
 

  
 ده یچک

د از آن کمـک گرفـت،       یـ افته، با ی توسعه ن  یل کشورها ی مسا ی بررس ی که برا  ی مهم یکردهایاز رو 
در . استز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد          ی ن یمت گذار یموضوع ق .  است یاسیله اقتصاد س  أمس

 موضـوع  ،ان مـراد نگارنـده از آن     یـ  و ب  یاسـ ی  مختلف از اقتصـاد س      یها ین تلق یی ضمن تب  1ن مقاله یا
ران و  یـ ت موجـود اقتصـاد ا     یروشن از وضع   یها  همراه با مثال   یاسیکرد اقتصاد س  ی با رو  یگذار متیق

زان دسـتمزد،   یـ  ، م  ی، کشـاورز  ی منابع و مخارج دولـت، مصـرف انـرژ         ، صادرات و واردات   یها نهیزم
  .، مورد کنکاش قرار گرفته استیست و کاهش ارزش پول ملیط زیمح

 .استن نوشتار یبخش ا انیز پای مطرح شده در جلسه نیها و پاسخ ها مشروح پرسش
 

 یاسیاقتصاد س: الف
کرد مرسـوم علـم اقتصـاد،       یتوان با رو   یافته نم ی توسعه ن  یاغلب صاحبنظران معتقدند در کشورها    

گـر کمـک    ی د یکردهـا ید از رو  یـ  بلکـه با   . قـرار داد   ی مورد بررس  یل را به اندازه ضرورت به خوب      یمسا
 .ابدیش یگرفت، تا گسترده و عمق شناخت افزا

 برخوردار بوده، یتر  گستردهر از اقبال نسبتاًی دو دهه اخ یکی که به خصوص در       کردهای از رو  یکی
 وجـود  یلفـ ت مخیها یتلق ا طرز یف  ی، تعار یاسیدرباره مفهوم اقتصاد س   .  است یاسیکرد اقتصاد س  یرو

 :ن هفت مورد عبارتند ازی ا.م کردی را به هفت مورد تقس توان آنهای میدارد که به طور کل
 یر منزل قـرار مـ  ی، در برابر مفهوم تدب   ین طرز تلق  ی در ا  یاسیمفهوم اقتصاد س  ): ی سنت یتلق(اول  

 .شمرد  و آن را با علم اقتصاد مترادف میردیگ
 یاز تلقـ   گسـترده تـر      ی، قـدر  ین طرز تلق  ی در ا  یاسیمفهوم اقتصاد س  ): یستی مارکس یتلق( دوم  

 بـه عنـوان مفهـوم       یاسـ یز اگـر چـه مفهـوم اقتصـاد س         ی ن یستیکرد مارکس یچون در رو  .  است یسنت
 ی که ناظر بر تحـوالت سـاختار       یخین حال، نگرش تار   ی در ع  یمترادف با علم اقتصاد مطرح است، ول      

   روبنا –ربنا  ینه ز یها در زم   ستی مارکس یادی بن ضفر شیالبته پ . گردد یسوم اضافه م  ر م یاست، به تلق  
 .اند  قابل مراجعهیستیک مارکسیآثار کالسنه اغلب ین زمی در ا.ده استی گرد ز در آن ملحوظین

له ابزارهـا و    یتـوان بـه وسـ      ی اسـت کـه بـر طبـق آن مـ           یکردی به عنوان رو   یاسیاقتصاد س : سوم
 یهـا  ر رفتـار  یـ  نظ یراقتصـاد ی غ ی، رفتارها ی اقتصاد یح رفتارها ی، عالوه بر توض   ی اقتصاد یها لیتحل
 ییکای آمردینه، تالش اقتصاددان شهین زمی برجسته در ا  ی از جمله کارها    .ن کرد یی را هم تب   یاسیس
 . است2 بکریگر

 است، کـه بـر طبـق آن        یل اقتصاد ی به عنوان نگرش خاص در مسا      یاسیمفهوم اقتصاد س  : چهارم
رسوم علـم اقتصـاد    میاه   نظریه خود را در چارچوب      یل اقتصاد ین مسا ییح و تب  ی توض یپژوهشگر برا 
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اغلب اقتصاددانان جامعـه شـناس و جامعـه شناسـان اقتصـاددان کـه بـه صـورت                   . کند یمحصور نم 
  1 .دنری گین گروه قرار می جزو ا،کنند یه می خود را ارایل های تحلیا رشته نیب

 انی، رابطه م  یاسیاقتصاد س ): یاسیرها در مورد مفهوم اقتصاد س     ین تعب ی از مشهورتر  یکی: ( پنجم
به عبـارت   . کند ی مطرح م  ی اقتصاد یها یریگ مید بر نقش قدرت در تصم     یکأاست و اقتصاد را با ت     یس
 دانسـته  ی و نهـاد ی اجتمـاع  یهـا  انیـ  عبـارت از مجموعـه جر      یاسـ یدگاه اقتصاد س  ین د یگر، در ا  ید
، یاسـ یا س یـ  ینفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصـاد         ی ذ یها ق آنها، گروه  یشود که از طر    یم
 2 .کنند یابع در جهت منافع  خود تالش منص می تخصیبرا

کنـد و   ی را مطـرح مـ     یدگاه خاصـ  یـ  و روش در اقتصـاد، د      یدئولوژیـ ان در کتاب ا   یکاتوز:   ششم
 :دیگو یم

 توان یش به حساب آورد که در چارچوب آن م  ی نگرش ژرف اند   یتوان نوع  ی را م  یاسیاقتصاد س «
 3 ».ل قرار دادیتر مورد توجه و تحلیادیت بن را به صوری اجتماع-یل اقتصادیمسا

 .کتر استی نزدین تلقی، به ایاسیاز مفهوم اقتصاد ستعریف مورد نظر این مقاله 
ک اسـت کـه بـه صـورت واکـنش در برابـر              یدتر اقتصاددانان نئوکالس  ی جد یاهناظر بر کار  : هفتم

 یهـا   تیهـا و محـدود     ییز نارسـا   ا یپردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفـع برخـ             هینظر
 یادیـ  بن ض فـرو  ی برخـ  یت شـناختن نادرسـت    ی مطرح شده و با به رسـم       یکی نئوکالس یاقتصاد سنت 

 بـه حـداقل   ی را به اعتبار ضرورت دخالت دولـت در اقتصـاد بـرا      یاسیک، اقتصاد س  یاقتصاد نئوکالس 
 .اند وجه قرار داده مورد تی عمومیها  و عرضه کاال4 از شکست بازاری ناشیرساندن آثار منف
دانیم، یکی از وجوه ممیزه الگوهای رفتاری در سطح کالن در کشورهای توسعه یافتـه                 چنانکه می 

 دهـد کـه تحـوالت       یشـرفته نشـان مـ     ی پ ی در کشـورها   یخیتجربه تار و توسعه نیافته این است که       
 ثبـات و    ی نـوع  ن خـاطر در آنجـا     ید به همـ   ی شا  و اند ت کرده ی تبع ی تحوالت اقتصاد  از، اغلب   یاسیس

 توسـعه   ی که در کشـورها    یدر حال .  وجود داشته است   ی اقتصاد یت در حوزه رفتارها   یاستمرار و امن  
 یحتـ .  بوده است  یاسی و مسلط عنصر س    یران، عنصر اصل  ی و به طور مشخص در ا      یافته به طور کل   ین

ند قـرن گذشـته      چ یط. افتی یر م یی تغ یاسی س یها یز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگون      یها ن  تیمالک
 .شده است یکرده و جا به جا م یم ها تغییر  حکومترییها با تغ تیدر کشورمان همواره مالک

ران ی در ا  ی و اقتصاد  ی اجتماع یها  حرکت یا، روح کل  ه  بیاز و نش  رها و ف    تفاوت یبا اغماض از برخ   
 یمت بـرا  یه عز ، نقط یاسی به قدرت س   یابین صورت بوده است که معموال دست      ی به ا  یخیبه لحاظ تار  
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4 - Market failure 



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
٣

 ی صـنعت  ی که در کشـورها    یدر حال . آمده است  یگر قدرت به حساب م    ی د یها  به حوزه  یدست انداز 
 . عکس آن اتفاق افتاده استقاًیدق

 از  یم کـه انـدک    ی کنـ  ید تـالش مـ    یـ آ یان م ی به م  یاسین بحث هر گاه صحبت از اقتصاد س       یدر ا 
 را در ی، اجتمـاع ی تحـوالت اقتصـاد  یا ا رشتهک نگاه فریم و با ی اقتصاد مرسوم فراتر رو  یها محدوده

 از آن است که     یشمار حاک  ی ب یرا شواهد تجرب  یز. میح بده یران توض یافته مثل ا  یک ساخت توسعه ن   ی
 در دو حـوزه  یاسیکرد اقتصاد سیران در چارچوب روی به اقتصاد ا –ان  یر کاتوز ی به تعب  - نگرش ژرف   

 .ار راهگشا باشدیتواند بس ی می و عملینظر
ر ی را به تعب   ی اقتصاد یم رفتارها یتوان یآورد که م   ی به وجود م   ییکرد فضا ین رو ی، ا یدر حوزه نظر  

 را  ییها ها و داد و ستد     م و تعامل  یشناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کن         جامعه
د توجـه    مـور  ، آن وجـود دارد    یاسیژه بعد س  یها به و   ستمیرسیر ز ی و سا  یستم اقتصاد یسرین ز ی ب  که

 برخـوردار اسـت، در      یشـتر ی ب یت و برجسـتگ   ی از اهم  یاسیستم س یس ریبه واسطه آنکه ز   . میقرار ده 
کـرد بـه مـا      ین رو یـ ز ا ی ن یدر حوزه عمل  .  شده است  ی به آن توجه خاص    یاسین عنوان اقتصاد س   ییتع

د  شـون  یا متضـرر مـ    یـ ، منتفـع    یاست اقتصاد ی هر س  ی که از اجرا   یکند تا باتوجه به کسان     یکمک م 
 .می ببخشیشتری عمق بی اقتصادیها لیم به تحلیبتوان

 
 ها متی و اصالح قیگذار متیها، ق متیتم قسیس: ب
 مهم علم اقتصاد متعـارف اسـت کـه    یکردهای، از رویل اقتصادی به مسایکرد پول یم که رو  یدان یم

 و  یی اجرا ییها حل ه راه ی و ارا  ی اقتصاد یها لینه تحل ی آن در زم   یمت و شعار محور   یدر واقع نقطه عز   
 را بـه چـه      یقتصـاد ا   عملکرد   ی فضا  ها متین است که اصالح ق    یال ا ؤست س  ا ها متی اصالح ق  ،یعمل

ران و بـه  ی ایل اقتصادیم در چارچوب مسایکن ین راستا تالش می در ا؟دهد یر قرار میثأشکل تحت ت  
 .می قرار دهین موضوع را مورد بررسیر ای اخیها  سالیطور مشخص در ط

 با  ی به بازار رقابت   ین، نظام متک  یط مع ی آن است که تحت شرا     ید کل یها د  متیستم ق یس ثبحدر  
 یص منـابع در هـر نظـام اقتصـاد    ی تخصـ  ی که بـرا   یاالتؤ به مجموعه س   یاضی ر یها استفاده از روش  
 اسـت کـه     ییهـا  ن جـواب  ین و مطلـوبتر   یتر آل دهی ا یدهد که به لحاظ نظر     یم ییها وجود دارد پاسخ  

 .ور کردتوان تص یم
د شـود   ی تول ی چه کسان  ی و برا  ی با چه روش   ییال که چه کاال   ؤن س ی در پاسخ به ا    ،گریبه عبارت د  

هـا و   ییایـ ن پویمأ تـ ی بـرا ییهـا  حـل  دار چـه راه  ی معنـ یهـا  و در هنگام بروز عدم تعـادل و نوسـان         
عملکـرد  : شود یها گفته م   متیستم ق ی در چارچوب س   ،ستم وجود دارد  یک س ی ی الزم برا  یها انعطاف
 ممکـن و    ینگـ ی حـداکثر به   یی حـداکثر کـارا    یژگـ ی با سـه و    یا جهی بازار منجر به نت    یروهایآزادانه ن 

 .شد ممکن خواهدیحداکثر آزاد
د ین است که تول   ی ا یل اقتصاد ی به مسا  یکرد پول ی ممکن در چارچوب رو    ییمنظور از حداکثر کارآ   

ز یـ  ن ینگـ یمقصود از به  . گر کم شود  ی د یکاالهاد  یمگر آنکه از تول   . ابدیش  یتواند افزا  ی نم ییچ کاال یه
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 از  یتواننـد در سـطح بـاالتر       ی اعم از افراد و خانوارهـا نمـ        ی مصرف یک از واحدها  یچ  یآن است که ه   
 . کاسته شودیگریت دیرند، مگر آنکه از مطلوبیت قرار گیمطلوب

ک بـه  یسـت ی و بـه اصـطالح اتم  ی انفـراد – یا  ذرهیهـا  یریـ گ میستم تصم ین س ی ا یمحور و مبنا  
 بـه   ی قدرت اقتصـاد   ،ی اقتصاد ی از رفتارها  ییضافن  یشود که در چن    ین ادعا م  یبنابرا. دیآ یحساب م 

. دارنـد همگن برخور های    ها و توانایی    از ظرفیت  یشود و عامالن اقتصاد    یع م ی مطلوب توز  شکل کامالً 
ع یـ شود کـه توز    ی م  دارد، ادعا  ی اجتماع یدر کل رفتارها  به واسطه اهمیتی که زیر سیستم اقتصادی        

آورد که عالوه بـر قلمـرو اقتصـاد در     ی را به وجود مییها ی به همراه خود آزاد    ی قدرت اقتصاد  نهمگ
 1 .شود ی همه افراد فراهم میگر هم امکان انتخاب آزاد برای دیاه  عرصه

ک طرف  ی شود هدف آن است که از        ی مطرح م  یمت گذار ی ق یاسی بحث اقتصاد س   ین وقت یبنابرا
ک کشـور  یـ  ی بـرا یمتـ یت قا انجام اصالحات بر محـور اصـالح  یعنی آن ی شعار محوریی کارا زانیم

 ین چارچوب از نظر الگو    یگر اصالحات ادعا شده در ا     یاز طرف د  . ردی قرار گ  یافته مورد بررس  ین توسعه
ن یقتر کنکـاش شـود تـا معـ        یها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دق           ع قدرت و گروه   یتوز

 _  یاسیشود و چه آثار س    ی چگونه منعکس م   یستم اقتصاد ی در عملکرد س   یریگ ن سمت ی که ا  گردد
 . آوردی به بار میاجتماع
 

 ت موضوع و ضرورت بحث در آنیاهم
 و هم   ی در علم اقتصاد هم در حوزه نظر       ی طوالن  نسبتاً یها  مدت ی دوم برا  یبه دنبال جنگ جهان   

 از  یا  گسـترده  ک موج نسـبتاً   یاما بعد از جنگ سرد با       . بودگرا حاکم    کرد مداخله ی رو ی و عمل  ییاجرا
ها را بـه عنـوان نقطـه         متی که اصالح ق   ،می مواجه هست  ی بر مکتب پول   یکرد مبتن یاقبال مجدد به رو   

 .ردیگ ی در اقتصاد در نظر می هر نوع اصالحات ساختاریمت خود برایعز
انـد کـه در    وح مختلف تـالش کـرده   کشور جهان در سط110ک به یتاکنون نزدم .1990الاقل از  

 یابیـ ن اگـر ارز   یبنـابرا . دنـ  کن ی خود را سامانده   یت اقتصاد یری مد یل ساختار یچارچوب برنامه تعد  
 یت موجـود اقتصـاد    یدار از وضـع    ی امکـان درک معنـ     رد، عمـالً  یـ له صـورت نگ   أن مس ی از ا  یمشخص
 ی کلـ یر جـدا از رونـدها  ی اخیها ران در سال ی ا یل اقتصاد یمسا .افته وجود ندارد  ی توسعه   یکشورها
 از ین موضوع برخـ یت به ایز با عنای در مورد کشورمان نبنابراین. استافته نبوده ی توسعه ن  یکشورها
 .میده ی و کنکاش قرار می را مورد بررسی عملکرد اقتصادیها جنبه

مـت خـود را در عرصـه        ی نقطـه عز   یکرد معطـوف بـه مکتـب پـول        یشد، رو   که گفته  یهمان طور 
گر بر اصالحات   ی د یها ران مثل همه تجربه   یافته از جمله ا   ی توسعه ن  ی کالن در کشورها   یذاراستگیس
کـرد کـه از      یم ز ادعا   یران ن ید در ا  ی جد یت اقتصاد یریمد 1368 بعد از    یها در سال . مت گذاشت یق

ان یـ در م . ران حـل کنـد    یـ  را در اقتصاد ا    ی و ساختار  یادیل بن یتواند مسا  یمت م یق اصالحات ق  یطر

                                                      
 . یافت1366 جرج و شوری، ترجمه عبداهللا جیروند، انتشارات پاپیروس، چاپ اول، نوشته »تخصیص منابع« توان در کتاب تفصیل این بحث را می - 1
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به اصطالح  ای مت ارزی کشور باشد ق یت اقتصاد یرید مد یتوانست در معرض د    ی که م  ییها متیواع ق ان
 در آن زمـان     یکلـ   یهـا  یریـ گ  در جهت  ی به عنوان نکته محور     ارز ها در بازار   متیستم ق یاصالح س 

بـه  ران  یـ  را در اقتصـاد ا     ین بازار مجموعـه تحـوالت     یها در ا   متیشد که اصالح ق    یتصور م  .ودبمطرح  
 را فـراهم    ی نظام اقتصاد  یها ه عرصه ی در بق  یادی و بن  یح ساختار النه اص یدنبال خواهد داشت که زم    

        1 .خواهد کرد
به لحاظ نظری هم، در چارچوب رویکرد پولی، تصور کلی بر این بود که از طریـق آنچـه کـه بـه                       

. دیای بهبـود بخشـ      فزاینـده توان وضعیت صادرات را به صورت         شد، می   قیمت ارز خوانده می      اصطالح
تـوان تـا    ها می  گران شدن نسبی کاالهای خارجی در این اقتصاد، از طریق سیستم قیمت   با همچنین

تـوان انتظـار داشـت کـه          با توجه به برآیند این دو اتفاق، می       . حدود زیادی واردات را نیز محدود کرد      
دار تقاضـا بـرای کاالهـای         معنـی شد که بـه واسـطه افـزایش           همچنین تصور می  . وضعیت بهبود یابد  

                       .توان شاهد بهبود تولید ملی بود صادراتی و نیز کاالهایی که قرار بود جایگزین واردات شوند، می
رفت، محقق    هایی که انتظار می     در تجربه اقتصاد ایران، این انتظارات نظری به هیچ وجه در اندازه           

داری در واردات  ساختار کاالهای صادراتی پدید آمد و نه کـاهش معنـی  داری در    نه تحول معنی  . نشد
 الاقل از یک جنبه نمایانگر حالت معکـوس  ،بلکه آنچه که در عمل به وقوع پیوست. کشور اتفاق افتاد  

دورانـی داشـتیم کـه      در  یعنـی بـاالترین میـزان واردات کـاال و خـدمات را              . انتظار نظری مزبور بـود    
 .های معطوف به تضعیف ارزش پول ملی اعمال گردید ریگی ترین سمت افراطی

رفـت آنچـه کـه بـه           انتظار مـی   ،های مدیریت اقتصادی وقت     گیری  از همه مهمتر، به اعتبار جهت     
شد عالوه بر دستاوردهای پیش گفته، ارمغان بسیار بزرگ دیگر            اصطالح اصالح قیمت ارز خوانده می     

حداقل رسیدن کسری بودجه دولت را نیز در پی داشته          یعنی رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به          
دهـد،   اما در این زمینه هم، شـواهد تـاریخی و آمارهـای رسـمی در اقتصـاد ایـران نشـان مـی         . باشد

 . انتظارات نظری نداشته استادستاوردها هیچ تناسبی ب
غـات ادعـا     طـوالنی در تبلی    تر، گرچه مدیریت اقتصادی کشور در یک دوره نسبتاً          به عبارت روشن  

بـرد، امـا بـه         عملکرد اقتصادی خود را پیش می      _ بودجه متوازن    _کرد که با کسری بودجه صفر         می
دنبال این واقعیت که هیچ یک از انتظارات اجرایی و عملی ناشی از پیامدهای کسـری بودجـه صـفر                    

دجه صـفر، ایـده     اتفاق نیفتاد، به تدریج مدیریت اقتصادی وقت ناگزیر شد که در برابر ایده کسری بو              
این مفهـوم جدیـد بـه طـور     .  باال مطرح کندنسبتاً» واقعی«جدیدی را مبنی بر وجود کسری بودجه      

حی حکایت از آن داشت که به واسطه ناتوانی در کاهش کسری بودجه، تالش شده اسـت تـا بـا                     یتلو
 !تغییر تعریف کسری بودجه مشکل حل شود

ـ       : وان چنین گفت  ت  به عبارت دیگر و به صورت عدد و رقم می          ت در حالی که میزان کل بدهی دول
 رقـم مزبـور    1372 میلیارد ریال بود، در پایان سـال         000/10حدود   1367به سیستم بانکی تا پایان      
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شد سیستم در چارچوب کسـری بودجـه          یعنی در شرایطی که ادعا می     .  میلیارد شد  000/32بالغ بر   
در فاصـله   . دولت بیش از سه برابـر افـزایش یافـت         کند، در یک دوره پنج ساله، بدهی          صفر عمل می  

هـای مربـوط بـه بودجـه           نیز مجموع بدهی بخش دولتی که شامل بـدهی         1375 تا   1372های    سال
 میلیارد ریال 000/32سسات دولتی است، از رقم      ؤها و م    های مربوط به شرکت     عمومی کشور و بدهی   

.  مخالف بـود   رسید که با انتظارات نظری کامالً      میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر         000/66به حدود   
 بـا یـک شـدت غیرمتعـارف     در واقع روند بدهی دولت نه تنها رشد آرامتری را طی نکرد بلکـه عمـالً       

 .افزایش یافت
 در آن دوره انجام شد، کاهش کسـری بودجـه واقعـی نبـوده اسـت؛ بلکـه                   در واقع آنچه که عمالً    

ش نمود که از طریق تغییر تعریف کسری بودجه، نوعی ابـزار  مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره تال      
بدین صورت که برخالف رویـه مرسـوم در اقتصـاد ایـران، کسـری               . تبلیغاتی برای خود تدارک ببیند    

ها را به قسـمت        در محدوده بودجه عمومی تعریف کردند و بخش اصلی و عمده بدهی            بودجه را صرفاً  
  مجمـوع  1375 تـا    1368هـای      سـال   در نتیجـه، در فاصـله      کـه    ،های دولتی منتقل نمودنـد        شرکت
شود که هـیچ یـک از         بنابراین مالحظه می  .  برابر افزایش یافت   9های دولتی تقریبا        های شرکت   بدهی

 . نشدهانتظارات نظری مکتب پولی برای متغیرهای کالن اقتصاد ایران برآورد
 و ضرورت بحث در رویکـرد اصـالح         ،دنکته دیگری که شاید از جهاتی اهمیت بیشتری داشته باش         

هـا در   شد اصالح قیمـت     ها در اقتصاد ایران را بیش از پیش مشخص کند، آن است که ادعا می                قیمت
دار کارآیی در سیستم اقتصـادی هـم           افزایش معنی  منشأتواند    چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، می     

امعه به خود جلب کرد، گـرایش مـدیریت         هایی که بیشترین توجه را در سطح ج         یکی از زمینه  . بشود
میلیاردهـا   هاست که در کشـورمان از       اکنون مدت . اقتصادی کشور به تحدید مصرف انرژی بوده است       

 .آیـد   شود، صحبت به میـان مـی        در کشور پرداخته می   برای انرژی   که    ها میلیارد ریال یارانه     دالر و ده  
داری را در قیمـت        داشته باشد که افـزایش معنـی       کرد که اگر اجازه     مدیریت اقتصادی کشور ادعا می    

 .شود روند شتاب فزاینده مصرف انرژی در کشور آرامتر میانرژی اعمال کند، 
های نفتی در طی برنامه پـنج سـاله دوم از             رفت افزایش قیمت فرآورده     در همین راستا، انتظار می    

هـای کشـور را در زمینـه      ای رفع نگرانـی   ه    العاده بتواند زمینه    سابقه و بسیار فوق     یک سو به شکلی بی    
 . جدیـدی بـرای درآمـدهای دولـت باشـد          منشـأ  و از سوی دیگـر،       ،مصرف فزاینده انرژی فراهم آورد    

 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصریح شد کـه دولـت           19براساس همین دیدگاه، در بند دوم تبصره        
تنظیم کنـد کـه رشـد مصـرف ایـن           های خود را به نحوی        موظف است در طول برنامه دوم، سیاست      

براساس همین مجوز بود که در طی برنامه پـنج سـاله           .  درصد تجاوز نکند   3ها در هر سال از        فرآورده
 .زا بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد های انرژی اول به طور متوسط قیمت فرآورده

تـوانیم نـوعی      فتـی مـی   هـای ن    دار در قیمت فرآورده     تصور کلی این بود که از طریق افزایش معنی        
رویه در زمینه انرژی را تا حدود زیـادی            و الاقل مصرف بی    ،اصالح ساختار اقتصادی را تحقق بخشیم     

دار قیمـت      ایـن بـود کـه نـه تنهـا بـا افـزایش معنـی                ،اما آنچه که در عمل اتفـاق افتـاد        . مهار کنیم 
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ه رونـد افـزایش چشـمگیرتر        بلک ،ها کاهش نیافت    های نفتی، آهنگ رشد مصرف این فرآورده        فرآورده
به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزین در کشور، در حالی که در طی بیست سـال قبـل از                    . هم شد 

های قیمتـی هـم       درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهش          8/5برنامه دوم به طور متوسط      
 . درصد رسید6در آن اتفاق افتاده بود، به 
واهیم روند پیشین تحوالت مصرف انرژی را که مبتنی بر اصالح ساختار            خ  در واقع با این بیان می     

یعنی آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است، با آنچه کـه   . ها بوده است، مورد ارزیابی قرار دهیم        قیمت
همان طور که گفته شـد، براسـاس قـانون دوم برنامـه             .  مقایسه کنیم  ،رفت  به لحاظ نظری انتظار می    

 درصد باشد، در حالی که متوسـط  3بایست   های نفتی می    توسط رشد مصرف فرآورده   توسعه کشور، م  
های نفتی از آغاز برنامه پنج سـاله دوم تـاکنون بـا یـک فاصـله بسـیار        رشد مصرف مجموعه فرآورده  

 . درصد بوده است8دار، بالغ بر  معنی
وجـوی    ر واقع، جسـت   طبیعی است که بپرسیم، این تفاوت انتظارها و واقعیات به چه معناست؟ د            

هــای مــدیریت اقتصــادی کشــور در  جــواب ایــن پرســش کــانون مهــم تصــحیح یــا تعــدیل نگــرش
 اقتصـادی کشـور خواهـد    –های آینده، به ویژه در تدوین برنامه سوم توسعه اجتمـاعی          سیاستگذاری

ای هـ   هـای قبلـی از جنبـه          به عبارت دیگر، داشتن ارزیابی مشخص و روشن از تجربیـات برنامـه            . بود
 .های بعدی راهگشا باشد  تواند برای مدیریت اقتصادی کشور در تدوین برنامه مختلف، می

ها، برای اصالح سـاختار آن اقـدام          کشاورزی قلمرو بارز دیگری بود که از طریق به اصطالح قیمت          
  کـه از   اند   همواره سعی کرده    و نهادهای ذیربط     در این حوزه نیز مدیریت اقتصادی کشور      . شده است 

هایی را که این      دار در قیمت محصوالت کشاورزی، مجموعه تنگناها و محدودیت          طریق افزایش معنی  
 و به تعبیر خودشـان، فضـا را بـرای اقـدامات             ،دنست، مرتفع نمای  ابخش از اقتصاد ایران با آن مواجه        

 .ای هموار کنند توسعه
 بـه   ،افتـد   ای اتفـاق مـی      هر عرصه البته از این نکته غافل نیستیم که برای توضیح تحوالتی که در             

توانیم تنها به یک عامل بسنده کنیم؛ بلکه باید متغیرهـای متعـدد و متنـوعی را زیـر                     هیچ وجه نمی  
اما از آنجا که در چـارچوب مکتـب پـولی،    . بین قرار داده و روندهای آنها را مورد توجه قرار دهیم         ذره

شود؛ به این اعتبـار   بت دیگر، در نظر گرفته می  اصلی همه تحوالت مث    منشأها به عنوان      اصالح قیمت 
شـود، در دورانـی کـه بـاالترین سـطوح       ها خوانده مـی  توان گفت، به دنبال آنچه که اصالح قیمت      می

 به خصوص در زمینه کاالهای      ،ها در طول بیست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است            افزایش قیمت 
 و سازماندهی خاص در نظر گرفته شده بـود، انتظـار            کشاورزی استراتژیک که برای آن مدیریت ویژه      

شـود،    کید مـی  أمجددا ت . داری کاهش یابد    رفت که نیاز کشور به واردات این کاالها به شکل معنی           می
هـا بـه خصـوص در      اما روند افزایش واردات در این زمینـه –عوامل متعدد دیگر هم باید لحاظ گردد     

 .سابقه بوده است ان بیهای اخیر از جهاتی در تاریخ ایر سال
های مختلـف در ادبیـات        کید ویژه بر بخش کشاورزی از آن جهت است که این روزها در عرصه             أت

 تحوالت کیفی و واقعی     ای داشته باشند، لزوماً     شود تحوالتی که مضمون توسعه      علم اقتصاد، گفته می   
داری در    ایـد افـزایش معنـی      برای اینکه قدرت تولید کشور افـزایش پیـدا کنـد، ب            یعنی مثالً . هستند
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برآینـد ایـن دو     . شده فیزیکی اتفـاق بیفتـد      های انباشته   شده انسانی و نیز سرمایه      ههای انباشت   سرمایه
کند و بـه ایـن ترتیـب تحـول واقعـی در               وری تولید، منعکس می     انباشت، اثر خود را در افزایش بهره      

 .یابد سطح کالن تحقق می
 از  در جهت تحقق اهداف حقیقی در پهنـه توسـعه ملـی، صـرفاً             توان    پرسش این است که آیا می     

ابزارهای قیمتی استفاده کرد؟ یا برای تحقق تحوالت واقعی و کیفی، ابزارهـا هـم بایـد متناسـب بـا                     
 تکنولوژی، باید مجموعه اقدامات مشخصـی در        ء برای تحقق ارتقا   اهداف باشند؟ ما معتقدیم که مثالً     

یعنـی در   . در بخش کشـاورزی نیـز همـین قاعـده حـاکم اسـت             . دقسمت حقیقی اقتصاد انجام گیر    
شرایطی که موانع بنیادی و ساختاری مزمنی در این بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحـول بـا                      

هـا، تحـوالت مـورد         با اجرای سیاستی از جانب قیمت      توان صرفاً   کنند، نمی   ای سد می    مضمون توسعه 
خرهـا،   هـا، رباخوارهـا و سـلف        ماننـد واسـطه   هایی    مثال، وجود پدیده  به عنوان   . نظر را به وجود آورد    

هـای    توانست ظرفیـت    شود که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که می             موجب می 
پـس تـا زمـانی کـه        . گذاری بیشتر، افزایش دهد، بـه ایـن بخـش برنگـردد             تولید را از طریق سرمایه    

 از   این موانع به وجـود نیایـد، صـرفاً         برطرف کننده ی  هاد و نهاد  اصالحات ساختاری واقعی انجام نگیر    
 .توان انتظار تحقق اصالحات مورد نظر را داشت ها نمی طریق افزایش قیمت

ید این نظر   ؤتجربیاتی که تاکنون در مجموعه کشورهای توسعه نیافته به ثبت رسیده است، نیز م             
ثری ؤ در شرایطی که هیچ نهاد مـ ،توسعه نیافتهبه طوری که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای      . است

سازی مناسبی نیز برای افـزایش        مزاحم به وجود نیامد و هیچ گونه زمینه        یها  برای حذف این فعالیت   
 ها، مضـمونی کـامالً      شود، حرکت از طریق افزایش قیمت       وری در بخش کشاورزی نشد، گفته می        بهره

هـا از یـک طـرف باعـث           قق هر میزان افزایش قیمـت     به این معنی که تح    .  است تهای داش   ضد توسعه 
 مورد  گذاری  های سرمایه    مازادهای انباشته شده در این بخش، برای افزایش ظرفیت         شود که عمالً    می

 قرار نگیرد، بلکه از ایـن بخـش خـارج شـود و از طـرف دیگـر، افـزایش قیمـت محصـوالت                         استفاده
دانـیم در سلسـله مراتـب         همان طوری که می   . ها گردد    افزایش سطح عمومی قیمت    منشأکشاورزی،  

پـذیری   رویم، آسیب   تر درآمدی می    های پایین   قدرت از نظر اقتصادی هر قدر به سمت طبقات و گروه          
از افزایش قیمت مواد غذایی در مقایسه بـا سـایر عناصـر و اجـزای تشـکیل دهنـده سـطح عمـومی                        

 .ها بیشتر است قیمت
بســیار حــادتر و فقــر روســتایی اظ وســعت و عمــق، در همــه کشــورهای توســعه نیافتــه بــه لحــ

ها نه تنها بهبود وضـعیت بـه    قیمتافزایش  از طریق   بنابراین صرفاً . تر از فقر شهری است      کننده  نگران
افتـد، بلکـه آثـار منفـی افـزایش            دار در درآمدها در جامعه روستایی اتفاق نمـی          واسطه افزایش معنی  

موضوع مهم دیگر این است که در واقع،        . گذارد  ی این بخش می   ها، بیشترین اثر نامطلوب را رو       قیمت
آورد کـه هـر نـوع گـرایش بـرای افـزایش        ها، نوعی توهم به وجود می حرکت از طریق افزایش قیمت    

وری و رفع موانع بنیادی را با وقفه رو به رو می کند و در نهایت به واسطه آثاری که روی سـطح           بهره
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رد، نوعی گرایش به گسترش مهاجرت از روستا به شـهر را بـه وجـود                گذا  زندگی جامعه روستایی می   
 .آورد می

 همه این عالیم را بـه اشـکال         در اقتصاد کشورمان در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تقریباً         
کشـاورزی اسـت    وقت  شاید مستندترین بیانات در این زمینه، مصاحبه وزیر         . مختلف مشاهده کردیم  
در ایـن مصـاحبه وی      .  اقتصادی به چاپ رسید    – اطالعات سیاسی    1376سال  که در آخرین شماره     

هـا موجـب    ای برسد نشان داد که چگونه حرکت از سـمت قیمـت           بدون آنکه بخواهد به چنین نتیجه     
وری از نظر مهاجرت روسـتایی هـم وضـعیت ناهنجـارتری              های تولید و بهره     شد که عالوه بر نارسایی    

 .داشته باشیم
ای منحصر و محدود بـه حـوزه اقتصـادی نیسـت چـون                دانیم آثار چنین پدیده     میهمان طور که    

متروک ماندن تعداد قابل توجهی از روستاها پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتـی امنیتـی                
های درسی گذشته و حـال در         به همین دلیل در کتاب    . هم برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت       

شـود کـه اتکـای صـرف بـه اصـالحات قیمتـی در بخـش           روستایی، بیـان مـی    مورد توسعه و توسعه     
بارترین اقدامات ضد توسـعه اسـت کـه مـدیریت توسـعه در یـک کشـور                    کشاورزی در زمره خسارت   

 1 .تواند انجام دهد می
شود، این    گرا مشاهده می    نکته مهم و جالب دیگری که در چارچوب مکتب پولی در رویکرد قیمت            

ولـی در  . هاسـت   حرکـت افزایشـی قیمـت   ها، دقیقاً ها مقصود از اصالح قیمت عرصهاست که در تمام  
کند و معتقد است کـه هـر چـه            له نگاه می  أها رویکرد مکتب پولی از زاویه دیگری به مس          مورد انسان 

 .تر است  مطلوب،تر باشد ها ارزان قیمت کار یا بهای انسان
 برتری مطلق، برتری     از جمله  های کشور   راز پرداخت های مربوط به بهبود ت        در واقع در تمام نظریه    

محور کلیدی و اصلی مزیـت از دیـدگاه اصـالحات           ،  های بعدی نظیر وفور عوامل      نسبی و حتی نظریه   
به عبـارت دیگـر در چـارچوب        . استهای شرایط آب و هوا و میزان منابع در دسترس             قیمتی، تفاوت 

شـود، بـه هـیچ وجـه بـه            که در یک کشور تولید مـی      های مرسوم، قابل رقابت بودن کاالهایی         نظریه
معنای باالتر بودن سطح تکنولوژی تولید نیست؛ بلکه در این باره نوعی توافق عمومی وجود دارد کـه       

 2 .توسعه اقتصادی به یک اعتبار به معنای تغییر بنیادی شرایط اولیه یک کشور است
 کشورها، توسعه اقتصادی برای یک کشـور      تر، در چارچوب مراودات بازرگانی بین       به عبارت روشن  

های مطلق و نسـبی موجـود در شـرایط توسـعه نیـافتگی                توسعه نیافته به معنای از بین بردن مزیت       
 نظیـر تولیـد     -یعنی به هر دلیلی اگر کشوری در یک ساختار توسعه نیافته در برخی از کاالهـا               . است

 مزیت مطلق یا نسبی     –های سنتی     ی به شیوه  فرش یا بقیه صنایع دستی و یا تولید کاالهای کشاورز         
کیـد  أدر این دیـدگاه، ت    . داشته باشد،  توسعه در آن کشور به معنای متحول کردن این وضعیت است             

                                                      
، منبع مناسبی در این 1375، چاپ اول، چاپ آرمان، نیردهای توسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر کیت گریفین، راهب - 1

    .باشد زمینه می
 :ها در این زمینه، در مقاله زیر آمده است ترین بحث یکی از ارزنده - 2

K.Sauyal  Kalyan,: Paradox of Competitiveness and Globalazation of Underdevelopment, in Economic and 
political Weekley, June 1993, Pp. 1326-1332 
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هـایی کـه مضـمون و محتـوای تکنولـوژی ندارنـد، بـه معنـای گسـترش و تعمیـق                        بر چنین مزیـت   
 .ماندگی و تشدید توسعه نیافتگی خواهد بود عقب

شود که به اعتبار رویکرد پـولی         وسعه، مفاهیم جدیدی در این زمینه به کار گرفته می         در ادبیات ت  
 قیمت، اصرار بـر تـداوم و         و به این بیان که از دیدگاه منطق هزینه       . ای برخوردار است    از اهمیت ویژه  

های مطلق و نسبی در چارچوب ساختار توسعه نیافته موجـب موفقیـت خیـل کـارگران                   قای مزیت لا
 اقشـار باعـث     یـن ا  چون دسـتمزد بسـیار پـایین      . شود  سواد یا کم سواد در آزمون می         اغلب بی  فقیر و 

تر باشد و به اصطالح، سیسـتم اقتصـادی بـا     گردد که هزینه تولید و قیمت تمام شده کاالها ارزان   می
 ،نوعی کارآیی هزینه رو به روست که به هیچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد یـک کشـور نیسـت                   

 .دهنده ضعف و ناتوانی یک سیستم اقتصادی است  نشان دقیقاًبلکه
شـود فقـر اسـت نـه         شود؛ در این چارچوب آنچه که فروختـه مـی           باتوجه به این دیدگاه گفته می     

هزینه یعنی قیمت نـازل  باشد، کارایی یی اگاه شاخص دستمزد، شاخص کار  پس هر . قدرت تکنولوژی 
پردازان  برخی از نظریه  . ماندگی است   ق توسعه نیافتگی و عقب    ها که به معنای پیشروی در باتال        انسان

فروشی را نباید فقط در     گویند مصادیق فقر    ه و می  دفروشی استفاده کر   توسعه نیز از همین مفهوم فقر     
وجو کرد، بلکه در هر جایی که استیصال عرضه کننده موضوعیت داشته باشد،               بازار نیروی کار جست   

بنابراین حتـی در بـازار کـاال هـم، عرضـه کـاال یـا خـدمات از روی                    . ردفقر فروشی هم موضوعیت دا    
 .ناچاری، نوعی فقر فروشی است

محدودیت بسیار مهم دیگری که کارآیی هزینه را در این چارچوب دارد و این روزها مورد توجـه                   
 پردازان توسعه قرار گرفته اسـت، نـوع دیگـر فقـر فروشـی از طریـق دخالـت نـدادن                      روزافزون نظریه 

 بـه ایـن اعتبـار بـه ویـژه بـه       .اسـت های تخریب محیط زیست در قیمـت تمـام شـده کاالهـا          هزینه
شود کـه عـالوه بـر         عالقمندان به مباحث اقتصادی توسعه در کشورهای توسعه نیافته تذکر داده می           

ممکـن اسـت    . توجه به صورت مفاهیم به مضمون و محتوای آن هم باید دقت جـدی داشـته باشـند                 
 ولـی بـا   .ای و به هر قیمتی که باشد به خودی خود مطلوب اسـت   ه کارایی در هر عرصه    تصور شود ک  

شود که حساسیت به محتوا و مضمون مفاهیم هم تا چـه انـدازه اهمیـت                  این توضیحات مشخص می   
 .دارند

در چارچوب فروش فقر از طریق نادیده گرفتن عنصر محیط زیست و ایده توسعه پایدار، توجه به                 
 در واقـع در شـرایطی کـه         .اسـت  اهمیـت    دارایالمللی بسـیار      ید الگوی تقسیم کار بین    روندهای جد 

بحران محیط زیست به طور جدی در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته اسـت، شـاهد نـوعی                   
کشـورهای  . هـا هسـتیم     یند انتقال منطقه جغرافیایی تولیـد برخـی از کـاال          اسابقه در فر    تسهیالت بی 

کثیـف یـا   ای بـرای انتقـال صـنایع     سـابقه  طریق استراتژی انتقال بحران، تسهیالت بی     یافته از     توسعه
نظیـر   صـنایعی    1970بـه طـوری کـه از سـال          . انـد   نیافته فراهم کرده    زا به کشورهای توسعه     آلودگی

های نفتی، آلومینیوم و مانند آنها بـه آسـانی در اختیـار کشـورهای                 سیمان، فوالد، الستیک، فرآورده   
 .شوند یافته قرار داده مینتوسعه 
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ای از صنایع که صنایع تمیز خوانده          کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت مجموعه      ،در این شرایط  
هـای مهـم      های اصلی و کانون     اند که مزیت    شوند و اغلب آنها صنایع خدماتی هستند، هدایت شده          می

هـای بـانکی،      سیسـتم :  ماننـد  هـایی   فعالیت. ارزش افزوده در حال حاضر به این منابع اختصاص دارد         
زا بـه     افـزاری آلـودگی     های فیزیکی سخت    ای، گرفتن حق مالکیت معنوی و واگذار کردن فعالیت          بیمه

بنـابراین زمـانی کـه      . المللی است   کشورهای توسعه نیافته، در زمره این الگوی تقسیم کار جدید بین          
شـود و رونـد نزولـی بهـای      مـی رسد، جهت حرکـت قیمـت معکـوس           ها می   ها به انسان      اصالح قیمت 

 .گردد  کارآیی محسوب می،شود ها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر می انسان
موضوع مهم دیگری که نوعی جنگ روانی علیه فقرا در کشورهای توسعه نیافتـه اسـت، مقایسـه                  

ا در اقتصاد   ه  رغم آنکه طبق آخرین ارزیابی       علی  مثالً .استهای جهانی       ها در پهنه ملی با قیمت       قیمت
 سنت و میـانگین دسـتمزد       34ایران، میانگین دستمزد دریافتی نیروی کار به ازای هر ساعت حدود            

در ایـن حـوزه هـیچ گونـه         .  دالر اسـت   12 تـا    11دریافتی همان کار معین در کشـورهای اروپـایی،          
ی و غیـره،   زمینه نیازهـای اساسـی آنـان نظیـر انـرژی، موادغـذای      درگیرد؛ اما  ای صورت نمی  مقایسه
هـای    هـای فقیـر جامعـه بـا گرفتـاری           کند و در شرایطی که گروه       المللی پیدا می    ها جنبه بین    مقایسه

هـا بـه      شود که چه ارقامی از انـواع یارانـه          خاص خودشان دست به گریبانند، بر آنها منت گذاشته می         
ای را احسـاس      نـه را دریافـت چنـین یا      در حالی که هیچ کـدام از فقـرا، اساسـاً           .شود  آنها پرداخت می  

وجو کرد، زیرا حلقه   ریشه این وضعیت متناقض را باید در دستکاری ارزش پول ملی جست           . کنند  نمی
در ایـن عرصـه نیـز       . ها سیاست تضعیف ارزش پول ملی اسـت           یند اتکای محض به قیمت    اتکمیلی فر 

ف و کـاهش ارزش پـول ملـی تعقیـب           ها از طریق تضـعی      ها، اصالح قیمت     انسان   مانند موضوع قیمت  
ها را هم در      کند که آثار این سیاست       می ءاضبررسی این موضوع از موضع اقتصاد سیاسی، اقت       . شود  می

 .المللی مورد توجه قرار دهیم پهنه ملی و هم در پهنه بین
هـا و ارزش پـول    گذاری برای انسان یند نزولی قیمتافراز یک طرف  دهد که     این بررسی نشان می   

شـود کـه صـاحبان قـدرت اقتصـادی        موجب مـی ، عالوه بر گسترش و تعمیق فقر در پهنه ملی     ،ملی
مین نیازهای  أخارج از مرزها، بتوانند نیروی کار و ثروت مادی داخل را با بهای بسیار نازلتری، برای ت                

شـود   رویکرد نزولی ارزش پول ملی که شریان حیات اقتصاد ملی است، باعـث مـی              . خود به کارگیرند  
هـای    تـر در اختیـار قـدرت        که دسترنج نیروی کار و منابع مادی موجود کشور به بهـای بسـیار ارزان              

المللی و ملی به شدت به        و به این ترتیب شکاف فقر و غنی در سطوح بین           ،اقتصادی جهان قرار گیرد   
 .نفع اغنیا افزایش یابد

کیـد قـرار    أنکتـه مـورد توجـه و ت       فته، بایستی چند    گ  بندی مطالب پیش    در خاتمه به عنوان جمع    
 :گیرد
 ،شـود   هایی که در اقتصاد ایران از طریق تکیه محض بر متغیرهای اسمی مشاهده می                نارسایی -1
گـردد کـه      های مربوطه دانسته شود؛ بلکه بیشتر به کسانی بـاز مـی              نظریه متوجه   بایست ضرورتاً   نمی

سبت آنها با واقعیـات اقتصـاد ایـران، چشـم           ها و ن    نظریهاین  » شرایط«و  » مفروضات«بدون توجه به    
برای مثـال البـد     .  آنها در اقتصاد کشورمان دارند     کارگیری  بهبسته و با شیفتگی غیرمتعارف، اصرار بر        
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های محدودی هسـتند و       های نفتی دارای جانشین       دانند که فرآورده    طرفداران اقتصاد نئوکالسیک می   
های کافی برای ایجـاد تغییـرات فنـی           گذاری  زم انجام سرمایه  به عالوه جایگزینی آنها با یکدیگر مستل      

 از طریق   ای متناسب دارد، بنابراین قبل از انجام آن گروه از اقدامات و صرفاً             مناسب یا وسایل سرمایه   
 .توان به اهداف مورد نظر دست یافت افزایش قیمت نمی

طـرف    به لحاظ سیاسی بی   » ها  قیمت« باتوجه به اینکه برخالف دیدگاه اقتصاددانان کالسیک،         -2
های    و به این ترتیب ساختار قدرت را در عرصه         ،نیستند؛ بنابراین بر توزیع درآمد اثر خواهند گذاشت       

کنـیم    برای مثال وقتی در بخش کشاورزی سـعی مـی         . ثیر قرار خواهند داد   أالمللی تحت ت    ملی و بین  
 در حـالی کـه هـیچ نهـاد          ، کنـیم  همه مشکالت را از طریق افزایش قیمت محصوالت کشاورزی حل         

هـا از یـک طـرف و کـاهش           خرهـا، رباخوارهـا و واسـطه        های مخرب سلف    ثری برای حذف فعالیت   ؤم
وری از طرف دیگر انجام نداده باشـیم، بخـش اعظـم اضـافه درآمـد ناشـی از                     ضایعات و افزایش بهره   

گرفــت و ســهم  هــدهــای ســه گانــه مزبــور قــرار خوا هــا، همچنــان در اختیــار گــروه افــزایش قیمــت
 .تولیدکنندگان تغییر چندانی نخواهد یافت

های مولـد از طریـق    شود و نه امکان افزایش ظرفیت بنابراین نه کمکی به افزایش انگیزه تولید می  
ها   کس موجب افزایش نسبی سطح عمومی قیمت      ع    آید؛ بلکه بر    های جدید به وجود می      گذاری  سرمایه

های کم درآمـد از جملـه خـود تولیدکننـدگان روسـتایی               به گروه شده که به معنای فشارهای جدید       
انـدازهای    هایی است که به واسطه از بین رفـتن ارزش پـس             جنبه دیگر این فشارها نارسایی     که   است

گیـر شـدن سـاخت تولیـد          محدود آنان و ناتوانی در جایگزینی ابزارهای تولید نو و در نتیجـه زمـین              
بـاالخره آثـار و عـوارض اینگونـه تصـمیمات،           .  به وجود خواهد آمد    ماندگی  روستایی و باز تولید عقب    

ینـد توسـعه ملـی از       اروستاییان به مهاجرت و تحمیل کـردن فشـارهای جدیـد بـه فر             یک   تحر منشأ
 .های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد جنبه
دهـد و     هـای غیرمولـد تغییـر مـی         له همان طوری که ساختار قدرت را به نفـع گـروه           أ این مس  -3

المللـی نیـز الگـویی از         آورد، در عرصه بین     یند توسعه ملی به وجود می     اداری در فر    های معنی   اختالل
دهد که عمدتا معطوف به تحلیل منـابع طبیعـی و اسـتثمار وحشـتناک                 تجارت خارجی را شکل می    

د نیروی کار داخلی و متوقف ساختن الگوهای تولید در طی چنـد دهـه و گـاه چنـدین قـرن در حـ                       
له به معنای افزایش روزافزون فاصله میـان کشـور مـورد      أاین مس . الگوهای تولید معیشتی خواهد بود    

المللـی   نظر با کشورهای دیگر و تبدیل تدریجی آن به جزیره پسمانده در عرصه روابط اقتصادی بـین   
 .است

زیـرا  . د یافـت  های وسیع در بخش تولید، همچنان اسـتمرار خواهـ           ها و اتالف    یند با اسراف  ااین فر 
یابنـد کـه      شود، واحدهای تولیدی اجازه مـی       ها گذاشته می    وقتی انجام همه اصالحات بر عهده قیمت      

کنندگان قرار دهنـد و از هـر گونـه اقـدامی در               های خود را بر دوش مصرف       ها و اتالف    بار همه اسراف  
ی عظیمـی کـه بـر       وری خودداری نماینـد و بـه ایـن ترتیـب بـا فشـارها                جهت بهبود کارآیی و بهره    
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های غیرطبیعی و همـراه بـا آشـوب دعـوت و               آنها را به واکنش    سازند، عمالً   کنندگان وارد می    مصرف
 .نمایند تشویق می

رسد در این زمینه به خصوص، مطالعه روند نسبت سـرمایه بـه تولیـد در کشـورمان از      به نظر می 
تی در کشـورمان از سـوی دیگـر بـه           یک سو و استمرار اتکای چند صد ساله در اقالم صادرات غیرنف           

 .اندیشی شود تر درباره  آنها چاره چه سریع بایست هر اندازه کافی هشدار دهنده است و می
 
 

 پرسش و پاسخ
 

های اقتصادی گذشـته و ماننـد         باتوجه به مشکالتی نظیر بازسازی، خالی بودن خزانه، اثر تحریم         
 غیرممکن است؛   عمالًها     به اینکه اجرای دقیق برنامه     آنها، در ابتدای برنامه اول و همچنین با عنایت        

فرمایید، یا آنکه تمـام مشـکالت بـه اصـل             های اجرا شده مالحظه می        آیا نکات مثبتی هم در برنامه     
 گردد؟ های مربوطه بر می ها و نظریه تئوری

دار اسـت و  رسد یکی از موضوعاتی که در ارزیابی اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخور            به نظر می  
تر، وقتی بحـث    به عبارت روشن.استشناختی  ی نیز مطرح است؛ توجه به مالحظات روشحثدر هر ب 

 و آنگـاه کـه      .رود از زاویه خاصی به مسایل اقتصادی بنگریم          انتظار می  ،شود  در سطح خرد مطرح می    
از ایـن   هـایی     بنـابراین پرسـش   . گیـرد   کنیم، بحث شکل دیگری به خود می        در سطح کالن بحث می    

کننده محترم است ولی تناسـبی        الؤبینی س   قبیل، در عین حال که بیانگر نهایت صدق، صفا و روشن          
 .با سطح بحث ما ندارد

 .های ارزیابی در نظر گرفـت    های در سطح کالن باید متغیرهای کالن را به عنوان شاخص            در بحث 
توجه است و این بیان به هیچ وجـه   در سطح کالن، مورد آثاردر بررسی متغیرهای کالن، برآیندها و   

هـای   بنابراین با عنایت بـه شـاخص  . به معنای نفی و انکار بعضی از اقدامات مثبت در هر دوره نیست            
ای که اقتصاد ایران در  مختلف و ارزیابی روند متغیرها در سطح کالن، معتقدم که در مجموع در دوره       

 البته دقت شود که این      .ایم  د موفقی نداشته  چارچوب رویکرد مکتب پولی مدیریت شده است، عملکر       
آمیز در این دوره نیست؛ بلکه قبول داریم که در بسیاری             گونه اتفاق موفقیت   عقیده به معنای نفی هر    

 .از واحدهای خرد تحوالت مثبتی هم اتفاق افتاده است؛ ولی توجه ما به برآیند تحوالت است
هـا    در برخی از زمینه   ،  1372 سال   یعنیرنامه اول   به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر ب         

ایم؛ اما بررسی عملکرد بخش       داری رو به رو بوده      های بسیار معنی    های تولید صنعتی با جهش        و رشته 
دهد که رشد ارزش افزوده ایـن بخـش کمتـر از یـک                 نشان می  مزبورصنعت در سطح کالن در سال       

این عملکرد در حالی صـورت      . بل از آن مقایسه نیست    های ق    که با هیچ یک از سال      ،درصد بوده است  
امـا رشـد    . بینی برنامه بوده اسـت      از پیش بسیار فراتر   پذیرفت که منابع تخصیص یافته به این بخش         

بینی منابع ارزی و ریالی بسیار کمتر   با پیش-تر از آن چیزی است که برنامه اول           حاصل بسیار پایین  
 . در نظر گرفته بود–
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دانیم، آن دوره را متولیانش به        همان طوری که می   . ر مربوط به اصطالح سازندگی است     نمونه دیگ 
ای در آن دوره در سـطح         های وسیع و گسـترده       سازندگی اً هم انصاف. اند  عنوان دوران سازندگی نامیده   

دهد که هم بـه اعتبـار اهـداف           های کالن نشان می     ولی ارزیابی آن دوران با شاخص     . خرد اتفاق افتاد  
های قبل از آن ، نـه تنهـا    اعالم شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقایسه با دوران     

گیرد کـه     هایی قرار می    یم، بلکه این دوره در زمره دوران      ا ها شاهد نبوده    دوره درخشانی را در آن سال     
 .ایم ترین سطح کارآیی مواجه بوده با پایین

هـای انجـام شـده بسـنجیم، براسـاس            گذاری  ا شاخص میزان سرمایه   مثال اگر تبلور سازندگی را ب     
گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول، برای انعکاس آنچه که تحقـق         

فـرض کنیـد در     : توان چنین گفت    های دقیق و با استفاده از یک مثال می           بدون ذکر رقم   ،یافته است 
 واحد ریـال صـرف گـردد و         1000 واحد ارز و     100قرار بود   ) 1368-72 ( های برنامه اول    طول سال 

. ای کشور خواهد بـود  های سرمایه  واحد افزایش در ظرفیت 100بینی شده بود که نتیجه، ظهور         پیش
 واحـد   85 تـا    80 واحد ریـال هزینـه شـد و نتیجـه آن             2500 واحد ارز و بیش از       135اما در عمل،    

گـوییم اگـر چـه در سـطح خـرد             به این اعتبار مـی    . گذاری بوده است    یههای سرما   افزایش در ظرفیت  
هـای اعـالم شـده و           دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد، اما در سطح کـالن بـه اعتبـار شـاخص                

معیارهایی که به صورت الزام قانونی برای دولت وقت درآمده بود، این دوره از نظر سـازندگی هـم از                    
 .های ناموفق بوده است دوره

های گذشته مکرر ادعا شـده       این است که طی سال     ،نکته دیگری که شاید ذکرش بی مورد نباشد       
ای از تاریخ اقتصـادی        با هیچ دوره   ، اتفاق افتاده است   1368-75آنچه که به عنوان سازندگی در دوره        

ـ          . بعد از انقالب اسالمی قابل مقایسه نیست       ل مقایسـه   اما در عمل، تبلیغات با واقعیات و عملکـرد قاب
دهد که هیچ     های کلیدی و مهم افتتاح شده در این دوره نشان می            چنانکه مروری بر پروژه   . باشد  نمی

توان گفت، مدیریت جدید در    با فرض حمل بر صحت نیز می      . کدام از آنها متعلق به این دوره نیستند       
های گذشـته     در دوره  درصد آن    95که  را  هایی     درصد باقیمانده عملیات طرح    5آن دوره، فقط حدود     

 درصـد انجـام شـده، افتتـاح ایـن           95انجام شده بود تکمیل کرده است و بدون ذکر خیـر از بانیـان               
 . به نام خود تبلیغ کرده است عمدتاً راها  پروژه

در نتیجه در جواب    . بنابراین باید به عنوان کارشناس به این تحوالت با ظرافت خاصی توجه کنیم            
ای در سـطح خـرد بـه      اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهای قابـل مالحظـه        :ال مزبور باید گفت   ؤس

 در  .وقوع پیوست، ولی به هیچ وجه، در حد ادعاهای مطرح شده یا حتـی الـزام قـانونی نبـوده اسـت                     
بینـی شـده      های پـیش    انزحالی که برای تحقق همین اندازه، منابع صرف شده به مراتب بیشتر از می             

 .قانونی بوده است
 
ای را    مان طوری که فرمودید، مدیریت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوی پولی، مشکالت عدیـده             ه

 چیست؟ ال این است که الگوی مورد نظر شما برای برنامه توسعه کشورؤس .به دنبال دارد
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تـوان    ولی به صورت کلی با قطع و یقین می        . طلبد  تری را می    ال، فرصت وسیع  ؤپاسخ کامل این س   
 و از این به بعد هم بـه         .رفتیم  به سمت تضعیف ارزش پول ملی می      نباید   در آن دوره     گفت که مسلماً  

نـدهای تضـعیف   یافر. کنـیم  ای به هیچ یک از مدیران اقتصـادی کشـور نمـی       هیچ وجه چنین توصیه   
هـای    ارزش پول ملی، هیچ یک از انتظارات نظری خود را در اقتصاد ایران برآورده نکرد؛ امـا اخـتالل                  

 .داری در سیستم اقتصادی ما به وجود آورد  نیبسیار مع
ای از صـاحبنظران یکـی از         به طور کلی عـده    : توان گفت   ها می   به عبارت دیگر در چارچوب نظریه     

شـماری   های بـی    دانند که در ذات خود حاوی تناقض        های برنامه تعدیل ساختاری را این می        مشخصه
توانیـد شـماری از ایـن         های پـولی در ایـن دوره مـی         گیری  در اقتصاد ایران نیز به اعتبار سمت      . است

مثال از مهمترین انتقادات مدیریت معتقد به مکتب پولی به مدیریت قبـل  . ها را مشاهده کنید   تناقض
اسـت و بـه      ای داشـته    العـاده   های قبل، شـتاب فـوق       از خود این بود که آهنگ رشد نقدینگی در دوره         

ا بر مبنای کاهش شدید روند رشد نقـدینگی سـازماندهی           همین دلیل اصالحات پولی در این دوره ر       
 هـزار   116 به حـدود     1368 هزار میلیارد ریال در سال       15ولی حجم نقدینگی از حدود      . کرده بودند 

 در  ،ایـم   هـا داشـته     در واقع میزان رشد نقدینگی که در این سـال         .  رسید 1375میلیارد ریال در سال     
 .تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه است
 این اسـت کـه در       ،گردد  آلود بودن برنامه تعدیل ساختاری بر می       نکته جالب دیگری که به تناقض     

ترین روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایـران بـود، مهمتـرین و               سابقه  ترین و بی    همین دوران که افراطی   
 بـه طـوری کـه در طـول چهـار سـال            . حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده اسـت         

های بالاسـتفاده تولیـدی در اقتصـاد ایـران ناشـی از همـین                 گذشته، مشکل بخش مهمی از ظرفیت     
یعنی باالترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط             . بحران بوده است  

بـه  ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی بـه منـابع نـاگزیر                 کمبود نقدینگی رو به رو بوده     
 بلکـه آثـار     ،اثر نامطلوب این سیاست، منحصر به مورد مذکور نیست        . های خود شدند    کاهش ظرفیت 

تـرین رونـدهای تـورمی را تجربـه           سابقه   چنانکه در همین دوره، بی     .ای روی اقتصاد ملی دارد      زنجیره
 .بوددر حالی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در آغاز بر مهار تورم همت گماشته . کردیم

همچنین، مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی قصد داشت، حجم دخالت             
 در حالی که میزان دخالت دولت ایران در اقتصـاد در دوران تعـدیل               .دولت در اقتصاد را کاهش دهد     

تنـاقض در هـدف و   .  درصد بیشتر از میزان دخالت آن در دوره جنگ بوده اسـت    50 اقتصادی تقریباً 
های اقتصادی جهان گویـای آن   شود که بدانیم که تمام تجربه    عملکرد در این مورد آنگاه آشکارتر می      
متاسـفانه ایـن    . افتـد   ها در اقتصاد، در دوران جنگ اتفاق مـی          است که باالترین سطوح دخالت دولت     

نامـه  های متعدد عملکرد مدیریت اقتصادی کشـور در دوران اجـرای بر             فهرست پرتناقض را در عرصه    
 .توان برشمرد تعدیل اقتصادی می

ها به اعتبار اهداف اعالم شده، ماننـد کـاهش رشـد              همان طور که مالحظه شد، همه این مقایسه       
همچنـین  . نقدینگی، کاهش حجم دخالت دولت، کاهش میـزان واردات و نظیـر آنهـا، انجـام گرفـت                 

وران جنگ که اهـداف مزبـور،        د یعنیمقایسه این دوران هشت ساله سازندگی با هشت سال قبل آن            
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کند کـه بـه        نکات بسیار جالبی را روشن می      ،مورد ادعای مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران نبود        
ای که در آن بـه مقایسـه عملکـرد مـدیریت              توانند به مقاله    برخی از آنها اشاره شد  و عالقمندان می        
 1 .ام مراجعه نمایند اقتصادی کشور در این دو دوره پرداخته

 
 عالی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر چیست؟به نظر حضرت

های   های مادی و محدودیت     اگر مشکالت موجود در راه توسعه ملی را به یک اعتبار به محدودیت            
هـای اخیـر را    شـوم کـه محـدودیت     از کسانی محسـوب مـی      افزاری تقسیم کنیم؛ شخصاً     فکری و نرم  

گفت، به لحـاظ      توان  به بیان روشنتر می   . دانم   توسعه ملی ایران می    محدودیت بنیادی و کلیدی برای    
 کـه تـا     –یندهای انتقال و آموزش علم اقتصاد با مجموعه موانع جدی رو به رو هسـتیم                انظری در فر  

 به طوری که دستیابی -ام علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، آن را توضیح داده    «حدودی در کتاب    
 وقتـی  .کنـد  های اقتصادی در کشورمان را بسیار دشـوار مـی   لهأبا واقع از صورت مسبه ادراک مطابق   

 شـود، کـامالً     هایی که برای آن در نظر گرفته می         حل  له خوب درک نشد، طبیعی است راه      أصورت مس 
شـماری را در وضـعیت اقتصـادی          هـای بـی     توانیـد تنـاقض     به این اعتبار هم می    . جنبه تصادفی دارد  
کنیم با بحـران      دهد که در مفاهیمی که استعمال می         کنید که به وضوح نشان می      کشورمان مشاهده 

ها دارند در حالی که بـه   لهأکنیم که همگی درک یکسانی از مس    چون فکر می  . جدی رو به رو هستیم    
 .هیچ وجه اینگونه نیست

با یکسری  نگریم،    به عنوان نمونه وقتی به تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان می            
مضـمون و  .  یکی از آن نقاط عطف است1929 بحران بزرگ سال مثالً. شویم نقاط عطف رو به رو می    

 یک انقـالب فکـری،   منشأداری و  محتوای این بحران بزرگ که موجب انقالبی در علم اقتصاد سرمایه    
ا بـا   در حـالی کـه در کشـور مـ         . اسـت  درصـد    20 یاجرایی و سیاستگذاری شده است، بیکاری بـاال       

کنیم که بـه    درصد، آنقدر احساس آرامش و آسودگی می   40های بالاستفاده انسانی در سطح        ظرفیت
 .گیریم سادگی در مورد تدوین و اجرای یک برنامه توسعه تصمیم می

شود که نرخ بیکاری در ایران،      در آمارهای رسمی اعالم می    . نمونه دیگر در مورد نرخ بیکاری است      
 درصـد اعـالم     7های درسی اقتصاد، نرخ طبیعی بیکـاری را           د است و در کتاب     درص 9کمی بیشتر از    

تـرین    آل   درصد بیکاری باشد، در آستانه اشتغال کامل یعنی ایـده          9یعنی کشوری که دارای   . کنند  می
 درصـدی   9کنیم دارای نـرخ بیکـاری         اما در همان حال که ادعا می      . حالت برای توسعه یافتگی است    

 هـم    و اصالً  هستیمبیکاری و رکود    » بحران«گاه شاهد تشکیل ستادی برای رفع       هستیم، هر از چند     
 .کنیم که اینها با هم تعارض دارند احساس نمی

بریم، مفاهیم روشـنی نیسـتند و خیـال           ها بیانگر آن است که مفاهیمی که به کار می           این واقعیت 
 و بـه همـین دلیـل همـان          هـا و محتواهـای معینـی برخوردارنـد          کنیم که همه آنهـا از مضـمون         می
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هـا را نسـبت بـه         کنند، همزمان بیشـترین نگرانـی        درصد اعالم می   9هایی که نرخ بیکاری را        دستگاه
 .دارند هایی نظیر بیکاری و رکود ابراز می بحران

هـا و صـورت          واقعیـت  رکهـای بسـیار زیـادی بـرای د           محـدودیت  بنابراین در شرایط فعلی، ما با     
 رو هستیم که به موجب آن باید انتظار داشت که اگر سیاسـتی هـم توصـیه                  های موجود رو به     لهأمس
 که ممکن است بـه طـور تصـادفی بـه            ،باشد  شود، در اغلب موارد مانند رها کردن تیر در تاریکی             می

تـوان بسـتری       نمـی  ، ولی روی سیستمی که به صورت تصادفی سازماندهی شـده اسـت            .هدف بخورد 
 .ثبات و مطمئن شکل دادبا

 
آیـا در   . مودید در مدیریت اقتصادی کشور در دوره سازندگی، نگرش پـولی حاکمیـت داشـت              فر

 های نوینی مد نظر آنهاست؟ باشد یا اولویت دولت آقای خاتمی هم همین نگرش حاکم می
 به آقای خاتمی ارادت مخصوص دارم و از کسانی بودم کـه پـس از انتخـاب                  رغم آنکه شخصاً    علی

سف باید گفـت، آنچـه کـه بـه عنـوان            أولی با کمال ت   . اری کردم زسیار شکرگ ایشان خدای تعالی را ب    
. اسـت مدیریت اقتصادی کشور در حال حاضر مطرح هست، فاقد نگرش همسو، منسجم و مشـخص                

اند و مدیریت اقتصادی ایـن   ها، کنار هم جمع شده  ای ناهمگون و متعارض از دیدگاه در واقع مجموعه 
آلـود، اطـالق یـک       هـای نـاهمگون و تنـاقض        ابراین به واسطه این خصـلت     بن. دولت را به عهده دارند    

هـایی کـه خـود          اما در چـارچوب بحـث     . گیری خاص و معین، مقداری با دشواری رو به روست           جهت
اند، چنین اسـتنباط      یند تصویب آن مطرح کرده    ا و فر  1377ایشان در زمان تقدیم الیحه بودجه سال        

سـف،  أ بـا کمـال ت     لـی و اسـت، محابای قبلی تا حدودی مهار شده        های بی   شود که اگر چه حرکت      می
 .جهت حرکت و نوع نگاه به مسایل اقتصادی، چارچوب قبلی خود را حفظ کرده است

 ه بـود کـه در ایـن شـرایط کـه فضـای نسـبتاً               دال فکرم را مشغول کر    ؤالبته مدت مدیدی این س    
ده است، وظیفه ما چیسـت؟ بـه نظـر           ش ایجادسازی    تصمیمدر روند   مساعدتری برای مشارکت فعال     
های درست و مشخص خودمان را مطرح کنیم، ایجاد تفـاهم قـدری               می رسد که اگر بخواهیم تحلیل     

هـا را فقـط بـر         ها و اسـتدالل     ای، بحث   به همین دلیل در اواخر سال گذشته در مصاحبه        . دشوار باشد 
بـه طـوری کـه تعـابیر و عـدد و            . دماسنادی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود متمرکز کر          

در واقـع در آن مصـاحبه روشـن         . های اقتصادی ساالنه سازمان مزبور بود       ها نیز مبتنی بر گزارش      رقم
ای   های نادرست بوده اسـت، در دوره        کردم که به بیان سازمان برنامه و بودجه که متولی این سیاست           

دار در نرخ رشد      شاهد کاهش معنی  ،  شده است که اقتصاد ایران در چارچوب نظریه مکتب پولی اداره          
هـا، تحقـق بـاالترین سـطوح تـورم و بسـیاری از                دار در حجـم بـدهی       گذاری، افزایش معنـی     سرمایه

 .ایم های دیگر بوده نابسامانی
رسید منطقی که در آن مصاحبه به کار گرفتم و اسنادی که به آنها توسل جسته بودم،      به نظر می  

 در اواخر سال    به همین دلیل مجدداً   . شود  ها کماکان اجرا می     گیری  این سمت کفایت نکرد و در عمل      
ای دیگر به بیان جدیدی، همان مطالب را به عنوان آنچه که خطـر جـدی بـرای                    گذشته در مصاحبه  

 شما نیز اگر با مـن       .امیدوارم به تکلیفم عمل کرده باشم     . دانستم مطرح نمودم    آینده اقتصاد ایران می   
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ها بـرای دولتـی کـه خـود اعـالم کـرده کـه                 از طریق گسترش این بحث    ... تید، انشاء ا  هم عقیده هس  
 . کرد، تا به تفاهمی برسیم خواهیدخواهد پاسخگو باشد، به وظیفه خود عمل می

 
گذاری در کدام بخش در اولویت است که از طریق آن در حل مشکالت                در شرایط فعلی، سرمایه   

 اشت؟اقتصادی، توفیق بیشتری خواهیم د
. ای را تذکر دادم که رعایـت سـطح بحـث بـود              ال اول، به لحاظ روش شناختی، نکته      ؤدر پاسخ س  

ال ؤتر در جواب به این س       به بیان روشن  . ها، توجه به افق بحث است        اهمیت در بحث   داراینکته دیگر   
هـای پیشـنهادی      های مشخصی را معین کـرد، چـون سیاسـت           گیری  توان به صورت مطلق جهت      نمی
هـای دورتـر      ن است اقدامات فوری، و کوتاه مدت یا میان مدت و یا برای بسترسازی بـرای افـق                 ممک
عالوه بـر آن، قبـل از بیـان ایـده           . ودب متفاوت خواهد    ها، طبیعتاً   پاسخ در هر یک از این عرصه      . باشد

ه مشخص در این زمینه باید توضیحات مقدماتی برای بیان چارچوب نظری و بنیان نظری بحث ارایـ                
 وگرنه تعیین بخـش خـاص بـدون بیـان مقـدمات             ،گردد، تا بتوان آن نظریه را مورد ارزیابی قرار داد         

 .کند مزبور، چیزی را حل نمی
هـا و     ریـزی   البته یک سری مسایلی وجود دارد که برای هر اقدام در هر زمان و هر افقی از برنامـه                  

 درصـد بـه هـر    20مثال پرداخت حـدود  . مدیریت اقتصادی، باید راجع به آنها به طور جدی فکر کرد     
های بلندمدت و معاف نمودن آن از مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و مانند آن ، آیـا                     نامی، به سپرده  

 گذاری مولد فکر کند؟ گذارد که کسی به سرمایه  ای باقی می زمینه
در ایـران،   هـای ملـی        سال از عملکرد سیستم حساب     40همچنین در حالی که با گذشت نزدیک        

ای بـا     هنوز امکان محاسبات ملی از طریق درآمدها وجود ندارد، که خود گویـای آن اسـت کـه عـده                   
، بـاالترین سـطوح برخـورداری را دارا هسـتند در چنـین              مسـؤولیت حداقل زحمت، درد و دردسر و       

گیرد تا     می  تولید شکل  توان راجع به تولید ملی و مسایل بعدی آن فکر کرد؟ آیا اصالً              شرایطی آیا می  
راجع به کارآیی آن فکر کنیم؟ باید از خود پرسید که آیا افزایش حجم اقتصاد دولتی تا این حـد بـه                      

های عمرانی، کاهش  سازی، کاهش هزینه  ها معطوف به خصوصی     گیری  ای که همه سمت     ویژه در دوره  
عنای آن نیست که به نـام  ها و از این قبیل بوده است، امری تصادفی است؟ آیا این واقعیت به م          یارانه

توانسـت مضـمون    هایش می  آن گروه از بخش خصوصی را که فعالیت    ها، عمالً   برقراری سیستم قیمت  
هـای جدیـد بـرای ورود     ایـم؟ آیـا بـاز کـردن دروازه         ی داشته باشد، از میدان بیرون فرسـتاده         ا  توسعه

ی، منطقه ویژه تجـاری و نظیـر        های خارجی به عناوین مختلف مانند منطقه آزاد تجار          حساب کاال   بی
ای بـرای سـخن از اقـدامات اصـالحی بـاقی              آن در شرایط بحران حـاد کمبـود درآمـد ارزی، زمینـه            

 گذارد؟ می
گیـری   تـرین و مهمتـرین وظیفـه، ایجـاد انضـباط در مـدیریت و نظـام تصـمیم            به نظر من فوری   
 و هـم در   1376 سـال    بـا کمـال تاسـف در شـرایط فعلـی، هـم در نیمـه دوم                . اقتصادی کشور است  

ای دارنـد، بـه طـور         های انضباطی که مضمون توسعه      گیری   سمت 1377چارچوب قانون بودجه سال     
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به عنوان نمونه در حالی که بـا فزونـی بسـیار شـدید تقاضـای کـل       . اند جدی مورد توجه قرار نگرفته    
بـه اصـطالح    نسبت به عرضه کل رو به رو هستیم، مدیریت پولی کشور آنچنان جوسـازی کـرد کـه                   

این بیـان بـه تعبیـری کـه در          . های تکلیفی از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش یافت             خودشان تبصره 
اسناد منتشره توسط مدیریت اقتصادی کشور آمده است، بدین معناست کـه سیسـتم بـانکی منـابع                  

دید پولی  های ش    یعنی انضباط  ،ی سوق خواهد داد که بازده بیشتری دارند       یها  خود را به سمت فعالیت    
ای و داللـی را در پـی    هـای واسـطه   شود و گسترش فعالیت   به ساختارهای تولیدی کشور معطوف می     

 .خواهد داشت
توان انتظار نتیجه رضایت      بنابراین بدون تحقق انضباط مزبور و انسجام در مدیریت اقتصادی، نمی          

ی کشـور در حـال      سف بخش عمده نیروی محدود و کوچک مدیریت اقتصاد        أبا کمال ت  . بخش داشت 
 فضـایی   وگرنـه اصـالً    ،شود که باید به این وضعیت خاتمـه داد          حاضر، صرف خنثی کردن یکدیگر می     

 .آید برای ارایه پیشنهادات اصالحی به وجود نمی
 

آیـا ارایـه برنامـه تعـدیل از سـوی           . یکی از نظریات مطرح در ادبیات توسعه، نظریه توطئه است         
 ه توطئه قابل توجیه است؟المللی براساس نظری سسات بینؤم

 یکی از آنها این است که به جـای بررسـی            .تواند چند شکل داشته باشد      نگرش به این موضوع می    
گران، به صورت اثباتی به دنبال مشـاهده    وجود یا عدم توطئه و فعالیت تارهای مریی و نامریی توطئه       

کـنم، ولـی      چه اصل توطئه را انکار نمی     این جانب اگر    . اندیشی باشیم    ها و سپس چاره     عالمانه واقعیت 
در واقـع تجربـه   . دانـم    اجتمـاعی کـافی نمـی   ،های اقتصادی ای را برای توضیح واقعیت نگرش توطئه 

دهد که صدها توطئه بزرگ و کوچک برای براندازی انقالب و نظام اسالمی،               انقالب اسالمی نشان می   
این واقعیت بیانگر آن    .  بسیار متفاوت بوده است    مورد استفاده قرار گرفت، ولی ضرایب اثر بخشی آنها        

  ولـی نهایتـاً    .یندهایی را کند یا تشدید نماید     اتواند فر   است که توطئه، عنصر اصلی نیست، اگر چه می        
 .ای موفق یا ناموفق گردد دهد توطئه این شرایط داخلی است که اجازه می

در چـارچوب ایـن    .  اسـت  1 شناخت یل توسعه، رویکرد معطوف به    البته رویکرد کلی خودم در مسا     
چـون سیسـتم تربیـت    .  نیازی به مراکزی برای طراحی توطئه وجود نداردشود اصالً رویکرد گفته می  

شود دسـتیابی     های بنیادی در رنج است که موجب می         کارشناس الاقل در حوزه اقتصاد از محدودیت      
 در بسـیاری از مـوارد، بـدون زحمـت           بنـابراین . هایی همراه باشد    به تحلیل مطابق با واقع با دشواری      

پـس  . تواند انجام دهـد     گری نمی   کنیم که هیچ توطئه     گران، با قصد قربت کارهایی می       دادن به توطئه  
 .باشند کننده و نهایی، عوامل داخلی می چون عنصر تعیین. باید به این جنبه بیشتر توجه داشت

 
، بفرمایید برآیند دو جناح با دو       استی  اد سیاس صبا عنایت به آنکه عنوان مبحث مطرح شده، اقت        

 ای دارند؟ دیدگاه اقتصادی متفاوت در کابینه آقای خاتمی چه خواهد بود و چه برنامه

                                                      
1 - Cognitive approach 
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چون تخصصی در مسایل سیاسی ندارم، بهتر است اظهار نظر در این زمینه را به متخصصـین آن                  
لی که به طور نسبی آزادی اندیشه و        ای اشاره نمود که در شرایط فع        توان به نکته    ولی می . واگذار کنم 

 بر آینـد مـورد نظـر ،    ،پذیر شده است دارتری امکان   ها با موازین عقل سلیم به طرز معنی         نبرد اندیشه 
به نظر این جانب الاقـل بـرای بخشـی از مـدیریت             . بازتابی از تالش شهروندان در جامعه مدنی است       

. ها جنبه ثانوی دارنـد      ی است و جهت سیاست     اصل باقی ماندن در مسند خدمتگزار      ،اقتصادی کشور 
گیـری آنهـا شـکل        البته کار کردن با چنین افرادی محاسن و معایبی دارد، اما آنچـه کـه بـه جهـت                  

بنابراین شـهروندان و صـاحبنظران بایـد از ابزارهـای     .  اجتماعی است و نیروی غالب سیاسی ،دهد  می
در حوزه اقتصادی هـم     ... که انشاء ا  . فاده کنند های مختلف به خوبی است      مناسب برای انعکاس دیدگاه   

گرچه روش موجـود و اسـتمرار   .  تحقق یابد،  که به ما آموزش داده شده است    ،حسنادر نهایت اتباع    
 .دانم  به نفع کشور نمیاتکا به چنین افرادی را اصوالً

 
قع و در حقیقت له نگرش یا ادراک مطابق با واأفرمودید مهمترین مشکل ما در اقتصاد ایران، مس     

به نظر حضرت عالی، برای اصالح این مشکل چه باید کرد؟ به عبارت             . در حوزه مباحث نظری است    
 تر، دانشجوی رشته اقتصاد برای تصحیح نگرش خود در مطالعه اقتصادی چه باید کند؟ روشن

دانشگاه ال مربوط به مباحثی است که عالقه شخصی وافری به آن دارم و امیدوار بودم که                 ؤاین س 
ولی تـاکنون شـاهد     . هایی بردارند   های خاص خود، برای رفع آن قدم        مفید و دانشجویان آن با ویژگی     

 .ایم اقدامات قابل توجهی نبوده
یند کسب ادراک علمی در قلمرو اقتصاد، با سه         ابه هر حال، معتقدم که سیستم آموزش ما، در فر         

شناسـی علـم اقتصـاد، تـاریخ اقتصـادی            حوزه روش : حلقه مفقوده مهم رو به رو است؛ که عبارتند از         
یندهای تولید ادبیـات و اندیشـه در        اگاه فر  رود که هر    انتظار می . شناسی اقتصادی ایران    ایران و جامعه  

البتـه بایـد در     . های زیربنایی برای اصالح بنیادی برداشـته شـده اسـت            ها شروع شود، گام     این عرصه 
 .گونه اصالحی مایوس نشویم کنیم و به سادگی از هرهای اول، انتظارات را محدودتر  قدم

تا زمانی که سیستم رسمی آموزشی ما، توانایی پوشش نیازهای موجود در عرصه این سه حوزه را                 
 بدیهی اسـت هـر      .ندارد، ناگزیر باید به صورت جنبی، هر کس آن را در حد امکان و توان دنبال کند                

امیـدواری  . تر بـود  وان به آینده علم اقتصاد در ایران امیدوارت تر به این قلمرو توجه شود، می    چه جدی 
  .تری برای مسایل موجود اقتصاد ایران ارایه گردد بینانه از این جهت که راهگشایی عالمانه و واقع

 
 
 

  
 


