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 جمهور آينده را تعيين كردندهاي رئيساولويت» شرق«گو با وكارشناسان در گفت

 هاي اقتصاديچاله
 

 1396ارديبهشت  30شنبه  - 2868شماره  -روزنامه شرق 

 

هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟ فارغ از آنكه رياست دولت دوازدهم بر عهده چه كسي باشد، چه اولويت :شرق
گير اقتصاد شده و پاي آن را در بند كرده است؟ اين موضوعي است كشور درگير چه مسائلي است كه گريباناكنون 

اسي هاي كارشنكنند. عمده مسائلي كه وجه مشترك تحليلآن را بررسي مي» شرق«وگو با كه اقتصاددانان در گفت
ا معتقدند دولت دوازدهم بايد بازتعريفي هاي گوناگون است. آنهآنهاست، اصالح ساختار اقتصادي كشور در حوزه

ار وكهاي مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه براي ايجاد تغييرات در آن گام بردارد. اصالح فضاي كسببراي حوزه
و دوري از اقتصاد غيررقابتي كه حاصلش فساد ساختاري اقتصاد ايران است، فصل مشترك كالم آنهاست. حل گره 

هاي بازنشستگي، بازتعريف چگونگي ايجاد اشتغال البته نه از رهگذر حفظ رسيدگي به صندوق نظام بانكي و مالي،
زيست، آلودگي هوا و اتمام ها و... با درنظرگرفتن تنگناهايي چون محيطصنايع موجود، اصالح طرح هدفمندي يارانه

  .دهندرائه ميزميني آب و...، از جمله راهكارهايي است كه اين كارشناسان اهاي زيرسفره

  

 ها نيستلزومي به نگهداري خرابه

 الملليرگاني بينباز اتاق		ايراني كميته دبيركل	-محمدمهدي بهكيش 

زايي است كه در اين زمينه يك بدفهمي در كشور وجود دارد. اينكه يكي از مسائلي كه دولت آتي بايد آن را حل كند، اشتغال
اال را صرفا با بهانه حفظ اشتغال موجود در آن، سر پا نگه داريم، مانعي براي ايجاد اشتغال ب اي با مزيت اندك و هزينهكارخانه

خرابه است و نياز به اصالح دارد، نه داشتن يكسري خرابه است. صنعت و كشاورزي كشور نيمهخواهد بود. اين اقدام، عمال نگه
آالت كهنه قبل سال است صنعت كشور، ماشين 37دم بايد بپذيرند، ها را حفظ كنيم؛ بنابراين دولت و مراينكه لزوما اين خرابه

كشور بايد در هر دو زمينه مدرن شود.  .هاي كهنه قديمي استهاي كشاورزي كشور هم همان روشاز انقالب را دارد و روش
كاال،  بگيرد كه اين شدن بخش صنعت و كشاورزي، نيازمند بازتعريف اين دو بخش هستيم تا توليد كااليي صورتبراي مدرن

كيفيت دهد؟ واضح است، وقتي كاالي بيبتواند قابل صدور و عرضه در جهان باشد. نبايد مدام بگوييم چرا قاچاق به كشور رخ مي
ي ايابد. بايد برنامهشود و اين كاال گاه راه خود را در قاچاق ميشود، تقاضا براي كاالي مرغوب خارجي ايجاد ميدر كشور توليد مي

تدوين كنيم كه وارد فضاي مدرن اقتصاد جهاني شويم. به عقيده من، دولت كنوني اين قابليت را دارد كه اين روند را اصالح كند، 
اما هركسي هم كه در رأس دولت باشد، اول بايد به اين فهم برسد كه اكنون اقتصاد كشور نيازمند بازتعريف و تغيير است. اين 

ها تواند به دولتي چابك تبديل شود، البته اين در صورتي ميسر است كه ساير نهادها و ارگانكابينه، ميدولت با كمي تغييرات در 
گذارد شوند. اين ترس، نميكار مياي بيهاي اقتصاد را رها كرديم، عدههم با دولت همكاري كنند. نترسيم كه يكباره اگر خرابه

  .دومرتبه اقتصاد را بازسازي كنيم

 االمراضداشت كه اصالحات ساختاري از اين دست بايد با روشي انجام گيرد كه تورم را افزايش ندهد؛ زيرا تورم ام بايد توجه
اقدامي در راستاي اصالح اقتصادي صورت بگيرد. تورم بايد همچنان كنترل شده و حتي  گذارد هيچاقتصاد است. تورم باال نمي

هاي كالن را بتوانيم همچنان كه در اين دولت در يكي، دو سال اخير حفظ شد، اخصبه زير پنج درصد كاهش يابد. بايد ثبات ش
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حفظ كنيم. همچنين نيازمند ايجاد اقتصاد رقابتي هستيم؛ زيرا اقتصاد رقابتي است كه كشور را در مقابل توطئه خارج از كشور، 
   .انيم ببنديمتوها را تا جايي كه ميگرايي و نه آنكه دروازهكند، نه درونمقاوم مي

دهد اين تغييرات اعمال شود. اكنون بايد در نظر داشت اكنون هاي داخلي اجازه نميترين نكته اين اقدام آن است كه سرمايهمهم
قدر بزرگ و تنبل است كه منابع نفتي صرفا براي گذاري اختصاص داد؛ زيرا بدنه دولت آنتوان پول نفت را هم به سرمايهنمي

گذاري كنيم، اما چنين اقدامي ميسر توانستيم پول نفت را صرف سرمايهرف شود. اگر اين دولت فربه نبود، ميتغذيه آن، ص
. هاي خارجي وارد كشور شودگذاري بسته است، بايد الاقل راه را باز كنيم تا سرمايهحاال، وقتي دست كشور براي سرمايه .نيست

كنيم. استقالل آن نيست كه با كشورهاي ديگر رابطه نداشته باشيم، استقالل آن است المللي خود را هم بازتعريف بايد روابط بين
قدر گيري كنيم. اكنون دولت براي حفظ منافع ملي خود، توان كافي دارد. چرا آنكه بتوانيم براي حفظ منافع ملي خود، تصميم

  ترسيم؟نگران هستيم و مي

 

 زدهماصالحات ساختاري اقتصاد، اولويت دولت دوا

  هشتم تا ششم هايدولت	 	در كار اسبق وزير	-حسين كمالي 

كارآمدن بايد اصالح ساختار اقتصادي در تمامي ابعاد را در دستور كار قرار دهد و اقتصاد را به دولت دوازدهم به محض روي
ان كه قصد ورود به اقتصاد ايرسمت يك اقتصاد مزيت رقابتي و تخصصي سوق دهد. به اين معنا كه بتوانيم با كاالهاي خارجي 

مناسب براي رقابت باشد و در بازارهاي خارجي هم بتواند به فروش  را دارند، رقابت كنيم و كاالهايمان داراي كيفيت و قيمت
د. شواندازي و اشتغال ايجاد ميوسو پيش برويم، قطعا تمام واحدهاي توليدي كشور راهبرسد. در حقيقت اگر بتوانيم به اين سمت

، دولت بايد از فضاهايي كه اين يك اصول كلي است و در اين راهشود. البته واسطه اين اقدام، فقر هم از كشور برچيده ميبه
تواند اين بخش باشد آغاز مي بگيرد. يكي از اين فضاها، صنعت گردشگري و توريسم است. راه پذيري بيشتري دارند، بهرهامكان

  .هاي مناسبي براي رشد اقتصادي رقابتي هستنداي صنعت، كشاورزي و خدمات شويم كه داراي ظرفيتهو پس از آن وارد بخش

 هاست معطوف به ضرر حركتدرهرحال دولتمردان بايد تالش كنند تا اقتصاد كشور معطوف به سود شود، زيرا اقتصاد ايران سال
گردد. هاي مختلف برميها هم به رقابت در بخشدر تمامي بخشكند و بايد به فكر تغيير اين روند باشيم. سوددهي اقتصاد مي

دار در كشور، ريشه در اقتصاد غيررقابتي و انحصار و رانت و عدم عنوان يك معضل ريشهدر اينجا نبايد فراموش شود، فساد به
هايت داريد، در ند از ميان برميكننده رقابت هستنصورت واقعي برقرار شود و عواملي را كه مخدوششفافيت دارد. وقتي رقابت به

   .بنددداريد و فساد از اقتصاد رخت برميسوي يك اقتصاد سالم گام برميبه

 واسطه اينكه بر اقتصاد نفتي استوارشود، در اقتصاد ايران بهعنوان رابطه مستقيم تورم با اشتغال مطرح مياز سويي آنچه به
هاي صادي، رشد اقتصادي حاصل از فروش نفت، با رشد اقتصادي حاصل از فعاليتگو نيست. در بررسي رشد اقتهستيم، پاسخ

هاي اجتماعي مؤثر باشد و درآمد حاصل اقتصادي و اجتماعي متفاوت است. بنابراين بايد اقتصادي را شكل دهيم كه در فعاليت
   .از آن، در توليد ناخالص داخلي رسوب كند

زده، حفظ امنيت كشور بسيار حياتي اي بحراناشيم كه با توجه به حضور ايران در منطقهاين نكته را هم بايد مدنظر داشته ب
هاي اقتصادي كشور در راهي پيش رود كه امنيت كشور را تضمين كند. در حقيقت، وقتي روابط است. بنابراين بايد تمام فعاليت

دهيد و اساس كار را بر حفظ منافع ملي حالت منطقي قرار ميهاي ديگر را در كنيد و روابط دولت با دولتالملل را اصالح ميبين
آوريد كه كاالهاي ايراني به كشورهاي ديگر رهسپار شود و درمقابل، واردات كاالهاي كنيد، اين امكان را فراهم ميوجو ميجست

تواند شرايطي را فراهم كند كه ميمرغوب به كشور انجام گيرد. افزايش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاري ايران، 
به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادي و اجتماعي، نوعي امنيت ضمني در كشور حاصل شود. اين نكته را نبايد فراموش كرد 

ادي صكه اصوال ايران نيازي به درگيري و دعوا با كشورهاي ديگر ندارد. دولتمردان بايد براساس منافع ملي كشور گام بردارند و اقت
  .را شكل دهند كه مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند



٣ 
 

 جمهورمطالبه اساسي از رئيس 6

 اقتصاددان	-شهريوحيد شقاقي 

 
هايي كه بايد در چهار سال آينده به آنها توجه شود، شايد پيش از آنكه كابينه دولت دوازدهم سر كار بيايد، پرداختن به الزام

هايي است كه بايد به آنها پرداخته ترين الزامآيد، به گمان من مهمخالصه شش محوري كه در پي ميضروري باشد. به شكلي 
  .شود

   .وكارهاي كوچك و متوسطالف) توسعه كسب

   .پايه و تغيير ريل اقتصادپ) استقرار اقتصاد دانش

   .چ) اصالح نظام بانكي و نظام مالي

   .هاي زيرزميني آبهوا و اتمام سفرهژ) تأكيد مؤكد بر محيط زيست، آلودگي 

   .هاي بازنشستگيدادن به صندوقگ) سروسامان

   .هاو) اصالح طرح هدفمندي يارانه

ور تواند در راستاي نياز كشوكارهاي كوچك ميشكلي خالصه بخواهيم به اين محورها بپردازيم بايد گفت، توسعه كسباگر به
ترين معضل اقتصاد ايران، ركود است؛ از رهگذر پرداختن نقشي مهم بازي كند. اكنون مهمميليون شغل  براي ايجاد حداقل يك

كند كاري حل خواهد شد، بلكه از همين مسير نرخ رشد هم بهبود پيدا ميتنها معضل بيهاي كوچك و متوسط، نهبه ايجاد بنگاه
هاي هاي بزرگ ميزان شغلتواند از مسير بنگاهدولت نميدانيم در فرصت محدود چهارساله افتد. ميو ركود در مسير بهبود مي

ران دهد ايمورد نياز به شغل كشور را تأمين كند؛ چون زمان رسيدن اينها به نتيجه بسيار طوالني است. موضوع دوم نشان مي
توانند وارد بازار اينها نمي شوند.التحصيل ميميليون نفر فارغ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود يك 800و ميليوناكنون چهار

ها، ساختارها وري اين اقتصاد نازل است، بايد و بايد با يك تغيير نگرش صحيح، بسترها، الزامكار اقتصاد سنتي ايران شوند. بهره
تواند ينظام بانكي خارج شود، نمپايه چرخش داشته باشد. اگر ايران نتواند از تنگناي اصالح و قوانين به سوي اقتصاد دانش

 تا 40 حدود و است متمركز هابانك در آن درصد	 90ميليارد تومان نقدينگي كشور كه  هزار 200هزارو اقتصادش را سرپا كند؛
 توانيم اقتصاد را سرپا كنيم.دهد اگر فكري به حال آن نشود، نميهاي مختلف بلوكه شده است، نشان ميدر بخش درصدش	 50

ترين معضل را براي توسعه روستايي و توسعه بخش كشاورزي ايران پديد ر پنج سال آينده بزرگبحران آب و محيط زيست د
خواهد آورد. دقت كنيد در كشوري مانند آمريكا حفاظت از منابع آبي به دست وزارت دفاع اين كشور است. اهميت آب را از 

ها ولتخلوت سياسي ددهد كه اينها متأسفانه به حياطهاي بازنشستگي هم نشان ميتوان دريافت. تجربه صندوقهمين رهگذر مي
 از هاصندوق منابع درصد	 70اند. مديريت ناكارآمد، نداشتن نگرش كالن به نظام اداري و... باعث شده تا بيش از تبديل شده

روي دوش دولت بيفتد؛  شود هزينه كالن دادن حقوق كارمندان بازنشسته،زودي باعث ميشود. اين موضوع به اداره هادولت سوي
هايي جدي به دولت خواهند زد. آخرين موضوع هم آساني ضربهصورت آنها بهرو بايد فكري به حال اينها شود. در غيرايناز همين

دو كه در بلعند؛ درحاليهاي دولت را ميميليارد تومان از دارايي هزار 42هاي نقدي است. اينها سالي اصالح شيوه پرداخت يارانه
ميليارد تومان بوده است. اين موضوع يعني حجم عظيم منابع  هزار 20يا سه سال گذشته پرداخت دولت براي بودجه عمراني زير 

كري تر فهدفي شده است كه در عمل تنها بار منفي براي اقتصاد دارد. دولت بايد هرچه سريعدر اقتصاد ايران درگير موضوع بي
  .براي اينها كند

  

 جز حل فساد نيستگريزي 

  دانشگاه اقتصاد استاد	-كامران ندري 
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گمان من اولويت نخست رسد زماني كه دولت دوازدهم بر سر كار بيايد، چاره و گريزي از حل موضوع فساد ندارد. بهبه نظر مي
 باشد؛ چرا كه گذشته از همه معايبيويژه فساد اداري آيد بايد مبارزه با فساد، بهعنوان كابينه دوازدهم سر كار ميهر تيمي كه به

گيري تواند داشته باشد، موضوع مهمي كه بايد به آن پرداخته شود، اين است كه فساد اداري، مانع بزرگ شكلكه فساد اداري مي
كه چه اينگذاري و رشد اقتصادي است؛ دولت يازدهم راه مناسبي را براي مبارزه با فساد رفته بود؛ كابينه بعدي فارغ از سرمايه

  .اي دارد، بايد مبارزه با فساد را در رأس و اولويت امور اقتصادي خود قرار دهدرويكرد سياسي

هاي ها، ديگر اولويت مهم اقصاد ايران است. امروز همه بانكدادن به وضعيت بانكي كشور و حوزه بانكوسامانرسد، سربه نظر مي
ده يانها همه زمشكل است؛ نخستين معضل، كسري نقدينگي آنهاست. بانك ايران و در يك كالم سيستم بانكي كشور دچار

برداشت از منابع بانك مركزي هستند. تبعات نامطلوب تورمي رفتار اينها بر رشد اقتصاد و... اثر منفي اند و ناچار به اضافهشده
ها امروز اعطاي در رويكرد بانك .سرعت حل شودها براي دادن منابع زير سؤال است و اين بايد به توانايي بانك .خواهد گذاشت
ها كمتر است؛ از سوي ديگر همان هاي بازرگاني و خدمات در اولويت قرار دارد؛ چراكه ريسك بازگشت اين واممنابع به بخش

 .رودهاي بازرگاني و خدمات ميشود، در عمل به سوي بخشبخشي از منابع هم كه به اسم توليد، داده مي

ودجه به كنم منابع بهاي اقتصادي كابينه بعدي قرار بگيرد، انضباط بودجه است. من فكر ميگري كه بايد در اولويتموضوع دي
هاي بسياري را از اين بودجه كاهش داد. اينها بايد توان هزينهشود. در واقع ميشكلي دقيق به نيازهاي كشور تخصيص داده نمي

د كه اي بازبيني شوريزي به گونههاي بودجهئد از بودجه برداشته شود. در واقع بايد شيوههاي اضافه و زابازبيني شود تا هزينه
  .هاي دولت و درآمدهاي مالياتي به حداقل برسدتفاوت بين هزينه

 ها دولتهاي دولت است. بدهيدادن بدهيهاي اقتصادي خودش قرار دهد، سروساماناي كه دولت بايد در رأس برنامهديگر نكته
تواند مندكردن حوزه مالي ميقاعده .كندهايي كه طلب دارند را هم دچار اختالل كاركرد ميكند و از سوي ديگر بخشرا فلج مي
خود به حل اين مشكل كمك كند. در همين حال اولويت بعدي به گمان من احياي سازمان مديريتي است كه در به خودي

دادن وساماناش تيشه زده شد و در چهار سال دولت يازدهم هم نحيف ماند. گام ديگر سرنژاد به ريشههاي دولت آقاي احمديسال
تر دارند، در عمل ماليات مناسب هايي كه درآمد مناسببه نظام مالياتي است. فشار زيادي امروز روي بخش توليد است. آن بخش

  .دهند؛ در مقابل توليد ناچار است اين هزينه را پرداخت كندنمي

هاي جدي بردارد. نخست موضوع مبارزه با فساد و بهبود به گمان من به شكل كلي در سه حوزه دولت دوازدهم، بايد گام پس
ريزي دادن و اصالح نظام بانكي است و در نهايت احياي سازمان مديريت و برنامهوكار است. ديگر موضوع سروسامانفضاي كسب

 .ها و درآمدهاي دولت را سر و سامان دهدتواند هزينهميكشور به شكلي دقيق و كارا. اين سازمان 
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