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واكاوى چالش هاى اقتصاد ايران با وحيد محمودى؛

حل بحران اشتغال، پيش شرط توسعه
 بحران اشـتغال به چالش 
مهمي براي دولت تبديل شده و 
مهم ترين دست انداز براي رشد 

اقتصادي محسوب مي شود.
همواره انتظار بر اين بوده كه 
افزايش رشد اقتصادي بتواند 
از طريق افزايش تقاضا براي 
نيروي كار و استخدام، نرخ بيكاري را كاهش دهد اما 
وحيد محمودي، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران 
بر اين باور است كه رشد اقتصادي بايد با محوريت 
حضور مـردم در اقتصاد يا بخش خصوصي محض 
صورت گيرد كه هم بتواند آثار توزيعي بهتري داشته 

باشد و هم اشتغال پايداري ايجاد كند.
از اين رو تعطيلي واحدهاي صنعتي در پي ركود 
اقتصادي طي دهه گذشته توان اشتغالزايي بخش 
صنعت را به شدت تقليل داد و تمركز بخش صنعت 
در اقتصاد ايران بيشـتر بر صنايع سرمايه بر است 
كه در مقايسه با صنايع كاربر از اشتغالزايي پاييني 

برخوردارند.
در همين حال محمودي مي گويد: بحران بيكاري 
در حـال حاضر در وضعيت قرمز قرار دارد و دولت 
بايد برنامه روشني براي عبور از اين بحران داشته 

باشد.
بر همين اساس مصاحبه اى با وحيد محمودى 
 اسـتاد دانشـگاه تهـران داشـته ايم كـه در پى 

مى خوانيم.

چالش هاي توسعه صنعتي اقتصادي در ايران  n 
چيسـت و عملكرد دولت يازدهـم در اين زمينه 
چگونه است و چرا با توجه به دستاوردهاي دولت در 
مثبت شدن رشد اقتصادي هنوز به توسعه اقتصادي 

الزم دست پيدا نكرده ايم؟ 
دستيابي به توسعه بايد مبتني بر اهداف و چشم انداز 
روشن باشد و بايد برنامه توسعه روشن و توسعه اي داشته 
باشيم كه نشان دهد از كجا مي خواهيم شروع كنيم، به 
كجا مي خواهيم برسيم و بر چه محوريتي مي خواهيم اين 
توسعه را شكل دهيم. آنچه مسلم است در هر كشوري، 
ــت،  ــعه محدود و معين اس منابع و ظرفيت ها براي توس
الجرم بايد براي تخصيص اين ظرفيت ها و منابع برنامه 
ــد، همين طور بايد با يك  ــني نيز وجود داشته باش روش
رويكرد برنامه ريزي هسته اي يا به عبارت ديگر برنامه هاي 
خط دهنده هسته اي، هسته هاى محوري شناسايي، تعريف 
و تنظيم شوند و بر محوريت آنها ظرفيت و منابع اقتصادي 

كشور ساماندهي شود. 
براي مثال اگر كشور مالزي يا هند را در نظر بگيريد 
اينها براي توسعه كشورشان محور اصلي را بر توليد دانش و 
فناوري اطالعات قرار دادند. يعني مالزي زماني كه تحوالت 
توسعه اي خود را رقم زد، ابتدا سرمايه گذارهاي خارجي 
را به كشور آورد و بعد هم شروع به توليد محصوالت كرد 
تا خود، توليدكننده دانش باشد و صادرات دانش را انجام 
ــد. در هند هم تقريبا همين اتفاق افتاد ضمن اينكه  ده
برپايه تامين مالي خرد و توانمندسازي روستايي و توجه به 
مولفه هاي انساني نظير توسعه آموزش و بهداشت توانست 

تجربه هاي خوبي كسب كند. 
در ايران نكته اصلي كه وجود دارد، اين است كه اين 
ــامانه به خوبي تعريف نشده است و مادامي كه هدف  س
ــني تدوين نشده باشد و به آن  ــعه به روش و برنامه توس
عمل نشود، طبيعتا تالش ها هرچند با كارايي باال، بهره ور 

نخواهد شد. 
ــد منفي 6/8 درصد  ــور را با نرخ رش دولت فعلي كش
تحويل گرفت و به رشدي كه حول و حوش يك درصد 

ــود در سال 94 رسيد. اين رشد از نظر  پيش بيني مي ش
ــت ولي اين عملكرد بايد بتواند  كمي عملكرد خوبي اس
آثارش را در ابعاد مختلف اقتصاد نمايش دهد. براي مثال 
ــد بايد با محوريت حضور مردم در اقتصاد يا به  اين رش
عبارتي بخش خصوصي محض صورت گيرد كه هم بتواند 
آثار توزيعي بهتري داشته باشد و هم اشتغال پايدارتري 

ايجاد كند. 
البته نمي توان گفت رشدي كه دولت ايجاد كرد رشد 
اقتصادي بدون اشتغال بود، به هرحال اشتغال هم ايجاد 
ــده است. در دولت فعلي نرخ اشتغال مثبت بوده ولي  ش
نكته اي كه وجود دارد اين است كه اگر مقايسه را نسبت 
به دولت قبل انجام دهيم خالص اشتغالي كه در آن دوره 
هشت ساله در مجموع تقريبا نزديك به صفر بود، بهبود 
يافته اما اگر با توجه به حجم بيكاري در جامعه و تعداد 
دانشجوياني كه در صف ورود به بازار كار هستند بررسي 
ــت و عملكرد قابل قبولي  ــيار زياد اس كنيم، فاصله بس

نداشته است. 
در حال حاضر در كشور با پديده بيكاري مواجه  n 
هستيم كه اين پديده بيشتر يك بحران زنانه است. 
با نگاهي به نرخ بيكاري كه به طور متوسط در كشور 
10/5 درصد است، نرخ بيكاري مردان 9/5 درصد و 
نرخ بيكاري زنان 19/5 درصد است. چگونه متوسط 
9/5 و 19/5 مي شود 10/5، با توجه به اينكه تعداد 

زنان و مردان در جامعه تقريبا برابر است؟ 
علت اين امر به نرخ مشاركت برمي گردد. نرخ مشاركت 
ــاركت زنان حول و  مردان باالي 63/5 درصد اما نرخ مش
حوش 20 درصد است. از سوي ديگر انتظار داريم تا سال 
1400 حدود هفت ميليون دانشجو وارد بازار كار شوند 
ــن در اين افق با جمعيت بيكار باالي 10 ميليون  بنابراي
ــتيم كه دولت بايد برنامه روشني براي  نفري مواجه هس
ــته باشد اما چگونه مي خواهد با اين بحران  اين امر داش

بيكاري مبارزه و به سالمت از آن عبور كند؟ 
وقتي تعداد دانشجوياني كه در صف ورود به بازار كار 
ــي مي كنيم باالي 60 درصد آنها خانم   هستند را بررس
ــتند. خانمي كه وارد دانشگاه مي شود طبيعتا قصد  هس
ورود به بازار كار را دارد و از اين دانشجويان خانم حدود 
ــته هاي فني مي خوانند. كسي كه رشته  70 درصد رش

ــي مي خواند قصد كار خانه داري يا تربيت فرزند ندارد  فن
ــگاه شده  ــاركت در بازار كار وارد دانش بلكه به قصد مش
است. از آن طرف وقتي نرخ اشتغال به شدت پايين است 
ــاركت يا ورودي دانشجويان خانم به دانشگاه  اما نرخ مش
باالست، اين مساله از يك منظر نشانگر بهره وري پايين 

آموزش است. 
ظرفيت دانشگاه ها در اختيار خانم ها قرار داده مي شود 
ــت يا به  ــال آنكه برابري فرصت در بازار كار پايين اس ح
عبارتي نابرابري فرصت مشهود است و اين باعث مي شود 
كه ظرفيت و سرمايه گذاري صورت گرفته در حوزه آموزش 
عالي بهره ور نباشد. از سويي اين بخش عمده از جمعيت 
كشور كه مي تواند مشاركت معناداري در اقتصاد داشته 

باشد، به حاشيه رانده مي شود. 
ــاماندهي اين مهم عالوه بر برنامه هاي روشن  براي س
ــتغال و كارآفريني در مقياس عام كه هم براي  ايجاد اش
ــت اما براي اينكه امكان  مردان و هم براي زنان الزم اس
حضور بيشتر زنان در اقتصاد فراهم شود و نرخ مشاركت 
اقتصادي باال رود تصويب برخي قوانين و مقررات الزم است 
كه بتواند تسهيل گري حضور زنان را در اقتصاد فراهم كند. 
براي مثال يكي از حوزه هايي كه خانم ها مي توانند نقش 
ــته باشند حوزه خدمات به خصوص  موثر و مفيدي داش
خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي است. اقتصاد ايران يك 
اقتصاد بانك پايه است كه جمعيت قابل مالحظه اي در 
بخش بانك و بيمه مشغول هستند و مي دانيم كه خانم ها 
بهتر مي توانند در اين بخش ها نقش آفريني داشته باشند. 
هم از نظر توان ارتباطي، مديريت و مراقبت از مشتري و 
هم از منظر اينكه از نظر روحيه اي محافظه كار تر هستند 
و با حساسيت تصميم مي گيرند بنابراين در اين بخش ها 

حضور بانوان بايد پررنگ تر باشد. 
اگر به تركيب جمعيتي غالب بانك هاي بزرگ نگاه كنيد، 
مي بينيد كه بيش از 70 درصد آنها مرد هستند، هم از نظر 
مديريت تنوع، هم از منظر عدالت جنسيتي و هم از منظر 
كارايي سازماني و بهره وري بايد حداقل هايي از استخدام 
زنان در اين نهاد ها تعريف شود. براي مثال هيچ سازماني 
كمتر از 40 درصد نيروي خانم نداشته باشد. همچنين در 
سطوح مديريتي و هيات مديره ها با مطالعه به يك تركيب 
مناسبي برسند كه به فرض اگر پنج عضو هيات مديره وجود 

رشد اقتصادى 
بايد با محوريت 
حضور مردم در 
اقتصاد يا به عبارتي 
بخش خصوصي محض 
صورت گيرد كه هم 
بتواند آثار توزيعي 
بهتري داشته باشد و 
هم اشتغال پايدارتري 
ايجاد كند

لهه بيگيالهه بيگيبيگيلهه بيگيالهه بيگيلهه بيگيالهه بيگي
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دارد، يك يا دو نفر حداقل خانم باشند. 
ــاماندهي بازار اشتغال هم نيازمند  بنابراين از نظر س
برنامه اي براي ايجاد شغل هستيم و هم نيازمند ساماندهي 

و توزيع منصفانه مشاغل از نظر جنسيتي هستيم. 
ــاله نه تنها روي شرايط و بهبود  آثار خارجي اين مس
ــت بلكه روي  ــور ملموس اس ــت اقتصادي كش وضعي
ــعه از جمله احساس عزت  ــاخص هاي مشخص توس ش
ــاني كه بايد محوريت توسعه هر  و منزلت و كرامت انس
كشوري باشد، مشهود است. زنان با حضور خود در جامعه 
احساس استقالل و كرامت انساني بيشتري مي كنند و 
مي توانند نقش آفرين باشند ضمن اينكه اقتصاد خانواده 
ــد و مديريت خانواده مي تواند در  هم بهبود پيدا مي كن
واقع تخصيص بهينه تري از الگوي توزيع درآمد و مصرف 
را داشته باشد و بالطبع شاخص هاي سالمت و آموزش هم 

مي تواند از اين منظر تحت تاثير مثبت قرار گيرد. 
بنابراين به نظر شما يكي از اركان توسعه بهبود  n 
اشـتغال در كشور اسـت؟ حال در اين زمينه چه 

توصيه اي به دولت داريد؟ 
ــادي را  ــر موضوعات اقتص ــل اينكه اگ ــه، به دلي بل
اولويت بندي كنيم، مي توان گفت نرخ تورم به عدد قابل 
ــت. جاي اميدواري  ــيده و تك رقمي شده اس قبولي رس
است كه رشد اقتصادي بر محوريت رفع تحريم با حضور 
سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد افزايش پيدا كند ولي 
پديده يا بحران بيكاري در حال حاضر در وضعيت قرمز 
قرار دارد و سريعا بايد تمهيدات برنامه اي و عملياتي روشني 
براي آن انديشيده شود. توجه داشته باشيد اين طور نيست 
كه هر درصد رشد اقتصادي بتواند به همان ميزان ايجاد 
ــتغال كند. الگوي رشد در ايجاد اشتغال موثر است و  اش
ــن اشتغالزايي بايد تعريف و  همين طور برنامه هاي روش

عملياتى شود. 
تورم در حال حاضر به رقم دلخواه دولت رسيده  n 
كه اين موضوع از دستاورد هاي اصلي دولت نيز بود 
اما اين موضوع به قيمت عميق تر شدن ركود تمام 
شده به خصوص با توجه به اينكه در دوران پسابرجام 
به سر مي بريم، مي توان گفت كه وعده هاي اقتصادي 
دولت عملياتي نشـده و توليد همچنان با مشكل 
روبه رو اسـت. توصيه شما به دولت براي بازگشت 

رونق به اقتصاد چيست؟ 
تفكر حاكم بر اقتصاد و توسعه ملي در ايران هميشه 
ــوده و بر پايه بودجه به رونق نگاه  تفكر درآمدمحوري ب
ــت. حال اينكه اگر ديدمان توسعه بر محوريت  شده اس
ــود، مي توان حتي با  ــاني بنا ش ظرفيت و توانمندي انس
منابع كمتر رونق بيشتري ايجاد كرد. واقعيت اين است 
كه دولت در حال حاضر به دليل وابستگي به درآمد نفت 
امكان سرمايه گذاري و اتمام پروژه هاي عمراني يا شروع 
فعاليت هاي عمراني جديد را تقريبا ندارد. حال آنكه اگر 
چنين امكاني فراهم بود و پروژه هاي عمراني مي توانستند 
به اتمام برسند در اين حوزه ها امكان افزايش اشتغال هم 

به طور بديهي وجود داشت. 
ــد به فكر ايجاد رونق  ــن از دو منظر دولت باي بنابراي
باشد: يكي عملياتي كردن حضور سرمايه گذاران خارجي 
در كشور كه در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا 
در قالب EPCF وارد كشور شوند و پروژه هايي كه براي 
توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي تعريف شده و نيازمند 
ــت را به مرحله  دانش خارجي و تامين مالي خارجي اس
عملياتي برسانند و بتوانند سهم قابل مالحظه اي در خروج 

از ركود و بهبود اشتغال به عهده گيرند. 
ــاي افزايش توانمندي بنگاه هاي  همين طور زمينه ه
اقتصادي داخل كشور را از محل مشاركت با شركت هاي 
بزرگ بين المللي به دست آورند. مسير دوم نيز همان طور 
كه عرض كردم برنامه هاي توانمندسازي بر پايه تامين مالي 
خود است كه مي توان آن را به عنوان يك برنامه عملياتي 
ــر كشور اجرايي كرد كه در قالب اين  تدوين و در سراس
برنامه بنگاه هاي كوچك و متوسط، رشد كنند يا ايجاد 

شوند و زمينه هاي اشتغال از اين مسير فراهم شود. 
محور سوم نيز كه بتوان از منظر اشتغال به آن اشاره 
كرد تدوين برنامه روشن براي رساندن بنگاه هاي موجود 
ــور به ظرفيت توليد آنهاست. برآورد هايي كه در  در كش
ــان مي دهد اگر  مطالعات اقتصاد صنعتي وجود دارد نش

بتوانيم بنگاه هاي موجود را به ظرفيت كامل برسانيم بدون 
اينكه حتي يك بنگاه جديد ايجاد كنيم، مي توانيم بيكاري 

موجود را به صفر برسانيم. 
در اين ميان بحث تامين منابع هم بحث مهمي  n 
اسـت. مدتي است از سـوي دولت و بانك مركزي 
اين موضوع مطرح مي شود كه بانك ها بايد منابع را 
در اختيـار بنگاه هاي كوچك و بزرگ قرار دهند اما 
موضوع اصلي اين اسـت كه خود بانك ها با مشكل 
كمبود منابع مواجه هستند، بانك ها از چه منبعي 
مي توانند اين تسـهيالت را در اختيار بنگاه ها قرار 

دهند تا بتوانند به خروج از ركود نيز كمك كنند؟ 
بنگاه ها پايين تر از ظرفيت توليد كار مي كنند و بايد 
برنامه اي باشد كه اين بنگاه ها به ظرفيت كامل خود برسند. 
در اين ميان بنگاه ها براي تحقق اين امر تشنه منابع مالي 
هستند حال آنكه بانك ها توان تامين اين منابع را ندارند. 
ــه مسيري كه عرض كردم مسيرهايي هستند كه  س
ــد يا از محل  ــع مالي كمتري نياز دارن ــه نوعي يا مناب ب
سرمايه گذاري خارجي تامين مالي شان صورت مي گيرد. 
ــرمايه گذاري خارجي هم مي تواند بنگاه هاي جديد را  س
تامين مالي كند و هم مي تواند به بنگاه هايي كه بخشي از 
مراحل ساخت و توليد را طي كرده اند ولي به دليل مسايل 
مالي و تحريم ها نتوانسته اند، پيشرفت داشته باشند، كمك 
كند زيرا در اين شرايط تحميل همه وظايف تامين مالي 
برعهده بانك ها هم غلط و هم ناممكن است بنابراين هم 
بايد از ساير شيوه هاي تامين مالي داخلي، مانند بازار سرمايه 
استفاده شود و هم اينكه سرمايه گذاري خارجي انجام شود. 
بالطبع ساماندهي نظام بانكي براي دادن اعتبار بيشتر به 
توليد نيز واجب است. يكي از مشكالتي كه بانك ها با آن 
ــت كه نرخ پول در شبكه بانكي  مواجه هستند، اين اس
ــت مي آورند و منابع  ــت و پولي كه بانك ها به دس باالس
ــت. بخشي از اين منابع سپرده و  بانكي منابع گراني اس
بخشي منابع بين بانكي و استقراض از بانك مركزي است 
ــتند و از آن طرف هم مطالباتي  كه اين منابع گران هس
كه از دولت دارند بازپرداخت نشده و اينها مجموعا تبديل 
به مشكلي شده كه براي حل آن نيازمند ساماندهي نظام 

بانكي هستيم. 
سياسـت دولـت در كاهش نرخ سـود بانكي  n 

مي تواند منجر به ساماندهي نظام بانكي شود؟ 
ــت. اين عمل  اين موضوع يك قدم و يك فاكتور اس
مثبت ارزيابي مي شود. اگر نرخ تورم تك رقمي شده، انتظار 
بر اين است كه فاصله آن با نرخ تورم حول و حوش 2/5 
ــپرده را 12 درصد و نرخ  ــد. يعني بايد نرخ س درصد باش
ــهيالت را حول وحوش 15 درصد در نظر بگيريم. در  تس
حال حاضر با مشكل سوددهي بانك ها مواجه نيستيم كه 
بگوييم مشكل اصلي سود آور نبودن بانك هاست و منابع 
ــيه سودشان  ارزان تري در اختيار آنها قرار بدهيم تا حاش
افزايش پيدا كند، موضوع اصلي اين است كه بانك ها توان 
اعتبار بيشتري داشته باشند براي اين امر بايد هم از نظر 
افزايش سرمايه ساماندهي شوند و هم اينكه از نظر منابعي 
كه دارند، اعم از سپرده ها يا منابع بين بانكي منابع ارزان تري 
در اختيار آنها قرار گيرد و بانك مركزي هم سياست هاي 
انبساطي تري در اين زمينه اعمال كند كه بتواند زمينه هاي 
حمايت از توليد را فراهم كند. مشكلي كه عمال به يك 
دور باطل تبديل شده و در صنعت با آن مواجه هستيم 
و هميشه در هر شرايطي، چه در ركود و چه در رونق با 
آن مواجه بوديم، اين است كه بخش توليد هميشه تشنه 
منابع مالي است و به مركزي براي از بين بردن منابع تبديل 
شده است و معلوم نيست كي مي خواهد سير بشود. براي 
اينكه بنگاه هاي ما به لحاظ ساختاري مشكالت عديده اي 
دارند كه اگر اين مشكالت و مساله بهره وري شان حل نشود 
بخش قابل توجهي از منابع را هدر مي دهند. به طور طبيعي 
ــي از اين منابع نيز از محل تسهيالت و از نظر نرخ  بخش
گران بوده و در نتيجه آنها بدهكار و بدهكارتر مي شوند. 
در اقتصاد مدرن باالي 60 درصد توليد از محل بهره وري 
و كمتر از 40 درصد از محل استفاده از عوامل توليد است. 
در اقتصادي كه رشد اقتصادي از محل بهره وري عوامل 
توليد است و در بنگاه هايي كه به اين شكل هستند، الجرم 
به منابع مالي بيشتري نياز است چون بايد عوامل توليد 
بيشتري خريداري شود و براي اين عوامل نيز به منابع مالي 

نياز است و براي منابع نيز بايد تسهيالت بانكي دريافت 
كند. اما اگر اين بنگاه بتواند از محل افزايش بهره وري رشد 
اقتصادي بيشتري داشته باشد عمال وابستگي و نيازشان به 
منابع مالي كمتر خواهد شد. گير اصلي مشكل بنگاه هاي 
ما نيز در اين نكته است كه اين سيري ناپذيري و تشنگي 
به اين موضوع برمي گردد و بايد تمهيد الزم براي رسيدگي 

به آن انديشيده شود. 
در كل دستاورد دولت براي مهار تورم را مثبت  n 
ارزيابي مي كنيد يا اين مساله به ضرر اقتصاد ايران 

تمام شده است؟ 
در مجموع عملكرد مثبت است. اينكه دولت توانسته 
نرخ تورم را كاهش دهد خوب است. طبيعي است كه اگر 
ــروج از ركود و همين طور اجازه  ــت در زمينه هاي خ دول
ندادن تعميق بيشتر ركود سياست هاي هم زماني را به موقع 
اجرايي و جنس سياست هاي اقتصادي را طوري چينش 
مي كرد كه بتواند هم كاهش تورم و هم افزايش رونق داشته 

باشد، مي توانست نتايج بهتري به دست آورد. 
ــازي براساس  براي مثال دولت اين رويكرد توانمند س
ــت به عنوان برنامه جامع  ــن مالي خرد را مي توانس تامي
ــه اتفاقا هم به كاهش  ــوري اجرا كند كه اين برنام كش
ــورم و هم به بهبود رونق كمك مي كرد چون از طرفي  ت
نقدينگي بااليي طلب نمي كرد كه تورم زا باشد و از طرفي 
ــاركت مردم در اقتصاد افزايش مي يافت كه اين  هم مش
زمينه هاي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال را فراهم مي كرد. 
همين طور دولت در ساماندهي نظام بانكي بايد در اين سه 
سال اقدامات قابل مالحظه و روشني را انجام مي داد كه به 

نظر مي رسد در اين مورد كوتاهي كرده است. 
افزايش شديد نقدينگي كه همگام با كاهش نرخ  n 
تورم بود، با اصول اقتصادي منطبق نيست و از طرفي 
به رونق هم نينجاميده است، به نظر شما بايد منتظر 

پيامد هاي منفي اين مساله باشيم؟
اين نكته بسيار مهمي است. به دليل ركودي كه در پي 
تحريم و مشكالت داخلي در اقتصاد به وجود آمده است 
عمال اين نقدينگي نتوانسته در مسير رونق اقتصادي قرار 
گيرد و از طرف ديگر هم چون محدوديت استفاده از اين 
نقدينگي وجود داشته عمال در كوتاه مدت يا در اين بازه 
دو ساله 93 و 94 مي توان گفت آثار تورمي به بار نياورده 
است. البته استداللي كه بانك مركزي دارد اين است كه 
نوع تركيب نقدينگي به گونه اي تغيير كرده است كه آثار 
تورم زايي كمتري داشته باشد ولي واقعيت اين است كه 
اگر دولت به فوريت فكري براي طرف عرضه اقتصاد نكند 
و زمينه هاي افزايش ظرفيت و قدرت جذب طرف عرضه 
فراهم نشود با فاصله زماني كمي مي تواند در آينده نزديك 
ــت  آثار تورمي نقدينگي پديد آيد و دوباره با يك برگش

ناميمون تورم مواجه شويم. 
به نظر شـما دولت در سال پاياني فعاليتش در  n 
زمينه اقتصادي چه اقداماتي را بايد در اولويت قرار 
دهد، چه توصيه اي براي بهبود شرايط اقتصادي به 

دولت داريد؟
دولت يكسري برنامه ها را بايد در كوتاه مدت هدف گيري 
كند در يك سال باقي مانده فعلي و برخي برنامه ها را هم بايد 
تدوين و هدف گيري كند با اين مفروض كه دولت روحاني 
دور دوم هم انتخاب خواهد شد. دولت نبايد برنامه هايي كه 
در دور دوم بايد اجرايي كند را بگذارد براي همان موقع بلكه 
اكنون و شايد هم خيلي پيش از اين بايد آنها را تدوين و 
عملياتي مي كرد. البته گام هاي خوبي نيز در اين زمينه از 
ابتداي دولت تاكنون برداشته شده كه شايد براي كوتاه مدت 
نيازمند اصالح ساختار نظام بانكي باشيم، همچنين تدوين 
ــتغال و كارآفريني كه بايد برمبناي  يك برنامه ايجاد اش
توانمندسازي و با محوريت تامين مالي خرد صورت گيرد. 
همچنين بايد بتواند قرارداد هاي سرمايه گذاري خارجي را 
منعقد و زمينه هاي شروع سرمايه گذاران خارجي را ظرف 
چند ماه آتي فراهم كند. در بلندمدت كه مربوط به دور دوم 
است نيز نيازمند اصالح ساختار اقتصادي كشور هستيم. با 
فرض اينكه مسايل باقي مانده حل و مشكل اقتصاد جهاني 
نيز رفع شود به طور طبيعي شاهد بهبود شرايط اقتصادي 
خواهيم بود ولي با توجه به عمق مشكالت و بحران هاي 
كشور از يك طرف و نيازهاي كشور از طرف ديگر نياز به 

حركت خيلي سريع تري  وجود دارد.  

يكي از مشكالتي كه 
بانك ها با آن مواجه 

هستند، اين است كه 
نرخ پول در شبكه 

بانكي باالست و پولي 
كه بانك ها به دست 

مي آورند و منابع بانكي 
منابع گراني است. 
بخشي از اين منابع 

سپرده و بخشي منابع 
بين بانكي و استقراض 

از بانك مركزي 
است كه اين منابع 

گران هستند و از آن 
طرف هم مطالباتي 
كه از دولت دارند 

بازپرداخت نشده و 
اينها مجموعا تبديل 

به مشكلي شده كه 
براي حل آن نيازمند 

ساماندهي نظام بانكي 
هستيم


