ﺗـﻮرم و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺎﻧﮑﯽ؛ دو ﭼـﺎﻟﺶ
ﭘﯿﺶ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات و ﺻﺎدرات در
ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﻗﺘﺼﺎدی” ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻓﺮوزان ﻓﺮد رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻗﺎﺑﺖ،
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻼﻣﺖ اداری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﻓﺮوزان ﻓﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﻗﺘﺼﺎدی” رادﯾﻮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ
ارزی ﻧﯿﺰ در روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ
اﯾﺮان
داﺷﺖ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻗﺎﺑﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻼﻣﺖ اداری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎن
دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح رﯾﺰی ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ روی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ

اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ
اﻧﺪازﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺎت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﺬا ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوزان ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در
دوره دوم ﺟﻬﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮرﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﺤﻮل
ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻣﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت،
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻗﺎﺑﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻼﻣﺖ اداری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮدآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ وارد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت
اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات و ﺻﺎدرات در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺗﻮرم
اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﻓﺮوزان ﻓﺮد اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﯿﻨﻪ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎده اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﺳﺨﺖ
ﮐﺮده ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
وی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺰﺋﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری اﻣﺮی ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب اﯾﺮان دﻫﻪ  ۴۰در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ در دﻫﻪ  ۴۰ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻠﮑﻪ
ﺛﺒﺎت ﮔﺮا ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم زﯾﺮ  ۳درﺻﺪ و ﻧﺮخ ارز و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای واردات و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز اﻣﺎ ” ارج” ” ،آزﻣﺎﯾﺶ” ” ،ﭘﺎرس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ” و
“ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ” ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻗﺎﺑﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻼﻣﺖ اداری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪه زﯾﺎدی
از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺮ ﻟﻮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وارداﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

