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اي از  دهنـده  در هفته گذشته گزارشي از سوي اتاق بازرگاني مشهد منتشر شد كه حاوي آمارهاي تكـان 
 كار جالب اين اتاق آن بود كه توانسته بود. اوضاع كنوني اقتصاد كشور بود

  

 

 |بيطرف   منصور
  |سردبير

 
اي از اوضاع كنـوني اقتصـاد    دهنده در هفته گذشته گزارشي از سوي اتاق بازرگاني مشهد منتشر شد كه حاوي آمارهاي تكان

آوري كنـد و   رهايي كه مربوط به توان اقتصادي كشور اسـت را جمـع  كار جالب اين اتاق آن بود كه توانسته بود آما. كشور بود
واقعيت آن . گري اين نگاه را بدهد كه چه بر سر اقتصاد ايران رفته است آنها را در كنار هم قرار دهد تا به هر خواننده و تحليل

مارها در زمـاني معـاني خـود را پيـدا     است كه تاكنون اين آمارها به كرات گفته يا نوشته شده است اما بطور مجزا، ولي اين آ
دراين گزارش آمده بود كه ايـران  . كنند كه بتوان آنها را در كنار هم قرار داد و با اوضاع فعلي اقتصادي كشور مقايسه كرد مي

پايان برنامـه پـنجم توسـعه و شـروع برنامـه ششـم        - 1396تا پايان سال  -شروع برنامه اول توسعه  - 1368از ابتداي سال 
 1491و همچنين بـه ميـزان   ) فروش نفت، گاز و صادرات غيرنفتي(ميليارد دالر درآمد مستقيم ارزي  1712بالغ بر  -توسعه 
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يعنـي تـوان اقتصـادي    . داشته اسـت ) معادل دالري مصرف داخلي منابع نفتي و گازي(ميليارد دالر منابع غير مستقيم ارزي 
اي ديگر به اين آمار نگـاه كنـيم بـه     اگر از زاويه. ميليارد الر بوده است 203و  هزار 3ساله در مجموع  28ايران طي اين دوره 

ميليارد دالر بوده است كه البته اين رقم را بايد از تـوان توليـدي    114آن معنا است كه توان ارزي كشور بطور متوسط سالي 
هاي خارجي شده است كـه   ب و كار شركتهاي جالبي هم به شروع كس در اين گزارش اشاره. هاي ديگر كشور جدا كرد بخش

اند جايگاهي در اقتصاد بزرگ جهاني پيدا كنند و همچنين بخشي از بازار ما  هاي بسيار كمتري از اين مقدار توانسته با سرمايه
  كجاست؟ سال و با اين همه منابع، اكنون جايگاه اقتصادي ايران  28را هم در اختيار بگيرند اما براي ايران چطور ؟ طي اين 

در اصل از لحاظ تورم ايران هنوز جزو معدود كشورهايي است كه نرخ تورم آن دو رقمي اسـت، ايـن بـه آن معنـا اسـت كـه       
از لحـاظ رشـد اقتصـادي ميـانگين رشـد      . شـود  درصد از ارزش پول كشور و قدرت خريد آن كاسـته مـي   10ساليانه حداقل 

رقمـي نشـده اسـت كـه از دل آن      نبوده است و نرخ بيكـاري آن هنـوز تـك   درصد  3سال باالتر از  28اقتصادي ايران در اين 
تر چـرا بـا ايـن همـه      و اما سوال مهم. گنجد درآورد كه در اين مقال نمي... هاي گوناگوني مانند نرخ فالكت و توان شاخص مي

جايگاه مناسـبي در اقتصـاد منطقـه و     ايم به توان اقتصادي باال، درجا زده ايم؟ به عبارت ديگر، چرا با اين همه منابع نتوانسته
، مرحـوم دكتـر حسـين عظيمـي در همايشـي كـه در       1370جهان دست يابيم و اين منابع را هدر داديم؟ حوالي اوايل دهه 

بـه گفتـه مرحـوم    . دليل ضيق وقت از بسط آن گـذر كـرد   خصوص توسعه برگزار شده بود به يك نكته مهمي اشاره كرد و به
طور كه وي توضيح داد درآمدهاي نفتـي عمـال    آن. ماندگي ايران، درآمدهاي نفتي است اقتصادي عقب عظيمي، يكي از داليل
در اين زمينه كارشناسـان ديگـر هـم    . شود ها مي كند و مانع از توانمندي آن بخش هاي ديگر را پر مي خألهاي درآمدي بخش

شـود كـه    و آن ايـن اسـت كـه درآمـدهاي نفتـي باعـث مـي       اند اما يك مهم ديگر بايد به آن افزود  توضيح وافي و كافي داده
گيرند پافشاري كنند زيرا اين درآمد عمـال در   هاي غلطي كه مي سازان و تصميم گيران كشور به پشتوانه آن بر تصميم تصميم
كافي . آيد بدون شك از بطن نظر مرحوم عظيمي همين نكته بيرون مي. پوشاند ها را مي مدت زيان حاصل از اين تصميم كوتاه

بـود كـه بـه داليلـي قيمـت پيكـان        1355براي مثال حوالي سال . هاي اقتصادي ايران است نگاهي بيندازيم به فراز و نشيب
افزايش يافته بود و دولت وقت براي ساكت كـردن مـردم و خوابانـدن بحـران، شـروع بـه واردات هـيلمن كـرد تـا بـه نـوعي            

اد كشور برگرداند اما اين ترفند نتوانست سبب كاهش قيمت خودرو در بازار داخلـي  خودروسازان را تنبيه و آرامش را به اقتص
در آن زمان آن دولت به پشتوانه درآمدهاي نفتي توانست اين تصميم غلط را بگيرد زيرا اگر دولت آن وقت و همچنـين  . شود
صاد پيش گرفتند، به جاي ايـن برخـورد، بـه    هاي مقطعي اقت رويه را براي مقابله با بحران  هاي بعدي كه به نوعي همين دولت

. بـود  اي ديگـر مـي   پرداختند بدون شك وضعيت اقتصادي ايران به گونه هاي اقتصادي كشور مي برطرف كردن عيوب سياست
هـاي اقتصـادي و    هاي گذشته، با پشتوانه درآمـدهاي نفتـي خـود سياسـت     دولتمردان كشور، چه در اين زمان و چه در زمان

شود؛ درست به مثابه پدري ثروتمند كه نتوانسـته فرزنـد    ريزند؛ اشتباهي كه متاسفانه باعث هدر رفت منابع مي سياسي را مي
كند و سر از دادگاه درمي آورد اما پدر  خود را درست تربيت كند و هر از گاهي اين فرزند براي او و خانواده دردسر درست مي

واند به تنبيه و تربيت درست منجر شود اقدام به خرج كـردن و پـول دادن   ت ثروتمند براي جلوگيري از محكوميت وي كه مي
تواند جبران  تواند ادامه يابد؟ با همين قياس، اين درآمدهاي نفتي تا چه زماني مي اما اين خرج كردن تا چه زماني مي. كند مي

توانسـتند   داشـتند، مـي   را نمـي  ماندگي اقتصادي كشور را تامين كند؟ اگـر حكومـت يـا دولـت، ايـن درآمـدهاي نفتـي        عقب
 .گيريم هاي غلط بگيرند و با اذعان به غلط بودن آن بر آن پافشاري كنند؟ پاسخ به اين سوال را بعدا پي مي تصميم

 


