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» نرخ ارز«با هر تصوری از شرایط اقتصادی یک کشور معین و با هر رویکرد نظری به مسایل اقتصادی،  

» کلیدی های  قیمت« و به تعبیر اقتصاددانان توسعه جزو ،در زمره متغیرهای بسیار مهم قرار گرفته

باتوجه به شرایط خاص یک اقتصاد در حال توسعه مانند اقتصاد ایران از یک سو و نیز . شود محسوب می

سازی و تعهد دولت نسبت  ریزی توسعه که عبارت از شفاف های برنامه با توجه به یکی از مهمترین فلسفه

ینده برای عامالن  نسبت به آبخشهای اساسی در جهت ایجاد یک فضای اطمینان  گیری به سمت

های کلیدی، به ویژه نرخ    در زمینه قیمتدولتهای  گیری   ضروری است که جهت،اقتصادی از سوی دیگر

گیری درباره آن به توافق   و نظام تصمیممطرح شده،ارز، به روشنی و با شفافیت کامل در سند برنامه 

  .دیگری بودچیز اما آنچه در عمل مشاهده شد، . رسیده باشند

نهایت در ای  ها و رهنمودهای کلی که اشاره در مجموعه اسناد برنامه سوم، جز در بخش خط مشی

واضح و صورت کید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی آمده بود، چیز دیگری به أ تبهاختصار و ایجاز 

به  - 9 فصل -مستقلی فصل در متن الیحه تقدیمی دولت نیز با آنکه .شد شفاف مشاهده نمی

و نگاه » نرخ ارز« درباره مستقلی هیچ بحث روشن و های پولی و ارزی اختصاص یافته بود، عمالً تسیاس

ای به   بحث از تشکیل کمیته،85 و 84  موادتنها در الیحه مزبور در. برنامه سوم به آن وجود نداشت

ییس کل بانک  بازرگانی، امور خارجه، ر، دارایی وریاست رییس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی

ت وزیران، أمرکزی جمهوری اسالمی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هی

مطرح »  تشویق خرید کاال و خدمات از داخل کشورارز وتنظیم و ایجاد تعادل در بازار «به منظور 

نامه اجرایی برای مشخص کردن   آیین نیز بحث از لزوم تهیه یک 85 در ماده. ) الیحه برنامه84ماده (،شد

های نرخ ارز به خزانه و نحوه پرداخت به  التفاوت گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه نحوه تصمیم

 .به میان آمده بود... ، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و  ربط دستگاه اجرایی ذی

یشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و سازوکار تنظیم بازار کاالهای مذکور بنا به پ

» تلویحاً« دولت ،شود در این دو ماده همان طور که مشاهده می. ت وزیران مطرح بودأبودجه و تصویب هی
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انداز آن  و چشم» نرخ ارز«نظام چند نرخی را برای ارز به رسمیت شناخته ، اما کماکان بحثی مشخص از 

 .مطرح نیستهای برنامه  طی سال

در سند الیحه برنامه سوم توسعه » نرخ ارز«ای که راه را برای استنباط نوع نگاه برنامه به  تنها نکته

از . سازد، جداول پیوست الیحه است  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران هموار میاقتصادی، 

بینی هزینه مصرف  گذاری، پیش ایهبینی تولید و سرم که به ترتیب شامل پیشمذکور گانه  نهمیان جداول 

بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم،  بینی منابع و مصارف ارزی، پیش های خصوصی و  دولتی، پیش بخش

بینی  های بودجه عمومی دولت، پیش بینی درآمدها و هزینه بینی عرضه و تقاضای نیروی کار، پیش پیش

بینی وجوه واریزی به   صادرات نفت خام و پیشبینی درآمد ارزی حاصل از های عمومی دولت، پیش هزینه

 6 و 3های انرژی بود، به طور مشخص جداول شماره   خزانه از محل درآمد حاصل از اصالح قیمت حامل

های برنامه درباره نرخ ارز فراهم  گیری کنند که درک اجمالی از جهت کمک میاند،  در زیر ارایه شدهکه 

 سیاست شفاف سازی تصمیمات در متن سند قانون برنامه حذف  گرچه هر دو جدول در راستای.آید

 !شدند

 

                  بینی منابع و مصارف ارزی در الیحه پیشنهادی دولت  پیش-3جدول شماره 
 )دالر میلیون(

 
 سال
های  سال جمع 1383 1382 1381 1380 1379 1378 شرح

 برنامه
        مصارف ارزی

 112437 25558 23946 22313 20894 19726 16990 واردات کاال و خدمات
 92769 21082 19755 18410 17242 16280 13817 کاال

 19668 4475 4191 3903 3652 3446 3173 خدمات
        یمنابع ارز

 105647 23857 22797 21079 19500 18414 18152 صادرات کاال و خدمات
 64149 13549 13091 12543 12319 12647 12921  نفت و گاز و فرآورده

 34773 8800 8257 7188 5947 4581 3908 غیرنفتیکاالهای 
 6725 1508 1449 1348 1234 1186 1323 خدمات

 6790 1701 1149 1234 1394 1312 - سایر منابع
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 های بودجه عمومی دولت در الیحه برنامه سوم بینی درآمدها و هزینه  پیش-6دول شماره ج
 )میلیارد ریال (

 جمع برنامه 1383 1382 1381 1380 1379 1378 سال
رشد 

 متوسط
 )درصد(

 8/20 1/374456 21/99461 98/84821 57/70993 9/62298 48/56880 38640 درآمد نفت
 4/2 5/99179 9/21144 9/20262 6/19351 4/19013 8/19406 9/18790 درآمد ریالی صادرات نفت خام

درآمد ریالی صادرات 
 -7/10 4/13081 2/2566 5/2646 3/2599 8/2543 6/2725 7/4519 های نفتی فرآورده

 6/37 2/262195 2/75750 5/61912 7/49042 7/40741 1/34748 3/15329 درآمد حاصل از فروش ارز
 2/23 254500 8/72718 1/60130 6/49386 3/40060 32204/.2 25600 درآمدهای مالیاتی

 3/13 6/167538 2/49364 1/38869 9/32160 6/26810 9/20963 26486 سایر درآمدها
درآمد افزایش قیمت 

 - 9/33046 1/11772 5/7564 1/6028 7/4323 5/3358 - های انرژی حامل

سازی مصرف  هعوارض بهین
 - 5/16360 9/5214 4/4033 6/3095 5/2315 1/1701 - انرژی

 4/1 2/118131 2/32377 2/27271 2/23037 4/19541 3/15904 26486 سایر
 5/19 7/796494 2/221544 1/183821 152541 8/128539 6/110048 90726 کل درآمدها
 6/19 7/804079 2/223604 1/185671 154031 8/129784 6/110988 91526 *ها کل هزینه

 8/18 9/591042 156481/.2 2/136083 7/114907 5/98488 3/85082 8/66034 های جاری هزینه
درآمد و  کمک به خانوارهای کم

 - 27160 9680 6220 4950 3550 2760 - پذیر های آسیب گروه

بهبود کیفیت ارایه خدمات 
 - 41840 13750 10680 7090 5470 4850 - دولتی

 15 9/522042 2/133051 2/119183 7/10267 5/89468 3/77472 8/66034 های جاری سایر هزینه
 4/21 8/213036 67123 9/49587 3/39123 3/31296 3/25906 2/25491 های عمرانی هزینه

موضوع تبصره (عوارض انرژی 
 - - - - - - - 8/7326 ) قانون برنامه دوم19

 - 5/16360 9/5241 4/4033 6/3095 5/2315 1/1701 - سازی مصرف انرژی بهینه
های  اعتبارات خاص طرح

 - 22100 12595 4855 2450 1200 1000 - اشتغالزا

 1/22 3/174576 1/49313 5/40699 7/33577 8/27780 2/23205 4/18164 سایر اعتبارات عمرانی
 8/20 -7585 -2060 -1850 -1490 -1245 -940 -800 کسری بودجه

 . بینی شده در برنامه سوم محاسبه شده است های عمومی به قیمت ثابت و نرخ تورم پیش بینی هزینه های جاری و عمرانی براساس پیش  در این جدول هزینه*
 

کنندگان الیحه برنامه، یک روند صعودی  شود، تدوین  مشاهده می3همانگونه که از جدول شماره 

 میلیون دالر 16990 که از رقم ،اند های برنامه در نظر گرفته  سالها و خدمات در طی برای واردات کاال

. رسد می) 1383( میلیون دالر در سال پایانی برنامه سوم 25578سال پایانی برنامه دوم به رقمی معادل 

 18172 در آن جدول با منابع ارزی که براساس جدول مزبور از رقم ذکر شدهمقایسه مصارف ارزی 

 به روشنی ،رسد  میلیون دالر در سال پایانی برنامه می23857 شروع و به 1378سال میلیون دالر در 
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حکایت از آن دارد که قرار نیست به سبک گذشته منابع رو به تزایدی از ارز در خدمت سیاست فروش 

ت قرار اسدهد که   نشان می6ی به جدول شماره ه اما نگا.تر در بازار غیررسمی قرار گیرد ارز گران قیمت

 به رقمی معادل ،1378 میلیارد ریال در سال 3/15329درآمد حاصل از فروش ارز از رقمی معادل 

به عبارت دیگر در اثر فروش مقادیر معینی ارز طی این .  برسد1383 میلیارد ریال در سال 2/75750

 .یابد  برابر افزایش می5ها، درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز نزدیک به  سال

 به 29کشور، در نهایت بندی در تبصره کل   1380 دیگر در زمان بررسی الیحه بودجه سال از طرف

 .در حکم یک الزام قانونی برای دولت درآمدیید شورای نگهبان أتصویب رسید که با ت

دولت مکلف «:  کل کشور آمده است1380 قانون برنامه بودجه سال 29تبصره » ث«براساس مفاد بند 

های کارشناسی، مقدمات قانونی و امکانات اداری   با انجام مطالعات و بررسی1380ل سال است در نیمه او

 کل کشور را بر مبنای نرخ 1381و مالی الزم برای یکسان سازی نرخ ارز را فراهم و الیحه بودجه سال 

 :یکسان ارز به مجلس ارایه کند، به طوری که

های   و سال1381جمهوری اسالمی ایران در سال های دولت به بانک مرکزی   باعث افزایش بدهی-1

 .بعد نشود

 . افزایش نیابد،مین شده استأ نرخ کاالهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی ت-2

 .های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد  تعادل تعرفه-3

 .نفتی را فراهم سازدهایی را اتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی و صادرات غیر  سیاست-5

 دولت را به اتخاذ تدابیری گانه مزبور، عمالً پنج پایبندی به رهنمودهای ،شود همانگونه که مالحظه می

ی اقتصادی و گذار سیاستدر حالی که مسایل نانوشته . خواند در جهت تقویت ارزش پول ملی فرا می

 در این میان این دولت و .کند رز اقتضا میهای دیگری را در مورد نرخ ا گیری اقتصاد سیاسی ایران جهت

گیری خود، در واقع  بایست با انتخاب نوع جهت ی اقتصادی کشور است که میگذار سیاستنظام 

 .ها و ترجیحات خود را مشخص سازد اولویت
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 مطالعه خاصی که ،1380 این بود که با وجود تصریح قانون بودجه سال ،آنچه که در عمل اتفاق افتاد

 را فراهم آورد، صورت 29های پنج گانه مورد نظر بند ث تبصره  های اولیه برای تحقق شرط ناطمینا

 موجب شد که به به عالوه انتخاب نرخی نزدیک به باالترین سطوح قیمت ارز در بازار آزاد عمالً. نگرفت

 مؤثر  که نرخ در حالی.سازی نرخ ارز سیاست تضعیف ارزش پول ملی در دستور کار قرار گیرد نام یکسان

گیری نرخ   یک باره در اثر این نحوه تصمیم، تومان بود500 حول و حوش 1380 و 1379های  ارز طی سال

 به ، درصد60 تومان افزایش یافت یا به عبارت دیگر یک تضعیف جدید نزدیک به 300مزبور نزدیک به 

ارب طوالنی تاریخی در ال اساسی این است که چرا با وجود تجؤس. ارزش پول کشور تحمیل گردید

 تا 1368های   و نیز تجربیات کشورمان طی سال1990 و 1980های  کشورهای در حال توسعه در دهه

 . دولت تصمیم به آزمون مجدد این سیاست گرفت،1373

هوس به ل اقتصادی را وؤای است که هر مس ی این سیاست به اندازهها واقعیت این است که اغواگری

کنند که تحت شرایط خاص در اثر اقدام به این  بینی می های مرسوم پیش نظریه. دازدان آزمون مجدد می

ها و خدمات تولید شده در   با ارزان شدن نسبی قیمت کاال،سیاست در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه

ر ت همچنین به واسطه گران. یابد ها و خدمات، صادرات افزایش می داخل برای متقاضیان خارجی این کاال

های وارداتی در داخل کشور، تمایل به جایگزینی واردات در سطح اقتصاد ملی  شدن نسبی قیمت کاال

اگر شرایط الزم برای تحقق عملی این دو انتظار نظری فراهم باشد، معنای آن این  .یابد افزایش می

 واردات، تولید ملی دار خواهد بود که به سرعت هم به اعتبار افزایش صادرات و هم به اعتبار کاهش معنی

نتیجه  .ها نیز بهبود چشمگیر پیدا خواهد نمود به صورت جهشی افزایش یافته و در کنار آن تراز پرداخت

 اما نتایج علمی این 1.طبیعی این دو تحول آن است که سطوح اشتغال و رفاه ملی نیز افزایش پیدا کند

. بینی شده بوده است عکس انتظارات نظری پیش های جهانی دقیقاً سیاست در اکثر قریب به اتفاق تجربه

زیرا شرایطی که نظریه براساس  آن چنان انتظاری را ایجاد کرده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه 

 .در کوتاه مدت و حتی گاه میان مدت نیز دست یافتنی نیست
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» و نرخ واقعی ارزگذاری  تعدیل ساختاری، سرمایه«برای مثال در یک گزارش پژوهشی تحت عنوان 

اردو فیانی از دانشگاه جان هاپکینز تهیه شده، با مطالعه ککه توسط جیم دیملو از بانک جهانی و ری

چنین نتیجه گرفته شده است که ، 1990 تا 1965های   کشور در فاصله زمانی سال83لی متجربیات ع

تهی نشده، بلکه در عمل به کاهش کاهش ارزش پول ملی نه تنها به بهبود تراز بازرگانی این کشورها من

 2.دار تولید ملی نیز انجامیده است معنی

ها که به همراه خود گسترش و تعمیم فقر و بیکاری و بدهی  طبیعی است که اجرای این سیاست

هایی که در   برای مثال بررسی. آورد، آثار و پیامدهای سیاسی خاص خود را نیز داشته باشد خارجی را می

دهد که هفت دولت بعد از اقدام به تضعیف  ر کشورهای جهان سوم صورت گرفته، نشان میاین زمینه د

غیر از تضعیف ارزش نیز  بسیاری از عوامل دیگر البته بدیهی است . اند ارزش پول ملی، سرنگون شده

 1965 از جمله این هفت کشور، کاستاریکا و کلمبیا در سال -ندا  در این جریان نقش داشتهپول ملی

 ارزش پول ملی خود را 1965فیلیپین هم که در سال . هستند که هر دو با تعویض دولت مواجه شدند

 .کاهش داد، شاهد از قدرت افتادن رییس جمهور مکاپال بود

در پرو و اکوادور نیز بعد از اعمال این سیاست، تغییراتی در دولت به وجود آمد و در مجلس کانادا نیز 

حزب کنگره هند نیز در سال . را را پس از اعمال این سیاست از دست دادندکاران اکثریت آ محافظه

مطالعه نشان . تر است له برای وزرای دارایی وخیمأاما مس.  قدرت را برای یکسال از دست داد1966

 نفر از این وزرا 7اند،   نفر از این وزرا یکسال پس از کاهش ارزش پول ملی سقوط کرده14دهد که  می

جنوبی    نفر دیگر در کشورهای آرژانتین، کلمبیا، هند، کره7اند، اما   عوض شدهبینها تغییر کاهمزمان ب

های خود باقی بمانند و از   با وجود عدم تعویض دولت نتوانستند در شغل،پاکستان و فیلیپین) دو مرتبه(

 3.کار بر کنار شدند

قریب به اتفاق آنها در کشورهای در گفتیم که تحقق آن انتظارات نظری به شروطی بستگی دارد که 

های کشور  برای مثال، الزمه افزایش تقاضای خارجیان برای کاال. حال توسعه از جمله ایران وجود ندارد
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افزاری و نهادی  افزاری، سخت های نرم  این است که ظرفیت،مبادرت کننده به تضعیف ارزش پول ملی

دت وجود داشته باشد و اقالم صادراتی نیز از کشش م الزم برای گسترش تولید و صادرات در کوتاه

 همچنین الزمه کاهش واردات در اثر کاهش ارزش پول ملی آن است که .قیمتی متناسب برخوردار باشند

مدت وجود  های وارداتی، امکان تولید در داخل برای جایگزینی واردات در کوتاه اله اول برای کادر درج

 به طوری که برای باشند،های ضروری   در زمره کاال نبایدای وارداتیه ضمن آنکه کاال. داشته باشد

های الزم  صرفنظر کردن از واردات آنها در صورت افزایش قیمت و عدم امکان تولید در داخل، زمینه

گردد که انتظارات نظری مزبور محقق نشود، اما در عوض  شرایط موجب میاین فقدان  .وجود داشته باشد

 .های مولد ظاهر گردد جدید در سطوح ملی و بخشمشکالت مشکالت تشدید گشته و طیف وسیعی از 

گردد، در تجربه ایران طی روند فزاینده تضعیف ارزش پول ملی، نه  تا آنجا که به سطح ملی باز می

ترین شرایط بحرانی بدهی خارجی را در طول  سابقه ها بهبود نیافت، بلکه کشورمان بی  تنها تراز پرداخت

ه دولت صاحب همچنین در اثر تضعیف ارزش پول ملی، با وجود آنک. صد سال گذشته تجربه نمودیک

انحصاری ارزهای حاصل از صدور نفت بود، با وجود افزایش چند دهه برابری درآمدهای ریالی ناشی از 

 تا 1368های  تر ارز در کوتاه مدت، نه تنها وضعیت مالی دولت بهبود نیافت، بلکه طی سال فروش گران

 برابر شد، ضمن آنکه بدهی 8 بدهی ریالی دولت به سیستم بانکی ، یعنی در یک دوره هشت ساله1375

 . برابر گردید23های دولتی به سیستم بانکی طی همین مدت بالغ بر  شرکت

ها و  شود، ممکن است تصور شود که افزایش چشمگیر قیمت تا آنجا که به بخش کشاورزی مربوط می

ه دالیل متعدد ها بنا ب اما واقعیت. های تولید را تقویت کند از جمله قیمت محصوالت کشاورزی انگیزه

 .دهد له را نشان میأ به روشنی این مس1نمودار شماره . حکایت از نامربوطی این دو روند دارند

  1نمودار شماره 
  رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی–رشد قیمت محصوالت کشاورزی 
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 .1381ها، وزارت بازرگانی  متها، سازمان بازرسی و نظارت بر قی گزارش بررسی دالیل افزایش سطح عمومی قیمت: مأخذ

 

، یعنی دوره اصرار دولت وقت به استمرار سیاست 1367-73براساس شواهد موجود طی دوره 

 درصد آن به بخش 8/5 درصد تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور، تنها 100 از ،تضعیف ارزش پول ملی

 27ص داخلی کشور حدود کشاورزی اختصاص یافته است، در حالی که  سهم این بخش در تولید ناخال

 درصد صرف 6/2 تنها ، از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی1373همچنین در سال . درصد بوده است

 8/21های غیرکشاورزی بالغ بر  تشکیل سرمایه در آن بخش شده است، در حالی که این نسبت در بخش

های موجود  ساالنه سرمایهگذاری در این بخش حتی استهالک  به عبارت دیگر سرمایه. درصد بوده است

جه طبیعی این وضعیت، همان چیزی است که در سند پیوست ی یک نت4.دهد در بخش را نیز پوشش نمی

 به عبارت 5.نام برده شده است» بحران مکانیزاسیون« برنامه سوم توسعه کشور از آن با عنوان 2شماره 

ده است که در آستانه قرن بیست و یکم های نادرست دولت در زمینه نرخ ارز موجب گردی دیگر، سیاست

فنی ابعاد  و  و سرعت و شتاب تحوالت علمی،شود یاد می» عصر دانایی«و شرایطی که از آن با عنوان 

ترین شرایط تاریخی خود  دارترین و پیچیده المللی به ریشه  و رقابت در سطح بین،ای یافته سابقه بی

های تولیدی براساس الگوهای کشاورزی چند  زگشت به سنت باازرسیده است، کشاورزان ایرانی ناگزیر 

اما باز هم این، همه داستان .  ببرند برای پیشبرد امور خود بهره... صد سال قبل شده و از گاوآهن و بیل و
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نیست؛ واقعیت این است که آثار و پیامدهای شرایط ایجاد شده برای این بخش تنها به خود آن محدود 

یند اگردد که این بخش نه تنها از انجام وظایف متعارف و مرسوم خود در فر ب می بلکه موج؛شود نمی

به طوری که . های مهمی را به سطح ملی تحمیل نماید ها و دشواری توسعه ملی باز ماند، بلکه چالش

 سازوکارهای ننظریه پردازان توسعه با نشان داد. گردد توسعه ملی در کلیت خود دچار اختالل می

 تشدید 8 تشدید بحران وابستگی فزاینده،7  تشدید بحران مشروعیت،6حران هویت،تشدید ب

های آمایشی و زیست محیطی در اثر   و باالخره تشدید بحران9ساالری دولتی های نظام دیوان ناکارآمدی

  های اند که از یکسو هزینه توجهی به بخش کشاورزی و جامعه روستایی، به روشنی نشان داده بی

ی به بخش کشاورزی و جامعه روستایی تنها به خود بخش محدود نبوده و به سطح ملی نیز توجه بی

ترین نقطه عزیمت برای حل و فصل همه مسایل و مشکالت و  کند، و از سوی دیگر مناسب تسری پیدا می

 .موانع توسعه ملی، بخش کشاورزی و جامعه روستایی است

 باید توجه دشت که در درجه ،شود زش پول ملی مربوط میله نوع نگاه دولت به ارأتا آنجا که به مس

های مولد را شامل  اول این آثار تنها به بخش کشاورزی و جامعه روستایی محدود نبوده و کل بخش

 در اینجا آگاهانه از طرح آثار این سیاست بر بخش صنعت که اگر بدتر از آنچه که بر بخش .شود می

 .از آن هم نیست، صرفنظر شده و به مجال دیگری واگذار شده استکشاورزی گذشته است نباشد، بهتر 

ای از  های آنها نیز به صورت مجموعه همچنین است وضعیت فقرای جامعه شهری که واکنش

 .اعتراضات گسترده در آن دوره ظاهر شد

های قبلی ایران که به محض صرفنظر کردن هر چند  له در تجربهأدر درجه بعدی توجه به این مس

های غیرمولد   های مولد بهتر و برای بخش قطعی دولت از این سیاست مخرب، روند اوضاع برای بخشم

 کشور 1374برای مثال براساس مندرجات گزارش اقتصادی سال . مل استأبدتر شده است، نیز قابل ت

ه  به روشنی آمده است که ب، توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است1375که در سال 

های مولد شروع به رشد کردند و در این میان رشد بخش  محض بروز ثبات نسبی در بازار ارز، بخش
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اند و در میان   های غیرمولد با کاهش رشد رو به رو شده به طور همزمان بخش. تر بود کشاورزی چشمگیر

که ر بوده است، ضمن آنت ها کاهنده آنها رشد زیربخش خدمات بازرگانی از سایر زیربخش

 .دهند داری افزایش نشان می های زیربنایی دولت نیز به شکل معنی گذاری سرمایه

 خوانده شده است، باتوجه به احتمال 1381 نرخ ارز در سال سازی اندازهای آنچه یکسان در باب چشم

 1375 تا 1368های  های پیشین، و به حکم تجربیات جهانی و تجربه سال زیاد تکرار تجربه تلخ آزمون

 :شورمان چند توصیه به نظام مدیریت اقتصادی کشور قابل ذکر استک

 ملی دولت  وهای اصالحی بومی ترین نقطه عزیمت برای پیگیری سیاست بخش کشاورزی مناسب -1

گری  های تصدی   درصد عامالن آن خصوصی هستند و دولت با حداقل دغدغه98 زیرا نزدیک به .است

ای و غیرمتناسب با مسایل و  های ترجمه لمانه را جایگزین سیاستهای اندیشیده و عا  تواند سیاست می

اندرکاران وزارت جهاد  ولیت متوجه دستؤدر این میان باالترین سهم مس. نیازهای این بخش سازد

های به طور مستقیم،  بایست از یک سو دقت نظر بیشتری نسبت به سیاست زیرا می. کشاورزی است

پذیری شدید  ه روستایی اعمال کنند و از سوی دیگر به واسطه آسیبمربوط به امر کشاورزی و توسع

ای  های نادرست کالن اقتصادی، ترتیبات نهادی و نظام کارشناسی خود را به گونه بخش از سیاست

الن ؤوتجهیز کنند که صدای نارسای کشاورزی و روستاییان مظلوم این دیار را به موقع به گوش مس

شدن تصمیمات کالن اقتصادی، آثار و پیامدهای احتمالی آن را بر روی جامعه برسانند و قبل از نهایی 

 .روستایی و بخش کشاورزی سنجیده و اعالم نمایند

مند  ای در ساختار قدرت بهره واقعیت این است که بخش کشاورزی از جایگاه و منزلت ویژه -2

های    و نه به خواسته،شود می به همین خاطر نه صدای روستاییان و کشاورزان به موقع شنیده .نیست

 درصد و در سال 70 بالغ بر 1365برای مثال در حالی که در سال . پذیرد آنها اعتنای جدی صورت می

اند، به تصریح اسناد   درصد شاغالن بخش کشاورزی به کلی بیسواد بوده48 هنوز بالغ بر 1375

های تکمیلی آموزش  شور، گسترش دوره کهای سه گانه توسعه کشور، همواره استراتژی محوری  برنامه
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گیری کشور، صدای بحران مکانیزاسیون را اول بار از درون جامعه  همچنین نظام تصمیم. عالی بوده است

های کار کشاورزی را چند برابر ساخته  با اینکه بحران مزبور، مشقت. روستایی و بخش کشاورزی نشنید

 توجه به اعتراض تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی که  بلکه صدای آن بحران از درون شهر و در.بود

های متعدد دیگر در این زمینه به روشنی حکایت از آن  مثال. محصوالتشان متقاضی نداشت، شنیده شد

های تخصصی معطوف به امور  دارد که ایجاد و تقویت نهادهای مدنی روستایی و کشاورزی در کنار تشکل

 تخصصی –های اختصاصی   در عین آن که ایجاد و گسترش رسانه.هاست یتمزبور در زمره مهمترین اولو

 و نباید این اقدامات به مثابه کاری ،روستایی و بخش کشاورزی نیز بسیار ضروری استثر برای جامعه ؤم

 .دادبه عنوان یک کار فوری و ضروری مورد توجه قرار باید آن را  بلکه  تلقی شود،در کنار کارهای دیگر

گیری کشور با حداقل اعتنا به مسایل  های بسیار، نظام تصمیم توجهی ها و بی کاری طه کمبه واس -3

های  برد و از این واقعیت غافل است که در همه جهان، هزینه این جامعه و بخش، کار خود را جلو می

 ،استاعتنایی به جامعه روستایی و بخش کشاورزی بر توسعه ملی تحمیل شده  بسیار گزافی از بابت بی

گیری  دستیابی به بلوغ فکری در این زمینه برای نظام تصمیم. هایی از آن نیز اشاره شد  به بخشکه قبالً

ی گذار سیاستبایست با مشارکت دولت، ستادهای تخصصی  کشور کار ضروری و عاجل است که می

در این زمینه توجه . ها سامان مناسبی یابد اندرکار توسعه روستایی و دانشگاه اقتصادی، نهادهای دست

 :به نکات زیر که چند سال پیش توسط یک استاد برجسته مطرح شده خالی از فایده نیست

 .ای در جهان وجود ندارد که بخش کشاورزی آن عقب مانده باشد  هیچ کشوری توسعه یافته–الف 

 .ای در جهان وجود ندارد که بخش کشاورزی آن پیشرفته باشد  هیچ کشور عقب مانده–ب 

 ،شود های معطوف به ارزش پول ملی و آثار آن بر بخش کشاورزی مربوط می  تا آنجا که به سیاست-4

ان گذار سیاستترین عرصه تمرکز انرژی و توان دولت و نظام  ترین، ارزشمندترین و فوری شاید مناسب

اخواران، ها و آثار منفی عملکرد رب کشور، ایجاد ترتیبات نهادی مناسب برای مهار زیاده خواهی

های فعال در بخش کشاورزی باشد که با کمترین زحمت و ریسک، باالترین سطوح  خران و واسطه سلف
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ویژگی مهم چنین رویکردی به مسایل بخش . کنند برخورداری از نتایج و دسترنج کشاورزان را تجربه می

 بیش و پیش از آن است که به روشنی مشخص خواهد کرد که بخش کشاورزی و جامعه روستایی ایران

 به اراده، بصیرت و سازمان مناسب نیاز دارد، تا در ،دولت نیازمند باشد» ریال«و » ارز«آن که به 

» به موقع دیدن«و » درست دیدن«ترین دوره زمانی قابل تصور دستاوردهای شگرف ناشی از  کوتاه

 .زدای و ملی آشکار سا مسایل بخش و جامعه روستایی را در سطوح بخشی، منطقه

 تهیه شده و در آن نسبت به عواقب سیاست 1380 مجموعه مقاالت حاضر، در نیمه دوم سال -5

در دستور کار » یکسان سازی نرخ ارز« تحت نام 1381تضعیف ارزش پول ملی که این بار و برای سال 

 .قرار گرفته است هشدارهایی داده شده است

مور پولی و مالی کشور در واکنش به هشدارهای اندرکاران ا یند تصویب سیاست مزبور، دستادر فر

ها و  کردند که به هیچ وجه نگرانی مشابه آنچه که در این مجموعه آمده است، مکرر تصریح می

هشدارهای مطرح شده موضوعیت ندارد و با تکرار انتظارات نظری از اعمال سیاست تضعیف ارزش پول 

شد، فرآیندهای تخصیص  ن سازی نرخ ارز نامیده میداشتند که در اثر آنچه که یکسا ملی، اظهار می

رسد و نگرانی از بابت آثار تورمی این سیاست  های رانت جویی به حداقل می تر شده زمینه منابع شفاف

های دولت در واکنش به  های منابع و تخصیص شد جابجایی  چرا که ادعا می.مورد بود نیز به زعم ایشان بی

بوده و بر حجم نقدینگی و رشد تورم نخواهد » حسابداری«های  بجایی در حد جااین سیاست صرفاً

ها و  در آخرین روزهای آماده سازی مجموعه حاضر برای چاپ و انتشار، اداره بررسی... اما. افزود

گزارشی  اقدام به انتشار 7/5/1381های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  سیاست

نموده که توجه به فرازهایی از آن برای درک » 1381نی متغیرهای مالی کشور در سال بی پیش«با عنوان 

 .گیری خالی از لطف نیست یند تصمیما مالی ایران در فر–بخشی از پیچیدگی مسایل اقتصادی 

 :در مقدمه گزارش مزبور آمده است
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رود که در   انتظار می،1381بینی متغیرهای اساسی مالی اقتصاد کشور برای سال  با بررسی و پیش«

بینی از محل درآمد و  سال جاری نیز همانند سال گذشته بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد پیش

فروش نفت در قالب بودجه دولت و بخشی از سایر درآمدهای غیرقابل تحقق دولت از محل منابع بانک 

بینی استمرار آن در سال  وضعیت عدم تعادل مالی طی دو سال گذشته و پیش. مین شودأمرکزی ت

 که با وجود شکاف نقدینگی بسیار باال طی دو ،جاری، وضعیت بالقوه تورمی در اقتصاد ایجاد خواهد نمود

های  النهایه عالیم و نشانه  علی،سازی نرخ ارز در شروع سال جاری سال اخیر و اعمال سیاست یکسان

 ». تورمی سال جاری منعکس خواهد ساختتر و بیشتری در روندهای  سریعخود را با شدت نسبتاً

مین أ به منابع بانک مرکزی جهت ت1381 این گزارش برای تعیین سطح نیاز بودجه سال 6در صفحه 

 درصد 80بینی شده  پیشدر سناریوی اول . مطرح شده است ، دو سناریومنابع ریالی حاصل از فروش ارز

 در بازار قابل فروش  را درصد میزان مورد نظر58ط  و در دیگری فق، به فروش برسدارز در بازار عمالً

 این گزارش غیرواقعی بودن آن 5 و 4 در صفحات ، سناریوی اول متکی به فروضی است که قبالًداند می

های موجود  بنابراین فرض دوم که حاکی از فقدان تقاضا برای ارز، با قیمت. در عمل نشان داده شده است

 شواهد دو ساله اخیر را نیز گزارش مزبور. شود تر ارزیابی می  محتمل،تدر حد نصاب مورد انتظار اس

کند که محتمل است که نزدیک به نیمی از منابع  در نتیجه تصریح می. ید فرض دوم دانسته استؤم

 و بنابراین در صفحه .مین مالی شودأناگزیر از سوی بانک مرکزی ت) درصد42(جه دریالی مورد نیاز در بو

 با رشد 1381 کشور در سال ،رده است که در صورت انتشار اوراق قرضه در حد سال گذشته گزارش آو7

هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 10 درصد و در صورت انتشار مبلغی معادل 9/48نقدینگی معادل 

 !! درصد برسد1/38جدید، رشد نقدینگی به سطح 

ب با محتوای این مجموعه آن باشد که ترین عبارت برای مشخص کردن نسبت این مطال شاید مناسب

البته با تذکر این مطلب که موارد مزبور تنها بخشی از آثار و پیامدهای سوء این !! آفتاب آمد دلیل آفتاب

ال این است که اگر به واقع در زمان مناسب به آن تذکرات ؤسیاست در سطح ملی است و نه همه آنها، س
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های سنگین در سطح    پرداخت این هزینه،گرفت ر خور صورت میو هشدارها با ضوابط علمی، عنایتی د

گیری داشته  تر در نظام تصمیم و اگر نهادهای تخصصی مدنی سهمی شایسته! ملی قابل پیشگیری نبود؟

 انداز آینده بهبود نخواهد یافت؟  چشم،باشند
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 : نوشت پی

 

  

                                                 
کننده درآمدهای دولت برای کشورهایی است که دولت در آنها از منزلت انحصاری کسب  اندازهای خیره اصلی اغواگری این سیاست، چشمالبته موضع  - ١

کند و درآمدهای سرشار موجب  داری پیدا می  از صدور کاالهای عمدتا تک محصولی برخوردار باشد که در اثر آن کسری بودجه کاهش معنیدرآمدهای ارزی ناشی
 .شود حقق مازاد منابع مالی دولت میت
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