
تیم اقتصادی دولت یازدهم، در همان نخســتین روزهای به دست گرفتن 
امور، در برخورد با غول رکود تورمی، به فکر در شیشــه کردن تورم افتاد. 
از نگاه این دولت مردان گذار از رکــود و ماندگار کردن رونق به جز از راه در 
کنترل گرفتن تورم میسر نبود. آن ها در وضعیت رکود تورمی، اولویت اول 
را به کنترل تورم فزاینده دادند تا از این راه با ایجاد ثبات بیشــتر در فضای 
اقتصادی شرایط مساعدتری برای خروج از رکود فراهم کنند. در یک سالی 
که  گذشــت شــاخص های اقتصادی به خوبی این حقیقت را نشان دادند 

که کنترل تورم نمی تواند به تنهایی اقتصاد را به ســوی رونق پیش ببرد. 
شاهد این موضوع هم آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ رشد 
اقتصادی است. شاخصی که به خوبی نشان می دهد اقتصاد ایران، هرچند 
با سرعت کمتری اما همچنان در ســرازیری سقوط پیش می رود. ماجرای 
عمیق تر شدن رکود در یک سال گذشته، وضع نابسامان بنگاه های تولیدی 
و کارخانه ها، آمار بی کاری و کوچک شــدن ســفره مردم، کار را تا جایی 
پیش برده که بســیاری، سیاست های ضد تورمی دولت را نادیده می گیرند 
و معتقدند که همین کاهش تورم از ِقَبل تعمیق رکود بوده اســت نه تالش 
دولت. به هرحال اقتصاد همچنان درحال کوچک و کوچک تر شدن است و 
حاال دولت بــرای خروج از رکود با به کار گرفتن متخصصان و دولت مردان و 
اقتصاددانان و اساتید دانشگاه سعی در کنترل تورم دارد. پرونده پیش رو 

تالشی است برای بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی در کشور. 

نگاهی به آمار نرخ رشد اقتصادی

نور امید بر سفره کوچک اقتصاد ایران

مهتاب قلی زاده

چشم انداز
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رشــد اقتصادی سال گذشــته اعالم شد؛ اما 
با دو روایــت متفــاوت، روایت هایی از بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایــران. این دو نهاد نمره 
دولت در »تحرک بخشــی بــه اقتصاد« را در 
سالی که پس از هفت درصد »انقباض« آمده 
بود، اعالم کردند. با ایــن توضیح که اقتصاد 
سال ۱۳۹۲، تا اواخر فصل دوم به دست یک 
دولت اداره می شــد و از نیمه های سال به بعد 
گروه دیگری فرمان اجرا را به دست گرفتند. 
اگرچه دستور بسیاری از اجراییات نیمه دوم 
را هم، گروه نخست نوشــته بودند. براساس 
آمارهایی که به تازگی منتشــر شــده است، 
اقتصــاد ایران پس از افول ســال ۱۳۹۱، در 
سال گذشــته هم حدود دو درصد کوچک تر 
شده اســت. البته گزارش های جدید، نشان 
می دهد در زمستان سال گذشته، بخش های 
نفــت و صنایع و معادن از »رشــد اقتصادی 
منفی« خارج شــده اند. امری که در صورت 
تــداوم، می تواند به معنــای دورخیز اقتصاد 
برای خروج از رکود در ســردترین فصل سال 

گذشته دانسته شود. 

دو سال انقباض
در هر دو آمار منتشــر شده، از کوچک شدن 
دوباره اقتصــاد ایران پــس از »رکود بزرگ 
۱۳۹۱« سخن گفته شــده است. مرکز آمار 
رشد اقتصادی سال پیش را معادل منفی ۲/۲ 
درصد محاسبه کرده و آن یکی، از رشد منفی 

۱/۹درصــدی اقتصاد در ســال تغییر دولت 
سخن گفته است. 

با کمال تعجب اما، اعالم اینکه اقتصاد حدود 
دو درصد کوچک شــده و فرصــت دیگری 
برای افزایش رفاه ملی از دســت رفته است، 
اعتراض و شــکایت زیادی که در پی نداشت 
هیــچ، تا حــدودی به عنوان یک دســتاورد 
نگریسته شده است. این واکنش چندان هم 
غیرمنتظره نبود. همین آمارها نشــان داده 
بودند که اقتصاد ایران در ســال پیشتر یعنی 
۱۳۹۱، حدود هفت درصد منقبض شده بود. 
جالب آنکه بانک مرکزی به تازگی آمار قبلی 
خود را که رشــد منفی 5/8درصدی را برای 
ســال ۱۳۹۱ بود، مورد »تجدیــد نظر« قرار 
داده و گفته که رشــد اقتصادی سال مذکور، 

در واقع »منفی 6/8 درصد« بوده است. 
منفی بودن رشــد اقتصادی ایران در ســال 
گذشته، نشان می دهد گمانه زنی ها در مورد 
احتمال صفر یا مثبت شــدن رشد اقتصادی 
کشــور در سال گذشــته چندان هم صحت 
نداشــته اســت. این گمانه زنی هــا، از اعالم 
اولیه این احتمال از ســوی برخی مسووالن 
اقتصادی برخاســته بــود کــه در ماه های 
ابتدایی روی کار آمــدن، گفته بودند دولت 
سعی خواهد کرد همزمان با هدف »تورم ۳5 
درصدی برای پایان ســال اول دولت«، هدف 
»به صفر رساندن رشــد اقتصادی برای سال 
گذشــته« را هم به پیش ببــرد. احتماال این 
گفته، پیش از آن بود که گزارش های کاملی 
از وضعیت فعالیت های اقتصادی در کشــور 

به دســت این مسووالن جدید برسد و با آشنا 
شــدن آنها با چالش های موجود، اعتماد به 
 نفس آنها برای ســرعت خروج از رکود نیز به 
تدریج کم شــد. حتی مشخص شد که رشد 
اقتصادی ســال ۱۳۹۱ نیز به گونه ای که در 
یک ســالگی دولت، تیم اقتصــادی تصمیم 
گرفته اند که با یک بســته جامع تــر باید به 

مبارزه با رکود بروند. 

خروج رکود از اقتصاد
براساس گفته ها، دولت تدبیر و امید از همان 
آغاز ســر کار آمدن، سیاسِت اصلی اقتصادی 
خود را در سال گذشته، »تخفیف رکود« قرار 
داده و کوشــیده بود تا جایی که می تواند، از 

»درجه منفی بودن رشد اقتصادی« بکاهد. 
تصور موفقیت نسبی این تالش، از آن رو قابل 
درک اســت که توجه کنیم آمار پیشین که 
»رشــد اقتصادی کشــور در ۹ ماهه نخست 
ســال پیش« را مشــخص کرده بود، اعالم 
می کرد: اقتصاد در دوره زمانی ابتدای ســال 
تا پایان پاییز، منفی ۳/4درصد رشــد کرده 
اســت. بنابراین، عملکرد فصل چهارم بهتر از 
سه فصل پیشین بوده که توانسته رشد منفی 
۳/4درصدی سه چهارم سال را به رشد منفی 

۱/۹درصدی در کل سال تبدیل کند. 
براســاس آمارها، رشــد اقتصادی کشور در 
زمستان سال گذشــته به منفی ۱/۱ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت که یکی از کمترین 
نرخ های رشد پس از تشدید رکود در اقتصاد 

کشور به شمار می رود. 

جدیدترین آمارها از »تخفیف رشد منفی در سه ماهه چهارم سال گذشته« خبر می دهند

ترک خوردن رکود در زمستان

میالد محمدی

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت اقتصادی

محاسبه بر اساس 
سال پایه1383

13911392
میانگین کلزمستانپاییزتابستانبهارمیانگین کل

4.24.7-1.1-3.76.86.9گروه کشاورزی
8.9-11.73.6-2.6-21.9-37.4-گروه نفت

گروه صنایع و 
2.9-0.50.8-5.7-7.0-6.4-معادن

9.011.30.9-4.6-2.54.2-معدن
3.9-0.8-1.6-5.4-8.5-8.5-صنعت

1.13.56.46.45.15.4برق، گاز و آب
3.1-9.21.81.8-7.8-3.6-ساختمان

1.5-2.5-1.2-1.0-1.1-1.1گروه خدمات
تولید ناخالص 

1.9-1.1-1.8-0.9-4.1-6.8-داخلی

تولید ناخالص 
داخلی بدون 

نفت
-0.9-1.4-0.8-0.6-1.6-1.1
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برای درک بهتر عملکرد سال گذشته در زمینه 
تولید، بررســی دقیق تر به این شــکل است 
که اجــزای تولید کنار هم قرار داده شــوند تا 
مشخص شــود که در هر کدام از »بخش های 
چهارگانــه اقتصــاد ایران« چــه وضعیتی از 
لحاظ رشــد تولید –که آن را بر حسب ارزش 
افزوده می ســنجند- رخ داده است. براساس 
اطالعات مربوط بــه ارزش افزوده بخش های 
»نفت«، »کشــاورزی«، »صنایع و معادن« و 
»خدمات« می توان شــدت فعلی رکود را در 
هر یک از این اجزای اقتصاد، مورد بررسی قرار 
داد تا مشــخص شود در مقایسه چالش بزرگ 
اقتصاد در ســال ۱۳۹۱، هر کدام از بخش ها 
چــه کارنامه ای را در مبارزه بــا رکود بر جای 

گذاشته اند. 
بر این اســاس، آمارها نشــان می دهد که در 
زمســتان ســال گذشــته، بخش نفت برای 
نخســتین بار پس از دو ســال دارای رشــد 
اقتصادی »مثبت« به میزان 6/۳درصد شــده 
اســت که می تواند نخســتین »لوکوموتیو« 
برای خــروج اقتصــاد از رکود باشــد. عالوه 
بر ایــن، بخش صنایع و معــادن هم که برای 
چندیــن فصل بــا کاهش فعالیت ها دســت 
و پنجه نــرم می کــرد، در چهارمین فصل از 
ســال پیش به میزان 0/8 درصد در مقایســه 
با زمستان سال ۱۳۹۱ بزرگ تر شده است که 
این بخش نیــز، امیدواری هایی را برای خروج 
اقتصاد از رکود در ســال جاری و مثبت شدن 
رشــد اقتصادی امسال، زنده کرده است. نکته 
نگران کننده در گزارش جدید اما رشــد منفی 
4/۲ درصدی بخش کشــاورزی در زمســتان 
سال گذشته اســت. بخش کشاورزی یکی از 
معــدود بخش هایی در اقتصــاد ایران بود که 
از رکود بزرگ ســال ۱۳۹۱ جان ســالم به در 
برده بود و توانســته بود در این ســال، رشدی 
هرچند جزئی اما مثبــت را برای خود تدارک 
ببیند. این رشــد مثبت در بخش کشاورزی، 
در دو فصل نخســت سال گذشــته نیز ادامه 
داشــته اســت و در مجموع، حجم فعالیت ها 

و تولیدات انجام شــده در کشاورزی ایران در 
نیمه نخست سال گذشته، حدود هفت درصد 
بیشتر از مقدار مشــابه در نیمه نخست سال 
۱۳۹۱ بود. رشد بخش کشاورزی اما در پاییز 
ســال قبل، به تدریج رکودی شد و نرخ حدود 
منفی یک درصدی را برای خود به جا گذاشت. 
با سرمای زمستان هم این رشد منفی تشدید 
شــد و کشاورزی با رشــد حدودا منفی چهار 
درصدی، رکودی ترین بخش اقتصاد ایران در 
فصلی شد که نشانه های خروج از رکود در آن 

ظاهر شده بود. 

رونق آرام به جای تحریک غیر اصولی
براساس بسته سیاســتی دولت که به تازگی 
رونمایی شــده و برخــی از بندهای آن هم در 
قالب الیحه ای به مجلس فرستاده شده است، 
تا موانع ســمت عرضه برطرف نشود، تحریک 
ســمت تقاضای اقتصاد در »مقــدار تولید« 
کامال بی اثر است. براین اساس خروج از رکود 
تنهــا با افزایــش »قیمت تولیــد« و »تورم« 

جبران می شود. 
با ایــن حال، نکته مهم در وضعیت فعلی رکود 
که در گزارش دولت هم به آن اشاره شده، این 
اســت که رکود ســمت عرضه اقتصاد، پس از 
مدتــی و با کاهش قدرت خریــد خانوارها، به 
سمت عرضه اقتصاد هم سرایت یافته است؛ به 
عبارت دیگر، تقاضای فعلی موجود در اقتصاد 
ایران از میزان بالقوه خود پایین آمده است. در 
نتیجه، برای خروج از رکود، عالوه بر اینکه باید 
برای تقویت عرضه اقدام شود، همزمان باید به 
راهکاری برای بهبود وضعیت تقاضا در اقتصاد 
ایران نیز اندیشید. اما این افزایش تقاضا، نباید 
از راه سیاست های انبساطی باشد. پیشنهادی 
کــه دولت در این مورد مطــرح می کند، یکی 
افزایش تقاضــا با »تقویت صادرات غیرنفتی« 
است و دیگری، توجه به بخش هایی ویژه تحت 
عنوان بخش های »پیشران« که ایجاد تحرک 
در آنها، به سرعت به فعال کردن رونق در سایر 

بخش های اقتصاد منجر می شود. 

اجتناب از فردای سیاه
در طرح دولت، به دو راه حل »کامال متمایز« 
برای افزایش تقاضا اشــاره شده است: مسیر 
اول، »اعطای تســهیالت بانکی با پشــتوانه 
بانک مرکزی« که می توانــد برای یک دوره 
بســیار کوتاه تولید را تحریک کند، اما سپس 
به تعمیق رکود و بازگشــت تــورم باال منجر 
می شود. اما در مســیر دوم، »افزایش تقاضا 
متکی به افزایش صادرات« )تقاضای خارجی 
برای محصوالت ایرانــی( و ایجاد تحرک در 
بخش هایی چون صنعت و مســکن است که 
در انتهــای آن، خروج پایــدار و غیرتورمی، 
اما با ُکنــدی، از رکود قرار گرفته اســت. بر 
این اســاس، افزایــش صادرات نــه تنها به 
کمک تقاضا بــرای بنگاه های ایرانی می آید، 
بلکــه با در اختیار قــرار دادن منابع ارزی، به 
 رفــع تنگنای منابع واحدهــای تولیدی هم 

کمک می کند. 
با این مقدمه، دولــت پیش بینی می کند که 
خــروج از رکود اقتصادی در ســال آینده، به 
رونق چشــمگیر اقتصادی در این سال منجر 
نشــود، بلکه به دلیل خصلت »پایدار و کند« 
این راه حل، شاهد فرآیندی تدریجی باشیم، 
هر چند بهبود آرام شــرایط ملموس خواهد 
بود و در بلندمدت هم، افزایش رشد اقتصادی 
به شــکلی پایدار، غیرنوســانی و در راستای 
توسعه کشــور انجام می شــود. این موضوع 
را می توان معادل با گزاره هایی دانســت که 
حسن روحانی در همایش رسمی دولت برای 
»خروج غیرتورمی از رکــود« به زبان آورده 
بود: »تزریق نقدینگی بدون پشــتوانه برای 
تحریک تولید، روز قشنگی را به همراه دارد، 
اما فردایی که در پی ایــن روز می آید فردای 
ســیاهی خواهد بود«. بر همین اساس است 
که این بار، به نظر می رســد سیاســت گذار 
اقتصــادی در ایــران، با برنامه ریــزی برای 
خــروج »معتدل« از رکود، بــه دنبال دائمی 
کــردن تورم تک رقمی و رشــد مثبت و قابل 

پیش بینی در اقتصاد ایران است. 
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فــارغ از آمارهایی که بانــک مرکزی و مرکز 
آمار ایــران در مــورد نرخ رشــد اقتصادی 
کشــور داده اند، بانک جهانی به عنوان نهادی 
بین المللی این عدد را برای سال ۲0۱۳ منفی 
47. ۱ درصد اعالم می کرده است. این عدد به 
خوبی گواه این است که اقتصاد ایران درحال 
هرچه کوچک تر شدن است. از همین روست 
که اقتصاد ایران در سال ۲0۱۲ رتبه هفدهم 
جهان را داشته امســال هم رتبه هجدهم را 
از آن خود کرده اســت؛ برای توضیح دقیق تر 
این آمار می توان اشــاره کــرد که به گزارش 
مرجع مذکــور، حجم اقتصــاد ایران )یعنی 
میزان تولید ناخالص داخلی کشور( در سال 
۲0۱۲ چیزی حدود یک هــزار و دو میلیارد 
دالر بود که این عدد در ســال ۲0۱۳ به ۹87 
میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است. از سوی 
دیگر هنگامی که جایگاه ایران در رتبه بندی 
بانک جهانی تنزل پیدا می کند، نشــان داده 
می شــود که اقتصاد دیگر کشــورها کوچک 
نشده است؛ به ســخن دیگر سایر کشورهای 
درحال رشد بوده اند. کشورهایی که باالترین 
میزان افــت یا همان پایین  ترین نرخ رشــد 
اقتصــادی را تجربه کرده اند به این ترتیب در 
آمارها قرار گرفته اند: ســوریه با منفی ۲.۲ ۲ 
درصــد؛ آفریقای مرکزی با منفی ۱8 درصد؛ 
لیبی با منفی شش درصد و ایران با نرخ رشد 
اقتصادی منفی حدود دو درصد. این درحالی 
اســت که لیبی در سال پیش باالترین درصد 
نرخ رشد را در جهان تجربه کرده است؛ یعنی 
نرخ رشــد ۱04 درصدی درسال ۲0۱۲. این 
ســال در واقع نخستین ســال پس از جنگ 
لیبی به حســاب می آید و هنوز جنگ داخلی 
این کشــور آغاز نشــده بود. نکته مشهود در 
این میان این اســت که چهار کشوری که در 
پاییــن این جدول قرار دارند یا به دلیل جنگ 
یا به دلیل تحریم نتوانســته اند اقتصادشان را 
در تعادل و در شــرایط رونــق اقتصادی نگاه 
دارند. از ســوی دیگر باید به این پرسش هم 
پاسخ داده شود که کشــورهایی که باالترین 
نرخ رشد اقتصادی را دارند، کدامند؟ سودان 
جنوبی با ۹. ۳۳ درصد در سال ۲0۱۳ بر صدر 
جدول پررونق ترین اقتصادها نشســته است. 
در پله بعد ســیرالئون با ۱7 درصد قرار دارد و 
پاراگوئه مقام ســوم را با ۱۲ درصد از آن خود 
کرده است. البته عدد اقتصاد هر سه کشور از 
اقتصاد ایران کوچک تر اســت اما به هر روی 
این ها توانسته اند ســاختار اقتصادی شان را 
بهبود ببخشــند. مثال اقتصاد سودان توانسته 
در ســال ۲0۱۲ نسبت به سال ۲0۱۱ چیزی 

حدود یک سوم رشد کند. اگرچه ممکن است 
عدد رشد این کشور در این سال باال باشد، اما 
به دلیل وقــوع جنگ های گاه و بی گاه داخلی 
این رشــد تحت تاثیر قرار می گیرد. موضوع 
قابل توجه دیگر اینکه با وجود این رشــد باال 
اثر اقتصادی مانند ســودان بر اقتصاد جهانی 
بســیار کمرنگ بوده است. نکته بسیار مهمی 
کــه در این میــان خودنمایــی می کند این 
است که »چین« در میان کشور های با رشد 
اقتصادی بسیار باال قرار دارد. رشد اقتصادی 
چین در سال مورد بررســی )۲0۱۳( کمتر 
از هشــت درصد اســت؛ درحالی که بزرگی 
تولید ناخالص داخلی این کشــور ۱6 هزار و 
۳70 میلیارد دالر است. با اندکی اغماض این 
رقم یعنی اقتصاد چین ۱۳ برابر اقتصاد ایران 
اســت؛ یعنی تنها رشد اقتصادی چین دقیقا 
معادل کل اقتصاد ایران است. چین در میان 
کشــورهایی که اقتصاد بزرگــی دارند، یک 
کشور »بی نظیر« اســت. نگاهی به نرخ رشد 
اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، 
فرانسه و… نشــان می دهد که رشد اقتصادی 
آن ها میان یک تا 5. ۲ درصد در نوسان است؛ 
مثال نرخ رشــد اقتصادی ایــاالت متحده با 
اینکــه بزرگ ترین اقتصاد جهــان را رهبری 
می کند، 8. ۱ درصد برآورد شده است. در این 
بین تنها چین است که هم یک اقتصاد بسیار 
بزرگ دارد و هم یک رشد بسیار بزرگ. چین 
ثابت کــرده که با تدبیر می تــوان چرخ های 
اقتصاد به این وسعت را هم به حرکت درآورد. 
مورد قابل تامل دیگر، نرخ تورم است. در این 
دو سال که رشــد اقتصادی ایران منفی بود، 
نرخ تورم هم بسیار باال بود. براین اساس نرخ 
تورم ایران در ســال ۲0۱۳ چیزی حدود ۳۹ 
درصد بود و در سال ۲0۱۲ حدود ۲7 درصد. 
این تورم باال در مقابل تجربه رشــد اقتصادی 
منفی، شــاخص رفاه را در ایران کاهش داده 
است. شاخص رفاه آن چیزی است که به طور 
مستقیم به زندگی مردم بستگی دارد و ایران 
از میان ۱4۲ کشوری که بانک جهانی بررسی 

کرده اســت، در مقــام صد و یکم نشســته 
اســت. شــاخص رفاه را موسســه ای به نام 
»لگاتوم« استخراج کرده است. این موسسه 
شــاخص های اقتصاد، آموزش، بهداشــت، 
کارآفرینی و حکومت را بررســی کرده است 
و از میان این ها در زیرشاخه اقتصاد هم ایران 
رتبه ۹۹ را کســب کرده است؛ یعنی ایران در 
خــود موضوع اقتصاد هم از میانگین بســیار 
پایین تر است. نکته بسیار مهم دیگر آنکه در 
میان کشورهایی که رشد اقتصادی بسیاری 
پایینــی دارند، »فســاد اداری« هــم بیداد 
می کند. اگرچه ممکن اســت رابطه تعریف 
شــده ای میان این ها نباشــد و کشورهایی 
با رشــد اقتصادی باال هم دچار فساد اداری 
باشند، اما این هم قابل تامل است که ایران در 
پله ۱44 از نظر نرخ فســاد اداری قرار گرفته 
است. ســوریه بر پله ۱68 ایســتاده و لیبی 
هم رتبــه ۱7۲ را از آن خود کرده اســت. به 
هرحال هنگامــی که اقتصاد کارآیی خودش 
را از دست بدهد، شفافیت ها از میان می رود، 
حاکم شــدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای 
بروز فساد اداری فراهم می کند. توضیح آنکه 
اقتصادی بزرگ می شــود که مرتب در حال 
تولید محصول یا خدمت باشــد، اما هنگامی 
که در روند تولید هرکدام نقصی ایجاد شود، 
زمینه تولید بی کاری، تورم و فســاد را ایجاد 

می کند. 
اما در این بیــن و هنگامی که رفتار اقتصادی 
ایران بررسی می شود که چرا رشد اقتصادی 
این کشور در سال های ۲0۱۲ و ۲0۱۳ منفی 
است؟ و آیا همه کشورها با رشد منفی مواجه 
بودند یا خیر؟ مشــخص می شــود که خیر، 
همه کشورها رشــد منفی را تجربه نکرده اند 
و رشــد ایران از میانگین بسیار پایین تر قرار 
می گیرد. این نشان می دهد که مشکالتی که 
در خود اقتصاد ایران وجود داشته اند، رکود را 

برای کشور رقم زده اند. 
* معاون توسعه منابع انسانی 
شهرداری تهران

بررسی رفتار اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها

شاخص رفاه و فساد اداری، قربانی رکود

احسان شریفی*
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59 استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با »صنعت و توسعه«

افزایش نرخ رشد زمان بر است، صبور باشید
فرزین وفا

   پس از اعالم بسته خروج غیر تورمی 
از رکود از سوی مقام های دولتی عنوان 
شدکه این بسته می تواند اثرات بسیار 
مثبتی بر نرخ رشــد اقتصادی ایران 
بگذارد. شــما درباره ایــن اثرگذاری 

چگونه فکر می کنید؟ 
من با این مقدمه شــروع می کنــم؛ با توجه 
به اینکه من ســال ها در حوزه اقتصاد کالن 
تدریــس و مطالعــه کــرده ام و مدت ها در 
ســازمان برنامه فعالیت داشته ام، می توان با 
صراحت گفت که ســال ها اعتقاد بر این بوده 
اســت که راهکار برون رفت از رکود تورمی، 
حتــی از زمانی که نخســتین مــورد آن در 
دهــه ۱۹70 در آمریکا به وجود آمد، معموال 
از راه تولید امکان پذیر اســت. بنابراین باید 
سیاســت های عرضه ای را در پیش گرفت و 
نه سیاست ها مبتنی بر تقاضا. اتفاقا مشاوران 
اقتصادی آقــای روحانی یعنی آقایان نجفی 
و نیلی هم اعالم کرده انــد که راهکار خروج 
از رکــود تورمی معطوف به سیاســت های 
عرضه ای اســت. پس در درجه نخست باید 
گفــت که اقــدام دولت در تهیه این بســته 
ستودنی اســت و تاثیر آن بر کاهش رکود در 

کشور عمیق خواهد بود. من می خواهم بگویم 
که نقطه قوت این بســته »تولید محوری« 
بودن آن است، البته این به آن معنا نیست که 
این طرح نقاط ضعف نداشته باشد. تاکید من 
بر تولید محور بــودن این برنامه به این دلیل 
اســت که معموال دولت هــا در ایران و حتی 
خارج از ایران، تــالش می کنند برای جذب 
افکار عمومی سیاســت هایی اتخاذ کنند که 
کوتاه مدت بوده و در دوره دولت مداری آن ها 
بازدهی داشته باشد؛ یعنی افق بلند مدت که 
از ضروریات طراحی برنامه های تولید محور 
است، در سیاســت های دولتی کمتر وجود 
داشــته است. تک نرخی شــدن ارز از جمله 
نکات مثبت این بسته است. خب ما می دانیم 
کــه یکی از معضالت چند نرخی بودن ارز در 
ایران تقویت رانت خواری موجود در بازار ارز 
بوده است. در سال های گذشته در مطالعات 
اقتصــاد خــرد نظریه ای به نــام »اطالعات 
نامتقارن« مطرح شده که به خوبی می تواند 
پیدایــش رانت خواری حول سیســتم چند 
نرخی شــدن ارز را توضیح دهد. برای مثال 
فرض کنید که دولــت تصمیم می گیرد ارز 
ارزان تری را در اختیار بخش فوالد قرار دهد. 

این باعث می شــود که فعاالن سایر بخش ها 
بی آنکه در ایــن حوزه بخصــوص فعالیتی 
داشته باشــند، با نقاب بخش فوالد وارد بازار 
شده تا بتوانند از آن ارز ارزان تر سود بجویند. 
من مختصر می گویم که تک نرخی شــدن 

ارز اثر زیادی بر شفافیت اقتصادی دارد. . . .
   شــما گفتید که این بســته نقاط 

ضعفی هم دارد
در این بســته به دو موضوع پرداخته نشــده 
اســت. نخســت محیط پیرامونــی فضای 
کســب و کار و دیگری محیط بیرونی فضای 
اقتصاد کالن. درست است که این دو موضوع 
به شکلی مستقیم اقتصادی نیستند و درست 
است که بســته پیشــنهادی دولت، خروج 
غیر تورمی از رکود نام گرفته است، اما این ها 
بــه تنهایی برای از قلم افتادن این دو حوزه از 
نگاه دولت کافی نیســت. ببینید بسیاری از 
مشکالت اقتصادی ما، ریشه در نهادهای ما 
دارد. این نهادهــا می تواند نهادهای قانونی، 
سیاسی یا حتی تجارت خارجی کشور باشد. 
در امتــداد همین بحث دیده می شــود که 
موضوع تحریم در نظر گرفته نشــده است؛ 
یعنی هیچ راهکار مشــخصی بــرای عبور از 

دولت تدبیر و امید در ادامه تالش هایش برای نجات اقتصاد کشور 
به تازگی راهکاری با عنوان »بســته خروج غیر تورمی از رکود« 
ارائه کرده اســت. از آن زمان بیم و امیدها در مورد میزان توفیق 
این بســته در نجات اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده اســت. اگر 
چه در همین مدت کوتاه نقد و بررســی های متفاوتی درباره این 
راهکار دولت انجام شــده اما به نظر می رسد نکته حقیقی درباره 

میزان موفقیت این بســته در گرو تاثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی 
در کشور باشد. از همین رو و برای بررسی تبعات این بسته بر نرخ 
رشد اقتصاد به سراغ دکتر سعید میرزامحمدی رفته ایم. او که از 
دانشگاه لیورپول انگلستان در رشته اقتصاد با گرایش انتظارات 
عقالیی فارغ التحصیل شده اســت، سال هاست درباره نرخ رشد 

اقتصادی مطالعه و تدریس می کند. 
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تحریم ها دیده نمی شــود. درست است که 
امروز خط قرمــزی درباره موضوع تحریم در 
کشــور وجود دارد، امــا می دانیم که بخش 
عمده ای از مشــکالت اقتصادی ما به همین 
موضوع بازمی گردد. چگونگی پشــت ســر 
گذاشتن کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز 
از دیگر مواردی است که از نگاه نویسندگان 
این بســته دور مانده اســت؛ یعنی مشخص 
نیســت که بــرای افزایش عالقــه، انگیزه و 
ظرفیت ســرمایه گذاری در کشــور باید چه 
راه کاری را پیش گرفت. البته در خود بســته 
به صراحت اشــاره شده که قرار نیست به این 
موضوع ها پرداخته شــود؛ چرا که نمی توان 
در کوتاه مدت برنامه مشــخصی برای آن ها 

ارائه داد. 
   به پرسش نخستم بازمی گردم؛ این 
بسته چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی 

کشور خواهد داشت؟ 
به قطع اثر گذار اســت اما این موضوع کامال 
زمان بَر است. ببینید؛ رشد اقتصادی تعریف 
کامال مشــخصی دارد؛ یعنی افزایش ساالنه 
تولید ملی کشور. تولید ملی هم چالش هایی 
دارد که اتفاقا بســته پیشــنهادی دولت به 
خوبی بــه آن ها پرداخته اســت اما نکته ای 
وجود دارد که البته نمی توانم با اطمینان آن 
را طرح کنــم. آن نکته به این بازمی گردد که 
معموال اثرگذاری این بســته ها بر نرخ رشد، 
نیاز به زمانی شش ماهه تا دو یا حتی سه ساله 
دارد. در واقع به ســادگی نمی تــوان انتظار 
داشت که تا پایان امسال نرخ رشد اقتصادی 
آنچنان تغییری کند. هر نوع انتظاری به جز 
این کامال جاه طلبانه است. بی تردید هر نوع 
افزایش تولید ملی کامال زمان بَر اســت. مثال 
خود همین برنامه اشاره کرده است که برای 
افزایش نرخ رشد، باید به بنگاه ها تسهیالت 
مالی اعطا شود یا صادرات کاالهای صنعتی به 
دیگر کشورها افزایش پیدا کند یا زمینه های 
جذب توریســم ارتقا پیدا کند. همه این ها به 
این دلیل اســت که تقاضا را افزایش دهند تا 
تولید کننده را به تولید بیشتر ترغیب کنند. 
مشخص است که این پروسه، زمان بَر خواهد 
بود. همان طور که گفتم، در خوشبینانه ترین 
حالــت اثرگــذاری این برنامه بر نرخ رشــد 
اقتصادی، شش ماه زمان می برد. جالب اینکه 
در این بسته اشاره شده است که تالش براین 
اســت که در گام اول، بخش های پیش روی 
اقتصاد ایران مثل صنعت، نفت، پتروشیمی 
و… تقویت شود. اصوال تقویت این بخش های 
اقتصادی حتی زمان بیشــتری از آن شــش 
ماه نیــاز دارد؛ چرا که تقویــت این بخش ها 
به خودی خود اثرگذار نیســت و باید ارتقای 
آن ها به دیگر حوزه ها ســرایت کند تا تقاضا 

افزایش و به تبع آن تولید باال رود. 
   بحث رکود تورمی که سال هاســت 
گریبان اقتصاد ایران را گرفته اســت 
عمال موضوعی قدیمی در اقتصادهای 
اروپایی و آمریکای شمالی است. دلیل 

این تفاوت به نظر شما چیست؟ 
اتفاقا این موضوع بســیار قابل توجه است. 
عمده تریــن دلیــل وجود نداشــتن رکود 

تورمــی در اقتصادهــای پیشــرفته، قوت 
بنیان های تولیدی آنها اســت؛ یعنی همه 
کشــورهای پیشــرفته که یک بــار رکود 
تورمــی را تجربه کرده اند به ســراغ تقویت 
بنیادهای تولیدی شان رفته اند و این باعث 
شــده آن ها یا با رکود مواجه شــوند یا تورم 
و دیگر شــاهد پدیداری هم زمــان این دو 
نباشند. هنگامی که بنیادهای تولیدی یک 
جامعه قدرت داشته باشــند، در عمل این 
نوسان های تقاضا اســت که باعث پیدایش 
رکود یا تورم می شــود. برای مثال در همین 
کشــورها هنگامی که تقاضا از عرضه فزونی 
می گیرد تــورم به وجود می آیــد اما چون 
بنیادهای تولیدی این کشورها قوی است، 
تولیدکنندگان سریع ظرفیت های تولیدی 
را افزایــش می دهند تــا از این معضل عبور 
کننــد. در مقابل زمانی کــه تقاضا پایین تر 
از تولید نیــروی کار می آید، رکود شــکل 
می گیرد؛ چرا که تولیدکننده ناگزیر است، 
کرکــره را تا نصفه پایین بکشــد. به همین 
دلیل در دولت هــای با اقتصاد پیشــرفته 
هنگام رویداد رکود یا تــورم با بازی کردن 
با تقاضا سعی می کنند از این معضل ها گذر 
کنند. در ایران نیز به تبعیت از این دولت ها 
تالش شده است با باال و پایین کردن تقاضا 
رکود تورمی را شکست دهند اما از آن جا که 
بنیاد تولید در کشــور نیرومند نیست، این 

راهکار اثر خاصی نداشته است. 
   پس شــما وجود نداشتن ظرفیت 
تولیدی قابل توجــه در ایران را دلیل 

اصلی تداوم رکود تورمی می دانید؟ 
بلــه دقیقا. اینکــه چرا مبنــای تولیدی در 
ایران تا این اندازه ضعیف اســت به چالش ها 
و مشکالت متفاوتی بازمی گردد که می توان 
مدت هــای زیادی دربــاره آن بحث کرد اما 
نخســتین دلیل قابــل بحــث در این مورد 
وابســتگی بیش از اندازه به نفت است. نفت 
چیزی نیســت که مــا آن را تولید می کنیم. 
من همیشــه با کنایه گفته ام که نفت ارزش 
افزوده ای اســت که خداونــد آن را به وجود 
آورده اســت. در همــه این ســال ها ما نفت 
را فروخته ایــم و بــا پولــش محصول های 
مورد نیازمــان را وارد کرده ایم. پس نه تنها 
ظرفیت های تولیدی رشــدی نکرده اند بلکه 
به شدت به نوســان های قیمت نفت وابسته 
شده ایم. از سوی دیگر می توانم به قانون کار 
اشــاره کنم. تعهدهای کارفرما در این قانون 
هم باعث شــده تا هزینه های تولید باال برود. 
برای مثال کارفرمــا باید بیمه همه کارگران 
را تامین کند، خدمات کافــی ارائه دهد و… 
هنگامــی که هزینه تولید بــاال برود، عرضه 

کاهش پیدا می کند…
   اما نباید از حقیقت گذشت که این 
قانونی که شــما می گویید، در بسیاری 
از بنگاه های تولیدی ما اجرا نمی شود، 
پس خیلی هم نمی توان پای آن را وسط 

کشید. 
درســت اســت اما صرف وجود ایــن قانون 
کارفرما را می ترســاند؛ یعنــی فکر می کند 
که اگر کارگری را اســتخدام کند، باید فالن 

و بهمان هزینــه آن را بپــردازد و این باعث 
می شود دست و پای کارفرما بسته شود. 

   به نظر شــما کدام یک از حوزه های 
اثرگذار اقتصادی بر نرخ رشد، بیشتر 
مهیای تغییــر و در نتیجه اثرگذاری بر 

رشد این نرخ است؟ 
من فکــر می کنم بخش صنعت بیشــترین 
اثرگذاری را بر نرخ رشــد دارد. مشــروط بر 
اینکه برخی پارامترها هم آماده باشــد. شما 
می توانید با یک تغییر کوچک در نظام بانکی 
منابع الزم را در اختیار بخش صنعت بگذارید 
اما پارامتــری که در این مورد مهم اســت، 
نظارت بر ارائه این تسهیالت است. به عبارت 
دیگــر باید دقــت کرد که مبــادا بنگاه های 
فعال در دیگر بخش ها بــا نقاب مصنوعی از 
تسهیالت ارائه شده به بخش صنعت بهره مند 
شــوند. عالوه بر این اگر بخواهیم مصداقی تر 
بحث کنیم، باید به خام فروشــی و مشکالت 
ناشــی از آن در صنعت نفت کشــور اشــاره 
کنیم. امروز فروش فرآورده های پتروشیمی 
در ایــران، ارزش افزوده چنــدان متفاوتی 
نســبت به فروش نفت خام ندارد. مثال دیگر 
اینکه صادرات ســنگ آهن در ایران به مرز 
۱7 میلیون تن رســیده است. ما باید بتوانیم 
این نوع صادرات را به محصوالت نهایی شده 
تبدیل کنیم. ارزش افــزوده ۱0 میلیون تن 
محصول ساخته شده از سنگ آهن به مراتب 
افزون تر از ۱7 میلیون تن ســنگ آهن است. 
پس بخش های مهیاتر برای این تغییر همین 
بخش هایی است که مواد خام و اولیه آن را در 
اختیار داریم. در مقابل باید توجه داشت که 
تالش ها در این زمینه منحرف نشود. مثال در 
همین بسته پیشنهادی اشاره شده است که 
توجه به صنعت توریسم می تواند در افزایش 
نرخ رشدش یا خروج از رکود تورمی اثرگذار 
باشد. اما من بعید می دانم که توریسم در این 
مــورد و در ایران بتواند کمک کننده باشــد. 
ببینید آن توریســمی که ارز کافی به کشور 
وارد می کند، توریسمی است که می توان به 
آن »توریســم غیر فرهنگی« گفت. طبیعی 
اســت که این توریســم در ایران بــا موانع 
قانونی، شــرعی و بومی رو به رو است. البته 
من می خواهم در پاسخ به پرسش شما بحث 
کلی تــری را هم مطرح کنــم. ناظر و منظور 
بســته خــروج غیر تورمی از رکــود، دولت 
بــه معنای قوه مجریه اســت اما برای خروج 
اثرگذار از رکود تورمی نیاز اســت تا دیگر قوا 
هم اقدامی کنند. این از ضروریات یک اقتصاد 
نهادگرا است. مثال همان طور که گفتم یکی 
از اصلی تریــن نیازمندی های خروج از رکود 
تورمی تقویت ظرفیت های تولیدی اســت. 
متاســفانه در حال حاضــر فرهنگ تولیدی 
کشور به ســوی ثروت های یک شبه گرایش 
پیدا کرده اســت. این نوع ثروت ها ریشه در 
فســاد اقتصادی دارند و برای از میان بردن 
آن قــوه قضائیه باید اقدام کند. برای برخورد 
با این نوع فســاد نیاز به قانون گذاری دقیقی 
است که زمینه برخورد قاطع و سریع را فراهم 
کند که این موضوع در مجموعه وظایف قوه 

مقننه می گنجد. 


