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میزگرد «ایران» در خصوص الزامات سیاستگذاری در اقتصاد پساتحریم

سید صاحب صادقی

سرچشمه مشکالت کنونی
اقتصاد ایران کجاست؟

اصالحات ساختاري در اقتصاد پســا تحريم موضوعي است که اخيراً ذهن اقتصاددانان و همچنين
سياستگذاران اقتصادي را به خود مشغول ساخته است .بسياري از تحليلگران و کارشناسان اقتصادي
معتقدند در شرايط کنوني اقتصاد نياز به پوســت اندازي دارد ،حتي طرح موضوع ضرورت اجراي
برجام اقتصادي نيز در راستاي الزامات عملکرد و سياستگذاري در فضاي پسابرجام صورت گرفته
است .از اینرو با دکتر مرتضي ايماني راد اقتصاددان و عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي و
توگو نشسته
همچنين دکتر سيامک قاسمي تحليلگر اقتصاد بينالملل در اين خصوص به بحث و گف 
ايم .ايماني راد و قاســمي بر اين اعتقادند که سيکلهاي اقتصاد جهاني در به وجود آمدن مشکالت
کنوني بسيار اثر گذار بودهاند؛ از منظر آنها تأثيرگذاري اين سيکلهاي  12ساله به همراه ناکارآمدي

از فرصتهــاي آن بهره ميبريــم و در دوران
هايي که شرايط و ضعف بر اقتصادهايي مانند
اقتصاد ما تحميل ميکند دچار ضربه و چالش
ميشــويم .اين واقعيتي است که در کشور ما
وجود دارد و چندان بــه آن توجه نميکنيم
و بخش قابل توجهــي از دولتمردان و حتي
اقتصاددانــان ما به روندهــاي اقتصاد جهاني
بيتوجهانــد .اينکه نفــت از  130دالر به 30
دالر رسيد يک روند اقتصاد جهاني محسوب
ميشــود و براي تمام کشورهاي شبيه کشور
ما اتفاق افتاد و بر عکس اينکه ميگويند قابل
پيشبيني نبوده بايد گفت که اتفاقاً کام ً
ال قابل
پيشبيني بوده و قب ً
ال هم در جهان مورد تأکيد
قرار گرفت .البته ممکن است ميزان اين کاهش
و پيشبيني از مقدار کاهش آن متفاوت باشد
ولي کليت مســأله کاهــش قيمت نفت قب ً
ال
پيشبيني شــده بود .اين رويکرد با رويکردي
که در کشور ما وجود دارد و ميگويند اقتصاد
ما داراي پارامترهايياست که متأثر از مسائل
اقتصاد جهاني نيست کام ً
ال متفاوت است .در
صورتي که اگر نگاه درستي وجود داشته باشد
ميتوان از اين مســائل اســتفاده کرد و براي
پيشبينــي آينده و روندهايي که در آينده در
کشور به وجود ميآيد گزينهها و انتخابهاي
متعدد داشت.
ëëيعني شــما معتقديد کــه ما به هم
پيوستگي اقتصاد ما با اقتصاد بينالملل
را در سياســتگذاريها و برنامه ريزي
هايمان لحاظ نميکنيم؟
قاسمي :به نظر من اص ً
ال لحاظ نميکنيم
و حتي من در گفتمانهاي اقتصاددانان مطرح

کشور لحاظ کردن اين موضوع را کمتر ميبينم
و حتي معتقدم که بسياري از سياستگذاران
ما برخــي بديهيــات اقتصــاد بينالملل را
نميشناسند.
ëëما اکنــون در دوراني قرار گرفته ايم
که به لحاظ ادبيات به دوران پسا تحريم
معروف است؛ به نظر شما در اين دوران
مهم ترين اولويتها در اقتصاد کشور و
البته با لحاظ موضوع به هم پيوستگي
اقتصاد ما با اقتصاد جهاني چه هستند؟
چه چيزهايي را بايد مد نظر قرار داد؟
قاســمي :به نظر من مهم ترين اولويت
اين است که اقتصاد جهاني و روندهاي آن را
بشناسيم .اين سيکل هايي که در سطح اقتصاد
بينالملل به وجود ميآيند و هر  12 - 10سال
اقتصــاد جهاني را تحت تأثير قرار ميدهند را
بشناســيم .اينها الزاماً به اين صورت نيســت
که قابل پيشبيني نباشد .ما در مورد اقتصاد
کشــوري صحبت ميکنيم که نزديک به 65
درصد صادرات غير نفتي آن نيز از مشــتقات
نفت است .يعني در همه زمينه ها ،اقتصاد ما
وابســته به قيمت مواد اوليه در سطح جهان
است .اين نوع نگاه باعث ميشود که ما بتوانيم
از قيمت مواد اوليه در سطح جهان و تغييرات
آن در آينده ،پيشبيني داشته باشيم و وقتي
پيشبيني داشته باشيم ميتوانيم متناسب با
آن برنامه ريزي و سياستگذاري کنيم .بنابر اين
به نظر من شناخت اقتصاد جهاني و روندهاي
آن در دوران کنونــي بايد بيش از پيش به آن
توجه کرد .ولي ما به صورت ســاختاري اينها
را در نظر نميگيريــم و معتقديم که اقتصاد

مديريتي در ســالهاي وفور منابع موجب شدهاند اقتصاد به مسائلي مبتال شود که ساختارهاي آن
ضعيف و بيمار شوند .البته از منظر ايماني راد و قاسمي ريشههاي مشکالت کنوني بيشتر از آنکه عاملي
ساختاري داشته باشند به سلسلهاي از عوامل شناختي برميگردند .به تعبير بهتر آنها بر اين اعتقادند
که مشکالت ساختاري مولود اين عوامل شناختي هستند .آنچه در ادامه ميآيد بخش اول میزگرد
«ایران» با دکتر مرتضی ايماني راد و دکتر سیامک قاسمي است که بيشتر ناظر بر ريشهيابي مشکالت
اقتصادي و کنکاشي در تأثيرات سيکلهاي اقتصاد جهاني بر اقتصاد کشورمان است .در بخش دوم
که در آینده نزدیک منتشر ميشود بايستههاي سياستگذاري و اصالحات ساختاري در اقتصاد پسا
تحريم بيشتر مورد بحث قرار گرفته است.

ايران از مرزهاي کشور شروع ميشود .اين نگاه
غلطي است.
ëëخوب اين نگاه برعکس نگاهي است
که برخي ديگر دارند و آن اين است که
پارامترها و شاخصهاي اقتصاد جهاني
چندان بر کشــور ما تأثير گذار نيست.
مث ً
ال در مورد اخير يعني رشــد شاخص
بورس برخيها اين نگاه را دنبال ميکنند
و ميگويند در حالي که اکثر بورسهاي
منطقــهاي و حتي بينالمللي شــاهد
کاهش شاخصها بودهاند ،بورس ايران
رکوردهاي جديــدي در زمينه افزايش
شاخص به خود ديد .يا موارد ديگري نيز
از اين قبيل وجود دارد .چه توضيحي در
اين خصوص وجود دارد؟
ايماني راد :وقتي صحبت از تأثيرپذيري
اقتصاد ايــران از اقتصاد بينالملل ميشــود
به معناي اين نيســت که اقتصاد ما وابســته
اســت .يعني ما تأثيرپذيري داريم ولي لزوماً
وابستگي نداريم .نکته دوم اين است که وقتي
صحبت از تأثيرپذيري ميکنيم معناي آن اين
نيست که هر اتفاقي ميافتد ما آن را از جنبه
تحرکات اقتصاد بينالملل نگاه کنيم .مث ً
ال در
خصوص ارتقاي شــاخصهاي بورس در برابر
نزول شــاخصها در بورسهاي منطقهاي و
بينالمللي حتما نبايد آن را ناشــي از اقتصاد
بينالملل بدانيم .بازار بورس ايران ميتواند از
عواملي نظيــر تحرکات اقتصاد ايران در کوتاه
مدت تغيير پيدا کند .با اين حال تغييرات بلند
مدت بورس ايــران از نظام اقتصاد بينالملل
تأثير ميپذيرد .اگر مقداري بازه زماني بررسي و

مرتضی ایمانی راد

ëëاینکه قبل از تحریم ها اقتصاد خوبی داشتیم پیش فرض کامال
اشتباهیاست
ëëمشکالت اقتصاد ساختاری نیستند بلکه ساختارهای ضعیف
مولود مشکالت شناختی هستند
ëëواقعیت این است که ما گرفتار ســیکل های  11یا  12ساله
اقتصاد بین الملل شدیم و ریشه مشکالت ما آنجاست به عالوه
سوء مدیریت و رفتار خودمان
ëëدر دوران احمــدی نژاد به دلیل اینکــه در فضای اقتصاد
بین الملل ،کشورها سیاست های به شدت انبساطی اتخاذ کردند ،قیمت نفت به شدت باال رفت
ëëدرست مانند انسانی که در حال سکته کردن است .اقتصاد ایران در چنین شرایطی به سر می برد
ëëوقتی صحبت از تاثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد بین الملل می شــود به معنای این نیست که
اقتصاد ما وابسته است
ëëما عادت داریم به صورت کوتاه مدت روندهای اقتصادی را ببینیم
ëëتحریم ها تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته اند اما موضوعی که مهم است این است که مشکالت ساختاری
اقتصاد ما ناشی از تحریم ها نیست
ëëدر دوره احمدی نژاد میزان زیاد درآمدهای ارزی به دلیل مشکالت زیاد شناختی که وجود داشت،
مدیریتنشد
ëëاستراتژی دولت قبل این بود که بتواند با واردات مساله تورم را کنترل کند
ëëارز ،تورم و قیمت ساختمان به یکباره به شدت افزایش پیدا کردند و در نتیجه طبقات حقوق بگیر به
شدت خلع سالح شدند .در نتیجه پدیده ای به نام انقباض تقاضا وجود آمد که یکی از دالیل استمرار
رکود در اقتصاد ایران در دو سه سال اخیر به حساب می آید.
ëëمشکالت و ساختارهای معیوب از گذشته به دولت روحانی منتقل شد .یعنی انقباض تقاضا و انبساط
عرضه

مطالعه را طوالني تر کنيم اثرات اقتصاد جهاني
را شاهد خواهيم بود .هر چه اين بازه کوتاه تر
شــود اثرات کمتري را خواهيم ديد و چون ما
عادت داريم به صــورت کوتاه مدت روندها را
ببينيم ،چنين اشتباهاتي را مرتکب ميشويم.
اين يکي از اشکاالت شناختي اقتصاد است که
من ميخواستم به آنها اشاره کنم.
ëëبه موضوع بحث برگرديم .شــما از
مشکالت شناختي که اقتصاد ايران را
چالش زا کردهاند ميگوييد و مشخص ًا
عدم آگاهي و شــناخت نســبت به
روندهاي اقتصــاد بينالملل را يکي از
مهم ترين ريشههاي مشکالت ميدانيد.
فارغ از اين نوع نگاه ،به نظر شما اقتصاد
ما به چه ميزان از تحريمها آسيب دیده
است؟ تأثير واقعي تحريمها بر اقتصاد و
مشکالت اقتصادي ايران در چه حد بود؟
ايماني راد :قاعدتاً تحريمها تأثير زيادي
بر اقتصاد داشــتهاند و تا حدود زيادي براي ما
چالش و مشــکل ايجاد کردهاند ،اما موضوعي
که مهم است اين است که مشکالت ساختاري
اقتصاد ما ناشي از تحريمها نيست .من داشتم
به همين مبحث ميپرداختم .اگر اجازه دهيد
ادامــه دهم و بعد ببينيم که جايگاه تحريمها
کجاســت .در دوره احمدينژاد شاهد افزايش
بســيار زياد درآمدهــاي نفتي بوديــم .اين
درآمدهاي ارزي با افزايش قيمت نفت بسيار
زياد شــد .ولي در ايــن دوره ،اين درآمدهاي
ارزي به دليل مشکالت زياد شناختي که وجود
داشت ،مديريت نشــد .هميشه حجم عظيم
درآمدهاي ارزي ،تزريق درآمدهاي ريالي را به

دنبــال دارد .اتفاقي که در عمل افتاد اين بود
که تزريق ريال موجب افزايش قيمتها شــد
و افزايش درآمد دالري به ازدياد واردات براي
کاهش قيمتها منجر شد .بنابراين استراتژي
دولت احمدينژاد اين بود که بتواند با واردات
مسأله تورم را کنترل کند که تا ميزان زيادي
توانســت تورم را کنتــرل کند ولي به محض
اينکه درآمدهاي نفتي کاهش يافت پايههاي
آن استراتژي سست شــد .دولت احمدينژاد
که در طول چند ســال توانسته بود با واردات
قيمتها را کنترل کند و تورم را مديريت کند،
با کاهش شديد درآمدهاي نفتي شاهد افزايش
شديد قيمتها شــد .بنابراين يک تورم لجام
گســيخته و افزايش قيمت ارزي که در طول
بعد از انقالب به جز سالهاي جنگ سابقه آن
را نداشتيم به وجود آمد .به يکباره قيمت زمين
و ساختمان که در سبد اقتصاد خانوارها بسيار
مهم است شاهد افزايش  2الي  3برابري شد.
اين افزايش قيمتها و تــورم در حالي اتفاق
افتاد که درآمد مــردم افزايش پيدا نکرد و يا
به صورت خيلي ناچيز افزايش پيدا کرد .اين
افزايــش تورم و افزايش نرخ ارز موجب شــد
که بخش اعظمي از مردم که طبقه متوســط
بودند و حقوق بگير ثابت محسوب ميشدند،
آسيب زيادي را ببينند .اين خأل درآمدي باعث
شد که درآمد واقعي بســياري از اقشار مردم
بشــدت پايين بيايد .اين افزايش قيمتها و
بويژه در بخش ساختمان و مسکن جيب مردم
را خالي کرد .ارز ،تورم و قيمت ســاختمان به
يکباره بشدت افزايش پيدا کردند و در نتيجه
طبقات حقوق بگير بشدت خلع سالح شدند.

ëëما مانند همه کشــورهای دیگر نظام بیــن الملل از
روندهای اقتصاد جهانی تاثیر می پذیریم
ëëبخش قابل توجهی از دولتمردان و حتی اقتصاددانان
ما به روندهای اقتصاد جهانی بی توجه اند
ëëاینکــه نفت از  130دالر به  30دالر رســید یک روند
اقتصاد جهانی محســوب می شود و باید گفت که کامال
قابل پیش بینی بوده است
ëëما به هم پیوستگی اقتصادمان با اقتصاد بین الملل
را در سیاســتگذاری ها و برنامه ریزی هایمان لحاظ
نمی کنیم
ëëبسیاری از سیاستگذاران ما برخی بدیهیات اقتصاد بین الملل را نمی شناسند
ëëمهم ترین اولویت در دوره کنونی این است که اقتصاد جهانی و روندهای آن را بشناسیم
ëëاینکه معتقد باشیم اقتصاد ایران از مرزهای کشور شروع می شود نگاه غلطی است.
ëëدولت روحانی در شــرایطی روی کار آمد که شرایط بسیار نامتعادل ساختاری در اقتصاد
ایران شکل گرفت .نرخ تورم حدود  40درصد و رشد اقتصادی منفی
ëëدولت وقتی ســر کار آمد دو انتخاب داشت یا اینکه به سمت مهار تورم برود و یا اینکه
شرایط رکودی شدید را سامان ببخشد .دولت در آن مقطع انتخاب درستی کرد و به سمت
مهار تورم رفت
ëëعدم تــوازن در اقتصاد ایران بین میزان عرضه و تقاضــا و کاهش میزان تقاضای موثر
ریشه ای طوالنی دارد
ëëما دچار یک عدم تعادل جدی در اقتصاد ایران شــده ایم که به عدم تقاضای موثر منجر
شده است و برای همین است موضوع توسعه صادرات مطرح شده است

سیامک قاسمی

ëëمســألهاي که اقتصاددانان در دوران
پســا تحريم به آن ميپردازند ،مسأله
بيمــاري اقتصاد اســت .مخصوص ًا در
دوران پسا تحريم اقتصاددانان ميگويند
اقتصاد کشــور در شــرايط بيماري
ساختاري بسر ميبرد و از اين رو بسياري
از کارشناسان ميگويند همه مشکالت
اقتصادي ما در چند ســال گذشــته
ناشي از اعمال تحريمها نبود بلکه سوء
مديريت و ســاختارهاي نامناسب هم
باعث شدهاند که بسياري از مشکالت
اقتصادي به طرز محسوسي در جامعه
پديدار شوند .ارزيابي شما از اين رويکرد
و نگاه چيســت؟ ما چه روندي را پشت
سر گذاشتهايم تا به اينجا رسيديم؟ و آيا
مي توانيد برخي از مهم ترين ريشههاي
مشکالت کنوني اقتصاد را توضيح دهيد؟
ايماني راد :يک پيش فرضي متأســفانه
در جامعه وجود دارد و آن اين اســت که قبل
از تحريمها ما روند خوبي در اقتصاد داشــتيم
و همه چيز خوب و مناســب بــود و با اعمال
تحريمها اقتصاد ما دچار مشــکل شــد .اين
پيش فرض کام ً
ال اشتباهي است .ما ليستي از
مشــکالت داريم که از ابتداي پيروزي انقالب
در کشور وجود داشــته و اکنون نيز هست و
من معتقدم اين ليست ريشه مشکالت کنوني
است .اين مشکالت ساختاري نيستند و يا به
عبارت ديگر ســاختارها مولود اين مشکالت
بودهانــد .اينکه بگوييــم تحريم نقطه عطف
چالشها و مشکل اصلي اقتصاد بود به نظرم
کام ً
ال اشتباه است .ما مشــکالتي را از همان
ابتداي انقالب داشتيم که هم اکنون نيز وجود
دارند و براي اقتصاد مسأله ايجاد کردهاند.
ëëپس اين مشــکالت از نظر شما اص ً
ال
ساختاري محسوب نميشوند!
ايماني راد :نه اين مشــکالت ساختاري
نيستند بلکه شناختي به شــمار ميروند .به
عبارت ديگر ســاختارها ناشــي از مشکالت
شناختي هستند .من وقتي طبقهبندي ميکنم
چند مورد فهرست ميکنم :مسائل و مشکالت
شــناختي – ترتيبــات نهادي – مشــکالت
ســاختاري – وضعيت و جايــگاه متغيرهاي
اقتصادي .اگر اقتصاد را در کشورمان بخواهيم
مورد بررسي و تحليل قرار دهيم ميتوانيم 9
مورد مشکالت شــناختي را فهرست و رديف
کرد که جاي بحث آن در اينجا نيست.
ëëبه صورت فهرستوار شايد بتوانيد نام
ببريد
ايماني راد :در اثناي بحث به آن خواهم
پرداخت ولي اگر موافق باشيد ابتدا سؤالي
را که مطرح شد پاسخ دهم .اتفاقي که براي
اقتصاد ايران رخ داد اين اســت که ما وارد
ســيکلهايي از اقتصاد بينالملل شــديم.
و از آن جهــت که به اقتصــاد بينالملل و
سيکلهاي آن بيتوجهيم و چندان مطالعه
نداريم ،اتفاق هايــي را که براي اقتصادمان
رخ داد را ناشي از محيط و فضاي بينالمللي
و ســيکلهاي اقتصاد بينالملل نميبينيم
يا حداقل بهانــدازهاي آن را با اهميت تلقي
نميکنيم کــه بتواند ســيکلهاي رکود و
تورم و ..را در اقتصاد ما ايجاد کند .واقعيت
اين اســت که ما گرفتار سيکلهاي  11يا
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مشکالت ما آنجاست .به عالوه سوء مديريت
و رفتار خودمان .يعني مجموع اين دو عامل
مشــکالت و گرفتاريهاي کنوني را موجب
شــده است .اين سيکلها به لحاظ زماني از
دوران آغاز به کار دولت احمدينژاد شروع
شــد و انتهاي آن نيز مترادف با آغاز به کار
دولت یازدهم بوده است .دقيقاً همان اتفاقي
که در دوران هاشــمي و خاتمي رخ داد در
دوران احمدينژاد و روحاني نيز اتفاق افتاد.
ëëپس شما معتقديد که اين چالشها
از بيرون تحميل شدند!
ايماني راد :بله بشدت از بيرون تحميل
شــد و ندانم کاريهاي ما موجب شــد که
به جاي تخفيــف اين چالشها زمينه براي
تشــديد اين تنشها فراهم شود .در دوران
احمدينژاد به دليل اينکه در فضاي اقتصاد
بينالملل ،کشــورهاي مختلف براي بهبود
شرايط خود سياستهاي بشدت انبساطي
اتخــاذ کردند ،قيمــت نفت بشــدت باال
رفت .هميشــه همراه با اتخاذ سياستهاي
انبســاطي بويژه در امريــکا اتفاقي که رخ
ميدهد ارزان شــدن شــديد دالر است .و
وقتي دالر ارزان شــود قيمت نفت افزايش
پيــدا ميکند و باال رفتن قيمت نفت حجم
عظيمي از درآمدهاي ارزي را براي کشــور
ما به همراه داشت که فقط در سال 1390
ما  130ميليارد دالر صادرات نفت داشتيم.
شــما اين نرخ را مقايسه کنيد با امسال که
ممکن اســت به  20يا نهايتــاً  22ميليارد
دالر برسد .درست مانند انساني که در حال
ســکته کردن است .اقتصاد ايران در چنين
شــرايطي بســر ميبرد .اين حجم عظيم
درآمدهــاي ارزي و به تبع آن درآمد ريالي
و تزريــق اين حجم به اقتصاد ايران موجب
به وجود آمدن برخي ســاختارهايي شد که
بشدت نامتعادل و نامتناسب بود.
قاسمي :پيــرو سخنان جناب آقاي دکتر
ايمانــي راد بايد به نکتهاي اشــاره کنم و آن
اين است که بخش وســيعي از اقتصاددانان،
دولتمردان و حتي سياســتگذاران تصورشان
اين اســت که اقتصاد ايــران از مرزهاي اين
کشــور آغاز ميشــود .يعني در تحليلها و
برنامهريزي هايشان قائل به اين نيستند که ما
از اقتصاد بينالملل تأثيرپذيري داريم .يعني
وقتي شــما به اين تحليلها و چشم اندازها
نگاه ميکنيد تمام تحليلها حول محور اين
اســت که ما يک پارامتري به نام قيمت نفت
داريم که سيکلهاي نزولي و صعودي دارد و
اقتصاد ما تا حد زيادي به اين مســأله مربوط
ميشود .در حالي که اگر دقيق تر نگاه کنيم
ما مانند همه کشورهاي ديگر نظام بينالملل
از روندهاي اقتصــاد جهاني تأثير ميپذيريم،
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در نتيجه پديدهاي به وجود آمد که من اســم
آن را انقباض تقاضا مينامم .اين انقباض تقاضا
يکي از داليل اســتمرار رکود در اقتصاد ايران
در دو سه ســال اخير به حساب ميآيد .اين
افزايش قيمتها از ســوي ديگر به اين منجر
شد که انگيزه توليد کنندگان براي توليد بيشتر
شود ،ماشين آالت بيشــتر و جديدتري وارد
شود ،کارخانجات بيشتري تأسيس شود .مث ً
ال
در حــوزه فوالد که آمار آن را به صورت دقيق
اطالع دارم مجوز توليد  70ميليون تن فوالد
که چند برابر کل مصرف داخلي اســت صادر
شــد .اين توليد بيشتر موجب شد که بخش
عرضه بسط پيدا کند .يعني از سويي انقباض
درآمد را شاهد هستيم و از سوي ديگر بسط
عرضه و توليد .اين دو مورد دقيقاً ميراثي بود
که از دوره چهار ساله دوم احمدينژاد شروع
شد و با اضافه شدن تحريمها به اين موضوع ،ما
را به وضعيت کنوني رساند.
يعني افزايش قيمت نفت موجب شــد که
درآمدهاي ارزي زياد شود .اين افزايش درآمد
ارزي و تزريق آن به اقتصاد ،هيجان استفاده از
ايــن درآمدها را باال برد و در نتيجه رفتارهاي
اقتصادي مرتبط با اين ،زمينه را براي به وجود
آمدن ساختارهاي کنوني اقتصادي و مشکالت
کنوني فراهم کرد .ما در دوره هاشمي نيز اين
شرايط را شاهد بوديم .اين تورم هم به وجود
آمده بــود .درآمدهاي ارزي هم تا حدودي به
نسبت باال رفت .ولي تفاوتي که وجود دارد اين
اســت که مديريت درآمدهاي ارزي در دوران
هاشمي از دوران احمدينژاد بسيار بهتر بود.
تفاوت ديگر دوره احمدينژاد با هاشــمي اين
است که ما در آن دوران مسأله افزايش قيمت
به اين شکل را نداشتيم.
اين مشــکالت و ســاختارهاي معيوب به
دولت روحاني منتقل شــد .يعنــي انقباض
تقاضا و انبســاط عرضه .بنابراين ســاختارها
مجموعــهاي از رفتارهاي مردم اســت که به
متغيرهاي اقتصادي تبديل ميشود و انعطاف
ناپذيريهاي ســاختاري ناميده ميشود .اين
انعطاف ناپذيريهاي ساختاري هم به شناخت
نادرست از اقتصاد و تعامل اقتصاد ايران و اقتصاد
جهاني بر ميگردد .اين شرايط موجب شد که
رکود شديد در اقتصاد حکمفرما شود .بنابراين
عدم تعادلهاي ساختاري در اقتصاد به دولت
جديد انتقال پيدا ميکند و وقتي ما شروع به
حل کردن آن ميکنيم ،اقتصاد جهاني وارد فاز
انقباض ميشود .امريکا نرخ بهره را باال ميبرد
و پول را جمع ميکند و در نتيجه طبيعي است
که قيمت نفت سقوط کند .بنابراين در شرايط
جديد و کاهش قيمت نفت و ساير کاالها در
جهان ،اقتصاد ما درگير مسائل جديد ميشود.
بنابراين وضعيت کنوني اقتصاد ما ناشــي از
ساختارهاي باقي مانده ناشي از افزايش قيمت
نفت و انتقال به دوره کاهش قيمت نفت است.
اينها همه از سيکلهاي موجود و روندهاي طي
شده در اقتصاد جهاني منبعث شدهاند .کاري
که ما ميبايست انجام ميداديم اين بود که اين
سيکلها را ميشناختيم و نشناختيم.
ëëآقاي دکتر قاســمي به اينجا رسيديم
که سيکل بحراني اقتصاد ايران که ناشي
از انتقال ساختارهاي نامتعادل از دوران
قبلي به دوران جديد بود ،با دوران انقباض
اقتصاد جهاني همراه شد و بر حجم بحران
افزود .به نظر شما سياستگذاري اقتصادي
دولت در اوايل روي کار آمدن که خروج
غير تورمي از رکود را دنبال ميکرد و به
اجراي بســتههاي رونق اقتصادي منجر
شد ،گزينهاي صحيح بوده و به چه نتايجي
رسيد؟
قاسمي :دولــت روحاني در شرايطي روي
کار آمد که شــرايط بسيار نامتعادل ساختاري
در اقتصاد ايران شــکل گرفت .نرخ تورم حدود
 40درصد و رشــد اقتصادي منفي .يعني هم
در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا ما دچار
مشــکالت جدي بوديم .دولت وقتي ســر کار
آمد دو انتخاب داشــت يا اينکه به سمت مهار
تورم برود و يا اينکه شــرايط رکودي شديد و
نرخ رشــد اقتصــادي که منفي شــده بود را
ســامان ببخشــد .دولت در آن مقطع انتخاب
درستي کرد و به ســمت مهار تورم رفت .اين
انتخاب دليل سياسي ،اجتماعي و تاريخي هم
دارد که ناشــي از اين باور اســت که نرخ تورم
باال تبعات جدي سياســي ،اجتماعي دارد به
نسبت رکود .سياســتهاي انضباطي جدي از
ســمت بانک مرکزي اتخاذ شــد و تالش شد
که جلوي اســتقراض دولت از بانک مرکزي تا
جايي که امکان دارد گرفته شــود .ولي همين
نکتهاي کــه آقاي دکتر هم اشــاره کرد نکته
درستي اســت .خود شرايط رکودي هم کمک
زيادي به سياســتهاي مهار تورم دولت کرد.
ولي به صورت کلي بايــد گفت عدم توازن در
اقتصاد ايران بين ميزان عرضه و تقاضا و کاهش
ميزان تقاضاي مؤثر ،کوتاه مدت به وجود نيامده
اســت که بتوان با سياستهاي کوتاه مدت به
حل آن پرداخت بلکه ريشهاي طوالني دارد .اگر
روند ميزان هزينه  -درآمد خانوار را در سالهاي
اخير بررسي کنيم ،ميبينيم که در يک روندي
ميزان هزينهها بشدت باال رفته است و در عوض
درآمدها کم شــده است .يعني اتفاقي که يک
روند  10ساله دارد با سياستهاي کوتاه مدت
قابل حل نيست .ما دچار يک عدم تعادل جدي
در اقتصاد ايران شده ايم که به عدم تقاضاي مؤثر
منجر شده است و براي همين است که دولت به
اين نتيجه رسيده است که با اين سطح تقاضا
نميتوان انتظار رشدهاي اقتصادي باال را داشت
و براي همين هم موضوع توسعه صادرات مطرح
شده است که ما بتوانيم محصوالت و توليداتمان
را صادر کنيم و به دنبال تقاضاي خارجي باشيم.
و البته اکنون دولت انتخاب ديگري را هم پيش
رو دارد .اينکه به دنبال رشد اقتصادي باال باشد و
البته اين رشد اقتصادي باال لزوماً ميتواند همراه
با افزايش تورم باشد .دولت بايد انتخاب کند که
همچنان به کاهش تورم چشم دارد و يا اينکه به
قيمت افزايش چند درصدي تورم بايد به دنبال
افزايش نرخ رشد باشد.

