و هستند چراکه هردو ناکارآمدي اقتصادي دارد، بهرهاقتصاددانان با آنها م

شود. دولت یازدهم اما دو رویکرد متضاد نسبت به این دو موضوع مشابه اتخاذ کرد چنان که وکار و فعالیت نیز کاسته میکسب
  .یارانه را ادامه داد اما مسکن مهر را متوقف کرد

 
  .البته شما طرح مسکن مهر را به اتمام رساندید :ینیل

نام جدید در مسکن مهر انجام ندادیم و در واقع از تداوم آن جلوگیري کردیم. حال آنکه ادامه گونه ثبتخیر، ما هیچ :آخوندي
شد پارادایم متمرکز میخواهم بگویم اگر نیروها روي تغییر هاي تبلیغاتی مطرح شده بود. میطرح مسکن مهر در برخی برنامه

ا توجه به گیر بگیر متمرکز شدیم، من تصمیمشد. اما وقتی روي نظام ذهنی تصمیمرفتارها در قبال این دو مساله نیز یکسان می
ساختار ذهنی که داشتم به سوي متوقف کردن تداوم مسکن مهر حرکت کردم لیکن یارانه ادامه پیدا کرد چون دغدغه اصلی او 

ها در دستور بروز هرگونه مسائل و معضالت اجتماعی بود. بر این اساس کاهش میزان تعهدات دولت در بحث یارانه اجتناب از
در  تنها در ایران بلکهگیري از روش انصراف داوطلبانه نهکار قرار گرفت. در آن مقطع همواره در جلسات تاکید داشتم که نتیجه

شود مگر اینکه فالن شرایط را کس مشمول یارانه نمیمعکوس عمل کرد و گفت هیچممکن است. در واقع باید هیچ کشوري غیر
گرفت که این روش توزیع منابع از اساس نادرست است، نتیجه بهتري گمان اگر این تغییر در پارادایم صورت میداشته باشد. بی

اي براي او تامین شود که تفاوت قابل مالحظه گیر با حداقل هزینهشد اما به سوي این رویکرد رفتیم که نظر تصمیمحاصل می
  .با رویکرد دوم داشت
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 .ها، جزو مخالفان انصراف داوطلبانه بودمدانید در مورد یارانهطور که میاگر روي سخن شما با من است، همان :نیلی

باشیم همواره با عدم قطعیت مواجه گیر بله اطالع دارم. بحث من این است که اگر دنبال رسوخ به مبانی ذهن تصمیم :آخوندي
کند. کند و به نوعی انحراف ایجاد میخواهیم شد. تجربه نشان داده است که بوروکراسی ما را از اتخاذ تصمیم بنیادین منع می

 عاي و چه منطقی به توزیشدند که اساساً شما به چه اجازهبه عبارت دیگر اگر نیروهاي اجتماعی روي این پرسش متمرکز می
خورد. این یک پارادایم است و پارادایم کنید، نتایج دیگري رقم میخوار دولت تبدیل میکنید و ملت را به جیرهپول اقدام می

 .هزار میلیارد تومان هزینه دارد و الزم است کاهش یابد. این موارد، دو موضوع متفاوت هستند 48ها در بودجه دیگر آن که یارانه
 

  توانیم به نتیجه برسیم؟کنیم. چگونه مید ما در مورد موضوع واحدي بحث نمیرسنظر میبه :نیلی
 

  .گاه به تغییر پارادایم اصلی توجه نکردگرفت؟ جامعه هیچدر جامعه چه بحثی در :آخوندي
 

  سوال من این است که طی دوماه آینده باید روي چه موضوعی متمرکز شویم؟ :نیلی
 

خواهید دولتی داشته باشید که همچنان وعده روي این موضوع متمرکز شویم که آیا شما میطی این مدت باید  :آخوندي
  ...تامین رفاه به مردم دهد یا

  .ایمچنین موضوعی اساساً منتفی است و در این مورد صحبت کرده :نیلی
 

هزارمیلیارد  550ونقل باید ، تنها در حوزه حمل1404انداز دانم. در مجلس هم اشاره کردم براي چشمبله من هم می :آخوندي
تومان هزینه شود. آیا اصالً چنین منابعی وجود خارجی دارد؟ واضح است که تحقق این رقم امکان ندارد. اما چه باید کرد؟ پس 

متمرکز شویم. این چه چیزي شامل دو عامل » چه چیزي«خواهیم روي میموضوع اصلی همین اقدام بعدي است. حاال 
گذار خارجی و بخش خصوصی است که این دو معلول تغییر پارادایم اصلی است. تعبیر عامیانه این پارادایم آن است که سرمایه

  ».خورد باید پول آن را پرداخت کندهر کسی آش می«
 

 .م استالمللی قابل فهبراي سیاستگذار ملموس نیست. در حالی که پارادایم بهبود روابط بیناین پارادایم مد نظر شما  :بهکیش

المللی مخالفتی ندارم لیکن به تنهایی وافی به مقصود نیست. اکنون اکثر مقامات سیاسی با پارادایم بهبود روابط بین :آخوندي
ی است در این فضا کسی حاضر نیست بابت خوردن آش پول بدهد. گویند بیایید به حساب ما آش بخورید. بدیهایران به مردم می

شود تولید آش. حال آنکه تولید آش نهایتاً هزینه دارد و خورنده باید هزینه آن را بپردازد. در این شرایطی که در نتیجه هدف می
گذار خارجی کنند، آیا سرمایهمحل صادر میباره پرداخت هزینه آن چک بیگویند لیکن درهمه از ضرورت تولید آش سخن می

کند؟ من نوعی همواره دوست دارم آش بخورم اما اگر بدانم که باید پول آن را آید و این آش را تولید مییا بخش خصوصی می
بحث من این است که  .بدهم، شاید در برخی موارد اصالً نخورم. ولی همه دوست داریم به حساب شخص دیگري آش بخوریم

اید تغییر کند. این تغییر داراي هزینه است و سیاستمدار از گفتن آن ابا دارد. لیکن به گمان من جامعه مدنی باید این انگاره ب
ر خورد. سیاستمدار در برابسیاستمدار را مجبور کند که این هزینه را پرداخت کند چون این هزینه آش محبوبیتی است که او می

 .گرنه این معادله هم خوردن آش با هزینه دیگري استمساله را بپردازد و کند باید هزینه حلمحبوبیتی که کسب می
 

هاي کنم. روال معمول در بررسی مشکالت کشور آن بوده و هست که سیاستمن هم عرایضم را به ترتیب زیر خالصه می :بهکیش
لی زمانی که عملکرد سه دهه گذشته را مرور هاي پیشنهادي را ارائه کنیم. وحلاقتصادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و راه

یجه شود. در نتشده هستند ولی تصمیمات مناسب اتخاذ نمیشود که در بسیاري موارد، مشکالت شناختهکنیم، مالحظه میمی
 .ه استاي مواجه هستیم که نگرانی از آینده را به بار آوردروز بر عمق مشکالت افزوده شده و امروز با مسائل عدیدهبهروز
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بنابراین الزم است روال معمول را تغییر دهیم و به اصطالح پارادایم شیفت از چگونگی نگاه به مشکالت داشته باشیم. به جاي 
ي بپردازیم هاي اقتصادگیريگیري را مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر به مقتضیات تصمیمها، نحوه تصمیمبررسی سیاست

گیري کنند و آیا در کشور شرایط مقتضی براي تصمیمگیري را رعایت میگیرنده مقتضیات الزم براي تصمیمکه آیا مقامات تصمیم
 هایی باید تغییر پارادایم داشته باشیم؟وجود دارد؟ به تعبیر دیگر در چه زمینه

ریه ی، کشور به یک بنگاه خیاولین پارادایم شیفت درباره تبدیل دولت خیریه به دولت اقتصادي است. به دلیل درآمدهاي نفت
کند. نمی ها کمکشود که به تعیین سیاستگذاري اقتصادي به انواع سوبسید تبدیل میتبدیل شده است و منابعش بدون هدف

شد توان رهاي اقتصادي، نگاه اقتصادي باشد. دومین پارادایم شیفت این است که در جهان امروز نمیباید نگاه دولت در زمینه
در  اند و تولید در محلیقتصادي داشت مگر آنکه دسترسی به بازارهاي صادراتی قابل توجه باشد. بازارها تخصصی شدهباالي ا

توان رشدي باالتر از دو تا سه تر و بهتر تولید شود. با برخورد خودکفایی در جهان امروز نمیگیرد که ارزانجهان صورت می
سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم، باید پارادایم نگاه به اداره اقتصاد را تغییر دهیم و خواهیم براي جوانان درصد داشت. اگر می

 .صادرات را به صورت جدي محور توسعه قرار دهیم

شود. محور بودن بدون روابط گسترده مناسب با جهان خارج عملی نمیسومین مساله این است که اداره اقتصادي کشور و صادرات
المللی را به روابط اقتصادي تغییر دهیم تا خرید و فروش کاالها به راحتی و سرعت پارادایم نگاه به روابط بینبنابراین الزم است 

هاي جهان که المللی بود. در جهان امروز اگر بانکهاي بینتوان اقتصادي شکوفا داشت و همزمان تحت تحریمانجام شود. نمی
گذاري خارجی غیرممکن هاي کشور همکاري مناسب نکنند، جذب سرمایهد، با بانکعمدتاً به دنبال منافع سهامداران خود هستن

 .آیدرسمی را انتخاب خواهد کرد و در این وادي قطعاً رشدهاي مد نظر به وجود نمیشود و صادرات و واردات مسیر غیرمی
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