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بهبود نسبی قدرت خرید مردم

طیبنیا ،وزیر امور اقتصاد :اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از  40درصد سال  92االن به  8/6درصد رسیده است
سیاوشرضایی /رشــداقتصادیکهازنخستینفصلسال1393آغازشدهاست،اکنوندربسیاریازبخشهایاقتصادایران
قابلمشــاهدهاست،بخشهاییکهبهنوعیلکوموتیورشدهستندوبههمینترتیبسهمبیشتریازآننیزدارند،امااکنونهمه
منتظرندتانرخرشــدیکهبرایشــشماههاولامســال7.4درصداعالمشدهاســتبهزیربخشهایاقتصادوبنگاههایکوچک
اقتصادیوتولیدیبرسدوهمهبهمیزانسهمخودازاینرشدبهرهمندشوند.حال«علیطیبنیا»وزیراموراقتصادیوداراییدر
توگوبا«ایران»ازآغازروندیخبرمیدهدکهترجمهآنرسیدنتدریجیرشداقتصادیبهواحدهایکوچکاقتصادیاست.
گف 
بهگفتهوی،تمامبرآوردهایکارشناسیحاکیازآناستکهازپاییزوزمستانامسالخونرشددرمویرگهایاقتصادایرانجاری
شــده وازسالآیندهاینتحولباوضوحبیشتریقابلرؤیتاست.عالوهبراینبهاعتقاداینوزیرکابینهیازدهم،تکرقمیشدن
تورمپساز25سالکهبرایکلسال95رقممیخورد،تأثیرمستقیمیبرمعیشتورفاهتکتکایرانیهاداشتهوخواهدداشت.
توگوآثاربرجامولغوتحریمهاومبارزهبافساددراقتصادملیوزندگیمردمراتشریحکردهاست.
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اقتصاد ایــران در ســه و نیم ســال اخیر تحوالت بســیاری
را تجربــه کــرد به طوری کــه نرخ رشــد اقتصــادی از منفی
6/8درصــد بــه مثبــت  7/4درصــد در نیمــه اول امســال
رســید .هرچند بخش نفت مانند گذشته ســهم باالیی در
این نرخ داشــت اما بخشهــای صنعت و کشــاورزی نیز
رشــد باالیی را تجربه کردند.ادامه این رونــد چگونه و چه
زمانی به واحدهای کوچک و زیربخشها می رسد؟
قابــل پیشبینی بود که بــا پایانیافتن تحریمهای هســتهای
پــس ازاجراییشــدن برجام ،ظرفیتهــای تولیدی کــه ب ه دلیل
تحریمهــای هســتهای بالاســتفاده شــده بودنــد دوبــاره در مدار
تولیــد قرار گیرند و در اثر آن امســال شــاهد رشــد مثبــت و باالیی
دراقتصاد باشیم .گرچه برخی از منتقدان تبلیغ میکنند برجام
توافقی بیحاصل بوده و هیچ دستاوردی نداشته ،ولی واقعیت
این اســت همان طور کــه تحریمها در کنار ســایر عوامل منجر به
افــت رشــد اقتصــادی در ســالهای  91و  92شــدند کــه عمده آن
کاهش نفتی بود ،خاتم ه یافتن تحریمها نیز در کنارســایرعوامل
از جملــه بازگرداندن ثبات و آرامــش در بازارهای اقتصادی با به
کارگیری سیاســتهای صحیــح اقتصاد کالن ،باعث شــد تا نرخ
رشــد اقتصــادی در شــشماهه اول ســال جــاری بــه  7.4درصد
برسد.
چون ایــن تحول از قبل قابل پیشبینی بــود ،دولت از ابتدای

امســال تدابیــری را اتخــاذ کــرد کــه رشــد اقتصــادی ســال  95تا
حدامــکان فراگیرتر شــود و فقط به بخش نفــت منحصر نماند.
ل کــردن کارگروههای رفــع موانع تولید درســطح
دولــت با فعــا 
ملی و اســتانی ،تالش کــرد اوالً عمده تســهیالت اعتباری بانکی
را بــه بنگاههــای اقتصادی کوچــک و متوســطی اختصاص دهد
کــه ظرفیت تولیدی خالی دارند و با رفع مشــکل مالی میتوانند
ایــن ظرفیتها را بــه چرخه تولیــد بازگرداننــد و ثانیــاً از حداکثر
اختیــارات قانونی برای حل و فصل مشــکالت مالیاتی و گمرکی
ایــن واحدهــا اســتفاده کنــد .حتی در گــزارش حســابهای ملی
بانک مرکزی که بهدلیل تفاوت در ســال پایه و در روش محاسبه،
ســهم کمتری را برای رشــد تولید غیرنفتی ،در مقایسه با گزارش
مرکــز آمار ،اعال م میکنــد ،ب ه وضوح نتیجه مثبــت این تالشها
دیده میشود .به طوری که درغالب بخشهای غیرنفتی ،شاهد
بهبود وضعیت تولید در فصل تابســتان در مقایسه با فصل بهار
و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.
گــزارش بانک مرکزی نشــان میدهد کــه در بخش صنعت،
نــرخ رشــد فصلی کــه در بهــار  2.9درصــد بــوده ،در تابســتان به
 4.1درصــد رســیده و رشــد ارزش افــزوده در گروه خدمــات که در
بهارمنفــی  0.2بوده در تابســتان مثبت شــده و بــه  2.2درصد در
مقایســه بــا تابســتان ســال  94رســیده اســت .در گروه کشــاورزی
هم ،رشــد فصلــی  4.2درصدی در بهار ،به  5درصد در تابســتان

افزایش یافته اســت .اطالعات این گزارش حاکی از آن اســت که
در تابســتان  95تنها در دو بخش معدن و ســاختمان ،هنوز رشد
تولید منفی بوده اما در این دو بخش نیز شــاهد بهبود وضعیت،
یعنی کاهش میزان رشد منفی هستیم.
انتظاری که داریم و پیشبینیهای کارشناســی نیز آن را تأیید
میکنند این اســت که ترکیب شــرایط پســابرجام و سیاستهای
مناســب اتخا ذ شده از ســوی دولت این روند را در پاییز و زمستان
امسال اســتمرار داده باشد و بتدریج سهم بیشتری از رشد خوب
و بــاالی اقتصــادی امســال بــه احیــای ظرفیتهای تولیــدی در
بخشهای غیرنفتی و بنگاههای کوچک و متوسط برسد.
البتــه مکانیســم ســرایت افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت به
ســایر بخشهــا و نیــز تأخیرهای طبیعــی اثرگذاری سیاســتهای
متخذه توســط دولت به گونهای اســت که عمده آثار آنها در بخش
پایانی ســال جاری و بیشــتر در ســال آینده ظاهر خواهد شد .قطعاً
تالشهای دولت برای حل مشکالت نظام بانکی و خروج سریعتر
بخش مسکن از رکود ،به شتاب این روند کمک خواهد کرد.
با لحــاظ نرخ رشــد اقتصــادی بــدون نفت آیا درشــرایط
فعلــی اقتصاد ایران ظرفیتواقعیرشــد باالی  ۵درصد
را دارد؟
اگــر منظــور شــما تحقــق رشــد اقتصــادی بــاالی  5درصــد
در ســال جــاری باشــد ،پاســخ قطعــاً مثبــت اســت .برآوردهای
کارشناســی نشــان میدهــد هــدف دولــت بــرای تحقــق رشــد
اقتصــادی حداقــل  5درصدی در ســال  95حتمــاً تحقق خواهد
یافت .اما اگر منظورتان وجود ظرفیت برای تداوم چنین رشدی
ن هم قابل تحقق اســت به
در ســالهای آتی باشــد باید بگویم آ 
شرط آنکه اصالحات ساختاری و نهادی الزم در اقتصاد صورت
گیــرد .به نظر من سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتی ،بخوبی
ســرخطهای الزم برای چنین اصالحاتی را مشخص کرده است
و عــزم مشــترک ارکان مختلــف سیاســتگذاری و اجرا در کشــور و
هماهنگــی و همکاری آنها و مشــارکت مردم میتوانــد آنها را به
اجرا نزدیک کند .درصورت برآورده شــدن چنین الزاماتی است
که نــه فقط رشــد  5درصدی بلکه هــدف تعیینشــده در برنامه
ششم توســعه که میانگین رشــد  8درصدی در افق برنامه است
نیز دستیافتنی خواهد بود.

