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  مقدمه

به زودي انتخابات ریاست جمهوري برگزار می شود و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادي کشور، انتظار 

می رود مباحث اقتصادي در کانون گفتگوها و مناظرات قرار گیرد. به دلیل پیچیده بودن موضوعات 

بخشی  ضه شود کهپسند بتواند به شکلی عراقتصادي بیم آن می رود که دیدگاههاي غلط اما جذاب و مردم

از شهروندان را به سمت خود متمایل کند و احیانا بخشی از این دیدگاههاي غلط در دولت بعد به اجرا 

 به عنوان یکاتاق بازرگانی ایران درآید و اوضاع اقتصادي را بدتر از آن چیزي بکند که  امروز هست. 

ت بهبود کسب و کار را بخشی از ماموریاي و صنفی که منافع کالن اقتصاد و رونق تولید و تشکل حرفه

در روشنگري آحاد  مردم در جهت فهم درست مسائل اقتصادي سهیم باشد در نظر دارد خود تعریف کرده 

و آنها را در تشخیص مواضع درست از مواضع عوامگرایی (پوپولیستی) و به ظاهر جذاب اما در باطن 

  خطرناك یاري کند. 

ي ادیط اقتصادي و کلیات بسته پیشنهن و کشاورزي ایران تحلیل خود از شرااتاق بازرگانی، صنایع، معاد

ت درباره انتخابات ریاس "خود براي افزایش توان رشدزایی اقتصاد را در گزارش شماره یک خود تحت عنوان

 با توجه به نزدیکی انتخابات وچند روز قبل منتشر کرده است.  "جمهوري؛ پیشنهادهاي بخش خصوصی

سازي جامعه نسبت به شناخت و تمییز راهکاري مفید از راهکارهاي مضر، تصمیم لزوم مشارکت در آگاه

گرفته شد گزارشی آماده شود که براي مخاطبان عادي که در حد دیپلم تحصیالت دارند قابل فهم باشد. 

خصصی هاي فنی و تهاي ادبی و پیچیدگیر از پیرایهمقرر شد زبان این گزارش زبانی ساده، صمیمی و بدو

باشد تا بتواند براي عموم شهروندان قابل استفاده باشد و ارتباط الزم را با خوانندگانی از این دست برقرار 

  کند. 

براي اینکه شانس خوانده شدن بیشتر شود محدودیتی بر حجم مطالب گذاشته شد و قرار شد تا حجم این 

باشد که افراد عادي بتوانند در یک زمان کم آن را مطالعه کنند و آنقدر زیاد نباشد که  گزارش در حدي

خواندن آن را به زمانی در آینده موکول کنند. در نتیجه به بسیاري از موضوعات پرداخته نشد و صرفاً 

  فت. موضوعات اساسی در سطح اقتصاد کالن که مورد دغدغه عموم شهروندان است مورد بحث قرار گر

هاي نادرست، عوامفریبانه و پوپولیستی با عنوان روش کار به این صورت است که سیاستها و دیدگاه

هاي گاهدید"آمیز با عنوان هاي درست، کارشناسی و مصلحتو سیاستها و دیدگاه "آفرینهاي رنجدیدگاه"

هاي اهل و مفید بودن دیدگهاي دسته اومعرفی شد و تالش شد دالیل زیانبخش بودن دیدگاه "گنج آفرین

عضو محترم هیات علمی دانشگاه عالمه  دسته دوم به اختصار بیان شود. از آقاي دکتر علی سرزعیم

  اسگزاریم.، سپار در مدتی بسیار فشرده پذیرفتندکه درخواست اتاق ایران را براي تهیه این ک طباطبائی
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  رفاه و رشد اقتصادي -1

تصاد ایران اقو وجود اشکاالت ساختاري نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و غیره،  90دهه  درهاي پیاپی با تحریم

با رشدهاي منفی روبرو شد. پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آنها ظاهر شد. 

وند و سپس تبلیغات شبکه هاي خارجی را خرید می ر کنند که رفاه آنها کاهش یافته و وقتی بهمردم ایران احساس می

کنند در رقابت جهانی جایگاه ایران افول کرده است و موقعیت مردم سفرهاي خارج می روند احساس می می بینند یا

بندي جهانی رفاه با افت مهمی روبرو شده است. این امر زمینه ناخشنودي از سیاستمداران و عرصه سیاست ایران در رتبه

توانند جامعه را به سمت و سوي رشد و بالندگی و شود سیاستمداران هستند که میآورده است زیرا تصور می را به وجود

  یا عقب ماندن و درجا زدن بکشانند. 

شود. هرچه قیمتها باالتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمتها مشخص می

تر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواري است و نیازمند اصالح ساختار اقتصادي است، بیشتر باشد رفاه بیش

اند و آن اینکه تالش کنند تا قیمتها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت تر را دنبال کردهسیاستمداران گزینه راحت

مدت شدنی نیست ود و استمرار علل تورم نه تنها در میانکمتري روبرو شود. همانطور که خواهیم دید این کار به دلیل وج

گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به جاي کنترل قیمت، نظام بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می

  حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوي اصالح کند که رشد اقتصادي اتفاق افتد و درآمد مردم باال رود.

ر حال حاضر در مورد بیمار بودن اقتصاد ایران و ضرورت اصالح ساختار اقتصاد تردیدي وجود ندارد اما مشکلی که وجود د

هاي عوامهاي گوناگونی در مورد چگونگی اصالح ساختار اقتصادي وجود دارد و برخی دیدگاهدارد این است که دیدگاه

کنند. براي جامعه اي که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایدهه میهاي اصالحی عرضحلفریبانه خود را در قالب راه

الوصول، زودبازده، میانبري بسیار جذاب است اما واقعیت امر آنست که رشد اقتصادي و بهبود وضعیت رفاهی هاي سهل

به عنوان مثال شهري گذاري و اجراست. مردم کاري سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست

اي در پیش گرفت که نماي شهر به تدریج توان رویهتوان به یکباره به شهري زیبا تبدیل کرد اما میکه نازیباست را نمی

هاي درستی را در مورد رو به بهبود رود و کم کم به شهري زیبا تبدیل شود. این امر نیازمند آنست که شهرداري رویه

  کند و بر اجراي آنها تاکید نماید.نماي ساختمانها تصویب 

  آفرین در مورد رشد اقتصاديهاي رنجدیدگاه

کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی است تا مدیران قوي بر سر کار بیایند برخی از سیاسیون عنوان می

 منظورهاي نادرستی در تا وضعیت بهبود یابد. این حرف اگرچه تا حدي درست است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن

کند. مشکل نظراست. بگذارید با یک مثال موضوع مطرح شود. فرض کنید که یک خودرو هست که پیوسته تصادف می

هاي دید در شب و یا حتی موتور آن این خودرو تنها راننده آن نیست اي بسا تجهیزات آن مانند ترمز و پدال گاز یا چراغ

کند. شاید حتی جاده ها ایمن نیستند که و جابجا در شب و در اتوبان و جاده تصادف میکند که این خودردرست کار نمی

تصادفات زیاد است و این خودرو نیز مثل بقیه دچار تصادفات زیاد شده است. از اینرو هر کس دیگر نیز سوار این خودرو 

در  که هنر مدیریت بهتري دارند باز هم شود بعید است نتیجه بهتر شود. معناي این سخن این است که اگر افراد دیگري
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رسد شده در آن بنشیند وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر میساختار تخصیص منابع موجود با سنتهاي غلط تحکیم

  مسئله رشد اقتصادي در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد به دانش اقتصاد مربوط است!

تواند بالفعل شود اما این امر منوط اي دارد که میایران توان بهبود دارد و پتانسیلهاي بالقوهالبته تردیدي نیست که اقتصاد 

گیري است. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و گیري و تغییر در ساختار تصمیمهاي تصمیمبه اصالح و تغییر رویه

ها و که مدیر یک سازمان در چارچوب رویه ترین فرقها این استشود و یکی از سادهرهبر سازمان فرق گذاشته می

ها و ساختارهاي مناسب کند اما رهبر یک سازمان رویه ها و ساختارهاي نامناسب را به رویهساختارهاي موجود عمل می

دهد. در وضعیت موجود بیش از آنکه به کند و چارچوب فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر میتبدیل می

ان اقتصادي نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادي نیاز داریم که قاعده بازي اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند. به مدیر

کنند اما رهبران سنتهاي قدیم را بر هم زده و سنتهاي جدیدي ایجاد عبارت دیگر مدیران در سنت از قبل موجود عمل می

دي نیاز دارد که معرّف تغییراتی در ساختار تخصیص منابع درسطح اقتصاد باشد. کنند. اقتصاد ایران به رهبران اقتصامی

به عنوان مثال به شرحی که خواهیم دید سنت بانک مرکزي ایران به کنترل دستوري نرخ بهره و استفاده از قدرت خود 

ه نرخ بانک مرکزي جدیدي است کبراي کنترل بانکها جهت تاثیرگذاري بر نرخ بهره معتاد است اما اقتصاد ایران نیازمند 

بهره را با عملیات بازار باز در بازار بدهی کنترل کند و به جاي کنترلهاي مستقیم اما معموال ناکارآمد شیوه هاي تاثیرگذاري 

  غیرمستقیم اما کارآمد را به کار گیرد.

راي ن کشور تالش بیشتري بممکن است این دیدگاه مطرح شود که وقتی اوضاع بهبود می یابد تا مسئول یا مسئوال

بهبود وضعیت موجود کنند و اگر نابسامانی در جریان امور هست در عدم تالش مسئوالن موجود ریشه دارد. این دیدگاه 

دیدگاه درستی نیست زیرا هنر مدیریت را انجام کار توسط دیگران تعریف کرده اند. اقتصاد بزرگی مثل ایران با تالش  نیز

شود. اقتصاد ایران وقتی بهبود می یابد که تر یک یا ده یا صد یا هزار مدیر دولتی متحول نمیافزونبیشتر و صرف وقت 

عملکرد هشتاد میلیون نفر بهبود یابد. اگر دستکم بازده بیست میلیون شاغل اقتصاد ایران تغییر کند اقتصاد ایران رشد 

گذار چه باید کند تا دیگران بتوانند بهبود بهرهت که سیاستخواهد کرد. بنابراین مسئله رشد و توسعه اقتصاد ایران آنس

وري را تجربه کنند! قطعا یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران فقدان یک رهبر ارکستر است که هماهنگی خوبی میان 

تک تک  ینوازندگان برقرار کند اما مسئله فقط این نیست. رهبر ارکستري نیاز است که زمینه رشد و بهبود نوازندگ

کننده داشت حتی اگر بهترین رهبر ارکستر توان نمایشی خیرهنوازندگان را فراهم سازد. با مجموع نوازندگان مبتدي نمی

دست شرط الزم براي نمایش یک اجراي خوب است اما کافی نیست. وجود داشته باشد! وجود جمعی از نوازندگان چیره

یک رهبر ارکستر ماهر است که هماهنگی میان اجزا برقرار کند. مردم ایران شرط کافی براي تحقق آن اجراي زیبا وجود 

رفتند و کردند و پیوسته دیرهنگام به خانه میدر گذشته مدیران زیادي را تجربه کرد که ساعات زیادي را صرف کار می

شوند  که موجب یمارانی هستخوابیدند اما با همه اینها توسعه اقتصادي ایران محقق نشد! ما به دنبال سیاستمدکم می

همه مردم جامعه دست هم را بگیرند و با هم شروع به دویدن کنند. توسعه مرهون تالش جمعی است نه تالش فردي 

  اما تحقق این تالش جمعی به وجود سیاستمداران و سیاستگذاران شایسته متوقف است.

دیدگاه معتقد است که براي توسعه باید نگاه به رو دو دیدگاه متعارض مطرح شود. یک احتماال در انتخابات پیش

توجهی داد. دیدگاه رقیبی توان وضعیت موجود را بهبود قابلتوانمندیهاي درون داشت و با اتکا به توانمندیهاي داخلی می
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گی را باز نیافتتوان گره توسعهگذاري خارجی مینیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه

کرد. واقعیت امر آنست که هر دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در بر ندارند و در نتیجه کامالً درست 

  نیستند.

اینکه شرایط بیرونی اقتصاد در روابط خارجی باید کم تنش باشد تا اقتصاد بتواند رشد خوبی داشته باشد حرف درست و 

توان انتظار رشد و توسعه داشت! پرتنش چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج نمی محیطکلیدي است. اصوال در 

گیرد. اما باید به خاطر داشت که این بهبود روابط خارجی شرط الزم براي رشد و توسعه در یک بستر امن و آرام شکل می

ط را انه دو کشور اردن و مصر بهترین روابتوسعه است اما شرط کافی نیست. کافی است توجه داشته باشیم که در خاورمی

نیافته هستند. بهبود روابط خارجی و حذف تنشها با آمریکا و حتی اسرائیل داشته و دارند ولی کماکان اقتصادهایی توسعه

  تنها زمینه را براي اقدامات مهم دیگر فراهم می کند اما خود به تنهایی کافی نیستند. 

گذاري خارجی براي اقتصاد ایران بسیار ضروري است اما نباید تصور کرد که سرمایهرمایهبا همین منطق باید گفت که س

گذاري گذاري خارجی در کنار سرمایهگذاري خارجی به تنهایی مسئله رشد پایین اقتصادي ایران را کم خواهد کرد. سرمایه

گذاري براي تحقق رشد اقتصادي باال را برآورده توجه باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایهداخلی اگر به مقدار قابل

گذاري خارجی چندین گذاري خارجی هیچ کشوري به تنهایی یا سرمایهکند. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است که سرمایه

 رصتاقتصاد ایران یک ف«گذاري را برآورده کند. در گزارش مکنزي موسوم به کشور رویهم نمی تواند نیاز ایران به سرمایه

گذاري میلیارد دالر باشد و سرمایه 2000گذاري داخلی به اندازه نیز آورده شده بود که اگر سرمایه »هزار میلیارد دالري

میلیارد  1000میلیارد دالر به  330تواند ظرفیت تولید خود را از حدود میلیارد دالر، اقتصاد ایران می 1000خارجی به اندازه 

  دالر ارتقا دهد.

داند دیدگاهی است که در شعار جذاب است اما در دیگر تفکري که نگاه صرف به داخل را براي توسعه کافی میاز سوي 

گیر کرده و آن را از کردن تفکر خودکفایی اقتصاد یک کشور را زمینخورد. درونگرایی اقتصادي و دنبالعمل شکست می

فکر در کره شمالی و تا حدود کمتري در چین و هند قبل از دارد. مثال اعالي این تکاروان رشد اقتصاد جهانی باز می

میالدي است. این کشورها همه رویکرد درونگرایی را دنبال کردند اما در عمل  90و  70انجام اصالحات اقتصادي در دهه 

صاد جهانی تچیزي که حاصل شد رشدهاي پایین و فقر فراگیر بود. به شرحی که خواهد آمد تنها با پیوستگی در کاروان اق

وري و بازدهی برخوردار شد. از اقتصاد بسته جز هدر توان از مزایاي آن در ارتقاي تکنولوژي و بهبود بهرهاست که می

آید. همانگونه که افراد منزوي که در توهم دانایی خود هاي توسعه چیزي بیرون نمیرفتن منابع، غرورهاي کاذب و توهم

گیرند و از شوند اقتصادهاي بسته نیز نهایتا درجا زده و یا در مسیر انحطاط قرار میشوند نهایتا افسرده میغرق می

  مانند. کشورهاي رقیب جا می

دیدگاه دیگري که در جامعه ایران رواج دارد و احتماال در انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است مشکل 

دست ران کشور است. بر اساس این دیدگاه اگر در حاکمیت مدیران پاكنیافتگی ایران فساد در میان مدیاصلی توسعه

  حضور داشته باشند اقتصاد ایران به سرعت به توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد. 

 تاین دیدگاه نیز اگرچه نکته حقی دارد اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت را نیز در بر ندارد. نکته درس

این تفکر آنست که فساد براي رشد و توسعه اقتصادي مضر است. این موضوع در پژوهشهاي مختلف به تایید رسیده است 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9

 



 

شود. اشکال این تفکر آنست که فساد نه تنها علت بلکه و معموال یکی از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد می

نیافتگی باشد! امروزه تقریبا همه کشورهاي ید فساد معلول توسعهداند در حالیکه شاالعلل و ریشه همه مشکل میعلت

اند نظیر کشورهاي اسکاندیناوي نیافته با مشکل فساد دست به گریبان هستند و تنها کشورهایی که به توسعه رسیدهتوسعه

دست را بر سر فراد پاكاي که از این تفکر حاصل می شود این است که باید ااند مشکل فساد را حل کنند. توصیهتوانسته

نیافتگی خود به خود حل شود. نتیجه حاصل از این تفکر این است که سازوکار گزینشها باید کار آورد تا مسئله حل توسعه

  االمکان راه را بر نفوذ مدیران فاسد ببندند. دوباره تشدید شود تا حتی

زیرا همه مدیران فاسد فرآیندهاي گزینش را طی کرده  گیردمشکل این تفکر این است که از تجربه گذشته درس نمی

تر بود اما محصول امروز نتیجه اقدامات گذشته است. لذا مشکل . در گذشته سازوکارهاي گزینش بسیار سخت گیرانهبودند

قتصاد گرفتن اشکاالت ساختاري اشود! عالوه بر آن نادیدهبا گزینش بیشتر حل نمی و کم رشدي اقتصاد نیافتگیتوسعه

ایران و تبدیل مسئله به یک موضوع فردي در رده مدیران و مسئوالن نقطه ضعف دیگري براي این نگاه است. حتما 

دست بودن مدیران شرط الزم براي اداره موفق کشور است اما قطعا شرط کافی نیست. داشتن دانش فسادستیزي و پاك

اند عالوه بر پاكمند شدهیی که کشورهاي مختلف از آن بهرههاي مختلف حکمرانی و نوآوریهاو تجربه کافی از شیوه

گفت که داشتن کردن هر مدیر ضروري است. در دهه اول انقالب مشابه همین تفکر میدست بودن براي موفق عمل

 تعهد براي گرفتن مسئولیت کافی است و اگر تخصص نیز همراه با تعهد وجود داشته باشد بهتر است! اینک که چند دهه

گذشته است و اقتصاد ایران در این چند دهه با معضل مزمن رشد پایین روبرو شده مشخص گردیده است که تعهد اصال 

  و ابدا کافی نیست. 

  دیدگاه هاي گنج آفرین در مورد رشد و رفاه

رکت در و ح شرط الزم براي رشد اقتصاد ایرانبهبود وضعیت رفاهی مردم منوط به رونق تولید و رشد اقتصادي است اما 

گذاري کم باشد کفاف گذاري انجام نشود یا مقدار سرمایهگذاري است. اگر در کشور سرمایهمسیر توسعه، افزایش سرمایه

هاي اقتصادي موجود دچار هاي موجود را نخواهد کرد و به تدریج زیرساختهاي کشور و بنگاهجبران استهالك سرمایه

کنند. حال اگر براي شوند و نیاز به مرمت پیدا میاتوبانها به تدریج دچار استهالك میشوند. به عنوان مثال فرسایش می

شود و جذابیت هاي زیادي میچولهمرمت مستمر و دائمی یک اتوبان هزینه نشود، آن اتوبان بعد از چند سال دچار چاله

کنند آسیب خواهد زد. روشن است که با یرانندگی در آن را از دست خواهد داد و حتی به خودروهایی که در آن تردد م

فرسایش زیرساختهاي موجود امکان رشد اقتصادي با همین نرخ موجود نیز وجود نخواهد داشت چه رسد به نرخ رشدهاي 

  باالتر!

کسب و کار مناسب،  محیطکار مناسب است. یکی از اجزاي مهم وکسب محیطگذاري در کشور نیازمند وجود رشد سرمایه

ها از سوي دیگر است. اگر در د ثبات در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی از یک سو و ثبات در سیاستگذاريوجو

گیرد. اگر در سیاست گذاري صورت نمیسیاست خارجی تنش شدید وجود داشته باشد و افق اقتصاد مبهم باشد سرمایه

رود و بازهم رکنار شوند ثبات تصمیم گیري از دست میداخلی تنش شدید وجود داشته باشد و مدیران دائما دستگیر یا ب

درپی دستخوش ها پینامهبینند. اگر به هر بهانه سیاستها و آئینگذاري نمیگذاران چشم انداز با ثباتی براي سرمایهسرمایه

  ت.نخواهد داش گذاريریزي و حساب کند و رغبتی براي سرمایهتواند روي آینده برنامهگذار نمیتغییر شود، سرمایه
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تفکیک  روشن است کهجدایی نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست است.  ،وکار مناسبکسب محیطدیگر جزء مهم براي 

هرچه زا است. کامل عرصه اقتصاد از سیاست ممکن نیست اما نزدیکی نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد آسیب

گذاري دازي سیاستمداران و اصحاب قدرت قرار گیرد، جذابیت سرمایهانزده باشند و مورد دستهاي اقتصادي سیاستبنگاه

شود. کارآفرینان باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه گذاري خارجی کم میتوسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه

اي مختلف هبه بهانهوکارشان ، کسبو به سود  رسیدند خود را به خطر انداختند و عرصه جذابی را در اقتصاد کشف کردند

  گیرد. مورد طمع سیاستمداران قرار نمی

ت ترین شکل امنیدر سادهاست.  و حمایت از حقوق مالکیت گذاريوکار مناسب، امنیت سرمایهکسب محیطجزء سوم از 

هاي درهاهاي سیاسی است. اینک سالها از انقالب گذشته و قضیه مصگذاري به معنی مصونیت از مصادره به بهانهسرمایه

تی خصوصی اینکه شرکتري به خود گرفته است. تر و غیرمستقیمسیاسی تا حدود زیادي کمرنگ شده اما شکلهاي ظریف

سازي آن تخلفی نباشد و در عملکرد هم موفق باشد اما باز فشار جهت برگرداندن آن اِعمال شود و در فرآیند خصوصی

تولیدکننده نتواند محصول خود را به قیمت موردنظر خود بفروشد و مجبور اینکه . 1گذاري استشود، نافی امنیت سرمایه

هاي شود به قیمتی بفروشد که زیان کند یا سود کمی به دست آورد نقض حقوق مالکیت است. همچنین اینکه به بهانه

ازار عرضه زیر قیمت ب تنظیم بازار، صادرات محصول به ناگه متوقف شود و یا صادرکننده مجبور شود ارز خود را به قیمتی

ه فعاالن انتظار دیگري است ککردن متقلبانه جلوگیري از کپیآید. کند نقض دیگري براي حقوق مالکیت به شمار می

  شود. محسوب می فکرياقتصادي از حاکمیت دارند زیرا این رفتارها نقض حقوق مالکیت 

نیز هست. یکی از آنها کاهش مجوزهاي غیرضرور و بازشدن گذاري رونق تولید مستلزم امور دیگري غیر از رشد سرمایه

کسب هاي مختلفبازارها به روي متقاضیان و رفع انحصارات است. اساسا فرض باید بر این باشد که ورود افراد به عرصه

تمام بازارها  ید درکننده را حداکثر کند. این اصل بارفاه مصرف ،وکار آزاد باشد تا رقابت در بازارها شکل گیرد و این رقابت

هاي در کشور ما به بهانه حاکم باشد مگر مواردي که به دالیل خاص از این قاعده مستثنی شوند (مثل عرصه بانک).

مختلف موانع ورود گذاشته شده و مجوزهاي گوناگونی بر سر راه شروع فعالیت قرار داده شده است. کاهش این موانع از 

 در کشور است. الزامات رونق فعالیت اقتصادي 

اعم از  تر از دیگر اشکال فعالیتتر و پربازدهصرفهوضعیت مطلوب آنست که فعالیتهاي کارآفرینانه و معطوف به تولید به

اگر بر فعالیتهاي رسمی و قانونی تولیدي مالیات سنگین وضع شود اما سود ناشی از سوداگري جویی و سوداگري شود. رانت

معاف از مالیات بماند، افراد تولید را ترجیح نخواهند داد و به تدریج سرمایه و تالش افراد معطوف به اموري غیر از تولید 

جویی از اقتصاد ضروري است تا نظامهاي چند قیمتی، موقعیتهاي تعارض منافع، عدم و رانت براي حذف فسادخواهد شد. 

شفافیت منابع و مصارف دستگاههاي دولتی و عمومی اصالح شود و با حمایت از افشاکنندگان فساد و آزادي رسانه و 

  نظام قضائی مستقل و کارآمد با فاسدان مقابله شود.

  

 

                                                            
  یرد.گار نمیاین در حالی است که وضعیت نامناسب انبوه شرکتهایی دولتی ماندند و یا به نهادهاي عمومی غیردولتی واگذار شدند مورد توجه و حساسیت قر 1
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  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 ثبات سیاسی 

 ثبات سیاستی 

 زدایی نسبی از اقتصادسیاست 

 کاهش مجوزها و تسهیل فعالیت اقتصادي 

 گذاريامنیت سرمایه 

 مبارزه با فساد، شفافیت و کارآیی نظام قضائی  

 افراطی گراییخودکفایی و درون 

 خارجیگذاري افراط و تفریط در نگاه به سرمایه 

 هاتاکید بر تالش مدیران به جاي اصالح ساختارها و رویه  

 و مقابله هاي  هاي شدیدتر مدیران تاکید بر گزینش

  نمایشی با فساد

  تورم -2

کنند که دارند فقیر و فقیرتر رود آدمها پیوسته احساس میرود اما درآمد مردم باال نمیاین رزوها که قیمتها دائما باال می

مردم احساس می کنند که افزایش درآمد کارسختی است و بعید است رود. دستکم قدرت خریدشان آب می شوند یامی

شود کاري کرد که قیمتها باال نرود؟ احتماال مردم دولت بتواند به این زودیها کاري کند تا درآمد مردم باال برود. اما آیا نمی

این  پرسندی که مردم میاند تورم را مهار کنند. سوالکشور توانسته 6یا  5اند که تقریبا همه کشورهاي دنیا به جز شنیده

اند از شوند توانستهچرا کشورهایی که از دید ما به لحاظ اقتصادي ممتاز و برتر نیستند و احیانا فقیر حساب میاست که 

ترین تورم دنیا کند و مزمنرا رها نمی ایم که تورم گریبان ماایم؟ آخر ما چه گناهی کردهشر تورم رها شوند اما ما نتوانسته

  را داریم؟

  آفرینرنج حلهايراه

بینند مردم از چه چیز ناراحت هستند و همان دغدغه را احتماال نامزدهاي انتخابات و سیاستمداران شامه تیزي دارند و می

ما با شما همدردیم و براي درد شما راهفهمیم. دهند تا به مردم بگویند که اي مردم ما درد شما را می مورد توجه قرار می

گویند ما نخواهیم گذاشت که قیمتها باال برود. اگر باز سوال حل شما چیست میشود که راهوقتی سوال میحل داریم. 

عرضگی دولت است. دولت کشور شود که چگونه نخواهید گذاشت که قیمتها باال برود احتماال خواهند گفت که مشکل بی

فروشی به وجود آورده صاحبی مجالی براي سودجویی و گرانبودن و بیبه حال خود رها کرده است و حس یله و بازار را

آید یعنی اگر مردم احساس کنند که کسی مثل رضاشاه است. اگر مردم احساس دولت داشتن کنند چنین وضعی پیش نمی

همگان درون تنور بیندازد آن وقت همه حساب کار  با اقتدار هست که اگر نانوایی نان را گران فروخت در مقابل چشم

  آید.دستشان می

کنیم که این حرفها آشناست. از بعد از انقالب هر دولتی که بر سر کار آمده همین کنیم احساس میوقتی با خود فکر می

اند در مغازه هایی افتادهحرفها بوده است. هر نوبت خبرنگاران و فیلمبرداران صداوسیما به همراه گشتهاي تعزیرات به راه 

اند اما این کارها به رغم سروصداي زیاد اثر واقعی نداشته و تورم راه خود را پلمب کرده اند و نمایش اقتدار به راه انداخته

را پیموده است. شاید کنجکاو باشید که چرا اثر نداشته است؟ بخشی از جواب به این بر می گردد که حکومت با یک میل 

اند. همیشه دوربینهاي اند شکست خوردهارزه کرده است و هرگاه حکومتها با یک میل طبیعی مبارزه کردهطبیعی مب

گذاري با دریافت پول روي میزي یا زیر میزي صداوسیما همراه نیست. خیلی وقتها گشتهاي تعزیرات و نظارت بر قیمت

  اند.آرام و بی سروصدا گذر کرده
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گیري کنیم سختگیري کنیم؟ فکر نمیاید در گزینش سازمان تعزیرات حکومتی سختآیا این به آن معنی است که ب

اي براي اي در تمام اقتصاد رواج دارد انگیزهبیند پدیدهبیشتر در گزینش این سازمان جواب دهد. وقتی هر ناظري می

بانوان استانداردهاي حجاب را رعایت بینند کثیري از مقابله نخواهد داشت کمااینکه ماموران نیروي انتظامی نیز وقتی می

قدرت حکومت براي مقابله با اقلیتهاي اي براي آن قائل نخواهند بود. و فایدهنخواهند داشت کنند انگیزه براي مقابله نمی

  متخلف از یک قانون کارایی دارد اما اگر اقلیت خیلی بزرگ باشد یا اکثریت شود این قدرت کارآمد نخواهد بود. 

اد بود فروشان زیا به شکلهاي مختلف این وضعیت را تجربه کرده است. مثال در برخی سالها که فشار روي خردهجامعه م

فروشیها دیده کردند. مثال در میوهکردند اما در عمل کار خودشان را میآنها نرخهاي رسمی را روي دیوار مغازه نصب می

هاي سالم و گندیده چنان با هم قاطی شده بود که قیمت معادل قیمت رسمی شود و خریدار نیز حق شد که میوهمی

کرد از زیر یا از پستو میوه با کیفیت به قیمت واقعی بازار خریداري آنها را جدا کند. اگر میوه خوب طلب مینداشت که 

  کرد.می

شود کنترل شود. تبط با دولت که از مجاري رسمی توزیع میشاید نامزدهاي انتخابات بگویند که دستکم باید اجناس مر

هاي دولتی انجام میشد و فروش آن توسط برخی داروخانهمثال سالهاي سال دارو توسط شرکتهاي دولتی عرضه می

وخانهشد این بود که آن اقالم دارویی در دارگرفت. دولت اصرار داشت که قیمت دارو پایین بماند. در عمل آنچه دیده می

گرفت که داروهاي شد. یعنی بازار سیاهی شکل میشد اما در ناصرخسروي تهران به قیمت باال فروخته میها یافت نمی

کردند بساط این داروفروشان غیررسمی در ناصرخسرو تالش میآورد. هر بار که نهادهاي امنیتی دولتی از آنجا سر در می

شد. نکته جالب اینجاست که هر اقتدار، سروکله داروفروشان ناصرخسرو پیدا میرا جمع کنند بازهم بعد از پایان نمایش 

گذاشت قیمت دارو در داروخانه داشت و میوقت دولت از تالش براي کنترل قیمت دارو و مقابله با ناصرخسرو دست بر می

  شد!ها یافت میها باال رود، در همه داروخانه

مربوط است؟  دولتعرضگی کنید که مشکل به باعرضگی یا بیاران فکر میآیا شما هم مانند بسیاري از سیاستمد

تواند هر کاري بکند اي باشد میقدرت بشر در دستان دولت نامحدود است و اگر ارادهآفرین معتقدند که هاي رنجدیدگاه

توانید با قوانین طبیعی و بشري مقابله کنید بلکه باید آن را در خدمت گوید که شما نمیآفرین میهاي گنجاما دیدگاه

منافع جامعه قرار دهید! اگر قیمت کاالیی مثل دارو در بازار آزاد (یا بازار سیاه) باالست هرچقدر که دولت تالش کند تا آن 

قدر هم که هربازار آزاد باز خواهد کرد. را در فروشگاه هاي وابسته به دولت ارزان بفروشد نهایتا آن کاال راه خود را در 

نظارت و کنترل صورت گیرد این شکاف قیمت بین قیمت رسمی و قیمت آزاد افراد را به این سمت سوق خواهد داد تا از 

  این رانت برخوردار شوند.

ی ایستاد اما در عمل این توان در برابر این میل طبیعگفتند که با قراردادن افراد وارسته میدر گذشته نیروهاي امنیتی می

راهکار موثر نیفتاد. وقتی رانت ایجاد شود باالخره کسی آن را تصاحب خواهد کرد و از قضا افراد وارسته را نیز چنان 

باالخره اگر پول زیادي روي زمین گذاشته شود، طبیعی است که کسی آن را بردارد! اگر کند که خراب شوند. وسوسه می

   بیعی خواهد بود.خالف آن رخ دهد غیرط

گویند اگر ما همه چیز را کامپیوتري کنیم رصد و پایش آنها آسان خواهد شد اند که میامروزه نیز مهندسانی از راه رسیده

انگیز است. دیرزمانی است توان با ابزارهاي فناورانه جلوي این میل طبیعی را بگیریم! انصافا پیشنهادشان وسوسهو می
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توان اي وصل شوند و تمام کاال کد رهگیري داشته باشند میرایانه هايتمام انبارهاي کشور به سامانه اند اگرکسانی گفته

تواند مشکل تورم را حل کند بلکه به جلوي تورم را گرفت! البته کسی منکر فایده رهگیري کاال نیست اما این کار نمی

  آید. کار دیگري می

توان قیمت را سرکوب کرد و باید شوند به جز پذیرش این واقعیت که نمییآفرین به هر راهی متوسل متفکرات رنج

ها همگی رصد کردند که چه داروخانهشکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار را حذف کرد. به عنوان مثال فرض کنید که 

نها به افرادي که آنها کند تا پزشکانی را شریک کنند تا آگیرد. شکاف قیمت افرادي را وسوسه میکسی چه داروهایی می

  کنند آن داروهاي کمیاب را تجویز کنند! معرفی می

فروشان نیست بلکه مقابله با افزایش قیمت در مقابله با خرده ،اصلی کارمکن است نامزدهاي انتخابات بگویند که راهم

ی تاسفاین دیدگاه در خرده فروشباید منصفانه گفت اگر نتیجه کارخانه است زیرا باید از سرچشمه مساله را کنترل کرد. 

گویند روند و به آنها میبار بود در سطح تولید فاجعه آفرین است. نهادهاي نظارت بر قیمت به سراغ شرکتهاي تولیدي می

کنند و با خود که نباید قیمت خود را افزایش دهید. مدیران کارخانجات اگر دولتی باشند از یک حدي بیشتر دلسوزي نمی

به عنوان مثال سالهاي  خواهد به مال خود زیان بزند من چرا با ایستادگی خود را خراب کنم؟وقتی دولت می گویندمی

هاي آن افزایش یافت. نتیجه این سال به شرکت قطارهاي رجا اجازه افزایش قیمت بلیت قطار ندادند در حالیکه هزینه

  نباشت شد!وضعیت آن شد که سالهاي پیاپی زیان داد و زیانها رویهم ا

اگر کارخانجات خصوصی باشند سعی می کنند با رشوه مانع از زیان دهی شوند. اگر رشوه نیز کارگر نیفتد کارخانه ترجیح  

خواهد داد تا تولید را متوقف کند به جاي اینکه زیان بسازد. به شرحی که گفته خواهد شد این امر دقیقا مشکل تورم را 

تا  قف تولید کمتر شود رشد قیمت بیشتري می یابد. چند سال طول کشیدتشدید می کند یعنی وقتی جنسی به دلیل تو

دولت فهمید که نباید روي شرکتهاي خصوصی آنقدر فشار بیاورد که زیان کند. به همین دلیل تصمیم گرفتند که رشد 

ه خوب است. ین کقیمت را محدود کنند تا شرکتها به زیان نرسند و سود ناچیزي داشته باشند. شاید با خود فکر کنید ا

فکر می کنید اشکال این طرح کند. کند هم زیان به بخش خصوصی وارد نمیدولت اقتدار خود را اعمال میهم باالخره 

   اي چشمان خود را ببندید و با خود فکر کنید.چیست؟ لحظه

ترش تولید تولید جدید و گساشکال اول این است که اگر تولیدکنندگان سود کمتري ببرند منابع الزم براي ایجاد خطوط 

نخواهند داشت و کمیابی آن کاال ادامه خواهد داشت. اشکال دوم این است که وقتی میزان سود در یک صنعت کم باشد 

هاي موجود گذاریتدریج نیز با استهالك سرمایهگذاري در آن صنعت نخواهند داشت. به افراد بیرونی رغبتی براي سرمایه

اگر هدف سیاستگذار این است که در بلندمدت کارخانجات موجود نیز کاهش خواهد یافت! یعنی در آن صنعت، تولیدات 

  تولید افزایش یابد در عمل کار معکوس خواهد شد. 

 جا متوقفگمان نکنید که کار در همینکننده را دستکم نگیرید و هاي رنج آفرینی در راهکارهاي گمراهخالقیت دیدگاه

برانگیزي سالهاي سال فعال بودند و طرح بدیع هاي نکبت آفرین با استقامت تحسینتولیان دیدگاههیچ وجه! مشود! به می

 قیمت پایین روي محصول بگذارید واند که ها گفتهاز راهکارهاي آنها این بوده که به بنگاهاند. یکی دیگري خلق کرده

اند. در عمل این ي آنها طلب از دولت در نظر گرفتهشما را جبران کند و برازیان بکنید اما دولت موظف می شود زیان 
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آنها از بانکهاي دولتی وام بگیرند ولی طلبشان را ندهند اند که ها به این صرافت افتادهکم بنگاهطلبها داده نشده است و کم

  تا این به آن در شود!

اند که در قبال کنترل آن با این پیشنهاد روبرو شدهاند و به جاي اند و زیربار طلب از دولت نرفتهتر بودهها زیركگاه بنگاه

هاي تولید ارزان دریافت کنند یعنی برق ارزان، آب ارزان، گاز ارزان، ارز ارزان، وام ارزان و ....  تا به این ترتیب قیمت، نهاده

نماید قبول میمتعارف قابلهاي رسد اگرچه براي بنگاهحل در نگاه اول منطقی به نظر میسود آنها تهدید نشود. این راه

کشاند؛ یعنی زا است زیرا آنها را به زیان میبتیهاي تولیدکننده برق، آب، گاز و عرضه کننده وام (بانک) مصبراي بنگاه

  کشاند.کند و آنها را به زیان میقیمت محصوالت تولیدي آنها را به شدت سرکوب می

شود که در واقع منابع عمومی هستند. از بودجه دولت تامین می انهاي ارزمشکل دیگر این روش این است که نهاده

کردن در امور دیگر خواهد داشت و هرگاه دولت این منابع عمومی را در این امور صرف کند، منابع کمتري براي هزینه

رداخت جامعه پشود. به این معنا هزینه چنین سیاستی باز هم از جیب هاي دیگر نصیب جامعه میخدمت کمتري در عرصه

  شود. می

دهد ولی قابل تداوم نیست به عنوان مثال دولت در ابتدا مدت جواب میحل در کوتاهمشکل بزرگتر این است که این راه

کند با این امید که قیمت مرغ کنترل شود اما تورم کماکان راه خود را هاي مرغداریها را با نرخ ارز ارزان تامین مینهاده

شود. کنند که دیگر قادر نیستند قیمت مرغ را حفظ کنند. لذا تعارض با دولت شروع میارها احساس میرود و مرغدمی

تواند ارز را ارزانتر به آنها بدهد و اصوال منابعی ندارد که صرف چنین حمایتهایی کند و از سوي دیگر مرغداران دولت نمی

هاي قدرت مانع این کار وقتی دولت با استفاده از اهرمشوند و وکار خود متقاضی افزایش قیمت میبراي حفظ کسب

 کنند تا افزایشکنند و دولت را مجبور میمحصول خود به بازار، در بازار کمبود ایجاد میعرضه شود مرغداران با عدم می

دیگر  شود و از سوينکته تلخ مسئله این است که هم اختالل جدي در فعالیت تولیدي ایجاد میقیمت مرغ را بپذیرد. 

ه نظر شما خورد! آیا بکند که نهایتا پایدار نیست و در آن شکست میدولت هزینه سنگینی از بیت المال براي کاري می

  اي منطقی است؟ چنین رویه

  آفرینهاي گنجحلراه

رو تورم با افزایش قیمت یک کاالي خاص اینکند. از شروع به باال رفتن میهمه قیمتها تقریبا که  دهدتورم وقتی رخ می

وقتی مسئله اي تا این حد فراگیر است دیگر نمی دهد متفاوت است. که به دالیل مختلف در بازارهاي مختلف رخ می

دهد که رشد پول سریعتر از رشد تولید قتی رخ میدر سطح خرد با آن مقابله کرد. امروزه روشن شده است که تورم وتوان 

کاالها و خدمات در اقتصاد است. براي فهم ساده به این مثال توجه کنید. در اقتصاد دوازده واحد پول و سه سیب وجود 

ر هدارد. قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود. حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت 

درصد بوده است و به همین دلیل قیمت  25درصد و رشد کاال  66سیب پنج تومان خواهد شد. در این مثال، رشد پول 

 رشد پول سریعتر از رشد کاال باشد،توان در مورد کل اقتصاد زد. اگر آن افزایش یافته است. عین همین حرف را نیز می

  مت همه کاالها افزایش خواهد یافت.پول به دنبال کاال خواهد چرخید و به عبارتی قی
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خواهیم تورم نداشته باشیم نباید رشد پول شدید داشته باشیم. ممکن است سوال شود پس چرا تا کنون رشد پس اگر می

خواهد پول چاپ کند آورد از بانک مرکزي میپول زیاد بوده است؟ پاسخ آن این است که وقتی دولت کسري بودجه می

برند تا خرج کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد. کارمندان و پیمانکاران پول را به خانه می تا آن پولها را به

توانند قیمت را باال ببرند. کنند که خریداران روي قیمتهاي باالتر قدرت خرید دارند و میکنند. فروشندگان احساس می

زار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است. به تدریج انتظارات کنند که این مسئله خاص باکم کم همه جامعه احساس می

شود که قرار است همه قیمتها افزایش یابد. لذا بنابه فرض همه در قراردادها و گیري میجامعه به این سمت جهت

 افزایشقیمتها  همه گیرند در عملچون همه چنین انتظاراتی را فرض میگیرند. هاي خود رشد قیمت را فرض میمعامله

  یابد. می

خواهیم تورم نشود، باید کسري بودجه دولت مهار شود و دولت بتواند آید که اگر میحل بیرون میاز این تحلیل این راه

مدت کنترل کند، به جاي اینکه هایش را در کوتاهدولت به دالیل مختلف نتوانست هزینهبه اندازه درآمدش خرج کند. اگر 

تا پول چاپ کند، باید از جامعه استقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز کوتاهاز بانک مرکزي بخواهد 

دولتها مثل شرکتها لزومی ندارد که نقدي اداره شوند. همانطور مدت خود را مرتفع کند و بعداً آن قرض را برگرداند. البته 

تواند شود، دولت نیز میشان صفر نمیهیچ وقت بدهی که شرکتها همواره مقداري بدهی به شبکه بانکی خواهند داشت و

همیشه مقداري بدهی به جامعه داشته باشد و با انتشار اوراق جدید و فروش آن به مردم، قرض قبلی خود را بپردازد. اگر 

به جامعه  تواند بدون اینکهدولت در این مسیر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر نکند که اعتبارش مخدوش شود، می

مدت دولت بتواند درآمدهاي خود را افزایش دهد و کسري تا اینکه در میان تورم تحمیل کند کسري بودجه خود را رفع کند

  . هاي سابق خود را بپردازدبودجه خود را مهار کند و بدهی

ند بقیه مردم ک را زیاد یو بازنشستگان دولت گیرد حقوق کارکنان دولتمی شود که چرا وقتی دولت تصمیمحاال روشن می

کند تورم قدرت خرید کارکنان دولت و اند که وقتی دولت احساس میبه فراست دریافتهشوند! آنها جامعه نگران می

دهد آید تا آن را جبران کند، در عمل کسري بودجه خود را افزایش میبازنشستگان دولتی را کاهش داده و درصدد بر می

دولت در گذشته همواره کسري بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک مرکزي زیرا درآمد دولت که افزایش نیافته است. 

 که همان چاپ پول است جبران کرده است و پیامد آن تورم مزمن و ماندگار در اقتصاد ایران شده است. 

آوریم به سراغ پدر و مانطور که ما وقتی پول کم میعلت دیگر رشد نقدینگی به دلیل عملکرد بد نظام بانکی است. ه

تواند از بانکهاي دیگر قرض بگیرد شود و نمیرویم، در نظام بانکی نیز وقتی بانکی دچار کسري منابع میمادرمان می

 گیرد و این استقراض از بانک مرکزي خودش به معنیرود و از بانک مرکزي قرض میناگزیر به سراغ بانک مرکزي می

گویند که بانک مرکزي گذارند مثال میچاپ پول و رشد نقدینگی است. البته گاه اسمهاي بزرگ و دهن پرکن روي آن می

  یک خط اعتباري به فالن بانک اختصاص داد! اما منظور از این تعبیر همان استقراض بانک از بانک مرکزي است. 

مهایی دهند که احتمال نکول آن باال باشد و پول بانک بر نگردد، واتر عمل کنند یعنی هرچه بانکها در وام دادن بی دقت

با احتمال بیشتري با کسري منابع روبرو خواهند شد و در نتیجه با احتمال بیشتري براي جبران این کسري منابع به بانک 

د را کم از بانک خومرکزي متوسل خواهند شد. گاه بانکهایی که با کسري منابع روبرو هستند براي اینکه خروج منابع 

دهند تا سپرده گذاران منابع خود نرخ سود سپرده باالتر می اندازند یعنی وعدهکنند رقابت بر سر نرخ سود سپرده به راه می



16 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 



 

را خارج نکنند و سپرده گذاران بانکهاي دیگر وسوسه شوند تا منابع خود را به این بانک بیاورند. بانکهاي دیگر در واکنش 

شوند تا آنها نیز نرخ سود سپرده خود را باال ببرند تا منابع آنها نیز باقی بماند. این رقابت بر سر سود ناچار میبه این قضیه 

  تعهدات بانکها افزایش یابد و احتمال کسرآمدن منابع نظام بانکی بیشتر شود.شود تا موجب می

  

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 کنترل کسري بودجه 

 به کارگیري اوراق قرضه براي جبران کسري بودجه 

 توسط بانک مرکزي اجراي عملیات بازار باز 

 اصالح نظام بانکی  

 سرکوب قیمتها 

 هاي تولید براي کنترل قیمت محصول یارانه نهاده

 بنگاه ها

  فشار بر بنگاه هاي دولتی براي عرضه زیرقیمت

  و خدمات محصوالت

  نرخ ارز  -3

هایی روند نرخ ارز در ایران روند عجیبی است. در دهه پنجاه و دهه هشتاد نرخ ارز کامال ثابت ماند اما سپس با جهش

روبرو شد. شاید شدیدترین جهش نرخ ارز در سالهاي اخیر رخ داده باشد که قیمت دالر از سه هزار تومان به نزدیک سی 

کنند به یابد ایرانیان احساس میوقتی نرخ ارز افزایش میپول ملی است و  نرخ ارز در ایران نماد ارزشهزار تومان رسید. 

  شوند زیرا ارزش پول ملی آنها افت کرده است. نوعی تحقیر می

دانیم افت ارزش پول ملی غرور شما را با این وصف عجیب نیست اگر نامزدهایی پیدا شوند و به مردم بگویند که می

. اگر ما بر سر کار بیاییم جلوي افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت. کافی است دار کرده استهجریح

 بیایید با هم ببینیم که این امر چگونه ممکن است و آیا چنینشما به ما راي دهید تا ما چنین اتفاق مثبتی را رقم زنیم. 

  کرد که حتی اگر ممکن باشد آیا مطلوب است؟هدفی در شرایط تحریمی ممکن است؟ سپس با هم بررسی خواهیم 

شود یعنی بیایید با هم قرار بگذاریم فعال نرخ ارز را قیمت کاالهاي خارجی تعریف کنیم. وقتی نقدینگی در جامعه زیاد می

 .شود. طبیعتا مردم تقاضایشان براي کاالها و خدمات مختلف زیاد می شود پول در اختیار بخشهاي مختلف مردم زیاد می

کاالها و خدمات داخل به دلیل تنگناهاي تولید با محدودیت در عرضه روبرو هستند و به همین دلیل وقتی تقاضا براي 

رود تا مشابه رود. انتظار می یابد به جاي اینکه تولید آنها به همان میزان افزایش یابد، قیمتشان باال میآنها افزایش می

افزایش یابد؛ با این تفاوت که  1خارجیو خدمات  ی تقاضاي داخلی براي کاالهاهمین اتفاق به نحو دیگري رخ دهد یعن

معموال براي عرضه این کاالها محدودیت عرضه وجود ندارد. لذا هرچه تقاضا براي مثالً گوشی همراه افزایش یابد باید 

 ت کاالهاي خارجی بخواهد زیاد شودواردات آن بیشتر شود تا نیاز داخل برآورده شود. اما نکته کلیدي آنست که اگر واردا

یمت ارز ققیمت ارز افزایش خواهد یافت مگر آنکه دولت تالش کند ارزهاي نفتی را همزمان آنقدر به بازار تزریق کند تا 

  ثابت بماند. 

                                                            
  مقصود از خدمات خارجی، سفر به خارج است. 1 
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را تواند این سیاست توان این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت در شرایط تنگناي ارزي مثل شرایط تحریم میاینک می

با توضیحی که داده شد دولت براي اینکه نرخ ارز را حفظ کند باید ذخیره ارزي خوبی که معموال از محل  ادامه دهد؟ 

صادرات نفت ایجاد می شود داشته باشد. حال اگر به دلیل تحریم یا افت قیمت نفت درآمد ارزي دولت کم باشد، دیگر 

د ادامه یابد ادعاي سیاستمداران و نامزدهاي انتخاباتی مبنی بر کنترل قادر به چنین کاري نیست! لذا اگر تحریم بخواه

  نرخ ارز منطقی و قابل قبول نیست.

پرسش بعدي این است که حتی اگر دولت قادر به کنترل نرخ ارز باشد این سیاست لزوما سیاست مطلوبی است؟ آیا جزو 

 آفرین؟ شود یا سیاستهاي رنجآفرین محسوب میسیاستهاي گنج

خواهد نرخ ارز را کنترل کند عمالً تایید و کمک داند که نقدینگی در حال رشد است ولی در عین حال میوقتی دولت می

ثابت بماند. حال اگر در کاالها و خدمات تولید خارج قیمت و شود کاالها و خدمات تولید داخل گران قیمت کند که می

داخل و تولیدکننده خارج باشد، اجراي این سیاست به نفع تولیدکننده خارج و به زیان برخی کاالها رقابتی میان تولیدکننده 

  تولیدکننده داخل خواهد بود و تضعیف تولید را به دنبال خواهد داشت. 

بازد شود و میدان رقابت را به تولیدکننده خارجی میشاید با خود بگوییم بله درست است که تولیدکننده داخل ضعیف می

کننده ایرانی به جاي اینکه از لوازم خانگی تولید داخل استفاده رود. مثال مصرفکننده باال میر عوض رفاه مصرفاما د

کننده نه تنها چیز بدي این بد است؟ پاسخ این است که رفاه مصرفمند شود. آیا اي بهرهتواند از لوازم خانگی کرهکند می

کننده مالك نیست بلکه مدت و موقتی مصرفاساسی این است که رفاه کوتاهنیست بلکه کامال مطلوب است اما نکته 

شود تنها با تداوم درآمدهاي حاصل از فروش نفت رفاهی که از این روش ایجاد میرفاه بلندمدت و پایدار مالك است. 

هی زایش خواهد یافت و رفاشود ولی اگر تولیدکننده داخل تقویت شود و رونق تولید رخ دهد، درآمد ایرانیها اف ممکن می

از محل افزایش درآمد خواهند داشت. لذا به جاي رفاه ناشی از حفظ قیمت کاالها و خدمات خارجی در شرایط تورمی، 

باید به دنبال رفاه ناشی از افزایش قدرت خرید ایرانیان باشیم زیرا این رفاه دوم ماندگار است. البته روشن است که رفاه 

خواهیم اگر ما سیاستمداري میشود. مدت و بلندمدت حاصل میقابل حصول است اما رفاه دوم در میان مدتاول در کوتاه

دهند حمایت کنیم اما اگر مدت براي ایرانیان فراهم کند باید از کسانی که چنین سیاستی را وعده میکه رفاه کوتاه

  هایی را بخوریم.آورد نباید فریب چنین وعدهارمغان می خواهیم که رفاه ماندگار و بلندمدت براي کشور بهسیاستمداري می

یا تقریبا جایگزین هم هستند. مثال برخی خانوارهاي ایرانی که درآمد نسبتا کامال نکته دیگر این است که برخی خدمات 

 ا آذربایجانت یتوانند به جزیره کیش بروند یا به کشورهاي همجوار مثل ترکیه، اماراخوبی دارند براي تفریح و گردش می

کند دیدگاه اقتصادي سفر ایرانیان به کشورهاي همجوار رونق اقتصادي براي شهروندان آن کشورها ایجاد می. از سفر کنند

را به یران در اقتصاد ااما سفر به شهرهاي داخلی نه تنها رونق اقتصادي بلکه ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود نابرابري 

اما با خروج ارز در شرایط کند، مدت ایجاد میبه عبارت دیگر سفر به خارج اگرچه رفاه کوتاهدنبال داخل خواهد داشت. 

دهد. در حالی که اگر خانوارها به تنگناي ارزي افزایش نرخ ارز را تشدید کرده و در میان مدت رفاه خانوارها را کاهش می

 کند.شود بلکه به رونق اقتصادي و کاهش فقر کمک میا چنین مشکلی ایجاد نمیشهرهاي داخلی سفر کنند نه تنه

آفرین است نجرفهمیم که سیاست حفظ نرخ ارز در شرایط تورمی سیاستی حال اگر با این عینک به مساله نگاه کنیم می

ی توان که گفته شد مساند. همانطور رکند ولی به رفاه بلندمدت یاري نمی مدتی را ایجاد میآفرین زیرا رفاه کوتاهنه گنج
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هاي شاسی بلند، لوازم خانگی در اقتصاد ودرآمدهاي نفتی را صرف این کرد که قیمت کاالهاي خارجی مثل گوشی، خودر

آورد و بنیه اقتصادي کشور را تقویت تورمی ایران ثابت بماند اما داشتن این کاالهاي مصرفی رفاه بلندمدت به ارمغان نمی

آنست که درآمدهاي ارزي صرف ایجاد زیرساخت، تقویت آورد رفاه بلندمدت را براي ایرانیان به ارمغان میکند. آنچه نمی

  پذیري شود. بنیه تولیدي و افزایش قدرت رقابت

شود، به جاي اینکه درآمد نفتی را صرف حفظ دار میاگر از افت قدرت ارزش پول ملی ناراحت هستیم و غرورمان جریحه

رشد نقدینگی و تورم را در کشور مهار کنیم. اگر رشد نقدینگی در کشور مهار شود، فشار در جهت رشد رخ ارز کنیم باید ن

تردیدي نیست . و ثبات بیشتري در نرخ ارز را شاهد خواهیم بود نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت

  رساند.نق و بهبود اقتصادي یاري میکاهش نوسان نرخ ارز و ثبات بیشتر در اقتصاد به رو

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

  با هدف حفظ رقابت پذیري اصالح نرخ ارز

  تولید ملی

 هاي وفور ارزسرکوب نرخ ارز در زمان 

 ارزپاشی براي حفظ نرخ ارز 

 اعطاي ارز با نرخ ترجیحی به بخشهاي مختلف  

  اشتغال -4

نزدیک به دو دهه است که کشور ما با مشکل اشتغال که نه با بحران اشتغال روبروست. در دهه هشتاد شمسی اشتغال 

چندانی ایجاد نشد و دهه نود نیز با دو تحریم روبرو شد و هرچند آمار رسمی اشتغال از بهبود وضعیت نسبت به دهه هشتاد 

در وجه کافی نیست. بیکاري آنقدر بزرگ است که این بهبودها به هیچحکایت دارد (تا قبل از ورود کرونا) اما بحران 

و وخامت اوضاع طیف مایوسان از یافتن شغل را گسترش  بسیاري از خانوارهاي ایرانی دست کم یک جوان بیکار وجود دارد

  داده است. 

آنقدر نیست  براي بسیاري از مشاغلمسئله دومی که گریبانگیر بازار کار ایران است مسئله دستمزد پایین است. دستمزدها 

قبولی را ایجاد کند. بسیاري از خانوارها مجبور شده اند که هم زن و هم شوهر کار کنند تا بتوانند حداقل زندگی قابلکه 

اند. در برخی خانوارها اگرچه فرد شاغل معاش را تامین کنند. در برخی خانوارها شوهرها دو کاره یا حتی سه کاره شده

  دهد. دارد اما خانواده کماکان زیر خط فقر است زیرا دستمزد فرد بسیار ناچیز است و کفاف هزینه هایش را نمی وجود

  دیدگاه هاي رنج آفرین

جمهوري وقتی ببینند جامعه با چنین مشکل بزرگی روبرو هستند به اصال عجیب نیست که نامزدهاي انتخابات ریاست

خواهد به سرعت این پسند باشد یعنی مردم احساس کنند که کسی آمده و میمردمي بدهند فکر بیفتند که برنامه یا شعار

حل سریع و مشکل را حل کند. پیش از هر چیز آب پاکی را روي دست چنین نامزدهایی بریزیم و با اطمینان بگوییم راه

توان آن شود برخالف تورم که میمیمدت حل ان براي اشتغال وجود ندارد. اشتغال از جمله اموري است که در میانآس

  مدت کاهش داد.را در کوتاه

سال سابقه  25ممکن است این ایده به ذهن برسد که سن بازنشستگی را پایین بیاوریم و مثال بگوییم که افراد شاغل با 

یلیها تصور میروز دریافت کنند تا جاي براي نسل جدید باز شود. خ 30توانند بازنشست شوند و حقوق بازنشستگی می
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کنند تر کنند عنوان میکه آن را جذابکم در بخش دولتی اشتغال ایجاد کند و براي آنتواند دستکنند که این روش می

تر است و با ابزارهاي جدید آشناتر است و اگر وارد دولت شوند پویایی و کارایی بیشتري در بدنه که نسل جوان کاري

  کنند. دولت ایجاد می

ا صندوقهاي بازنشستگی بحل نه ممکن است و نه مطلوب. نخست آنکه ممکن نیست زیرا باید گفت که این راه در پاسخ

 مالی مضاعف را ندارند. هم اکنون بیشتر صندوقهاي بازنشستگی چنان کسري سنگینی روبرو هستند که توان قبول بار

کند بلکه ورشکستگی بقیه را نیز آنها را تشدید می دست نه تنها دامنه ورشکستگیاز این  یهایورشکسته هستند و ایده

کند و بحران بزرگی به سرعت به وجود خواهد آورد. دوم آنکه مطلوب نیست زیرا این شکل از حل مسئله تسریع می

حل متناسب را دنبال بدترین شکل حل آنست. باید مسئله بازنشستگی را از مسئله اشتغال تفکیک کرد و براي هرکدام راه

حل بحران صندوقهاي بازنشستگی دقیقا برعکس راه پیشنهادي است یعنی در تمام کشورهاي دنیا براي تخفیف رد. راهک

تدریج باال رود تا دوره پرداخت حق بیمه ن بازنشستگی بهو کاهش بحران صندوقهاي بازنشستگی تالش می شود تا س

  بیشتر شود و دوره دریافت حقوق بازنشستگی کاهش یابد. 

دهیم دستمزدها آنقدر زیاد مورد کاهش قدرت خرید افراد شاغل نیز ممکن است این پیشنهاد را دهند که دستور می در

لی این پیشنهاد اگرچه خی. و اگر کسی تخلف کند او را جریمه خواهیم کرد شود تا هیچ مردي شرمنده خانواده اش نباشد

ن دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري بیش از این مقدور جذاب است اما بازهم عملی نیست. افزایش حقوق کارکنا

زیرا همین االن نیز دولت با کسري بودجه شدیدي روبروست و بحران بدهیهاي معوق دولت همانند یک کابوس  ؛نیست

در مورد کارکنان شرکتهاي دولتی این راه حل شدنی است اما لزوماً مصلحت نیست زیرا پیش روي هر دولتی خواهد بود. 

شوند و یا زیان آنها تشدید می شود و یا دستکم از  ده میهزینه شرکتهاي دولتی زیاد می شود و بسیاري از آنها یا زیان

سود آنها به شدت کاسته می شود. این قضیه براي شرکتهاي دولتی که نیازمند سرمایه گذاري و نوسازي فناوري هستند 

تی را دشوارتر خواهد کرد. در کنار آن تبعیض شدیدي بین کارگران سم مهلک خواهد بود و اصالح نظام شرکتهاي دول

شاغل در یک صنعت که در بخش خصوصی یا دولتی فعالیت خواهند داشت ایجاد خواهد کرد زیرا به شرحی که خواهد 

  اجراي چنین راه حلی در بخش خصوصی مقدور نیست.آمد 

در بخش قابل اجرا نیست.  حلی ابداًکوچک اجراي چنین راههاي اقتصادي شرکتها و بنگاه در بخش خصوصی و خصوصاً

وري و میزان مولدبودن آنهاست و میزان مولدبودن افراد تابعی از سطح فناوري، خصوصی دستمزد افراد تابعی از بهره

سطح فناوري  پیهاي پیاهاي اقتصادي ایران به دلیل تحریمبیشتر بنگاهقدرت خرید مردم (تقاضا) و ساختار بازار است. در 

و درآمد زیادي ایجاد  باال نیست) وريبهرهمیزان تولید و کیفیت تولید هر نیروي کار (عقب مانده است و به همین دلیل 

دلیل رشد . همچنین بهطلب کنداز صاحب بنگاه تواند دستمزد باالیی نمیکند کند و چون درآمد زیادي ایجاد نمینمی

توجهی بابت کاالها در دهه نود قدرت خرید مردم پایین آمده و حاضر نیستند که مبلغ قابلپایین در دهه هشتاد و تحریم 

وصا هاي اقتصادي خصوصی و خصهمه اینها به معنی سودآوري پایین بنگاهکنند پرداخت کنند. و خدماتی که دریافت می

ده خواهند اهد زیاد شود آنها به سرعت زیانها اگر هزینه نیروي انسانی بخوهاي کوچک و متوسط است. در این بنگاهبنگاه

دهی تصمیم به تعدیل و اخراج نیرو خواهند گرفت. در واقع تالش براي حل مشکل دوم نشد و براي دورشدن از زیا

  شود که مشکل اول تشدید شود!موجب می
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در شرایطی که به دلیل هرم سنی شود و زنی بین نیروي کار و کارفرما تعیین میواقعیت این است که دستمزد در اثر چانه

زنی نیروي کار جمعیت از یکسو و سیاستهاي اقتصادي کشور از سوي دیگر جمعیت بیکار زیادي وجود دارد، قدرت چانه

زنی نیروي کار را افزایش دهد، این خطر وجود به شدت کاهش یافته است. اگر دولت بخواهد با مداخله خود قدرت چانه

هاي اقتصادي به سمت تبدیل نوع رابطه استخدامی از ریزش نیروي شاغل روبرو شویم و یا بنگاه خواهد داشت که یا با

امال چنین نتایجی ککامال روشن است که یک رابطه رسمی و آشکار به سمت رابطه غیررسمی و پنهان حرکت کنند. 

  مخالف چیزي است که سیاستگذار و مردم خواستار آن هستند. 

  آفرینهاي گنجدیدگاه

هاي آفرین که پیامدهاي نامطلوبی به دنبال دارد، دیدگاههاي رنجبا توجه به نکات فوق ضروري است تا به جاي دیدگاه

خواهیم خود را آفرینی را جستجو کنیم که به حل مشکل بینجامد. پیش از هر چیز باید با خود روراست باشیم که نمیگنج

مدت ندارد. دیگر آنکه همه اهداف را حل ضربتی و کوتاهبزرگی چون اشتغال راهفریب دهیم یعنی قبول داریم که مشکل 

  برخی اهداف را فداي برخی دیگر کرد. زمان محقق کرد و گاه باید توان همنمی

گذاري بیشتري انجام شود و رونقی در اقتصاد به وجود خواهیم مشکل اشتغال رفع شود باید سرمایهبه طور اصولی اگر می

محدودیتهایی که تحریم ایجاد کرد و طور طبیعی نیازمند نیروي انسانی بیشتري شوند. هاي اقتصادي بهتا بنگاهآید 

توجهی در اقتصاد صورت گیرد. گذاري قابلکار گرفته شد مانع از آن شد تا سرمایهسیاستهاي اقتصادي که در گذشته به

گذاري داخلی و خارجی باز گذاري اعم از سرمایها براي رشد سرمایهاشتغال هستیم باید راه رمعضل لذا اگر به دنبال حل 

  کنیم. 

در کوتاهتوان دهد. اما آیا نمیمدت جواب میو دستکم در میان گذاري امر زمانبري استروشن است که بهبود سرمایه

تجربه مهمتر از کسب درآمد مدت کاري کرد؟ با توجه به اینکه بحران اشتغال براي جوانان است و براي جوانان کسب 

 شاگردي-تواند کارساز باشد. در گذشته فرهنگ استادرفته میحلهایی که در جهان امروز و گذشته ایران به کار میاست، راه

شدند و تجربه کارها میوبرقرار بود به این معنا که افراد بدون اینکه هزینه زیادي به کارفرمایان تحمیل کنند وارد کسب

شدند. امروزه نیز نیازمند آن هستیم که جذب کردند و اگر عملکرد خوبی داشتند در همانجا جذب میت کسب میو مهار

افراد جوان اما بیکار را تسهیل کنیم. اگر کارفرمایان احساس کنند که جذب هر نیروي جدید پرهزینه است نسبت به انجام 

گیریهاي قانون کار و بیمه تامین اجتماعی کنیم جذب آنها ز سختآن اکراه خواهند داشت اما اگر جذب جوانان را معاف ا

یا حتی شد انتظار داشت که بخشی از هزینه بیمه بود میآسان خواهد شد. اگر دولت به لحاظ مالی در وضع مناسبی می

چنین انتظاراتی را مطرح توان آور شده نمیاما در شرایط فعلی که بدهی دولت به تامین اجتماعی سرسامپردازد برا دستمزد 

  کرد.

امروزه با ورود فناوري اطالعات جهان متحول شده است و بازار کار نیز به دنبال آن دستخوش تغییرات زیادي گردیده 

کردند اما امروزه است. در گذشته بسیار متداول بود که کسانی قرارداد رسمی سی ساله با یک شرکت یا سازمان منعقد می

بسیار متنوع و اقتصادي شود. فعالیتهاي ار سیال شده و قراردادهاي رسمی از این دست خیلی یافت نمیماهیت شغلها بسی

. رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی دیگر به دهدشده و ظهور و افول شرکتها با سرعت بیشتري رخ میتر بازارها رقابتی

ها به مراتب سریعتر از گذشته ایجاد و تخریب میوکارگیرند. همچنین کسبوجه در ردیف مشاغل سنتی قرار نمیهیچ
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ر قانون کار و سیاستهاي ناظر ب شوند. شرکت بامیلو تا چندي پیش وجود داشت اما در رقابت شکست خورد و جمع شد. 

گري تنظیم بهبود و ارتقاياقتصادي قرن بیست و یک باشد نه قرن بیست. لذا  محیطگري بازار کار باید ناظر به تنظیم

  ازار کار امري ضروري و گریزناپذیر است. ب

اي را تعریف کند که در ازاي آن دستمزدي مثال تواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهاي سادههمچنین دولت می

شود تا جوانان درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. این قبیل فعالیتها موجب می 30معادل 

ین به ااحساس بیکاري کمتري کنند و در عین حال بیمه بیکاري پرداخت شود بدون اینکه حس گداپروري تقویت شود. 

معنی آن نیست که استخدام دولتی زیاد شود زیرا هم اکنون نیز دولت بیش از نیاز خود نیروي انسانی دارد بلکه به معنی 

شرکتهاي تولیدي در  براي کاهش بیکاري و ردهزایی دچار اختالل نکه بهانه اشتغالآن است که فعالیتهاي اقتصادي را ب

  و سازمانهاي دولتی نیروي کار غیرالزم تحمیل نشود.

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 ايتعیین دستمزد منطقه 

 تعریف مشاغل عمومی 

 اصالح نظام بیمه بیکاري  

  اشتغال دولتیایجاد 

 فشار به شرکتهاي دولتی براي افزایش اشتغال 

 پایین آوردن سن بازنشستگی 

 باالبردن بی رویه دستمزدها  

  فقر و نابرابري -5

شود که دل آدمی اي کشور هر از چندگاهی اخبار و تصاویري از فقر شدید بخشهایی از مردم منتشر میدر فضاي رسانه

ا به آدمی رو در عین حال  است آورکه شدت فقر در ایران در بخشهایی تا این حد باشد تاسفاینآورد. تصور را به درد می

برد که چگونه ممکن است در یک کشور در طی سالهاي گذشته این حجم باال درآمد نفتی وجود داشته باشد فکر فرو می

عالوه بر آن در خیابانهاي تهران ساختمانها توجهی از مردم حل نشده باشد. ولی مسائل پایه و اساسی زندگی بخش قابل

شود. طبیعی است که آدمی شود که بیشتر در موناکوي (شهر/کشور ثروتمندان اروپا) مشاهده میو خودروهایی دیده می

  شود در حکومتی که عدالت مهمترین شعارش بود به چنین وضعیتی دچار شدیم؟ ماند چطور میدر شگفت می

–در چنین وضعیتی البته تقاضا براي کاهش نابرابري و رفع فقر مطالبه اي فراگیر است که همه بخشهاي جامعه ایران 

و دغدغه عمومی تحلیلهاي مختلفی در مورد با توجه به اهمیت موضوع کنند. از آن پشتیبانی می -اعم از فقیر یا غنی

د. کنند تبیین خود را عرضه کنند و خود را بیشتر جا بیندازنتالش می چرایی وقوع این امر پدیده آمده و مکتبهاي گوناگون

به همین دلیل یک بلواي نظري در جامعه فکري و دانشگاهی در رابطه با نابرابري و فقر و علل بروز آن ایجاد شده و می

به این  پرداختن توان حدس زد که قضیه به سرعت به عرصه سیاست نیز کشیده خواهد شد. از اینرو بعید نیست که

هاي رنج آفرین در ها و برنامهموضوع یکی از مضامین جدي انتخابات شود. به همین دلیل باید نگران بود که مبادا دیدگاه

  خواهی به جامعه عرضه شود.پوشش فقرزدایی و برابري

  آفرین در مورد فقر و نابرابريهاي رنجدیدگاه

ماندن نابرابري بازار و وجود بخش خصوصی را علت اصلی عدم امحاي فقر و باقیشود که کسانی نظام بسیار شنیده می

کنند که دانند. این افراد چنین وانمود میشدن امور میکنند و راه حل این دو مشکل را در برگشت به دولتیاعالم می
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آیا واقعا مسئله چنین است؟  اماشدن به نفع بخش ثروتمند جامعه است. شدن به نفع بخش فقیر جامعه و خصوصیدولتی

  بینانه مساله باید چند نکته را مدنظر قرار داد.فقرا هستند؟ براي ارزیابی واقع ی،دولتها و شرکتهاي سازماآیا ذینفعان 

نخست آنکه باید بررسی کنیم که کارمندان دولت و شرکتهاي دولتی چه وضعیتی دارند. آیا آنها در طبقات ضعیف جامعه 

دهد که کارمندان دولت و شرکتهاي دولتی و شبه طبقات متوسط و یا ثروتمند؟ آمار بودجه خانوار نشان میدر هستند یا 

در پنج دهک باال قرار دارند نه پنج دهک پایین! اگرچه در دهه شصت دولتی (خصولتی) و به طور کلی بخش عمومی 

کنان بخش دولتی هرساله طوري افزایش یافته که وضعیت شاید برعکس بود اما در طول زمان چون حقوق و دستمزد کار

از تورم فاصله زیادي نگیرد وضع نسبی آنها نسبت به کارکنان بخش خصوصی بهبود یافته است. دلیل آن این است که 

چون رشد اقتصادي ایران کم و در برخی سالها منفی بوده است قدرت خرید مردم پایین آمده و به همین دلیل درآمد 

وقتی سخن پاي بخش دولتی ارتقا یابد. ش خصوصی کاهش یافته و دستمزدها در بخش خصوصی نتوانسته پابهفعاالن بخ

آید مردم پزشکان، صاحبان کارخانجات، مالکان فروشگاه هاي بزرگ فروش ماشین و ... از بخش خصوصی به میان می

ها فروشیها، شاگردان مغازهران شاغل در شیرینیآورند اما واقعیت آنست که رانندگان اسنپ و تپسی، کارگرا در ذهن می

تري از فعاالن بخش خصوصی هستند. شاپها و رستورانها نمادهاي درستهاي کوچک و نهایتا کارکنان کافیو کارگاه

 تر از افراد مشابه در درون دولت است. روشن است که دستمزد آنها باال نیست و معموال پایین

دهد و از این جهت ر دولت بزرگ باشد یعنی یارانه بیشتري روي کاالها و خدمات مختلف میدوم آنکه تصور می شود اگ

توانند نان، برق، آب، دارو، سوخت و ... دیگري را به شکل ارزان تامین کنند شوند زیرا آنها میبخش فقیر جامعه منتفع می

ها بیشتر از قیمت فعلی خواهد بود و بخشهاي در حالیکه اگر عرضه همه این امور بر عهده بخش خصوصی باشد قیمت آن

فقیر سطح مصرف کمتري خواهند داشت. در پاسخ باید گفت که اگرچه وقتی قیمت کاالها و خدماتی ارزان است تهیه 

تر خواهد بود! شود اما مصرف آن اقالم براي بخش ثروتمند جامعه به مراتب راحتآن براي بخش فقیر جامعه راحت می

روي قیمت کاالها و خدمات بیشتر داده شود منفعت بخش برخوردار جامعه بیشتر خواهد بود زیرا آنها به دلیل  هرچه یارانه

قدرت خرید بیشتر مصرف بیشتري دارند. به نظر شما مصرف آب و برق و بنزین چه کسی بیشتر است؟ خانواده فقیري 

متري به  500شود یا خانواده ثروتمندي که ساختمان  تواند جابجاکند و نمیکه به زحمت در یک اتاق کوچک زندگی می

روند؟ کامال روشن است که قیمت پایین برق به خانواده همراه استخر و چند خودرو دارد که آخر هفته به ویالهاي خود می

گر دولت لذا ا تر از پس هزینه برق برآید اما انتفاع خانواده هاي ثروتمند به مراتب بیشتر است!فقیر کمک خواهد کرد راحت

این شکاف در مصرف از یارانه دولت رود. کند بیشتر آن به جیب خانوارهاي ثروتمند میاي روي قیمتها پرداخت مییارانه

  دقیقا در جهت تشدید نابرابري است نه در جهت کاهش آن!

اتی که به جامعه عرضه میشود اگر شرکتها دولتی باشد به نفع جامعه است زیرا قیمت کاالها و خدمآنکه گفته میسوم 

تر بررسی کنیم بیایید این ادعا را با هم دقیقاست. و خصوصا بخش فقیر جامعه شود و این به نفع جامعه تر میکنند ارزان

شوند تا شود که شرکتهاي دولتی ملزم میشود؟ در عمل دیده میو ببینیم که آیا واقعا اوضاع اینگونه است که تصویر می

کننده جذاب است اما نگاه را به قیمت پایین عرضه کنند. این قضیه در ابتدا براي مردم به عنوان مصرف محصوالت خود

یابد. شوند و زیان آنها پیوسته افزایش میده میمدت و بلندمدت شرکتهاي دولتی زیانمدت کافی نیست! در میانکوتاه

شود زیرا هیچ کس حاضر به وام دادن به راي آنها غیرممکن میرسد که تداوم فعالیت بگاه زیان انباشته آنها به حدي می
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رود که اي میشود. در این وضعیت این شرکتها یا باید ورشکست شوند که دود آن به چشم شاغالن آنها و جامعهآنها نمی

ا ادامه فعالیت آنهاندازي شد یا دولت باید سرمایه جدیدي به این شرکتها تزریق کند تا اش چنین شرکتی راهبا سرمایه

به عبارت دیگر منابع دولت که باید صرف خدمات عمومی نظیر بهداشت و آموزش شود، صرف سرپا  پذیر شود.امکان

  شود. ده میداشتن شرکتهاي دولتی زیاننگه

آنست که کنند. دلیل این امر ده هستند و یا سودي کمتر از شرکتهاي خصوصی ایجاد میشرکتهاي دولتی معموال یا زیان

یابند تا در کار این شرکتها دخالت کنند. به جاي اینکه مدیر کارآمد در آنجا منصوب شود، مدیرانی سیاستمداران فرصتی می

شوند که پیوندهاي سیاسی بهتري دارند. به جاي اینکه در یک فرآیند استخدام آشکار و باز بهترین کارکنان منصوب می

سیاستمداران شرکتهاي دولتی شوند. نفوذ جذب میو هواداران سیاستمداران و افراد ذياستخدام شوند، اقوام و نزدیکان 

دارند تا از برخی شرکتها مواد اولیه خود را تامین کنند (نه از بهترین و ارزان ترین تامین کننده) و محصوالت خود را وا می

ز دید شرکت). حال با خود قدري بیندیشیم که آیا را به برخی از مشتریان موردنظر آنها بفروشند (نه بهترین خریدار ا

سودي که قدرت مصلحت است سرمایه دولتی که متعلق به توده مردم است صرف ایجاد شرکتهاي دولتی زیاندهی یا کم

بسیار شود؟ رقابت با شرکتهاي خصوصی نخواهند داشت و جایگاهی براي رانت جویی و فساد برخی سیاستمداران می

  دهند منفعت یادشده به شکل دیگري به آنها پرداخت شود. فقرا راضی به چنین امري باشند و ترجیح میبعید است که 

ازارهاي باش چیست؟ آیا ریشه آن در این است که شرکتهاي خصوصی نهایتا اینکه اگر نابرابري در ایران وجود دارد ریشه

کنند یا مسئله ایران انحصار دولتی است؟ اگر خوب قیمتهاي باالیی طلب می ،به قیمت فقیرکردن مردم انحصاري دارند و

تهاي برقرار است و انحصار شرک یا شبه دولتی (خصولتی) شویم که در ایران انحصار شرکتهاي دولتیدقت کنیم متوجه می

دولت است  بر درآمد نفت توسطموجود در ایران ناشی از توزیع نابراخصوصی مسئله جدي اقتصاد ایران نیست! نابرابریهاي 

شور توسط وقت قرار باشد منابع کتر شود! هر شدن این توزیع متوازن ترو منطقی نیست که انتظار داشته باشیم با دولتی

تري به آید زیرا برخی افراد و برخی بخشها دسترسی آساندولت به بخشهاي مختلف تخصیص یابد نابرابري پیش می

  منابع بیشتري کسب کنند. تاثیر قرار دهند تا توانند آنها را تحترند و بهتر میگیر دامسئوالن تصمیم

ریشه بخشی از نابرابریها و فسادها رانتهایی است که در اقتصاد ایران وجود عالوه بر همه اینها باید توجه داشته باشیم که 

خواهیم پیش آمده که با توجیه اینکه میدارد و سرچشمه این رانتها مداخالت دولت و دولتی شدن امور است. بسیار 

اند ارزانتر از قیمت محصولی ارزانتر به دست مردم فقیر برسد قیمت محصوالتی که دولت یا شرکتهاي دولتی تولید کرده

بازار گذاشته شده و یک رانت عظیم به وجود آمده است زیرا کسانی آن محصوالت را به قیمت دولتی خریده و به قیمت 

اند و اینگونه درآمد بزرگ اما آسانی کسب کردهبازار داخل و یا به قیمت جهانی در بازار خارجی به فروش رساندهآزاد در 

تر از جویی، اصرار دولت به فروش خودرو توسط خودروسازان به قیمتهایی پاییننمونه اخیر چنین فرصتهاي رانت اند.

ها و شبکه فاسد مرتبط با موضوع کرده است. متاسفانه دولت به هقیمت بازار است که درآمد عجیبی نصیب دالالن، واسط

کشی واگذار کرد تا توزیع این رانت عادالنه و بر اساس شانس جاي حذف این رانت، ثبت نام خودرو را به سازوکار قرعه

  شود!
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  آفرین در مورد فقرزدایی و عدالتدیدگاه گنج

ن گیري فقرا باشد و از نشت ایلت در جهت فقرزدایی مبتنی بر هدفکمکهاي دوایده درست براي فقرزدایی آنست که 

شود. تنها توصیه کنار گذاشته میهمین دلیل یارانه قیمتی از روشهاي قابلکمکها به افراد غیرفقیر خودداري شود. به 

کننده جز افراد فقیر مصرفشود که یتوان اطمینان داشت یارانه روي اقالمی داده ماستثناء موارد نادري خواهند بود که می

  شود که یارانه درآمدي بر یارانه قیمتی ترجیح دارد.با این توصیف مشخص میآن نخواهند بود. 

نکته دوم این است که آیا یارانه درآمدي به شکل نقد پرداخت شود یا به شکل غیرنقد (که معموال در قالب کوپن کاغذي 

رین نیاز مهمتراي ب توان مطمئن بود فرد فقیر دقیقاًاین حسن را دارد که می یارانه نقدي. )شودمطرح می یا الکترونیک

 سیگار وگیرد. در عین حال داراي این اشکال است که شاید براي استفاده در امور نامطلوب مانند به کار میفعلی خود 

خانواده قرار گیرد انحراف در جهت مواد مخدر استفاده شود. تجربه بشري موید آنست که اگر این یارانه در اختیار زنان 

  مصارف نامطلوب مثل موارد یادشده کمتر خواهد بود. 

رسد. به عنوان مثال اگر حسن یارانه غیرنقد این است که احتمال استفاده در موارد نامطلوب کم می شود اما به صفر نمی

شود ولی ممکن انحراف استفاده از منابع آن کم میکوپن الکترونیک نان داده شود که فقط در نانواییها کاربرد دارد احتمال 

ارانه غیرنقد یاست فرد با نانوا تبانی کند و در ازاي یک تخفیف معادل نقدي را دریافت کند و در امور نامطلوب هزینه کند. 

کاربرد در اموري مثل درمان رایگان یا آموزش رایگان این حسن را دارد که به واسطه خدمات بودن شانس انحراف در 

  ندارد!

جویی در اقتصاد حذف براي کاهش نابرابري باید به چند نکته توجه داشت. در وهله اول ضروري است تا فرصتهاي رانت

شود و افراد چنین ذهنیتی نداشته باشند که می توان بدون تالش به درآمد هنگفت رسید. در وهله دوم ضروري است تا 

نسبت به کارآفرینی بازدهی اقتصادي الزم را ندارد. اگر افراد احساس کنند به دلیل افراد احساس کنند که سوداگري نیز 

شرایط تورمی هر از چندگاهی قیمت دارایی مثل مسکن یا سهام چند برابر می شود و فقط کافی است زمینی بخرند و رها 

  فرینی نخواهند داشت. اي براي خالقیت و کارآکنند تا بعد از چند سال ثروتشان چند برابر شود، انگیزه

ات یک سو مالیتواند کارکردهاي چندگانه داشته باشد. از نظام مالیاتی ابزار مهمی است که استفاده درست از آن می

لوگیري کند. عالوه شدن شکاف بین بخش برخوردار و بخش فقیر جتواند کارکرد بازتوزیعی داشته باشد و از گستردهمی

کند تا رفتارهاي اقتصادي افراد در جهت منفعت اجتماعی تنظیم شود. ز ابزار مالیات کمک میبر آن استفاده هوشمندانه ا

منظور از این حرف این است که اگر روي سود ناشی از سوداگري مالیات زیادي وضع شود ولی مالیات روي سود کارآفرینی 

رسند که فعالیت مولد اقتصادي بهتر از فعالیت سوداگري بندي میکم به این جمعو فعالیت مولد اقتصادي کم شود، افراد کم

  خواهد بود و به جاي انباشت دارایی غیرمولد ترجیح خواهند داد تا کسب و کار مولدي را شروع کنند. 

االي بتواند اثرات منفی داشته باشد. نرخهاي در عین حال باید توجه کرد که استفاده نادرست از مالیات و افراط در آن می

تواند انگیزه کارکردن را کاهش دهد و فعالیت غیررسمی یا فرار مالیاتی را تشویق کند و اي بسا زمینه مهاجرت الیاتی میم

پزشکان مانند دیگر اقشار قابل  از جملههاي مختلف حرفهگرفتن مالیات از وکار را به وجود آورد. اگرچه و تعطیلی کسب

کم مولّد رود که انگیزه آنها براي فعالیت بیم آن می خیلی سنگینی وضع شودنرخ مالیات است اما اگر و ضروري دفاع 
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روي و مهاجرت کنند و کشور با کمبود نی بندي برسند که زندگی و کار در کشور بیگانه را ترجیح دهندشود و یا به این جمع

  . متخصص روبرو شود

  آفرین)رنجهاي حلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 به گروههاي هدف یارانه درآمدي 

 بهبود دسترسی به آموزش و درمان رایگان 

 به کارگیري هوشمند مالیات  

 یارانه قیمتی 

 دولتی ماندن شرکتها 

 دولتی کردن فعالیتها 

  ارائه مزایاي بیشتر به کارمندان دولت و شرکتهاي

  دولتی

  تجارت خارجی -6

ا آن که در دست داریم، تلویزیونی که ببینیم. موبایلی انبوهی از کاالهاي خارجی میاگر به دور و بر خودمان نگاه کنیم 

کنیم، ... همه و همه خارجی است. نه تنها محصوالت نهایی خارجی هستند بینیم، پرینتري که با آن چاپ میبرنامه می

و یا مواد اولیه آن از خارج از کشور آمده  که گاه برخی کاالها تولید داخل هستند اما در آن از قطعات خارجی استفاده شده

لذا زندگی گیرد خارجی است.  آالتی که با آن تولید صورت میاست. گاه حتی مواد اولیه و قطعات داخلی است اما ماشین

  نخواهی با محصوالت خارجی عجین شده و به همین دلیل تجارت خارجی اهمیت زیادي براي زندگی دارد. ما خواهی

  آفرین در مورد تجارت خارجیاي رنجهدیدگاه

آید برخی صرف وجود کاالي خارجی یا قطعه خارجی در تولید محصول داخلی وقتی سخن از کاالي خارجی به میان می

دهند که گویی کشور به واسطه ورود هر کاالي خارجی یک گل خورده دانند و سري با تاسف تکان میرا امري منفی می

آل آنها این است که ایران هیچ چیز از خارج وارد نکند و همه نشسته است. مطلوب و دنیاي ایدهاست و یک گام عقب 

چیز را بتوان در داخل با کیفیت بهتر تولید کرد و فقط صادرات نمود. الزم است از خود بپرسیم که در این حالت صادرات 

ست یا صادرات یک هدف واسطه است؟ واقعیت چه اهمیتی دارد؟ آیا نفس انجام صادرات به کشورهاي دیگر مطلوب ا

کند و با نفسه هدف نیست بلکه چون درآمد ارزي ایجاد میآنست که صادرات یک هدف واسطه است یعنی خودش فی

کند تا مردم کشور ما از یت دارد زیرا فرصتی ایجاد میتوان واردات انجام داد اهمیت دارد. واردات اهماستفاده از آن می

پذیر مند شوند. در این دیدگاه صادرات اهمیت دارد زیرا واردات را امکانو توانمندیهاي دیگر مردم جهان بهرهخالقیتها 

کنند کنند. آنها به مردم جهان کمک میتوان فهمید تاجران و بازرگانان چه خدمت بزرگی به بشریت میسازد. حال میمی

  سطح زندگی و رفاه باالتري داشته باشند. مند شوند وتا از خالقیت و توانمندي همدیگر بهره

ت؟ پاسخ مطلوب اس -حتی اگر مقدور باشد–حال می توان یک بار دیگر این سوال را پرسید که آیا تولید داخلی همه چیز 

به این سوال منفی است زیرا همه نوآوریها و همه توانمندیها در یک کشور وجود ندارد و خالقیتها و توانمندیها در سراسر 

نیاز است زیرا همیشه تواند ادعا کند که از دیگران بیترین کشور نیز نمیهیچ کشوري حتی پیشرفتهجهان پخش است. 

بخشی از نوآوریها در کشورهاي دیگر صورت می گیرد. تولید داخلی همه چیز مطلوب نیست زیرا هیچ کشوري نیست که 

تر، بهتر و کاراتر از همه کشورهاي دیگر است. در ادبیات اقتصادي به بتواند ادعا کند تولید همه کاالها در آن کشور ارزان

دهند که هر کشوري در ساخت و تولید برخی کاالها مزیت نسبی دارد و در ساخت و تولید برخی کاالهاي خوبی نشان می
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براي ساخت قطعات در فناوریها و مهارتها هاي تولید در یک کشور قرار ندارد. همه دیگر مزیت نسبی ندارد. همه نهاده

ندارد و هیچ کشوري نیست که بتواند در همه چیز متخصص شود. منابع محدود کشورها آنها را ملزم می وجودیک کشور 

نظر کند تا در میان میلیونها کاال و خدماتی که وجود دارد در برخی مزیت بیابند و از تولید و ساخت برخی دیگر صرف

  کنند. 

کنند نشان دهند که آنها در تولید کاالهاي ارزشمندتر تخصص و مزیت دارند و تولید کاالهاي میاز اینرو کشورها سعی 

ر به کشورهاي دیگر واگذار شود. امروزه براي همه روشن شده است که ارزش صرفا به اندازه و بزرگی تتر و کم ارزشساده

گ نمک بزرگ و وزین است اما کسی پول زیادي بابت و وزن نیست. زعفران و طال ناچیزند اما قیمت زیادي دارند اما سن

دهد. به همین قیاس، خودرو و کامیون کاالهایی بزرگ و چشمگیر هستند اما سود آنها در مقایسه با برخی داروهاي آن نمی

ین مکوچک و بسیار پیشرفته کمتر است. در جهان امروز کاالهاي فناورانه ارزش بیشتري از کاالهاي ساده دارند و به ه

کاالهاي فناورانه حضور داشته باشند و براي جهانی  رقابتتوانند در کنند نشان دهند که آنها میدلیل کشورها تالش می

تولید و به قیمت رقابتی عرضه کنند. حضور در این بازار نیازمند آنست که کشور از فناوریهاي روز دنیا عقب نماند آنها را 

ه کنند این است که کشور را بهاي جدید را داشته باشد. تحریمها کمترین کاري که میو دانش الزم براي کار با فناوری

شوند دسترسی و حضورش در بازارهاي فناورانه کمتر و کمتر شود و به  دارند و موجب میلحاظ فناوري عقب نگه می

  اش در کاالهاي ساده و کم ارزش منحصر شود!تدریج مزیت نسبی

نکته دیگر آنست که باید در بیشتر امور از جمله تجارت نگاه صفر و یکی نداشت؛ اینگونه نیست که یک کاال را باید کامل 

 شرکتها تالشاند. امروزه کامل از خارج وارد کرد. کشورها این نگاه صفر و یک را کنار گذاشتهدر داخل تولید کرد یا 

توانند آن را با از دیگر شرکتهاي داخلی و خارجی بهتر هستند و میقطعات برخی کنند تا نشان دهند که در تولید می

الگوي تولید کاالها از وضعیتی که در گذشته وجود داشت تفاوت کرده تر عرضه کنند. لذا کیفیت بهتر و قیمت رقابتی

که اگر قطعات از شد اما امروزه مشخص شده است. در گذشته شاید همه قطعات یا اکثر قطعات در داخل ساخته می

بهترین تولیدکنندگان از سراسر دنیا خریده شود و در یک جاي دیگر سرهم شود و به محصول تبدیل شود نه تنها کیفیت 

بهتر خواهد شد بلکه هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل نگاه کشورها به این سمت رفته است که 

هانی و سهم بیشتري از سبد تجارت ج مختلف حضور چشمگیرتري داشته باشند شرکتهاي آنها در زنجیره تولید کاالهاي

معنی این حرف این است که اگر در گذشته این امر اهمیت داشت که روي . را به کاالهاي ساخت خود اختصاص دهند

د هر کشور از شود امروزه این امر اهمیت دارد که سهم قطعات تولیهر کاال عبارت ساخته شده در کدام کشور درج می

  کاالهاي نهایی بیشتر شود ولو آنکه محصول نهایی در یک کشور دیگر سرهم شود. 

سازي کنیم حال بیایید با این نگاه به این تفکر که معتقد است هرچه کمتر با خارج تجارت داشته باشیم و کاالها را داخلی

به معنی دوري از بازي جهانی است. بیاییم لحظه اي  و آن را ارزیابی کنیم. انزوا و دوري از تجارت خارجینگاه کنیم 

موضوع را با فوتبال مقایسه کنیم. شاید در لیگهاي داخلی برخی تیمها خیلی قوي و ممتاز به شمار آیند و هواداران و حتی 

درستی از خود کم آسیا رقیب ندارند. آنها تنها وقتی ارزیابی خود بازیکنان در این توهم باشند که در سطح جهان یا دست

کنند و تازه آن وقت می فهمند مهارت آنها در چه سطح نند که در رقابتهاي آسیایی و یا جام جهانی شرکت میکپیدا می

سازي را فراهم کرد و اقتصاد قدند باید با ممنوعیت واردات یا تحمیل تعرفه هاي شدید زمینه داخلیتاست. تفکراتی که مع
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شوند که تولیدکننده داخل نتواند خود را با دیگر تولیدکنندگان جهان مقایسه کند. ل موجب میرا در انزوا نگه داشت در عم

کننده است زیرا منفعت تولیدکننده داخل در این است که مجالی براي شود رفاه مصرفآنچه در این عدم مقایسه فدا می

او را بخرد. اگر این رویه بخواهد در طوالنی  کننده ایرانی مجبور شود کاالي تولیدرقباي خارجی ایجاد نشود و مصرف

کننده ایرانی نسبت به دیگر شهروندان جهان افول سطح رفاه مصرفاي جز این نخواهد داشت که مدت ادامه یابد نتیجه

خواهد کرد. کره شمالی نمونه افراط در اجراي این قضیه است. البته روشن است که اگر چنین سیاستی به طور خیلی 

بودن پی رود که این موقتو کامال موقت به دلیل تحریم به کار گرفته شود قابل دفاع خواهد بود اما بیم آن میمحدود 

  در پی تمدید شود و حالت دائمی بگیرد و حذف آن سخت و دشوار شود. 

شود که باید از صنایع داخلی حمایت کرد تا آنها به قدري بزرگ و قوي شوند که بتوانند با شرکتهاي خارجی گاه گفته می

سیار سابقه طوالنی دارد و در کشور ما بمعروف است » حمایت از صنایع نوزاد«بزرگ رقابت کنند. این دیدگاه که به نظریه 

هاي تازه تاسیس فراهم شود اما نکته باید زمینه رشد بنگاهرواج داشته است. اگرچه اصل این دیدگاه درست است که 

هاي مختلفی فراهم میشود که بهانهحمایت است. معموال دیده می» بودنموقت«کلیدي در اجراي درست این نظریه 

پذیرند براي معموال اگرچه شهروندان میمانند. شود تا این حمایتها تمدید شود و صنایع بعد از چند دهه کماکان نوزاد می

شدنی نیست و بینند که این قضیه تماماینکه یک شرکت بتواند جان بگیرد موقتا رفاه خود را قربانی کنند اما در عمل می

  رفاه بلندمدت آنها قربانی سرپا ماندن شرکتهاي داخلی شده است.

شود و عملکرد آنها را منجر می المللی به پختگی و آب دیده شدن بازیکنانهمانگونه که حضور در میادین ورزشی بین

کردن رقابتی حضور داشته باشند انگیزه نوآوري، بهبود کیفیت و بهینه محیطشرکتهاي تولیدي نیز اگر  دهدارتقا می

همانگونه که بدون فشار امتحان دانشجویان انگیزه مرور درس و رفع اشکاالت را نخواهند فعالیتها را خواهند داشت. 

  هاي تولیدي انگیزه بهبود فعالیت را نخواهند داشت. شدن، بنگاهاز باختن رقابت و ترس از ورشکستداشت، بدون هراس 

بندي واردات و یا تعرفه شدید شود که براي حمایت از شرکتهاي تولید داخل باید ممنوعیت واردات، سهمیهگاه گفته می

پذیر نیست و پیامدهاي بلکه در عمل نیز امکان اعمال کرد. همانطور که گفته شد این سیاست نه تنها مطلوب نیست

نامطلوبی به دنبال دارد. وقتی یک کشور ممنوعیت واردات از کشور دیگري را اعمال می کند کشور یا کشورهاي دیگر 

شود تا کشور مذکور نتواند کنند. این قضیه موجب میزنند و واردات از آن کشور را محدود مینیز دست به مقابله می

شود که قربانی آن شهروندان همه کشورها باخت بین کشورها برقرار می-رات خود را افزایش دهد و یک حالت باختصاد

  خواهند بود. 

شده واردات برخی کاالها را کنند با یکی از روشهاي گفتهیکی از پدیده هاي جالب این است که هر گاه دولتها سعی می

شود. به جز معدود کاالهایی که قاچاق آن غیرممکن است (مانند شروع میسخت یا غیرممکن کنند، قاچاق از مرزها 

ست. غیرممکن ا خودرو) قاچاق بیشتر کاالها ممکن است و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، کنترل همه مرزها عمالً

شود و عمال می کردن واردات به شکل رسمی از مبادي رسمی موجب رونق واردات غیرقانونی از مرزهاي مختلفسخت

توان جلوي که میکنند دهد. بسیاري از سیاستمداران فکر میشدن سوق میشهروندان مرزنشین را به سمت قاچاقچی

حقیقت این است که در طول تاریخ در چنین گرایشی را با نیروهاي نظامی و انتظامی و برخوردهاي امنیتی گرفت. 

هاي اقتصادي بر قدرتهاي نظامی و برخوردهاي امنیتی غلبه پیدا کرده است. وقتی مردم یک کشورهاي مختلف انگیزه
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اي دهند حاضرند پول بیشتري بابت آن بپردازند و وقتی این پول زیاد باشد انگیزهکشور یک کاالي خارجی را ترجیح می

صرفه ببینند. بسیاري از ماموران که وجود بهرغم ریسکهاي مایجاد خواهد کرد تا برخی از شهروندان فعالیت قاچاق را به

شوند و اگر سود فعالیت قاچاق زیاد باشد رقمهاي پیشنهادي خواهند جلوي آن را بگیرند با پیشنهاد رشوه روبرو میمی

  شود. براي رشوه زیاد خواهد شد و وسوسه پذیرش و نقض قانون در میان ماموران اجراي قانون شدید می

  آفرین در رابطه با تجارت خارجیهاي گنجدیدگاه

اي یابد و راههفرامرزي افزایش میرفاه شهروندان یک ملت با گسترش مبادالت پیش از هر چیز باید توجه داشت که 

گیري زند. لذا جهتمحدودکننده مبادالت و تجارت خارجی بیش از هر چیز و هر کس به رفاه خود شهروندان آسیب می

اي باشد تا انگیزه قاچاق نیز از بین برود و اي و کاهش موانع تعرفهسمت حذف موانع غیرتعرفهتجارت خارجی باید به 

  همه ترجیح دهند مبادالت خود را به شکل رسمی انجام دهند.

نکته مهم دیگر آنست که باید حمایت از صنایع به شکل مشروط و موقت باشد و کشور در دام حمایت از یک صنعت 

حمایت آنست که منابع کشور به جاي آنکه صرف حمایت از صنایع داخلی در برابر کاالهاي وارداتی شود نیفتد. شیوه بهتر 

ه توانند صادراتی به کشورهاي دیگر داشتشوند و میهایی شود که در بازار جهانی محصول موفق میصرف تقویت بنگاه

  آنها در بازار جهانی خواهد شد. حمایت از این شرکتها موجب رشد بیشتر آنها و تحکیم جایگاهباشند. 

همزمان ضروري است تا روابط خارجی به شکلی سازماندهی شود که شرکتهاي داخلی بتوانند در زنجیره تامین جهانی 

ه شود در ایران تولید کنند و بقرار گیرند و بخشی از قطعات مختلف محصوالت را که در کشورهاي گوناگون تولید می

  عرضه کنند. هاي چند ملیتی بنگاه

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 گراییبرون 

 پایین آوردن تعرفه 

 از صادرکنندگان موثر  حمایت 

 پیوستن به زنجیره تامین جهانی  

  خودکفاییدرباره افراطی دیدگاه  

 بندي و یا باال بردن تعرفهممنوعیت واردات و یا سهمیه 

 از صنایع داخلی حمایت غیرمشروط  

  مالی بازار -7

و با  کندگذاران ایفا مینقش واسط را میان دارندگان منابع مازاد و سرمایهنظام مالی براي اقتصاد بسیار اهمیت دارد زیرا 

صرفشان م. در اقتصاد همواره افرادي هستند که درآمدشان بیش از کنندتامین اعتبار و سرمایه، از تولید پشتیبانی مالی می

ندازي اهایی براي راهانداز کنند. در عین حال افرادي هستند که ایدهخواهند بخشی از درآمد را براي آینده پساست زیرا می

وکار سودآور دارند اما منابع الزم و کافی براي تحقق این ایده را ندارند. اگر نظام مالی برقرار نباشد تنها افرادي کسب

ظیر کند تا افراد بتوانند از نهادهاي مالی نود را محقق کنند که ثروتمند باشند اما نظام مالی کمک میهاي ختوانند ایدهمی

بانک منابعی را در اختیار بگیرند و آن را در جهت تحقق آن ایده به کار بندند. امروزه گرفتاریهاي متعددي در مورد نهادهاي 

باهم به  لذااي ندارد. تواند بگوید که در این مورد برنامههوري نمیجممالی کشور مطرح است و طبیعتا یک نامزد ریاست

 کنیم.هاي نادرست جدا میهاي درست را از مطالبهتفکیک هر بخش از بازار مالی را مرور کرده و مطالبه
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  نظام بانکی-7-1

شود در مراسم اندازي میراهکمتر کسی است که در مورد اهمیت نظام بانکی تردید داشته باشد. هرگاه کارخانه بزرگی 

شود. از سوي دیگر وقتی صاحبان صنایع با مسئوالن افتتاح از یک بانک خاص که منابع الزم را تامین کرده تشکر می

گاه  .کنندکنند از فشار بانکها جهت بازپرداخت وام و از نرخهاي باالي بانکی گالیه میها درددل میحکومتی و رسانه

شمرند عملکرد برخی بانکها را در کنار نظام مالیاتی و تامین اجتماعی مهمترین موانع رونق تولید بر می برخی تولیدکنندگان

ه این بجمهوري ناگزیر خواهند بود زدایی نامیده شده حتما نامزدهاي ریاستمانعپشتیبانی از تولید و و چون امسال سال 

  موضوع بپردازند. 

  عملکرد نظام بانکیآفرین در مورد هاي رنجدیدگاه

شاید اولین چیزي که هر مشتري بانک طلب کند، این است که نرخ بهره وام دریافتی پایین باشد. در شرایطی که نرخ 

درصد و یا باالتر توسط نظام  20هاي حدود درصد است نرخ بهره 15بهره وام در اکثر کشورهاي دیگر یک رقمی و یا زیر 

شود و پیوسته بر ضرورت کاهش نرخ بهره وامهاي بانکی تاکید دارند. علت گالیه ن میگیرندگابانکی موجب گالیه وام

هاي تولیدي براي تامین سرمایه در گردش و یا توسعه خطوط تولید به منابع وام بانکی وابسته آنها این است که بنگاه

آنها را  دهد و یا احیاناسود آنها را کاهش می شوند و این امر یاهستند و در اثر بهره باال با هزینه مالی سنگینی روبرو می

  کشاند. به زیان و ورشکستگی می

شود این است که بانک مرکزي باید بانکها را ملزم کند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند پیشنهادي که معموال عرضه می

ست و قیمت آن مثل کاالهاي دیگر قیمت سرمایه ا ،گذاري رخ دهد. واقعیت آنست که نرخ سودتا رونق تولید و سرمایه

اگر نظام بانکی بخواهد بهره وامها را کمتر از نرخ سودي که از بازار مالی شود. از مقایسه عرضه و تقاضا مشخص می

کند. اولین مشکل این است که بازار سیاه وام و به تبع آن رانت شکل بیرون می آید تعیین کند مشکالت مختلفی بروز می

گیرند و آن را با نرخ باالتر که نزدیک نرخ بازار شود میافرادي وام با نرخ رسمی که پایین قرار داده می گیرد یعنیمی

کند، دو نرخی کنند. همانطور که دو نرخی شدن در مورد کاالها و ارز رانت فراوانی ایجاد میاست به دیگران واگذار می

  آورد.میشدن نرخ بهره رانت و فساد در شبکه بانکی به وجود 

روي آن سود  شود کههایی تامین مینکته دوم این است که این سیاست قابل دوام نیست زیرا منابع بانکها از محل سپرده

هاي ردهبه جاي سپگذاران سپردهشوند سود سپرده را کاهش دهند که در این صورت شود. یا بانکها ناگزیر میپرداخت می

ه دهه یک لحظآورند که براي اقتصاد مضر است. ثل سوداگري مسکن و ارز روي میبلندمدت به رفتارهاي غیرمتعارف م

دادند. مردم چون به هاي مردم سود یک رقمی میشصت را به یاد آورید که تورم دو رقمی بود ولی بانکها روي سپرده

ا کاالهاي کردند و یدیل نمیهایشان رو به کاهش است یا پول خود را به سپرده تبدیدند که قدرت خرید سپردهروشنی می

. در بیشتر سالهاي پس از انقالب نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم بوده و به همین دلیل کردندبادوام در خانه احتکار می

  ند. نملک و ساختمان تبدیل کارز و طال یا اندازشان را به پس اند تاخانوارها پیوسته تمایل پیدا کرده

 و هم زمان بهره وام کمی بگیرند که در این صورت بهد کماکان سود سپرده باالیی پرداخت کنند نشومییا بانکها مجبور 

یشرفت توان به توسعه و پشوند. امروز کامال روشن است که با نهادهاي مالی ورشکسته نمیده و ورشکسته میسرعت زیان
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اي تصور کنید که بانک وام ارزان بدهد و به تدریج لحظهشود. رسید و قوت نهادهاي مالی به رونق اقتصادي منجر می

ه بیتشود با تزریق سرمایه از محل بودجزیان شناسایی کرده و زیان انباشته بزرگی به وجود آورد. نهایتا دولت ناگزیر می

ود تا م ارزان داده شالمال آن بانکها را نجات دهد. آیا این رفتار با معیار عدالت اجتماعی سازگار است؟ آیا منصفانه است وا

براي برخی تولیدکنندگان سرمایه ارزان تمام شود اما هزینه آن از جیب عموم مردم از جمله فقرا پرداخت شود؟ کسی 

مشکلی ندارد که سرمایه به قیمت درست به همه متقاضیان پرداخت شود اما قیمت درست قیمتی است که در بازار 

وابگو سیاست سرکوب نرخ بهره جبنابراین در هر دو حالت ن خود صالح بدانند! شود نه قیمتی که سیاستمدارامشخص می

  و مشکالت بیشتري ایجاد خواهد کرد. نخواهد بود

شود که باید بانکها را از برخورد با وام گیرندگانی که اقساطشان به دالیل مختلف عقب افتاده بازداشت و این گاه گفته می

شود. البته منطقی است که در شرایط خاصی مثل تحریم که رفع موانع کسب و کار بیان میامر با شعار حمایت از تولید و 

دادن مجدد راه را براي اند نظام بانکی انعطاف بیشتري نشان دهد و با مهلتصنایع مختلف کم یا زیاد با مشکل روبرو شده

هاي مظلومی که از عوامل شود، نه فقط بنگاهروشن است که اگر این قضیه بخواهد رویه اداي تعهدات باز نگه دارد اما 

ندادن تسهیالت دریافتی هستند مدعی گیرندگان فاسدي که اهل پسخارج از کنترل مثل تحریم آسیب دیدند بلکه وام

حال یک لحظه با خود تصور کنید که اگر نظام بانکی اقساط خواهند شد و زمینه سوءاستفاده براي آنها فراهم خواهد شد. 

گیرندگان جهت بازپرداخت وامهاي دریافتی استفاده هاي قانونی براي تحت فشار قراردادن وامرا پس نگیرد و از اهرمخود 

هاي دیگري که متقاضی تواند به بنگاهشود و بانک دیگر نمینکند چه رخ خواهد داد. به سرعت منابع بانک تمام می

اي ابطههاي اقتصادي رم دهد! بدیهی است که رابطه بانک و بنگاهدریافت تسهیالت و تامین سرمایه در گردش هستند وا

   مستمر و پیوسته است و در یک اقتصاد سالم باید منابع پیوسته گردش کند تا اقتصاد در رونق باشد. 

  آفرین در مورد نظام بانکیهاي گنجدیدگاه

ن اهمیت بسزایی دارد. یک مطالبه درست روشن است که کاهش نرخ سود بانکی هدفی قابل قبول است اما روش تحقق آ

ورت ده و غیرمنضبط،  تعیین تکلیف صو به حق آنست که ساختار نظام بانکی اصالح شود یعنی در مورد بانکهاي زیان

گیرد. وجود این قبیل بانکها از جمله عواملی است که رقابت ناسالم و مخرب نرخ بهره را به وجود آورده و نرخها را باال 

  دار را منحل، بازسازي اساسی یا ادغام کند. . بانک مرکزي باید این توانایی را داشته باشد که بانکهاي مشکلبردمی

در عین حال دولت و حاکمیت سیاستهایی را به کار گیرند که ثبات اقتصادي بیشتر شده و نوسانات اقتصاد ایران کاهش 

تا اثرات مخرب شود نهایائل بین الملل به اقتصاد ایران وارد مییابد. شوکهاي مختلفی که به واسطه تحوالت سیاسی و مس

ود را در توانند تعهدات خبینند نمیهاي تولیدي آسیب میکند و وقتی این بنگاهخود را به شرکتها و کارخانجات وارد می

رقرار باشد، بیشتري ب و در سیاست داخلی آرامشثبات بیشتر الملل کشور هرچه در روابط بینقبال بانکها عملی کنند. 

  آید. شود و در این رابطه اختالل کمتري به وجود میتر میرابطه بانکها و مشتریان سالم

نه تنها آرامش سیاسی بلکه آرامش اقتصادي به شکل تورم کم براي بهبود عملکرد نظام بانکی ضروري است. اگر تورم 

از اینرو تا  شود.توانند سود سپرده کمی به مردم پرداخت کنند زیرا قدرت خرید سپرده مردم کم میباال باشد بانکها نمی

سود بانکی امید است. مسیر منطقی آنست که ابتدا تورم با سیاستهاي توان به کاهش نرخ وقتی نرخ تورم باالست نمی

ها و هم در سمت وام حرکت توان به سمت کاهش نرخ سود بانکی هم در سمت سپردهدرست کنترل شود و آن وقت می
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ها جذاب قبال بانکگیرندگان در هاي باال غیرمتعهد بودن وامکرد. نرخ تورم باال یک اثر نامطلوب دیگر نیز دارد. در تورم

تر تر و ارزانها) آسانگیرنده بازپرداخت وام خود را به تاخیر اندازد پرداخت آن (حتی با وجود جریمهشود زیرا هرچه واممی

  یابد. شود زیرا ارزش پول در طول زمان به واسطه تورم کاهش میمی

مفید است. وقتی در روابط خارجی تنش وجود نداشته از جهات دیگري نیز بهبود روابط خارجی براي بهبود عملکرد بانکی 

 شود و خدمات بانک در این زمینه رشد و گسترشباشد مبادالت بازرگانی بین اقتصاد ایران و دیگر کشورها بیشتر می

ا هکند. وقتی اقتصاد ایران بسته است عمده درآمد بانکیابد و درآمدهاي کارمزدي بانک از محل این فعالیتها رشد میمی

شود اما در یک اقتصاد باز و شکوفا درآمدهاي اي گفته میشود که درآمدهاي بهرهاز محل پرداخت وام تامین می

  یابد.یابد و تکیه بانک به کسب درآمد از محل بهره کاهش میتوجهی میاي رشد قابلغیربهره

ترین راههاي هزینهکند. یکی از کمیروابط خارجی کم تنش زمینه همکاري و حتی ورود بانکهاي خارجی را فراهم م

دار داخلی، فروش آنها به بانکهاي قوي خارجی است که آنها را اصالح کنند و با تزریق سرمایه و اصالح بانکهاي مشکل

ی با تر بانکهاي داخلها، بانکها را به وضعیت مناسبی برگردانند. حضور بانکهاي خارجی و همکاري نزدیکاصالح رویه

یم کند. نتیجه مستقوري در نظام بانکی را فراهم میممتاز خارجی، زمینه رشد و بهبود عملکرد و ارتقاي بهرهبانکهاي 

  وري در نظام بانکی کاهش نرخ بهره و کاهش فاصله بین بهره وام و نرخ سود سپرده است. بهبود بهره

بانکها  دهییکی از امور ضروري در نظام بانکی تقویت سرمایه بانکهاست. هرچه سرمایه بانکها تقویت شود، قدرت وام

ا در موجود در نظام بانکی موجب شده ت زیانهايبهتر شده و براي پشتیبانی مالی از تولید توان بیشتري خواهند داشت. 

کند به شدت کاهش یابد و بانک نتواند وظیفه خود را به شکل مقرر انجام برخی بانکها سرمایه بانک که با آن بتواند کار 

دهد. حرکت در این مسیر موجب خواهد شد تا پدیده ادغام بانکهاي کوچک رخ دهد و به تبع آن کارایی عملکرد آنها ارتقا 

  پیدا کند.

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

  سرمایه بانکهاتقویت 

 و معیوب ادغام بانکهاي کوچک 

 تسهیل ورود بانکهاي خارجی 

 کاهش تورم  

 تسهیالت تکلیفی 

 سرکوب نرخ بهره 

 هاي نکول شدهضابطه وامامهال بی  

  بازار بورس -7-2

هاي اقتصادي منابع الزم براي توسعه فعالیتها را نه از طریق قرض بلکه از طریق بازار بورس بازاري است که در آن بنگاه

د خواهد منابع جدیدي تامین کند و سهامداران موجوکنند. وقتی یک بنگاه اقتصادي مییافتن شریکهاي جدید تامین می

رند وارد بورس گیهاي تصمیم میاي استقراض از بازار مالی فراهم نیست، بنگاهظرفیت آوردن سرمایه بیشتر ندارند و راه بر

شده منابع بیشتري کنند و از محل سهم فروختهگذاران بورسی واگذار میبه سرمایهشوند یعنی بخشی از سهام خود را 

  شود. براي بانک تجهیز می
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موجب شد. همین امر زمینه جذب توده مردم را به این بازار  اي روبرو شد والعادهبازار بورس با رشد فوق 1399در سال 

توان داشت و کردند که از بازار سرمایه چه درآمد هنگفتی میهیجان عجیبی ایجاد شده بود و بسیاري از افراد فکر می

آمد اما بازار  هاي خرد و کالن مردم به سمت بازار سرمایهاند. همین امر موجب شد تا سرمایهآنها تا کنون غافل بوده

ه گستردگی با توجه ب کسانی که در اوج قیمتها وارد شده بودند متضرر شدند. سرمایه با یک افت شدید روبرو شد و نهایتاً

افراد متضرر از بازار بورس فشار زیادي متوجه سیاستمداران و ارکان حاکمیت است که در مورد بازار بورس تدبیري 

  این زمینه مطرح کنند.  هاي مشخصی دربیندیشند و وعده

  آفرین در مورد بازار بورسهاي رنجدیدگاه

با توجه به زیان بخش بزرگی از جامعه که در قیمتهاي باالي سهام وارد بازار بورس شدند، این دیدگاه در میان برخی 

ازندگان دیدگاه در میان باین افراد شکل گرفته که دولت باید منابع عمومی را براي باال بردن شاخص بورس هزینه کند. 

رود که سیاستمداران نیز مشابه آن را وعده دهند. چنین اقدامی نادرست است بازار بورس به شدت رواج یافته و بیم آن می

زیرا دولت تعهد و تضمینی در قبال سودآوري در بازار بورس نداده و نباید بدهد. بازار بورس بازاري ریسکی است و افراد 

  تواند بیشتر باشد. است زیان آن هم می بانکگذاري در همانطور که سود این بازار بیش از سپردهباید بدانند 

انداز انداز و افراد فقیر فاقد پسبه همه مردم اعم از دارندگان پسمنابع بودجه عمومی و یا صندوق توسعه ملی متعلق 

ر اموري که منافع آن متوجه همگان باشد صرف درست بودجه دولت به این است که منابع عمومی د کردهزینهاست. 

 گذاري بخش دارايموجب سودآورتر شدن فعالیت سرمایه کردن بودجه عمومی براي باال بردن شاخص بورسشود. هزینه

ولی نفعی براي بقیه جامعه نخواهد داشت اما موجب خواهد شد تا بودجه دولت براي رسیدگی  انداز جامعه خواهد بودپس

رسد یا امور مرتبط با فقرزدایی منابع کمتري داشته باشد و کمتر بتواند اش به همه جامعه میکه فایده به امور عام المنفعه

فقیرتر و بخش کل جامعه و از جمله گرفتن از اتبه معنی مالیچنین کاري هاي ضروري ایفاي نقش کند. در این عرصه

 انداز)س(دارندگان پ است که امر معقولی نیست زیرا اصوال بازتوزیع باید از بخش غنیجامعه تر به بخش غنی آن توزیع

کردن منابع عمومی براي باشد. در شرایطی که دولت بدهی زیادي دارد هزینه انداز)(فاقدان پس به سمت بخش فقیر

  قبول نیست. گذاران در بازار بورس قابلمین سودآوري سرمایهتض

شود نهادهاي وابسته به دولت و حکومت و نهادهاي عمومی شبه دولتی ملزم شوند تا منابع خود را در بازار گاه گفته می

د رشد کند وانسرمایه وارد کنند تا شاخص رونق خوبی بیابد. در واقع هدف این پیشنهاددهندگان این است که شاخص بت

ست نیز صحیح این سیاتا اشخاص حقیقی که در بازار هستند بتوانند با زیان کمتر و یا سود قابل قبول از بازار خارج شوند. 

هاي دولتی و نهادهاي عمومی سهام خود سازي است. ایده درست این است که دستگاهنیست زیرا دقیقا عکس خصوصی

گذاریهاي جدید نمایند. حاصل از این واگذاري را صرف پرداخت تعهدات و یا انجام سرمایهرا در بازار واگذار کنند و منابع 

شود عقالیی آنست که نهادهاي دولتی و شبه دولتی در گذاري به اندازه کافی انجام نمیدر شرایطی که در کشور سرمایه

  گذاري پیشقدم باشند. انجام سرمایه

ز این تا سهامداران فعلی بیش ا طوري تعریف شود که افت سهام خیلی ممکن نباشدشود که دامنه نوسان گاه گفته می

متضرر نشوند. این ایده نیز شیوه درستی براي مدیریت بازار نیست. پیشفرض پیشنهاددهندگان این ایده آنست که چون 

اي خروج از بازار بورس موجب اند اگر حرکت سهام در جهت پایین آزاد باشد، هجوم مردم برمردم از بازار سرخورده شده
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افت شدید شاخص شده و زیان جمعی به دنبال خواهد داشت. در ارزیابی این ایده باید گفت نباید مردم را غیرعقالنی 

فرض کرد. اگر مردم براي خروج از بازار هجوم ببرند و قیمت هر سهم به شدت افت کند، بسیاري از افراد به این نتیجه 

گیرند که منابع خود را خارج نکنند و یا منابع جدیدي به بازار ها بیش از حد ارزان شده و تصمیم میخواهند رسید که سهم

  هاي بیش از حد ارزان را خریداري کنند!بیاورند تا این سهم

  آفرین در مورد بازار سرمایههاي گنجدیدگاه

ت درست خص باشند نگران آن باشند که بازار فعالیسیاستمداران و سیاستگذاران باید بیش از اینکه نگران رشد یا افول شا

توان گفت که براي مسئوالن فدراسیون پیروزي هیچ تیمی هدف نیست گرچه و سالمی داشته باشد. براي تشبیه می

ه کند تا قواعدي را به اجرا گذارند کممکن است شخصا به یکی از تیمها عالقه داشته باشند اما مسئولیت آنها حکم می

اي شدید و سازنده باشد تا آن ورزش خاص رونق خوبی پیدا کند. مسئوالن اجرایی کشور نیز موظفند تا شرایطی را رقابته

  فراهم کنند که بازار بورس فعالیت درست و سالمی داشته باشد. 

فعالیت درست بازار بورس به این معنی است که مداخله دولت در امور شرکتهاي بورسی که موجب کاهش سود یا 

به عنوان مثال در حال حاضر دولت روي محصوالت سیمانی قیمت پایینی شود کاهش و یا متوقف شود. دهی آنها میزیان

فتارها به سیمانی سود مناسبی کسب کنند. این قبیل ر گذارد شرکتهايکند و به امید کنترل قیمت مسکن نمیتعیین می

زیان مستقیم سهامداران شرکتهاي سیمانی است و ناقض حقوق مالکیت این سهامداران است. مسئوالن بازار سرمایه باید 

ا ر به نمایندگی از سهامداران در مقابل فشار دولت براي مداخله در امور شرکتها ایستادگی کرده و منافع سهامداران

  پاسداري کند. 

فعالیت سالم بورس به این معنی است که تقلب و سوءاستفاده از اطالعات ممکن نباشد و جلوي آن گرفته شود. در حال 

هاي کوچک دچار فراز و فرودهاي شدید حاضر این امکان وجود دارد که با تبانی میان چند فعال بازار، قیمت برخی سهم

ورهاي در کشقربانی زیان بزرگی را متحمل شوند.  عامالن تبانی سود کالن کرده و افرادِ ،فتنر شود و در این باال و پایین

ن از متقلبان هاي مالی سنگییافته یک وظیفه مهم نهاد ناظر بر بازار سرمایه، کشف تقلب و تبانی و گرفتن جریمهتوسعه

رواج اتی هاي اطالعاي در بازار سرمایه برقرار است و سوءاستفادهاست. اگر فعاالن بازار احساس نکنند که رقابت منصفانه

  دن منابع بیشتر به این بازار نخواهند داشت. اي براي آوردارد، انگیزه

ورود شرکتها به بورس تسهیل و تشویق شود. بازار سرمایه جایی است به این معنا که  ؛بازار سرمایه ایران باید عمیق شود

شود. یم توانند تامین سرمایه شوند و هرچه حضور شرکتها در بازار سرمایه بیشتر شود بنیه این بازار قویترکه شرکتها می

هاي اقتصادي اهعرصه بنگ درکند بلکه شفافیت را حضور شرکتها در بازار بورس نه تنها فشار تامین مالی از بانک را کم می

 کند. روشن است که رشد بازار سرمایه فرصت بیمجال فراختري براي خرید و فروش سهام ایجاد میبیشتر کرده و 

 حاشیه است.  سازي سالم و بینظیري براي دولت براي تامین مالی کسري بودجه و خصوصی

و سرمایه افزونتري به این بازار سرازیر شود تا نوسانات و بازیگران بیشتر عمیق شدن بازار سرمایه مستلزم آنست که 

لیت افراد بیشتري فراهم شود. هرچه شود که مجال فعااین امر وقتی میسر میهیجانات آن کمتر شود. روشن است که 

نهادهاي بازار سرمایه رشد و گسترش کیفی و کمی بیشتري داشته باشند امکان بیشتري براي وارد کردن منابع بیشتر 
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شود. در حال حاضر انحصار شدیدي در اعطاي مجوز فعالیت در بخشهاي مختلف اعم از کارگزاري، سبدگردانی، فراهم می

وجود انحصار و تبانی در قیمت ارائه خدمات موجب شده گذاري، تامین سرمایه و ... وجود دارد. رمایهشرکتهاي مشاوره س

تا مردم براي حضور در بازار سرمایه هزینه زیادي بپردازند و سود غیرمتعارفی نصیب دارندگان مجوزهاي انحصاري شود. 

 .ودشقیمت ارائه خدمات کاسته و رفاه شهروندان حداکثر شود تا در یک بازار سرمایه درست، رقابت میان ارکان موجب می

هاي رونق و کند تا سواد مالی توده مردم بیشتر شود و رفتارهاي هیجانی آنها در دورهوجود نهادهاي مختلف کمک می

 رکود بورس کاهش یابد.

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

 حذف دامنه نوسان 

 حذف حجم مبنا 

  کاهش مداخله دولت در قیمت محصوالت شرکتهاي

 بورسی

 مقابله با فساد و تقلب در خرید و فروش سهام 

 رفع انحصار در فعالیت نهادهاي بازار  

  استفاده از منابع بودجه دولت یا صندوق توسعه ملی

 براي حفظ شاخص

 الزام بانکها به خرید سهام 

 مدیریت شاخص  

  بازنشستگیصندوق هاي  -7-3

یکی از مسائلی که در جامعه پیوسته شنیده می شود این است که حقوق بازنشستگان کافی نیست و آنها در تامین معیشت 

شود یک یا چند نفر بازنشسته به نمایندگی از خود با دشواري زیادي روبرو هستند. هرجا نشستی با مسئوالن برگزار می

کنند. در کنار آن موضوع تبعیض میان بازنشستگان جدید و قدیم مطرح است میهایی از این دست مطرح دیگران گالیه

سازي حقوق بازنشستگان مطالبه به حقی است که وجود دارد. با توجه به اینکه جمعیت سالمندان در ایران رو و همسان

راي کسب راي باشند ببه افزایش است وزن سیاسی آنها پیوسته بیشتر می شود و تصور می شود سیاستمداران متمایل 

تواند درست یا نادرست باشد. در ادامه این هاي خاصی در مورد صندوق هاي بازنشستگی داشته باشند که میآنها دیدگاه

  دیدگاه هاي درست و نادرست را مرور خواهیم کرد.

  دیدگاه هاي رنج آفرین در مورد صندوق هاي بازنشستگی

هاي بازنشستگی افزایش حقوق بازنشستگان تا جایی است که فقر صندوق ممکن است گفته شود سیاست درست در مورد

سالمندي نداشته باشیم یعنی کسی در سالمندي به دلیل درآمد بازنشستگی کم زیر خط فقر قرار نداشته باشد. برخی 

اي را ایستهگی شممکن است فراتر رفته و معتقد باشند که حقوق بازنشستگان را باید تا جایی افزایش داد که آنها زند

خواهند ازدواج کنند و داراي نوه و نتیجه میبتوانند تامین کنند خصوصا اینکه آنها در سنی هستند که فرزندانشان می

هاي درمانی و پرستاري آید و هزینهشوند. همچنین همه می دانیم که با باالرفتن سن اقسام بیماریها به سراغ سالمندان می

  هاي درمانی است.شود تا جایی که فقر برخی سالمندان به دلیل هزینهآنها به شدت مضاعف می

یاست اما واقعیت آنست که این سآرزوي یکایک سیاستمداران در تمام کشورهاي دنیاست است و  جذاباین دیدگاه بسیار 

زیادي  انی اختالفپیشنهادي بسیار آرمانی است اما متاسفانه جهان واقعی سرشار از محدودیتهایی است که با وضع آرم
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اي باید پاسخ دهد این است که منابع آن از کجا تامین خواهد شد؟ چگونه میکند. مهمترین پرسشی که هر وعدهپیدا می

  کند فراهم کرد؟حلی طلب میتوان پول زیادي که چنین راه

زنشستگی بر اساس این هاي بایک پاسخ این است که آن را از خود صندوق هاي بازنشستگی تامین می کنیم. صندوق

هایی دریافت کند تا در دوران سالمندي اند تا در دوران جوانی و میانسالی فرد که شاغل است حق بیمهفلسفه تاسیس شده

حقوق قابل قبولی پرداخت کند. به همین دلیل بازنشستگان انتظار دارند که در دوران بازنشستگی که فرصتهاي شغلی 

هاي بازنشستگی حقوق مکفی دریافت کنند. اشکالی که براي اجراي ندارد بتوانند از صندوق چندانی پیش روي آنها قرار

هاي بازنشستگی قرار است نه تنها حقوق بازنشستگان فعلی بلکه حقوق این خواست وجود دارد این است که صندوق

امین نیاز کامل بازنشستگان فعلی هزینه ها و منابع صندوقها براي تبازنشستگان آینده را نیز تامین کند. اگر همه دارایی

شود منابعی براي بازنشستگان آینده باقی نخواهد ماند و چون بازنشستگان آینده بیمه پردازان فعلی هستند آنها از پرداخت 

  حق بیمه خودداري خواهند کرد و صندوقهاي بازنشستگی در پرداخت حقوق فعلی بازنشستگان موجود نیز در خواهند ماند.

کند شاید گفته شود که اگر منابع صندوقهاي بازنشستگی تکافوي تامین حقوق کافی براي صندوقهاي بازنشستگی را نمی

الزم است دولت وارد شود و کسري بودجه آنها را دولت پرداخت کند. در حال حاضر در مورد دو صندوق بازنشستگی 

یعنی درصد ناچیزي از حقوق بازنشستگان این صندوقها شود کشوري و صندوق بازنشستگی لشکري همین ایده اجرا می

شود. حال باید پرسش کرد که آیا تعمیم این توسط خود صندوقهاي بازنشستگی تامین و مابقی توسط دولت پرداخت می

  پذیر و به صالح است؟ مسئله به کل صندوقهاي دیگر امکان

پذیر و نه به صالح است. اجراي این حال حاضر نه امکان واقعیت این است که اجراي این کار براي صندوقهاي دیگر در

پذیر نیست زیرا دولت بودجه مازادي ندارد که بخواهد صرف این امر کند. هر هزینه جدیدي که دولت بر دوش امر امکان

ان را بازنشستگ کشد ناگزیر کسري بودجه را تشدید خواهد کرد و پیامد آن به شکل تورم دامن کل جامعه از جمله خود

کند. به عبارت دیگر هرچه ها بودجه جاري را به زیان بودجه عمرانی تقویت میخواهد گرفت. همچنین این قبیل هزینه

یابد تا زیرساختهاي کشور را توسعه دهد و در دولت ناگزیر شود بیشتر حقوق و دستمزد پرداخت کند مجال کمتري می

شود که در بلندمدت کل مردم را فقیر خواهد کرد و جایگاه مردم ایران از نتیجه امکان رشد و بهبود کل اقتصاد کمتر می

  نظر رفاه نسبت به دیگر کشورهاي جهان افول خواهد نمود.

  دیدگاه هاي گنج آفرین در مورد صندوق هاي بازنشستگی

اي بازنشستگی هدر وهله اول باید تالش کرد تا آهنگ رشد هزینه در صندوق هاي بازنشستگی را کند کرد تا صندوق

ها را طوري هاي موجود به شکل شایسته تري برآیند. معناي آن این است که باید قوانین و آئین نامهبتوانند از پس هزینه

شدن کند شود تا منابع مالی موجود را صرف تعداد کمتري بازنشسته کرد. راه انجام این کار تنظیم کرد که روند بازنشسته

ه آرامی و به تدریج افزایش یابد. در حال حاضر سن بازنشستگی در ایران پایین است (حدود آنست که سن بازنشستگی ب

اند که سال است و کشورها به این سمت حرکت کرده 60سال) اما در بیشتر کشورهاي جهان سن بازنشستگی حدود  53

  سال افزایش دهند.  65سن بازنشستگی را به 
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هاي مرتبط با مشاغل نامهبازنشستگان با سرعت زیاد افزایش یابد قوانین و آیئنیکی از اموري که موجب شده تا تعداد 

اند تا شغل و هاي گوناگون تالش کردهها وگروههاي مختلف و در مقاطع گوناگون صنفآور است. به بهانهسخت و زیان

 30سال کارکردن براي دریافت  30آور معرفی کنند. پیامد این کار این شده است که به جاي پیشه خود را سخت و زیان

شود کنند. در کشورهاي مختلف تالش میروز حقوق را طلب می 30کنند ولی کماکان سال کار می 25روز حقوق، مثال 

 30سال حق بیمه پرداخت کنند تا بتوانند  30سال کار کنند و بیش از  30تا سن بازنشستگی باال رود یعنی افراد بیش از 

اند و آور تلقی شدهاي از شغلها سخت و زیانکنند اما در کشور ما با قوانین سخاوتمندانه طیف گستردهروز حقوق دریافت 

شوند یعنی شوند. وقتی افراد زود بازنشست میپردازند و زود بازنشسته میدر نتیجه افراد سالهاي کمتري حق بیمه می

هاي بازنشستگی به شدت بیشتر نه تحمیل شده به صندوقشود و هزیتر میدوره بازنشستگی آنها تا زمان مرگ طوالنی

شود. اصوال نظام انگیزشی باید به این سمت باشد که افراد را به کار ترغیب کند ولی قوانین بازنشستگی موجود در می

وسته پیکند تا زود بازنشست شود و در خانه استراحت کنند و حقوق بگیرند و کشور به نحوي است که افراد را ترغیب می

کنند که تالش و کوشش در آنها بیشتر از کمبود حقوق بازنشستگی شکایت کنند. روشن است اقتصادهایی پیشرفت می

  باشد تا عدم تالش و استراحت!

هاي بازنشستگی باید نه تنها ورودي بازنشستگان را کنترل کرد بلکه باید راه سوءاستفاده در تعیین براي کاهش هزینه

شوند که افراد حق بیمه بپردازند و این حق هاي بازنشستگی به این شکل تعریف میرا بست. نظام حقوق بازنشستگی

گذاري به همراه حق بیمه به خود فرد در دوران بازنشستگی گذاري شود و سود حاصل از این سرمایهها سرمایهبیمه

ر ترین حق بیمه را بپردازند ولی در چند سال آخبرگردانده شود. حال اگر افراد تقلب کنند یعنی در طول سالهاي کاري کم

باالترین حق بیمه را گزارش کنند و حقوق بازنشستگی باالیی بر اساس این سالهاي آخر براي آنها تعیین شود قطعا 

 کنند یعنی منافعی به این افراد به زیان دیگر افرادي که صادقانه حق بیمه خود را پرداختصندوقهاي بازنشستگی زیان می

شود. براي اینکه راه سوء استفاده بسته شود باید حقوق بازنشستگی با سالهاي طوالنی تر پرداخت حق اند عرضه میکرده

  بیمه متناسب شود.

هاي گذاري حق بیمههاي بازنشستگی را به وجود آورده آنست که از محل سرمایهمسئله دیگري که مشکل صندوق

گردد که اقتصاد ایران در سالهاي گذشته رشد قابلشی از مسئله به این بر میشود. بخدریافتی سود کافی حاصل نمی

هاي گذاریها پایین بوده است. از سوي دیگر بخش سرمایه گذاري صندوقتوجهی نداشته است و طبیعتا بازده سرمایه

ان شایسته موجب مدیربازنشستگی به نوعی حیات خلوت سیاستمداران شده است. انتصابهاي سیاسی به جاي به کارگیري 

هاي بازنشستگی است عملکرد ضعیفی داشته باشند. همچنین فشارهاي شده تا شرکتهایی که سهام آن متعلق به صندوق

گذاري کنند که توجیه اقتصادي ها و مکانهایی سرمایههاي بازنشستگی در عرصهسیاسی موجب شده است تا صندوق

  گذاریها ضعیف مانده است.ین سرمایهباالیی نداشته است و در نتیجه عملکرد ا

اند؟ ریشه این مشکل به این بر زده شدههاي بازنشستگی سیاستشناسی کرد که چرا صندوقبراي حل مسئله باید آسیب

شود. باید قانون مذکور به گردد که انتصابهاي اصلی مسئوالن صندوق توسط شخصیتهاي سیاسی دولتی انجام میمی

هاي بازنشستگی به شکل واقعی ایجاد شود. الزم است سهم دولت گرایی در مورد صندوقسه جانبهنحوي تغییر کند که 

هاي بازنشستگی کاهش یافته و سهم بازنشستگان و افراد شاغل از نسلهاي مختلف افزایش یابد. در هیات امناي صندوق
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هاي بازنشستگی بیشتر شود تا آنها وقهدف این است که راه نفوذ افراد سیاسی کوچک شده و سهم ذینفعان اصلی صند

مانع از اثرگذاري فشارهاي سیاسی بر عملکرد صندوقهاي بازنشستگی شوند. باید دقت کرد که سهم بازنشستگان وافراد 

توانند به زیان بخش دیگر عمل کنند. باید پرداز متناسب باشد زیرا اگر سهم هر کدام بیشتر شود صندوقها میشاغل بیمه

ها حاضر باشند زیرا منافع نسلهاي مختلف در تعارض با هم است و اگر نمایندگان یک نسلهاي مختلف در صندوقنماینده 

  توانند منابع صندوق را به سمت منافع نسل خود سوق دهند. نسل در هیات امناي صندوقهاي بازنشستگی غالب باشند می

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

  سن بازنشستگیتدریجی افزایش 

  ایجاد تناسب بین حقوق بازنشستگی با دوره

 پردازيتري از بیمهطوالنی

 هاي بازنشستگیاصالح نظام حکمرانی صندوق 

 دریافت مطالبات صندوقها از دولت  

 آورمشاغل سخت و زیانتعداد   افزایش 

 بازنشستگی زودهنگام 

 هایی با نیت فقرزدایی عرصهگذاري صندوقها در سرمایه

 زایییا اشتغال

  افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به مالحظات

  سنجیبیم

  در اقتصاد دولتنقش  -8

ود شهایی که معموال داده میاما وعده کنندافراد براي تصدي قوه مجریه تالش میجمهوري در انتخابات ریاستاگرچه 

هایی شود که سیاستمداران حق دارند چه نوع وعدهسازد و به همین دلیل این ذهنیت ایجاد میکل حاکمیت را متعهد می

هایی بدهند اینکه سیاستمداران حق دارند چه وعده هایی بدهند؟بدهند؟ در مقابل سیاستمداران حق ندارند چه نوع وعده

هایی ندهند تابعی است از اینکه نقش دولت در اقتصاد را چه بدانیم. آیا دولت حق دارد در هر امري دخالت وعدهو چه 

گویند که دولت چنین تردید همه میکند؟ مثال آیا دولت حق دارد تعیین کند افراد در خانه لباس چه رنگی بپوشند؟ بی

هایی از زمان ن حضور دولت را تصور کرد؟ ما چنین وضعیتی را در برههاي بدوتوان جامعهمیحقی ندارد. از سوي دیگر آیا 

واهد همان خو کسی نمی کسی به این امر مایل نیست در کشور همسایه خود عراق و حتی افغانستان شاهد بودیم و قطعاً

یست و تا چعرصه مشروعی که دولت باید در آن مداخله کند پس باید سوال کنیم که . تجربه تلخ در ایران نیز تکرار شود

  کجاست؟

  عرضه خدمات عمومی -8-1

شدند که بر رقباي ساالرهایی اداره میهاي دور دولتها تقریبا هیچ نقشی در اقتصاد نداشتند. دولتها توسط جنگدر گذشته

ونوش و تامین مالی اطرافیان فتند و آن را صرف عیشگرواسطه قدرت برتر خود از مردم پول میآمدند. آنها بهخود فائق می

ایجاد  دادگاه وفصل اختالفات مردمبراي حل کردند. گاه این دولتها گام فراتري برداشته و مثالً و نیروهاي مزدور خود می

 ده و اقتصاد جوامعزدند. هرچه تاریخ جلوتر آمکردند و یا در حفظ امنیت در برابر دزدها و راهزنها به اقداماتی دست میمی

  نقش دولتها نیز بیشتر شده است.  تر شده استمدرن

به جاست که از خود بپرسیم چه اموري هستند که مردم خود قادر به انجامش نیستند و الزم است دولت در آنجا وارد شود. 

ابت چون بین آنها رق کنند وبنابه فرض کاالها و خدمات مختلف را مردم به شکل فردي، شرکتی یا سازمانی عرضه می

ع این قضیه روشن است که نفترین روش و به بهترین کیفیت عرضه کنند. هزینهکنند آن را به کمتالش میشود ایجاد می
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کننده انبوه کاالها و خدماتی است که خودش قادر به عرضه آنها شود و چون هر کس مصرفکنندگان میمتوجه مصرف

  یابد.افزایش می نیست، رفاه جامعه از این طریق

این امر در مورد طیف وسیعی از کاالها و خدمات صادق است اما معدود کاالها و خدماتی هستند که در دانش اقتصاد به 

تر است. کاالهاي عمومی اموري هستند که شود ولی مفهوم آن به خدمات عمومی نزدیکآنها کاالهاي عمومی گفته می

عرضه کند و یا عرضه بخش دولتی بر عرضه بخش خصوصی ترجیح دارد. از جمله تواند آنها را بخش خصوصی یا نمی

هواي پاك و نبود ترافیک و اموري از این بهداشت عمومی، امنیت عمومی، توان به این قبیل کاالها و خدمات عمومی می

توان بخشی از مردم یتواند عرضه کند زیرا نمبخش خصوصی نمیدست اشاره کرد. این نوع کاالها و خدمات عمومی را 

. الزم است دولتی وجود داشته باشد تا خود ارتش و پلیس، 1مندي از مزایایش محروم کرداند از بهرهاش را ندادهکه هزینه

  وزارت بهداشت، پلیس راهنمایی رانندگی، سازمان حفاظت از محیط زیست و امثالهم را ایجاد کند.

  نظارت بر بازارها -8-2

ی خرند خوب آن را وارسالها و خدمات ساده شناخت نسبتا خوبی از کیفیت آنها دارند. مثال وقتی میوه میمردم در مورد کا

 خرند مراقب هستند که جنس و کیفیت دوخت آن با قیمتکنند که لکه و گندیدگی نداشته باشد. وقتی پیراهن میمی

ی به دخالت دولت نیست و مردم با اتکا به قدرت پیشنهادي تطبیق داشته باشد. لذا در مورد بسیاري از کاالها لزوم

کنند. گذارند و با خرید کاالي خوب، تولیدکننده کاالي بد را تنبیه میتشخیص خود کاالي خوب را از کاالي بد فرق می

  شود.اگر افراد احیانا اشتباه هم بکنند زیان بزرگی متوجه آنها نمی

داند که از چه گوشتی کباب رود واقعا نمیکند. وقتی آدمی به رستوران میدر مورد کاالهاي پیچیده وضعیت فرق می

شود و مقدور نیست که مراجعان به رستوران خود از سالمت اقالم خوراکی پیش از خوردن اطمینان حاصل درست می

ر این ده آیا واقعا ایمن است یا کیفیت ادعا شده را دارد؟ خرد اطالع ندارد ککنند. یا وقتی شخصی یک وسیله برقی می

کنندگان سالم بودن و انطباق گر بازار وارد عمل شود و به نیابت از مصرفموارد الزم است دولت به عنوان ناظر و تنظیم

ن تقار کیفیت محصوالت یا خدمات با کیفیت ادعایی را مورد سنجش قرار دهد. به اصطالح فنی در جایی که عدم

  کننده و تولیدکننده زیاد است دخالت دولت الزم است. اطالعاتی بین مصرف

  انحصارزدایی -8-3

رقابت در بازارها موجب انتفاع خاطر از وجود رقابت در بازارهاست. یکی از مصادیق نظارت بر بازار کسب اطمینان

تها را باال برده و توانند قیمابت ضعیف شود آن وقت میشود اما اگر تولیدکنندگان با هم تبانی کنند تا رقکننده میمصرف

توانند با کاهش تولید موجب شوند جنس در بازار کم شود و به طور انحصارگران میکنندگان منتفع شوند. به زیان مصرف

صارگران حسود انشوند پول بیشتري بابت محصول بپردازند و نهایتا طبیعی قیمت آن باال رود. آن وقت مردم مجبور می

شود. در این موارد وجود دولت ضروري است تا در برابر ایجاد تبانی ایستادگی کند و مراقب به شکل غیرمتعارفی زیاد می

  باشد تولیدکنندگان رفتارهایی نکنند که بازارها از وضعیت رقابتی دور شوند.

                                                            
  نام گرفته است.» استثناناپذیري«اقتصادي  این ویژگی در کتابهاي 1 
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  تنظیم اثرات بیرونی -8-4

بر جا  وکار آنها چه تاثیري بر دیگرانهستند و کاري ندارند که کسب افراد در فعالیت اقتصادي به دنبال کسب سود خود

ممکن است نفع کسی در این باشد که در نزدیکی سراي سالمندان یک کودکستان ایجاد کند. قطعاً وجود یک گذارد. می

مادر پیر  پدر وشود کسی شود و موجب میکودکستان با انبوهی از کودکان پر سروصدا مخل فعالیت سراي سالمندان می

توانند در مورد این مسائل با هم کنار بیایند گاه خود افراد میخود را آنجا نگذارد و افراد مقیم هم شاید آنجا را ترك کنند. 

اي الزم و مفید شود که بررسی کند چه مداخلهلی در اکثر مواقع این امر ممکن نیست. در اینجا باز دخالت دولت الزم میو

بیرونی منفی است آیا بهتر است دولت بر ایجادکننده آن مالیات ببندد تا رفتارش را اصالح کند؟ مثال در  است؟ اگر اثر

کند شاید بهتر آن باشد که بر میزان آلودگی ایجاد شده مورد شرکتی که آلودگی زیادي به جامعه و همسایگان وارد می

اي به بیشتري بپردازد تا مجبور شود فناوري کمتر آالینده مالیات بسته شود و هرچه آلودگی بیشتري ایجاد کند مالیات

 وجود آورد.

  هاایجاد زیرساخت -8-5

بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساخت است. به عنوان مثال ممکن است بخش خصوصی بخواهد توسعه فعالیت 

بود که جاده و یا خطوط ریلی پذیر خواهد گذاري کند و معادنی را کشف و استخراج نماید. این امر وقتی امکانسرمایه

شده را به مقاصد موردنظر برساند. چون کاربري اختصاصی از جاده و ریل توجیه وجود داشته باشد که بتواند مواد استخراج

وصی کند بخش خصاقتصادي ندارد این وظیفه دولت است که زیرساختها را به وجود آورد. وقتی دولت زیرساخت ایجاد می

کند. رونق بیشتري که به این واسطه در اقتصاد ایجاد گذاري در اقتصاد را بیشتر میاده کرده و سرمایهاز وجود آن استف

شود درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد و به این شکل غیرمستقیم ایجاد شود مطلوب دولت است و حتی موجب میمی

  زیرساختها توجیه اقتصادي نیز پیدا کند. 

  حمایتهاي رفاهی -8-6

ه تردید اقشاري هستند کی از وظایف دولت تالش براي حمایت از اقشار ضعیف و بهبود برابري در جامعه است. بییک

 اندازقد پسسالمندان فاو  سرپرست، معلوالن شدیدغلتند. نمونه آن افراد بیبدون حمایت دولت به ورطه فقر شدید فرو می

دهد. پرداخت نقدي به دو هستند. دولت این حمایتهاي رفاهی را در دو قالب پرداخت نقدي و پرداخت غیرنقدي انجام می

شود. مقصود از پرداخت غیرنقدي عرضه دولتی خدماتی مثل شکل یارانه نقدي و بیمه اجتماعی بازنشستگی انجام می

  ي از این دست است. درمان، آموزش و یا تامین مسکن، کاالبرگ غذا و امور

  دولت قوي یا دولت ضعیف -8-7

بندي کرد. هر چه توان دولتها را بر حسب قوت و ضعف در انجام این وظایف دستهحال که وظایف دولت بیان شد می

زوما روشن است که دولت قوي لتري خواهد بود. دولتی بتواند این وظایف را با قدرت و کیفیت بهتر انجام دهد دولت قوي

ه اما اگر دولتی مثال ب. توان دولتی کوچک اما کارآمد و همچنین دولتی بزرگ اما ناکارآمد داشتولت بزرگ نیست! مید

این  منظور از این صحبتدلیل کمبود منابع مالی نتواند این وظایف را به درستی انجام دهد، دولتی ضعیف خواهد بود. 
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تواند حقوق کافی به معلمان پرداخت کند معلمان د اما چون دولت نمیالمثل آموزش و پرورش دولتی وجود داراست که فی

  انگیزه ندارند تا در ساعات رسمی به شکل درست و مناسب تدریس کنند. 

  شکست دولت در برابر شکست بازار -8-8

هستند که عمده مواردي که در باال نام برده شد یعنی کاالهاي عمومی، انحصارات، اثرات بیرونی از جمله مواردي 

ملکرد تواند در این موارد عشوند. منظور از این تعبیر این است که بخش خصوصی نمیشکست بازار نامیده می اصطالحاً

شود که دولت انگیزه کافی براي اما در عمل دیده میبخش و مطلوبی داشته باشد و مداخله دولت ضروري است. رضایت

دامی شوند هزینه هر اقساالران پیوسته به دنبال افزایش مخارج اداري دولت هستند و موجب میعملکرد موثر ندارد. دیوان

کنند یبه دولت فشار وارد مهاي ذینفوذ توسط دولت به مراتب بیشتر از هزینه همان اقدام در بخش خصوصی شود. گروه

تا عملکرد دولت به جاي آنکه در جهت اهداف یادشده باشد در جهت منافع آنها قرار گیرد. مجموع این عوامل و عواملی 

اند تا مفهوم شکست دولت در برابر شکست بازار مطرح شود. معناي این سخن این است که از این دست موجب شده

نقص نیست و اي ها بیاما عملکرد دولت نیز در این عرصه اگرچه بخش خصوصی در موارد یادشده دچار مشکل است

  بسا مشکالت عملکرد دولت به مراتب بیشتر باشد. 

  دولت در ایران -8-9

جمهوري تاگرچه انتخابات ریاساینک با در نظر گرفتن نکات نظري فوق مناسب است به وضعیت دولت در ایران بپردازیم. 

کشور است، اما شخص منتخب درعین حال که دومین شخص سیاسی کشور  مجالی براي انتخاب دومین شخص سیاسی

هاي اجرایی دولتی را مدیریت کند. در نتیجه رئیس رود بتواند دستگاهخواهد بود رئیس دولت نیز هست یعنی انتظار می

  ت. جمهور عالوه بر کارکرد سیاسی یک کارکرد اجرایی نیز خواهد داشت و آن مدیریت تیم اجرایی دولت اس

دستگاه هاي اجرایی در ایران بسیار زیاد و گسترده هستند و اینها تنها بخشی از نهادها و سازمانهاي وابسته به حکومت 

هاي اجرایی آنقدر زیاد است که اگر رئیس جمهور هر روز را به دیدار با یک بخش روند. تعداد این دستگاهبه شمار می

شود که ساماندهی همین جا مشخص میا همه آنها کفایت نخواهد کرد. از خاص اختصاص دهد همه سال براي مالقات ب

نظام اجرایی دولتی در وهله اول و سازمانهاي حکومتی در وهله دوم از اولویتهاي هر رئیس جمهور در ایران است اما هر 

ه این مسائل کلیدي را شود که رسیدگی بشود چنان با انبوه مسائل فوري روبرو میجمهور همین که وارد عمل میرئیس

کند. نتیجه این وضعیت موجودیت بزرگی است که به اسم دولت یا نهادهاي حکومتی شناخته به آینده نامعلوم موکول می

  شود.می

کردند که پیشرفت به سمت توسعه منوط به مداخله دلیل بزرگی نهاد دولت در ایران تفکراتی است که سالها چنین القا می

اي سازمان و تشکیالتی به راه انداخته و افرادي را استخدام کرده و ولت است. هر کس به هر بهانهو حضور پررنگ د

اي را در کتاب پرحجم بودجه گنجانده است. صرف نگاه به کتاب بودجه هر سال کافی است تا آدمی سردرد بگیرد بودجه

  و حوصله نکند آن را ادامه دهد. 
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خش خصوصی به آن افزوده شد و این دیدگاه شکل گرفت که اصوال نباید کاري در اقتصاد بعدها نیز که نگاه بدبینانه به ب

انجام شود مگر آنکه مجوزي از یک یا چند دستگاه دولتی گرفته شود. این تفکر موجب شده تا انبوه نهادهاي موجود با 

که این مجوزها آنقدر سخت داده می اي خلق کنند. امضاهاي طالیی از آنجا خلق شدایجاد موانع براي وجود خود فلسفه

یابد. گاه این مجوزها (نظیر سردفتري) به شکل ارثیه به نسل بعد داده شده تا آنها بتوانند شود که گرفتن آنها قیمت می

خواهد وارد کار و فعالیت شود و رونق اقتصادي وکار به فروش برسانند. امروزه که نسل جوان میآن را به متقاضیان کسب

هاي اولویت ملی تبدیل شده مطالبه عمومی بر هم زدن این بازي است. به جاي اینکه مجوزدهی فلسفه اصلی دستگاهبه 

وکاري راه بیاندازد بتواند این کار را انجام دهد و تنها کافی دولتی باشد باید فرض بر این شود که هر کس بخواهد کسب

نی شد ،شور گرجستان نشان داد که تحقق این امر در یک زمان کوتاهرسانی قانونی انجام دهد. کباشد که ثبت و اطالع

  نیافتنی نیست. است و حرکت به سمت آن آرمانی دست

هاي مختلف براي فلسفه دومی که دیوان ساالري دولت را شکل داده توزیع رانت است. در گذشته به عناوین و بهانه

شد و ام ارزان، زمین ارزان، رایگان و یا مجوز واردات تعریف میبرخی دارندگان مجوز رانتهایی به شکل ارز ارزان، و

دادند که آن را به چه کسانی بدهند یا ندهند. امروزه نه دولت آنقدر امضاءهاي طالیی به صالحدید خود تشخیص می

فعاالن اقتصادي  ایم کهاي بر این امر متصور است. امروزه به تجربه دیدهرانت دارد که بخواهد توزیع کند و نه فایده

خواهند بتوانند فعالیت وکار سالم و رقابتی نیاز دارند. آنها میکسب محیطبرجسته بیش از رانت و کمک دولت به وجود 

  خود را با حداقل اختالل انجام دهند.

پس از  کنند بر فعالیت اقتصاديیافته اگرچه براي شروع فعالیت اقتصادي موانع کمتري ایجاد میدر کشورهاي توسعه

شود. گاه این نظارت از این جهت است که محصوالت ایمنی الزم را داشته و شهروندان در اثر شروع نظارت انجام می

استفاده دچار آسیب نشوند. گاه نظارت به این معناست که فعاالن اقتصادي انحصار ایجاد نکنند و علیه منافع مصرف

تا حقوق مالکیت حفظ شود و در عرضه محصول تقلب صورت نگیرد و  کنندگان تبانی نکنند. همچنین نظارت پابرجاست

استفاده نشود. متاسفانه در ایران بیشتر تمرکز دستگاه هاي اجرایی بر مجوزدهی است و کننده سوءاطالعی مصرفاز بی

نظارت انجام میگذاري به اسم مداخالت دولت نظیر قیمتگیرد. گاه گري به این معنی کمتر صورت مینظارت و تنظیم

  شود که آسیبهاي آن پیش از این گفته شد.

هایی که فلسفه شود که دولت باید کوچک شود به این معنی که دستگاهبا این توصیفاتی که گفته شد مشخص می

در جویی شود. هاي آنها صرفهنههزیدر هاي موازي ادغام شوند تا دستگاهشده برچیده شوند. همچنین وجودیشان منتفی

عین حال الزم است دولت تقویت شود به این معنی که بتواند وظایف خود را با کیفیت بهتر انجام دهد. مثال صیانت از 

لی رسیدگی به شکایتها در قوه قضائیه خیترین وظایف دولت است. اگر حقوق مالکیت و الزام به اجراي قراردادها از بدیهی

توانسته این کارکرد ضروري را داشته باشد. امروزه مشخص شده که هرچه طول بکشد و یا با فساد همراه باشد، دولت ن

  شود. صیانت از حقوق مالکیت بهتر انجام شود، در بلندمدت احتمال رشد و توسعه کشور بیشتر می

تردیدي نیست که دولت وظیفه دارد شود وظیفه دولت ایجاد اشتغال است! آفرین آنست که تصور مییکی از تفکرات رنج

یاستهایی به کار گیرد تا در اقتصاد شغل ایجاد شود اما این به آن معنی نیست که دولت به جایگاهی براي اشتغال زیاد س

یهاي جاري دولت بیشتر متبدیل شود. رشد اشتغال دولتی نه تنها مطلوب نیست بلکه مخرب است زیرا هرچه هزینه
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هاي عمرانی بیشتر باشد زیرساختهاي بیشتري اند. هرچه هزینهمهاي عمرانی باقی میزینهشود، منابع کمتري براي ه

  شود. وکارها بازتر میساخته شده و راه براي توسعه کسب

در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیتهایی وارد ها و شرکتهاي دولتی است. دولت پدیده دیگر دولت بنگاه

هایی هایی از فعالیتیسکویت، موزاییک، مواد خوراکی، لباس و ... نمونهشده که جزو فعالیت بخش خصوصی است. تولید ب

است که شرکتهاي دولتی در آن مشغولند. از نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري انتظار می رود تا در مورد شرکتهاي 

ا رقابت منصفانه ت د. اگر این شرکتها رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوندندولتی بازاندیشی کن

ده این شرکتهاي دولتی متوجه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیتهاي زیان

 سازي سالم از جمله مطالبات بخش خصوصی از دولت در مورد شرکتهاي دولتی است. دولت نشود. خصوصی

وجود تا حدود زیادي ناشی از جاي کار در مورد وضعیت دولت در ایران و کارکردهایش گفته شد اشکاالتی که تا این

الوصول نفت موجب شده تا بدنه دولت تناسبی با ماموریتهایش نداشته درآمدهاي نفت در کشور است. درآمد آسان و سهل

ام دهد. این به معنی آن نیست که وجود درآمد باشد و کارکردهاي دولت متفاوت از آنچه باشد که در نظریه دولت باید انج

اند وجود نفسه نامطلوب است بلکه به معنی استفاده نادرست از این درآمد خدادادي است. برخی کشورها توانستهنفت فی

این درآمد نفت را به اهرمی براي حرکت سریعتر اقتصاد به سمت توسعه تبدیل کنند. امید است تجربه تحریم و رهایی 

مد نفت در جهت اي از درآاي ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز بتواند استفاده شایستهبی اقتصاد ایران از درآمد نفت زمینهنس

  رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد.

  آفرین)هاي رنجحلنبایدها (راه  آفرین)هاي گنجحلبایدها (راه

  سازماندهی ساختار دولت و حذف سازمانها و نهادهاي

 موازي

 یا واگذاري مدیریت  سازي شرکتهاي دولتیخصوصی

 آنها به بخش خصوصی

  کاهش مجوزهاي فعالیت براي شروع و افزایش نظارت

  بر عملکرد پس از شروع

 بزرگ کردن دولت 

 فداکردن بودجه عمرانی در پاي بودجه جاري 

 امضاءهاي طالیی 

  بهبود اشتغال با استخدام بیشتر در دولت و شرکتهاي

  و یا خصولتیدولتی 

 

 




