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آقای روحانی اولویتهای خود را برای دوره دوم آشکار می کند
در مدت بعد از انتخابات دولت جدید اولویتهای خود را برای دوره چهار سال دیگر ارائه داده است و روشن است که اقتصاد در راس لیست قرار دارد .اصالحات
بانکی ،متنوع سازی ،سرمایه گذاری ،اشتغال :ولی یک مانع مشترک تمام آنها را متحد می کند و در آگاهی عمومی بسیار برجسته است .آن فساد میباشد.

آقای روحانی اهداف اقتصادی را استوارانه در قلب دستور برنامه خود برای دوره دوم به عنوان رئیس جمهور ایران قرار داده است .در روز ها و هفته های
بعد از پیروزی انتخاباتی ایشان ،رئیس جمهور سریعا قصد خود را برای گوش دادن به خواسته های مردم واضح کرد ،که در مبارزه انتخاباتی بیان شده بود،
واینکه تمرکز انرژی ایشان در ایجاد کار و اشتغال خواهد بود .این به معنای جذب سرمایه گذاری و اصالح سیستم بانکی برای پایاسازی محیط تجارت ،و
انگیزه سازی توسعه شرکت های مبتنی بر دانش ،که شامل برنامه های آموزشی است ،تا بتوان اقتصاد ایران را متنوع کرد.

بسیاری از تجار در انتظار دیدن این هستند که رئیس جمهور چگونه به تعهد خود در ریشه کنی فساد عمل خواهد کرد :ایشان با انتقادات عمومی از نقش
زیانبخش سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در اقتصاد به نهو مثبت این کار را آغاز کرده اند .در یک سخنرانی افطار ،رئیس جمهور تاریخچه خصوصی سازی
درایران را محکوم کرد ،و وضعیت امور را بعنوان تغییر کامل در اصالح اصول ماده  – ٤٤اصالح قانون اساسی که منجر به مجوز خصوصی سازی شرکتهای
دولتی شد را وصف کرد .رئیس جمهور ادعا کرد که در واقع بجای تحویل شرکتها به دست نهادهای خصوصی و توانمندی رقابت ،آنها "از بخش غیرمسلح
دولت به بخش مسلح تحویل داده شدند" .با اجرای صحیح ،خصوصی سازی باید به سرمایه گذاری سازنده بیشتر ،نوآوری باالتر و رشد سریعتر بیانجامد.
مطالعات اخیر نشان داده است که در واقع فقط  ١٣٪خصوصی سازی های بین  ۲۰۰۵و  ۲۰١٣به دست نهادهای خصوصی رسید.

شکل .١کل شاخص سهام تِدپیکس
 ١آوریل  ۲۰١٧تا کنون

یک شکاف بزرگ بین روایت اجرای اقتصاد کالن در حال بهبود ایران و تجربه واقعی شرکت های کوچک و مردم عادی وجود دارد و در حال گسترش است.
فساد باعث مسدود شدن مکانیسم انتقال می باشد.
طبق مرکز آمار ایران گزارش شده که اقتصاد ایران در سالی که تا مارس  ۲۰١٧ختم شد  ٨/٣٪رشد کرده ،ولی نظرسنجی های تجاری همچنان نمایانگر گمان
صاحبان شرکت های کوچک میباشد که اقتصاد راکد مانده .اقتصاد ایران تقویت قابل توجهی از تخفیف تحریم های مالی و گسترش صادرات نفت در سال گذشته
دریافت کرده است ،پس چرا این سود زودهنگام از طرف شرکت های معمولی حس نشده؟ جواب آن فساد می باشد .سپاه پاسداران یک امپراتوری مالی به ارزش
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 ١۰۰میلیارد دالر را کنترل می کند که به دولت جوابگو نیست و رقابت تجاری را خفه می کند .شرکت های نا فرآور متعلق به نهاد های دولتی ونظامی با ازدحام
در بازار مانع دسترسی شرکت های کوچک جدید و نوآورانه به سرمایه مالی شده اند .مطالعات تجربی یک ارتباط منفی بین سهم وام های بانکی که از طرف
نهادهایی که از طرف دولت مدیریت می شوند و رشد اقتصادی را نشان می دهد .انتخابات این تنش ها و بی عدالتی ها را به پیش آورده است ،و جامعه تجاری از
تأثیری که بر روی کارایی دارد به طور فزاینده آشفته هستند.

شکل  .۲تولید ناخالص ملی ایران
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شکل  .٣میزان سرمایه گذاری ایرانی
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رئیس جمهور همچنین تعهد خود را برای آزادسازی جمهوری اسالمی از تحریم های اقتصادی تجدید کرد ،که مستلزم سرد شدن روابط با آمریکا میباشد .اما
فروپاشی اخیر روابط عربستان سعودی وقطر این دو کشور را در طرف مقابل از هم در یک بحران دیپلماتیک قرار می دهد .ایران فضای هوایی و بنادر خود را
بر روی شرکت های قطر باز کرد و روزانه  ١١۰۰تن تدارکات میوه و سبزیجات به آنجا فرستاده است .به دنبال دیدار اخیر آقای ترامپ از ریاض که در یک
ضیافت خیلی گرم با خانواده سلطنتی عربستان "رقص شمشیر" کرد وی مستحکمانه از مقامات سعودی پشتیبانی نمود .گرچه عالوه بر این جو ،حقایق این ارتباط
باقی مانده که وزارت امور خارجه آمریکا به مجلس سنای آمریکا انطباق ایران با شرایط برجام را تأکید کرد و رای داد که فراغت از تحریم ها ادامه یابد.
وانگهی معامله بزرگ  ١٦میلیارد دالری بین بوئینگ و ایران ایر در مسیر ادامه دارد و تا به حال به دلیل موانع قانونی یا سیاسی از بین نرفته است .فعالیت های
دولت آمریکا به طور کلی این معامله را پشتیبانی و همراهی کرده است ،علی رغم گفتار منفی که در مورد آن بکار برده شده.

دفتر اجرایی اقدامات مالی (فایننشال اکشن تسک فرس) کلید ادغام مجدد ایران در سیستم بانکی جهانی می باشد ،و ایران باید کوشش کند نشان بدهد سزاوار
حذف شدن از لیست سیاه آن سازمان است.
آن ارگان بین دولتی در ژوئن تصمیم گرفت درخواست دولت ایران برای لغو دائمی تحریم هایی که مرتبط به پولشویی و تامین مالی تروریسم است را رد کند .هر
چند آن ارگان تعلیق موقت بیشتر تحریم ها ضد ایران را تایید کرد ،که بر مبنای پیشرفت در رعایت الزامات دفتر اجرایی اقدامات مالی بوده است .حذف شدن از
لیست سیاه دفتر اجرایی اقدامات مالی به معنای شفافیت بیشتر در معامالت مالی و همکاری دولت ایران خواهد بود .اما پیگیری لیست سفید دفتر اجرایی اقدامات
مالی با پس زدن در میان نخبگان ایران مواجه شده است .چرا؟ شک گرایان بین المللی ممکن است ادعا کنند افشاگر ترتیبات مالی که در نقض قانون بین المللی
است باشد ،یا در واقع به سوی گروه های ستیزه جو روان شود و به عنوان تامین مالی تروریسم رده بندی شود .منابع داخلی ایران وریتی پیشنهاد میکنند که چنین
شفافیتی ممکن است مقداری از فسادی که در باالترین قشرهای دولت و داخل سیستم نظام ایران وجود دارد را نمایان کند وآنکه دولت ایران مایل به متعرف بودن

contactus@verityiran.com
Page 2 of 3

@VerityIran

www.VerityIran.com

First published 2017 ژوئن
.نسبت به آن نیست

@VerityIran

contactus@verityiran.com
Page 3 of 3

