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فقطآمریکامقصراست؟
ضعیفترینتیماقتصادی
مدیریت کشور را برعهده گرفته است
رحمان سعادت
اقتصـــاددان و عضـــو هیاتعلمی
گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

روحانیدیروزمشکالتاقتصادیراگردنتحریمهاانداخت

رئیسجمهور :نباید بهجای آمریکا دولت را سرزنش کنند
حســـن روحانی ،رئیسجمهوری و اعضای هیات دولت صبح روز گذشـــته در
آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با حضور

در مرقد بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران با آرمانهای امامخمینی(ره) تجدید

پس از پیروزی انقالب اسالمی،

میثاق کردند.

به ایران وجود داشته و یکی از ابزار

بلند و ارواح طیبه شهدا و به ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان و عالقهمندان و

ی و عداوتها نسبت
همواره دشمن 

مورد استفاده دشمنان ،تحریم بوده

است؛بنابراینتحریمپدیدهجدیدی
در کشور نیست ،اما باید به این نکته

توجه کرد که مردم در انتخابات سال  92به دولتی رای دادند تا با عمل به

وعدههای خود ،اقتصاد کشوررا در شرایط تحریم از هرگونه آسیبی مصون

محکوم کردن آمریکا ،دولت خدمتگزار یا نظام بزرگ اسالمی را مورد سرزنش قرار

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

شکستخوردهوهمچنینازلحاظاقتصادیهمباهمتمردم،ایستادگیوایثار

کشــور بایــد گفــت ســهم دولــت

ازلحاظسیاسی،حقوقی،بینالمللی،منطقهایوجنگروانیدرداخلکشور،

رئیسجمهوری ،عید بزرگ چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به آن روح

عاشقان انقالب اسالمی تبریک و تهنیت گفت.

پشتیبانی و آمریکا را محکوم کردند ،آمریکا تنها بدعهد نسبت به ایران نیست».

انتصاب برخی مدیران ناالیق بر امور اقتصادی کشور ،شرایط کنونی کشور را

پدید آورد و این شرایط هیچ ارتباطی به تحریمها و دشمنیهای آمریکا علیه
ایران ندارد .اگر دولت بخواهد ناکارآمدی خود را در پوشش تحریمها توجیه

کند ،بیشک ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است .به جرات میتوان

بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی
در بــروز ایــن شــرایط بیــش از

کشور در این مبارزه اخیر آمریکا و تهاجم آنها علیه عزت ملت ایران از این کشور

روحانی در ســـخنان خود در کنار مرقد مطهر و شـــریف امام راحل ،بنیانگذار

رئیسجمهوری بیان کرد« :اشتباه آمریکا یک ،دو یا سه مورد نیست ،کسی نگوید

ما عمدتا به فشار آمریکا و اذناب آنها در این کشور برمیگردد ،کسی نباید بهجای

آنها بعد از دو سال صداقت ،امانتداری و وفای به عهد خود را زیر پا بگذارد».

دولت ایران برابر دیگران به مذاکره نشســـت ،اما پیشبینی نمیکرد که یکی از

دارد ،اما معتقدم ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بهقدری بوده که نتوانسته

اقتصاد کشور را برای روزهای تحریم بیمه کند .دولت با انتخابهای اشتباه و

پرویز جاوید

دهد .آمریکا در مبارزه اخیرش با ملت ایران که از دیماه سال گذشته شروع شد

مردم قطعا دچار شکست میشود ».وی خاطرنشان کرد« :همه دنیا بهجز چند

جمهوریاسالمیایرانگفت«:برخینبایدتفسیرنادرستکنند،امروزمشکالت

دولتمردان ،مقصران اصلی
بحران اقتصادی کشور

75درصــد و ســهم تحریمهــا کمتــر
از 25درصــد اســت .بهعبــارت

دیگــر دولــت در بــه وجــود آمــدن
بحرا نهــای اقتصــادی کشــور

نقــش اصلــی را بــازی میکنــد؛ چراکــه رئیسجمهــور و تیــم اقتصــادی
او هیچگونــه اســتراتژی مشــخصی ب ـرای مدیریــت کشــور در نظــر ندارنــد،

همیــن امــر موجــب میشــود بـرای مثــال مدیریــت ســازمان برنامهوبودجــه

دولت توان اصالح ساختار
اقتصادی کشور را ندارد

گفت ضعیفترین تیم اقتصادی در دولت دوازدهم ،برسرکار آمد که هیچکدام
کارنامه موفقی در مدیریت اقتصادی کشور برجای نگذاشتند و اکنون مردم

در انتخاب مدیران کشور به
خطارفتهایم

وحید شقاقیشهری

ابوالقاسم حکیمیپور

اقتصـــاددان و عضـــو هیاتعلمی

اقتصـــاددان و عضـــو هیاتعلمی

دانشگاه خوارزمی تهران

دانشگاه عالمه

بــه شــخصی ســپرده میشــود کــه هیــچ عملــی در حــوزه برنامهریــزی نــدارد.
آیــا اقتصــاد کشــور بــا وجــود چنیــن مدیرانــی میتوانــد اوضاعــی بهتــر از این
داشــته باشــد؟ مــن اعتقــادی بــه تاثیرگــذاری تحریمهــا بــر اقتصــاد کشــور

نــدارم و بــر ایــن بــاورم کــه خودتحریمــی و تحریمهــای داخلــی بیــش از هــر
امــر دیگــری بــر اقتصــاد کشــور تاثیــر میگــذارد.

ناگفتــه نمانــد تحریمهــای داخلــی نیــز نشــاتگرفته از ناآگاهــی و نداشــتن

علــم مدیریــت در حوزههــای مختلــف اســت .در ایــن میــان صحبتهــای

تاوان اشتباهات سیاستگذاران را باید بپردازند .شرایط کنونی اقتصادی را

مقام معظم رهبری پس از اعمال

متاسفانه مسئوالن کشور از

اینچنینــی رئیسجمهــور و مقصردانســتن آمریــکا در بــه وجــود آمــدن

اورژانسی»تعبیرشود.بدیهیاستوقتیشرایطبهوضعیتاورژانسیمیرسد

اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند.

گرفتهاند .در شرایطی دیده

شــخصی بــدون در اختیــار داشــتن یــک برنامــه مــدون و اساســی و تنهــا

نمیتوان بهعنوان «مشکالت اقتصادی» بیان کرد بلکه باید از آن به «شرایط

تحریمهای سال ،90سیاستهای

باید قویترین تیمهای متخصص تا قبل از آنکه اقتصاد کشور به کما برود،

هدف از ابالغ این سیاستها این

اقتصاد را احیا کنند.

حیدر مستخدمینحسینی
اقتصاددان و کارشناس مدیریت

میشود برخی روسایجمهور در

بود که مدیران ،اقتصاد کشور را برابر

کشورهای توسعهیافته ،با وسایل

تدابیر خود ،کشور را از وابستگی به اقتصاد نفتی نجات دهند .درواقع قرار بود

به محل کار خود ،دانشگاه یا میان مردم میروند ،دولتمردان ما حتی از

آسیبهای وارده مقاوم کنند و با

ریشه مشکالت کشور
برجام نبود

مردم و بطن جامعه فاصله زیادی

دولتمردانبااجرایسیاستهایاقتصادمقاومتیکشوررادرمقابلتکانهای
داخلیوخارجیاستوارسازند،امامتاسفانهدولتیازدهمسیاستهایابالغی

را جدی نگرفت و در نتیجه اکنون کشور تاوان بیتوجهی دولت به مقاومسازی

اقتصاد را پس میدهد.

نقلیهعمومی یا خودروی شخصی

مهمترین اتفاقاتی که در سطح جامعه رخ میدهد ،بیاطالع هستند،

لذا گمان میکنم در انتخاب مدیران کشور به خطا رفتهایم .دولت در

فروردینماه امسال نرخ دالر را به صورت دستوری  4200تومان اعالم
کرد .سپس  18میلیارد دالر ارز دولتی در اختیار کسانی قرار گرفت که

پرواضحاستکهآمریکاباشناختاقتصادایرانازنقاطضعفآناستفادهکرده

نهتنها هیچگونه وارداتی انجام ندادند بلکه ارز دولتی را در بازار آزاد و به

به نفت ،عدم توسعه شرکای تجاری ،وابستگی به برخی کشورهای محدود در

کردند ،با دپو در انبارها به طمع کسب سود بیشتر ،موجب ایجاد آشفتگی

وازهماننقطهضرباتخودرابهاقتصادکشورواردمیکند؛ازوابستگیکشور
حوزه تجارت ،وارداتمحور بودن اقتصاد ایران و از نقاط فراوان دیگری که دولت

یازدهـم شـکل گرفـت و مذاکرات

همهاتفاقاتیکهسال 90دراقتصادکشوررخدادباردیگرتکرارشدهدرحالی

تحریمهای آمریکاست؟ وقتی با دستور وزیر ،قیمت خودروهای داخلی

کشوروجودداشت.بیتردیداگراقتصادکشورمقاومشدهبود،وضعیتکنونی

آمریکاست؟ معتقد هستم بسیاری از دولتمردان و بهخصوص شخص

شـد کـه موضـوع برجـام در دولت
درخصوص توافق هستهای انجام

شـد .متاسـفانه مهمترین اشـتباه
دولت در آغاز مذاکرات برجام این

بـود که دولـت تمام تخممر غهای

اقتصـادی خـود را در یـک سـبد بهنـام برجـام قـرار داد و در نتیجـه از

که در پنج سال گذشته فرصت مناسبی برای تقویت ساختارهای اقتصادی

کشور اینگونه نبود .بهنظر میرسد دولت جرات و توان اصالح ساختاری نظام
اقتصادی کشور را ندارد و از این رو ناتوانی خود را تحت پوشش تحریمها توجیه

میکند .بخش عمدهای از مشکالت کشور سالیان سال است که وجود دارد

برنامهریـزی اقتصـادی در حوزههـای مختلـف جـا مانـد .دولـت بهجـای

و ارتباطی به بیرون مرزها ندارد .وقتی دولت حاضر نیست با فساد و رانت

اصالح نظام بانکی و بیمهای ،تمرکز بر بهبود فضای کسبوکار ،هدایت

شفافسازی ندارد ،اقتصاد کشور روزبهروز شکنن دهتر میشود.

پرداختـن بـه موضوعاتـی ماننـد اصلاح سـاختارهای بازارهـای کشـور،
درسـت بازار طال و ارز و بهطور کلی پرداختن به مشـکالت داخلی کشـور،

مبازره کند ،وقتی حاضر نیست اصالحات نهادی انجام دهد و وقتی توانایی

برجـام کـرد .همیـن سیاسـت نادرسـت موجب شـد زمـان از دسـت برود و

برجـام نتوانسـت بـر مشـکالت کشـور فائـق آیـد ،چراکـه ریشـه مشـکالت

جـای دیگـری غیـر از برجـام بـود .لـذا بـا تصـور وجود یک دشـمن فرضی
و انداختـن همـه مشـکالت بـه گـردن او ،چالشهـای اقتصـادی کشـور
همچنـان بـه قـوت خود باقـی ماند.

ایــن نخواهــد بــود.

اقتصادکشور
سیاستزده است
نارسیس امینرشتی
اقتصـــاددان و عضـــو هیاتعلمی
دانشگاه آزاد اسالمی

در بازار کشور شدند .آیا این موارد ،دستاورد تحریم است؟ آیا افزایش

متاسـفانه فضـای کنونـی جامعه

بیکاری ،فقر ،افزایش قیمتها و هزاران مشکل داخلی کشور ،زاییده

مـا فضایـی اسـت کـه بهشـدت

بیاعتمـادی بـه دولـت و در آن

60درصد افزایش مییابد ،آیا چنین سوءمدیریتی ناشی از تحریمهای

مـوج میزنـد و متاسـفانه مدیران

کشـور نیـز روزبـهروز بـر ایـن

رئیسجمهور هیچگاه در جریان تحوالت اقتصادی در الیههای مختلف
جامعه نیستند .نکته قابلتوجه اینکه وقتی مشکالت اقتصادی افزایش

مییابد و رئیسجمهور به واسطه بیتدبیری و سوءمدیریت تیم اقتصادی
خود از مردم عذرخواهی نمیکند ،چگونه میتوان به بهبود اوضاع

اقتصادی کشور امیدوار بود؟ مگر نه این است که عذرخواهیکردن بابت

اشتباهات ،جزئی از فرهنگ مدیریتی است.

بیاعتمـادی دامـن میزننـد.

بایـد بپذیریـم اکنـون کشـور بیـش از آنکـه از دشـمنان خارجـی متحمل

خسـارت و زیـان شـود ،از برخـی افـراد داخلـی ضربه میخورد .کشـور ما

یـک کشـور سیاسـتزده اسـت کـه مسـائل ریـز و درشـت آن تحتتاثیـر
مسـائل و جنا حبند یهـای سیاسـی قـرار میگیـرد.

بهتـر اسـت اینگونـه بیـان شـود کـه مسـاله اقتصـاد ایـران تنهـا بـه خود

اقتصـاد ارتبـاط نـدارد ،چراکـه اقتصـاد در ایران جزء فرآیندهای سیاسـی

همـه راههـا را بهسـوی برجـام سـوق داد و همـه امـور را معطـوف بـه اجرای

فرصتهـای طالیـی یکـی پـس از دیگـری سـوخت شـود .امـا متاسـفانه

بــا شــعار ،رای مــردم را جلــب میکنــد ،بدیهــی اســت کــه اوضــاع بهتــر از

نرخ روز فروختند .آن عده هم که با ارز دولتی ،اجناسی را به کشور وارد

اشـکال اساسـی از جایـی شـروع

باید در فرصتهای از دست رفته آنها را تقویت میکرد.

شـرایط کنونــی کشــور ،بیشــتر شــبیه یــک لطیفــه اســت تــا واقعیــت! وقتــی

نقش «مدیریت» در دولت یازدهم چیست؟
بیژن عبدی
اقتصاددان و استاد دانشگاه

بـا روی کارآمـدن دولـت یازدهـم ،دولتمـردان همـواره عملکـرد اقتصـادی دولـت گذشـته (دولت دهـم) را محکوم کـرده و با

قـرار میگیـرد ،لـذا زمانـی کـه تصمیمـی در سیاسـت گرفتـه میشـود،
اقتصـاد نیـز ناخواسـته تحتالشـعاع قـرار میگیـرد.

مدیریت اقتصادی کشـور باید بهدور از هرگونه شـعارزدگی ،جناحبندی

و سیاسـتزدگی تنهـا بـه فکـر حـل مشـکالت اقتصادی کشـور باشـد در

غیـر ایـن صـورت در نبـود تحریمهـا نیـز وضـع بـر همیـن منـوال پیـش
خواهـد رفت.

عناوینی مانند کاهش فروش نفت ،افزایش میزان تورم ،افزایش بیکاری ،گرانی در دولت دهم ،بیتدبیری دولت گذشـته
را عامل مشـکالت عمده اقتصادی دانسـتند ،اما اکنون همان کسـانی که به عملکرد دولت دهم خرده میگرفتند و انتقاد

همه عوامل خارجی و داخلی
در بروز بحران اقتصادی دخیل است
علیاکبر نیکواقبال

میکردنـد ،اقتصـاد کشـور را بـا بیتدبیـری خـود به شـرایطی بدتر از گذشـته رسـاندهاند .بایـد از دولتمردان پرسـید چطور
زمانـی کـه پـای بهرهبرداریهـای سیاسـی در میـان بـود ،مدیریـت دولتهای گذشـته را به بـاد انتقاد گرفتید اما مشـکالت

کنونـی را ماحصـل تحریمهـای آمریـکا میدانیـد؟ کشـور در دورههـای گذشـته نیـز دچار تحریمهای چهبسـا شـدیدتر نیز

بـود ،امـا از نـگاه دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم همـه مشـکالت اقتصـادی نتیجـه بیتدبیـری و سـوءمدیریت دولتمـردان گذشـته بوده اسـت .یادمان نرفته اسـت
زمانـی کـه دولـت یازدهـم تلاش میکـرد برجـام را بـه جامعـه ایـران تحمیـل کند ،حـل همه مشـکالت اقتصادی را مشـروط به تحقق برجـام میدانسـت ،اما وقتی
ی مانـد ،دولت نگاه خـود را به برجـام تغییر داد و حل اختالفات سیاسـی را هـدف اصلی برجام
بـا اجـرای برجـام همچنـان مشـکالت اقتصـادی کشـور الینحـل باقـ 

عضـــو هیا تعلمـــی دانشـــکده

عنـوان کـرد .دولـت در سـالهای اخیـر بارهـا وعـده داد کـه بـا اجـرای برجـام ،دروازههای کشـور روی جهان باز خواهد شـد و اقتصاد ایران به دوران شـکوفایی خود

درمورد تاثیرپذیری اقتصاد کشور

قـرار نـدارد و گرانـی و تـورم بیـداد میکنـد ،میتـوان نتیجـه گرفـت سـوءمدیریت و ناتوانـی در بهرهبرداری از فرصتها ،مشـکالت کنونی کشـور را رقم زده اسـت.

متفاوتـی ارائـه میشـود؛ عـدهای

تولیـد داخـل بهشـدت ضعیـف شـده بـود و حتـی بـرای ادامـه مقابلـه بـا دشـمن ،فشـنگ و سـیمخاردار نیـز از طریـق واردات تامین میشـد ،اما مدیریت درسـت و

اقتصاد دانشگاه تهران

از مولفههـای بیرونـی ،نظـرات

معتقدنـد سیاسـتگذار یهای
د ا خلـی و سـو ء مد یر یتی
اصلیتریـن عامـل بـروز بحـران

اقتصـادی اسـت و عـدهای نیـز تحریمهـا را عامـل مهـم در ایـن راسـتا

میداننـد؛ امـا معتقـدم کـه هـر دو عامـل در کنـار هـم دستبهدسـت

حـل مشـکالت داخلـی میکـرد تـا بهواسـطه رفع موانـع داخلی بتـوان از
فرصـت برجـام برای ارتباطات خارجی بهر ه برد ،اکنون شـدت اثر اتفاقات
رخداده کمتـر از ایـن بـود.

سیدمرتضی افقه
اقتصـــاددان و عضـــو هیاتعلمی

میرسـد .بنابرایـن اگـر قـرار بـود بـا اجـرای برجـام وضعیـت کشـور بهبـود پیـدا کنـد ،تاکنـون ایـن اتفـاق رخ داده بود ،اما وقتی کشـور در شـرایط اقتصـادی خوبی

دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

اوضـاع حال حاضر کشـور نتیجه

تاریـخ کشـور نشـان میدهـد در دوران هشتسـال دفـاع مقـدس ،وضعیـت کشـور بهمراتـب از حـال حاضـر وخیمتر بـود؛ همه کشـورها مقابل ایران قرار داشـتند،

بیتدبیـری دولتهـا در سـه دهه

کارآمـد ،رضایتمنـدی عمومـی را بههمراه داشـت.

گذشـته و همچنین دولت کنونی

گذشته اسـت ،چراکه دولتهای
نتوانسـتهاند کشور را از وابستگی

بـه جـرات میتـوان گفـت دولـت بـه بهانـه تحقـق برجـام  6سـال از وقـت خـود و مـردم را تلـف کـرد ،تولیـد داخـل را به نابودی کشـاند ،صنایـع داخلی ورشکسـته و
بیـکاری و فقـر روزبـهروز بیشـتر شـد .آیـا میتـوان آمریـکا و تحریمهـا را عامـل همـه ایـن مشـکالت دانسـت؟ اگـر قـرار اسـت با رفـع تحریمها اوضـاع بهبـود یابد و با
اعمـال تحریمهـا شـرایط نامسـاعد شـود ،پـس نقـش مدیریت دولـت در این میان چیسـت؟

هـم داده و مشـکالت کنونـی کشـور را پدیـد آوردهانـد .اگـر دولـت پـس از

اجـرای برجـام و لغـو تحریمهـای دور گذشـته تلاش خـود را معطـوف بـه

تدبیر درستی برای مدیریت
کشور اندیشیده نشده

بـه نفـت برهاننـد .در یـک دهـه

اخیر فرصتهای طالیی بسـیاری در کشـور حیفومیل شـد که درصورت

تدبیر درسـت و بهرهبرداری صحیح از آن میتوانسـت پایههای اقتصادی

کشـور را مقـاوم کنـد .معتقـدم در نظـام سیاسـی فعلـی ،دولـت بهعنوان

اقتصاد ایران بهمثابه دملهای چرکین است
داوود سوری

قـوه مجریـه تنهـا  30درصد قدرت مانور و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشـور را
دارد و قـوه مقننـه و قضائیـه نیـز در بـه وجود آمد سـاختار کنونی بههمان
انـدازه نقش دارند.

بدیهـی اسـت تحریـم بـر هـر کشـوری کـه اعمـال شـود ،تاثیـر خـود را بر

بـه بیـان بهتـر بایـد گفـت بروز یـک بحران ،دسـتاورد یک عامل مشـخص

اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف

بعـد از خـود بهصـورت زنجیـروار متصـل اسـت .امـا در ایـن میـان نبایـد از

از تحریمهای آمریکا باشد .اینکه ناتوانیها و سوءمدیریتهای خود را به گردن دیگران بیندازیم و اقدامات آنها را عامل اصلی

در سـالهای اخیر بهرغم شـعارهای فراوانی که سـر داده شـده ،اما هرگز

کشور گفت این است که اوضاع کشور همانند دملهای چرکینی است که با کوچکترین فشاری سر بازمیکند و اطراف خود

کشـور وابسـتگی شـدید به نفت دارد ،کوچکترین اتفاقات نیز میتواند

نیسـت بلکـه مجموعـهای از عواملـی اسـت کـه هرکـدام به شـرایط قبل و
نقـش مدیریـت در ایـن زنجیـره غافـل شـد .براسـاس نظریـه سیسـتمها،
بایـد مجموعـهای از چنـد پارامتـر مهـم و اساسـی حل و فصل شـود تا کل

مسـاله قابـل حـل باشـد .درواقـع بـاز کـردن یـک گره بـه این معنا نیسـت
کـه همـه گرههـا باز شـده اسـت.

گمان نمیکنم وجود فساد گسترده در کشور یا افزایش بیحد و اندازه نقدینگی یا بیانضباطی پولی و مالی دولت نشاتگرفته

وضعیت اقتصادی کشور بدانیم ،دور از انصاف است و نشان از بیتدبیری مدیران دارد .آنچه میتوان درمورد شرایط کنونی

را آلوده میسازد؛ لذا بهنظر میآید ،شیطنتهای آمریکا علیه ایران بهانه خوبی برای فرار از بار مسئولیت نیست .اینگونه رفتارها

صرفا نوعی فرافکنی است.

اقتصـاد کشـور خواهـد گذاشـت ،امـا بایـد دیـد چـرا تحریمهای ایـران تا
ایـن انـدازه میتوانـد تاثیرگـذار باشـد؟ در پاسـخ به این سـوال باید گفت

تدبیر درسـتی برای مدیریت کشـور اندیشـیده نشـد .تا زمانی که اقتصاد

آسـیبهای جـدی به کشـور وارد کند .متاسـفانه دولـت دوازدهم ،دولت

مقتـدر بـا وزرای کارآمد برای مدیریت کشـور نبوده اسـت.

