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 دکتر محمدمهدي بهکیش

چند روز پیش صحبتی داشتم در محفل بزرگان بازار سرمایه. 
گذاري در کشور بود. هاي سرمایهها و چالشافقموضوع صحبت 

در این سخنرانی تشریح کردم که اگر تصمیم به افزایش درآمد 
دهنده درآمد ملی ملی داریم، باید حداقل یکی از عوامل تشکیل

رو به افزایش گذارد یا » مصرف جامعه«افزایش یابد. یعنی یا 
ند ي خرج کپول بیشتر» دولت«بیشتر شود یا » گذاريسرمایه«

گسترش یابد. چگونگی رشد چهار عامل » صادرات«و باالخره یا 
فوق را براساس آمارهاي منتشره رسمی تحلیل کردم و در نهایت 

اند و به این نتیجه رسیدم که هر چهار عامل در حال کاهش بوده
 .توجه آنان در دسترس نیستدورنمایی براي افزایش قابل

  

ر دهید و من دحل ارائه نمیکنید ولی راهه من ایراد گرفتند که شما اقتصاددانان مشکل را تشریح میبرخی دوستان در این جمع ب
ئه هاي اراحلرا ارائه کنیم. همانگونه که در بحث حاضر راه» فنی اقتصادي«هاي حلتوانیم راهجواب گفتم ما کارشناسان اقتصاد می

دم که شامل بود براز بین بردن رانت اطالعاتی، ساماندهی قوانین نکول و ورشکستگی، شده براي ساماندهی بازار سرمایه را ارائه کر
 یابی از حیطه تخصصیحلشوند راهتوسل به حسابداري به روز و ایجاد تنوع در عقود مالی. ولی زمانی که مسائل سیاسی مطرح می

 .شودما خارج می

 .گذاري را تشویق کندکنم. گفتم فرض کنیم که دولت برنامه دارد سرمایهمیهایی آوردم که برخی را ذکر براي دوستان مثال
شود که حساب سرمایه کنند و مالحظه میهاي ملی بانک مرکزي مراجعه میگذاران در ابتدا به حساب سرمایه در حسابسرمایه

گذاري ز کشور داریم. براي افزایش سرمایهنیز خروج سرمایه جدي ا 1395حتی در دوره دکتر روحانی منفی است؛ یعنی حتی در سال 
سال گذشته بود و اکثرا  37هایی که به ایران آمدند بسیار فراتر از هر زمان دیگر در پس از برجام اتفاقات بسیار مثبتی رخ داد. هیات

دند کیه را در اتاق بازرگانی آورترین کشورها در منطقه خاورمیانه است. حتی مثال ترها تشریح شد که ایران یکی از امنبراي این گروه
مند کردند که ما اروپاییان بسیار عالقهها اظهار میخصوص اروپاییگذاران بهکه شرایط امن آن کشور رو به ناامنی است؛ ولی سرمایه

گذاري ي سرمایهتوانیم در کشورگذاري کنیم؛ زیرا شرایط اقتصادي در اروپا نامناسب است. ولی چگونه میهستیم در ایران سرمایه
 .گذاري ندارند و نشانه آن آمار و ارقام خروج سرمایه استها اقدام جدي براي سرمایهکنیم که خود ایرانی
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گویند چه پذیري را از فضاي اقتصادي سلب کرده است. مثال میبینیگویند شرایط سیاسی در ایران به ترتیبی است که پیشآنها می
ان هاي بزرگ اروپایی با ایران و زمتواند تصحیح رابطه بانکبرجام پایدار خواهد ماند. یا چه کسی میتواند تضمین کند که کسی می

دار با برخی کشورها خاطر وجود رابطه تنشکنند که بهمند به ایران اشاره میگذاران خارجی عالقهبینی کند. سرمایهآن را پیش
توانند برجام را دچار تحلیل تدریجی کنند یا ارکان حکومت هاي گهگاه خود مییدکنند با تهدهمچون آمریکا و عربستان که فکر می

گذاري ایران را به عصبانیت بکشانند تا ایرانیان خود برنامه اقدام را دچار تزلزل کنند. بنابراین در چنین شرایط نامساعدي، امکان سرمایه
 پذیر نیست یا مجبورند نرخ جبرانر ابهام شده که یا محاسبه ریسک امکانگذاري آنقدر باال یا پجدي وجود ندارد زیرا ریسک سرمایه

 .شودپذیر نمیگذاري متداولی توجیهریسک را آنقدر باال بگیرند که عمال هیچ سرمایه

 یرهايسازد، یعنی در محاسبه هزینه و فایده یک پروژه اقتصادي معموال متغاستدالل فوق ما را با یک تغییر پارادایم مواجه می
شوند، ولی در شرایط موجود در ایران هیچ کدام از اجزاي هزینه و فایده به گیري مانند اجزاي هزینه و سود محاسبه میاندازهقابل

گذار مبهم محاسبه نیستند. در نتیجه رابطه کارفرما و سرمایهها و تغییرات آتی قابلگیري نیستند زیرا ریسکسادگی قابل اندازه
 رسند. مثالخورند و به نتیجه نمیها به دالیل مختلف از جمله اختالف در برداشت از شرایط حاکم به مشکل برمیروژهماند و پمی

اي براي ورود اتومبیل تعرفهدرصد هستند ولی موانع غیر50ها بیش از شود. در شرایطی که تعرفهقراردادي با خودروسازي منعقد می
کنند}. اگر هر درصد تعرفه برآورد می 50یري هستند تا تبدیل به تعرفه شوند. { برخی آن را به حدود گاندازهقابلعموما مبهم و غیر

افتند، ( از قبیل اقتصادي نیز اتفاق میاي در آینده تغییر کنند که عموما به دالیل غیرتعرفهیک از شرایط مربوط به تعرفه یا موانع غیر
بیل از کشور خاص به دالیل سیاسی یا ایجاد تنش با یک کشور که در مسیر تامین مواد یا ممنوع شدن ناگهانی ورود یک نوع اتوم

د گذاران از وروقابل اجرا کند؛ بنابراین سرمایهتواند پروژه را غیردهد و میتاثیر قرار میتامین مالی قرار دارد) سودآوري طرح را تحت
گذارانی که پس از توافق برجام به ایران آمدند و عموما بدون نتیجه ده سرمایهکنند، مانند گروه گسترهایی حذر میبه چنین پروژه

نها خواهند که هر اتفاقی افتد، آگذاران سودآوري و پشتیبانی سیاسی خود را آنقدر باال میکشور را ترك گفتند یا در مواردي سرمایه
کنندگان آن است که از یک طرف ري براي جامعه ایران و مصرفگیاندازهقابلمواجه با زیان نشوند. حاصل این فرآیند شرایط غیر

 شوند به دو یا چندشوند و از طرف دیگر کاالهایی که در این مسیر تولید میگذاري و رشد اقتصادي میموجب محدود ماندن سرمایه
 .تر استشوند. حاصل این فرآیند فقر بیشتر و بیکاري گستردهبرابر قیمت رقابتی عرضه می

بینی سیاسی قرار گرفته است که عموما از کنترل دولت پیشقابلچنین شرایطی دولت دکتر روحانی در محاصره تصمیمات غیر در
لی ابهام کنند وگیرندگان، عموما، اینگونه تصمیمات را با هدف کنترل خطرات احتمالی براي کشور اتخاذ میخارج است. البته تصمیم

کنند، همانگونه که روساي جمهور قبلی نیز عموما دچار اجرا میقابلهاي دولت را پرهزینه یا غیررنامهایجاد شده در فضاي اقتصادي ب
 .آن شدند

حل آن است که اهداف سیاسی مورد بازنگري قرار گیرند تا در روابط خارجی تعامل جاي تنش بنشیند. مثال در جهان امروز راه
ز کنند. همچنین بسیارند آنان که وقتی احالی که برخی چنین برداشتی را مطرح میاستقالل کشور به معنی خودکفایی نیست. در 

سازي اقتصادي و حفظ استقالل را توان مقاومکنند در حالی که میشود خودکفایی را از آن استنتاج میاقتصاد مقاومتی صحبت می
که روال متداول در جهان امروز شده است. مثال هیچ  گذاران به دست آوردتر سرمایهاز مسیرهاي دیگر حتی از قبل حضور پررنگ

کشید را متهم به از دست دادن استقالل کند در حالی که تعامل تواند چین که زمانی قدرت نظامی خود را به رخ همگان میکس نمی
رد؛ بنابراین الزم است دکتر را محور ارتباط با دیگر کشورهاي جهان قرار داده است باوجود آنکه با برخی از آنان تضادهاي جدي دا

بر تخصص در حیطه مدیریت خود، شرایط حاکم بر جهان مدرن را بشناسند و بهتر روحانی تیمی از وزرا را تشکیل دهد که عالوه
زنی بر آن حرفه مذاکره و چانهیافته زندگی کرده باشند تا خلق و خوي آنان را بدانند و عالوهاست یکی دو سالی در کشورهاي توسعه

ها تجربه کاري آموخته باشند. آینده اقتصاد ایران در گرو نتیجه اینگونه و تعامل با مقامات سیاسی و نظامی در کشور را طی سال
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مذاکرات چه در داخل و چه با خارج خواهد بود. مذاکرات برجام نشان داد زمانی که تصمیم بر تعامل باشد ایرانیان تا چه حد خبره 
 .نافع ملی را حفظ کنندهستند و قادرند م
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