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بانک و بیمه
تحلیل کارشناسان از گزارش جدید صندوق بینالمللی پول را بررسی کرد

یادداشت

بحث شیرین
استقالل
بانک مرکزی

نگاه خوشبینانه جهان به اقتصاد ایران

حمید دیهیم
اقتصاددان

در کش��ورهای توس��عهیافته بانک مرکزی
یک نهاد کامال مس��تقل و قدرتمند اس��ت و
همی��ن امر نیز باعث ش��ده در امور مختلفی
چون کنترل تورم موفق ظاهر ش��وند ،اما در
ای��ران مدیری��ت بانک مرکزی کار س��ادهای
نیس��ت .دولت هر وق��ت با مش��کلی مواجه
میشود ،بهس��ادگی دستور چاپ اسکناس را
به بانک مرک��زی میدهد و بانک هم بهدلیل
نداشتن استقالل مجبور به اجرای دستورات
مقام��ات دولتی اس��ت .عمال با این ش��رایط
نمیت��وان از بانک مرکزی انتظار داش��ت که
تصمیمات محوری و سرنوشتساز را مستقال
و بدون دخالت نهادهای سیاسی بگیرد.
طبیعتا همه این موارد باعث ایجاد تورم در
کش��ور میشود .اما فرض کنید بانک مرکزی
استقالل داشته باش��د و دولت نتواند اعضای
شورای پول و اعتبار را بهسادگی تغییر دهد؛
خب بهطور طبیعی خواهیم دید که این ثبات
و اس��تقالل موجب ایجاد ثب��ات در اقتصاد و
همچنین کنترل تورم خواهد شد.
ب��رای مث��ال در ای��االت متح��ده امری��کا
میبینی��م ک��ه مقام��ات بانکی این کش��ور
بهس��ادگی قاب��ل جابهجایی و تغییر س��مت
نیس��تند؛ مثال مدیری بیش از  ۱۴س��ال در
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و چون بهدلیل
شایس��تگی علمی در این جایگاه قرار گرفته،
توانسته ثبات را در حوزه تحت مدیریت خود
ایج��اد کند .در اروپا هم این رویه وجود دارد.
هرچند دوران مدیریتی کوتاهتر اس��ت ( ۵تا
 ۶س��ال) اما باز هم با شرایط کشور ما بسیار
تفاوت دارد .همین عدم ثبات مدیریتی باعث
شده ما ش��رایط اقتصادی ناپایدار و بیثباتی
داشته باشیم.
دولتیه��ا هی��چ وقت زی��ر ب��ار پذیرفتن
استقالل بانک مرکزی نخواهند رفت ،چراکه
بدون هیچ زحمتی میتوانند به بانک مرکزی
دس��تور دهند ک��ه پول چاپ کن��د؛ خب در
چنین شرایطی بدیهی است که دولت جلوی
روند مستقل شدن بانک مرکزی را بگیرد.
بانک مرکزی به کمک مجلس نیاز دارد
مجل��س میتوان��د در این زمین��ه با بانک
مرک��زی همکاری و ب��ه روند اس��تقالل آن
کمک کند .این مس��ئله را هم در نظر بگیرید
که مسئوالن بانک مرکزی متخصصان خوبی
هس��تند اما بهدلیل همین وابستگی به دولت
نمیتوانند طبق آنچه درس��ت میدانند عمل
کنند .تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد
تورم بهصورت روزافزون شدت خواهد گرفت.
متاس��فانه دولت هیچ گاه چنین الیحهای
(اس��تقالل بان��ک مرک��زی) را ب��ه مجل��س
پیشنهاد نخواهد کرد ،از همین رو نمایندگان
مجل��س باید دس��ت ب��ه کار ش��وند و طرح
استقالل بانک مرکزی را به تصویب برسانند.
در چنین حالتی اس��ت که میتوانیم از بانک
مرکزی انتظار پاس��خگویی داش��ته باش��یم،
چراکه در صورت مس��تقل ش��دن این نهاد،
سیاس��تهایی که اجرا میکنن��د نیز حاصل
تصمیمات مس��ئوالن بانک مرکزی اس��ت و
قطع��ا بای��د در قبال عملکرد خود پاس��خگو
باشند.
حدود  2سال قبل هم انجمن اقتصاددانان
ای��ران در همین زمینه بیانی��های خطاب به
دولت منتش��ر کرد ،اما با کمال تاسف دیدیم
که مقامات دولتی زیر بار پذیرش این مسئله
نرفتن��د .ه��ر دولت دیگ��ری ه��م روی کار
بیای��د وضعیت همین خواهد ب��ود ،چراکه با
این شرایط راه بسیار س��ادهای در اختیارش
خواه��د بود ت��ا کموکاس��تیهایش را بدون
زحمت جبران کند.
تنها راهی که برای پیادهس��ازی این طرح
وجود دارد این اس��ت ک��ه از مجرای مجلس
ش��ورای اسالمی اقدام ش��ود تا بانک مرکزی
هرچه زودتر و به نحو احسن ،مستقل از دولت
عمل کند .رسانهها باید چنین سخنانی را به
گوش نماین��دگان مجلس برس��انند ،چراکه
اغلب نماین��دگان که اقتصاددان نیس��تند و
طبیعی اس��ت که باید در چنین زمینههایی
مشورت بگیرند .از دید من تا زمانی که چنین
اتفاقی نیفتد و بانک مرکزی نتواند مس��تقل
تصمیمگیری کند ،نمیتوان انتظار زیادی از
این نهاد داش��ت ،چراک��ه در واقع این دولت
است که سیاستهای بانک مرکزی را تعیین
میکند و متاس��فانه میبینی��م که در نهایت
همان سیاس��تهای تورمزا و غیرکارشناسی
هم اجرا میشوند.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

از سال  ۷۸که برنامه سوم توسعه طراحی و اجرا شد تا امروز اقتصاددانان ایرانی یا طرفدار پروپاقرص اجرای بیکموکاست
آن بودهاند یا مخالفت خود را بهتندی مطرح کرده و تمام مشکالت اقتصادی امروز کشور را ناشی از اجرای این برنامه میدانند.
این دسته از کارشناسان اقتصادی که منتقد اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت سید محمد خاتمی هستند ،معتقدند این
برنامه اساسا برپایه راهکارهایی که صندوق بینالمللی پول طراحی کرده ،بنا شده و به همین دلیل نباید اجرا میشد ،چراکه
ریش��ه بس��یاری از مش��کالت کنونی اقتصاد ایران را مربوط به همان واپسین ماههای دهه  70میدانند .اما موافقان اقدامات
اقتص��ادی دول��ت اول اصالحات بر این باورند که ما باید با س��رعت هرچه تمامتر ب��ه خانواده بزرگ تجارتجهانی بپیوندیم،
چراکه با بس��تن درهای کش��ور نمیتوانیم به اس��تقالل اقتصادی دست یابیم .این دس��ته از اقتصاددانان معتقدند استقالل
اقتص��ادی در دنی��ای امروز عمال غیرممکن و حتی غیرضروری اس��ت چون حت��ی ابرقدرتهای جهانی هم در حوزه تولید و
اقتصاد نمیتوانند ادعای استقالل تام و تمام داشته باشند .آنها از چین بهعنوان نمونهای موفق در این زمینه یاد میکنند و
با اشاره به مراودات گسترده چینیها با ایاالت متحده امریکا و سایر کشورهای غربی در حوزههای مختلف اقتصادی ،بر این
نکته تاکید دارند که چه ما خوش��مان بیاید و چه باب میلمان نباش��د باید به آنچه دهکده جهانی نامیده میش��ود بپیوندیم،
وگرنه خود را در جزیرهای سوت و کور محبوس کردهایم که هیچ امکانی برای پیشرفت نداریم.

چشمانداز  ۱۴شاخص کالن اقتصاد ایران در سال آینده

اگر سوءتدبیرها
نباشد چه بسا
نرخ تورم در
سال آینده
بهمراتب کمتر
از ۳۰درصد
اعالمی ازسوی
بانک جهانی باشد

صن��دوق بینالمللی پول در گزارش��ی موس��وم به «چش��مانداز اقتصاد
منطقهای :خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشمانداز اقتصادی ۳۱
کشور منطقه از جمله ایران در سال  ۲۰۲۱پرداخته است.
براس��اس برآوردهای این نهاد بینالمللی ،اقتصاد ایران در س��ال ۲۰۲۰
رش��د منفی  ۵درصدی را تجربه میکند اما در سال  ۲۰۲۱از رکود خارج
میشود و رشد  ۳.۲درصدی را تجربه خواهد کرد.
باوج��ود تحریمهای امری��کا ،ارزش تولید ناخالص داخل��ی ایران از رقم
برآوردی  ۶۱۰.۷میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰با افزایش  ۴۱میلیارد دالری
در سال  ۲۰۲۱مواجه خواهد شد و به  ۶۵۱.۷میلیارد دالر خواهد رسید.

امکانپذیر و نامحتمل!
علی سعدوندی ،اقتصاددان با اشاره
به گ��زارش اخیر صن��دوق بینالمللی
پول به
گفت :اتفاقا معتقدم اگر
مسئوالن کش��ور هیچ سیاستگذاری
در حوزه اقتصاد نکنند ،قطعا میتوانیم
به این پیشبین��ی صندوق بینالمللی
پول برسیم.
وی در ادام��ه اف��زود :وضعیتی ک��ه در زمینه
نقدینگ��ی ،ب��ورس و ...ایج��اد ش��ده ،حاص��ل
سوءتدبیرهای تمامیناپذیر در حوزههای مختلف
اس��ت که در مقیاس گس��تردهای در کشورمان
وج��ود دارد .به همین دلیل اس��ت که معتقدم
اگر دولت هیچ کاری انجام ندهد ،وضعیت بسیار
بهتر از امروز خواهد شد.

 آثار تحریمها و کرونا

تحلیلی که
نهادهای
بینالمللی ارائه
میکنند منطقی
است اما باید
این را هم در
نظر داشت که
دیتای دقیقی
در اختیارشان
نیست

براس��اس پیشبینی صندوق بینالمللی پول بخ��ش غیرنفتی ایران در
سال  ۲۰۲۱رشد  ۳.۸درصدی را تجربه خواهد کرد .بخش نفتی ایران در
سال  ۲۰۲۰رش��د منفی  ۸.۵درصدی داشته که پیشبینی شده این رقم
به منفی  ۱.۹درصد برسد.
رق��م برآوردی صادرات نفت ایران در س��ال جاری می�لادی  ۵۰۰هزار
بشکه در روز اعالم شده که به پیشبینی صندوق بینالمللی پول این رقم
به  ۴۰۰هزار بش��که در روز کاهش خواهد یافت .تورم نیز از  ۳۰.۵درصد
به  ۳۰درصد میرسد.
صن��دوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در س��ال

این استاد اقتصاد ضمن اشاره به آثار تحریمها
و کرونا بر اقتصاد ایران ،بیان کرد :در این صورت
آثار تحریمها نیز محدود خواهد بود ،چراکه بعد
از مدتی نمیتوان تحریم جدیدی علیه کشوری
که  ۴۰س��ال با محدودیت مواج��ه بوده ،اعمال
ک��رد .او افزود :از طرفی هم آثار کرونا محدودتر
میش��ود ،چراکه تا آن موقع از دس��ت کرونا هم
خالص میشویم .متاس��فانه این واقعیت جامعه
ماس��ت که اگ��ر هیچ سیاس��تی اعمال نش��ود،
وضعیت بهتر از امروز خواهد شد.

 سوءتدبیر؛ مهمترین عامل بازدارنده

س��عدوندی ضم��ن تاکی��د دوباره بر مس��ئله
سوءتدبیر مس��ئوالن اظهار کرد :بار دیگر تاکید
میکنم که پیشبینیهای صورت گرفته توسط
صندوق بینالمللی پول را امکانپذیر میدانم -با

همان شرطی که پیشتر گفته شد -اما
اینکه چقدر امکان دارد این پیشبینی
محقق شود جای بحث دارد .به اعتقاد
من امکان تحقق این مس��ئله بس��یار
کم است ،زیرا س��وءتدبیرهایی که در
زمینهه��ای مختلف��ی چ��ون بودجه،
بازار سرمایه ،نقدینگی ،نظارت بانکی،
کس��ری بودج��ه ،اوراق و ...وج��ود دارد باع��ث
میشود چش��مانداز خوبی پیش روی اقتصاد ما
نباشد.

 یک بالهت بزرگ!

ای��ن اقتص��اددان درب��اره عملکرد مس��ئوالن
پیرامون مس��ئله کسری بودجه به
گفت:
درباره پولیس��ازی کسری بودجه باید گفت یک
بالهت بزرگ اس��ت که در ونزوئال هم انجام شد
و جز ونزوئال ،ما تنها کشوری هستیم که چنین
سیاستی را بهکار بست ه است.
وی ادام��ه داد :از طرف��ی ه��م دیدی��م ک��ه
پولیس��ازی کس��ری بودج��ه و اوراق را یک��ی
دانس��تند که ط��رز تفکر نامربوطی اس��ت و در
علم اقتصاد جایگاهی ندارد .ش��وربختانه باوجود
غیرعلمی بودن این اندیشه وارداتی ،در کشور ما
این نگاه نفوذ پیدا کرده است.
س��عدوندی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :در
نهایت باید بگویم اگر این س��وءتدبیرها نباش��د
چه بس��ا نرخ تورم در سال آینده بهمراتب کمتر
از ۳۰درصدی باش��د که صندوق بینالمللی پول
برای س��ال  ۲۰۲۱پیشبینی ک��رده ،اما باوجود
ش��رایط فعلی حتی ممکن است وضعیت بدتر از
امروز هم باشد.

ج��اری را  ۵۲.۷میلیارد دالر و واردات در این س��ال را  ۵۶.۲میلیارد دالر
برآورد و پیشبینی کرده صادرات به  ۵۴.۸میلیارد دالر و واردات به ۵۳.۲
میلیارد دالر برسد.
تراز حس��ابهای جاری ایران در سال  ۲۰۲۰به منفی  ۳.۱میلیارد دالر
رسیده و پیشبینی شده این تراز به مثبت  ۲میلیارد دالر برسد .همچنین
بهگفته این نهاد بینالمللی روند نزولی ذخایر ارزی ایران متوقف ش��ده و
در پای��ان این س��ال حجم ذخایر ارز و طالی ای��ران به  ۱۰.۵میلیارد دالر
میرس��د .نرخ رش��د نقدینگی نیز از  ۲۲.۸درصد ب��ه  ۳۰.۹میلیارد دالر
خواهد رسید.

دادههای آماری ما دقیق نیست
نیما آگاهی ،کارشناس مس��ائل اقتصادی با اشاره
به مس��ئله دادهه��ای آماری ک��ه در اختیار صندوق
بینالمللی پول ق��رار میگیرد ،عنوان کرد :نهادهای
بینالمللی بهدلیل نبود دسترسی کامل به دادههای
واقعی آم��اری در زمینه اقتصاد ای��ران ،مجبورند به
گزارشهای رسمی ارائه شده از طرف دولت یا بانک
مرکزی رجوع کنند.
وی در ادامه اضافه کرد :این مس��ئله باعث ش��ده در برخی
مقاط��ع گزارشهایی که مثال صن��دوق بینالمللی پول درباره
اقتصاد ما منتشر میکند ،دچار انحرافاتی باشد .البته برداشت
و تحلیلی که ارائه میکنند ،منطقی است اما باید این را هم در
نظر داشت که دیتای دقیقی در اختیارشان نیست.

 هدفگذاری تورم  ۲۲درصدی

آگاه��ی ضمن اش��اره به هدفگ��ذاری بان��ک مرکزی برای
تورم در س��ال جاری به
گفت :در س��ال جاری ،هدف
بانک مرکزی در زمینه تورم ۲۲درصد اعالم ش��ده ،اما مشکل
اینجاست که با وضعیت کنونی تا پایان سال امکان رسیدن به
تورم ۲۲درصدی تقریبا دور از ذهن است ،به همین دلیل است
که معتقدم دادههایی که ارائه میشوند خیلی دقیق نیستند.

 داستان متفاوت تولید ناخالص داخلی

ای��ن تحلیلگر اقتصادی پیشبینی صن��دوق بینالمللی پول
از رش��د تولی��د ناخالص داخلی ایران در س��ال آینده میالدی
را واقعبینانه دانس��ت و گفت :درباره  GDPداس��تان مقداری
متفاوت اس��ت .اینکه ما میبینیم هم نهاده��ای بینالمللی و
ه��م مراجع داخلی ما را کمی از رکود جهانی مصون میدانند،
بهدلیل نزول بیش از حدی اس��ت که در دو سال اخیر تجربه
کردهایم .در واق��ع  GDPما به اندازه کافی افت کرده و دیگر
جای افت بیش��تر ندارد ،ب��ه همین دلیل اس��ت که حتی در
ش��رایط بحران کرونا هم اقتصاد ما آس��یب کمتری نسبت به
سایر نقاط دنیا متحمل شده است.

وی ادام��ه داد :در نهایت پیشبینی میکنم که در
زمینه تورم وضعیت چندان خوبی نخواهیم داش��ت
اما در زمینه تولید ناخالص داخلی ( )GDPاحتماال
پیشبینی صندوق بینالمللی درست خواهد بود.

 پیروی از سیاستهای صندوق

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای
گزینشی سیاستهای صندوق بینالمللی پول توسط
مقامات ایرانی ،عنوان کرد :مشکل اینجاست که ما راهکارهای
پیشنهادی را بهصورت گزیده انتخاب و اجرا میکنیم؛ در واقع
دس��تورالعملهای صندوق بینالمللی پول را نه به شکل کامل
و دقی��ق انجام میدهیم و نه کامال از آنها دوری میکنیم! این
انتخاب گزینش��ی باعث ش��ده ما یک برنامه مشخص نداشته
باشیم.
او ضم��ن تاکی��د بر ل��زوم طراحی ی��ک برنام��ه اقتصادی
مش��خص ،اظهار کرد:به اعتقاد من باید برای بعد از انتخابات
ریاس��تجمهوری امریکا یک برنامه اقتصادی منسجم داشته
باش��یم؛ یا باید به این س��مت برویم ک��ه در مجموعه تجارت
جهان��ی جایی به خودمان اختص��اص دهیم که در این صورت
بای��د با دنیا تعامل بس��یار بیش��تری داش��ته باش��یم .یا اگر
میخواهیم مستقل حرکت کنیم هم باید سناریوی مشخصی
را برای خودمان طراحی کنیم تا چش��مانداز اقتصادی کش��ور
نیز مشخص شود.
آگاه��ی در پای��ان با انتق��اد از تغییر رویهه��ای گاه و بیگاه
اقتصادی در کش��ورمان ،به
گفت :متاسفانه ما در یک
دوره ریاس��تجمهوری یک برنامه را پیگی��ری میکنیم اما با
روی کار آمدن دولت بعدی کال سیاس��تهای اقتصادی تغییر
میکند و مس��یر از اس��اس عوض میش��ود .این مسئله باعث
میش��ود اقتصاد ما غیرقابل پیشبینی ش��ود .چنین شرایطی
برای س��رمایهگذار بدترین حالت ممکن است ،چراکه سرمایه
ترسو است و باید از آینده تصور دقیقی داشته باشد.

تا دیر نشده راهکارهای صندوق را متوقف کنیم
حسین نمازی ،اقتصاددان در تحلیلی از وضعیت امروز اقتصاد
کش��ور و معضالت آن بهویژه درباره گرانیها و نرخ دالر ،معتقد
اس��ت ریش��ه این معضالت در س��ال  ۷۸و برنامه سوم توسعه
اس��ت که مس��ئوالن دولت وقت اجرای راهبردهای پیشنهادی
صندوق بینالمللی پول را آغاز کردند .این اقتصاددان با انتشار
متن بلندی درباره ش��رایط اقتصادی کنونی کش��ور ،به انتقاد
از سیاس��تهای دول��ت پرداخته که در ادام��ه خالصهای از آن
را میخوانید.
در تحلیل ش��رایط اقتصادی کش��ور عالوه بر لزوم بررس��ی
نقش سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده و حاکم بهعنوان محور
اصلی ،بررسی عوامل موثر و تعیینکنندهای مانند نظام مدیریت
کش��ور ،مدیری��ت تصمیمگیری اقتصادی ،س��اختار اقتصادی
کش��ور و عوامل سیاس��ی و اجتماعی ضروری است .همچنین
شناخت بستری که فعالیتهای اقتصادی در آن جریان دارد از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،زیرا ش��رط الزم برای موفقیت
سیاس��تهای اقتصادی بستر مناس��بی است که سیاستهای
اقتصاد را به هدف برساند.
نقش عوامل بازدارندهای مانند اختالس ،ارتشا ،کالهبرداری،
فق��دان وجدان کاری و نبود صداقت در ش��کلگیری ش��رایط
اقتصادی غیرقابلانکار است.

 بخش اول :مهمترین مشکالت اقتصادی

باتوج��ه به آنچه در مقدمه توضیح داده ش��د در این گزارش
تحلیل تمامی مش��کالت س��اختاری و عناصر بنیان اقتصادی،
موردنظ��ر نیس��ت ،بلکه اهم مش��کالت ملموس��ی که موجب

فش��ارهای اقتص��ادی و اجتماع��ی در جامع��ه ش��ده و
مخاط��رات جدی را بهدنبال دارد مورد توجه قرار گرفته
است.
در اینجا به ذکر  3مورد اکتفا میشود:
 -۱افزای�ش س�ریع و غیرمتعارف ن�رخ کاالها و
خدمات و فقدان نظارت دولت:
ای��ن افزایش در بس��یاری از موارد تناس��ب چندانی با
افزایش هزینه تولید ندارد و بهصورت جهش��ی انجام میش��ود.
متناس��ب نب��ودن رون��د افزایش قیمته��ا با افزای��ش درآمد
حقوقبگیران و روزمزدها موجب کاهش مس��تمر قدرت خرید
صاحبان درآمد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط
جامعه و افزایش بیشتر اختالف طبقاتی شده است .خأل نظارت
و کنترل محس��وس و موثر دولت در این زمینهها دیده میشود
که سواالت وانتقاداتی را نیز در پی داشته است.
 -۲افزایش نامتناسب نرخ ارز و بیثباتی آن:
واگذاری ش��کلگیری نرخ ارز به مکانیس��م ب��ازار و افزایش
نامتناس��ب آن ب��ا ق��درت خرید ری��ال تاثیر منفی ب��ر تولید و
اش��تغال داشته و موجب افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول
مل��ی میش��ود که دوباره زمینه را ب��رای افزایش بعدی نرخ ارز
فراهم میسازد.
 -۳واردات بیرویه:
این مشکل به لحاظ گستردگی ،تاثیرات منفی زیادی بر تولید
و اشتغال داشته و مشکالت زیادی برای موسسات تولیدی ایجاد
کرده یا آنها را به تعطیلی کشانده است.

سخن پایانی...
� بخ�ش دوم :ارتب�اط مش�کالت ب�ا
سیاستهای اقتصادی مصوب

ش��ناختن منشأ ش��رایط موجود اقتصاد کشور
ش��امل س��ه موردی که بهعنوان نمونه در بخش
اول توضیح داده ش��د عالوه بر اینکه به ش��ناخت
بیش��تر وض��ع موجود کمک میکند ،ب��رای ارائه
راهح��ل و برونرفت از این ش��رایط نیز ضروری و
اجتنابناپذیر است .کمتر کسی میداند که این شرایط محصول
قوانین و مصوباتی اس��ت که از س��الها قبل به توصیه صندوق
بینالملل��ی پول آگاهانه به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی،
دولت و مراجع ذیربط رسیده است .توضیح مختصر آن که در
اردیبهشت س��ال ( ۱۳۷۸آپریل  )۱۹۹۹متن توافقنامهای بین
ایران و صندوق بینالمللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف
ایران به امضای رئیس کل بانک مرکزی ،معاون رئیسجمهوری
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی
برس��د و آقای میشل کامدسو مدیر صندوق نیز آن را امضا کند.
این توافق باوجود توجیهاتی که برای امضای آن میشد ،به لحاظ
تعهداتی که برای دولت ایجاد میکرد امضا نشد اما بانک مرکزی
با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل
 17مورد میش��د ،در رهنمودهای قانون برنامه پنجساله سوم و
در تبصرههای بودجه سال  ۷۸و مصوبات دولت گنجاند و بر این
اس��اس جدولی با عنوان جدول مقایسه سیاستهای اقتصادی
تهیه کرد که هر یک از پیش��نهادهای صندوق و مقابل آن متن
قانون مصوب یا مصوبه هیات دولت و آدرس آن مقایسه شده بود.

کارشناس��ان ایرانی هرگاه گزارش��ی
ازسوی نهادهای بینالمللی (اقتصادی،
سیاس��ی ،حق��وق بش��ری و )...درباره
کش��ورمان منتشر میش��ود ،با تکیه بر
موض��وع همکاری نکردن مراجع آماری
داخل��ی ب��ا نهادهای��ی مانن��د صندوق
بینالملل��ی پول یا بانک جهانی در دقت
این تحلیلها تش��کیک کردهاند ،این در
حالی اس��ت که بس��یاری از کشورهای
جهان با اس��تفاده از همین گزارشها و
تحلیلهای��ی که نهادهای بینالمللی به
رایگان در اختیار دولتها قرار میدهند،
چش��مانداز اقتصادی یکساله کشور را
ترس��یم و ب��ا اس��تفاده از آن اق��دام به
طراحی برنامهای منسجم برای پیشبرد
اهداف ملی و بینالمللی خود میکنند.
اما این مس��ئله درباره کشور ما صدق
نمیکند زیرا همانطور که گفته ش��د به
بهانه حفظ اص��ول امنیت ملی ،همواره
از هم��کاری ب��ا این نهاده��ا خودداری
کردهایم و طبع��ا خروجی گزارشهای
ای��ن مراجع نیز نمیتوان��د منبعی قابل
اتکا برای ترس��یم نقش��ه راه یک کشور
باشد.

