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ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭘﻮل ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﺟﺎ اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻫﻤﺎنﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ دوﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎد دﺧﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮق زﯾﺎدی دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از آن ﻃﺮف ﺑﺎم ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﭼﻨﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﮔﺮﻓﺖ،
اﻣﮑﺎن آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﺠﻮزﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ را ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎدی رخ ﻣﯽدﻫﺪ
در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺴﺎد،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .ﻣﺮز ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﻦ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ و ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار وارد ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺒﺎرزه و آن را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺻﺮﻓﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﻫﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ،ﺳﻮدآوری را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﺟﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی
ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻗﯿﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦ ﻣﯽﺑﺮد؛ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺟﺬب
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دوﺑﺎره دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریای ﮐﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ آﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﺮان ﺑﻌﻀﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ،

رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺮخ ارز دﯾﺪ .ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺳﺎن دارد .دوﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ارز اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪﻫﺎی اﯾﺮان در اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎﻣﻼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد؛ از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ،دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،اﻟﺰام زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﻗﻮاﻋﺪ درﺳﺖ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺳﻮم در دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻮﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ؛ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻪ ﻧﻔﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن وارد ﻧﺸﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ وﺟﻮد دارد .در اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و داﻧﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮود .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﯽزﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺪی
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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