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 انجامددار نمیرشد اقتصادی پای قیمتی به حباب

 های دولت در برنامهو انضباط افزایش فروش نفت  : 59رشد اقتصادی سال 

 فراوان داشته ایهدستاورد این موفقیت ؛کرد ارزیابیرا باید بسیار مثبت های دولت در راستای کنترل تورم هبرنام

وسط بانک ت بودجه و کنترل مقدار پول پرقدرتی که در انضباط که از طریق دولتعالوه بر موفقیت  البته، است.

 ه نوبه خودب نیز المللیاساسی در سطح بینکاهش قیمت کاالهای  بود، تورم را مهار کرده است، مرکزی خلق شده

ول در بودجه و کنترل پ یعنی انضباط دولت ،مورد این دو کمک کرده است. در ایران نرخ تورمبه شتاب کاهش 

یک سال زودتر از حتی  باعث شده ،همراه با کاهش قیمت کاالهای اساسی پرقدرت از جانب بانک مرکزی،

از جانب  ، دستاورد بزرگیآنشدن نرخ رقمیو تکتورم کنترل ،بنابراین .شودرقمی تک نرخ تورم ،برنامه دولت

آنان  .دهندمی در تقابل با رکود قرار و آن را زنندپیوند می به رکودرا  این موفقیتای عدهمتأسفانه است.  دولت

دولت  و کنندنفی می استاز کنترل تورم که عبارت  را عرصه اقتصادترین دستاورد دولت در مهمبا این کار 

 .دانندمی در کشور رکود اصلی بروز ئولمس را  یازدهم

است.  خلق شده کشور ول اعتباری توسط نظام پولیای پمالحظههمین دوره مقدار قابل دراست که  در حالیاین  

 ،ابراینبن .شاهد افزایش نقدینگی در سطح کشور هستیماما  ،قدرت خلق نشده، درعین حال که پول پریعنی

نند تا از طریق ککه حباب قیمتی را در بازار طلب میانی توان گفت کمبود نقدینگی مانع رشد شده است. آننمی

اب در ق ایجاد حباز طری تواننمیستند. بدیهی است در اشتباه ه سخت ،ایجاد کنند در اقتصاد رونق ظاهریآن 

وعی درنهایت به نو کردقیمتی خلقهای هیجان سود موهوم ساخت، ،ی ایجاد کردنقدینگهای جریاناقتصاد دائما 

 .زدندامن  اقتصاددرپایداری نا و تعارض

 دالیل رکود در اقتصاد ایران



که دولت  گرددمیباز ها و میراثیبه سیاست آنبسیاری از  کهد دار یرکود در ایران دالیل بسیار متعدد در واقع، 

د تشدی نیهای نفت در سطح جهاکاهش قیمتبا رکود به عالوه،  است.برده به ارث  یازدهم از دولت نهم و دهم

ای دولت های جاری و سرمایهو باعث شده بودجه های دولت شدهمنجر به کاهش درآمد.این کاهشاست  شده

به  68ال متوسط از س ترین دلیل رکود تداوم تضعیف طبقهمهم البته،محدود شود و دولت در اقتصاد خرج نكند. 

طور  هب هابودجه خانوار تضعیف و کاهش درآمد سرانهشاهد  نون اقتصاد ایرانکتا 68. از سال بعد بوده است

ترین مورد یكی از مهم این است. شدهضعیف این دوره بسیار  طی تقاضای کل در ،بنابراین دائمی بوده است. 

 ممكن است متأسفانه ایجاد کند. قو رون یابدای دست مالحظهرشد قابل شور نتوانسته به نرخدالیلی بوده که ک

ون افزایش فروش یک میلی زیرا ،اشدبن نرخ رشد پایدار نیزدر کشور خواهیم داشت  5959ر سال د نرخ رشدی که

 .شدنی نیستكرارت لزوماً هر سال در روز اضافه بشكه نفت

 و همن هایدولت طول در که ایعدیده مشكالت لحاظ به و ساختاری مشكالت دالیل به کماکان ایران اقتصاد

 شد گفته که طورهمان.  بود خواهد مواجه 5959 سال یادامه در رکود مشكل با ،شده ایجاد کشور در دهم

 شارکتم کاهش و آنان، خرید قدرت وکاهش متوسط طبقه تضعیف ، ایران اقتصاد در رکود بروز عوامل ترینمهم

 و کار صاحب نفر 93  یا98 حدود فقط هستند، کار سن در که نفر صد هر از. است تولید و اقتصاد در مردم

 درس به بازار هب نامرتبط هایرشته در که دانشجویانی مثل هستند، بیكار عمال یا بیكارند واقعا یا بقیه و اندفعال

 .کرد تقویت را تقاضا بخش عبارتی به و داد قرار اولویت در را خرید قدرت افزایش باید. دهندمی ادامه خواندن

 حاکم صنعت هایبخش از بسیاری بر فروش مشكل کل، تقاضای کاهش و اقتصاد در نازل مشارکت لحاظ به

 یا و رکود تداوم باعث عوامل این مجموع. ندارد خریدار شودمی تولید که هم کاالیی مقدار آن یعنی است، شده

 .است شده مدنظر اقتصادی  رشد به دستیابی از دولت ناکامی تر،دقیق عبارت به


