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مقدمه 
س��ال 1396 از س��وی رهبر معظم انقالب با 
عنوان »اقتص��اد مقاومتی: تولید و اش��تغال« 
نام گذاری ش��د و در چارچ��وب آن از همه 
نهاد ه��ای فعال و مؤث��ر بر جامعه خواس��ته 
ش��ده برای مقاوم س��ازی اقتصاد کش��ور به 
دو مقوله تولید و اش��تغال توجه ویژه داش��ته 
باش��ند. رش��د اقتصادی در نیمه نخست سال 
1395در دول��ت یازده��م حدود7/4درصد 
گزارش ش��ده که بخش قابل مالحظه ای از 
آن مربوط به بخش نفت و بخش کوچکتری 
نی��ز به بخ��ش غیر نفت��ی مربوط اس��ت. این 
تحول گرچه ارزش��مند اس��ت اما بعضاً این 
انتقاد مطرح می ش��ود که رشد به دست آمده 
رش��د کافی و پایدار نیست. کنترل تورم در 
ای��ن دوره با وج��ود همزمانی کاهش قیمت 
نف��ت و تحریم ها تا حدی آرامش و ثبات را 
برقرار کرده اس��ت. مسئله بیکاری بر خالف 

دو ش��اخص دیگر روند مطلوبی نداشته و طی سال گذشته در سطح 
نزدیک به 13 قرار داش��ت، اگرچه از تأثیر افزایش نرخ مش��ارکت 
اقتصادی بر آن نمی توان چشم پوش��ی کرد. همچنین اقتصاد کش��ور 
در شرایط رکودی طوالنی گرفتار شده که همین مسئله باعث تداوم 

معضل بیکاری می شود. 
رش��د و توس��عه اقتصادی بر مبن��ای تصادفی ب��ودن قابل وصول 
نیس��ت و بای��د با اس��تراتژی های مناس��ب و دیدگاه های��ی مبتنی بر 
نوآوری و تخصصی ش��دن امور ایجاد ش��ود. مقوله رشد اقتصادی و 
اشتغال، بلندمدت هس��تند و برنامه های بلند مدت نیز می طلبند. برای 
پیاده کردن راه کار های بلند مدت و رس��یدن به رش��د تولید و اشتغال 
پایدار و بلند مدت نیازمند فهم و عزم مش��ترک نسبت به مشکالت و 
راه حل های آن در کش��ور هستیم. محقق کردن دو هدف بسیار مهم 
تولید بیشتر و اشتغال بیش��تر و پایدار بدون تردید الزام هایی دارد که 
ارکان مؤثر بر اداره کش��ور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا 
س��ایر نهاد ها باید آن الزام ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر تحقق 
آن حرکت کنند. از این رو، در این نوشتار ابتدا مسائل اساسی تولید 
و اشتغال در اقتصاد ایران بررسی شده و سپس به اصالحات مقتضی 

اشاره می شود. 

اقتصاد مقاومتی: مسائل و الزامات 
تولید و اشتغال

تولید ناخالص داخلی، بیکاری و اشتغال جزء شاخص های مهم بررسی عملکرد اقتصادی است. 
میزان تولید ناخالص داخلی، حجم هر اقتصاد را نش�ان می دهد و میزان س�رانه این ش�اخص از 
وضعی�ت رفاه جامعه حکای�ت دارد. افزایش بیکاری بر تحوالت فقر، نارضایتی های اجتماعی، 
افزایش جرم و نا امنی اثر گذار اس�ت. اش�تغال متغیری وابس�ته به تولید اس�ت اما هر گسترش 
تولیدی لزومًا اش�تغال زا نیس�ت. مدیریت کیفی تولید نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارد. 
بنابراین، شایسته است استراتژی رشد تولید به نحوی تنظیم و اجرا گردد که با ایجاد حداکثری 

اشتغال همراه باشد.

اشاره:

نرگس کافی*

تحلیل

* دانش آموخته ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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نگاهی به وضع موجود
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران افت و خیز های زیادی را تجربه 
کرده اس��ت. این افت و خیز ها دالی��ل متعددی از جمله جنگ ایران 
و عراق، برنامه های توس��عه و تغییرات در سیاس��ت ها و عملکرد های 
دولت های مختلف داشته اس��ت. همان طور که در نمودار زیر نشان 
داده شده اس��ت، طی سال های 1380 تا 1386 اقتصاد کشور از رشد 
نسبتاً خوبی برخوردار بود. طی این بازه، تولید ناخالص داخلی سرانه 
کشور به طور متوسط ساالنه معادل 5/3درصد رشد کرده است. اگر 
اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این صورت 
می توان گفت طی این بازه تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر 
مع��ادل 6/5درصد در س��ال را تجربه کرده اس��ت؛ تجربه ای که طی 
دهه های گذش��ته اقتصاد ایران کم سابقه بوده است. از سال 1386 بار 
دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور دچار تغییر روند شد. همان 
طور که در نمودار تولید ناخالص داخلی س��رانه مش��خص است، سه 
تغیی��ر روند وجود دارد. یک دوره فراز و فرود در س��ال های پس از 
جنگ اتفاق افتاد. پس از آن، مجدداً دوره جدید رشد شروع شده و 
تا س��ال 1386 با روند صعودی ادامه دارد. از سال 1386 شاهدیم که 
مجدداً روند نزولی ش��د و به وضعی وخیم در آغاز دهه 1390 رسید. 
دولت یازدهم از س��ال 1393 به بعد توانسته به نرخ رشد مثبت برسد 
اگرچ��ه این نرخ رش��د اقتصادی مثبت چندان ب��زرگ نبوده و نقش 
درآمدهای نفتی در آن به خصوص در سال 1395 زیاد است. با توجه 
به گزارش های بین المللی و فض��ای کلی اقتصاد دنیا، افزایش قیمت 
نفت در س��ال  پیش رو غیر محتمل است. بنابراین، راهی جز تحریک 
بخ��ش صنع��ت، معدن و خدمات برای دس��تیابی به رش��د اقتصادی 

مطلوب در سال های آتی باقی نمی ماند. 

نمودار روند تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه )1357-95(

درگی��ری اقتص��اد کش��ور در ش��رایط 
رک��ودی توج��ه ما را ب��ه دو موضوع جلب 
می کن��د. اول ای��ن ک��ه ب��ه عل��ت رکود، 
تقاضای داخل کاهش پیدا کرده و همچنین 
سیستم بانکی امکان تأمین سرمایه را ندارد. 
بنابرای��ن، بای��د به دنب��ال بازار های خارجی 
برای مصرف و جذب س��رمایه گذاری بود. 
از ط��رف دیگر، با اینکه رش��د اقتصادی و 
افزای��ش تولی��د ناخالص داخل��ی می تواند 
یک��ی از راه حل های کاهش ن��رخ بیکاری 
باش��د، اما این اش��تغال زمانی ایجاد می شود 
ک��ه در بخش های��ی ک��ه به نیروی انس��انی 
نی��از دارند مانند بخ��ش صنعت و خدمات، 
رش��د اقتصادی اتف��اق افتاده باش��د. بحران 
اش��تغال در س��ال های اخیر به علت افزایش 
ن��رخ مش��ارکت و جمعیت فع��ال جوان از 
س��ال 1387 به بعد و حاکم ش��دن وضعیت 
رکودی، شدت یافته است. عملکرد دولت 
پیش��ین نشان داد که با ش��یوه تزریق مستقیم 
پول به طرح هایی که گمان می رود مس��تعد 
ایجاد شغل هستند، نمی توان با بیکاری مقابله 
کرد چراکه بیکاری یک معلول چند عاملی 
اقتصاد و سیاس��ت اس��ت. همچنین، توسعه 
اش��تغال عمومی غالباً نیرو های کم مهارت و 
پروژه های زود بازده و س��اده را هدف قرار 
می داد در حالی که عمده بیکاران جامعه در 
میان جمعیت با تحصیالت عالی قرار داشته 
که به علت عدم تناس��ب میان آموزش عالی 

و تقاضای اشتغال مسئله ساز شده است. 
بنابراین، فضای کلی اقتصاد کش��ور به 
سمتی س��وق یافته که پتانس��ل کافی برای 
رش��د و اش��تغال مولد نداش��ته است. این 
وضعیت نتیجه چند مس��ئله اساس��ی است. 
در یک دس��ته بندی کلی، مس��ائل و موانع 
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مرب��وط به بخش تولید و اش��تغال را از دو 
جهت اقتص��ادی و غیر اقتص��ادی می توان 
بررس��ی کرد. متغیرهای سیاسی، اجتماعی 
و حقوقی نه تنها کم اهمیت نیستند بلکه در 
مواردی در اثرگذاری بر تولید و اش��تغال 
به مراتب نق��ش تعیین کنن��ده دارند. الزم 
به ذکر اس��ت که این متغیره��ا کاماًل جدا 
از هم نیس��تند بلکه به ط��رق مختلف با هم 
هم پوشانی دارند. در اینجا به مهمترین آنها 

اشاره می شود:

الف. شرایط ساختاری
یکی از مس��ائل بنیادی اقتصاد ایران، فقدان 
برنامه ریزی ه��ای  در  بلند م��دت  رویک��رد 
اقتص��ادی در راس��تای انج��ام اصالح��ات 
نتیج��ه آن تحق��ق رش��د  س��اختاری و در 
اقتصادی پایدار غیر تورمی اس��ت. س��اختار 
نامتعادلی که در کش��ور وجود دارد، تحت 
تأثیر وابس��تگی اقتصاد به نفت و دولتی بودن 
آن اس��ت. در ای��ران به عل��ت برخورداری 
دولت از درآمد س��هل الوصول نفت، تالش 
ج��دی برای ایج��اد نظام مالیاتی مس��تحکم 
جهت تأمین درآمد دول��ت صورت نگرفته 
اس��ت. وابس��تگی به درآمد نفت��ی صدمات 
زی��ادی به بدن��ه اقتصاد کش��ور وارد کرده 
است. این وابس��تگی عامل کلیدی تورم باال 
و رش��د اقتص��ادی پایین در اقتصاد کش��ور 
بوده اس��ت. در تأمین درآمدهای مورد نیاز 
دولت، تفاوت مهمی بین درآمد های مالیاتی 
ب��ا درآمد های نفت��ی وج��ود دارد. دولت با 
اخ��ذ مالیات از مردم باع��ث کاهش درآمد 
قابل تصرف آنها ش��ده و در نتیجه تقاضای 
کل، کاهش می یاب��د. زمانی که دولت منابع 
اقتص��اد  مالیات ه��ا را در  از  به دس��ت آمده 

هزینه می کن��د، تقاضای کل افزایش پی��دا می کند. کاهش تقاضای 
بخش خصوصی، افزایش تقاضای بخش دولتی را خنثی می کند. اما 
زمانی ک��ه دولت درآمد های نفتی را در قالب بودجه خود در اقتصاد 
هزین��ه می کند، این افزایش تقاضا از س��مت بخ��ش دیگری تعدیل 
نمی ش��ود. از آنجا که بخش عرضه نمی تواند همزمان با بخش تقاضا 
گس��ترش یابد، باعث ایجاد شکاف تورمی و باالرفتن سطح عمومی 

قیمت ها می شود. 
از س��وی دیگر، وقت��ی درآمد های نفتی افزای��ش می یابد، دولت 
در قال��ب بودجه به صورت هزینه ه��ای عمرانی و جاری آن را هزینه 
می کن��د. برای این کار، دول��ت دالر های نفتی را ب��ه بانک مرکزی 
می فروشد و در مقابل ریال دریافت  می کند که نتیجه این اقدام افزایش 
پایه پولی و نقدینگی اس��ت. رشد نقدینگی نیز به تورم می انجامد. در 
چنین ش��رایطی، اگر دولت بخواهد مانع رشد نقدینگی و تورم شود، 
باید واردات را افزایش دهد تا واردکنندگان اعم از بخش خصوصی 
و دولت��ی ارز بانک مرکزی را خری��داری کنند، طوری که پایه پولی 
کاهش یافته و اثر کاهنده بر نقدینگی داش��ته باشد. گسترش بی رویه 
واردات ک��ه در دولت ه��ای نه��م و ده��م صورت گرف��ت، موجب 
سرکوبی تولید ملی و اشتغال شد. در واقع با افزایش درآمد های نفتی 
تمایل دولت برای تصدی بیش��تر گردید. دولت با تزریق درآمد های 
نفتی به بخش های تولیدی س��بب ش��د فضای رقابتی مطلوب ش��کل 

نگرفته و قیمت ها عالمت دهندگی صحیحی نداشته باشند.  
دوره های��ی که درآمد نفتی کاهش می یابد با توجه به س��هم باالی 
درآمد نفت در س��اختار بودجه، کسری بودجه دولت افزایش می یابد. 
در اقتص��اد ایران بازار س��رمایه گس��ترده ای که بتواند کس��ری بودجه 
دول��ت را تأمی��ن مالی کند، عماًل وجود ندارد. از ای��ن رو، تنها منبع و 
مرجع بانک مرکزی اس��ت. اس��تقراض از بانک مرک��زی موجب باال 
رفت��ن پای��ه پولی و نهایتاً تورم می ش��ود. همچنین، بخ��ش عمده ای از 
کاالهای س��رمایه ای و واسطه ای که توس��ط درآمد های نفتی از خارج 
وارد می ش��ود، کاه��ش یافته و در نتیجه تولید داخلی آس��یب می بیند. 
اینها نمونه هایی از عوارض وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی 
اس��ت. در نتیجه همین مشکل اس��ت که می بینیم حتی رفع تحریم های 
اقتصادی نیز با وجود گش��ایش هایش مش��کالت اساسی اقتصاد کشور 
را حل نمی کند. بازگش��ت درآمدهای نفتی از زاویه دیگر مسئله س��از 

می شود.
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ب. وضعیت سرمایه گذاری
س��رمایه گذاری یک��ی از اج��زای مهم تاب��ع تولی��د و از ضروریات 
اساس��ی پیش��رفت در اقتصاد کش��ور ها محسوب می ش��ود. بررسی 
روند س��رمایه گذاری در ایران نشان می دهد همبستگی شدیدی میان 
درآمد های نفتی و سرمایه گذاری وجود دارد، به طوری که با افزایش 
قیمت نفت، درآمد های ناش��ی از فروش نف��ت خام به اقتصاد تزریق 
ش��ده و یا بالفاصله یا با چن��د دوره تأخیر تبدیل به س��رمایه گذاری 
می شود. به همین علت متغیر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نوسانات 
زیادی داش��ته است. این وابس��تگی هم در بخش خصوصی و هم در 
بخش دولتی پر رنگ اس��ت. نسبت فزاینده سرمایه به تولید، شاخص 
دیگری اس��ت که در بررسی عملکرد س��رمایه گذاری مورد استفاده 
قرار می گیرد. بر اس��اس تعریف بانک مرکزی، این نسبت مقیاسی از 
بهره وری سرمایه بوده و از نسبت سرمایه گذاری در دوره های گذشته 
به افزایش تولید در دوره های بعد به دست می آید. در بیشتر کشور ها 
این نسبت در نزدیکی عدد سه قرار دارد. متوسط مقدار این شاخص 
برای اقتصاد ایران در همه دوره های مورد بررس��ی باالتر از سه بوده 
اس��ت و این موضوع نش��ان دهنده بهره وری پایین سرمایه در اقتصاد 

ایران است. 
یکی دیگر از شاخص هایی که در بررسی عملکرد سرمایه گذاری 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، بررس��ی تناس��ب می��ان پس انداز و 
س��رمایه گذاری است. بر اس��اس روابط اقتصادی اتحاد درآمد ملی، 
مجم��وع س��رمایه گذاری و مخ��ارج دولتی برابر مجم��وع پس انداز 
و مالیات اس��ت. بررس��ی اتحاد درآم��د ملی در اقتصاد ایران نش��ان 
از آن دارد ک��ه مخارج دول��ت از مجموع مالیات ه��ا و پس انداز از 
س��رمایه گذاری بیشتر بوده اس��ت. این موضوع به این معنی است که 
منابع ملی جذب ش��ده به درستی صرف سرمایه گذاری و تولید نشده 
و اقتصاد ایران نتوانسته از س��رمایه گذاری های انجام گرفته بهره وری 
مناس��بی داش��ته باشد. از سوی دیگر، در ده س��ال اخیر یکی از نقاط 
قاب��ل توجه در این موضوع، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار به 
عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد اس��ت. این اتفاق در حالی رخ 
داده که در دوره زمانی مذکور کش��ور در قله درآمد های نفتی قرار 
داشته اس��ت. بررسی وضعیت پس انداز نشان می دهد که خانوار های 
ش��هری از س��ال 1385 و خانوار های روستایی از س��ال 1386 با افت 
قابل توجهی در پس انداز مواجه ش��ده اند. ب��ا کاهش درآمد خانوار 
منابعی که در دس��ترس خانوار اس��ت، کاهش می یابد. خانوار ها در 

مقاب��ل کاهش مص��رف مقاوم��ت می کنند 
و آن را ب��ه پس انداز منتق��ل می کنند که در 
نتیجه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در 

اقتصاد کاهش می یابد.
از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی 
به خصوص در کش��ور های در حال توسعه، 
فراهم آوردن فضایی مناس��ب، جذاب و امن 
برای ورود س��رمایه گذاران خارجی اس��ت. 
امنیت ب��ه مفه��وم همه جانبه آن در توس��عه 
س��رمایه گذاری نقش کلیدی دارد. چنان چه 
ب��رای س��رمایه گذاری  انتظار  م��ورد  امنیت 
وجود داشته باشد، سرمایه گذاران با اطمینان 
و اش��تیاق کافی به منظور کس��ب س��ود در 
بازار های سرمایه گذاری حضور پیدا خواهند 
ک��رد. ای��ن روند به کش��ور های میزب��ان نیز 
فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد 
اقتصادی، اش��تغال زایی و دستیابی به دانش و 
تکنولوژی روز جهت تولید کاالهای رقابتی 
و با کیفیت باالتر را فراهم می کند. نخس��تین 
پیش نیاز این اتفاق، تحکی��م پایه های امنیت 
در محیط های جغرافیایی، سیاس��ی و حقوقی 
اس��ت. در اقتص��اد ایران به دلی��ل نااطمینانی 
در امنیت مورد نیاز س��رمایه گذاران، ریسک 
س��رمایه گذاری باالس��ت که نتیجه آن سهم 
ناچیز این کشور در اس��تفاده از فرصت های 
س��رمایه گذاری اس��ت. با اینکه تحریم های 
بین الملل��ی ج��زء عواملی بوده که ریس��ک 
س��رمایه گذاری و تج��ارت آزاد ب��ا ایران را 
به ش��دت ب��اال برده ام��ا مش��کالت فراتر از 
آن اس��ت. بی میل��ی ش��رکت های خارجی 
به س��رمایه گذاری در ای��ران در حالی ادامه 
دارد ک��ه ظرفیت های فراوان��ی برای فعالیت 
در کش��ورمان وجود دارد. مش��کل اساسی 
این اس��ت که ریس��ک س��رمایه گذاری در 
ایران باال تلقی می ش��ود. بر اساس برآوردی 
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ت

که بیزینس مانیتور در اوایل س��ال 2015 در 
مورد ریسک تجارت و س��رمایه گذاری در 
کشور های خاورمیانه منتشر کرده، نمره ایران 
28/1 از عدد 100 است و در میان 18 کشور 
خاورمیان��ه، رتبه 15 را دارد. در این برآورد، 
امارات و قطر رتبه های اول و دوم را دارند. 

س��رمایه گذاران خواه��ان مش��وق هایی 
هستند که در بیشتر کشورهای در حال توسعه 
ب��ه کار گرفته ش��ده اند. کم اعتمادی دولت 
ایران به سرمایه داران و شرکت های خارجی 
عامل مهمی اس��ت که به س��خت گیری های 
بیش��تر در مورد س��رمایه گذاران خارجی 
منجر ش��ده اس��ت. بس��یاری از کارشناسان 
تأکی��د داش��ته اند ک��ه ب��رای ج��ذب مؤثر 
س��رمایه گذاران خارجی باید گش��ایش ها و 
تس��هیالت بیش��تری در نظر گرفته شد. آنها 
معتقدند قوانین موجود باید به نحوی تفس��یر 
یا اصالح شوند که ریسک سرمایه گذاران را 
به نحو اساس��ی کاهش داده و اعتمادشان را 
باال ببرند. البته به لحاظ حقوقی گشایش های 
قابل توجهی تاکنون صورت گرفته اس��ت. 
س��رمایه گذار خارج��ی در برخی حوزه ها تا 
صد درصد امکان سرمایه گذاری دارد. قباًل 
امکان س��رمایه گذاری با بی��ش از 50درصد 
س��هم به لحاظ قانونی با مان��ع مواجه بود. با 
این ح��ال، کارآمدس��ازی سیاس��ت جذب 
س��رمایه گذاری مس��تلزم اتخ��اذ تصمیمات 

اساسی تری است.

ج. توانمندی بخش خصوصی
ب��ا مروری ب��ر اصول نظ��ری اقتص��اد و نیز 
تجربه کشور های مختلف درمی یابیم بخش 
خصوصی نس��بت به بخ��ش دولتی در زمینه 
بنگاه داری از عملکرد بهتری برخوردار بوده 
و حض��ور دول��ت در عرصه بن��گاه داری به 

تحمیل هزینه های فراوان بر اقتصاد منتهی می ش��ود. خصوصی سازی 
می تواند اهداف مختلفی را محقق سازد. اهداف خصوصی سازی در 
هر کش��ور با توجه به سیاس��ت ها، مالحظات و برنامه  های اقتصادی 
آن کشور تعیین می شوند. خصوصی سازی در کشور های توسعه یافته 
عموماً با انگیزه تقویت نظام بازار، افزایش کارآیی، افزایش درآمد و 
کاهش بار مالی دولت انجام می گیرد. در کشور های در حال توسعه، 
خصوصی سازی اهداف وس��یع تری را پیگیری می کند. از جمله این 
اهداف می توان به افزایش رقابت و بهبود کارآیی، توس��عه بازار های 
س��رمایه و مالی داخلی، جذب منابع خارج��ی، کاهش نقش دولت 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی، تقلیل هزینه های ناش��ی از پرداخت های 
انتقالی دولت اش��اره کرد. محدودک��ردن نقش دولت باعث کاهش 
کس��ری بودجه دولت و اثرات منفی ناش��ی از آن ب��ر محیط اقتصاد 

کالن می شود.  
اتفاقی که در این زمینه در اقتصاد ایران رخ داده، این اس��ت که 
ب��ا اینکه از منظر تعیی��ن اهداف تا حدود زیادی اهداف تعیین ش��ده 
قوانین خصوصی س��ازی منطقی به نظر می رسند ولی از جنبه استفاده 
از روش ه��ا و ابزار ها و اقدامات انجام گرفته تا حد زیادی ناهمخوانی 
با اهداف تعیین شده احس��اس می شود. واگذاری سرمایه ها به منظور 
رد دیون دولت به طلبکاران خود و یا واگذاری های عمده به صورت 
س��هام عدالت که ط��ی دهه 1380 انجام گرفته، خصوصی س��ازی به 
حساب نمی آید. با اجرای طرح سهام عدالت، بنگاهی با مالکیت مردم 
و مدیریت دولت ایجاد می ش��ود که م��ردم در فرآیند تصمیم گیری 
وارد نمی شوند. در فرایند واگذاری به صورت رد دیون، بنگاه با تمام 
مش��کالت و ناکارآمدی هایش از سوی دولت در اختیار طلب کاران 
قرار می گیرد که این اقدامات برای توس��عه بخش خصوصی مناسب 

نیست.  
اص��والً خصوصی س��ازی برنام��ه ای ب��رای برق��راری عدالت 
اجتماعی نیست. در سیاست خصوصی سازی جهت گیری بر اساس 
افزایش کارآیی و کس��ب س��ود در بنگاه بنا ش��ده اس��ت و مسئله 
حمایت از طبقات اجتماعی محروم و عدالت اجتماعی در این س��ر 
فصل قرار نمی گیرد. عدالت اجتماعی باید از مسیر تأمین اجتماعی 
و سیاس��ت های خاص مربوط به آن دنبال ش��ود. گام نخس��ت در 
اجرای خصوصی س��ازی س��ازگاری در اهداف و ابزارها می باشد. 
خصوصی س��ازی در ایران پیامدهایی چون حضور گسترده بخش 
غیر دولتی عمومی و ش��به دولتی با تمایالت انحصاری و شبکه های 
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فس��اد را به دنبال داش��ته که بیشتر با هدف اس��تفاده از امکانات و 
مناب��ع بنگاه ه��ای دولتی فعال ش��ده اند. به عالوه، ش��رایط ناش��ی 
از تحریم های خارجی باعث تعمیق این مش��کل ش��ده اس��ت. این 
مس��ائل بیش از پیش موجب تضعیف بخش خصوصی شده است. 
در دول��ت یازدهم انگی��زه باالیی برای حل این مش��کالت وجود 
داشته است اما وجود مسائل بنیادین مانع از رسیدن به پیشرفت های 

بزرگ شده است. 

د. کارایی نظام بانکی
نظام بانکی، زیرمجموعه ای از نظام اقتصادی است که سرمایه الزم 
برای رش��د و توسعه کش��ور را با جمع آوری پس انداز های خرد و 
فراهم کردن فرصت سرمایه گذاری تأمین می کند. در اقتصاد ایران، 
به سبب تعیین دس��توری نرخ سود، بازار پول تا حدود زیادی متأثر 
از تصمیمات قانون گذار است. از یک طرف، کاهش دستوری نرخ 
س��ود تس��هیالت، باعث ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت تسهیالت 
بانکی شده و از طرف دیگر، کاهش و منفی شدن حاشیه سود بانکی 
بازگشت منابع بانک ها را با مشکل مواجه می کند. این فرآیند باعث 
کم ش��دن تمایل بانک ها برای ارائه تسهیالت بلند مدت شده است. 
در نتیج��ه، برخی از پروژه هایی که تا پیش از تعیین نرخ دس��توری 
س��ود، تأمین مالی ش��ده و اجرایی می ش��دند، ازین پس نمی توانند 
سرمایه مورد نیاز خود را تأمین نموده و مجبور به تعطیلی یا کاهش 
تولید خود می ش��وند. در نتیجه، تولید و اش��تغال در کشور به شکل 
منفی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین، حمایت از طریق تسهیالت 
ب��ا نرخ بهره پایین کمک چندانی به حل مش��کل تولید و بازار کار 

نمی کند. 
از دیگر مسائل نظام بانکی ایران این است که سیاست های پولی 
بانک مرکزی کاماًل تحت  الش��عاع سیاس��ت های مال��ی و بودجه ای 
دولت قرار دارد. از آنجا که کاهش دس��توری نرخ س��ود و همچنین 
مکلف نم��ودن بانک ها ب��ه ارائه تس��هیالت به بخش ه��ای دولتی و 
غیر دولتی در طرح هایی مانند مس��کن مهر و ی��ا بنگاه های زود بازده 
ت��وان بانک ها را کاهش می ده��د، بانک ها برای تأمی��ن منابع مورد 
نیاز برای اجرای این سیاس��ت ها به استقراض از بانک مرکزی روی 
می آوردن��د. این امر موجب افزایش یکی از مؤلفه های اساس��ی پایه 
پولی یعنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی می ش��ود. از س��ال 1386 
به بع��د که دولت هدف خ��ود را ارائه تس��هیالت ارزان قیمت برای 

تحرک بخش��یدن به تولید و ایجاد اش��تغال 
تعیین کرد، نرخ س��ود تسهیالت به صورت 
دس��توری کاهش یافت که عوارض مخربی 
در پی داش��ت. طی همین سال ها، رشد پایه 
پولی کشور به دلیل درآمد های باالی ارزی 
منجر ب��ه افزایش ن��رخ تورم ش��د. کاهش 
دستوری نرخ سود تسهیالت و افزایش تورم 
با منفی ش��دن نرخ س��ود حقیقی تس��هیالت 
هم��راه بود. در ای��ن ش��رایط، بانک ها قادر 
ب��ه تأمین مالی م��ازاد تقاضا ب��رای دریافت 
تس��هیالت نبودند. با بده��کاری بانک ها به 
بان��ک  مرکزی، افزایش پایه پولی و به دنبال 
آن افزایش نقدینگی نه تنها رشد مورد انتظار 
اتفاق نیفتاد، بلکه تورم تشدید شد. در دولت 
یازده��م، با اینک��ه تورم کنترل ش��ده، اما با 
توجه به بقای مس��ائل پولی و بانکی، پتانسیل 

ایجاد موج دیگری از تورم باالست.

هـ. شفافیت اقتصادی
یکی دیگر از معضالت بنیادین اقتصاد ایران، 
عدم شفافیت کافی است که زمینه ساز انواع 
فس��اد در کشور شده اس��ت. بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پول و س��ایر س��ازمان ها، 
فساد را به سوء اس��تفاده از موقعیت، قدرت 
و منابع عمومی با هدف کس��ب نفع شخصی 
تعری��ف کرده اند. افزایش فس��اد اقتصادی، 
چ��ه در س��طح کالن و چه در س��طح خرد 
موجب کاهش س��طح ش��اخص های رشد و 
توس��عه اقتصادی می شود. فس��اد اقتصادی، 
فرآیند صرف منابع مالی را از مسیر مطلوب 
کشور منحرف می س��ازد؛ منابعی که اگر با 
شیوه های درس��ت و در جایگاه اصلی خود 
م��ورد بهره ب��رداری ق��رار بگیرن��د، قطعاً به 
رش��د و پیش��رفت اقتصادی کش��ور کمک 
بزرگی می کنند. فس��اد  اقتص��ادی با کاهش 
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س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی، کاهش 
عموم��ی،  س��رمایه گذاری های  به��ره وری 
تورم باال، کاه��ش ارزش پول ملی، افزایش 
نا برابری در درآمد، ش��کاف طبقاتی و فقر، 
کاهش درآمد ه��ای مالیاتی دولت، افزایش 
رقابت نا س��الم در فعالیت ه��ای اقتصادی و 
افول س��رمایه اجتماعی مانعی جدی بر س��ر 
راه رش��د و توس��عه اقتصادی اس��ت. فساد 
همچنین موجب صدم��ه زدن بر اعتماد مردم 
نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی 
و اقتصادی، تخریب همبس��تگي اجتماعی و 

تهدید امنیت ملي می شود.
مس��ئله ای که باعث تعمی��ق این معضل 
می ش��ود دسترس��ی بیش از ح��د دولت بر 
درآمد های سرش��ار نفت در اقتص��اد ایران 
اس��ت. ورود بیش از حد نهاد های دولتی به 
اقتصاد نیز زمینه را برای رشد فساد اقتصادی 
آس��ان تر می کند. بر اساس گزارش سازمان 
بین المللی شفافیت رتبه ایران در سال 2016، 
در ش��اخص س��المت اقتصاد 131 ارزیابی 
ش��ده است. س��ه کشور عربس��تان سعودی، 
مصر و پاکس��تان به ترتی��ب 62، 108، 116 
بوده ان��د. در میان کش��ور های منطقه لبنان با 
رتبه 136 و عراق با رتب��ه 166 پس از ایران 
قرار دارند. البته شایان ذکر است که عملکرد 
دولت در بهبود شاخص سالمت اقتصاد قابل 
توجه بوده اس��ت. رتبه ایران در سال 2013 
که اولین سال حضور دولت یازدهم بوده از 
سوی س��ازمان بین الملل شفافیت 144 اعالم 
شده اس��ت. تنزل به رتبه 131 در سال 2016 
حاک��ی از حرکت های مثب��ت در این زمینه 
اس��ت. با این حال، هنوز هم فس��اد به عنوان 
یک معض��ل بزرگ در اقتص��اد ایران عمل 
می کند و مانعی جدی برای دستیابی به رشد 

و توسعه اقتصادی می باشد. 

و. کنترل قاچاق
 یکی از عوامل مش��کل آفرین در اقتصاد ایران قاچاق است. قاچاق با 
ورود و خروج غیر قانون��ی کاال و ارز، به دالیلی مثل رهایی از تعدد 
مراحل اداری گم��رک، تأخیر های طوالنی در تش��ریفات گمرکی 
و هزینه های گمرکی ش��کل می گیرد. قاچ��اق در واقع نتیجه تفاوت 
قیمت بین کشورها به دلیل حمایت های ویژه دولت از تولیدکننده 
یا مصرف کننده است. اگر دولت بخاطر حمایت از مصرف کننده به 
کاالی خاص��ی )مثل آرد( یارانه اختصاص دهد، قیمت آن در قیاس 
ب��ا قیمت جهانی افت کرده و انگی��زه قاچاق آن کاال به خارج ایجاد 
می ش��ود. اما برعکس، اگر حمایت دول��ت از تولیدکننده به افزایش 
قیم��ت محصوالت تولیدی آن در قیاس با کاالهای مش��ابه وارداتی 
منجر ش��ود، برای قاچ��اق آن کاال از خارج به داخ��ل انگیزه ایجاد 
می ش��ود. امروز مس��ئله قاچاق در کشور ما بیش��تر به همین نوع دوم 

اختصاص دارد.
معم��والً برای مصرف کننده آن هم در کش��وری ک��ه با اقتصاد 
تورم��ی زندگ��ی می کن��د، مهم نیس��ت ک��ه حمایت دول��ت با چه 
انگیزه ای صورت می گیرد. مصرف کننده بیشتر به شاخص هایی مثل 
کیفیت و قیمت توجه می کند حتی اگر هدف دولت توس��عه اشتغال 
و تحکی��م بنیان های اقتصاد ملی باش��د، باز هم ب��رای مصرف کننده 
بهینه س��ازی مصرف یا حداکثرس��ازی مطلوبیت اهمیت دارد. مضافاً 
اینکه تش��خیص کاالی قاچاق از غیر قاچاق در همه جا میسر نیست. 
بنابراین، توصیه های اخالقی به مصرف کنندگان جهت عدم مصرف 
کاالهای قاچاق راهگش��ا نیس��ت. این نوع توصیه ها بیش��تر در مورد 
مصرف کاالهای قاچاق مضر مثل مواد مخدر جواب می دهد. تجربه 
نش��ان داده کنترل های قانونی تا ح��دی می تواند قاچاق را مهار کند. 
با توجه به اینکه کش��ور ما ش��رایط جغرافیایی ویژه ای مثل مرزهای 
طوالنی دارد، چنین کنترل هایی طبعاً پرهزینه است. باید توجه داشت 

که این گونه کنترل ها می تواند محرک فساد باشد. 
در مورد ع��وارض منفی قاچاق تردیدی نیس��ت. قاچاق کاال از 
یک س��و، درآمد های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و 
از طرفی س��بب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش 
ش��کاف درآمدی طبق��ات مختل��ف اجتماعی، افزای��ش بیکاری و 
کاهش تولیدات صنعتی داخلی می ش��ود. از سوی دیگر، سود آوری 
فزاین��ده قاچ��اق کاال برای قاچاقچیان س��بب می ش��ود ک��ه انگیزه 
س��رمایه گذاری های مولد نیز کاهش یابد. توزیع ناعادالنه درآمد ها 

ل
حلی

ت
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نیز از پیامد های پدیده قاچاق اس��ت. همه آمار هایی که در سال اخیر 
از س��وی دستگاهای مس��ئول، اتحادیه های تولیدی و صنفی پیرامون 
میزان قاچاق کاال ارائه ش��ده بیانگر افزایش بی رویه آن اس��ت. ادامه 

این روند، تهدیدی اساسی علیه تولید و اشتغال خواهد بود.

سیاست ها و راهبرد ها
با توجه به مس��ائلی که در بخش  پیشین مطرح گردید، اقتصاد کشور 
برای بهبود فضای کس��ب و کار و رش��د مول��د، نیازمند اصالحات 
اساس��ی اس��ت. البته مش��کالت و موانع اقتصادی و غیر اقتصادی که 
ب��ه مواردی از آن ها پرداخته ش��د، کاماًل جدا از ه��م نبوده و ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همچنین، سیاس��ت ها و راهبرد های پیش 
روی دول��ت نیز کاماًل مرتبط به هم و اثر تکمیل کنندگی بر یکدیگر 

دارند. در اینجا بر چند راهبرد اساسی تأکید می شود.
اولین و مهمترین پیش نیاز کش��ور برای رس��یدن به رشد مولد و 
اش��تغال زا انجام اصالحات ساختاری است. در این راستا، الزم است 
اصالحات به نحوی انجام ش��وند که وابستگی س��اختار مالی دولت 
به درآمد های نفتی کاهش یابد، هزینه  های دولت در راس��تای تأمین 
مالی کارآمدتری��ن و پربازده ترین پروژه ه��ا و فرآیند های اقتصادی 
تخصی��ص یابند، سیاس��ت های مال��ی قاعده مندتر ش��ده و منطبق با 
نیازهای بنیادی و بلندمدت کشور تعریف شوند، درآمد ها و مخارج 
دولت در راستای تحکیم انضباط مالی و کنترل کسری بودجه تنظیم 
ش��وند و دولت از دخالت ه��ای نابه جا خصوص��اً قیمت گذاری های 

دستوری پرهیز کند. 
اقتصاد ایران نیازمند اصالحات جدی در مقررات و نهادهاست. 
محیط مقرراتی و نهادی اقتصاد ایران متناس��ب ب��ا نیازهای فزاینده 
دنیای امروزی برای تس��هیل فعالیت های اقتصادی، تشویق رقابت و 
توس��عه سرمایه گذاری و تجارت نیس��ت. انجام اصالحات مقرراتی 
و کاهش تورم مقررات، موجب تس��ریع پروس��ه توسعه کارآفرینی 
و رش��د اقتصادی می ش��ود. ت��ورم و پیچیدگی مقررات��ی و نهادی، 
ع��الوه بر رویگردان��ی کارآفرین��ان از فعالیت رس��می در اقتصاد، 
به دلیل ممکن کردن تعابیر و تفاس��یر متف��اوت از قوانین، زمینه های 
ناکارآمدی و فس��اد در دس��تگاه های دولتی را تسهیل می کند. برای 
انج��ام اصالح��ات مقرراتی، حضور س��ه مؤلفه ضروری اس��ت که 
اقتصاد ایران در آنها ضعف دارد: نخس��ت، استراتژی های اقتصادی 

ک��ه اصالحات مقرراتی در راس��تای تحقق 
آنها پیگیری و اجرا شوند. دوم، مجموعه ای 
از نهاده��ا تحت عن��وان نهادهای نظارت بر 
اصالح��ات که وظیفه نظ��ارت، هماهنگی، 
به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به 
واحدهای مقررات گ��ذار را برعهده گرفته 
و بهب��ود کیفیت مق��ررات را تضمین کنند 
و س��وم، ابزاره��ای مقرراتی که به واس��طه 
استفاده از آنها، کیفیت مقررات بهبود یابد. 
در نهای��ت، باید تأکید ش��ود که ش��فافیت 

مقررات، اصلی کلیدی به شمار می رود.
باید  مقرراتی  و  س��اختاری  اصالحات 
زمین��ه را ب��رای تقویت بخ��ش خصوصی 
تس��هیل کند. گام نخس��ت و کلیدی برای 
برطرف نم��ودن موان��ع خصوصی س��ازی، 
اولوی��ت توس��عه بخ��ش خصوص��ی ب��ر 
خصوصی س��ازی اس��ت. زمان��ی که خود 
را نیازمن��د یک بخش خصوص��ی فعال و 
توانمن��د نبینیم، احتم��ال انحراف در روند 
بود. اصالح  باال خواهد  خصوصی س��ازی 
شرایط کسب و کار شامل دسترسی آسان 
و بدون تبعیض به اعتبارت سیس��تم بانکی، 
ایجاد نظام مالیاتی و بیمه ای ش��فاف، رفع 
انحصارات و تس��هیل شرایط رقابت، لوازم 
اساس��ی توس��عه بخش خصوصی به شمار 
خصوصی س��ازی  صحیح  رون��د  می آیند. 
مس��تلزم داش��تن نگاهی علمی و غیرامنیتی 
به اقتصاد اس��ت. ب��ا توانمندش��دن بخش 
خصوصی س��هم تحقیق و توسعه در تولید 
ناخالص داخلی افزایش یافته و تالش برای 
اس��تفاده از دانش فنی روز در فرآیند های 
تولید بیش��تر می ش��ود. بخ��ش خصوصی 
توانمن��د موتور محرک رش��د اش��تغال زا 

است.
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برای توس��عه بخش خصوص��ی نیازمند 
نظ��ام بانک��ی کارآمد هس��تیم. از آن جا که 
بازار س��رمایه در ایران توس��عه یافتگی الزم 
را ن��دارد، بنگاه های اقتصادی ب��رای تأمین 
مالی بلند مدت از طریق نظام بانکی مش��کل 
دارند. تزریق س��رمایه به بانکی که با مشکل 
نقدینگی روبرو ش��ده، ی��ک راه حل موقت 
می باش��د. یکی از اقدامات مؤثر برای بهبود 
اوضاع نظام بانکی می تواند جهت دهی منابع 
پول��ی و مالی و ارزی به س��مت فعالیت های 
مول��د با نظ��ارت کامل دولت، نظ��ام بانکی 
و صن��وف مربوطه، به صورت مش��روط در 
ازای افزای��ش تولی��د و ارتق��ای کیفی��ت و 
فناوری باشد. مجبورکردن یک بانک برای 
خری��د یک بانک دیگر بدون در نظرگرفتن 
مش��کالت آن بانک راه حل مناس��بی برای 
س��امان دادن ب��ه اوضاع نظام بانکی نیس��ت. 
الزم اس��ت در نحوه نظ��ارت بانک مرکزی 
بازنگ��ری و اصالح صورت گیرد، به نحوی 
که به ج��ای تمرکز بر ش��یوه ارائه خدمات 
بانکی و اعمال محدودیت بر نرخ های س��ود 
و تعیی��ن تعرفه ب��رای کارمزد های بانکی، بر 
کاهش ریسک فعالیت بانک ها تمرکز شود.

س��رمایه گذاری  مؤث��ر  ج��ذب  ب��رای 
خارجی برقراری ثبات اقتصادی، سیاس��ی و 
قانونی ضرورتی اساسی است. در این راستا، 
توس��عه اعتماد سازی برای س��رمایه گذار از 
طریق تعدی��ل مقررات محدود کننده س��ود 
ش��رکت ها، حمایت بدون تبعیض و تضمین 
امنی��ت مال��ی س��رمایه گذاران خارج��ی و 
همین ط��ور توجه به حق��وق مالکیت فکری 
بس��یار مؤثر می باش��د. همین طور، توس��عه 
زیر ساخت های الزم نظیر شبکه های ارتباطی 
و خدم��ات دول��ت الکترونی��ک و خدمات 

حم��ل و نقل می توان��د در این زمینه راه گش��ا باش��د. در اینجا الزم 
اس��ت به یک نکته در مورد تحریم ها اشاره شود. تحریم ضمن اینکه 
مس��تقیماً سرمایه گذاری و تولید را تضعیف می کند، به افزایش نقش 
دولت در اقتصاد منجر می شود. تحریم حتی موجب توجیه پذیرشدن 
بی قانونی و عدم ش��فافیت می شود. گس��ترش تحریم ها در ایران طی 
دهه گذشته حاکی از آن اس��ت که این روند ضمن اینکه با افزایش 
ریسک س��رمایه گذاری مستقیماً به س��رمایه گذاری، تولید و اشتغال 
ضربه می زند، باعث گس��ترش فساد می ش��ود. توسعه تولید و اشتغال 
در دنی��ای امروز مس��تلزم ارتباط فعال با جهان خارج اس��ت. تحریم 
مانع بزرگی در برابر این ارتباط اس��ت. از این رو، تالش برای حذف 
تدریجی تحریم ها ضرورت دارد. البت��ه دولت یازدهم در این زمینه 
عملکرد درخشانی داشته اس��ت. با این حال، معضل تحریم همچنان 

اقتصاد ایران را تهدید می کند.

در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، اقداماتی چون حذف مقررات 
و بوروکراسی اداری زاید، حذف انحصارات، امتیازات و مجوز های 
تبعیض آمی��ز دولت��ی، متناس��ب کردن پرداخت ه��ا ب��ا عملکرد ه��ا، 
شفاف سازی مقررات اقتصادی و همراهی تمامی ارکان مؤثر بر اداره 
کش��ور ضرورت دارند. بسیاری از اقتصاددانان متفق القولند که نقش 
دولت در بروز فساد بسیار مهم و اساسی است. بانک جهانی تصریح 
کرده که برای مقابله مؤثر با فس��اد بهتر است تعداد کمتری مسئوالن 

ل
حلی

ت

اقتصـاد  بنیـادی  مسـائل  از  یکـی 
ایران، فقـدان رویکـرد بلند مدت در 
برنامه ریزی های اقتصادی در راستای 
انجام اصالحات ساختاری و در نتیجه 
پایـدار  اقتصـادی  رشـد  تحقـق  آن 

غیر تورمی است.
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دولتی با حقوق و مزایای بهتر فقط اموری را مدیریت کنند که واقعاً 
نیازمند کنترل دولتی اس��ت. این س��ازمان، کوچک ش��دن دولت را 
راهکاری کلیدی برای مقابله با فس��اد می داند. در گام بعدی، نهادها 
و قوانین در جلوگیری از ایجاد و گسترش فساد نقش کلیدی دارند. 
الزم است در کنار دولت نهادهای کارآمدی برای کنترل فساد ایجاد 
شوند. آمارهای سازمان بین المللی شفافیت درباره فساد حاکی از آن 
است که ترتیبات نهادی و قانونی در کاهش فساد نقش اساسی دارند. 
نرخ باالی فساد در کشورهای چین و روسیه در مقایسه با کشورهایی 
چون فنالند، سوئد، سوییس، کانادا، اتریش، هلند، آلمان و انگلستان 
که معموالً کمترین نرخ فساد را دارند، اساساً ریشه در تفاوت این دو 

گروه در استفاده از ترتیبات نهادی و قانونی دارد.
در م��ورد قاچاق باید توجه داش��ت که با وجود نقش اساس��ی 
کنت��رل و نظ��ارت قانون��ی در مهار قاچ��اق، به نظر می رس��د حل 
و فص��ل بنی��ادی آن، مس��تلزم واقع��ی و ش��فاف کردن قیمت ها از 
طریق می��دان دادن به نیروهای بازار اس��ت. حمای��ت دولت چه از 
مصرف کننده و چه تولیدکننده بایس��تی بر منطق مش��خصی استوار 
باش��د. نه مصرف کننده به یارانه عادت ک��رده و به کم کاری روی 
آورد و نه تولیدکننده به امید ادامه حمایت دولت به تولید کاالهای 
کم کیفی��ت و گران ادامه دهد. هر دو گروه بایس��تی توجیه ش��وند 
که این حمایت ها موقتی اس��ت و با هدف رهایی از دش��واری های 
جاری صورت می گیرد. حمایت برای ه��ر تولیدکننده ای می تواند 
لذت بخش باش��د. این دولت اس��ت ک��ه باید زمینه مناس��بی برای 
رقابت آزاد و س��الم تولیدکنندگان فراهم کند. تجربه کش��ورهای 
مختل��ف حاکی از این واقعیت اس��ت. حت��ی دولت هایی مثل چین 
نیز در نهایت کاهش محدودیت های تجاری )با پیوس��تن به سازمان 
تج��ارت جهانی( را به مثابه سیاس��تی بنیادی جهت کاهش قاچاق و 

فساد برگزیده اند.

نتیجه گیری
با توجه به اینکه در س��ال گذش��ته، افزایش قیمت نفت و استفاده از 
ظرفیت های خالی توانس��ت برای باالبردن رشد اقتصادی اثر مطلوبی 
داشته باشد، در س��ال پیش رو احتمال تکرار این شرایط پایین است. 
رک��ود عمیق به هم��راه افزایش نرخ مش��ارکت می تواند بر وخامت 
اوضاع اش��تغال بیافزاید. برای دس��تیابی به رش��د اقتص��ادی پایدار و 

برون رف��ت از رک��ود طوالنی م��دت و ب��ه 
دنبال آن توسعه فرصت های اشتغال، داشتن 
برنامه و راهبرد چ��ه در زمینه های اقتصادی 
و چه غیر اقتص��ادی ضرورت دارد. وضعیت 
موجود معلول چندعاملی اقتصاد و سیاس��ت 
است. موانع و مش��کالت پیش روی دولت 
اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی بسیار پیچیده 
و در عی��ن حال متأثر از یکدیگر هس��تند. به 
نظر می رسد اصالحات س��اختاری و نهادی 
در بخش های مختل��ف از جمله نظام بانکی 
پیش زمین��ه ای گریزناپذی��ر ب��رای تحریک 
مؤثر س��رمایه گذاری و تولید است. از یک 
س��و، س��اختارهای موجود فاصل��ه زیادی با 
اس��تانداردهای اقتصاد بازار دارد و از سوی 
دیگ��ر، قوانی��ن، مق��ررات و سیاس��ت های 
موج��ود نی��ز با ابه��ام و بی ثبات��ی مواجهند. 
بی تردید، حرکت هایی مثل توافق هس��ته ای 
در بهبود فضای کس��ب و کار نقش مؤثری 
ایف��ا می کنند. چنی��ن دس��تاوردهایی بدون 
اصالح��ات بنیادینی که قب��اًل در مورد آنها 
صحبت ش��د، ناکاف��ی به حس��اب می آیند. 
اقتص��اد ای��ران قوی��اً نیازمن��د اصالح��ات 
س��اختاری و نه��ادی اس��ت. تحق��ق چنین 
اصالحات��ی بی ش��ک نیازمند ی��ک اجماع 
فراگی��ر می��ان ارکان مختلف نظام سیاس��ی 

است.


