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گریز ایران از بحرانی مشابه ونزوئال
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سیاوش رضایی
خبرنگار

اقت

صا
دی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

104

هر چند بارها درباره شــرایط دشــوار اقتصاد ایران در سالهای
پایانــیدولــتدهــموابتــدایدولــتیازدهمبحثشــدهو
تحلیلارائهشدهاســت،امابررسیسیاستهاورویکردهایی
کــهاقتصادملــیکشــوررابهمــرزبحرانجــدیرســاند،هیچ
گاهبیهــودهوبیفایــدهنخواهدبــود.چهآنکهمیتــوانازاین
گلوگاههــایتاریخــیونحــوهمواجهــهبــاآندرسگرفــتو
تجربــهآموخت.درواقــعارائــهایــنتحلیلهاسیاســیکاری
درانداختــنتمــامقصورهــابــهگــردندولتقبلنیســتو
واقعیاتیاســتکهتکتــکایرانیاندرتماماینســالهاآن
رالمسکردهوهمچنانازآثارآنســختیمیکشند.اکنونکه
بیش از سه و نیم سال از فعالیت دولت یازدهم میگذرد ،پای
ســخنان دکتر حســین عبده تبریزی که ســالها در عرصههای
گوناگوندانشگاهیواجراییکشورفعالیتداشتهوازنزدیک
ایــنشــرایطرادرککــردهمینشــینیمتــادرکناربررســیآثار
شــرایطبحرانیاقتصاددرآغازبهکاردولــتیازدهم،ارزیابی
منصفانــهاینیزازعملکرد،دســتاوردهاوآنچــهدولتفعلی
دررســیدنبهآنناکامماندهداشــتهباشــیم.عبــدهتبریزیدر
مجموعرویکردهایدولتیازدهمرادرمواجههباشرایطحاد
ســال 92کهرکودتورمیدرتمامبخشهایاقتصادچنبرهزده
بودراسنجیدهوصحیحارزیابیمیکند،ولیهمچناندرکنار
نقاطقوتیکهاوفهرســتمیکند،نقاطضعفینیزوجوددارد
کهدولتتوفیقچندانیدرآنهانداشتهاست.اینصاحبنظر
اقتصادیدربارهاینکهبرخیمنتقداناعتقاددارندکهباوجود
رشــداقتصادیوکاهشنرختورمهنوزمردمکوچهوبازاراین
تغییــراترالمسنکردهاند،میگوید«:برخــیانتظارمعجزه
دارنــد» .این درحالی اســت که بــرای ســامان دادن اقتصاد و
بازگردانــدنکامــلآنبهجــادهرونقبهطورقطعچهارســال
کفایتنمیکندوبهزمانبیشترینیازاست.

برای ورود به بحث شــما درمجمــوع عملکرد اقتصادی
دولت یازدهم را چگونه ارزیابی میکنید؟
در بررســی عملکــرد دولــت یازدهــم در ابتدا بایــد به نقطه
عزیمــت و آغــاز فعالیــت آن توجــه کــرد .اینکــه دولــت در چه
شــرایطی کار خــود را آغــاز کــرد .واقعیت این اســت کــه دولت
یازدهــم در مقطعــی از اقتصــاد ایــران زمــام امــور را دردســت
گرفــت کــه اقتصــاد دچــار شــرایط رکــود تورمــی کم ســابقهای
بود.
رکــود تورمــی کــه اگــر عناصــر ســفتهبازانه را از نــرخ رشــد
اقتصــادی کــم کنیــم ،از ســال  1385آغــاز شــده و تــا ســال
 1391ادامــه یافتــه اســت .در فاصلــه ســالهای  1384تــا 1391
بهرغــم درآمدهای سرشــار نفتــی دولت وقــت ،در بســیاری از
شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصاد ،سرمایهگذاری
و اشــتغال شــاهد آمارهــای ناامیــد کننــدهای هســتیم کــه ایــن
شــرایط بخصوص از سال  1386به بعد تشــدید میشود .همه
این شــرایط در کنار وضع نابســامان صندوقهای بازنشســتگی
و شــبکه بانکی نقطه عزیمت دشــواری را بــرای دولت یازدهم
رقم زد.
آیا دولت یازدهم توانست این شرایط را تغییر دهد؟
زمانی که به ســال  1392رســیدیم ،دولت یازدهم در ابتدای
کار خــود باید این روند منفــی در اقتصاد ایــران را تغییر میداد
که تاحدودی نیز موفق شــد .ولی کاهش شــدید قیمت نفت در
بازارهــای جهانــی و همچنین تــداوم تحریمهــای بینالمللی
علیــه ایران باعث شــد تــا آن طور کــه باید دولــت در این بخش
موفق نباشــد و نرخ رشد اقتصادی آنگونه که هدفگذاری شده
بود ،افزایش نیابد.
اما بیشک یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت
یازدهم کنترل و مهار نرخ تورم بود که دراین بخش دولت حتی
زودتر از برنامه زمانبندی شده به اهداف خود رسید و موفق شد
نــرخ تورم را بــه میزان قابل توجهی کاهش دهــد به طوری که از
ســال قبل شــاهد تورم تک رقمی نقطه به نقطه هستیم .توجه
کنیــد درصورتی کــه  1384و  1385را ســال پایه برای محاســبه

قیمتهــای ثابــت بگیریــم ،خواهیــم دیــد کــه درآمــد ســرانه
مردم در ســالهای بعد تضعیف شــده اســت و این موضوع در
تقاضای کل در سطح ملی نیز تأثیر گذاشته است.
دولــت یازدهــم در تغییر جهت روند منفی که در ســالهای
آخــر دولــت قبل اقتصــاد ایــران در آن گرفتار آمده بــود ،موفق
بوده ،ولی همانگونه که اشاره شــد ،کاهش درآمدهای گسترده
نفتــی از ســرعت و عمــق ایــن موفقیــت کاســت .با این حــال با
شــاخصی مانند اشــتغالزایی هــم دولت تا حــدی موفق بوده و
توانســته با ایجاد شــغل جدید ،اقتصاد را از سکون خارج کند .با
این همه ،کشــورهمچنان با اهداف تعیینشــده در برنامههای
توسعه فاصله دارد.
اگــر هیــچ تغییــری در سیاســتهای اقتصادی گذشــته
اتفــاق نمیافتــاد ،امــروز ایــران در چــه شــرایطی
قرارمیگرفت؟
اگــر دســتاوردهای برجــام نبــود و سیاســتهای اقتصــادی
دولت گذشــته ادامــه مییافت ،امــروز ایران در رده کشــورهای
بحــرانزدهای ماننــد ونزوئــا قــرار میگرفــت کــه بــا تورمهای
چندصددرصــدی و نــرخ رشــد منفــی و بیــکاری شــدید
مواجهاســت .خوشــبختانه امروز شــرایط اقتصادی ایران با آن
دســته از کشــورها فاصلــه معنــاداری دارد .با وجــود این دولت
یازدهــم برای دســتیابی به نرخ رشــد اقتصــادی  5/2درصدی
دولــت هشــتم ،نیازمنــد ســرمایهگذاری کالنــی در بخشهای
اقتصادی اســت که هنوز بســترهای جذب و تأمین این حجم از
سرمایهگذاری فراهم نشده است.
بارزتریــن نقاط قــوت و ضعف دولــت یازدهــم را در چه
میدانید؟
نقاط قوت دولت یازدهم کنتــرل و مهار تورم ،ثبات بازارها،
اجــرای سیاســتهای بودجــهای محتاطانه تر ،ایجــاد مقداری
اشــتغال و سروســاماندادن نســبی به بــازار پول بــوده و در این
بخشهــا موفقیتهایــی بهدســت آورده اســت .ولــی نقطــه
ضعف دولت یازدهم به تسویه بدهیهای خود به شبکه بانکی
و پیمانکاران و ساماندهی و کاهش نرخ سود بانکی برمی گردد.

