ابرچالشها و راه ناهموار اقتصاد ایران
محسن جالل پور
کارشناس اقتصادی

بــرای متقاضیــان جدیــد هم فکــری شــود .این ســیل ورود
متقاضیانکاربهبازارهنوزهمادامهداردودرسال ۹۹و۱۴۰۰
بهاوجخودخواهدرسید.زمانیکهتخمینزدهمیشودبین
 ۴تــا  ۵میلیــون فارغالتحصیــل جدید دانشــگاهی درصف
توجوی شــغل قرار گیرند .آن هنگام سونامی بیکاری
جس 
رخ خواهــد داد .یعنــی اگــر همیــن تعــداد بیــکار کنونی (۳
میلیوننفر)درخوشبینانهترینحالتتا۳سالآیندهرقم
ثابتیداشتهباشندو۵میلیونمتقاضیجدیداضافهشودبا
سپاه۸میلیونیبیکارانمواجهخواهیمشد.
درسال۹۶مطابقآخرینآمارنرخاشتغال،نرخبیکاری
فصــلپاییــز ۱۱.۹درصداســتونکتهمهماینگــزارشاین
اســت که ٢٥درصــد از جمعیت فعــال ١٥-٢٩ســاله بیکار
بودهاند.اینشاخصدربینزناننسبتبهمردانودرنقاط
شــهری نســبت به نقاط روســتایی بیشتر بوده است .البته
ناگفتهنماندکهباوجوداشــتغالایجادشــدهتوســطدولت
کــه هماکنون ســاالنه بهطــور متوســط  ۷۰۰هزار نفر اســت،
بهدلیل همان مشکل انباشت بیکاری از سالیان قبل ،بهبود
وضعیتچندانحسنمیشود.
نبردمعیشت
تنگنــایمعیشــتیمردمکهناشــیازرویهچندینســاله
کاهــش قدرت خریــد و تنگنای ســبد مصرفی خانوار اســت
در ســال ۹۶هم کــم و بیش ادامــه یافته اســت .این معضل
که در یک دهه گذشــته شدت یافته اســت ،به افزایش ناچیز
قدرتخریدمردمباوجودافزایشسرسامآورسبدهزینهها
برمیگردد .تدقیق در برخی آمار موجــود از تورم و آمارهای
مربوط بهســطح زندگــی خانوارهای ایرانی نشــان میدهد
کهاقشــارکمدرآمدتورمبیشــتریحسمیکننــدوافزایش
ســطحهزینههادرزندگیآنهانمودبیشــتریدارد.عالوهبر
این عمدهترین اقالم ســبد مصرفی کاالیی اقشار کم درآمد
طیچندسالاخیرشاهدبیشترینافزایشقیمتبودهاند.
این رویه در ســالجاری هم تداوم یافته اســت .آغاز افزایش
میــزانتــورمکهاکنونبانوســانهاینرخارزهمزمانشــده
اســت به تشــدید این روند در ســال آینده هم منجــر خواهد
شــد.شــایدیکیازمهمترینریشــههایاعتراضاتدیماه
به همین مسأله تنگناهای معیشتی برگردد که با انباشت از
سالیان قبل و در کنار مسائل دیگری نظیر بیکاری ،احساس
تبعیــض و بیعدالتی و همچنین نارضایتیهایسیاســی و
اجتماعی،زمینهرابرایشورشهایمردمیفراهمکرد.
یکبررســیســطحیازاســتانهاوشــهرهاییکهبیشتر
از همــه درگیــر ایــن اعتراضات بودند نشــان میدهــد که در
شــلوغترینشــهرهاازنظــرمیــزانناآرامــینرخبیــکاریاز
متوسط استان و کشــور باالتر بوده است بویژه در استانهایی
مانندخوزستانواصفهان.
بایــدبهمســأله اعتراضــاتو اعتصابــاتکارگــریکه در
ســال ۹۶رشدمحسوسییافتهوباتوجهبهفضایاقتصادی
وتنگناهــایبیشازیکدههایاقتصــاد،زمینهرابرایرکود
وتعطیلــیبســیاریازکارخانههــا،بنگاههــاوحتیکســبو
کارهــای کوچــک بویژه از ســال ۸۹بــه بعد فراهم کــرد ،هم
اشــاره کنیــم .ایــن اعتراضات کــه ناشــی از دریافــت نکردن
حقوقمعوقهیاشرایطکارودستمزدکمبودهاستدرمیان
برخی اقشــار دیگر مردم هم وجود داشت .قشرهایی مانند
بازنشســتگان و معلمان در این زمره محسوب میشوند که
دراعتراضبهتنگناهایمعیشتیوشرایطکاریتجمعاتی
ترتیبدادند.باوجودهمهمســائلگفتهشده،سال ۹۶سال
آغــاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران بــرای حل ابرچالشهای
ریشــهایمحســوبمیشــود.درطــیایــنســالهمــراهبــا
انجــام اصالحــات ســاختاری در حوزههــای مختلــف مالی
و پولی شــاهد ایــن بودیم کــه در زمینــه شــیوه بودجهریزی،
توجه به نحوه حل چالشهای نظــام بانکی و صندوقهای
بازنشســتگیوکاهــشهزینهتأمینمالــی اقداماتمهمی
انجامشدکهطبیعتاًپسلرزهها،هزینههاوترکشهاییرادر
پیخواهدداشتاماناگفتهنماندکهبایدیکباربرایهمیشه
تکلیفمانرادرخصوصاصالحاتساختاریروشنکنیم!

آنچــه امــروز تحــت عنــوان ابرچالشهــای اقتصــاد
ایــران میشناســیم ،بیشــتر حاصل تصمیمهــای غلط و
نابخردانه همراه با تحریمهای متعدد در سالهای نیمه
دوم دهه  80تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اســت
کــه تأثیر منفی ســنگینی بر اقتصاد ایران گذاشــت و رشــد
منفی حدود شــشدرصدی و رقم ثابت میزان اشتغال را
برجا گذاشــت .این در حالــی بود که دقیقــاًدر همان دوره
ایــران باالترین درآمد نفتــی را با فروش نفــت 100دالری
تجربهمیکرد.درتماماینسالهافضایاقتصادیکشور
در رکودی سنگین همراه با تورمی باال نفس میکشید.
هرچنــد دولــت یازدهــم در ابتــدای امر تمــام توان و
توجه خود را معطوف به عرصه بینالملل و گرهگشــایی
درمسألههستهایایرانکردوهمهبرنامههایاقتصادی
و توســعه خود را به بعد از حل این بحران موکول کرد اما
بــاز هم نــگاه جدی بــه مهار غول تــورم و کنتــرل آن که از
همــان ابتدای دولت یازدهم بهعنوان دســتور کار اصلی
اقتصــادی دولــت مطرح شــد که توانســت حتــی قبل از
اجراییشدن برجام نرخ تورم را به کمتر از نصف کاهش
دهد ،فضای آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
پس از برجام بــا اینکه عوامل متعــددی در ناآرام کردن
فضای کشــور و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایهگذاری
دســت به دســت هم داد اما باز هم شــرایط بهبود نسبی
پیدا کرد و رشــد منفی چندســاله متوقف و کشور آثاری از
رونــق در برخــی از بخشها و فعالیتهــای اقتصادی را
شاهد بود .هرچند اوج ای 
ن رونق در بخش نفت و صنایع
نفتیمشاهدهشداماتأثیرمثبتشرایطپسازبرجامبر
اقتصادکشوروبرونرفتازرکودعمیقوعبورازتورمباال
غیر قابل انکار اســت .آنچه در ســال ۹۶پیــش آمد نیز در
بخشهاییبهبهبودوضعیتاقتصادیکشورانجامید.
افزایش نســبی قیمت نفت نیمه دوم ســال 96از طرفی
و باز شدن بخشی از فنر فشــرده نرخ ارز در ماههای پایان
ایــن ســال از طرف دیگر ،هم دســت دولت برای کســری
بودجه خود را بازتر کرد و هم باعث شــد فضا برای تولید
کاالهــای صادراتی رونــق بیشــتری یابد .اما بــرای اینکه
بدانیم آیا در ســال  97اســتمرار رشــد مثبــت اقتصادی
محققخواهدشدبایددقتکنیمکهسهعاملاصلیکه
میتواند رشــد مثبت اقتصادی را استمرار بخشد یعنی
تــوازن بودجه دولــت ،بهبود روابــط بینالملل و اصالح
نظام بانکــی در نگاه دولت چگونه پیشبینی میشــود.
به این ترتیب دقت در عملکرد دولت در این ســه عامل
میتواند تحلیل کاملتر و واقعیتری را محقق سازد .هر
چنــد دولت یازدهم در عرصه بینالملل بســیار پررنگ
و مؤثر ظاهر شــد اما در دولــت دوازدهم چندان تأکیدی
بــر بهبود روابط و حضــور پررنگ در عرصــه بینالمللی
دیده نمیشــود .شــاید بازی آقای ترامپ باعث شده که
وزارت امــور خارجه ما بیشــتر بــه دفاع از برجــام و حفظ
موقعیتآنبپردازدوازحضورفعالوپررنگدرعرصه
بینالمللی خصوصــاً در فضای اقتصــادی بینالمللی
غافلشود.
حضــور نداشــتن ایــران در داووس یکی از این شــواهد
اســت کــه دولــت چنــدان جدیتــی در بــاز کــردن عرصــه
اقتصــادی در فضــای بینالملــل را مــد نظــر قــرار نداده
اســت .در بحــث تــوازن بودجــه نیــز آنچــه از بودجــه 97
استشــمام میشــود ،این بودجه با هزینههای باال و درآمد
پیشبینیشــده دســتنیافتنی ،چندان بودجه متوازنی
نخواهــد بــود .در بحــث اصالح نظــام بانکی نیــز هرچند
تنظیم و ســاماندهی نســبی مؤسســات مالی در ســال 96
میتواند بهعنوان شاهدی بر عزم دولت برای این اصالح
قلمــداد شــود امــا درکل عملکرد ســاختار مالــی و بانکی
کشــور نوید یک اصالح اساسی و بنیادی را به همراه ندارد.
بنابرایندرهرسهاینپیشنیازهایاساسیبرایاستمرار
رشــد مثبــت اقتصــادی ،شــواهد کاملــی از یــک اصالح و
برنامهریــزی جدی برای ســاماندهی وضــع موجود دیده
نمیشــود و از اینرو رشــد اقتصــادی باالیی کــه در برنامه
ششــم دیده شــده تحققیافتنــی نبوده و شــرایط حاکی از
حرکت قابل قبولی در جهت رونق نیست.

رشداقتصادایرانچگونهخواهدبود؟
از آنجــا کــه عوامــل زیــادی میتواننــد بــر رونــد
ســرمایهگذاری ســالهای آینــده تأثیــر منفــی بگذارنــد،
ســخت است که رشــد اقتصادی ســال آینده را باال و پایدار
بدانیم.اینعواملعبارتنداز:
قیمــت نفت :نخســتین عاملــی کــه میتواند بــر این
رونــد اثــر منفی بگــذارد ،قیمت نفت اســت .در دهههای
گذشته بخش مهمی از سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران
ناشــی از درآمدهــای نفتی بوده اســت .مطالعاتــی که در
دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شــد ،نشــان میدهد
اگــر قیمــت نفــت در محدودههــای فعلــی باقــی بماند،
نبایــد انتظار داشــته باشــیم از ایــن محل رشــد اقتصادی
قابلتوجهیایجادشود.
مازاداقتصــادی :کاال یــا خدماتی که تولید میشــود یا
در بــازار داخل مشــتری دارد یا ممکن اســت صادر شــود.
اگر بازار بدرســتی کار کند و تقاضایی وجود داشــته باشــد،
بنگاههای تولیــدی میتوانند ازطریق فــروش محصول،
مازادی ایجــاد کنند که با این مازاد ،هــم مالیات بپردازند
و هم بــرای تأمین زیرســاختهای مورد نیــاز خود منابع
ذخیــرهکنند .امــا اقتصاد کشــور در شــرایطی قــرار گرفته
کــه نمیتوانــد مــازاد زیــادی ایجــاد کند کــه این مــازاد به
سرمایهگذاری تبدیل شود .بنابراین برای ایجاد رشدهای
باال این منابع باید از جای دیگری تأمین شود.
شــرایط مالــی دولــت :دولتها هــرگاه دچار کســری
بودجه میشوند از هزینههای عمرانی میکاهند .در حال
حاضــر نیز تــوان مالی دولت بــرای تخصیــص اعتبارات
عمرانی کاهش یافته اســت .تحقیقات نشان میدهد که
هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته ،رشد اقتصادی نیز
تحت تأثیر قرار گرفته اســت .در حال حاضر اقتصاد کشور
نیازمنــد ســرمایهگذاریهای گســترده در زیرســاختها
اســت و اگــر ایــن ســرمایهگذاری صــورت نگیــرد ،رشــد
اقتصادی باز هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نرخســودحقیقی :اگرچه نرخ ســود بانکی در تابستان
کاهش پیدا کرد اما به نظر میرسد این نرخ باز هم مشوق
سرمایهگذاری در تولید نیست .تا زمانی که این نرخ تداوم
داشتهباشدسرعترشدسرمایهگذاریراکندمیکند.
افزایشریســک:هرچنــد برجام توانســته بهبود قابل
مالحظــهای در شــرایط مبــادالت خارجــی و همیــن طور
کاهــش ریســک کالن اقتصــاد ایجــاد کنــد امــا بــه قدرت
رســیدن دونالد ترامــپ منجر به افزایــش نااطمینانی در
اقتصــاد ایران شــده اســت .در حــال حاضــر نااطمینانی
نســبت به تداوم برجــام ،افزایش تحریمهــا مانند قانون
کاتســا و شــدت گرفتــن تنشهــای منطقــهای که بــه نظر
میرســد بــا تحریــکات امریــکا مرتبــط اســت ،منجــر به
افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران شده است.
بدیــن ترتیــب شــاید در خوشــبینانهترین ســناریو در
ســال 97رشــدی معادل 3.5تا 4درصد در کشــور محقق
شــود اما مســلماًتن بیمار و رنجور اقتصــاد ایران با چنین
میزان رشــدی قــادر به حل معضالت و مشــکالت بزرگی
چــون حل معضل اشــتغال و باز شــدن گرههــای متعدد
بنگاههایاقتصادینخواهدبود.
تورمبهکدامسومیرود؟
در عیــن حال نرخ تورم که در ســالهای دولت یازدهم
یکرقمــی شــده بــود نیــز در ســال  97بــا جهــش مواجــه
خواهد شــد و احتمــاالًنرخ تورمی بین 12تــا15درصدی را
شــاهد خواهیم بود .همه این پیشبینیها بر اســاس نگاه
به عملکرد کمتر از یکســال دولت دوازدهم بوده و مسلماً
چنانچه عملکرد دولت در ســال  97تغییر پیدا کند شــاید
بتوان امیدواری بیشــتری برای بهبود وضعیت اقتصادی
کشــور داشــت .خالصــه آنکــه ،آنچــه در حــال حاضــر در
اقتصــاد ایران در حال گذر اســت عمدتــاًرویکرد مقطعی
و گــذرای وضــع موجــود بــا اســتفاده از انــواع تمهیــدات
کوتاهمــدت بــوده و رویکــرد اصــاح اساســی و زیربنایی را
شاهدنیستیم.چنانچهنظامحکمرانیدرایرانبهاجماع
و اتفــاق نظر به اصــاح زیربنایی و اساســی اقتصاد کشــور
همتگماردمسلماًشرایطدیگریرقمخواهدخورد.
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