
  

  مسائل 

  يهاي كالن اقتصادسياستگذاري
  ايران در 

  
  

  :و مباحث مقاالتمجموعه 
  ساختاري
  تجاري
  ارزي
  پولي
  مالي
  ريزي برنامه
  بخشي

  دكتر بيژن بيدآباد
 



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    ب 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ج     كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري

 
  

 پيشگفتار

  
  

سياستگذاريهاي كالن هاي مختلف مسائل  قاالتي در زمينهباحث و ماين كتاب مجموعة م  
اين مقاالت قبالً محدود يا متعدد به صورت مجزا در محلهاي مختلف به غالب . باشد ميان اقتصاد اير

اي  خوانندگان و اصرار دانشجويان و همكاران مبني بر اينكه مجموعه درخواستچاپ رسيده بود ولي 
براي تواند كاربرد خوبي در مباحث اقتصادي  مي كالن اقتصاد ايرانمباحث سياستگذاريهاي از 
اي از منتخب مقاالت را  مرا بر آن داشت تا مجموعهاندركاران اقتصادي داشته باشد،  شجويان و دستدان

تغييرات انجام پس از در اينجا تر و دور از نكات فنى و تخصصي پيچيدة اقتصادي هستند  كه با بيان ساده
مقدور از آمار و حتي ال اند تجديد نظر و اصالح شدهكلية مقاالت . جمع نمايمكلي و اصالحات 

اين مقاالت و چاپهاي قبلي آن در ويرايشهاي قبلي محل انتشار . استجديدتر در آنها استفاده شده 
  .انتهاي همين مجلد در ليست مقاالت نويسنده آمده است

سياستگذاريها و موانع مختلف مسائل مختلفي خواهيم پرداخت كه  طالبدر اين مجلد به م  
هاي مختلف مورد ارزيابي قرار  از زمينهحات اقتصادي در كشور را مختلف ايجاد تحوالت و اصال

ي اقتصادي و سياسي، سياستهاي ارزي و تجارت خارجي شامل برخي هاي ساختارها زمينه .دهد مي
مسائل مرتبط با پيوستن به سازمان جهاني تجارت و نقل و انتقاالت و جابجائيهاي قانوني و غيرقانوني 

هاي  شور، سياستهاي پولي و مالي كشور، مسائل مرتبط با تورم و كنترل آن، برنامهسرمايه به خارج از ك
در اين كتاب  ، مسائل برخي از بخشهاي اقتصادي و مواردي از اين دستهاي سنواتي پنجساله و بودجه

   .مندان به دنبال كردن مسائل اقتصاد ايران جالب توجه باشد تواند براي عالقه خورد كه مي به چشم مي
  . اميد است خوانندگان محترم ابراز لطف نموده و اشتباهات را متذكر شوند

 
 

  بيژن بيدآباد                                                                                                                     
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  1  فصل اول  مباحث ساختاري

 

  يمباحث ساختار» 1«فصل 
  

  گيري اقتصادي در ايران و مراكز قدرتهاي مالي ساختار تصميم
  

  مقدمه
نظر محققين است نحوة ي مورد ا يكي از ديدگاههايي كه غالباً در بررسي هرم قدرت هر جامعه

وان اذعان داشت كه ت به عبارت ديگر مي. باشد جريان وجوه و منابع مالي در ساختار اقتصادي جامعه مي
شهروندان و دولتمردان آن به رعايت قوانين بيش از ديگر جوامع باشد هنوز  دي تقيدر جوامعي كه حتّ

از طرفي منابع . الي در آنجا متمركزتر استگيري در اقتصاد متأثر از مراكزي است كه منابع م تصميم
البته . يي است كه آن منابع را در اختيار دارندها هآن ابزار اجراي اهداف گرو اي همالي به معني بودج

شايد اين مسأله از اين ديدگاه مورد انتقاد قرار گيرد كه چرا در بسياري از كشورها كارگران كه از 
شوند ولي اجتماع همسوي آنان به عنوان يك  ميـ اقتصادي شناخته نلحاظ فردي به عنوان مركز مالي 

كليه . را به مخاطره بياندازد اقتصاديمراكز مهم مالي تواند منابع  ميشود و  ميب وحسمل قوي تشكّ
توانند مالكيت و منابع مالي ـ اقتصادي  ميجريانات سياسي و نهضتها و انقالبات نيز از جهت اين كه 

گذارند  مي گيري تصميماز لحاظ تأثيري كه بر ساختار  ،گرگون و توزيع مجدد نمايندرا د اي هجامع
ن تحوالت اخذ منابع از گروهي و قرار دادن آن در تحت اختيار اية زيرا هدف هم. اهميت بسيار دارند

 اقتصادي نيست گرچه گيري تصميمبه هر حال هدف ما در اين مقاله بعد سياسي ساختار . باشد ميخود 
اين خواهيم به شيوة سنتي اين ساختار را از  مين وليكنعاد مهم اين بحث است باز ابعد سياسي اين قضّيه 

اقتصادي در ايران را از بعد مراكز مهم مالي و  گيري تصميملحاظ بررسي كنيم بلكه ارزيابي ساختار 
كجا منابع مالي متمركز است در اين مقاله بدنبال آن هستيم كه بيابيم كه . بررسي خواهيم كرد اي هبودج

ت تواند بشد ميقدرت سياسي نيز   كه در اثر آن قدرت مالي و نتيجتاً قدرت اقتصادي ايجاد شده مسلماً
  .ر از اين مراكز باشدمتأثّ

در اقتصاد از اين بعد قابل ارزيابي باشد  يگير سي نقاط و مراكز تصميمرشايد يكي از راههاي بر
اين فرضيه كه هر جا منبع درآمد باشد . به سبب آن هزينه در كجا قرار دارندكه مراكز عمده درآمد و 
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و همچنين در . است كه عمالً متحقق است اي هقدرت اقتصادي در آنجاست دور از ذهن نيست و فرضي
براي هزينه كردن آن منابع وجود دارد  گيري تصميمالبد  هر جا قدرت اقتصادي وجود داشته باشد اال و

رچوب اعمالً چ اي هاقتصادي در هر جامع گيري تصميمجوامع از لحاظ ساختار  ةآيند در همو اين فر
تواند به مباحث جامعه شناسي سياسي  مياين بحث  .سازد مياقتدار اقتصادي در آن جامعه را روشن 

ر دهاي كلي و هم جهت است و به برخي از ويژگين مقاله همسو اي هديدگابا قدرت نيز كشانده شود كه 
  .اشاره خواهد شداين ارتباط نيز 

  به عنوان اهرمهاي مديريت ها هبودج
متعددي اشاره كرد كه هر كدام  اي هتوان به منابع مهم بودج مياز لحاظ كالن اقتصاد ايران 

بررسي تفصيلي اين منابع در حد . دنباش مياز مسائل اقتصادي  اي ههاي خاص در حيطگيري تصميممنشاء 
تواند  مييكي از مسائلي كه . پردازيم مياين بحث  اتليكباشد و فقط در اينجا به  مينكوتاه  ةيك مقال

هزينه كردن منابع مالي بكاهد تابعيت بودجه يا منابع مالي از  ةو اعمال نظر بر نحو گيري تصميماز قدرت 
ه براي بخش قوانين كلي و محدود كننده در اين زمين. باشد ميقوانين و مقررات موضوعه در آن زمينه 

عليرغم وجود . باشد ميبراي بخش خصوصي قانون تجارت قانون تجارت و قانون محاسبات و  ميعمو
بينيم كه از لحاظ  ميرا  اي هادها و مراكز عمدهريزي بخش دولتي ن در ساختار بودجهقوانين مذكور 

گيرند  ميين مراكز قرار كه در رأس ا يمديران قانوني الزاماً تحت پوشش قانون محاسبات قرار ندارند و
در بخش خصوصي نيز . كنند ميبا مكانيزمهاي خاص اقدام به تخصيص اعتبار و هزينه كردن آن 

توان به مراكز مهم اقتصادي اشاره نمود كه در عمل نه تنها خود را تابع قوانين محدود كننده همچون  مي
پديدة توان به  ميبراي مثال . كنند مييت ندانند بلكه از ساير قوانين موضوعه نيز تبع ميقانون تجارت ن

  .قاچاق و بسياري از موارد مشابه اشاره نمود

  ي دولتي و شبه دولتيها هبودج
 بودجة عمومي دولت  

دولت  مياري خود را تحت عنوان بودجه عموذمجريه در ايران امور سياستگ ةدولت بعنوان قو
و بخش دولتي و شبه دولتي كشور را تشكيل  ميوي عمها هاز بودج مياين بودجه سهم ك. نمايد مياجرا 
ي جاري دستگاههاي ها هشود كه هزين ميجاري و عمراني  هاي بودجه ةشامل دو بخش عمدو دهد  مي

ي عمراني را تأمين مالي ها هثابت در طرحها و پروژ هايگذاري عمراني سرمايه هاي تحت پوشش و هزينه
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هزينه كردن آن تحت قواعد و قوانين  ةمقننه رسيده و نحو ةواين بودجه ساالنه به تصويب ق. دننماي مي
  .باشد ميي ديگر ها همنضبطتري نسبت به برخي بودج

  بودجه اختصاصي دولت  
براساس قانون در طي سالهاي گذشته منابعي از درآمد به محلهايي از هزينه اختصاص داده شده 

شود كه قبالً براي آن تخصيص  مييي ها هو اخذ درآمدهاي موضوع اين بودجه منحصراً صرف هزين
مقننه  ةم اين بودجه، عمالً نياز به تصويب مجدد قوالبا توجه به وضع قوانين قبلي در مورد اق. ندا يافته

باشد بطور استحضاري فقط به  ميبرخوردار سهم كوچكي در بودجه كل كشور از نداشته و اين رقم كه 
  .رسد ميمقننه  ةاطالع قو
 دولتي بودجه شركتهاي  

شركتهاي دولتي حجم وسيعي از اشتغال و توليد كاالها و خدمات در كشور را به عهده دارند و 
از كاركنان  ميحدود ني. از سرمايه و داراييهاي ملي در شركتهاي دولتي متمركز است ميبخش عظي

ق بودجة بخش دولتي در شركتهاي دولتي اشتغال دارند ولي در عوض ميزان كمكي كه به آنها از طري
شود بسيار بيشتر از سهم سود دولت و مالياتي است كه شركتهاي دولتي به خزانه دولت  ميدولت 

كمكهايي كه براي شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور در نظر  1379فقط در سال . كنند ميپرداخت 
از احتساب اين موضوع فارغ . باشد ميبرابر پرداخت آنها به خزانه دولت  6گرفته شده است حدود 

گيرد كه بسادگي قابل احصاء و شمارش  مين شركتها تعلق يا  هي پنهان و آشكاري است كه بها هياران
ي دولتي و شبه دولتي ها هكل كشور كه شامل بسياري از بودج ةسهم اين بودجه در بودج. نيست

دولت  ميدجه عمواست كه تقريباً نزديك به دو برابر بو 1379در سال % 60شود حدود نزديك به  مين
دولت  ميالي شركتهاي دولتي نزديك به دو برابر بودجه عمومبه عبارت ديگر از لحاظ اقتدار . باشد مي

  . باشند مياقتصادي در ايران  گيري تصميم قويتر و مؤثرتر در
نحوة ان آن شركتها برسد و از لحاظ كشركتهاي دولتي بايد به تصويب مجامع و ار ةبودج

 ةبودج. و قانون تجارت بر آنها كاربرد دارد گيرند ميش قانون محاسبات قرار نعملكرد تحت پوش
شود ولي عمالً  ميمقننه ارائه  ةبه قو دولت  ميعمو ةشركتهاي دولتي گرچه همه ساله همراه با بودج

د تواند مور ميشركتهاي دولتي از قانوناً  ةبودج. مقننه بر آن اعمال نظري ندارد ةاستحضاري بوده و قو
ن اي  هسازمان بازرسي كل كشور قرار گيرد ولي بدليل حجم بسيار زياد امور محوله ب بررسي و ارزيابي

اين سازمان منابع مالي و نيروي انساني كافي براي بازرسي اين شركتها در اختيار ندارد و عمالً  سازمان
  .خورد ميدر اين زمينه به چشم  اي هضعف بسيار عمد
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 هابودجه بانك  

شبكه بانكي كشور  هبودج. نمايد ميانكي كشور تحت نظارت كلي بانك مركزي عمل شبكه ب
تصويب، نظارت و عملكرد نهايي اين . شركتهاي دولتي است ةاز لحاظ مقدار حدود يك دهم بودج

رقم بودجه بانكها همه ساله فقط جهت استحضار قوه مقننه . باشد ميبودجه زير نظر شوراي پول و اعتبار 
  .رسد ميشود و رقم آن به تصويب اين قوه ن ميكل كشور درج  در بودجه
 بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  

ن مؤسسات از لحاظ فعاليتهاي مالي اي هبراساس قانون دولت اقدام به تأسيس مؤسساتي نموده ك
. اند همتراز شركتهاي دولتي نيستند ولي در جهت اجراي سياستهاي خاص دولت به كار گمارده شده

شود ولي عمالً به تصويب با تغيير  مين مؤسسات نزديك به ربع بودجه كل كشور درج اي هرقم بودج
  . رسد ميمجدد اين قوه ن

 بودجه ارگانهاي تأسيس شده پس از انقالب  

از امور  اي ههركدام در حيط پس از انقالب ارگانهاي زيادي با اهداف مختلف تأسيس شد كه
كه از حمايت اقشار ناتوان جامعه  استن ارگانها شامل طيف وسيعي از اموري وظايف اي. فعاليت دارند

در . شود ميرا شامل انقالب اسالمي تا مسائل دفاعي مانند سپاه پاسداران امام خميني مانند كميته امداد 
دولت كمك مالي  ميشود و بعضاً نيز از بودجه عمو ميآمد اين ارگانها بعضاً به خزانه دولت ريخته 

نحوه هزينه آنها نيز به طور مشابه در برخي از ارگانها و برخي سالها تحت مديريت قوة . كنند ميدريافت 
نظارت دولتي در . گيرد و در برخي از موارد تابع تصميمات و مقررات ويژه هستند ميمجريه صورت 

پس از اتمام . كنند مين هيچ نظارتي عمل واين بخش بسته به هر ارگان عملكرد متفاوتي دارد و گاه بد
جنگ با توجه به پرسنل سپاه پاسداران كه از كثرت زيادي برخوردار شده بود براي استفاده از اين نيرو 

رياست اين ارگان تحت نظر . فعاليت اين ارگان در بخشهاي مختلف اقتصادي رسوخ بسزايي يافت
  . باشد ميرهبري 

 بودجه بنيادها  
توان در يك دسته و گروه قرار داد كه مهمترين آنها  ميب را بنيادهاي تأسيس شده پس از انقال

سرماية اين بنياد از محل مصادره اموال و درائيهاي متعلق به خاندان . باشد ميبنياد مستضعفان و جانبازان 
پهلوي و وابستگان به آنها و اموال افرادي كه به نحوي اموال و سرمايه خود را ترك و از ايران 

ي اقتصادي حتي بخشهايي كه نياز به ها هاين بنياد، تقريباً در همه زمين. مين شده استاند تأ گريخته
فعال است و چند هزار  …گذاريهاي سنگين دارد همانند خطوط هوايي، دريايي، راه آهن و  سرمايه
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بودجه بنيادها به تصويب قوه مقننه . كارخانه و واحدهاي توليدي و خدماتي تحت پوشش خود دارد
    .رسد و قوه مجريه اعمال نظر و دخل و تصرفي در آن ندارد مين

 بودجه نهاد رهبري  

هاي نهاد رهبري مشخص نشده است و اين نهاد از محل  هدر بودجه كل كشور محلي براي هزين
. كند ميمين أخود را ت اي هدرآمد بنياد مستضعفان و جانبازان و ساير محلهاي ويژه درآمدي منابع هزين

  .ن نهاد نداردايهاي  هظارتي بر هزينقوه مقننه ن
 بودجه سازمانهاي امنيتي و اطالعاتي  

وزارت . در ايران از تنوع و تعدد زيادي برخوردار استرسمي سازمانهاي امنيتي و اطالعاتي 
و  مي، اطالعات سپاه پاسداران، اطالعات ارتش، اطالعات نيروي انتظا اطالعات، سازمان بازرسي رهبري

منابع . شوند ميدهند در اين طبقه دسته بندي  ميارگانهايي كه فعاليت مشابه انجام  برخي ديگر از
دولت، بنيادها، و سرمايه گذاريهاي انجام شدة قبلي  ميدرآمدي اين گونه سازمانها بعضاً از بودجه عمو

حاوي اسناد و  ها هغالباً هزين ها هاختفائي فعاليتهاي اين گونه دستگا طبيعتبدليل . شود ميآنان تأمين 
مستندات مالي كافي نيست و نظارت بر انجام هزينه آنها با مكانيزمهاي متداول حسابرسي قابل بررسي 

فعاليت بسياري از اين سازمانها در عرصة اقتصادي بسيار چشمگير بوده بطوريكه بر اساس . باشد مين
ي اطالعاتي همه ساله ها هراي دستگاكه ب اي هاظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه جدا از بودجه ساالن

ميليارد ريال براي جلوگيري از  4850رقم  1379در سال يابد  ميي سنواتي تخصيص ها هدر بودج
امنيتي  -، و ساير بخشهاي دفاعي ميفعاليتهاي اقتصادي وزارت اطالعات، قوه قضائيه، نيروي انتظا

الزم به ذكر است . باشد ميگروه از سازمانها اختصاص يافته كه حاكي از عمق فعاليتهاي اقتصادي اين 
باشد كه براي  مي) ميليارد ريال 2122به ميزان (ن رقم بيش از دو برابر پرداخت يارانه مستقيم اي هك

نفوذ طبيعي . درنظر گرفته شده است 1379ميليون نفر خانوار كم درآمد در بودجه سال  5/3كمك به 
ن بخش عمالً اي هو طبيعت اجراي سياستهاي مربوط ب گيري يمتصما در امور حساس هاينگونه سازمان

عملكرد اينگونه سازمانها در كليه . نمايد مياقتصادي ملموس  گيري تصميمدخالت آنها را در مسائل 
ايجاد و حفظ توانند به عنوان كانالهاي مناسبي براي  ميكشورهاي جهان حاكي از اين است كه آنها 

انتها، اختالس، تباني، ارتشاء و ساير مفاسد مالي در ارتباط با مديران سياسي پورسانحصارات، رد و بدل 
  . كشورها قرار گيرند

 اي متبركهه بودجه آستانه  
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هاي متبركه و اماكن مقدسه خود نيز داراي منابع درآمدي متعدد هستند كه شامل  هآستان
قواي مقننه و مجريه . باشد ميگذاريهاي قبلي آنها  و درآمدهاي حاصل از سرمايه مينذورات مرد

ها ندارند و دست مسئولين اين  هستانآن اي هتصويب و دخل وتصرفي در بودج هيچگونه نظارت،
در مشهد، حرم  هاي متبركه حضرت رضا  هآستان. باشد ميها در هزينه كردن منابع خود باز  هآستان

هاي  هآستان. باشد مياماكن     در قم، حرم عبدالعظيم در شهر ري از عمده ترين اين هحضرت معصوم
  . متبركه در امور متنوعي از فعاليتهاي اقتصادي فعال هستند

 بودجه شهر داريها  
گيرند ولي از  ميوزارت كشور قرار  يشهرداريها از لحاظ تشكيالتي به نحوي در حيطة فعاليتها

اخذ عوارض و تخلفات و  د و منابع مالي شهرداريها از محلآمدر. كنند ميعمل  مستقل اي هلحاظ بودج
تصويب بودجه شهرداريها پس از تشكيل شوراي شهر  سالهاي اخيردر . شود ميصدور مجوزها تأمين 

  .باشد ميشوراي شهر  با
 اي هتأمين اجتماعي و بازنشستگي و خدمات درماني و بيم ،ي حمايتيهابودجه سازمان  

كنندگان، سازمان تأمين اجتماعي، سازمانهايي نظير سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد
. گيرند ميدر اين گروه قرار  اي هسازمانهاي خدمات درماني و صندوقهاي بازنشستگي و سازمانهاي بيم

از كانالهاي  اي هاين سازمانها از لحاظ منابع درآمدي تا حدودي مستقل و اصالتاً مبتني بر درآمدهاي ويژ
در اينگونه  ميكمكهاي مالي دولت از بودجه عمو. شندبا ميي اعضاء آن ها هدولتي و ذخير ميرس

اغلب اين نهادها منابع قابل توجهي را در  اي، از لحاظ منابع سرمايه. سازمانها كم و بيش وجود دارد
، اي خود دارد از مردم ايران را تحت پوشش بيمه% 66براي مثال سازمان تأمين اجتماعي . اختيار دارند

باشد كه به نحوي  مينگونه مؤسسات تابع مقررات و قوانين ويژه خود يا هنظارت و عملكرد بودج
  .منشعب از تصميمات و ارشاد قوه مجريه است

 و نهادهاي شبه دولتي ميبودجه مؤسسات عمو  

با تسهيالت مالي و تمهيدات دولت   اينگونه مؤسسات حسب مورد برطبق مصوباتي و غالباً
اينگونه مؤسسات گرچه بر بودجه خود متكي . ت مشغول هستنداز امور به فعالي اي هسيس و در حيطأت

مؤسساتي نظير فدراسيونهاي ورزشي در اين . گيرند ميولي به نحوي زير نظر قوه مجريه قرار  باشند مي
  .شوند ميگروه طبقه بندي 
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  مراكز مالي خصوصي

هرم طبقاتي  و خلع يد از خاندان پهلوي تغييرات اساسي در 1357در سال  تغيير نظامپس از 
بردند  ميجامعه به سر  پائين هرم طبقاتيح وافرادي كه در قبل از انقالب غالباً در سط. كشور بوجود آمد

ي باالي هرم ها هي باالي هرم قدرت منتقل شدند و بالعكس افرادي كه در اليها هپس از انقالب به الي
. ي پائينتر انتقال پيدا كردندها ههرترتيب به الي بودند يا از ايران گريختند و يا اموال آنان مصادره شد و به

در طول زمان بدليل مصائب . در طبقه متوسط نسبت به رأس و قاعده هرم كمتر دگرگوني مشاهده شد
 اي هعد. مختلف اقتصادي و غير اقتصادي در بعد از انقالب طبقة متوسط شروع به تجزيه شدن كرد

ادي رشد كرده و به رأس هرم نزديك شدند و عده ديگر بدليل فرصتهاي بدست آمده از لحاظ اقتص
به هر حال در حال حاضر . ح پايينتر منتقل شدندوبدليل تورم مداوم در سطح قبلي ماندند و برخي به سط

الية . زيرين آن دولتمردان و برخي از فعاالن عمده بخش خصوصي قرار دارندهاي  يهدر رأس هرم و ال
بخش خصوصي هستند و در قاعده هرم انبوه كارمندان و از فعاالن جزء  مديران دولتي و ،وسطاي هرم

  .اند رار گرفتهق كارگران دولتي و خصوصي يا خويش فرمايان كوچك
كه در  قانونبا توجه به كليت دگرگوني ايجاد شده در ساختار هرم طبقاتي كشور ذكر اين   

. و ميشل مطرح است خالي از فايده نباشدجامعه شناسي سياسي به عنوان قانون اليگارشي آهنين روبرت
 هرچنددارد كه  ميروبرتو ميشل كه فرضيه خود را به اثبات رسانيده و نام قانون برآن گذاشته است ابراز 

آن تعلق دارند حمايت دكه ب اي هافرادي در پايين هرم طبقاتي يك جامعه از آرمان حفظ حقوق طبق
اند حمايت  ند ديگر از منافع طبقه جديدي كه به آن تعلق گرفتهكنند وقتي به سطوح باالتر هرم رسيد مي

بعبارت ديگر افرادي كه در تودة مردم قرار دارند و شعار ايشان حمايت از تودة ضعيف . خواهند كرد
جامعه است پس از رسيدن به قدرت ديگر از ضعفا حمايت نخواهند كرد بلكه از طبقة جديدي كه در 

مصداق بحث وي را در اينجا به . دي كه در آن طبقه هستند حمايت خواهند كرداند و افرا آن وارد شده
. توان پيدا كرد د ميگرفتنيي كه در رأس هرم جديد طبقاتي در ايران قرار ها هطبقه متوسط جديد و الي

بدون اينكه به بحث بيشتر در اين باره بپردازيم به سراغ شمارش مراكز مالي خواهيم رفت كه به نحوي 
  .ي باالي هرم طبقاتي باشندها هتوانند ابزار قدرت الي مي

 بخش نفت و حاشية درآمدي آن  

گرچه قانوناً اين بخش در . باشد مييكي از مراكز مهم مالي و درآمدي كشور بخش نفت 
ي خاص متنفع ها هتوان مالحظه نمود كه از حاشيه درآمدي آن گرو ميشود ولي  ميانحصار دولت تلقي 

كليه محصوالت و مشتقات نفتي كه . ز لحاظ دولتي مسلط به فعاليتهاي اين بخش هستندشوند كه ا مي
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أمين قطعات تخصصي صنعت ت تنوع بسياري دارند همچنين واحدهاي توليدي كه به نحوي در ارتباط با
  .مديريتي خاص واقع است نحصارشود و در ا مينفت فعاليت دارند نيز مشمول موضوع فوق 

 قاچاق مواد مخدر  

تجارت مواد مخدر عليرغم طبيعت غير قانوني آن تجارت بسيار وسوسه انگيزي براي فعاالن اين 
ميالدي فاش نمود كه درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر  1985روزنامه گاردين در سال . بخش دارد

 عمق خبردقت در اين . در جهان بيش از درآمد حاصل از صدور نفت در جهان در همان سال شده است
رسد  مياخبار بسيار زيادي از گوشه و كنار جهان به گوش . دهد ميفاجعة تجارت مواد مخدر را نشان 

كه فعاالن بخش قاچاق مواد مخدر غالباً با حمايت دولتمردان آن كشورها به ادامه فعاليت خود 
يرغم تالشهاي رسد اين است كه عل ميسؤالي كه به ذهن بسياري از محققين اين پديدة شوم . پردازند مي

شود چرا هنوز توليد، صدور و پخش اين مواد رايج  ميجهاني كه الاقل اخبار آن در همه جا منتشر 
سال جنگ با كشوري كه ماشين جنگي  8در صورتيكه مبارزه با اين پديده نبايد قاعدتاً از ! است؟

  . بزرگي داشت سخت تر باشد

 مشروبات الكلي، سيگارقاچاق انسان، كاال ، 

 5000تا  3000رگترين و فعالترين تشكيالت تبهكاري سازمان يافته جهان، مافيا است كه بين بز
ميليارد دالر و سود ساالنة  200مجموع عملكرد ساالنة مافيا را . دارد» خانواده« 25عضو فعال در قالب 

يده شده و به ها در بسياري از كشورها د گسترش اين شبكه. 1كنند ميليارد دالر برآورد مي 75آن را 
  .نمايند همكاري ميالمللي در تكثير منافع خود با يكديگر  نوعي تبهكاران بين

ميليون دالر تا يك ميليارد دالر ارز از كشور  800براي واردات قاچاق سيگار ساالنه حدود 
  . 2گردد مصرف سيگار از طريق واردات قاچاق تأمين مي% 75در ايران . شود خارج مي

ميليون زن و دختر در اسارت دارد كه  200ات بدست آمده شبكة مافيائي فحشا بر اساس اطالع
هاي  هائي از شبكه نمونه. 3نمايد ميليارد دالر ارز از تجارت زنان و دختران كسب مي 13تا  7ساالنه بين 

با  در ارتباطخانة سبز كرج كه . دهد قاچاق انسان نيز در ايران كشف شده كه از عمق اين فاجعه خبر مي

                                                           
1
   .1381، هفته چهارم خرداد 341پيام بانك، شماره  
   ).1381مرداد  20شبكه خبر راديو، (براساس اظهارات رئيس شركت دخانيات 2
بر اساس اظهارات حسين اسدبيگي از كارشناسان دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي در روزنامة اطالعات يكشنبه  3

  .10صفحة  1381مرداد  27
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اقدام به جلب، اغفال و صدور و با نام پرورش و تربيت مسؤولين قضائي و امنيتي كرج نيز قرار داشت 
   .نمود فروش دختران و زنان به خارج از كشور مي

ها و وجود قيمتهاي رقابتي براي اين  وجود مشروبات الكلي خارجي و فروش آن توسط واسطه
وجود تقاضاي باثبات در اين بازار است كه همين امر بر وجود عرضه و نوع كاالها خود داللت بر 
  .نمايد ميداللت باندهاي قوي در اين عرصه 

 تجارت اسلحه و حاشيه درآمدي آن  

تجارت اسلحه يكي از . باشند تجارتهاي پرسود دنيا به ترتيب مواد مخدر، اسلحه و زن مي
رحهاي بزرگ و محرمانة دولتهاي قوي در المللي اسلحه را به ط تجارتهائي است كه غالباً دالالن بين
 اي هها براي همه زيان آور نيست و عدجنگ .نمايد المللي مرتبط مي رابطه با جنگ افروزيها در صحنة بين

و افزار و ادوات جنگي يكي از  ميتجارت اسلحه و تسهيالت نظا. برند ميهستند كه از بروز جنگ نفع 
ي فعال در اين زمينه نيز همانند بخش قاچاق ها هشبك. و هستمنابع مهم تجارت در قرون گذشته بوده 

باشند و كانالهاي ارتباطي و تجارتي آن از منظرهاي معمولي قابل رؤيت  ميمواد مخدر نامرئي 
و   آنطور كه در غالب كشورهاي جهان به اثبات رسيده حاشيه درآمدي تجارت اسلحه غالباً. باشند مين

قتصادي از سوي دول پيشرفته بسيار زيادتر از ارزش بازاري آن بوده و بخصوص در شرايط تحريمهاي ا
  .باشد ميآن  يگاهاً دهها برابر ارزش اسم

 توليدكنندگان انحصاري  

يكي از وجوهي كه با اشتراك فعاالن خصوصي و دولتمردان در كشورهاي در حال توسعه 
تهاي ويژه انحصاراتي را در توليد با حماي  گيرد راه اندازي خطوط توليدي است كه غالباً ميشكل 

كند  مياين پديده در اينگونه كشورها غالباً به صورت انحصاراتي بروز . كند ميكاالهاي مختلف ايجاد 
ن پديده در كشورهاي اي همشاب. نمايد مياز ساير فعاالن خصوصي سلب   كه قدرت رقابت را عمالً

حمايتهاي قانوني از حقوق افراد و عدم تبعيض در  شود زيرا آزاديهاي رايج و ميپيشرفته كمتر ديده 
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ديده شده كه انحصار . باشد ميسياستگذاريهاي اقتصادي كمتر 

برخي از كاالها با اقامة داليل و ذكر توجيهات خاصي هرچند از لحاظ نظريات  ، ورود يا صدورتوليد
خاصي اعطا شده كه به نحوي يا واردكنندگان يا صادركنندگان گان اقتصادي غيرمستدل، به توليد كنند

  .دولتمردان آن جوامع در سرمايه و يا منافع آن انحصارات سهيم و شريك هستند
 بازرگاني و تجارت انحصاري  
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يكي از ويژگيهاي تجارت در دنياي امروز اين است كه بدون احتياج به زمينه سازيهاي تفصيلي 
فع تح مختلف منوتوان با خريد و فروش كاالها در سط ميفيزيكي در امر توليد  گذاريهاي و سرمايه
بخش تجارت از بخشهايي است كه زمان خوابانيدن سرمايه در آن بسيار كمتر از بخشهاي . گرديد

ه بر سر راه توليدكننده وجود دارد آسيب كتوليدي است و از طرفي از بسياري از موانع و محدوديتهايي 
در كشورهايي كه اقتصاد دولتي رشد كرده و . لذا از سود بيشتر در زمان كمتر برخوردار است .بيند مين

ي اقتصادي بيرون رانده است ها هدر اثر پديدة ازدحام دولت بخش خصوصي را از بسياري از صحن
كند كه بيشتر شكل دولتي داشته يا اعطاي  ميبازرگاني و تجارت خارجي به صورت انحصاراتي عمل 

خريدهاي . گيرد ميصورت  اي هينه شدداهجوز به ديگران در چارچوب قواعد غيرموضوعه ولي نم
گمرك ايران اعالم نمود كه  1380در سال  .باشد ميدولتي باالخص از خارج نيز مشمول اين موضوع 

باشد و ورود كاال و يا خروج آن از طريق  اسكله وجود دارد كه تحت نظارت آن اداره نمي 45
  .هاي مزبور تحت كنترل گمركي نيست اسكله

 وجوه شرعي و نذورات و صدقات  
عليرغم اين كه بعد از انقالب در ايران . دنتنوع و گستردگي خاصي دار ميمالياتهاي اسال

شرعي به سياق  هايحكومتي به نام اسالم بنا گرديد ولي هنوز مالياتهاي دولتي به سبك خود و ماليات
كه خمس و زكات از اقالم عمده و  ميمنابع مالياتهاي اسال. دننماي يمجداگانه و سنتي خود عمل 

باشند بنا به صالحديد شخص پرداخت كننده به افراد خاصي از علماء و روحانيون  ميبرجسته آن 
شايد يكي از ويژگيهاي بارز اعتقادي در پرداخت وجوه شرعي اجراي احكام الهي . شود ميپرداخت 
ن عمل مطابقت با احكام كتاب اي هكند ك ميخت اين وجه مال خود را تطهير با پرداهر شخص باشد كه 

تطهرهم و  ةٌُخذ من اموالُهم صدق :فرمايد ميسوره مباركه توبه  103در آيه . آسماني قرآن كريم دارد
 60كه به پيامبر اكرم امر به اخذ از اموال جهت پاك گرداندن و تزكيه آنها شده و در آيه  تزكيهم هبا

قلوهبم و يف الرقاب  ةاّنما الصدقاُت للفقراَء و املُساكني والعاملني َعليها و املؤلّف :ره مباركه توبه آمده استسو
كه محل هزينه كردن صدقات را مشخص فرموده  4ةً من اهللافريضاهللا و ابن السبيل والغارمني و يف السبيل 

ا منابع پرداختي در موارد فوق ايآ هه كشود اين بود ميولي نكته اساسي كه كمتر به آن توجه . است
شود يا خير؟ به  ميدر آيه شريفة فوق   »خُذ«شود و يا آيا گيرندة وجه مشمول خطاب  ميالذكر صرف 

                                                           
نيست كه صدقات براي بينوايان و دريوزگان و كارگران بر آنها و دل بدست آوردگان و در  آزاد كردن بندگان و  اينجز 4

    .وامداران و در راه خدا و درماندگان راه است بايسته است از خدا
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ن موارد سبب تراكم منابع مالي در برخي حسابها شده كه اي  ههر حال عدم توجه پرداخت كنندگان ب
  .شود مينيز  گاهاً به مصارف مختلف در امور تجاري و غيره

  هرم قدرت مالي

توان در چارچوب عناوين شمرده شده طبقه بندي و ارزيابي  ميمراكز قدرتهاي مالي متعددي را 
مالي به نحوي مراكز  هايولي در مجموع مراكز مهم قدرت. باشد مين مقاله اي هنمود كه خارج از حوصل

باشند كه دامنة اين اثر بخشي به  ميقتصاد ا تأثيرگذار بر تصميمات كلي و جزئي در اي گيري تصميممهم 
  .ي سياسي و اجتماعي نيز تسري داردها هساير زمين

در قاعده هرم انبوه . مالي همانند هرم طبقاتي در جامعه است هاينحوة قرارگرفتن مراكز قدرت  
 انعدادشتر وجود دارند ولي ت رويم مراكز پرقدرت ميتر مجتمع هستند و هر چه باالتر  مراكز كم قدرت

شبكه ارتباطي بين اين مراكز بصورت يك نوع ارتباط . شود ميبا افزايش قدرت مالي آنها كمتر 
اين شبكه ارتباطي گاه . تر برقرار است تر و كم قدرت باشد كه در بين مراكز پر قدرت ميمديريتي 

تر براي بقاي  ينباشد و گاهي قابل رؤيت نيست ولي مراكز در سطوح پاي ميقانوني و مرئي و مستقيم 
ارتباط . دانند ميخويش خود را ملزم به رعايت قواعد و شرايط ايجاد شده توسط مراكز سطوح باالتر 

باشد و ارتباط سطوح همتراز در قالب  ميتر از باالتر  تر مستلزم تبعيت سطوح پائين سطوح باالتر با پائين
ه ائتالف سودآورتر از رقابت براي قدرتها و مراكز نكاي همعموالً با توجه ب. شود ميائتالف يا رقابت ظاهر 

ح خيلي پائين مراكز ودر سط. شود تا رقابت ميمالي است پديدة ائتالف بين مراكز مالي بيشتر ديده 
اثري   داًرهستند يعني منف (price taker)قدرتهاي مالي بدليل كثرت زياد باصطالح اقتصادي قيمت گير 

دهد لذا در قاعدة هرم  ميند و تعدد و كثرت آنها اجازه ائتالف عملي را نبر شرايط اقتصادي رايج ندار
اين موارد اصول كلي ساختار نظام قدرتهاي . باشد ميرقابت بيشتر از سطح باالي هرم  ،قدرتهاي مالي

باشد و تبيين عملي آن احتياج به تالش و تحقيق زيادي دارد كه در  مياقتصادي  گيري تصميممالي و 
  .از قسمتهاي آن اطالعات قابل دسترس وجود نداردبسياري 
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  ي ماليهاعدم خروج از بحران و مراكز قدرت

  

  مقدمه
كند اين  يكي از سؤاالتي كه همواره به ذهن عموم كارشناسان مسائل اقتصاد ايران خطور مي

 يا راه حل مشكالت اقتصادي ايران هنوز مكشوف نيست يا اينكه عوامل ديگري سببآ است كه
در مجموع . اين سؤال است هدف از اين مقاله پاسخ به. شود كه اقتصاد در شرايط بحراني باقي بماند مي

با بررسي مشكالت و معضالت اساسي اقتصادي گريبانگير كشور سعي بر اين خواهيم داشت كه علت 
ام با ساير سالهاست كه كارشناسان مسائل اقتصادي كشور همگ. عدم خروج از بحران را بررسي نماييم

باشند و در اين راه به  هاي مختلف ديگر سرگرم بررسي مسائل اقتصادي كشور مي محققين در زمينه
اي قابل طرح  اند كه ضمن بيان مسائل و مشكالت راه حل آنها را نيز به گونه نتايج مثبت و خوبي رسيده

  .هاي كالن آن اشاره خواهد شد ذيالً به برخي از كليات نتايج بدست آمده در زمينه. اند ارائه نموده
اي يا گروهي از  شود عده بطور كلي بايد اذعان داشت كه استقرار و تداوم هر شرايطي سبب مي

حتي جنگها نيز براي گروههايي بسيار سودآور تلقي . مند و گروهي ديگر متضرر شوند آن شرايط بهره
وضع موجود به معني اين است كه منافع لذا تغيير . باشد شود گرچه يك پديده منفور اجتماعي مي مي

  .گروههاي منتفع از شرايط فعلي اقتصاد كم و منافع اجتماعي يا منافع ديگر گروهها افزايش يابد

  ساختار مديريت و ادارة امور كشور
يكي از مباحثي كه سالها در مورد آن بحث و تبادل نظر شده است اصالح ساختار مديريت 

ند كه حجم بزرگ دولت و ناهماهنگي دروني ا اين نتيجه رسيده صادي بهكارشناسان اقت. كشور است
اند  زير بخشهاي آن و ناكارايي بخش دولتي و وجود بخشهاي شبه دولتي و نيمه دولتي همگي سبب شده

دوگانگي ساختار بخش دولتي كه از اوائل انقالب سبب . كه ادارة امور كشور به سهولت انجام نپذيرد
در . موازي دولتي در امور كشور فعال باشند خود بر پيچيدگي نظام اداري كشور افزودگرديد نهادهاي 

وجود دارند كه سرماية آنها ملي و  هاو مؤسسات و شركت هاحال حاضر بسياري از نهادها و ارگان
ت پراكندگي شد. عملكرد آنها دولتي است ولي فارغ از قوانين محاسباتي و نظارتي دولتي قرار دارند

هاي ملي بقدري وسيع است كه هنوز تصوير جامعي از تشكيالت كالن دولتي يا به تعبير جامعتر  مايهسر
اين نتيجه  در بررسيهاي مختلفي كارشناسان اقتصادي به. تشكيالت كالن حاكميت در دسترس نيست

لتي به اند كه به نحو مطلوب بايد كالن اداره امور دولت اصالح شود و با فروش شركتهاي دو رسيده
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اهميت اجراي اين سياست در سه برنامه . بخش خصوصي راه براي فعاليت فعاالن اقتصادي باز گردد
توسعه مطرح و در برنامه سوم نيز تأكيد خاص برآن شده است ولي متأسفانه تا به حال قدمهاي مؤثري 

اين مسأله هدايت  هتعمق در علل موفق نبودن اين سياستها ما را ب. در اين زمينه برداشته نشده است
اين . كنند كند كه اصوالً نيروهايي در مقابل اجراي اين سياست بصورت مرئي و نامرئي مقابله مي مي

تواند مديران، مسئولين، كارمندان و به طور كلي دست اندر كاران و افرادي كه از دولتي  نيروها مي
. شوند اجراي اين تصميمات متضرر مي برند باشند كه به نحوي با بودن اين شركتها و مؤسسات نفع مي

  . تساين موضوع به تمام موضوعات و مسائل مرتبط با ساختار ادارة امور كشور قابل تسري ا

  از بين بردن فقر 
يي كه كليه محققين اقتصادي در آن متفق النظر هستند از بين بردن فقر و حصول هايكي از هدف

اهميت اين موضوع و راهكارهاي . مختلف جامعه است تر درآمد و ثروت بين اقشار توزيع عادالنه
ساختاري مطروحه براي بهبود وضعيت توزيع درآمد از مواردي است كه حتي جزو اهداف اصلي سه 

درج و در هر برنامه رويكرد خاصي به آن اول و دوم و سوم اجتماعي و فرهنگي  ،برنامه توسعه اقتصادي
ي بسياري حتي با هاي قبل انجام و راه حلهااين زمينه از سال تحقيقات بسيار زيادي نيز در. شده است

ولي همچنان روند . نگرش تغيير ساختار اقتصادي جامعه در جهت رفع اين معضل پيشنهاد گرديده است
يار ناچيزي از سي درآمدي پائين سهم بهابه وخامت است بطوريكه دهك توزيع درآمد در ايران رو

  .اند باال بالعكس ثروتمندتر شده يدمي درآهااند و دهك اختصاص داده وددرآمد و ثروت جامعه را به خ
نَيف انصاري كه عامل حضرت در الم كه به عثمان بن حير عليه السحضرت ام 5اين فرمايش بد نيست به 

پسر حنيف به من خبر رسيده است كه مردي از جوانمردان بصره تو  ،اما بعد«: بصره بود تبركاً اشاره شود
ها  و پي در پي كاسه اند هخوردنيهاي نيكو برايت آورد ،اي بر خواني خوانده و تو به آن جا شتافتهرا 

كردم تو مهماني مردي را بپذيري كه نيازمندشان به جفا رانده  گمان نمي. ندها پيشت نهاد پشت كاسه
از حرام نداني  آنچه حالل. يهخوا است و بي نيازشان خوانده بنگر ـ كجايي ـ و از آن سفره چه مي

آگاه باش كه هر پيروي را . و از آنچه داني از حالل به دست آمده در كار خود ساز ،بيرون انداز
بدان كه پيشواي شما بسنده كرده . و از نور دانش او روشني جويد دپيشوايي است كه پي وي را پوي

 اگر خواستمي …مود امة فرسوده و دو قرصة نان را خوردني خويش نجاست از دنياي خود به دو 
ليكن هرگز هواي من بر من چيره . چگونه عسل پالوده و مغز گندم و بافتة ابريشم را به كار برم  دانستمي 
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ه كسي مچه بود كه در جحاز يا يما. و حرص مرا به گزيدن خوراكيها نخواهد كشيد ،نخواهد گرديد
وابم و پيرامونم شكمهايي باشد از سير نخورد، و من سير بخ يا هرگز شكمي ،حسرت گردة ناني برد

درد تو اين بس كه شب : يا چنان باشم كه گوينده سروده. گرسنگي به پشت دوخته و جگرهايي سوخته
در گرسنگي پوست بزغاله خشك (سير بخوابي و گرداگردت جگرهايي بود در آرزوي پوست بزغاله 

منان گويند و در ناخوشايندهاي روزگار آيا بدين بسنده كنم كه مرا اميرمؤ). خوردند كردند و مي مي
تا خوردينهاي گوارا  اند هاي ـ برايشان نشوم؟ مرا نيافريد شريك آنان نباشم؟ يا در سختي زندگي ـ نمونه

ها را به هم  چون چارپاي بسته كه به علف پردازد؛ يا آن كه واگذارده است و خاكروبه ،سرگمم سازد
پس پسر حنيف از خدا  …و از آنچه بر سرش آرند غفلت دارد  زند و شكم را از علفهاي آن پر سازد

  .»ت است اگر به رهايي از آتش دوزخت عنايت استيهاي نانت تو را كفا بترس و گرده
فرمايند از  سنگيني كه حضرت به عامل خود عثمان بن حنيف يادآوري مي ةبه هر حال عليرغم وظيف

الاقل كارشناسان اقتصادي هر كدام به بيان و قلم خود ما فرض است و  ةادي و اصولي بر همقتعلحاظ ا
كه در طول سالهاي گذشته به  اند هيي نيز ابراز داشتهااز فقر و روند افزايشي آن اطالع داده و راه حل

ولي سؤال اساسي اين است كه با وجود راه حلهايي كه تا بحال ارائه . انحاء مختلف نيز متجلي بوده است
گرداند  نان در صورت اجرا الاقل جامعه را به سمت توزيع بهتر درآمد نزديك ميشده و بسياري از آ

پاسخ اين سؤال در يكي ديگر از فرمايشات حضرت امير عليه  ؟چگونه روند فقر روبه افزايش است
استنباطي  ».خته شود در كنار آن فقر گسترانيده شده استوهر جا ثروتي اند« :فرمايند الم نهفته كه ميالس
گان ه كنندوجه است كه صاحبان ثروت و اندوخت نه از اين كالم در اين مقاله خواهيم داشت از ايك

آنها مانع اصلي بر سر راه توزيع بهتر درآمد و ثروت هستند زيرا كه تا ثروت از گروههاي باالي 
به عبارتي  يا. شود و به پائين هرم درآمدي انتقال نيابد عدالت اقتصادي حاصل نمينشود درآمدي اخذ 

ديگر اندوختن ثروت مستلزم فقير گردانيدن ديگران است و يا بهتر بگوئيم نيرويي كه در مقابل اجراي 
  . باشد ي مالي در جامعه ميهاكند مراكز قدرت ي توزيع عادالنه درآمدها مقاوت ميهاسياست

  نظام مالياتي كُند اصالح
ياتي از مسائل مهم اقتصادي در سطح كالن از سالها پيش حتي دورة پهلوي مسألة اصلي نظام مال
به . نظر سياستگزاران قرار دارد است كه مد كشور بوده و در حال حاضر نيز همچنان از موضوعات مهمي
ها و طرحهاي سامان دهي و اصالحي كشور  ضرورت اصالح و تجديد نظام مالياتي كشور در همه برنامه

تحقيقات . ضرورت سر لوحة اهداف تبيين گرديده است به نحوي اشاره شده و در برخي از آنها به
و دارايي خود مبين اين امر است كه  يمختلف در اين زمينه باالخص در خود وزارت امور اقتصاد
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از قبيل نزولي بودن نرخهاي   راهكارهاي مختلفي در اين باره پيشنهاد شده ولي همچنان مسائل مهمي
 ،كندي عمل سيستم مالياتي ،ي مالياتيهاناعادالنه بودن نرخ ،لياتياصابت ناعادالنه ما ،مالياتي در عمل

دستي بودن سيستم و دهها مشكل عمدة  ،ي مالياتيهاحساب سازي ،فرار مالياتي ،دي و مميزؤتباني م
ي اجرايي پيشنهاد شده از هابه عبارت ديگر عليرغم راه حل. ديگر گريبانگير نظام مالياتي كشور است

اين سؤال كه علت   در پاسخ به. هنوز رفع مشكل نشده است ،يربط در اين مقولهسوي كارشناسان ذ
عليرغم اينكه طيف . شوند چيست بايد به دنبال گروههايي باشيم كه از حفظ وضع موجود منتفع مي

ي مالي هامند ميگردند ولي بيشترين بهره را مراكز قدرت وسيعي از اقشار مختلف از اين نابساماني بهره
و نتيجتاً  اين گروه تعلق دارد  بهو درآمد ند زيرا كه بيشترين حجم معامالت و مبادالت اقتصادي بر مي

  .علي القاعده بيشترين ماليات را نيز مشولند

  تداوم پديده تورم
امطلوب بودن پديده تورم الاقل از ديدگاه مصرف كنندگان امري است كه مورد پذيرش همه ن

. باشد ميهستند كنندگان كاال و خدمات  اي مصرف گونهه بكه نندگان كآحاد مردم حتي توليد
كه تورم  اند هاين نتيجه رسيد  تحقيقات متعدد در ايران بعد از انقالب با توجه به ساختار پولي كشور به

از طرفي به اثبات . باشد اساساً به دليل افزايش نقدينگي مي هات افزايش قيمتيك پديدة پولي است و علّ
اين معني كه چنانچه دولت  به. هاي حقيقي دولت دارد اثر منفي در هزينه كه مالية تورمي رسيده است

براي تأمين مالي كسري بودجه جديد بانك مركزي از طريق نشر اسكناس اقدام به استفاده از منابع پولي 
رت مالي قد هاخود بنمايد نه تنها در عمل كسري بودجه را بر طرف نكرده بلكه با افزايش سطح قيمت

علي رغم اين واقعيات هنوز پس از دو دهه عليرغم توجه و . هاي خود را نيز كاهش داده است هزينه
ي برداشته همي مهابينيم كه در مورد مهار تورم قدم اين موضوع مي  عالقة سياستگزاران اقتصادي به

تورم هم مانند ساير . 6باشد شود و همچنان نرخ تورم بيست درصد مبتال به آحاد افراد جامعه مي نمي
صاحبان ثروت و  هابدين معني كه با افزايش قيمت. ها اثر متقابل در توزيع درآمد و ثروت دارد پديده

باشند سود برده يا الاقل در ارزش حقيقي  ي غير نقدي ميهاي مالي كه داراي ذخاير داراييهامراكز قدرت
تواند به عنوان  همين نكته مي. شوند ثابت متضرر مي حقوق بگيران ليشود و يشان تغيير ايجاد نميهادارايي

توان مجدداً مطرح نمود  به عبارت ديگر سؤال قبل را مي. نقطة شروع مورد بررسي و تعمق قرار گيرد
توانند به عنوان نيروهاي مقاوم در مقابل  شود كه مي سبب انتفاع چه گروههايي مي هاكه افزايش قيمت
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اين بررسي و تعمق باز نظر را به سمت . مقاومت كنند  ي تورميهاابر سياستدر بر هاكاهش نرخ رشد قيمت
  . كند ي مالي جلب ميهامراكز قدرت

  اصالح نظام پولي و بانكي كشور
نظام پولي و بانكي كشور عليرغم اينكه با اجراي قانون بانكداري بدون ربا سرگرم آزمايش 

محل  ،بطور كلي سيستم بانكي. باشد ضل ميهمچنان دچار اين مع استروية جديدي در بانكداري 
به همين سبب مورد توجه . عبور وجوه ريالي و ارزي كالن كشور و عرضه تسهيالت مهم اعتباري است

ي زيادي صورت گرفته كه سيستم بانكي را به هاتا به حال تالش. ي مالي قرار داردهاتام مراكز قدرت
تم سوق دهد ولي اين شبكه نيز مانند ساير سمت تحوالتي خاص در جهت كارا نمودن اين سيس

عقب افتادگي، كم كاري،  .رود ي اقتصادي همچنان در روند بطئي تحوالت خود پيش ميهاقسمت
  توانند بستر مناسبي براي استفاده كندي، ناكارائي و ساير عوامل كه باعث بازدهي كم هستند همگي مي

به عبارت ديگر جاي پائي براي متقاضيان . گردند كنندگان جا افتاده و قديمي درون سيستمها تلقي
  .شود جديد يا بدون پشتيبان باقي گذاشته نمي

  معضل بيكاري عوامل توليد
يكي از ناپسندترين معضالت اقتصادي كه آثار سوء اجتماعي آن نيز به همگان واضح است 

ي مشروع اقتصادي هااگر فعاالن بخش خصوصي در نحوة عملكرد خود به آزادي. معضل بيكاري است
ام واقع شود حتماً و حتماً حترو اصل مالكيت سرمايه مورد ا هاحفظ منابع آنها ناشي از سرمايه گذاري  مثالً

با افزايش سرمايه گذاري ايجاد شغل خواهند كرد و اشتغال عوامل توليد بصورت خودكار بيكاري 
هنوز سياستگزاران اقتصادي كشور  تتن اين حقيقنسولي همچنان با دا. ساختاري را رفع خواهد كرد

ورود . ي اقتصادي را فراهم نمايندهابسترهاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي در فعاليت اند هنتوانست
فعال بخش خصوصي به بازار به معني وارد شدن رقبا در بازار براي كساني است كه اقتدار كنترل بازار 

  .ي مالي نيستندهال بازار در دست آنهاست جز مراكز قدرتو كساني كه اقتدار و كنتر. ت دارندسرا در د

  سكون رشد توليد
و  هاتوليد و نتيجتاً عرضه بيشتر كاال. همين موضوع در مورد سكون رشد توليد هويداست

بايد ديد از . باشد قيمت در اقتصاد مي  خدمات در شرايط ثابت بودن تقاضا به معني كاهش سطح عمومي
توانند به عنوان مقاومت كنندة مستقيم يا ضمني  شوند كه مي كساني متضرر مي كاهش قيمت كاالها چه
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تواند باشد جز  جواب اين مسأله باز چيزي نمي. در مقابل رشد و عرضه كاالها و خدمات بشمار روند
  .ي مالي در اقتصادهامراكز قدرت

  صادرات غير نفتيسكون 
وي تمام كارشناسان و سياستگزاران سالهاست كه بر لزوم افزايش صادرات غيرنفتي از س

كنيم ولي  اين نياز را احساس مي  ولي به راستي چرا با اينكه همه. شود اقتصادي تأكيد فراوان شده و مي
اين  در پاسخ به. نمايد از حدود ثابتي تجاوز نمي  صادرات غير نفتي با افت و خيزهاي بسيار كمي  عمالً

وضع موجود بهره مند هستند و تغيير وضع موجود سبب كاهش  سؤال بايد ديد چه گروههايي از حفظ
ي مالي در هااين مسأله ما را باز به منشاء اصلي مراكز قدرت. منافع يا حصول زيان براي آنها خواهد شد

شوند و  مند مي زيرا در حال حاضر اين مراكز هستند كه از شرايط وضع موجود بهره. كشاند اقتصاد مي
  .سبب كاهش منافع آنان خواهد شد تغيير شرايط حداقل

هاي اقتصاد ايران بسيار زمان بر خواهد بود و موارد مذكور  شرح موضوعات مشابه در همه زمينه
در اقتصاد اي را  فقط براي روشنتر شدن مطلب مثال اتفاق افتاده. در فوق فقط به عنوان نمونه ارائه گرديد

هاي  ميخ پرچ در ايران در انحصار توليد كننده 1360در سالهاي دهه . آوريم ايران شاهد موضوع مي
چ بود كه انحصاراً اقدام به توليد انواع ميخ رميخ ايران و ايران پ ،ي تيك تاكهاي شركتهاايراني به نام 

قيمت ميخ پرچ در حدود يك تا . كردند كه كاربردهاي صنعتي و خانگي زيادي دارد پرچ مرغوب مي
شود و نزديك به يك سال اجازه  دچار اختالل مي هااين شركت  ومينيوم بهعرضه لفاف آل. دو ريال بود

از طرفي توليدكنندگان داخلي نيز محصول خود را . به آنها داده نشداوليه لفاف آلومينيم واردات مواد 
شود كه خطوط توليد ميخ پرچ تعطيل و كارگران آن بيكار  اين واقعه سبب مي. نمايند به آنها عرضه نمي

در توليد اين كاال زيان ببينند و از تعهدات مالي خود نسبت به كارگران خود  سهامداران آنهاديران و و م
در اين . رسد در اين زمان قيمت ميخ پرچ نيز افزايش يافته و به حدود دوازده تا پانزده ريال مي. برنيايند
پس از مدتي كه از . شود يم بازار عرضه درزيادي ميخ پرچ نامرغوب از تركيه وارد و  حجمشرايط 

صادر و اجازه واردات لفاف آلومينيوم  يابد ميگذرد قيمت آن تنزل  مي فروش ميخهاي وارداتي
تعمق  جهتكه فقط  استبررسي اين مثال نمونة كوچكي از مطالب مطروحه در فوق . شود مي

 .خوانندگان مطرح گرديد
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  برخي از مظاهر اقتصاد پنهان

  
فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي متعارف اقتصاد روز به روز   يبه كمدقت در بررسي و محاس

اي نيز هستند كه دور از چشم  در حاشيه فعاليتهاي متعارف اقتصاد فعاليتهاي عمده. گردد افزون مي
فعاليتهاي اقتصادي كه به علل مختلف   كلي تماميبطور  .دنآمارگيران و تحليل گران اقتصادي قرار دار

با . دنده اقتصاد را تشكيل مي  شوند بخش غير رسمي آيند و محاسبه نمي ملي به شمار نمي يردر حسابدا
  در اقتصاد كشورها عدم توجه به مقادير اين بخش عمالً  توجه به حجم بسيار زياد بخش غير رسمي

  .دهد قابليت مقايسه ارقام حسابهاي ملي را به شدت كاهش مي
، بخش غيرعادي و  ، بخش غيررسمي موارد بخش خانوار توان به فعاليتهاي اين بخش را مي
  :بخش غيرقانوني تقسيم بندي نمود

  خش خانوارب
شود و توليدات  كنند كه در خانواده مصرف مي خانوارها كاالها و خدمات زيادي را توليد مي

فعاليتهاي ر در منزل به صورت دا براي مثال فعاليت خانمهاي خانه. گردد آنها كمتر به بازار عرضه مي
در تواند  اين فعاليتها در حسابهاي ملي وارد شود مي  باشد كه چنانچه ارزش افزوده بدون مزدي مي

فعاليتهاي مرد در خانه از . افزايش دهدبرابر ناخالص داخلي را در اقتصاد در حدود نيم توليد  مجموع 
در جوامع  اموراين . گيرد رار مياينگونه فعاليتها ق  قبيل تعميرات در اوقات فراغت وي نيز در زمره

  باالخص در كشورهاي در حال توسعه به دليل درآمد كم و نتيجتاً .روستايي نمود بيشتري دارد
شود كه فقدان قيمت  ها توليد و مصرف مي خودكفايي خانوارها غالباً كاالها و خدمات بسياري در خانه

به ميزان و سهم اين بخش را در محاسبات ملي براي كاالها و خدمات توليدي در اين بخش عمالً محاس
عالوه بر اين بسياري از مبادالت در اين جوامع عمدتاً به صورت پاياپاي صورت . سازد غيرممكن مي

  .افزايد پذيرد كه بر مشكالت محاسباتي نيز مي مي

  بخش غيررسمي
بدون كارگر و شامل توليدكنندگان جزء و كاركنان آنها و كسبه و پيشه وران  بخش غيررسمي

در كشورهاي در حال توسعه از . است  كاركنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات رسمي
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هاي كوچك بدون كارگر كه اغلب  دست فروشها و كارگاه ،بارزترين نوع اين فعاليتها كسبه دوره گرد
  .هستندباشند كه از نظر تعداد نيز قابل توجه  د مينها قرار دار در خانه

برخالف   اين است كه توليدات بخش غيررسميدر اين بخش با بخش خانوارها   ت عمدهتفاو
اي به ساير توليدكنندگان يا به صورت كاال و  توليدات خانگي به صورت كاال يا خدمات واسطه

. وقوع مبادالت بازاري استعدم و اين به معناي  شود عرضه نميايي به مصرف كنندگان هخدمات ن
شود و قاعدتاً بايد در حسابداري ملي منظور شود  بازاري باعث به وجود آمدن قيمت ميوجود مبادالت 

 آنولي به دليل دشوار بودن و پرهزينه بودن جمع آوري اطالعات و آمار در اين بخش عمالً از بررسي 
  .شود صرف نظر مي

قانوني  منع  بايد توجه نمود كه توليد و مصرف كاالها و خدمات توليد شده در بخش غير رسمي
  .باشد ندارد و اينگونه فعاليتها در اقتصاد كشور كامالً مجاز مي

  بخش غير عادي
گيرند شامل مجموعه فعاليتهاي اقتصادي است كه توليد  فعاليتهايي كه در اين بخش قرار مي

تي حوي همراه با مسايل خالف قوانين موضوعه مملكنآنها قانوني است ولي به هر حال انجام آنها به 
تعددي نظير اقتصاد سياه، زيرزميني، پنهان، ماين دسته از فعاليتها در متون اقتصادي با نامهاي . باشد مي

، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده و يا كلماتي  مخفي، غيررسمي
لف و تمركز تحقيقات آنها بر شود كه مفهوم هركدام به دليل نظر محققين مخت از اين دست خوانده مي

  .7ويژگي خاصي از اقتصاد غيرعادي بوده است

ويژگي عمده فعاليتهاي اين بخش قانوني و مجاز بودن اصل توليد كاال و خدمت است ولي در 
  .نحوه توليد يا توزيع آن كاري خالف و غير قانوني صورت گرفته است

توان فرار از ماليات به طرق مختلف،  ل ميمثالهاي زيادي در اين بخش وجود دارد كه براي مثا
ها، عدم معرفي كارگران به  فرار از مقررات نظير عدم رعايت قوانين مشرف بر تدابير ايمني كارگاه

فرار از قوانين حداقل دستمزد كارگران،  ،هاي اجتماعي، حساب سازي دفاتر قانوني، فاكتور ندادن بيمه
هاي مختلف، تباني با مميزين مالياتي، استفاده از نيروي  ه از بيمهثبت نكردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاد

                                                           
، موسسة تحقيقات پولي و بانكي بانك 1374، ترجمه و نگارش منوچهر نوربخش، كامران سپهري  رسميغيراقتصاد  7

   .مركزي جمهوري اسالمي ايران
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قانوني است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از اين نوع غيرآنها  بكارگيريكار مهاجريني كه 
  .اشاره نمود

براي مثال استفاده از قدرت دولت . تجلي اين گونه فعاليتها در بخش دولتي نمود خاصي دارد
براي مثال . گيرند در اين بخش قرار مي  رديفهاي مختلف سمتهاي دولتي عمالً  ري در تماميساال

ها، معامالت دولتي،  ها، مزايده اختالس، تباني، دخالتهاي مختلف در امر مخدوش ساختن مناقصه
گرفتن ها،  ارزيابي خالف واقع، ناديده گرفتن قوانين و مقررات، عدم رعايت بي طرفي در توزيع سهميه

رشوه جهت انجام سريع امور مراجعين، جلو انداختن نوبت مراجعين، استفاده ناصحيح از سرمايه بخش 
دولتي باالخص آن بخش از سرمايه دولتي كه در اختيار دولتمردان چه در بخش كشوري و چه لشگري 

  .گيرد قرار مي
اختيار مديران در اكثر در اختيار قرار دادن اموال دولتي تحت براي گرچه از لحاظ قانوني 

شود كه استفاده از  كشورها، قوانين و مقرراتي وجود دارد ولي تخطي از حدود قانوني آن سبب مي
  .در زمره فعاليتهاي بخش غير عادي قرار گيردها و اختيارات  سرمايهاينگونه 

عدم  برخي از بررسيها مبيين اين موضوع است كه ود است احجم اين بخش در اكثر كشورها زي
نتايج به دست شود كه  در محاسبات مربوط به حسابهاي ملي باعث ميگزارش ميزان فعاليت اين بخش 

اين موضوع در كشورهاي مختلف  .باشدآمده در حسابهاي ملي از قابليت تحليل چنداني برخوردار ن
هاي جامعه در بين نهادمتفاوت است ولي اساساً در كشورهائي كه روابط قانوني و تشكيالتي منسجم 

   .باشد تر مي ندارد اين بخش گسترده وجود

  بخش غير قانوني
به عبارت ديگر كليه . باشد اصل توليد كاال و خدمات در بخش غيرقانوني، غير مجاز مي

در حسابهاي ملي كليه فعاليتهايي كه . هستندگيرند همگي غيرقانوني  فعاليتهايي كه در اين بخش قرار مي
دامنه . شوند شوند در محاسبات حذف مي عه مملكتي غيرقانوني شناخته مياز لحاظ قوانين موضو

فعاليتهاي غيرقانوني در اكثر كشورها متفاوت است و برحسب كشورهاي مختلف نوع فعاليت غيرقانوني 
اين بخش در كشورهاي مختلف به دليل تنوع قوانين و تضاد   از طرفي مقايسه. باشد در آن متغير مي
  .نمايد ك فعاليت بسيار صعب مييمبني بر خالف بودن يا نبودن  قوانين كشورها

شود و در كشور ديگر غيرقانوني به  براي مثال كشت خشخاش در يك كشور قانوني تلقي مي
ولي . موارد هستنداينگونه روسپيگري و قمار و خريد و فروش مشروبات الكي نيز از . آيد حساب مي

اكثريت قريب به اتفاق كشورها غيرقانوني  قتصادي اشاره نمود كه درتوان به بسياري از فعاليتهاي ا مي



   21  فصل اول   باحث ساختاريم

 

پ غيرقانوني اسناد اعتباري و پول، اخاذي، جيب افعاليتهايي نظير جعل اسناد، چ دهمانن .دنشو تلقي مي
بري، كاله برداري، توليد و توزيع كاالها و خدمات غير قانوني، قاچاق، دستبرد كاركنان در محل كار 

ها و مؤسسات و بطور كلي اعمال سارقانه، غصب، جنايات سازمان  شاء، سرقت از فروشگاهخود، ارت
  .يافته و غيره

توان به گزارش روزنامه گاردين در پنجم سپتامبر  فقط براي تصور حجم فعاليتهاي اين بخش مي
مخدر از ميالدي ارزش فروش مواد  1980در يكي از سالهاي دهه « :گزارش نموداشاره نمود كه  1989

گرفت و در حال حاضر فقط حجم فروش اسلحه بيش از آن  يپيشدر جهان نفت درآمد ناشي از فروش 
  .»است ولي سود فروش مواد مخدر بيشتر است زيرا مالياتي ندارد

  اقتصاد پنهان و زير زميني
به  بخشهايي هستند كه بطور قانوني اقدام  بخش خانوار و غير رسمي ود فوقبا توجه به مباحث 

پذيرد ولي در بخش  نمايند كه در بخش اول مبادله به صورت اقتصادي آن صورت نمي توليد مي
اين دو . دنباش و خدمات ارايه شده داراي قيمت مي هاپذيرد و كاال مبادله هم صورت مي  غيررسمي

  .بخش را شايد بتوان به نام بخشهايي كه پنهان هستند نام برد
قبل از آنها تحت عناوين بخشهاي غيرعادي و غيرقانوني نام در بخش ديگر كه در صفحات   

در بخش غيرعادي توليد كاال يا . نمايند برده شد به نحوي در فعاليت خود اقدام به عمل غيرقانوني مي
در بخش غيرقانوني توليد كاال يا خدمت از  .خدمات قانوني است ولي همراه با اعمال خالف قانون است

. توان بخشهاي زيرزميني ناميد اين دو بخش را مي .تا چه رسد به توزيع آن باشد ميغيرقانوني عمل اصل 
همواره پنهان و زيرزميني دو ويژگي قانوني و غيرقانوني آنها  ةبندي بخشها به صورت دوطبق با طبقه

  .شود تداعي مي
امعه مورد اعتراض شهروندان آن ج اي عهمهر جا اقتصاد پنهان از لحاظ عدالت اجتماعي در

هاي توليد كوچك در سطح جامعه رواج دارد و  نيست زيرا رويه متعارفي است كه در خانوارها و گروه
شود يا حداقل مخالفتي با غالب  ها از لحاظ قانوني به طريقي تأييد و حمايت هم مي كليه اعمال اين گروه

  .اين فعاليتها وجود ندارد
با خود به را  هايي از بيعدالتي و ظلم اجتماعي برخالف اقتصاد پنهان، اقتصاد زيرزميني گونه

بهره  از آن متضرر يا حداقل بي همعاو به جز دست اندركاران اينگونه فعاليتها باقي افراد ج همراه دارد
رسيد ولي برآوردهائي در مورد حجم و وسعت فعاليت اقتصاد پنهان شايد بتوان تا حدودي به . هستند
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زيرزميني به دليل طبيعت عمل خالف قانون در اين بخش به سختي قابل وسعت فعاليتهاي بخش اقتصاد 
  .است حصول

ولي بخش اقتصاد زيرزميني به شدت سبب  رساند نمياقتصاد كشورها آسيب  هاقتصاد پنهان ب
كه مستخدمين دولتي در انجام  باالخص هنگامي. گردد اقتصاد مي  عدم كارايي بخشهاي مختلف رسمي

اين عادت سبب   رفته رفته. هايي از آنها ذكر شد متبحر شده و عادت كنند كه نمونهاعمال خالف قانون 
به عبارت ديگر . مگر عوايد غيرقانوني دريافت دارند نمايندشود از انجام امور محوله خودداري  مي

رفتار  اين. نمايند  كاركنان دولتي فقط با دريافت عوايد غيرقانوني اقدام به انجام وظيفة قانوني خودمي
   .شود موجب بسته شدن شريانهاي اجرايي كشور مي

پايين . تواند به دليل پايين بودن سطح زندگي باشد اقتصاد پنهان مي  وجود بخش غير رسمي  
اين . استآمدن سطح زندگي به دليل افزايش فقر خود علتي براي افزايش فعاليت بخشهاي زيرزميني 

  .يابد هاي حقيقي رو به ازدياد باشد متصاعداً افزايش ميپديده در شرايطي كه فقر و كاهش درآمد
دهد كه فعاليتهاي بخش زيرزميني در كشورهاي فقير هم  بررسي كشورهاي مختلف نشان مي  

ولي در كشورهاي غني . در سطوح افراد با درآمد پايين وجود دارد و هم در سطح افراد با درآمد باال
هاي پايين تر درآمدي  وح افراد با درآمد باال وجود دارد و گروهفعاليتهاي بخش زيرزميني بيشتر در سط

  .اين معضل دچار هستند  كمتر به
مستخدمين دولت بيشتر به فعاليتهاي زيرزميني اقتصاد بپردازند اصالح اقتصاد از لحاظ از  چههر

تها فراگير شوند و اين فعالي  كه باالخص هنگامي. شود بين بردن اين گونه فعاليتها صعب تر و مشكل تر مي
ند اصالح جامعه بسيار مشكل خواهد بود و به عبارت ديگر اين گردو قضائي نيز آلوده   قواي انتظامي

  .آلودگي نهادينه شده است
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  آسيب پذيري نظامهاي سياسي از نگاه نظرية سيستمها

  

  مقدمه 
ارد كه تحريك آنان در كليه ساختارهاي فيزيكي و غيرفيزيكي نقاط و محورهايي وجود د

مهندسي تخريب،  رشتةبا استفاده از اين پديده است كه در . تواند سبب از بين بردن ساختار شود مي
به  .ريزند كل بنا را فرو ميزحمت ايجاد انفجار در نقاط خاصي در آن بنا بدون بناهاي بسيار محكم را با 

تواند سيستم را از  به آن نقطه يا محور مي و ايجاد ضربه  عبارت ديگر دانستن نقاط حساس هر سيستمي
. ت گشته استاثباندارد و در تمام علوم به وضوح مشهود و  معرفياين پديده احتياج به . كار بياندازد
شود كه  به راحتي ديده مي. اين پديده در فيزيولوژي گياهي و حيواني كامالً مشهود است  مثال ساده

ها مكانيسم فيزيولوژيك حيات گياهي يا حيواني را  ب بعضي از گرهبت ضربه به برخي نقاط يا تخريااص
اين مثال را در جمادات نيز به راحتي . دارد انجام مكانيزم طبيعي حيات باز ميمختل ساخته و آن را از 

در ساختارهاي . توان دريافت كه ساختارهاي جمادي چه طبيعي و چه مصنوعي تابع اين قانون هستند مي
ا يك ساختاري يبراي مثال در يك ساختار اداري . توان يافت نيز اين پديده را به راحتي ميغير فيزيكي 

اينگونه . بر هم زدتوان آن ساختار را از درون يكه متشكل انساني به راحتي با تحريك اين نقاط حساس م
ه مورد نقاط حساس در بسياري از موارد قابل رؤيت هم نيستند ولي هرگاه حتي به صورت ناخودآگا
در . دارند تهاجم نيروي بيروني يا دروني واقع شوند فعل و انفعاالت سيستم را از كار طبيعي خود باز مي

به هر حال همه . خوانند مي آنتروپيحاصل شده در سيستم را   هاي جديد برخي اين بي نظمي نظريه
ويژگيهاي  وويه شده تغيير وضعيت سيستم به وضعيت ثان بسب تحريكات دروني و بروني هر سيستمي

تواند در اثر تحريكات بروني يا دروني  مجموعة تمام وضعيتهايي كه يك سيستم مي. ردخاص خود را دا
يا در سيستم مورد نظر فضاي آ آيد كه حال اين مسأله پيش مي. نامند فضاي وضعيت ميرا به خود بگيرد 

شكست سيستم  طتوان باز به نقا سؤال مي اين  در پاسخ به. وضعيت شامل انهدام سيستم نيز هست يا خير
اگر سيستم داراي نقاط شكست باشد در فضاي وضعيت آن انهدام سيستم نيز وجود دارد و . بازگشت

 –رسد  كه بعيد به نظر       مي -ط شكست نداشته باشداقناگر طراحي يا ساختار سيستم طوري باشد كه 
ولي همانطور كه اشاره شد تمام سيستمها . د ماندانهدام سيستم در فضاي وضعيت تعريف نشده خواه

به عبارتي در تمام سيستمها زوال و انهدام سيستم در فضاي وضعيت آن . باشند داراي نقاط شكست مي
ستمهاي گوناگون متفاوت يها حساسيت و درجة اهميت اين نقاط شكست در ستمن. ستا  تعريف شده
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وامل دروني و بيروني است ولي در عر در دسترس نفوذ در يك سيستم نقطه يا نقاط حساس بسيا. است
اين نقاط در سيستمهاي   ميزان فشارهاي الزم به. تواند قابل دسترس نباشد سيستم ديگر اين نقاط مي
اين نقاط متأثر شده ولي در سيستم   در يك سيستم با فشار و تحريك كمي. گوناگون نيز متفاوت است

نيز در حفظ سيستم   نوع پويايي هر سيستمي .تا اين نقاط را متأثر سازدديگر نيروي فراواني الزم است 
اين معني است كه ديناميسم خود اصالحي چه قدر در سيستم وجود داشته   اين موضوع به. مؤثر است

به عبارت . شود اين ديناميسم در سيستم طراحي شده باشد حدود تحوالت سيستم مهار مي  چنانچه. باشد
اي حركت خواهد كرد كه از ثبات نسبي  ر روند تحول زماني خود بر روي رشتهديگر سيستم د
اينگونه سيستمها از . شود اين ثبات در فضاي وضعيت به نام وضعيت باثبات خوانده مي. برخوردار است

به عبارت ديگر . آنتروپي كمتري برخوردار بوده و اين ديناميسم در سيستم سايبرنتيك نام دارد
شود كه  ك نوع مكانيسم خود اصالحي سيستم است كه با دريافت كنشها سبب ميسايبرنتيك ي

قبل از اين كه از اين . واكنشهاي قانونمندي از سيستم سرزند تا سيستم را در وضعيت باثبات نگه دارد
  .بحث خارج شويم الزم است كه به نكاتي در ديناميسم تعادل سيستم نيز اشاره نماييم

يك سيستم به عنوان وضعيت استقرار سيستم ناشي از برآيند نيروها تعريف بطور كلي تعادل در 
اگر اين برآيند سبب شود كه سيستم از حركت باز ايستد تعادل مربوطه تعادل ساكن ناميده . شود مي
اگر برآيند نيروها سبب حركت سيستم از وضعيتي به وضعيت ديگر گردد تعادل بدست آمده . شود مي

اگر . تواند متفاوت باشد در هر دو حالت ديناميسم نيل به تعادل مي. شود نده ميتعادل متحرك خوا
. نامند سيستم در تحول خود به سمت تعادل نزديك شود يا از آن دور شود سيستم را همگرا يا واگرا مي

تواند شقوق مختلفي از لحاظ  اين همگرايي يا واگرايي مي. اين تعادل ساكن باشد و چه متحرك  چه
نواختي و تناوب و تغيير جهت حول و حوش تعادل خود را داشته باشد كه از ذكر بيشتر آن در اينجا يك

در سيستمهاي مختلف  هاكنيم ولي فقط بايد به ذاتي بودن برخي از اين يكنواختيها و تناوب خودداري مي
اصالح كننده  در سيستمهاي خود. اشاره نمود كه با سطح علوم فعلي، از جملة مسائل حل نشده است

ولي . شود كه مسير تعادل سيستم همگرا و متناوب باشد غالباً اثر تكانها يا شوكها به سيستم سبب مي
تعادل سيستم را به يك مسير واگرا و يكنواخت . چنانچه شوك از شدت نسبي زيادتري برخوردار باشد

ني كه روي ميز قرار دارد كه اگر مثالً ليوا. ساكن است ئراند اين پديده همانند ضربه زدن به يك ش مي
  .افتد ضربه خفيف باشد يكي از دو حالت فوق اتفاق مي
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  تفكيك شفاف قوا
كتاب اين اصل كه در . باشد يكي از اصول مهم ثبات سيستمهاي سياسي اصل تفكيك قوا مي

. كند ا ميروح القوانين مونتسكيو به مشروح آمده است سه اقتدار تصميم، اجرا و قضا را از يكديگر جد
اين سه اقتدار همان قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه بوده كه در قانون اساسي كشورها به وضوح 

اند كه با توجه به طبيعت خودخواه  لزوم تفكيك اين سه اقتدار بر اين پايه برقرار شده. شود ديده مي
اگر سه اقتدار در اختيار يك قوه . ر دادنفس انساني اصوالً نبايد اين سه اقتدار را در اختيار يك قوه قرا

تصميم گيرنده يا مجري  باشد تصميم اتخاذ شده الزم االجراست و قضاوت حق يا ناحق بودن آن با
اجرا در  گيري و چنانچه اقتدار تصميم. دهند باشد كه در اصل هر سه يك شخصيت را تشكيل مي مي

ديگر، در اين حال قوة اول دنبال سياتهاي اجرايي اختيار يك قوه باشد و اقتدار قضا در اختيار قوة 
اگر چنانچه اقتدار قضا و اجرا در اختيار . خواهد رفت كه مطلوب وي است نه الزاماً به مصلحت جامعه

گيري در اختيار قوة ديگر، در اين حالت تصميمات قوة مقننه به مرحله اجرا در  يك قوه باشد و تصميم
در . دهد همراه نمودن قوة قضائيه با خود به موضوعة قوة مقننه تن در نمي آيد و قوة مركب به دليل نمي

صميم گيري در اختيار يك قوه باشد و اجرا در قوة ديگر عمالً قوة تحالت آخر چنانچه اقتدار قضا و 
شود  مجريه از تضمينهاي كافي در اجراي وظايف خود كه از طريق قوة مركب به وي تكليف مي

اين بحث كوتاه به سادگي اهميت تفكيك قوا را در . ميشه در مظان اتهام خواهد بودنخواهد داشت و ه
هر چقدر مرز بين اين سه قوه مشخص تر باشد كارايي نظام سياسي از . سازد يك نظام سياسي روشن مي

اين مرز بين قوا را  عوض. لحاظ رفع خودكامگي هر يك از صاحبان اقتدار فوق بيشتر خواهد شد
  .ناميم ر اصل تفكيك قوا ميشفافيت د

با . معموالً در قوانين اساسي كشورهاي مختلف استقالل اين قوا از يكديگر تصريح شده است
. شوند مسايل مطروحه در فوق استقالل قوا و تفكيك قوا از لحاظ عملي تا حدودي متفاوت مي  توجه به

اين معني كه قواي   به. ند مخدوش باشدتوا مي  ر تفكيك قوا عمالًدل قوا شفافيت الزم الاز بعد استق
با شود ولي ائتالف  مختلف مستقل از يكديگر هستند و در هركدام تصميمات به طور مستقل گرفته مي

ممنوع تواند اتّفاق بيافتد ولي هنگامي كه تاكيد بر تفكيك قوا باشد اين ائتالف  قواي ديگر عمالً مي
توان يافت كه پديدة فوق سبب ايجاد نقاط حساس  اجرايي ميموارد فراواني را از لحاظ . شود تلقي مي

د به دليل ضربه نتوان اين نقاط حساس همانگونه كه گفته شد مي. سياسي شده است هايبراي سيستم
  .پذيري سيستم را از حالت وضعيت با ثبات خارج نمايد
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  وظيفة نظارت و قواي سه گانه
يا  هاسي كه مكانيسم خود اصالح كننديكي ديگر از نكات بسيار مهم در سيستمهاي سي

شود بحث نظارت بر حسن انجام تصميمات قوه مقننه توسط قوه مجريه  سايبرنتيك سيستم نيز تلقي مي
در اغلب نظامهاي سياسي براي تقويت اقتدار قوه مجريه يا قوه مقننه معموالً اين وظيفه به عهده . است

هركدام از اين دو قوه احتمال  هص وظيفة نظارت بتخصي. شود مييك يا هر دوي اين قوا گذاشته 
 تواند به قوه مجريه باشد اين قوه مي ةاين وظيفه به عهد  چنانچه. دهد انحطاط سيستم را افزايش مي

كاستي عملكرد خود سرپوش بگذارد و چنانچه در اختيار قوه مقننه باشد قوه مجريه را ملزم به تباني با 
اين موضوع وظيفة   با توجه به. گردد خدشه دار شدن اصل تفكيك قوا مي نمايد كه سبب قوه مقننه مي

شود كه قوة قضائيه  حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين بر عهده قوه ديگري گذاشته مي نظارت بر
  .باشد

چناچه در مجموع بعد نظارت قوه قضائيه افزايش يابد و قوة قضائيه در حد الزم بزرگ شود تا 
ل و نظارت الزم بر قوه مجريه را افزايش دهد يكي از نقاط شكست نظامها را از ميان خواهد بتواند كنتر

اين شكل است كه چنانچه نظارت بر قوه مجريه كم باشد   به  علت اين موضوع از ديدگاه سيستمي. برد
درأي نمايد و خو ه سرپيچي ميناين قوه قدرت را در خود متمركز نموده و به راحتي از قوانين مقن

ي سبب اختالل در نظام گرديده و در نهايت سيستم را به سمت اضمحالل ئاين خودرأ. شود مي
اين قوه ضعيف عمل نمايد و   چنانچه. انحراف قوه قضائيه خود يك موضوع قابل بحث است. كشاند مي

بت ضربه سازد كه در اثر اصا نظارتي بر عملكرد آن نباشد نقاط شكست جديدي را براي سيستم مهيا مي
  .افتد اين نقاط فروپاشي سيستم اتفاق مي  به

  ها در سيستم  شفافيت حقوق افراد و گروه
يكي از بزرگترين مسايل دروني سيستمهاي اجتماعي از لحاظ ايجاد تكانهاي دروني عدم 

در درون يك سيستم حقوق  يبه عبارت ديگر وقت. باشد ها در سيستم مي شفافيت حقوق افراد و گروه
ها و دولت از تعريف ضعيفي برخوردار باشد تالش هر عضو يا زير مجموعة اعضاي  بل افراد و گروهمتقا

وقوع هر تعادل . تواند سيستم را از حالت تعادل خارج كرده و تعادل جديدي را تعريف نمايد سيستم مي
ستم چنانچه اين تكانهاي دروني در سي. افتد جديد خود به دليل وجود يك تكان در سيستم اتفاق مي

كمتر مساوي يا بيشتر از آن باشد كه سيستم را در تعادلهاي با ثبات نگه دارد عمالً سبب همگرايي، 
. شوند گاهاً اين روندهاي زماني از تناوب نيز برخوردار مي. يكنواختي و واگرايي در سيستم خواهد شد
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ردن سيستم از وضعيت تعادل بطور كلي همانطور كه تلويحاً ذكر آن رفت هر عاملي كه سبب خارج ك
تواند وضعيت سيستم را تغيير دهد و در نتيجه براي جلوگيري از وقوع اين پديده  باثبات آن بشود مي

  .ها در سيستم را شفاف نمود و اصل اليتغيري را در اين حالت تعريف كرد بايد حقوق افراد و گروه مي

  شفافيت مالي
اين . اداري از بعد مالي بسيار واضح استاي به تبع سيستمهشكنندگي سيستمهاي سياسي 
گيرد كه از مفرهاي  هاي افراد مختلف در سه قوه صورت مي شكنندگي معموالً در اثر سوء استفاده

گيريهاي مالي دارند يا با تباني با ساير دست اندركاران اقدام به  قاونوني آگاهند يا اقتدار نسبي در تصميم
چنانچه سيستمهاي مالي كه در رأس آنها بودجة . كنند ع مالي و غير مالي ميهاي نامشروع از مناب استفاده

شفافيت نظامهاي مالي . شود دولت است شفاف شوند اينگونه مفرها در آنها به شدت كم و كمتر مي
رود و منظور از شفافيت مالي روشن بودن نحوه  يكي از اصول الزم براي استحكام نظامها بشمار مي

اين امر . باشد ديگر ميكابع درآمدي سيستم بوده و عدم تداخل اجزاي مالي مختلف در يها و من هزينه
به دليل اهميت آن هر روز در كشورهاي پيشرفته دقيقتر شده و حتي تمام حسابها و محاسبات به صورت 

اين  در. شود تا اختالالت دروني سيستمهاي مالي و عدم شفافيتهاي آن به حداقل برسد ماشيني انجام مي
هاي سري و نحوة هزينه آن سبب  زمينه حتي برخي از محققين معتقدند كه آشكار كردن بودجه

هاي مالي در سيستم خواهد شد كه  استحكام نظامهاي سياسي خواهد شد زيرا سبب رفع يك سري شبهه
  .گردد هاي سري برآورد مي ها بيش از سود عملكرد بودجه زيان اين شبه

  حقوق شفاف مالكيت
شود تداخل  ة بسيار مهم ديگري كه در سيستمهاي سياسي سبب انحطاط سيستمها مينكت

باشد و  ترين موضوعات در امنيت اقتصادي مي مفهوم مالكيت يكي از اساسي. استمرزهاي مالكيت 
اقتصادي به سبب روشن بودن مرز مالكيت و چشم انداز عدم تغيير آن در امنيت اوم داصوالً ايجاد و ت

امنيت اقتصادي اصوالً ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب جهت انجام . وجود خواهد آمدآينده به 
اين بستر حقوق فرد در رابطه با كليه فعاليتهاي اقتصادي وي و در رابطه با . فعاليتهاي اقتصادي است

جوامع  بنا به شرايط مختلف حاكم بر. نمايد عملكرد متقابل وي با ساير افراد جامعه را عمالً تعريف مي
اصل مهم . نمايد مختلف بشري اين بستر تعاريف خاصي را از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص مي

. در وجود امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام اين تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است
ماعي، سياسي و چنانچه تعريف حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه در حيطة كلية مسايل اجت
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به عبارت ديگر امنيت در ساية . اي شود، امنيت اقتصادي از ميان خواهد رفت اقتصادي دچار خدشه
براي مثال در يك جامعه با معيارهاي خاص . تثبيت مقررات حاكم بر روابط افراد و دولتها تأكيد دارد

در . ين حدود تملك نمايدشود و فرد حق دارد در ا خود، مالكيت در حدود و ثغور خاصي تعريف مي
اين مرز   دي را مشاهده نمود؛ ولي چنانچهاتوان امنيت اقتص د ميناين ثغور ثابت باش  اين حالت چنانچه

به هر حال عليرغم اينگونه . مالكيت با تغيير معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيت اقتصادي خواهد شد
اين . شود تعدي بخشهاي مختلف دولتي واقع مي حمايتهاي قانوني در عمل حدود و ثغور مالكيت مورد

با وضع قوانين توسط قوة مقننه حدود   تعدي حتي در مورد مالكيتهاي دولتي نيز هست كه عمالً
ردن اين بحث سبب به درازا كشيدن مطلب خواهد شد كه كباز . شود مالكيتهاي دولتي نيز خدشه دار مي

  .نماييم از آن پرهيز مي
شود كه به مثابه  حقوق شفاف مالكيت شامل كليه حقوقي مياقتصادي  عليرغم بحث امنيت

اي به حق  به عبارت ديگر هر نوع خدشه. ظرفي است كه در آن مظروف روابط انساني واقع شده است
جوامع انساني . استوراي خطوط و مرزهاي حقوقي تعيين شده پايمال كردن اين اصل  هازيست انسان

فراد و اجتماعات هم عالقه هستند كه تغيير حقوق فرد يا گروهي به معني تغيير در هر نوع آن متشكل از ا
اين . شود هاي ديگر است و هرگونه تغيير جديد به معني تغيير تعادل سيستم تعبير مي حقوق افراد يا گروه

ا گرداند ولي در صورت قوي بودن شدت تكان سيستم ر تعبير در تعادل سيستم را به حالت تعادل بر مي
  .شود واگرايي سيستم به معني اضمحالل سيستم در نوسانات بعدي تعبير مي. واگرا خواهد نمود

  جوشش ذاتي و پويايي سيستم
اين تكامل بر مبناي اين اصل طبيعي قرار . سيستمهاي اجتماعي در هر لحظه رو به تكامل هستند

كه هر لحظه در جهت تكامل اند  اي يك مجموعه انساني از افرادي تشكيل شدهضدارد كه كلية اع
شود و اين  تكامل اعضا در يك سيستم منجر به تكامل كل سيستم مي. دارند و روحي قدم بر مي  جسمي

شايد در يك . توان به هيچ وجه مانع آن شد امر يك خصيصه ذاتي سيستمهاي اجتماعي است و نمي
ولي در طول زمان اين امر . يمال كرداي از سيستم را ملحوظ نداشت يا پا زمان بتوان حقوق زير مجموعه

قبول كرد كه جوشش فكري در عناصر سيستم به طور   به عبارت ديگر بايد الزاماً. عمالً ممكن نيست
  .رساند افتد و اين جوشش وضعيت سيستم را از يك حالت به حالت ديگر مي اتوماتيك اتفاق مي

تهاي سياسي مختلف در جهان در طي ها در حكوم كليه انقالبات، تحوالت، شورشها و بي نظمي
باشد كه  به عبارت ديگر اين خصيصه ذاتي پويايي سيستم مي. قرون متمادي حاكي از اصل فوق است
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دهد كه به  اين تحوالت در كلية شئون زندگي بشري رخ مي. نمايد تحوالت جوامع بشري را ايجاد مي
  .باشد وضوح قابل رؤيت مي

رسيم كه نبايد در مقابل حركت ذاتي و بزرگ  اين باور مي  به با قبول اين اصل خواه ناخواه
زيرا اين جوشش در هر فرد ابتدا نيروي جديدي بر عليه تعادل فعلي . سيستم انسدادي ايجاد نماييم

. نمايد برآيند جمع نيروهاي مشابه خود توان تغيير وضعيت سيستم را ايجاد مي. نمايد سيستم ايجاد مي
اين نيرو   كه شود و هنگامي نيرو فقط سبب به تعويق انداختن كنش اين نيرو مياين  ايجاد سد در مقابل

همانند آب جاري در پشت سد بيش از اندازه معيني گرديد باعث تخريب سد گرديده و كنش آن بسيار 
  .كند است كه جريان آب همانند يك رودخانه عمل مي  شديدتر از هنگامي

شود  ابل حركت ذاتي سيستم سبب تعويق نيروي كنشي آن ميبه عبارت ديگر ايجاد سد در مق
تواند سيستم را نه  و انباشت اين نيرو در هنگام رها شدن از قدرت بسيار زيادتري برخوردار است كه مي

  .تنها از حالت تعادل خارج كند بلكه آن را از بين ببرد

  وابستگي برون سيستمي
وامل عاين . باشد مي  طرح است عوامل برون سيستميكه در تغيير تعادل سيستم م از عوامل مهمي

مداخالت قدرتهاي بزرگ در امور . گنجد مقوله نمي باشند كه ذكر آن در اين اي وسيع مي به گونه
آنها احتياج به نوشتن داخلي كشورهاي ديگر سابقه بسيار تاريخي و متنوعي دارد كه امكان بررسي 

. توان تقسيم كرد ي ميئي و نامرئي را به دو دستة مروابستگيهاي برون مرز. كتب مفصلي دارد
اين وابستگيها از لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، . ي احتياج به توضيح چنداني ندارندئوابستگيهاي مر

. ملحوظ نظر اغلب بررسي كنندگان بوده و هست باشند كه اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي و غيره مي
اين وابستگيها سبب . هستنديجاد آنتروپي در سيستم بسيار خطرناك تر ي از لحاظ ائوابستگيهاي نامر

شوند كه در صورت عدم مراقبت از آنان در نهايت سيستم  تكانهاي عمدي در وضعيت تعادل سيستم مي
وضعيت بي ثبات طراحي و اجرا  بهكشانند، زيرا اينگونه تكانها عمالً به هدف بردن سيستم  را به زوال مي

  .شوند مي
بايد مكانيسمهايي را ابداع نمود كه تكانهاي  هت باثبات نمودن وضعيت سيستم به هر تقدير ميج

  .را حداقل كرد ناشي از وابستگيهاي برون سيستمي
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  هيجانات و تكانها
اجتماع نيروهاي مختلف همانند قوانين فيزيكي سبب ايجاد برآيند نيروها با كميت بيشتر خواهد 

نچه محرك خاصي با منشاء دروني يا بروني بتواند بر وجوه اشتراك اعضاي در جوامع انساني چنا. شد
بايد  لذا جهت شناختن هيجانات اجتماعي مي. مجموعه تأثير بگذارد سبب هيجانات اجتماعي خواهد شد

به عبارت . وجوه اشتراك افراد يك جامعه را شناخت و به عوامل مؤثر بر اين وجوه اشتراك پي برد
تحريك آن كل سيستم را از  تواند از نقاط حساس سيستم تلقي شوند كه با اشتراك مي ديگر اين وجوه

توان از وجود اين  اي در جوامع مختلف مي مثالهاي عديده. دهد وضعيتي به وضعيت ديگر انتقال مي
باورهاي عميق ملتها، ارزش گذاري در . كشد پديده نام برد كه ذكر آنان در اين مقوله به درازا مي

ائل مختلف، سنتها و عرف اجتماعي چه صحيح و چه غلط همگي از وجوه اشتراك و نقاط حساس مس
  .باشند جوامع بشري مي

  فاصلة حكومت و مردم
شود  ـ سياسي در طول زمان مي ثباتي سيستمهاي اجتماعي هايي كه سبب بي شايد از پديده

كه در جامعه شناسي سياسي تو ميشل روبرقانون اليگارشي آهنين . افزايش فاصله حكومت و مردم باشد
شناخته شده است بر اين موضوع اذعان دارد كه گرچه افراد هيأت حاكمه ممكن است در ابتداي 

ر طبقات پايين تر اجتماع قرار داشتند خيلي آراي توده گرايي و دمكراسي داشته دفعاليت خود كه 
كنند تا از منافع توده  تي جديد خود حمايت مينشينند از منافع طبقا كه بر اريكة قدرت مي باشند هنگامي

اين . ختلف صادق تر باشد شكنندگي سيستم بيشتر خواهد بودمهر چه قدر اين قانون در جوامع . مردم
نمايد براي رفع اين معضل بايد اين  پديده داللت بر ايجاد فاصله بين طبقات پايين و هيأت حاكمه مي

اين   ن صورت برآيند نيروهايي كهيدر غير ا. ثبات سيستم پايدار شودفاصله را به حداقل ممكن رساند تا 
از . شود دانند پس از مدتي فزوني يافته و سبب تكان در وضعيت سيستم مي وضعيت را قابل قبول نمي

وجوه . باشد وجوه مشخصة اين فاصله عدم دسترسي افراد پايين هرم طبقاتي به افراد رأس هرم مي
عدم وجود مكانيسمهاي طبيعي براي رشد سياسي . داللت بر وقوع اين پديده داردتشريفات مختلف نيز 

و ارتقاي يك نفر از طبقات پايينتر هرم به طبقات باالتر عليرغم داشتن ويژگيهاي بالفعل مناسب نيز 
 .نمايد حكايت از وجود پديدة فوق مي
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  هاي سياسي شكنندگي مالي سيستم
  

ايـن  . هاي اداري از بعد مالي بسيار واضح است تبع سيستمهاي سياسي به  شكنندگي سيستم
گيـرد كـه از    هاي افـراد مختلـف در سـه قـوه صـورت مـي       شكنندگي معموالً در اثر سوءاستفاده

هـاي مـالي دارنـد يـا بـا تبـاني بـا سـاير          گيـري  مفرهاي قانوني آگاهند يا اقتدار نسـبي در تصـميم  
چنانچـه  . كننـد  وع از منـابع مـالي و غيـر مـالي مـي     هـاي نامشـر   اندركاران اقدام بـه اسـتفاده   دست
هاي مالي كه در راس آنها بودجة دولت است شـفاف شـوند، اينگونـه مفرهـا در آنهـا بـه        سيستم

هـا بـه    هاي مالي يكي از اصول الزم براي استحكام نظام شفافيت نظام. شود شدت كم و كمتر مي
ها و منابع درآمدي سيستم بوده و  وه هزينهرود و منظور از شفافيت مالي روشن بودن نح شمار مي

اين امـر بـه دليـل اهميـت آن هـر روز در      . باشد عدم تداخل اجزاي مالي مختلف در يكديگر مي
هـا و محاسـبات بـه صـورت ماشـيني انجـام        كشورهاي پيشرفته دقيقتر شده و حتي تمـام حسـاب  

در ايـن  . ن بـه حـداقل برسـد   هـاي آ  هاي مالي و عدم شفافيت شود تا اختالالت دروني سيتسم مي
هاي سري و نحوة هزينه آن سـبب   زمينه حتي برخي از محققان معتقدند كه آشكار كردن بودجه

هـاي مـالي در سيسـتم     هاي سياسي خواهد شد زيـرا سـبب رفـع يـك سـري شـبهه       استحكام نظام
در . گـردد  هـاي سـري بـرآورد مـي     ها بيش از سود عملكـرد بودجـه   خواهد شد كه زيان اين شبه

كـه از مباحـث مهـم روز مـديريت در     » حاكميـت شـركتها  «مباحث جديد و مطرح تحت عنوان 
يابد كه ريز پـاداش مـديران نيـز بايـد بـه اطـالع عمـوم         جهان است اين موضوع تا آنجا بسط مي

  . سهامداران برسد
شـود تـداخل    ها مي هاي سياسي سبب انحطاط سيستم نكتة بسيار مهم ديگري كه در سيستم

ترين موضوعات در امنيت اقتصـادي اسـت    اي مالكيت است مفهوم مالكيت يكي از اساسيمرزه
انداز عدم تغيير  و اصوالً ايجاد و تداوم امنيت اقتصادي به سبب روشن بودن مرز مالكيت و چشم

  . آن در آينده به وجود خواهد آمد
. اقتصـادي اسـت  هاي  امنيت اقتصادي ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب جهت انجام فعاليت

هاي اقتصادي وي و يا علمكرد متقابـل وي بـا سـاير     اين بستر حقوق فرد در رابطه با كليه فعاليت
بنا به شرايط مختلف حاكم بر جوامع مختلف بشري اين . كند افراد جامعه را در عمل تعريف مي
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ر وجـود  اصـل مهـم د  . كنـد  بستر تعاريف خاصي را از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص مـي 
چنانچه . امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است

تعريف حقوق فردي و اجتمـاعي افـراد در جامعـه در حيطـه كليـه مسـايل اجتمـاعي، سياسـي و         
بـه عبـارت ديگـر امنيـت در     . اي شود امنيت اقتصادي از ميان خواهد رفت اقتصادي دچار خدشه

بـراي مثـال در يـك جامعـه بـا      . تثبيت مقررات حاكم بر روابط افـراد و دولتهـا تاكيـد دارد   سايه 
شود و فرد حق دارد در ايـن   معيارهاي خاص خود، مالكيت در حدود و ثغور خاصي تعريف مي

تـوان امنيـت اقتصـادي را     در اين حالت چنانچه ايـن ثغـور ثابـت باشـند مـي     . حدود تملك نمايد
نانچه اين مرز مالكيت با تغيير معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيـت اقتصـادي   مشاهده نمود ولي چ

به هر حال به رغم اينگونه حمايتهاي قانوني در عمل حـدود و ثغـور مالكيـت مـورد     . خواهد شد
شود اين تعدي حتي در مورد مالكيتهاي دولتي نيز هست  تعدي بخشهاي مختلف دولتي واقع مي

بـاز  . شـود  دار مـي  توسط قوة مقننه حـدود مالكيتهـاي دولتـي نيـز خدشـه      كه عمالً با وضع قوانين
به رغم بحث . نمائيم كردن اين بحث سبب به درازا كشيدن مطلب خواهد شدكه از آن پرهيز مي

شود كه به مثابه ظرفي است كه در  امنيت اقتصادي حقوق شفاف مالكيت شامل كليه حقوقي مي
اي بـه حـق زيسـت     به عبارت ديگـر هـر نـوع خدشـه    . استآن مظروف روابط انساني واقع شده 

جوامـع انسـاني   . انسانها وراي خطوط و مرزهاي حقوقي تعيين شده پايمال كردن اين اصل است
عالقه هستند كه تغيير حقوق فـرد يـا گروهـي بـه      در هر نوع آن متشكل از افراد و اجتماعات هم

رگونـه تغييـر جديـد بـه معنـي تغييـر تعـادل        هاي ديگر اسـت و ه  معني تغيير حقوق افراد يا گروه
گردانـد ولـي در    مجدداً اين تغيير در تعادل، سيستم را به حالت تعادل برمي. شود سيستم تعبير مي

واگرايي سيستم به معني اضمحالل . صورت قوي بودن شدت تكان سيستم را واگرا خواهد كرد
  . شود سيستم در نوسانات بعدي تعبير مي

اين تكامل بر مبناي اين اصل طبيعي . اعي در هر لحظه رو به تكامل هستندهاي اجتم سيستم
اند كه هر لحظه در جهت  قرار دارد كه كليه اعضاي يك مجموعه انساني از افرادي تشكيل شده

تكامل اعضـاء در يـك سيسـتم منجـر بـه تكامـل كـل        . دارند تكامل جسمي و روحي قدم بر مي
توان به هـيچ وجـه    ه ذاتي سيستمهاي اجتماعي است و نميشود و اين امر يك خصيص سيستم مي
اي از سيسـتم را ملحـوظ نداشـت يـا      شايد در يك زمان بتوان حقوق زيـر مجموعـه  . مانع آن شد
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ولي در طول زمان اين امر عمالً ممكن نيست، به عبارت ديگر بايد الزاماً قبول كـرد  . پايمال كرد
افتـد و ايـن جوشـش وضـعيت      وماتيك اتفاق مـي كه جوشش فكري در عناصر سيستم به طور ات

كليــه انقالبــات، تحــوالت، شورشــها و . رســاند سيســتم را از يــك حالــت بــه حالــت ديگــر مــي
ها در حكومتهاي سياسي مختلف در جهان در طي قرون متمـادي حـاكي از اصـل فـوق      نظمي بي

بشري را ايجاد  به عبارت ديگر اين خصيصه ذاتي پويايي سيستم است كه تحوالت جوامع. است
  . دهد كه به وضوح قابل رويت است اين تحوالت در كليه شئون زندگي بشري رخ مي. كند مي

رسـيم كـه نبايـد در مقابـل حركـت ذاتـي و        با قبول اين اصل خواه ناخواه به اين بـاور مـي  
زيرا اين جوشش در هر فرد ابتدا نيـروي جديـدي بـر عليـه     . بزرگ سيستم انسدادي ايجاد نمائيم

برآيند جمع نيروهاي مشابه خود توان تغيير وضـعيت سيسـتم   . نمايد تعادل فعلي سيستم ايجاد مي
ايجاد سد در مقابل اين نيرو فقـط سـبب بـه تعويـق انـداختن كـنش ايـن نيـرو         . نمايد را ايجاد مي

شود و هنگامي كه اين نيرو همانند آب جاري در پشت سد بيش از اندازه معين گرديد باعث  مي
ب سد شـده و كـنش آن بسـيار شـديدتر از هنگـامي اسـت كـه جريـان آب هماننـد يـك           تخري

به عبارت ديگر ايجاد سد در مقابل حركـت ذاتـي سيسـتم سـبب تعويـق      . كند رودخانه عمل مي
شـود و انباشـت ايـن نيـرو در هنگـام رهـا شـدن از قـدرت بسـيار زيـادتري            نيروي كنشي آن مي

. نه تنها از حالت تعادل خارج كند بلكه آن را از بـين ببـرد   تواند سيستم را برخوردار است كه مي
اين عوامل به . از عوامل مهمي كه در تغيير تعادل سيستم مطرح است عوامل برون سيستمي است

مداخالت قـدرتهاي بـزرگ در امـور    . گنجد اي وسيع هستند كه ذكر آن در اين مقوله نمي گونه
ي و متنوعي دارد كه امكـان بررسـي آنهـا احتيـاج بـه      داخلي كشورهاي ديگر سابقه بسيار تاريخ

توان تقسـيم   وابستگيهاي برون مرزي را به دو دسته مرئي و نامرئي مي. نوشتن كتب مفصلي دارد
هـا از لحـاظ سياسـي و     ايـن وابسـتگي  . هاي مرئي احتياج به توضيح چنداني ندارد وابستگي. كرد

باشـند كـه ملحـوظ نظـر اغلـب       يي و غيـره مـي  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي ، جغرافيـا 
وابسـتگيهاي نـامرئي از لحـاظ ايجـاد آنتروبـي در سيسـتم بسـيار        . بررسي كنندگان بوده و هست

شـوند   هاي عمدي در وضعيت تعادل سيسـتم مـي   ها سبب تكان اين وابستگي. تر هستند خطرناك
زيرا اينگونـه تكانهـا   . كشانند كه در صورت عدم مراقبت از آنان در نهايت سيستم را به زوال مي

جهـت باثبـات نمـودن    . شـوند  ثبات طراحي و اجرا مـي  عمالً به هدف بردن سيستم به وضعيت بي
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هــايي را ابــداع نمــود كــه تكانهــاي ناشــي از  بايــد مكانيســم وضــعيت سيســتم بــه هــر تقــدير مــي
  . هاي برون سيستمي را حداقل كرد وابستگي

نين فيزيكي سبب ايجاد برآيند نيروها بـا كميـت بيشـتر    اجتماع نيروهاي مختلف همانند قوا
در جوامع انساني چنانچه محرك خاصي با منشاء دروني يا برونـي بتوانـد بـر وجـوه     . خواهد شد

لذا جهـت شـناختن   . اشتراك اعضاي مجموعه تاثير بگذارد سبب هيجانات اجتماعي خواهد شد
معه را شناخت و به عوامل مـوثر بـر ايـن    بايد وجوه اشتراك افراد يك جا هيجانات اجتماعي مي
تواند از نقاط حساس سيستم تلقي  به عبارت ديگر اين وجوه اشتراك مي. وجوه اشتراك پي برد

مثالهـاي  . دهـد  شود كه با تحريك آن كل سيسـتم را از وضـعيتي بـه وضـعيت ديگـر انتقـال مـي       
ه ذكر آنـان در ايـن مقالـه بـه     توان از وجود اين پديده نام برد ك اي در جوامع مختلف مي عديده

گذاري در مسائل مختلف، سـنتها و عـرف اجتمـاعي     باورهاي عميق ملتها، ارزش. كشد درازا مي
  . چه صحيح و چه غلط همگي از وجوه اشتراك و نقاط حساس جوامع بشري هستند

شـود   ثباتي سيستمهاي اجتماعي سياسي در طول زمان مـي  هايي كه سبب بي شايد از پديده
قانون اليگارشي آهنين روبرتو ميشل كه در جامعه شناسـي  . ايش فاصله حكومت و مردم باشدافز

سياسي شناخته شده است بر اين موضوع اذعان دارد كه گرچه افراد هيات حاكمه ممكـن اسـت   
گرايـي و   تر اجتمـاع قـرار داشـتند خيلـي آراي تـوده      در ابتداي فعاليت خود كه در طبقات پايين

نشـينند از منـافع طبقـاتي جديـد خـود       ه باشند هنگامي كه بر اريكـة قـدرت مـي   دموكراسي داشت
تـر باشـد    هر چه قدر اين قانون در جوامع مختلف صـادق . كنند تا از منافع توده مردم حمايت مي

اين پديده داللت بر ايجاد فاصله بين طبقات پـائين و هيـات   . شكنندگي سيستم بيشتر خواهد بود
رفع اين معضل بايد اين فاصله را به حداقل ممكن رساند تـا ثبـات سيسـتم     نمايد براي حاكمه مي
دانند پـس از   در غير اين صورت برآيند نيروهايي كه اين وضعيت  را قابل قبول نمي. پايدار شود

از وجـوه مشخصـه ايـن فاصـله     . شـود  مدتي فزوني يافته و سـبب تكـان در وضـعيت سيسـتم مـي     
وجـود تشـريفات مختلـف نيـز     . م طبقاتي به افراد رأس هرم استدسترسي نداشتن افراد پائين هر
عدم وجود مكانيسمهاي طبيعي براي رشد سياسي و ارتقاي يك . داللت بر وقوع اين پديده دارد

تر هرم به طبقات باالتر به رغم داشتن ويژگيها و شايستگيهاي بالفعـل مناسـب    نفر از طبقات پائين
  .نيز نشانگر وجود پديدة فوق است
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  رشد سرمايه گذاري وامنيت اقتصادي 

  
  مقدمه

تفكر و . علت العلل ايجاد تشكلهاي انساني و جوامع بشري همواره پديده امنيت بوده و هست
شايد بسط و تشريح اين . نتيجتاً رشد و توسعه بشريت همواره در پرتو اين پديده شكل گرفته است

توان گفت كه امنيت در همه  د، ولي بطور كلي، ميموضوع بسيار فراتر از ظرفيت اين مقاله كوتاه باش
يكي از وجوه امنيت در شكل . ابعاد زندگي فردي و اجتماعي بشر به مفهوم عام و خاص متجلي است

امنيت اقتصادي . ميت خاصي يافته استهاين پديده، با پيشرفت جوامع بشري ا. اقتصادي آن بروز دارد
معرف براي انجام فعاليتهاي اقتصادي است، اين بستر، اصوالً، اصوالً ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب 

باشد، و عملكرد متقابل او با ساير افراد جامعه را  حقوق فرد در رابطه با كليه فعاليتهاي اقتصادي وي مي
 بستربديهي است كه بنا بر شرايط مختلف حاكم بر جوامع مختلف بشري، اين . كند عمالً تعريف مي

اصل مهم در وجود امنيت . سازد از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص مي تعاريف خاصي را
و دولت اقتصادي، همانا عدم تغيير نابهنگام تعاريف ناظر بر روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر 

چنانچه تعريف حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه در حيطه كليه مسايل اجتماعي، سياسي و . است
به عبارت . توان به درستي پديده وجود امنيت را ملحوظ انگاشت اي باشد نمي ار خدشهاقتصادي دچ

براي مثال، در يك . ديگر، امنيت در سايه تثبيت مقررات حاكم بر روابط افراد و دولتها تأكيد دارد
شود و فرد حق دارد كه در  ثغور خاصي تعريف مي حدود و جامعه با معيارهاي خاص خود، مالكيت در

توان امنيت اقتصادي را مشاهده  اين ثغور ثابت باشد، مي  در اين حالت، چنانچه. ين حدود تملك كندا
 اين مرز در ميزان مالكيت با تغيير معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيت اقتصادي  كرد، ولي چنانچه

  .شود مي
قبلي است، هر  هر توليدي در اقتصاد، فارغ از نرخ بازده توليدي، مستلزم سرمايه گذاري

گذاري از ابتدا نيازمند تأمين امنيت سرمايه از بدو سرمايه گذاري تا سالها بعد از پايان قدرت  سرمايه
به عبارت ديگر، شرط الزم براي تحقق سرمايه گذاري، تأمين امنيت كليه شؤون . باشد بازدهي آن مي

  . پذيرد پس از طي اين مرحله صورت مي در واقع، توليد، توسعه و رشد اقتصادي تنها. مرتبط با آن است
هاي موجود  ا بكارگيري سرمايهبسرمايه گذاري را شايد بتوان يك تالش براي افزايش داراييها 

هاي فيزيكي، غيرفيزيكي و انساني است كه طيف وسيعي  هاي موجود شامل كليه سرمايه سرمايه. دانست
دهند كه پس از قرار گرفتن   عوامل توليد را تشكيل مياين داراييها، عمالً. دهد از داراييها را تشكيل مي
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با توجه به تعريف . در پروسه توليد، منجر به عرضه كاالهاي مورد نياز و قابل استفاده جوامع خواهد شد
افتد،  وسيع سرمايه گذاري، كه فوقاً به آن اشاره شد، بستر اقتصادي كه در آن سرمايه گذري اتفاق مي

. ايه گذاري تأثير نموده و جهت آن را به تأسي از شرايط اقتصادي تغيير خواهد دادعمالً در نوع سرم
چنانچه بستر اقتصادي موجود و چشم انداز آينده حاكي از امنيت سرمايه و تثبيت اقتصادي باشد، سرمايه 

كند و در شرايط عكس  گذاري طبيعتاً به سمت سرمايه گذاري فيزيكي و بلند مدت جهت گيري مي
كه فرار سرمايه به خارج از مرزها اتفاق نيفتد، تشكيل سرمايه عمالً در  يوضعيت، حتي در شرايط اين

جهت سرمايه گذاريهايي به كار گرفته خواهد شد كه داراي طبيعت خدماتي، احتكاري و معامالتي 
  .بوده و در مدت زمان كوتاه اصل و سود سرمايه قابل تبديل به داراييهاي نقدي باشد

  ريسك
توان به عنوان متوسط هزينه اتفاق يا وقوع هر واقعه پيش بيني نشده در طول  نرخ ريسك را مي

هر سرمايه گذار با تخصيص منابع مختلف . براي هر واحد سرمايه تعريف كرد يدوران سرمايه گذار
ارزيابي،  در اين. كند سرمايه به امر سرمايه گذاري، قبل از هر چيز، سود و زيان آتي خود را بررسي مي

گيرد كه منابع خود را به چه نوع از فعاليتهاي سرمايه گذاري اختصاص دهد كه كل  وي تصميم مي
به عبارت ديگر، چنانچه سود وي در يك شاخه كمتر از . دوران پروژه حداكثر بازدهي را داشته باشد

ذاري قابل توجه ريسك سرمايه گكه در زماني . شاخه ديگر باشد، شاخه دوم را انتخاب خواهد كرد
باشد، هزينه اضافي ريسك موجود كه ناشي از وقايع پيش بيني نشده است، سبب افزايش هزينه هر 

چنانچه ميزان خسارت وقايع پيش بيني نشده . واحد سرمايه گذاري و نتيجتاً كاهش سود خواهد شد
ورشكستگي بيش از حد باشد، سبب منفي شدن سود نيز خواهد شد و سرمايه گذار را حتي به 

  .كشاند مي
وقايع پيش بيني نشده شامل طيف وسيعي است، از وقوع حوادث طبيعي گرفته تا تغيير قيمتها 
ونرخها وتصميمات، مقررات وقوانين موضوعه دولت و اغتشاشات داخلي وتحوالت خارجي وغيره كه 

چنانچه . گيرند ميتفصيل آن بسيار زياد است، همگي اين عناصر در قلمرو محاسبات نرخ ريسك قرار 
  اقتصاد زياد باشد، نرخ ريسك به شدت زياد خواهد بود نتيجتاً بيني نشده در احتمال وقوع وقايع پيش

 سرمايه گذار اقدام به آن نوع از سرمايه گذاري خواهد كرد كه نرخ بازدهي بسيار باال داشته باشد تا
درعين حال، از رشد  ي باالي خود بپردازد وبتواند هزينه وقوع وقايع پيش بيني نشده را از محل بازده

  .مثبتي نيز برخوردار باشد
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لحاظ اينكه مخاطرات به اصل يا بازدهي سرمايه گذاري اصابت كند، انواع ريسك را از  از
بين رفتن تمام يا از  يكي، نا اطميناني در: توان در شقوق زير دسته بندي كرد ها مي لحاظ منشاء آن

  . وديگر، نااطميناني در كاهش خالص سود سرمايه  قسمتي از اصل سرمايه
. انداختن اصل سرمايه خواهند شد  توان از وقايعي نام برد كه سبب به مخاطره شق اول، مي در

چنانچه احتمال وقوع چنين وقايعي باال باشد، بايد متوقع بود كه صاحبان سرمايه اقدام به تبديل يا 
اين شق از نااطميناني در اصل مالكيت سرمايه را به . نظر كنند هاي خود از زمينه مورد حركت سرمايه

  :توانند دراين گروه طبقه بندي شوند ير همگي ميزبراي مثال، وقايع . اندازد مخاطره مي
 تشاشات غا: وفان، برودت يا حرارت شديد وغيرهطسيل، زلزله : حوادث طبيعي، مانند

   نگج داخلي و
 حدود  تعيين مجدد وضع مقررات ويژه در ها و دولتها توسط  مصادره اموال وسرمايه

  غور مالكيت سرمايه ث و
 تغيير نظام حكومتي  

اين . كند مي متوجه اصل سرمايه نيست، بلكه نااطميناني را متوجه بازده سرمايه شق ديگر، معموالً
ه از لحاظ هايي ك سبب خواهد شد كه بنگاه سبب افزايش هزينه توليدات شده و  نوع نااطميناني عمالً
تنها بنگاههايي در بازار خواهند ماند كه  عمالً از صنعت مورد نظر خارج شوند و اقتصادي ضعيفترند

 هايي كه در پديده  غالباً. نان سود مثبت نيز داشته باشندچها هم بتوانند با پوشش خود در مقابل اين پديده
مگر اينكه از شدت معتنابهي برخوردار  رسانند، گيرند، به مالكيت سرمايه آسيبي نمي اين شق قرارمي

  :توان از قرار زير دانست گيرند، رامي مي ها را كه دراين گروه قرار اهم اينگونه پديده. باشند
 ها تغيير قيمت  
 ها مصادره توليدات بنگاه  
 اعتصابات كارگري  
 ن مواد اوليه يا سهميه بندي آنها يا تغيير در ميزا اي و هاي واسطه تغيير قيمت كاال

  ها سهميه بنگاه
 ضايعات احتمالي بيش از حد در پروسه توليد  
 اهنوآوري تغيير تكنولوژي و  
 تغيير سليقه مصرف كننده وتغيير الگوي مصرف  
 انبار كردن كاالها قوانين ضد احتكار و  
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 اشتباهات مديريتي  
 پاگير يا وضع سياستهاي تحديد كننده توسط دولت وضع قوانين دست و   
 ر ارزش پول مليكنترل ارزي وتغيي  

تواند سبب جابجايي وتخصيص  اي از انواع ذكر شده در دو شق اخير مي وقوع هرگونه پديده
نرخ ريسك سرمايه در  شرايط موجود نرخ بازدهي و چنانچه در. اي دراقتصاد شود مجدد منابع سرمايه

از  صنعت ديگر واز صنعتي به  خارج از كشور يكسان باشد، جابجايي سرمايه در داخل و در داخل و
محلي به محل ديگر صورت خواهد پذيرفت، ولي در مجموع چنانچه نااطميناني از انواع شق اول باشد، 

براي مثال، سرمايه در . استايه گذاري خواهد شد كه درجه نقدينگي آن باال مسرمايه در محلهايي سر
اي  يزيكي به منابع سرمايههاي ف خدمات متمركز خواهد شد، زيرا تبديل سرمايه هاي تجارت و بخش

التفاوت نرخ  همچنين، چنانچه مابه. باشد هاي نقدي مي تر از تبديل كاال به سرمايه نقدي بسيار سخت
از داخل كشور باشد، بايد منتظر حركت منابع  تر نرخ ريسك در خارج از كشور پرمنفعت بازدهي و
اين است كه آن قدر  مايه گذاران بيشتر براز طرفي، رويه معمول سر. اي به خارج از كشور بود سرمايه

هاي ريسك داخل و خارج تأكيد دارند، برنرخ بازدهي آنها تأكيد ندارند، بنابراين، در  كه برتفاوت نرخ
، سبب تشديد دحالت جابجايي سرمايه به خارج چنانچه پول ملي بيش از حد ارزش گذاري شده باش

  . حركت سرمايه به خارج نيز خواهد شد
. هاي توليد است شود، افزايش هزينه مانع تشكيل سرمايه مي  ديگر از مواردي كه عمالًيكي 

فرهنگي اقدام به وضع  ها براي اعمال نظريات خود از ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و دولت  معموالً
زينه ها در ه اينگونه افزايش  چنانچه. شود كنند كه سبب افزايش هزينه توليد مي مقررات متعددي مي

ها  اينگونه سياست  توليد پايدار باشد، سبب تخصيص مجدد منابع در ميان مدت خواهد شد، ولي چنانچه
سرمايه گذاري  نوسانات خاصي همراه باشد، از طريق افزايش نرخ ريسك سبب تحديد توليد و با

توان از قرار زير  شود، مي ها را كه سبب افزايش هزينه توليد مي اهم اينگونه سياست. فيزيكي خواهد شد
  :برشمرد

 ها ها، عوارض وتعرفه ماليات  
 هاي اجتماعي وكارگري  مشاركت اجباري كارفرمايان در بيمه  
 استاندارهاي اجباري  
 هاي دولتي دستگاه هاي ناشي ازاعطاي مجوزها توسط دولت و هزينه  
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كاهش سود  ها ومقررات دولتي اشاره كرد كه سبب توان به برخي از سياست از سوي ديگر، مي
هاي مداخله  توان به سياست براي مثال، مي. نتيجه كاهش سرمايه گذاري خواهند شد در توليد كننده و

گذاريهاي دولتي وكنترل مستقيم قيمت توسط دولت اشاره  كاالها و قيمت  در بازار به شكل تعيين قيمت
عمده تشكيل سرمايه بشمار  موانع از  عمالً سبب كاهش سود توليد كننده شده و  كرد كه مستقيماً

تسريع  هاي اقتصادي، تسهيل و بطور كلي، يكي از مهمترين وظايف دولت در حيطه فعاليت. رود مي
راه فعاليت  به عبارت ديگر، وظيفه اقتصادي دولت رفع موانع موجود برسر. باشد هاي اقتصادي مي فعاليت

سبب خارج كردن بخش   بخش خصوصي است چنانچه بخش دولتي بيش از حد بزرگ شود،
اين پديده، در بعضي از متون اقتصادي اثر . هاي طبيعي خود خواهد شد خصوصي از حيطه فعاليت

شرايط اقتصادي ايران به وضوح  شود كه در ناميده مي (Crowding – out Effect)ازدحام دولت 
عمل وي به  ويض وظايف به دولت و تعريض حيطهفت در ارذمشهود است شايد هدف اصلي قانونگ

دليل رسيدن به اهداف خردي باشد كه در زمانهاي مورد نظر، مستدل هم باشند، ولي تجمع اين مجموعه 
عدم كارايي اقتصاد . دهد اقتصاد را به سمت يك اقتصاد دولتي سوق مي  وظايف در طول زمان عمالً

مورد بررسي قرار گرفته  در طول تاريخ جامه هدر  هميشه وناكارائي آن  پديده جديدي نيست و يدولت
به اثبات رسانيده  ايجاد و حصول كارايي اقتصادي را عدم توانايي خود در  اقتصاد دولتي عمالً. است
  .است

سبب افزايش دخالت دولت در كليه امور  يجهت گيري اقتصاد به سمت يك اقتصاد دولت
اقتصادي و در نتيجه، افزايش نتيجتاً تصميمات متعدد متخذه سبب تغيير شرايط . اقتصادي خواهد شد

رضه مهم اع. آورد اين امر به نوبه خود اختالل در امر سرمايه گذاري را فراهم مي. شود نرخ ريسك مي
بخش خصوصي و دولتي  ديگر در بخش دولتي دوگانه كردن اقتصاد و در تعارض قرار دادن دو

رض و اشود، زيرا اين تع ادي منجر ميباشد كه به نوبه خود به افزايش عدم كارايي فعاليتهاي اقتص مي
يابند، چون  تواند به شكل يك رقابت سازنده باشد، بلكه به شكل دو جناح متخاصم تشكل مي تقابل نمي

باشد كه عمالً توازن قوا به سمت  يك بخش مجهز به قدرت دولتي بوده و بخش ديگر فاقد اين نيرو مي
الش بخش خصوصي در بر هم زدن اين توازن، در بديهي است كه ت. بخش دولتي متمايل خواهد شد

  .كند انجامد كه وخامت اوضاع را تشديد مي رد مختلف به فسادهاي بوركراتيك مالي نيز ميامو
در چارچوب نكات اشاره شده پر واضح است كه سرمايه به صورت راكد در اقتصاد ته نشين 

انچه در داخل كشور موفق به يافتن بستر چن. شود و به دنبال محلي براي افزايش خود خواهد بود نمي
اين مسأله در بيشتر كشورهاي در حال . مناسب نشود، به تدريج به خارج از كشور نشت خواهد كرد
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جريان خروج سرمايه ) از نوع مختلف(توسعه مشهود است كه عليرغم نياز مبرم اين كشورها به سرمايه 
وجود بازدهي پايين به دليل  همانااين نشت سرمايه يكي از علل اصلي . به خارج همچنان ادامه دارد

  .وجود ريسك باال در امر سرمايه گذاري است
نگاهي به مباحث ياد شده، به طور واضح موانع سرمايه گذاري يا به عبارت بهتر، موانع تشكيل 

مطرح هاي كلي  گرچه همه موارد ياد شده به صورت مكانيزم. دساز سرمايه درايران را خاطر نشان مي
توان به  اين موضوع، مي  از باب اشاره به. شرايط ايران بسيار مشابهت دارد ولي در واقع، با  است،

 در. ها نوشت سياسي در كشور اشاره كرد كه در شرح اثر هركدام بايد كتاب تحوالت عمده اقتصادي و
اثر آن، سبب  رد شوك افزايش قيمت نفت سبب گستردگي حيطه مالكيت فردي و 1350نيمه اول دهه 

هاي  اواسط نيمه دوم اين دهه وقايعي مانند انقالب، تحريم در. افزايش روند سرمايه گذاري شد
يك سبب تغيير حيطه امنيت  نوسانات قيمت نفت هر ها، جنگ تحميلي و بازرگاني، مسدود شدن دارايي

حقوق مالكيت به كلي اقتصادي در رابطه با مالكيت فردي گرديد، به طوري كه تعريف حدود و ثغور 
به طور كلي، . منظور از حقوق مالكيت بسيار فراتر از معناي حقوقي متداول آن است. خورد مبره

مؤسسات اقتصادي اثر  هاي افراد و اي با هر منشايي كه برارزش دارايي هرگونه مداخله غير منتظره
تداوم برهم . شود اامني اقتصادي ميسبب ايجاد ن  نتيجتاً گذارد، نوعي تعرض به حقوق مالكيت بوده و مي

  . در اقتصاد ايران شد نظمي شدن بي نهثغور در حقوق مالكيت سبب نهادي خوردن اين حدود و
به عبارت ديگر، توجه تصميم گيران به اهداف كوتاه مدت درقبال فداي اهداف بلند مدت به 

ه براي يك اقتصاد سالم غير هاي پس از انقالب، سبب تشكلهاي مختلف ك علت شرايط نابسامان سال
هاي  گيري ها كه عمالً سبب ايجاد تشتت در تصميم اين تشكل. ضروري هستند، دربخش دولتي گرديد

حيطه عمل بخش دولتي را تا امور بسيار كوچك فردي  ، روز به روز وسعت يافته ونداقتصادي شد
بخش دولتي اقدام به زمينه  درپي اين وسعت عمل نظام حقوقي به طرفداري از گسترش. ندوسعت داد

هاي  هاي مناسب براي رشد فعاليت دولت در قبال بيرون راندن بخش خصوصي از حيطه فعاليت سازي
دولت به عنوان يك نهاد . اين امر، قبض حقوق مالكيت افراد و مؤسسات شد  نتيجه. قبلي خود نمود

به نفع خود  حقوق بخش خصوصي را داند، نيرومند به خود اجازه داد تا در هر موضوعي كه صالح مي
ها و  تغيير در ارزش دارايي. ميزان اليتغيري تعريف نشد محدود سازد و در اين پروسه، حدود ثابت و

اين . رود هر آن احتمال تغيير آن مي مالكيت افراد همچنان به صورت غيرمنتظره منتظرالوقوع شده و
. سبب مهار سرمايه گذاري شده است د متجلي وبه صورت افزايش نرخ ريسك در اقتصا  رويه، عمالً

به طرق مختلف به خارج از كشور  وقتي سرمايه مأمن امني نداشته باشد، به تدريح شروع به فرار نموده و
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ميليارد دالر به قيمت  8-9اي حدود  هاي مقدماتي انجام شده نشت متوسط ساالنه كند بررسي نشت مي
ايران  را در 1363-72هاي  ر قانوني به خارج از كشور طي سالبه طرق قانوني و غي 1374ثابت سال 
  .باشد كند كه در ابعاد اقتصاد ايران بسيار قابل مالحظه مي گزارش مي

 –چه در سرمايه انساني هاي فيزيكي و اي از كشور چه در سرمايه تداوم خروج منابع سرمايه
به عنوان يك شخصيت اقتصادي، دولت،  اقتصاد شده است و سبب ركود بلند مدت بخش عرضه در

. بلكه به تثبيت اقتصاد بيانجامد اقتصاد مطرح كرد تا هاي كنترل تقاضا بر تالش خود را از طريق سياست
از جمله تعديل اقتصادي، خصوصي سازي و حذف مقررات  –هاي مختلف در سمت عرضه تالش
نده و دولت مجبور به عقب نشيني به هاي ثانوي در اقتصاد بي نتيجه ما همگي به علت ايجاد تنش -زايد

 هاي ضد و تسلسل تاريخي اين وقايع، همراه با ساير سياست. هاي كنترل تقاضا گرديد سوي سياست
نقيض، سبب تعريف يك حدود وثغور از امنيت اقتصادي گرديد كه هرآن قابل تغيير بوده وآينده 

اين امر و همچنين،   توجه به با. كند مينه براي سرمايه گذار ترسيم  مطمئني را نه براي سرمايه و
نتيجتاً افزايش توليد  توان به وضعيت افزايش سرمايه گذاري و هايي كه منشاء خارجي دارند، نمي تنش

ها در كليه وجوه سياسي، اقتصادي،  به عبارت ديگر، اثرات مختلف نابساماني. در آينده خوش بين بود
مايه گذاري، آينده افزايش توليد در ايران را مخاطره آميزه سر لهمگي از طريق كانا …بين المللي و
  .كرده است
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  8نرخ ريسك مهمتر از نرخ بهره

  
  مقدمه

. آيد هاي اقتصادي نرخ بهره قيمتي است كه از عرضه و تقاضاي منابع مالي بوجود مي در نظريه
شود  يك متغيير اقتصادي تلقي مي واقع در كشورهايي كه اقتصاد آنها مبتني بر بازار است نرخ بهره در

كند، چنانچه ميزان منابع مالي  كه رفتار متقاضيان و عرضه كنندگان منابع مالي ميزان آن را مشخص مي
آيد و اگر اين ميزان كمتر باشد نرخ  عرضه شده بيش از حد تقاضاي متقاضيان باشد، نرخ بهره پايين مي

  .بهره افزايش خواهد يافت

  بهره
اي است كه در  دسته اول نرخهاي بهره. ايران در اصل دو دسته نرخ بهره وجود دارددر اقتصاد 

د نكن تقاضاي منابع مالي در سطح جامعه تبعيت نمي سيستم بانكي متداول بوده و به هيچ وجه از عرضه و
م بانكي اين نرخ در سيست  اينكه  اين نرخها هستند و با توجه به  پولي كشور خود تعيين كننده قاماتو م

شود كه سيستم بانكي يا دچار مازاد منابع است يا با  يك نرخ تصنعي است لذا همواره مشاهده مي
ميزان علي القاعده خود يك متغيري باشد كه بايد كسري منابع مالي روبرو شده است زيرا نرخ بهره 

  . دعرضه منابع مالي به سيستم بانكي و تقاضاي منابع از سيستم بانكي را مساوي كن
بهره موجود در اقتصاد ايران  هاينرخاز نرخ بهره موجود در بازار غير متشكل پولي را دسته دوم 

اين نرخ بهره دامنه نوسانات مختلفي داشته و از قوانين مختلفي كه در عرف معامالت بازار است  .است
يزمهاي خودكار عرضه و اي كه عرضه و تقاضاي منابع پولي در اين بازار از مكان كند به گونه تبعيت مي

جويد در نتيجه نرخ بهره با توجه به مالحظات مختلف از جمله ريسك و عدم اطمينان از  تقاضا بهره مي
  شود بازپرداخت اصل و فرع منابع قرض داده شده تعيين مي

نرخ بهره اصوالً در رفتار  كهگفت اقتصادي بايد نرخ بهره بانكي و ركود فيمابين ارتباط در 
اينكه نرخ ريسك در اقتصاد ايران باال   اما با توجه به. شود گذاران از متغيرهاي كليدي شناخته مي سرمايه

رقم بزرگي  ،است در نتيجه نرخ هزينه اجاره سرمايه كه برابر است با نرخ بهره بعالوه نرخ ريسك ساالنه
سرمايه گذاري خواهند كرد كه اجارة سرمايه و نتيجتاً و در نهايت فقط سرمايه داراني اقدام به  شود مي
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اينكه نرخ ريسك   با توجه به .نرخ بازدهي و نرخ سود آنها بسيار باالتر از نرخ هزينه اجاره سرمايه باشد
شود، در نتيجه براي  در ايران گاهاً تا چند برابر نرخهاي بهره سيستم بانكي محاسبه و برآورد مي

در نتيجه بايد به جاي توجه كردن . يابد ست كه اهميت ميگذار مهمتر از نرخ بهره، نرخ ريسك ا سرمايه
گذاري  سرمايهاقتصاد و ايجاد شرايط مناسب و مطمئن براي به نرخ بهره نظر خود را به سمت امن كردن 

چنانچه . گذار بيشتر از نرخ بهره است و ايجاد امنيت اقتصادي معطوف كنيم زيرا اثر آن بر رفتار سرمايه
ريسك كمتري در آن كه ها به محلهايي حركت خواهد كرد  شور باال باشد سرمايهريسك در اقتصاد ك

  .بخشها وجود داشته باشد
اينكه نرخ تورم در سالهاي اخير   با توجه به كهگفت بايد در خصوص نرخ بهره سيستم بانكي 

به معناي  گذاري در سيستم بانكي همواره از نرخهاي بهره سيستم بانكي باالتر بوده است لذا سپرده
طبيعي و از آنجائيكه نرخ بر هر واحد سرمايه است ها  نرخ تورم منهاي نرخ سود سپرده برابر باضرري 
توان گفت كه در  شود مي خ بهره بازار محاسبه ميرن ازنرخ ريسك و نرخ تورم كسر نمودن بهره از 

  .منفي استدر شرايط فعلي بهره در سيستم بانكي طبيعي ايران نرخ 
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  مباحث تجاري» 2«فصل 
  

  نشت سرمايه به خارج از كشور

  
  مقدمه

گذاري بستگي  گذاران به دو عامل مهم ريسك و بازدهي سرمايه بطور كلي رفتار سرمايه
هرگاه . هرگاه نرخ بازدهي باال باشد جذب سرمايه و سرمايه گذاري بيشتر خواهد بود  .شديدي دارد

جريان  هادر هر يك از اين حالت. بوقوع خواهد پيوستنرخ ريسك باال باشد دفع سرمايه و فرار آن 
  .از خارج به سمت داخل يا بالعكس شروع خواهد شد) بعيت مالك آنابدون توجه به ت(حركت سرمايه 

در كشورهاي توسعه  ،بندي كنيم ي سياسي طبقههاي مالي و ريسكهاچنانچه ريسك را به دو گروه ريسك
ي هايسك مالي هستيم ولي در كشورهاي در حال توسعه ريسكيافته اغلب متوجه مسائل مربوط به ر
علت داشتن منشأ سياسي اين ريسك در . باشد ميي سياسي هاسرمايه گذاري بيشتر از گروه ريسك

ي سياسي جا افتاده در اين كشورهاست كه عمالً هاكشورهاي در حال توسعه به دليل عدم وجود سيستم
ه هر حال وجود فرار سرمايه به دليل اين پديده در كشورهاي در ب. بتواند حدود مالكيت را حفظ نمايد

شود كه فرار سرمايه از كشورهاي در حال توسعه  مينتيجه گيري و  9شود ميحال توسعه بشدت مالحظه 
  .ي سرمايه گذاري در اينگونه كشورهاستهابه دليل ريسك

داخلي و چه منشأ  اختالالت و يا ضربات سياسي در كشور مبدأ حركت سرمايه چه منشأ  
ضربات سياسي با منشأ . هر دو سبب حركت سرمايه به سمت خارج خواهد شد ،خارجي داشته باشد

ضربات . ي خارجي متقابل كشورها با يكديگر داردهاو سياست هاخارجي بستگي به نحوه ارتباط بين دولت
دارد و اينگونه ضربات به دو سياسي با منشأهاي داخلي اصوالً با محيط سياسي ـ اجتماعي كشور ارتباط 

يكي ضربات سياسي ناشي از سطوح مردم كه در طبقات پايينتر اجتماع قرار . شوند ميگروه كلي تقسيم 
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ندارند و ديگري ضربات سياسي در مركر  اي هدارند و از لحاظ قدرت سياسي و اقتصادي چندان بهر
 اي هجا افتاده نباشد هرگونه ضرب كشور ـ سياسي يك كه نظام اجتماعي ميهنگا .10قدرت در جامعه است

. سبب متالطم شدن و به خطر افتادن حقوق مالكيت در تمام سطوح هرم طبقاتي جامعه خواهد شد
هر دو منتج به فرار  ،چه به صورت ناگهاني و چه به صورت تدريجي باشد هاضربات سياسي و بحران

كه به سرعت هم خاموش شود اثرات بلند  اسييهر بحراني يا ضربه س. سرمايه از كشورها خواهد شد
  . مدت خود را در چشم انداز سرمايه گذاري و نتيجتاً فرار سرمايه خواهد گذاشت
توان به  ميبراي مثال . مسائل اقتصادي و مالي بسياري نيز در امر فرار سرمايه دخيل هستند

افزايش شدت كنترل خروج ي سنگين و چشم انداز هابحرانهاي مالي و عدم ثبات اقتصادي و ماليات
يا دوگانگي در بازار ارزهاي  هاسرمايه يا كاهش ارزش پول داخلي و پيش بيني افزايش شديد قيمت

مقاالت زيادي وجود دارد كه پديدة فرار سرمايه را از . خارجي و بسياري مسائل ديگر اشاره نمود
ات و اختالالت سياسي كه سبب كنند ولي هيچ كدام به حيطة ضرب ميديدگاه عوامل اقتصادي بررسي 

  .11پردازند ميد ننشو ميوقوع پديدة حركت سرمايه به خارج 
توان ارائه نمود و يك روش جامع و  ميبطور كلي تعريف جامع و مانعي از فرار سرمايه را ن  

ن ازه گيري و تحليل اياند  هيري آن وجود ندارد و هر محققي به سابقة خود اقدام بگ يكسان براي اندازه
ميل مسائل موجود در اندازه گيري فرار سرمايه به دليل طبيعت اين پديده است كه الزاماً . نمايد ميپديده 

  .گذارد ميبه اختفاي خود دارد و نتيجتاً ردپاي كمتر به جاي 
ي ارزي را بررسي نموده و هاسرمايه به صورت دراييقانوني ي كلي خروج ها هاين مقاله جنبدر 

 . پرداخت يمخواه سرمايهتقاالت سرمايه به طور مجمل به جريان ورود و خروج قانوني از حيث نقل و ان
در حساب تراز   ي قابل تبديل به اسعار خارجي معموالًهاجريان خروج قانوني ذخاير ارزي و دارايي

متأسفانه در اطالعات و آمار موجود در . گردد ميي كشور و موازنه ارزي بانك مركزي درج هاپرداخت
نارسائيهاي يابد  ميي ارزي كل كه توسط بانك مركزي انتشار ها هي كشور و موازنهاراز پرداختت
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اين اشكاالت به طوري است كه . نمايد ميبسياري وجود دارد كه گاهي استفاده از آنها را دچار ترديد 
داً اعداد ي قبل اين دو حساب از طرف خود بانك مركزي بررسي مجدد شده و مجدهاهر ساله ارقام سال

شوند كه جاي كنكاش  ميطوري متداخل تعريف  هااز طرف ديگر معموالً حساب. شود ميمختلفي ارائه 
ي تلفيقي سيستم بانكي هابا حساب هاماند؛ حتي ارتباط اين حساب ميدر درون آنها براي محقق باقي ن

مباحث پولي كشور برقرار توان ارتباط مباحث ارزي را به طور منظم به  ميهمخواني الزم را ندارد و ن
ي قابل تبديل به اسعار خارجي هاقانوني ذخاير ارزي و دارايي ل بررسي جريان خروجملذا مح. 12ساخت

  .تواند ابعاد مسئله را روشن نمايد مين  دقيقاً هابا استفاده از حساب تراز پرداخت

  جريان خروج قانوني سرمايه
تراز حساب . شود ميتشكيل  اي هسرماياز دو حساب اصلي جاري و  هاحساب ترازپرداخت

ي انتقالي به داخل يا خارج را بيان هاخالص صادرات و واردات كاالها و خدمات و پرداخت ،جاري
چنانچه صادرات در اين حساب بيشتر از واردات باشد اين حساب با مازاد تراز جاري مواجه . نمايد مي

ات باشد تراز جاري منفي شده و با كسري مواجه چنانچه واردات بيش از صادر ،خواهد بود و بالعكس
چنانچه تراز تجاري منفي باشد به معناي اين . باشد ميتراز ن  اين حساب هميشه و لزوماً  طبيعتاً. خواهد بود

تسويه   ي خارجي كشور بايد به خارج منتقل شده باشد تا اين حساب عمالًهااست كه مبالغ ارز و دارايي
بايد مبلغ كسري ناشي از خريد واردات به طوري به صاحبان خارجي آنها  به عبارت ديگر. گردد

. باشد مي هاحساب سرمايه است كه جزء ديگر حساب ترازپرداخت ،ن كسرياي  هراه تسوي. پرداخت شود
ي الزم در حساب سرمايه جبران هابايست كسري حساب جاري را از طريق پرداخت ميبدين ترتيب 

ي خارجي هاجهت حفظ پرداخت ،نچه معاملة ديگر در حساب سرمايه ملحوظ نشودبراي مثال چنا. نماييم
اخذ وام از   سرمايه در حساب سرمايه از طرق مختلف مثالً ،بايد به همان ميزان كسري حساب جاري

در داخل كشور  ،خارجي انخارج يا كاهش ذخاير ارزهاي خارجي يا اعطاي اجازه به سرمايه گذار
مبين خالص نقل و انتقال كاالها و خدمات و   ي جاري و سرمايه عمالًهاتراز حساب اين دو. وارد نمود

  .باشد ميسرمايه ميان يك كشور با جهان خارج 
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نشان دهندة اين موضوع است كه خالص  ،چنانچه ترازهاي جاري و سرمايه هر دو مثبت باشند
يافته و سرمايه و ذخاير خارجي  حجم كاالها و خدمات ناشي از مبادله با خارجيان در كشور افزايش

 هانيز مثبت بوده و داللت بر مازاد پرداخت هاكشور نيز فزوني يافته است و از اين بابت تراز پرداخت
عكس عمل فوق اتفاق اقتاده و تراز  ،دنچنانچه دو حساب جاري و سرمايه كسري داشته باش. نمايد مي

تراز  ،باشد  يفنمديگر چنانچه تراز حساب جاري  از طرف. نيز با كسري مواجه خواهد بود هاپرداخت
حساب سرمايه مثبت مؤيد اين امر است كه ذخاير خارجي كشور جهت واردات كاال رو به نقصان است 

  .و بالعكس
در ايران از نواقص بسيار زيادي برخوردار  هامتأسفانه همانطور كه ذكر شد حساب تراز پرداخت

براي مثال ميزان . ر حساب سرمايه منعكس گرديده استاست كه بيشتر مشكالت موجود آن د
بايست در  مي  ي خارجي كشور عمالًهابدهي  استقراض از منابع خارجي و ورود و خروج سرمايه و نتيجتاً

  .كه اينطور نيست حساب سرماية كشور به وضوح درج شده باشد
حيحي از ارقام حساب استنباط ص ،گرديد ميكه توسط بانك مركزي تهيه  يبا توجه به جداول

توان دريافت نمود به طوري كه رقم حساب سرمايه در سال  ميي دولت به كشورهاي خارجي نهابدهي
باشد كه با توجه به رقم افزايش بدهي خارجي ايران در سال  ميميليون دالر مازاد  4699حاكي از  1371

و  1.500 ،2.500نظير  ميخصوصي ارقا از طرفي ارقام انتقاالت. رسد ميمورد نظر چندان مرتبط به نظر ن
نمايد كه قابل  ميگزارش  1372تا  1368ي هاميليون دالر را به طور ثابت و يكنواخت براي سال 2.000

ي اقتصادي هاو گزارش ها هاز طرفي با مقايسه ارقام در حساب سرمايه ارقام جداول ترازنام. تأمل است
دو ميليارد   ي مورد بحث گاهاًهاب سرمايه در سالخالص حسا ،بانك مركزي 1372و  1369سالهاي 

توان ارزيابي نمود كه جريان سرماية  مينتيجتاً با اين ارقام در حساب سرمايه عمالً ن. دالر اختالف دارند
لذا تجديد . ي خارجي چگونه استهاو بدهي هاخارجي چگونه اتفاق افتاده و وضعيت ما از لحاظ دارايي

 . ام منتشره بسيار حائز اهميت استنظر بانك مركزي در ارق

همانطور كه ذكر آن رفت تراز حساب جاري مبين ميزان فزوني واردات بر صادرات يا بالعكس 
  .بايست سبب مازاد يا كسري داراييهاي ارزي خارجي كشور شود اين فزوني يا نقصان مي باشد؛  مي

را  1372تا  1352ي سالهاي تراز پرداختهاي كشور براو سرمايه جاري  هايجدول تراز حساب
 . دهد نشان مي
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  )ميليون دالر( تراز جاري و تراز سرمايه به قيمت جاري
  جمع تراز جاري و تراز سرمايه  تراز سرمايه تراز جاري  سال

1352  
1353  
1354  
1355  
1356  

3555  
11793  

4360  
7660  
2816  

2180-  
4699-  
3471-  

78-  
1449  

1375  
7094  

889  
6876  
4265  

1356-1352 30184  9685-  20499  
1357  
1358  
1359  
1360  
1361  
1362  

104  
11968  

2438-  
3496-  
5723  

358  

1362-  
2189-  
6077-  

232  
2666-  

16  

1258-  
9779  
8515-  
3264-  
3057  

374  
1362-1357 12219  12046-  173  
1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1370  
1372  

414-  
426-  

5155-  
2090-  
1869-  
2691-*  
2173-*  

11448-*  
8504-*  
5265-*  

2507-  
1512-  
2172  
1068  

29-  
3261  

295  
6032  
4699  
5565  

2921-  
1938-  
2983-  
1022-  
1898-  

570  
1878-  
5416-  
3805-  

300  
1372-1363 40035-  19044  20991-  

ميليون دالر در  1500و  2000 ،2000 ،2500 ،2500ارقام انتقاالت خصوصي كه به ترتيب  1372تا  1368ي هابراي سال* 
علت اين عمل تطبيق ارقام اين حساب در . آورده شده است از حساب جاري كسر گرديده است هاجداول تراز پرداخت

 .باشد ميانتشارات مختلف بانك مركزي 

 



 ن اقتصاديكال هايمسائل سياستگذاري    50

 

  )ميليون دالر (  رمايه به قيمت ثابتتراز جاري و تراز س
تراز جاري به قيمت  سال

  1374ثابت سال
تراز سرمايه به قيمت

  1374ثابت سال 
جمع تراز جاري و تراز سرمايه 

  1374به قيمت ثابت سال
1352  
1353  
1354  
1355  
1356  

13868 
40229  
13291  
21519  

6881  

8504- 
16029-  
10581-  

2202-  
3540  

5364  
24199  

2710  
19317  
10421  

1356-1352 95787 33776- 62011  
1357  
1358  
1359  
1360  
1361  
1362  

237 
24982  

4547-  
5924-  
9019  

537  

3106- 
4569-  

11334-  
393  

4201-  
24  

2869-  
20413  
15881-  

5531-  
4818  

561  
1362-1357 24304 22794- 1510  
1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1370  
1372  

592- 
586-  

6931-  
2733-  
2375-  
3272-  
2529-  

12778-  
9155-  
5513-  

3585- 
2081-  
2921  
1397  

37-  
3965  

343  
6733  
5058  
5828  

4177-  
2667-  
4010-  
1336-  
2412-  

693  
2186-  
6045-  
4097-  

315  
1372-1363 46464- 20542 25922-  
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همانگونه كه از . نمايد ارائه مي 1374اطالعات همين جدول را به قيمت ثابت سال  دومجدول 
تراز حساب جاري مثبت بوده و طي پنج سال متجاوز از  1356تا  1352پيداست از سالهاي  زيرجدول 

هاي  و بدون احتساب ارزش بهره 1374اين رقم به قيمت ثابت سال . ميليارد دالر مازاد داشته است 30
تراز حساب جاري همه ساله منفي بوده و  1372تا  1363از سال  .شود ميليارد دالر مي 24متعلقه بالغ بر 

ميليارد دالر  46بالغ بر  1374دهد كه به قيمت ثابت سال  ميليارد دالر كسري را نشان مي 40حدود 
ضوع است كه جريان نقل و ارقام اخير مبين اين مو. دارد كسري انباشته در حساب جاري را اشعار مي

در شش . انتقال سرمايه خارجي قبل از انقالب به طرف داخل كشور و به ميزان بسيار زياد بوده است
ايم ولي از سال  هاي خارجي به داخل بوده سال اول انقالب دچار نوساناتي در جهت حركت سرمايه

در بزرگي ارقام كسري . باشيم ي ميهاي ارزي و داراييهاي خارج به بعد مواجه با خروج سرمايه 1363
با  1374شود كه ميزان كسري انباشته به قيمت ثابت سال  اين موضوع اشاره مي  اين سالها فقط به  انباشته

ارقام به قيمت  .نمايد كل كشور برابري مي 1372و  1371، 1370مجموع صادرات نفت و گاز سالهاي 
  .محاسبه شده است OECDي شاخص هزينة زندگي كشورها اب 1374ثابت سال 

براي  پرداختبررسيهاي فوق فقط خالص جريان خروج قانوني داراييهاي خارجي جهت 
  .استنباط نمودبيشتر توان  خروج قانوني و غيرقانوني سرمايه نمي بارةدهد و از آن در واردات را نشان مي

ي فوق تأكيد هايلتوان در صحت تحل مي اولفقط با توجه به ستون تراز حساب سرمايه جدول 
زيرا همان طور كه واضح است چنانچه كشور اقدام به اخذ وام از كشورهاي خارجي نمايد . بيشتر نمود

يابد و چنانچه  ميحساب سرمايه افزايش  ،يا خارجيان سرمايه گذاري خود را در ايران افزايش دهند
حساب  ،ج از كشور واقع شوداقدام به اعطاي وام به خارج از كشور شود يا سرمايه گذاري در خار

ن كه بعد از انقالب سرمايه گذاري ايران در خارج از اي  هبه عبارت ديگر نظر ب. يابد ميسرمايه كاهش 
لذا حساب  ،و سرمايه گذاري خارجيان در ايران نيز به همين صورت بوده تكشور بسيار كم بوده اس

بيانگر اخذ وام  ،راز حساب سرمايه مثبت استشود و در زماني كه ت ميسرمايه فقط منحصر به اخذ وام 
. از خارج از كشور بوده و زماني كه تراز حساب سرمايه منفي باشد مبين اعطاي وام به خارج است

. مؤيد همين مطلب است دومي تراز حساب سرمايه از تراز حساب جاري در جدول هاتطبيق ارقام ستون
باشد و  ميتراز سرمايه منفي  ،ساب جاري مثبت استزماني كه تراز ح ها،به طوري كه در اكثر سال

تراز جاري  ،كه صادرات بر واردات فزوني داشته 1356-1352ي هادر سال ،به عبارت ديگر. بالعكس
اقدام به اعطاي وام و سرمايه گذاري در خارج شده كه در نتيجه حساب  هامثبت است و از مازاد دريافت

باشد و منابع  ميتقريباً مسئله بالعكس  1372-1363ي هادر سال. تسرمايه را با كسري روبرو نموده اس
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تأمين واردات اضافه بر صادرات از طريق استقراض خارجي تأمين گرديده كه تراز جاري منفي و تراز 
اكثراً از طريق  1372-1362ي هان كه واردات سرمايه طي سالاي  هبا توجه ب. باشد ميسرمايه مثبت 

داللت بر تعويق كسري  1372-1363لذا مثبت بودن تراز انباشته سرمايه  ،ن شدهاستقراض خارجي تأمي
ي هاحاصل شده از فزوني واردات بر صادرات طي دورة مورد نظر دارد و تعهداتي است كه بايد در سال

ميليارد  -6/4حدوداً برابر با  1372-1363متوسط تراز جاري ساليانه براي دورة . آتي بازپرداخت شود
ميزان . دهد مياست كه به معني متوسط خروج مداوم سرمايه از ايران را در قالب ارقام ثبتي نشان  دالر

 2در اين دوره برابر  ،باشد ميمتوسط ساالنه واردات سرمايه كه غالباً به صورت استقراض خارجي 
ميليارد دالر در  -6/2هم حاكي از خروج متوسط مداوم ساالنه  هارقم تراز پرداخت. باشد ميميليارد دالر 

به همان  مميليارد دالر حساب سرمايه را كسر كني 2است كه چنانچه از آن رقم  1372-1363ي هاسال
  .هيم رسيداخو 1374ميليارد دالر متوسط خروج ذخاير خارجي از ايران به قيمت ثابت سال  -6/4رقم 

و عدم استفاده از ارقام ارائه  فوقول ادر جد هاالزم به ذكر است كه علت محاسبه مجدد تراز پرداخت
ي بانك هاحذف خطاهاي آماري و ارقام مربوط به تعديالت زماني در حساب ،شده توسط بانك مركزي

  .13مركزي بوده است

  خروج غير قانوني سرمايهجريان 
خارج از كشور به اشكال مختلفي را داراست از جملة اين اشكال به خروج غير قانوني سرمايه 

جات و  هاي نقدي به شكل قاچاق ارز، كاال، جواهرات و اشياء قيمتي و عتيقه روج سرمايهتوان به خ مي
در مورد اين اشكال نقل و انتقاالت سرمايه عمالً . التفاوت پيمانهاي ارزي اشاره نمود بازنگرداندن مابه

. ر دست نيستهيچگونه آمار ثبتي وجود ندارد و آمار دقيقي از ميزان اين خروج غير قانوني سرمايه د
ها همگي به صورت زير زميني عمل نموده و سعي بر از بين بردن هرگونه ردپاي  زيرا عامالن اين رويه

  .دننماي احتمالي در مورد فعاليت خود مي
در مورد ميزان فرار ارز  هيچ گونه آمار رسمي. باشد هاي خروج سرمايه قاچاق ارز مي يكي از راه

چنانچه فرض . 14انجام شده در اين بخش بيشتر جنبة مقدماتي دارند مشاهده نشده است و برآوردهاي
به بعد به  1365ارز در سالهاي  در بازار غير رسمي كنيم كه ارزي كه بانك مركزي به صورت غير رسمي

                                                           
خالصه و همچنين  ايران براي سالهاي مختلف گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي: بهنگاه كنيد  13

  . تحوالت اقتصادي كشور براي سالهاي مختلف، بانك مركزي جمهوري اسالمي
ارت امور ، معاونت امور اقتصادي، وز)ايران با نگاهي به(فرار سرمايه، علل و آثار اقتصادي آن ، 1369كرمي قهي،  14

  .اقتصادي و دارائي
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الاقل حدسي در مورد  متواني مي. فروش رساند، همگي از كانالهاي غير بانكي به خارج منتقل شده باشد
ارقام درآمدهاي حاصل از فروش ارز را براي زير جدول . رقانوني ارز داشته باشيمميزان خروج غي

اينكه ارقام دالري فروش ارز توسط بانك مركزي در   با توجه به. نمايد سالهاي مختلف مشخص مي
مشخص نبود، لذا از ارقام ريالي منتشره در حساب درآمدهاي دولت و نرخ دالر در  بازار غير رسمي

جدول حاكي اين ارقام . استفاده شد جهت برآورد ميزان فروش ارز در بازار غير رسمي  ر رسميبازار غي
باشد كه به طور  مي  در بازار غير رسمي 1372-1365از فروش حدود ده ميليارد دالر ارز در سالهاي 

  . دهد ميليارد دالر تزريق ارز در اين بازار را نشان مي 3/1متوسط براي هر سال رقم 
  

  لسا

درآمد حاصل از
فروش ارز در 
  بازار غيررسمي

  )دالر ميليارد(

ميانه نرخ
دالر در بازار 
 غيررسمي

  )ريال(ارز 

برآورد ميزان دالر 
فروخته شده در 
 بازار غير رسمي

  )ميليون دالر( 

برآورد ميزان دالر 
فروخته شده در بازار غير 

 به قيمت ثابت سال  رسمي
  )ميليون دالر( 1374

1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1370  
1372  

- 
-  
9/17  

87  
5/141  
3/744  
8/2256  
7/2510  
5/4077  

4775  

550 
561  
666  
948  
942  

1137  
1321  
1356  
1460  
1736  

- 
-  

27  
92  

150  
655  

1708  
1852  
2793  
2750  

-  
-  

36  
120  
191  
796  

1988  
2067  
3006  
2880  

1372- 1365 7/14.610  10.027 11.084 
  

اين رقم به صورت ارز قاچاق به خارج از   توان در نظر گرفت كه اس فرض مذكور ميبراس
از روش ديگري بدست  1356-1359 قهي براي چهار سال  كه كرمي رقمي. كشور خارج شده است

اين  ارائه شده در ميليارد دالر است كه تأييدي به رقم  1/1آورده است، به طور متوسط ساالنه حدود 
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 چنانچه. باشد ميليارد دالر ارز از طريق كانالهاي غير بانكي مي 3/1بر خروج متوسط ساالنه مقاله مبني 
 11بالغ بر  1372- 1356محاسبه نماييم، رقم خروج ارز طي سالهاي  1374اين رقم را به قيمت ثابت سال  

  .بودميليارد دالر در سال خواهد  4/1شود كه متوسط ساالنة آن برابر با  ميليارد دالر مي
گزارشات مستندي از آمار . باشد هاي ديگر خروج غير قانوني سرمايه، قاچاق كاال مي از رويه

، حدود دو سوم از 15شرهتمن  طبق آمارهاي رسمي. ميزان قاچاق كاال به صورت مدون وجود ندارد
درصد از صادرات زيره و دو سوم صادرات پسته به صورت قاچاق  90صادرات فرش كشور و حدود 

مقدار فرشهاي ايراني كه فقط در بازارهاي آلمان به فروش رفته  1368در سال . ال صورت گرفته استكا
است، حدود يك ميليارد دالر بوده در صورتي كه كل ميزان صادرات فرش كشور به تمام جهان از 

  . ميليون دالر گزارش شده است 345طريق قانوني در همان سال، 
صادرات را به عنوان معياري براي قاچاق كاالهاي سنتي و  دو سوم از نسبتچنانچه همين 

كشاورزي در نظر بگيريم، با استفاده از اقالم ارزش صادرات گمركي كشور در مورد كاالهاي سنتي و 
توانيم برآوردي هرچند كلي از ميزان ارزش صادرات كاال به صورت قاچاق به دست  كشاورزي مي

درصد ارزش صادرات كاالهاي سنتي و كشاورزي  80بيش از الزم به ذكر است كه حدود . آوريم
  .باشد فرش و پسته مي

ميزان ارزش صادرات گمركي كاالهاي سنتي و كشاورزي را در سالهاي بعدي جدول   
هاي تازه و خشك، پوست و چرم،  االهاي سنتي و كشاورزي شامل فرش، ميوهك .دهد مختلف نشان مي

ه و ساير كاالهاي طبقه بندي شده در زمره كاالهاي سنتي و كشاورزي خاويار، روده، كتيرا، زيره، پنب
براساس نسبت دو سوم برآورد ميزان قاچاق كاالهاي سنتي و كشاورزي به قيمت جاري و به . شود مي

كل ميزان قاچاق  1374به قيمت ثابت سال . در همان سال جدول آورده شده است 1374قيمت ثابت 
شود كه به طور  مي 1372-1363سال  10ميليارد دالر قاچاق براي دوره  27كاالهاي اين طبقه حدود 

اين ارقام به قيمتهاي جاري همان سالها . گردد ميليارد دالر قاچاق ساالنه را شامل مي 7/2متوسط حدود 
  .شود ميليارد دالر مي 3/2ميليارد و  23به ترتيب برابر با 

  
  
  

                                                           
، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور )ايران با نگاهي به(فرار سرمايه، علل و آثار اقتصادي آن ، 1369كرمي قهي،  15

  .55-56اقتصادي و دارائي، صفحات 



   55  فصل دوم   باحث تجاريم

 

  سال
صادرات گمركي
كاالهاي سنتي و 

  )ميليون دالر( زيكشاور

 برآورد ميزان قاچاق
  )ميليون دالر(

برآورد ميزان قاچاق 
قيمت ثابت سال  به

  )ميليون دالر( 1374
1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1370  
1372  

295 
371  

7/780  
7/990  
3/770  
4/894  
4/1038  
4/1937  
6/1995  
1/2516  

590 
742  

1561  
1981  
1540  
1789  
2077  
3875  
3991  
5032  

844  
1021  
2099  
2591  
1957  
2176  
2418  
4325  
4296  
5269  

1372- 1363 11589 23178 26996 
  
گيرند، بسيار زياد  قاچاق كاالهاي ديگر كه در زمره كاالهاي سنتي و كشاورزي قرار نمي  

كه  يبعدبراي مثال جدول . توان از اطالعات منتشره استخراج نمود بوده ولي عمالً ارقام صحيحي نمي
. قهي استخراج شده، داللت بر وسعت ميزان قاچاق كاالهاي مختلف دارد  رميكگزارش  57از صفحه 

  . اند اينگونه كاالها صادر يا وارد شده  توان مشخص نمود كه ولي متأسفانه با اطالعات موجود نمي
گرانبهاي قاچاق كاالهاي عتيقه و اشياي نفيس تاريخي شامل انواع ظروف سفالي و فلزي، كتب 

خطي، تابلوهاي نقاشي و انواع كاالهاي مشابه كه از قدمت تاريخي برخوردارند و برخي از آنها در نوع 
پذيرد كه در  خود بي نظير و قابل قيمت گذاري به صورت متعارف نيستند، نيز به مقدار زياد صورت مي

  .اين مورد نيز ارقام مشخصي در دست نيست
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  1366: ايران در حوزه استحفاظي ژاندارمري ) باستثناي مواد مخدر(كشفيات كاالهاي قاچاق 
  مقدار  واحد   نام كاال مقدار واحد نام كاال مقدار واحد  نام كاال

 راديو،تلويزيون
  ويدئو

توتون، 9409 دستگاه
  تنباكو

  5583004  پاكت  سيگار  20251 كيلوگرم

  3741  دفترچه  كاغذسيگار  131613 كيلوگرم چاي 83 دستگاه  يخچال
مشروبات  4574 كيلوگرم ناس 359 دستگاه  چرخ خياطي

  الكلي
  1819  بطري

  4851  دست  ورق بازي 35 كيلوگرم طال 555 دستگاه  اطو برقي
  306547  قالب  صابون 70 عدد سكه طال 53 دستگاه  جاروبرقي

مترمر  پارچه 66 كيلوگرم سكه نقره 299 دستگاه  ماشين حساب
  بع

617228  

ماشين لباس 
  شويي

  41160  جفت  كفش 88 عدد سكه نقره 81 دستگاه

  227214  ثوب  ملبوس  1457469 كيلوگرم قندوشكر 274 دستگاه  دوربين
غله و 21 دستگاه  چرخ گوشت

  حبوبات
وسايل   1356076 كيلوگرم

  آرايشي
  226432  عدد

انواع   392922 كيلوگرم روغن 8 دستگاه  آبميوه گيري
  كمپوت

  5072  قوطي

  65519  جفت  جوراب  29918 كيلوگرم زمو 21 دستگاه  پنكه
 انگشتر، 1512 كيلوگرم نارنگي 717 دستگاه  فالكس

  غيره و طال
  285  حلقه

دستمال و 175 دستگاه  تلفن
  روسري

  7288  حلقه  نوار ويدئو  88382 تخته

پتو و 27463 دستگاه  ساعت
  روتختي

      4714 تخته

روميزي 18502 دستگاه  فندك گازي
  ديواركوب

      349 تخته

      2224 تخته روبالشي 13299 دستگاه  اسباب بازي
      4389 تخته فرش 3 دستگاه  كولر
 ،1368، تيرماه 9 شماره بودجه مركز آمار ايران، هاي آمار و ايران، اقتباس از فصلنامه تازه هوري اسالميمژاندارمري ج: مأخذ
  .16ص
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  برآورد كلي ميزان خروج سرمايه از كشور
توان به استناد آمار موجود روش محاسباتي  به جريان حركت سرمايه نمي در محاسبات مربوط

تواند به طور  دي الاقل حدود حركت سرمايه را ميردقيقي را پيمود ولي به هر حال از آنجا كه هر برآو
توان با جمع بندي ارقام به دست آمده طي مطالعات مختلف الاقل به  تقريبي مشخص نمايد، لذا مي

ديگر اي از موارد مطروحه در مقاالت  خالصه زيرجدول . ز ميزان خروج سرمايه رسيدتقريبهايي ا
سرجمع ارقام به دست آمده تنها شامل كسري ناشي از تراز جاري، خروج . نمايد را ارائه مي 16نويسنده

جات و  ق كاالهاي تجاري ديگر و عتيقهاارز و قاچاق كاالهاي سنتي و كشاورزي و بدون احتساب قاچ
ميليارد  6/7برابر با   الهاي نفيس و همچنين بدون احتساب ارزش خروج افراد متخصص است به رقميكا

 1363-1372اي كشور ناشي از خروج سرمايه طي سالهاي  دالر متوسط كاهش ساالنه ذخاير سرمايه
قم اين رقم با احتساب قدرت خريد پول خارجي در هفت كشور بزرگ صنعتي ما را به ر. خواهيم رسيد

  .رساند مي 1374ميليارد دالر خروج سرمايه به صورت متوسط ساالنه به قيمت ثابت سال  7/8ساالنه 
از درآمدهاي نفتي كشور در هر سال به  به عبارت ديگر اين رقم حاكي از آن است كه نيمي  

هاي چنانچه بتوان ميزان خروج غير قانوني كاال. نمايد صورتهاي مختلف از كشور به خارج نشت مي
افراد متخصص در خارج از كشور   جات و ساير كاالها را همراه با ارزش استخدامي نفيس و عتيقه

شود و لزوم توجه به آن  برآورد نمود و به ارقام اخير اضافه نماييم، بر اهميت مسئله به شدت افزوده مي
  .نمايد را به طور خيلي اكيد روشن مي

  )ميليارد دالر( 1363-1372طي سالهاي  ساليانهبرآورد كلي ميزان خروج متوسط 
 1374به قيمت ثابت به قيمت جاري مجراي خروج

 كسري ناشي از تراز جاري
  خروج ارز

  قاچاق كاالهاي سنتي و كشاورزي

4- 
3/1-  
3/2-  

6/4-  
4/1-  
7/2-  

  -7/8 -6/7 جمع
 كاالهاي ديگرجات وعتيقهقاچاق

  فرار مغزهاارزش دالري 
 ؟
  ؟

  ؟
  ؟

                                                           
  .اند اغلب آنان در همين كتاب آورده شده 16
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  رمايهعلل خروج س
اي از آنها اقتصادي بوده و باقي آنها  افتد كه دسته حركت سرمايه در اثر علل متعددي اتفاق مي

تحقيقات . شود به دليل عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي موجب جابجايي سرمايه در بين كشورها مي
باشد و باقي  يزيادي در اين موضوع صورت گرفته است ولي مسئله كلي كه در كشور ما حائز اهميت م

متغيرها را تحت تأثير خود قرار داده است شرايط موجود در عدم امنيت مالكيت سرمايه و بازدهي آن 
به تشريح راجع به اثر عدم امنيت اقتصادي در افزايش نرخ ريسك ت ديگر در مقاال. است

 ت مزبورحث در مقاالاز نتايج مورد ب. شود گذاري و نهايتاً افزايش هزينه و كاهش سود بحث مي سرمايه
ه چه در حال و چه در ياين است كه هرگونه اختالل در بازدهي سرمايه يا احتمال سلب مالكيت سرما

اين اختالالت در بازدهي يا احتمال صدمه . گذاري خواهد شد آينده، سبب افزايش نرخ ريسك سرمايه
دت رويه در حسي، عدم وجود وتواند از نابسامانيها و عدم تثبيت سيا به مالكيت اصل سرمايه، مي

به . منبعث شودو مراكز تصميم گيري و قانونگذاري تصميمات اتخاذ شده و تشتت آراء مسئولين 
عبارت ديگر چنانچه قوانين و مقرارات موضوعه به هر نحوي سبب سلب حقوق مالكيت افراد گردد، 

كاهش نرخ بازدهي سرمايه، افزايش ريسك از طريق . افزايش ريسك سرمايه را بدنبال خواهد داشت
تر در خارج از كشور كه به دليل پايين بودن نرخ ريسك از  سبب حركت سرمايه به مأمنهاي مطمئن

طرح نظريات مختلف و ايجاد نگرانيها در . سطح باالتري از بازدهي سرمايه برخوردار هستند، خواهد شد
وجود كنترلهاي . دنبال خواهد داشت نحوة فعاليت بخش خصوصي خود نيز انگيزه حركت سرمايه را به

اي به نحوي كه در ايران مطرح است، مثالً با اعمال سياستهاي  كنترل بازار و دخالت  ارزي، سرمايه
گذاري كاالها و كنترل مداوم موجودي كاالها در انبار و تروريست خواندن سرمايه  دولت در قيمت

نمايند، يا  ز سياستهاي قيمتي دولت تخطي ميداران و اعالم مجازات شديد در مورد افرادي كه ا
، تنظيم مقررات در مورد مصادرة اموال آنان  قاچاقچي تلقي كردن معامله كنندگان بازار ارز غير رسمي

توان توقع داشت كه فعاليت بخش خصوصي به سمت  آن هم به طور ناگهاني و يك شبه، چطور مي
  ؟!نمايد   سرمايه گذاري فيزيكي در داخل كشور جهت گيري

شود؛ ولي چيزي  منجر تثبيت قيمتها به اينگونه سياستها  بسياري از  به نظر برسد كهاينطور شايد 
حتي اگر اعمال اين سياستها بتواند در كوتاه مدت اثرات مثبتي از لحاظ اين است كه كه پرواضح است 

كشور و سست نمودن     كاهش قيمتها در اقتصاد بوجود آورد، در ميان مدت سبب خروج سرمايه از
از جمله متغيرهاي . ي در بلند مدت خواهد داشتترعرضه در اقتصاد خواهد شد كه آثار زيانبار

 .استشود، دوگانگي در بازار ارز  اقتصادي كه صريحاً سبب خروج مداوم سرمايه به خارج از كشور مي
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شود و بالعكس باال  مايه مي، خود موجب خروج سر پايين نگاه داشتن نرخ ارز خارجي به طور رسمي
 هايافزايش قيمت. خارجي، سبب جريان ورود سرمايه خارجي به داخل خواهد شد اسعاربودن نرخ 

پايين . داخلي و كاهش قيمتهاي خارجي جريان حركت سرمايه را به سمت خارج افزايش خواهد داد
پايين بودن سطح دستمزد . شود نگاه داشتن نرخ بهره بانكي نيز از عوامل خروج سرمايه محسوب مي

براي افراد متخصص و عدم تأمين شرايط شغلي و محيطي مناسب، در خروج متخصصين بسيار حائز 
  .اهميت است و سبب فرار مغزها خواهد شد

بطور كلي در جهت تغيير جهت جريان حركت سرمايه به داخل، لزوماً دولت بايد بر مبناي   
تگذاري خود تجديد نظر نمايد؛ تا با خروج مداوم منابع موارد خالصه مذكور در فوق، در سياس

هاي انساني و داراييهاي خارجي كه در طول  يكي از راههاي بازگرداندن سرمايه. اي مقابله نمايد سرمايه
هاي  ئن در مورد مالكيت و حقوق افراد و سرمايهمسالهاي گذشته واقع شده است، ايجاد حريمهاي مط

د، ولي نشو قانوني مخصوصاً در قانون اساسي اين موارد به خوبي تصزيح مي گرچه از لحاظ. آنان است
چنانچه بتوان در اثر اعمال سياستهايي نظير عفو . در اجرا، مشاهدات حكايت از خالف آن را دارد

 دشاي. ايشان  جهت ورود به كشور داده شود  ايرانيان مقيم خارج از كشور، تضمينهاي كافي به  عمومي
. ايشان، چه انساني و چه به صورت داراييهاي آنان ايجاد نمود  هايي جهت واردات سرمايه گيزهبتوان ان

. 17شود ميليارد دالر برآورد مي 600هاي ايرانيهاي مقيم آمريكا حدود  براساس گزارشات منتشره سرمايه
هزار نفر آنان  200ميليون از افرادي كه حدود  2بر اساس گزارش وزير اطالعات تعداد حدود همينطور 

كه اغلب آنان عالقمند به زندگي در موطن  18دنباش از مغزهاي متفكر هستند مقيم خارج از كشور مي
، مانع از بازگشت خود و آنهاخود هستند و فقط توهمات مختلف و ترس از عدم برخورد مناسب با 

هاي ايرانيان  جذب سرمايه چنانچه بتوان با زمينه سازي الزم اقدام به. سرماية آنان به كشور شده است
توان اميد داشت كه وضعيت تراز پرداختها بهبود يافته، نرخ اسعار  مقيم خارج از كشور نمود، مي

  .خارجي متعادل و با ثبات شده و نيروي متخصص در كشور فزوني يابد
  

                                                           
  .يون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالميبه نقل از عضو كميس 12/6/1381ابرار اقتصادي روزنامه  17
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  فرار مغزها از ايران

  
از كشورهاي   »مغزها فرار«ها تحت عنوان  يكي از طرق مختلف جريان خروج قانوني سرمايه

اين مضمون است كه   مفهوم سرمايه انساني به. پذيرد رهاي توسعه يافته صورت ميوتوسعه نيافته به كش
براي تربيت افراد متخصص سرماية زيادي از بدو دوران آموزش ابتدايي تا پايان تحصيالت عاليه صرف 

. شوندهاي مختلف به درجات تخصصي نائل  رشتهعلوم در شود؛ تا افراد مورد نظر از لحاظ فراگيري  مي
سرمايه «اي تحت عنوان  به عبارت ديگر يك سرمايه گذاري بلند مدت براي ايجاد يك كاالي سرمايه

پذيرد تا يك فرد قابليتهاي زيادي را دارا شود و ميزان بازدهي وي چندين برابر  صورت مي» انساني
، كل سرمايه گذاريهاي قبلي انجام شده در مورد با خروج هر يك متخصص از كشور در نتيجه. گردد

صي متداول نيست؛ زيرا ابراي محاسبة اين گونه خروج سرمايه محاسبات خ. شود او با خودش خارج مي
گيرند كه  شوند و متخصصين در زمرة كاالهاي همگن قرار نمي در اين امر كيفيتها به شدت مطرح مي

از طرفي با همين شرايط اطالعات و  .تي قيمت گذاري نموداي آنها به راح بتوان روي ارزش سرمايه
فقط . اي در مورد ميزان ورود و خروج افراد متخصص به و از كشور در اختيار نيست آمار ثبت شده

بررسي كوتاهي در تركيب و روند اشتغال در حرف تخصصي خواهيم داشت كه در مجموع مبين عدم 
   .تتوانايي كشور در جذب متخصصين بوده اس

توان به كار گرفت، آمار تعداد استادان و دانشياران  مهم ترين شاخصي كه در اين بخش مي
ها  آيد، تعداد استادان و دانشياران تمام وقت دانشگاه برمي زيرهمانطور كه از جدول . باشد ها مي دانشگاه

تحصيالت عاليه در و مؤسسات آموزش عالي كه با كيفيت ترين افراد از نقطه نظر سابقة دانشگاهي و 
از سالهاي قبل از انقالب  چندان بيشترباشند، در سالهاي اخير هنوز  بين كليه مدرسين دانشگاهي مي

  . باشند مين
از طرفي چنانچه فرض كنيم كه استادياران پس از طي مدت كوتاهي به درجات دانشياري و   
برخي از سالها همچنان روندي افزايشي  اين كه تعداد استادياران به جز رسند و با توجه به استادي مي

بود كه تعداد دانشياران و استادان نيز روندي به شدت افزايشي طي كنند كه عمالً  داشته، انتظار بر اين مي
  .ستنيمشهود 
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  تعداد استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي
  تعداد استادياران تمام وقت عداد دانشياران تمام وقتت تعداد استادان تمام وقت  سال تحصيلي

1354-1353  607 1141 1648  
1355-1354  676 955 1778  
1357-1356  649 988 2012  
1358-1357  663 1047 2657  
1359-1358  604 990 2974  
1363-1362  259 654 2809  
1364-1363  288 648 3020  
1367-1366  352 683 3071  
1368-1367  374 671 3438  
1369-1368  406 786 4053  
1370-1369  438 901 4633  
1371-1370  488 940 5095  
1372-1371  516 1117 5902  
1373-1372  545 1200 6330  
1374-1373  761 1679 8375  
1375-1374  844 1666 9367  
1376-1375  907 1923 9661  
1377-1376  1000 1890 10370 
1378-1377  940 1878 10679 
1379-1378  1036 1917 12091 

  نشريات آمار آموزش عالي براي سالهاي مختلف وزارت فرهنگ و آموزش عالي: مأخذ 
مجموعة اين مطالب داللت بر عدم توانايي كشور در جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و 

به عبارت ديگر، جريان خروج . فراهم آوردن شرايط براي خروج آنها به خارج از كشور بوده است
آمارهاي متفاوتي در مورد متخصصين ايراني مشغول به . باشد ارج از كشور ميسرماية انساني به سمت خ

كار در كشورهاي توسعه يافته صنعتي باالخص در سه كشور امريكا، كانادا و انگلستان نيز مشاهده 
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بر اساس گزارش الزم به ذكر است كه . باشد شود كه دليلي بر وسعت زياد فرار مغزها از ايران مي مي
هزار  200مقايسه . 19برند هزار مغز متفكر ايراني در خارج از كشور بسر مي 200عات حدود طالوزير ا

نفر با ارقام تعداد استادان و دانشياران و استادياران شاغل در ايران بزرگي ابعاد فرار مغزها را روشن 
  .نمايد مي
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  اثر عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت

  
  مقدمه

در پذيرش موافقتنامه دور اروگوئه و عضويت ايران در سازمان  هاشايد يكي از حساسترين بحث
اثر . باشد ميجهاني اندازه گيري اثر تغيير در واردات و صادرات ايران پس از قبول مفاد موافقتنامه مزبور 

ري در متون نظعاد در تجارت خارجي از لحاظ اب اي هحذف يا كاهش تعرفه يا رفع موانع غيرتعرف
اين گفتار در بحث عملي و تطبيق آن با شرايط خاص كشور . باشد مياقتصادي داراي سابقة طوالني 

. نمايد ميي شديدي در دو دهه اخير گرديده بسيار پيچيده هاايران كه از ابعاد مختلف دچار دگرگوني
ت و با توجه به روند گذشته آن يي كه بتواند آثار عضويت ايران را در بخش صنعهالذا يافتن راه حل

در مطالعات مفصلي با استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي تالش زيادي . ارزيابي نمايد چندان سهل نيست
اين مقاله يك فرازي . بعمل آمد تا پاسخي تا حد ممكن نزديك به واقعيت به سؤال اصلي فوق داده شود

  .نمايد ميآن اشاره   از نتايج اي هبوده و فقط به شم 20از آن تحقيق

  ي صنعتهامزيت نسبي آشكار در زير بخش
بر مجموع ) صادرات منهاي واردات(شاخص مزيت نسبي آشكار بعنوان نسبت خالص صادرات 

ارقام اين شاخص از لحاظ كميت چندان . شود ميمحاسبه ) صادرات بعالوه واردات(مبادالت خارجي 
مقدار اين نسبت . كاربرد بسزايي دارد هاقام مقايسه زير بخشتواند مورد استفاده واقع شود ولي در م مين

هرچند مقدار آن در يك بخش در مقايسه با بخشهاي . تواند تغيير كند ميبين مثبت يك و منفي يك 
  .استي ديگر هاديگر باالتر باشد نشاندهنده مزيت نسبي آشكار آن بخش نسبت به بخش

ي هابخشزيراخص مزيت نسبي آشكار در تمام ي انجام شده حاكي از آن است كه شهابررسي
 1354-1373پوشاك و چرم و صنايع توليد فلزات اساسي در طي دوره  ،صنعت باستثناي صنايع نساجي

كه مزيت نسبي آشكار خود  اند هدو بخش اخير در سالهاي آخر دوره موفق شد. همواره منفي بوده است
ي ديگر هاباشد ولي همواره در بخش مييش از واردات نتيجتاً صادرات اين دو بخش ب. ثبت نمايندمرا 

  .صنعت واردات بر صادرات فزوني دارد
                                                           

، طراحي مدل اقتصاد سنجي براي تعيين روند واردات و صادرات در بخش صنعت و ارائه نتايج )1375(بيژن بيدآباد  20
سازمان . ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت  اسالمي بررسي آثار عضويت جمهوري: جم ازنفصل پ. حاصله

  .مديريت صنعتي
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ايران تصميم به الحاق به سازمان جهاني تجارت بگيرد، مذاكره كنندگان   پر واضح است چنانچه
در بايست شديداً به نفع زير بخشهايي كه مزيت نسبي بيشتري را دارا هستند چانه بزنند و اين امر  مي

از رشد سريعتري نيز برخوردار هستند بايد از حمايت و مورد بخشهايي كه مزيت نسبي باالتري دارند 
اين موضوع در مورد زيربخشهايي كه اشتغال صنعتي بيشتري را به خود . بيشتري برخوردار شود

و چرم و اين امور حمايت از دو بخش نساجي، پوشاك   با توجه به. اند نيز صادق است اختصاص داده
گيرد اگرچه نرخهاي رشد  توليد فلزات اساسي بيش از ساير بخشها در مذاكرات مورد تأييد قرار مي

وجود فرش . باشد اين دو بخش مي  اين دو بخش حاكي از عدم توجه كافي به  توليد و ارزش افزوده
ايع نساجي، شود سبب مثبت شدن مزيت نسبي آشكار بخش صن صادراتي كه از صنايع كاربر تلقي مي

باشد، حمايت  اينكه حدود ربع اشتغال صنعتي در اين بخش مي  با توجه به. پوشاك و چرم شده است
علت باال بودن شاخص مزيت نسبي آشكار در . همه جانبه توليد فرش بسيار حائز اهميت خواهد بود

هاي كالن قبلي زيربخش فلزات اساسي، وجود صادرات مس بوده است و اين امر بدليل سرمايه گذاري
بعالوه صادرات آلومينيوم در سالهاي آخر دوره افزايش يافته و سبب بهبود . باشد در بخش مس مي

  .شاخص مزيت نسبي آشكار در اين بخش شده است
  

شاخص ي صنعتهازير بخش
مزيت نسبي 

آشكار 
1373  

درصد
اشتغال 
صنعتي 
1372  

نرخ رشد 
ارزش 

توليدات 
1372-1371  

واردات
ميليون 
  ردال

صادرات 
ميليون 
  دالر

تراز 
تجاري 
ميليون 
  دالر

 پوشاك و چرم ،نساجي
  توليد فلزات اساسي

  محصوالت كاني وغير فلزي
  شيميايي،زغالسنگ،الستيك وپالستيك

  آشاميدنيها و دخانيات ،غذايي
  چوب و محصوالت چوبي

محصوالت ،آالت،تجهيزات ابزار ماشين
  فلزي

  ساير صنايع توليد
  صحافيكاغذ، مقوا،چاپ و 

7/0 
6/0  
3/0-  
6/0-  
7/0-  
8/0-  
8/0-  
9/0-  
9/0-  

4/25% 
7/10%  
2/11%  

10%  
6/13%  
9/1%  
6/23%  
3/0%  
3/3%  

2/2%-  
5/7%-  
6/2%-  
3/2%-  
6/5%-  
4/0%-  
7/9%-  
5/56%-  
6/6%-  

449  
93  

134  
1859  

873  
24  

5728  
86  

276  

2404  
359  

68  
423  
137  

3  
504  

6  
9  

1955  
266  

66-  
1436-  

733-  
21-  

5224-  
80-  

267-  

  -5609  3914  9523  -%9/1 %100 -4/0  كل صنعت
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كاهش نرخ تعرفه خارجيان بر كاالهاي صادراتي ما  ،بر اساس مفاد موافقتنامه دور اروگوئه
در اين ارتباط با . بيشتر از كاهشي خواهد بود كه ما بر تعرفه وارداتي كاالهاي آنها وضع خواهيم كرد

ه خارجيان بر كاالهاي صادراتي صنعتي ايران در مجموع حدود اتخاذ سناريوي متعارفي كه نرخ تعرف
كاهش يابد اثر الحاق به % 14ران بر كاالهاي صنعتي خارجيان حدود اي  هكاهش يابد و نرخ تعرف% 40

اين بررسي در قالب شبيه سازي بيست ساله با استفاده از . نمائيم ميسازمان جهاني تجارت را بررسي 
توانند به مستندات تحقيق مراجعه  ميمفصلي صورت گرفته است كه عالقمندان الگوهاي اقتصاد سنجي 

ن ترتيب كه اگر ايران به عضويت اي  هب. دهد ميجدول بعد خالصه نتايج شبيه سازي را ارائه . نمايند
سازمان جهاني تجارت درآيد و نرخهاي تعرفه در مجموع ارقام مذكور در فوق باشد درصد تغييرات 

  .ي صنعت از قرار ذيل خواهد بودهاتغيرهاي اصلي زير بخشمتوسط در م
  

  ي صنعتهااز الحاق بر متغيرهاي اصلي زير بخش پسدرصد تغييرات متوسط ساالنه 
تراز ي صنعتهازير بخش

تجاري 
  دالري

صادرات
  دالري

واردات 
  دالري

تراز
تجاري 
  حقيقي

مزيت 
نسبي 
  آشكار

 پوشاك و چرم ،نساجي
  توليد فلزات اساسي

  صوالت كاني وغير فلزيمح
 شيميايي،زغالسنگ،الستيك وپالستيك

  آشاميدنيها و دخانيات ،غذايي
  چوب و محصوالت چوبي

،ابزارومحصوالت آالت،تجهيزات ماشين
   فلزي

  ساير صنايع توليد
  كاغذ، مقوا،چاپ و صحافي

19/3- 
15/1-  
63/1-  
45/0-  
43/0-  
24/9-  
58/0-  
38/2-  
44/0-  

09/2 
90/2  
53/5  
48/11  
84/0  
96/9  
84/8  
25/10  

5/36  

75/1  
58/0  
33/1  
51/0  
44/0  
68/4  
60/0  
02/5  
45/0  

36/2-  
31/1-  
01/4-  
49/0-  
45/0-  
91/6-  
59/0-  
83/1-  
45/0-  

37/2-  
69/0-  
41/0-  
13/0  
02/0  
43/4-  
05/0  
44/1-  
02/0  

  11/0  -62/0  63/0 74/2 -57/0  كل صنعت
تراز تجاري  ،ه سازمان جهاني تجارتتوان دريافت كه با الحاق ب ميبا بررسي اين جدول 

به عبارت ديگر پس . شود ميي صنعتي و همچنين كل بخش صنعت از رشد منفي برخوردار هاربخشيز
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. به كسري تراز تجاري كل بخش صنعت افزوده خواهد شد% -57/0از الحاق بطور متوسط ساالنه ميزان 
  .دباش مي% -62/0اين رقم براي تراز تجاري حقيقي برابر با 
بر صادرات % 74/2افزايش خواهد يافت و در مجموع ساالنه  هاميزان صادرات كليه زير بخش

الحاق به . خواهد بود% 63/0) اسمي(اين رقم براي واردات دالري . بخش صنعت افزوده خواهد شد
سازمان جهاني تجارت سبب بهبود وضعيت زير بخش صنايع محصوالت شيميايي از لحاظ مزيت نسبي 

ن تغيير نخواهد نااز لحاظ اين شاخص متضرر خواهند شد يا شاخص آ هاشده ولي باقي بخش آشكار
گرچه  ،طبق ارقام اين جدول. بهتر خواهد شد% 11/0مزيت نسبي آشكار  ،كل صنعت ،در مجموع. كرد

نرخ رشد صادرات بيش از واردات است ليكن با توجه به سهم بسيار كم صادرات صنعتي از كل 
اين افزايش در صادرات به آن ميزان نيست كه بتواند جبران افزايش  ،)نفتي و غير نفتي(ر صادرات كشو

از طرفي الزم به ذكر است كه نرخ موزن . واردات را در اثر الحاق به سازمان جهاني تجارت بنمايد
هاي تعرفه در ايران در مقايسه با كشورهاي صنعتي در مجموع كمتر از تعرفه كشورهاي صنعتي بر كاال

به عبارت ديگر اين امر بيانگر اين موضوع است كه در ابتدا ايران نيازمند . باشد ميصادراتي كشور 
تا بلكه بتواند با كشورهاي صنعتي الاقل از لحاظ  ،ي تعرفة خود است تا كاهش آنهاافزايش نرخ

تعرفه معني  مذاكره در مورد كاهش نرخهاي ،الاقل پس از اين موضوع. ي تعرفه هم سطح شودهانرخ
  . كند ميپيدا 

توان دريافت كه علت بدتر شدن وضعيت تراز تجاري  ميي انجام شده هابا توجه به بررسي
چنانچه ما به . باشد مي هاربخشيي صنعتي فزوني بسيار زياد واردات بر صادرات در اين زهازيربخش

توان گفت كه الحاق  ميم ي صنعتي برسيهاصادرات در زير بخش وشرايطي از تعادل نسبي در واردات 
اين موضوع پيش شرط  ،به سازمان تجارت جهاني سبب بهبود وضعيت تراز تجاري صنعتي خواهد شد

در غير اين صورت الحاق به  ،باشد مياساسي در جهت بهبود وضعيت تجارت خارجي بخش صنعت 
وجه به موانع مختلف از طرفي با ت. سازمان تجارت جهاني تراز تجاري بخش صنعت را بدتر خواهد كرد

سبب كنترل كوتاه مدت صادرات و واردات  اي هبايد اذعان داشت كه گرچه موانع غيرتعرف اي هغيرتعرف
در بلند مدت واردكنندگان و صادركنندگان راههاي برخورد خاصي با آن موانع پيدا شود ولي عمالً  مي

بر اساس محاسبات انجام شده . شوند مي اين موانع كنار گذاشته شده و غيركارآمد تلقينموده و عمالً 
مجوز صدور يا : اي موانع غيرتعرفه ،ي صنعتيهاواردات زيربخشدر صادرات و چه در توان گفت چه  مي

ترين و مثمرثمرترين و مؤثرترين نحوه  طوالني ،يا محدوديت ناشي از اجازه صادرات يا واردات ورود
با توجه به ارتباط موانع . دنباش ميمزبور يربخشهاي در زصادرات و واردات  اي هي غيرتعرفهاكنترل
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را با موانع  اي هتوان موانع غيرتعرف ميو تعرفه در الگوهاي محاسبه شده واضح گرديد كه  اي هغيرتعرف
ي صنعتي بر اساس شدت اثر موانع غير هاجايگزين نمود و اين موضوع در هر يك از زير بخش اي هتعرف
به . جايگزين نمود اي هتوان نرخهاي تعرفه را باال برده و با موانع غيرتعرف ميا متفاوت است و لذ اي هتعرف

هر حال اين مباحث همگي اثرات اوليه الحاق به سازمان تجارت جهاني و نه اثرات ثانويه ناشي از 
  . دارد ميتخصيص مجدد منابع در اثر الحاق به آن سازمان را عنوان 

ه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به عنوان يك هدف ن موضوع اشاره نمود كاي هبايد ب
بلند مدت پس از شفاف كردن بازرگاني خارجي صنعت و اصالح ساختار صنعت در افزايش كيفيت و 

نتايج . كميت كاالهاي توليد شده و اختالل زدايي نظام اقتصادي صنعت همچنان قابل بررسي است
ن شرايط اي  هبيند و چنانچ ميفعلي در رقابت با صنايع جهاني ن صنعت ايران را با شرايط ،تحقيقات فعلي

تواند سبب بهبود وضعيت بازرگاني و توليد صنعتي  ميالحاق ايران به سازمان جهاني تجارت  ،بهبود يابد
از طرفي بايد اذعان داشت كه ارقام بكار گرفته شده در سناريوي اين تحقيق براساس كليت . ايران بشود

ولي اين ارقام همگي بايد  ،ي داخلي و خارجي انتخاب شدهها هجهان از لحاظ كاهش تعرفمتداول در 
توان در نياز مبرم و ضروري به بازبيني  ميبه هر حال پيام اين تحقيق را . در دور مذاكرات تعيين شوند

به توان  ميولي به طور خالصه . كليه وجوه بخش صنعت ايران و اصالح ساختار موجود خالصه نمود
  .ي كلي زير اشاره نمودها هيافت
 و  اند هي صنعتي هماهنگ و يكسو تعريف نشدهادر ايران در زيربخش اي هي غيرتعرفهاسياست

  .كنند يا الاقل با هم همبستگي و انسجام ندارند مياثر يكديگر را خنثي   اكثراً
  در ايران بسيار پايينتر از كشورهاي صنعتي است) موزون(سطح نرخهاي تعرفه.  
 با  اي هو نرخ تعرفه امكان جايگزيني موانع غيرتعرف اي هبدليل وجود ارتباط بين موانع غيرتعرف

  .افزايش تعرفه وجود دارد
 ًسبب تحديد   تخصيص ارز با نرخ پائين به معني تشويق واردات بوده و از طرف ديگر عمال

ري آن عمالً بيش از دهها ارز با نرخ بازا  ميبا توجه به تفاوت زياد نرخ رس. شود ميصادرات 
به عبارت ديگر . شود ميي تعرفه بر واردات به كاالهاي وارداتي سوبسيد پرداخت هابرابر نرخ

نرخ ارز است كه اثرات شديدتري بر واردات و صادرات دارد  ،نكتة مهمتر از تعرفه در ايران
  .در جهت تشويق واردات و تحديد صادرات است  كه در ايران عمالً
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 ابزار و محصوالت  ،تجهيزات ،صنايع ماشين آالت«و  »پوشاك و چرم ،نساجي« دو بخش
لذا توجه به روند رشد و  ،اند هاز اشتغال صنعتي را به خود اختصاص داد  ميحدود ني »فلزي

  .باشد ميفعاليت آنها از لحاظ مختلف اقتصادي بسيار حائز اهميت 
 74/2ني تجارت سبب افزايش ساالنه عضويت ايران در سازمان جها ،با حفظ شرايط موجود %

گرچه نرخ افزايش . افزايش ساالنه در واردات بخش صنعت خواهد شد% 63/0صادرات و 
 ،صادرات بيش از واردات است ولي بدليل اينكه ميزان واردات بسيار بيشتر از صادرات است

بطور متوسط  .تواند تراز تجاري بخش صنعت را به صفر برساند مياين افزايش در صادرات ن
به كسري تراز تجاري كل  % 6/0ساالنه حدود تجارت در اثر الحاق ايران به سازمان جهاني 

  .صنعت افزوده خواهد شدبخش 
 بايد اذعان داشت كه عضويت در سازمان تجارت جهاني با  ،ي انجام شدههابا توجه به بررسي

ولي . ود نخواهد آوردشرايط فعلي ساختار صنعت ايران چندان حسني براي اين بخش بوج
چنانچه صنعت ايران بتواند در شرايط رقابت با كشورهاي ديگر در عرصه بين المللي قرار گيرد 

  .توان از عضويت در آن سازمان بهره جست مي
 ن اي  هيابند و چنانچ مييج ارائه شده همگي در شرايط ساختار فعلي صنعت ايران معني انت

در مورد اثر الحاق  مياز طرفي كليه نتايج ك. ج تغيير خواهد نمودنتاي  ساختار بهبود يابد مسلماً
ي تعرفه در هابه سازمان جهاني تجارت در قالب سناريويي بررسي گرديد كه درصد تغيير نرخ

د و با ندور مذاكرات تعيين شو ربايد د هان نرخاي  هآن از قبل انتخاب شده بودند در صورتي ك
  .نيز تغيير خواهد كرد هاپاسخ) ين چنين استا  كه حتماً(تغيير اين نرخها 
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  در بازرگاني خارجي اي هناهمسويي موانع غيرتعرف

  
  مقدمه

اعتقادات  ،استاندارد ،در مورد كاالهاي خاص از ابعاد مختلف بهداشت ،با توجه به الزاماتي
اصل از بازگرداندن درآمد ح ،داخلي اتحمايت از توليد ،مالحظات اجتماعي و فرهنگي ،مذهبي

متعددي وضع گرديده  اي هموانع غيرتعرف …ي تنظيم واردات در مقابل صادرات و هاسياست ،صادرات
زير  اي هالزم به ذكر است كه مازاد بر صورت موانع غيرتعرف. 21آمده استزير كه اهم آنها در ايران در 

ر درون تصميمات مختلف نيز اشاره نمود كه غالباً د اي هبايد بر ماهيت سياسي برخي موانع غيرتعرف
براي . شود مياختالل در امر واردات يا صادرات كشورها ايجاد سبب   كند و عمالً ميمقطعي ظهور پيدا 

دهند كه  ميدر مورد مسموم بودن برخي مواد غذايي كشوري خاص انجام  هايي كه دولتهامثال تباني
براي مثال عدم . توان نام برد ميد را شو ميسبب ورشكستگي صنايع مرتبط با آن كاال در كشور مزبور 

بهداشتي تلقي كردن پسته و خرماي ايران در كشورهاي اروپايي و آمريكا و يا عدم بهداشتي معرفي 
ي بارزي ها هكردن محصوالت كشاورزي ايران در كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس از جمله نمون

المللي نيز خود طيف وسيعي  شارهاي سياسي بينتحريم صدور كاال از طريق ف. باشند ميدر مورد ايران 
براي مثال دوران تحريم اقتصادي . نمايد مياز تحوالت را در بخش بازرگاني خارجي كشورها ايجاد 

ي هاسهميه بندي. نمايد ميايران مخصوصاً در سالهاي جنگ ايران و عراق ماهيت اين موضوع را روشن 
اين . طبقه بندي نمود  اي هتوان آن را در غالب موانع تعرف يمارزي خود يكي ديگر از موانعي است كه ن

وجود . دهد ميي دولت تغيير هاتخصيص واردات را در كشورها به نفع اولويت  عمالً هاسهميه بندي
گرچه نرخ . زند ميي واردات و صادرات را بر هم هاي ارز چندگانه نيز به انحاء مختلف تخصيصهانرخ

نيست ولي اثر بسزايي در بازرگاني  اي هبوده و غير تعرف اي هرد جزو موانع تعرفاز لحاظ عملك  ارز عمالً
ي چندگانه از شدت اثر بيشتري در تحديد يا تشويق هاخارجي دارد و اين اثر در زمان وجود نرخ

  .واردات و صادرات برخوردار است

                                                           
  :شرح مفصل اين مقاله در گزارش زير آمده است 21
، طراحي مدل اقتصاد سنجي براي تعيين روند واردات و صادرات در بخش صنعت و ارائه نتايج )1375(بيژن بيدآباد  -

سازمان . ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت  مهوري اسالميبررسي آثار عضويت ج: جم ازنفصل پ. حاصله
  .مديريت صنعتي
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   اي هي مختلف موانع غير تعرفها هگون
يا محصوالت داخلي با هدف حمايت از توليدكنندگان  محدوديت واردات به اعتبار توليدات - 1

  .داخلي
  .محدوديت واردات به لحاظ مشكالت ارزي و به منظور حفظ تعادل بين واردات و صادرات - 2
  .ي تعيين شدههامحدوديت واردات به لحاظ عدم برخورداري كاال از اولويت - 3
  .د مشابه داخلي به حد كافييممنوعيت واردات به لحاظ تول - 4
  .ت واردات به لحاظ تجملي يا لوكس بودن يا غير ضروري بودن كاالممنوعي - 5
  .ممنوعيت واردات به لحاظ مبدأ يا به اعتبار كشور مبدأ - 6
كهنه بودن كاال مثالً الياف (يا ) مستعمل بودن كاال(ممنوعيت واردات به لحاظ كيفيت كاال  - 7

  ).كهنه
مثالً كاالهايي كه با عالئم تجاري و ( ممنوعيت به لحاظ اغفال خريداران در ارتباط با مبدأ كاال - 8

  ).شود مينام كارخانجات معروف يا كشورهاي خاص عرضه 
  .ممنوعيت به موجب قوانين خاص - 9

  .مقدس اسالم به اعتبار مصرف كاال وضع شده تعييي كه طبق شرهاممنوعيت -10
  :الزامات قانوني واردات شامل  -11

 ثبت سفارش كاال در وزارت بازرگاني.  
 در بانك ثبت سفارش كاال.  
 رانياي هي بيمهابيمه باربري نزد شركت.  
 كارت بازرگاني.  
 كارت اقتصادي.  
 توديع وديعه براي واردات.  
 ي صنعتي و غيرهها هوزارتخان ها،مقامات دولتي نظير بانك هالزام به ارائه گواهي بازرسي ب.  
 اخذ گواهي استاندارد حسب مورد.  
  اخذ گواهي بهداشت حسب مورد.  
 نطينه و غيره حسب مورداخذ گواهي قر.  
 رعايت ضوابط بانك مركزي در ثبت سفارش و موعد گشايش اعتبار و غيره.  
 پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات به بانك.  
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 پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات به وزارت بازرگاني.  
 ي توصيه شده براي واردات از لحاظ تقسيمات هارعايت روش:  

o  يا  ،صادراتي و غيره ،ي مقرر شناورهابه نرخ) بازرگاني ارز(واردات با ارز دولتي  
o  يا ،)واردات بدون انتقال ارز(واردات با ارز غير بازرگاني  
o  يا ،)پاياپاي قراردادي(واردات از محل قراردادهاي دولت با كشورهاي بيگانه  
o  يا ،)پيله وري(واردات بصورت پاياپاي مرزي 

o واردات به صورت مبادالت مرزي، يا  
o ………………….  

  :شود ميو ممنوعيت به لحاظ زير وضع  هامحدوديت ،در رابطه با صادرات -12
 محدوديت به لحاظ نياز داخلي.  
 در داخل هامحدوديت به لحاظ ممانعت از افزايش قيمت.  
 ممنوعيت به لحاظ شرعي.  
 ممنوعيت به اعتبار قوانين خاص.  
 ممنوعيت صدور اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.  

  :ادرات شامل الزامات قانوني ص -13
 قيمت گذاري كاالي صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري.  
 كارت بازرگاني.  
 كارت اقتصادي.  
 توديع پيمان ارزي براي كاالي صادراتي.  
 رعايت استانداردهاي اجباري.  
 رعايت بهداشت.  
 يا نباتي ميرعايت مقررات قرنطينه دا.  

  .اخذ مجوزهاي ورود يا صدور براي كاالي مجاز مشروط -14
ين ارزش كاالي ورودي توسط گمرك مبتني بر معيارهاي قانوني تعيين ارزش كاالي ورودي تعي -15

  .در گمرك
  .تعيين ارزش كاال بدون توجه به مستعمل بودن كاال -16
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ي صادرات و واردات صنعت شناسايي شده هامتعددي بطور مجزا در بخش اي هموانع غير تعرف
  :باشند  مياين موانع به شرح زير . است
  تواردا

  غيرمجاز - 1
  مجاز - 2
  روطشم - 3
  )دولتي(واردات ارزي با ارز بازرگاني  - 4
  )بدون انتقال ارز(واردات غير ارزي  - 5
  واردات در مقابل صادرات مجاز است - 6
  رشاحق ثبت سف - 7
 ،ثبت سفارش در بانك ،ثبت سفارش در وزارت بازرگاني ،استاندارد ،بهداشت(الزامات قانوني  - 8

  )توديع وديعه واردات و غيره
  يار محدودممنوعيت بس - 9

  كاالي مجاز بسيار محدود -10
وضع ) 4/7/1372( 1372نظير آنچه در مقررات سال (واردات غير ارزي محدود به موارد خاص  -11

نامه مقررات آئين 38موارد خاص نموده ـ ماده  شده و فقط واردات بدون انتقال ارز را محدود به
  )1372صادرات و واردات نيمه دوم 

همانند واردات از كشورهاي آسياي ميانه ( دود به موارد خاص واردات در مقابل صادرات مح -12
  )ن كشورهااي هدر مقابل صادرات كاال ب

  واردات ارزي محدود -13
  صادرات

  مجاز  - 1
  عمدتاً مشروط - 2
  )بدون محدوديت(واردات در مقابل صادرات مجاز است  - 3
  )…بهداشت،  ،استاندارد(مجوزهاي خاص  - 4
  )كشورهاي آسياي ميانه دهمانن(منتفي است واردات در مقابل صادرات بسيار محدود يا  - 5
  )يا بيشتر معمول بوده است% 30تا % 10مواردي كه تخفيف پيمان از (تخفيف در پيمان ارزي  - 6
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  پيمان ارزي - 7
قبل از صدور كاال توسط كميسيون نرخ گذاري تعيين قيمت (است  ميقيمت گذاري الزا - 8

  )شود مي
به لحاظ عدم  ،عليرغم اخذ تعهد يا پيماندر مواردي كه (پيمان ارزي تقريباً صوري است  - 9

ضرورت احراز اعتبار صادراتي بصورت جدي برقرار نبوده ولي در هر حال صدور مجوز يا ادامه 
  )نمايد ميفاي تعهدات ارزي وي اي  هصادر كننده را موكول ب ،صادرات

ن از ايفاي تعهد براي اطمينا اي هپيمان اخذ شده ولي بدون اينكه پشتوان(پيمان ارزي صوري است  -10
  )اخذ شود

  مشروط  -11
  غير مجاز -12

  بر واردات و صادرات اي هجهت اثر موانع غير تعرف -1جدول 
ايهمانع غير تعرف

  ارداتو
جهت اثر بر
  واردات

  اي همانع غير تعرف
  صادرات

جهت اثر بر 
  صادرات

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  

 )-(كاهنده
  + ) (افزاينده 
  ) -(كاهنده 

  ( + )ينده افزا
  ( + )افزاينده 
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 
  ( + )افزاينده 
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 
  ( + )افزاينده 
  ) -(كاهنده 

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

-  

  ( + )افزاينده
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 
  ( + )افزاينده 
  ( + )افزاينده 
  ) -(كاهنده 
  ) -( كاهنده

  ( + )افزاينده 
  ( + )افزاينده 
  ) -(كاهنده 
  ) -(كاهنده 

-  
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نحوه تعريف متغيرهاي كيفي در دو بخش صادرات و واردات در هريك از زير بخشهاي 
 صنعت

  نساجي، پوشاك و چرم  .1
  توليد فلزات اساسي .2
  محصوالت كاني وغير فلزي .3
  شيميايي،زغالسنگ،الستيك وپالستيك .4
  خانياتغذايي، آشاميدنيها و د .5
  چوب و محصوالت چوبي .6
   ، ابزار و محصوالت فلزيماشين آالت،تجهيزات .7
  ساير صنايع توليد .8
 چاپ و صحافي كاغذ، مقوا، .9

د كه هرگاه يك مانع از موانع فوق در سال مشخص نباش بصورت متغيرهاي دودويي صفر و يك مي
مقدار اين متغير براي آن  يك فرض شده و در غير اين صورتدر آن سال وجود داشته مقدار اين متغير 

سري  9اي در صادرات يا واردات  بدين ترتيب براي هر مانع غيرتعرفه. شود ميسال صفر در نظر گرفته 
تعريف گرديده  1338-1374براي سالهاي   ISIC زماني براي هر بخش صنعتي براساس طبقه بندي

  .است
در بخش (اي  انع غيرتعرفهعدم تغيير برخي موايجاد اشكال محاسباتي ناشي از به علت 

از . ي كه در دورة مورد نظر تغيير نداشتند از محاسبات حذف شدندموانع ،طي دورة فوق) صادرات
ولي چون  اي فوق اثرات مختلفي را بر صادرات يا واردات دارند لحاظ نظري برخي از موانع غيرتعرفه

نها را الاقل در دورة مورد بررسي و با شيوة توان اثر آ اند نمي در طول دورة مورد نظر همچنان ثابت بوده
  . دهد خالصة جهت اثر اين موانع را نشان مي زيرجدول . فعلي بررسي ارزيابي نمود

  و ارتباط آن با واردات و صادرات كاال در صنعت بازرگانيساختار موانع 
ت آثار مختلفي در كه قبالً ذكر آن رف اي هنكه وضع و يا رفع موانع مختلف غيرتعرفاي  هبا توجه ب

ن بررسي خواهيم اي  هدر اين بخش ب. جهت افزايش يا كاهش ميزان صادرات يا واردات كاال دارد
يا افزايش نرخ تعرفه اثرات هماهنگي با يكديگر در  اي ها وضع و يا رفع موانع غيرتعرفيآ هپرداخت ك

صادرات يا واردات در بخش  خواهيم بدانيم آيا تحديد ميبه عبارتي ديگر . يك بخش دارند يا خير
اين مسئله بدين معني است كه همبستگي . صنعت با وضع يا رفع موانع مختلف همسو بوده است يا خير
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اگر ضريب همبستگي بدست آمده و مقدار . ي مختلف را با يكديگر ارزيابي نماييمهاموانع با سياست
ي يكسو و يك جهت بوده و دانيم كه عملكرد سياستگذار ميضريب همسو با جداول زير بود 

منسجم بوده ي دولت در بخش مربوطه در ارتباط با تحديد يا تشويق صادرات يا واردات كاال هاسياست
  . است
  در بخش واردات اي هو تعرف اي هي مختلف غير تعرفهاعالمت ضريب همبستگي نظري سياست -2جدول

واردات 
  حقيقي

نرخ
  هفتعر

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ي هاياستس

  اي هغيرتعرف
-  + + - + + - + + + - - + - 1 1  
+  - - + - - + - - - + + - 1  2  
-  + + - - + - - - + + - 1    3  
+  - - + - - + - - - + 1      4  
+  - - + - - + - - - 1        5  
-  + + - + + - + + 1         6  
-  + + - + + - + 1          7  
-  + + - + + - 1           8  
+  - - + - - 1            9  
-  + + - + 1             10  
-  + + - 1              11  
+  - - 1               12  
-  + 1                13  
  نرخ تعرفه                 1  -
 واردات حقيقي                   1

  
  .دنده اثرات متقابل وضع يا رفع موانع مختلف را نشان ميجداول بعدي از لحاظ نظري 
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  در بخش صادرات اي هي مختلف غير تعرفهاعالمت ضريب همبستگي نظري سياست -3جدول 
صادرات 
  حقيقي

نرخ
  تعرفه

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ي هاسياست
  اي هغيرتعرف

+  - - - + + - - + + - - - 1 1  
-  + + + - - + + - - + + 1   2  
-  + + + - - + + - - + 1     3  
-  + + + - - + + - - 1       4  
+  - - - + + - - + 1         5  
+  - - - + + - - 1          6  
-  + + + - - + 1           7  
-  + + + - - 1            8  
+  - - - + 1             9  
+  - - - 1              10  
-  + + 1               11  
-  + 1                12  
  نرخ تعرفه                 1  -
  ات حقيقيصادر                   1

  
از لحاظ عملكرد با استفاده از آمارهاي جمع آوري شده براي واردات را  2جدول ، 4جدول 

ي وارداتي هابايست از لحاظ انتظار همسويي سياست ميي نه گانه صنعت ارزيابي نموده و هازيربخش
ه ي صنعتي از مقايسهاتوان در مورد صادرات زير بخش ميهمين مقايسه را . بود ميدولت قابل تطبيق 

واردات صنعتي حاكي  اي هي غيرتعرفهابررسي جدول همبستگي سياست. انجام داد 3با جدول  5جدول 
وضع يا رفع شده چندان با هم مرتبط  اي هاكثر موانع غيرتعرف ،1338-1374از اين است كه در طي دوره 

حاكي  5و  4ول ابه عبارت ديگر بررسي جد. باشند ميحتي هم جهت نيز ن هانبوده و در بسياري از حالت
تفسير . باشد ميبر واردات و صادرات صنعتي  اي هي وضع يا رفع موانع غيرتعرفهااز عدم انسجام سياست

را  اي هن صورت است كه در درجه اول رقم سطر و ستون مربوط به هر دو مانع غيرتعرفاي  هجداول ب
انچه نزديك به يك از لحاظ قدر اين رقم چن. منمايي ميانتخاب نموده و عدد سلول مربوطه را بررسي 
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عالمت . باشد ميمورد نظر  اي همطلق باشد نشان دهنده شدت همسويي يا تخالف اثر دو سياست غير تعرف
در صورت . به ترتيب در مورد واردات و صادرات يكسان باشد 3و  2اين سلول بايد با عالمت جداول 

  .دهد مياست مورد نظر را نشان  تخالف دو سي ،رت مخالف بودنوهمسويي و در ص ،يكساني
ت چندان هماهنگي با ديگر موانع ادر وارد اي هموانع مختلف غيرتعرف ،4بر اساس جدول   
نيز مطابقت  2نداشته و در اكثر اوقات با ضريب همبستگي نظري مندرج در جدول  اي هغيرتعرف

در بخش  اي هي غيرتعرفهااستداللت بر عدم هماهنگي سي ،پائين بودن اكثر ضرايب همبستگي. كنند مين
باشند كه دو مانع از لحاظ تعريفي  ميدر اكثر اوقات زماني ضرايب همبستگي باال . باشد ميصنعت 

هر دو ) بسيار محدود هاممنوعيت(و نه ) غير مجاز بودن واردات(براي مثال موانع يك . نقيض يكديگرند
ستگي آنان به شدت باال بوده و عالمت از لحاظ تعريف در خالف جهت هم قرار دارند و ضريب همب

 5و 4يا به عنوان مثال ديگر از ضريب همبستگي موانع . تطبيق دارد 2باشد كه با جدول  ميآن نيز منفي 
  .توان نام برد ميدر مورد واردات ارزي و غير ارزي 

  
  در رابطه با واردات كل صنعت اي ههمبستگي موانع غير تعرف -4جدول 

13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 
موانع 
غير 
اي تعرفه  

-0.23 -0.13 -0.24 -0.26 -0.97 0.20 0.13 0.24 0.23 0.20 -0.06 1.00 1 
0.05 0.00 0.07 -0.27 0.04 -0.03 0.00 -0.07 -0.05 -0.06 1.00  2 
0.03 0.02 0.03 0.02 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 1.00   3 

-1.00 -0.56 -0.98 0.04 -0.24 0.00 0.56 0.98 1.00    4 
-0.98 -0.57 -1.00 0.04 -0.25 0.01 0.57 1.00     5 
-0.56 -1.00 -0.57 0.02 -0.13 0.00 1.00      6 
0.00 0.00 0.01 -0.16 -0.21 1.00       8 
0.24 0.13 0.25 0.27 1.00        9 

-0.04 0.13 -0.04 1.00         10 
0.98 0.57 1.00          11 
0.56 1.00           12 
1.00            13 

  
از حدي است كه داللت بر همبستگي قواعد و مقررات  باقي ضرايب همبستگي پايينتر

است و هم شدت  2هت همبستگيها مغاير با جدول ج ،هم  به عبارت ديگر اكثراً. اي داشته باشد غيرتعرفه
ي ا انع غيرتعرفهوبسيار پايين بوده و نشان دهنده عدم همخواني و همسويي قوي سياستهاي م هاهمبستگي

  .باشد مي
مبين  4دول جاين جدول نيز همانند . براي صادرات آورده شده است 5جدول  4مشابه جدول 

  .باشد اي در بخش صادرات براي صنعت مي عدم همخواني و همسويي موانع غير تعرفه
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  در رابطه با صادرات كل صنعت اي ههمبستگي موانع غير تعرف -5جدول 
  اي عرفهت ر موانع غي  1  2 3 5 6 7 9 10  11 12

0.14  0.28 0.15 -0.14 -0.12 -0.31 0.11 -0.11  -1.00  1.00  1  
-0.14  -0.28 -0.15 0.14 0.12 0.31 -0.11 0.11  1.00    2  
0.04  -0.38 0.04 0.03 -0.07 0.08 -1.00 1.00      3  

-0.04  0.38 -0.04 -0.03 0.07 -0.08 1.00       5  
-0.10  0.23 -0.11 -0.09 019 1.00         6  
0.09  -0.35 -0.58 -0.49 1.00           7  

-0.05  0.12 -0.05 1.00             9  
-0.05  -0.10 1.00               10  
0.10  1.00                 11  
1.00                    12  
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  روند صادرات غير نفتي

  

  مقدمه
مالحظه نموداري كه . توان به چند دوره تقسيم نمود روند تحوالت صادرات غيرنفتي را مي

قبل از افزايش درآمدهاي نفتي . دهد شود ميزان صادرات غير نفتي را در چهار دهه گذشته نشان مي مي
 1344به طوري كه تا سال . ناشي از صادرات غيرنفتي بسيار پايين بود  ميزان درآمد ارزي اسمي
از افزايش درآمدهاي  اين رقم نهايتاً پس. ميليون دالر گزارش شده است 100صادرات غيرنفتي كمتر از 

روند صادرات غير  1364قالب تا سال نبعد از ا. نفتي تا قبل از انقالب حدود نيم ميليارد دالر بوده است
سال شروع سياستهاي بازسازي  1369يابد و تا سال  روند افزايش مي 1365نفتي نزولي بود ولي در سال 

تا كنون رقم  1370از سال . ميليارد دالر بودميزان صادرات غيرنفتي در حدود يك  ،و تعديل اقتصادي

با سياست يكسان  1372-1373در سال . باشد ميليارد دالر مي 5/2افزايش صادرات غير نفتي بيش از 
رسد كه باالترين رقم  ميليارد دالر مي 8/4و  7/3سازي نرخ ارز ميزان صادرات غير نفتي در حدود 
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نرخ برابري دالر به ريال براي صادرات غيرنفتي

سالهاي بعد از آن همواره رقم صادرات غير نفتي در . اشدب چهار دهة گذشته ميدر غيرنفتي صادرات 
  . باشد ميليارد دالر ميالي چهار حدود سه 

بررسي روند صادرات غير نفتي ميزان فعلي آن و نگاهي به ميزان واردات كاال ضعف اين بخش 

  .شود ي مياين بحث خود دار  نمايد، كه در اينجا از وارد شدن به ي اقتصاد را براحتي مشخص ميساسا
باشد و سبب  بخش صادرات هر كشور به عنوان يك بازار عمده براي فروش محصوالت مي

در ايران متأسفانه علي رغم . شود رشد اقتصاد داخلي و ايجاد درآمدهاي ارزي فراوان براي كشورها مي
ات تمايل مسؤولين اقتصادي كشور به رشد اين بخش همواره به داليل مختلف توسعه و بسط صادر

توان در قبل  علت اصلي محدود بودن صادرات غيرنفتي را مي. غيرنفتي در محدوديت قرار گرفته است
. از انقالب به دليل تك محصولي شدن اقتصاد به دليل افزايش تشديد قيمتهاي بين المللي نفت دانست

نقالب در وضعيت پس از انقالب شرايط نا اطميناني به شدت رو به ازدياد بود و نابسامانيهايي كه ا
سبب شد كه انبوه زيادي از مردم باالخص آنهايي كه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد 

منابع مالي خود را به   تري نيز بودند عالقمند به زندگي در خارج از ايران گردند و نتيجتاًيشداراي ثروت ب



   81  فصل دوم   باحث تجاريم

 

اينده شرايط سياسي ايران را مطمئن آ ن كهگروهي ديگر نيز به دليل اي. خارج از كشور منتقل نمايند
ديدند سعي بر اين داشتند كه ثروت خود را در خارج از كشور نگهداري كنند تا در روزهاي  نمي

هايي كه شايد مورد نظر اين افراد بوده انتقال منابع مالي خود به  يكي از راه. نمايندسخت از آن استفاده 
البته مقايسه ارقام نشت سرمايه به خارج از كشور و . باشد مي خارج از كشور از كانال صادرات كاال

صادرات كاالهاي غيرنفتي حاكي از آن است كه نشت سرمايه به خارج از كشور در نيمه دوم دهه 
به عبارت ديگر . حدود چند برابر رقم صادرات غيرنفتي برآورد شده است 1370و نيمه اول دهه  1360

براي انسداد . پذيرد ر تنها از طريق كانال صادرات غير نفتي صورت نمينشت سرمايه به خارج از كشو
نشت سرمايه به خارج از كشور از طريق كانال صادرات محدوديتهاي زيادي براي صادرات غيرنفتي 

عمالً سبب كند شدن فعاليتهاي اقتصاد داخلي  و اين محدوديتهاگرديد همانند پيمان سپاري ارزي وضع 
 .شدنيز 

اقتصادي و تجربيات كشورهاي مختلف به وضوح عدم كارآيي ايجاد محدوديتها را در نظريات 
ايجاد نماييم به ميزان  يبطور كلي هرگاه محدوديت. ثابت كرده استكشورها اقتصاد  رشرايط مختلف ب

 (Pareto Optimal)بهينه پارتو ي اثر آن محدوديت از شرايط بهينه اقتصادي كه در نظريات اقتصاد
 (Second Best) وجود دارد كه عدم وجود دومين بهترين يزياد اتنظري. شويم شود دور مي ه ميناميد

  .نمايند را از لحاظ تخصيص منابع اثبات مي
اقتصاد به سمت كارآيي  ،محدوديتها  اين نكته است كه با ايجاد  منظور از اين بحث اشاره به

نمايد و باقي  ه بخشهاي ديگر اقتصاد سرايت ميعدم كارآيي در اين بخش سريعاً ب. حركت نخواهد كرد
به هر حال ايجاد محدوديت در بخش صادرات از . شوند ميناكارائي اقتصادي نيز دچار معضل  بخشهاي

ترين آنها نرخ ارز صادراتي و پيمان سپاري ارزي بوده است  طريق اعمال سياستهاي ارزي كه از عمده
  .به بخشها منجر شده است به عدم كارايي در اين بخش و سرايت آن
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نرخ برابري دالر به   سال
  ريال براي صادرات

صادرات غير نفتي 
  )ميليون دالر(

نرخ برابري دالر به   سال
  ريال براي صادرات

صادرات غير نفتي 
  )ميليون دالر(

1338  750/75  7/94  1358  475/70  0/812  
1339  750/75  6/105  1359  429/71  0/645  
1340  750/75  5/88  1360  833/79  0/340  
1341  750/75  1/82  1361  388/84  0/284  
1342  750/75  9/96  1362  201/87  0/357  
1343  750/75  8/88  1363  720/91  0/361  
1344  750/75  0/132  1364  051/88  0/465  
1345  750/75  8/143  1365  814/76  0/916  
1346  750/75  5/197  1366  098/70  0/1،161  
1347  750/75  0/217  1367  200/419  0/1،036  
1348  750/75  0/244  1368  000/422  0/1،044  
1349  750/75  0/286  1369  100/583  0/1.312  
1350  750/75  0/379  1370  000/1419  0/2.649  
1351  882/68  0/512  1371  000/1498  0/2.988  
1352  988/67  0/635  1372  000/1810  0/3.747  
1353  543/67  0/582  1373  500/2342  0/4.831  
1354  163/68  0/592  1374  700/2896  0/3.257  
1355  514/70  0/540  1375  500/3007  0/3.120  
1356  583/70  0/523  1376  500/3007  0/2.910  
1357  475/70  0/543  1377  420/5395  0/3،185  

      1378  88/7906  0/3،941  
      1379  65/8077  0/4،119  
      1380  52/7921  0/4،377  

  نرخ ارز صادراتي
 صادرات غيرنفتي بهدهد كه افزايش  نشان ميدر چهار دهه گذشته  يبررسي نرخ ارز صادرات

اين . ي صدور كاال شده استسودآورباعث افزايش نرخ برابري دالر به ريال هنگامي اتفاق افتاده كه 
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صادرات  كالسيك در متون اقتصادي است كه كاهش ارزش پول داخلي سبب افزايش بحثيك 
   .نمود اين بحث در مقايسه ارقام در جدول داده شده بسيار واضح است. خواهد شد

ركود عمده صادرات . تنها به دليل تغيير نرخ ارز نبود 1370افزايش صادرات غير نفتي در دهه 
تا حدودي  1370ارزي بود كه در دهه  سپاري به دليل مقررات ويژه پيمان 1360غير نفتي در دهه 

بررسي ميزان صادرات غير نفتي در سالهاي مزبور . عمالً برداشته شده بود 1373ف شد و در سال تضعي
را نيز اضافه  1372اين سال، سال   اگر به. باشد دهه گذشته مي 4حاكي از بيشترين ارقام صادرات طي 

ميليارد  8/4 و 7/3م اين دو سال به ترتيب ارقا در  بينيم كه مي. ان سازي نرخ ارز بودسنماييم كه سال يك
  .دالر صادرات اتفاق افتاده است

اين عامل نيز عليرغم اينكه   دهد كه بررسي مقررات ويژه تعهد و پيمان سپاري ارزي نشان مي
گردد ولي به شدت محدود كننده  سبب الزاماتي براي برگشت منابع ارزي به كشور در وهله اول مي

عمالً روند  1374اري ارزي در سال پمجدد پيمان س عمالابراي مثال . صادرات غيرنفتي بوده است
ميليارد دالر  3به كمتر از  1377صادرات غيرنفتي در سالهاي بعد رو به نزول بوده است تا در سال 

  .رسد مي
اصوالً تعهدات ارزي و مقررات آن نظير نرخگذاري كاالهاي صادراتي، تشريفات قانوني 

هاي سنگين  هاي بانكي وثيقه ي و هزينه سازي زياد آن، ضمانت نامهطوالني و وقتگير، سپردن تعهد ارز
ريالي و ملكي، محدوديت سقف پيمان، تعزيرات حكومتي، ممنوع الخروج شدن، محدوديت از 

هدف كلي اين محدوديتها اين است . شوند صادرات همگي از عوامل محدود كننده صادرات تلقي مي
بررسيهاي انجام شده حاكي از آن است . آن به كشور بازگرددكه پس از انجام صادرات درآمد ارزي 

ميليارد دالر به  4/8در حدود 1374تا  1363كه ميزان نشت سرمايه به خارج از كشور طي سالهاي 
نفتي راين رقم با ارقام صادرات غي  مقايسه. بوده است 1374صورت متوسط ساليانه به قيمت ثابت سال 

ن دارد كه كانال نشت سرمايه به خارج از كشور كانال صادرات غير نفتي در سالهاي فوق حكايت از اي
اي از آنها در باال اشاره شد همه  لذا وضع اين همه مقررات دست و پا گير كه به شمه. تواند باشد نمي

يهاي ديگري در اقتصاد ايجاد نمايد و سبب فسادهاي مختلف اداري نيز ائشود كه عدم كار سبب مي
ر حالي است كه سياستگذار به هدف اصلي خود يعني بازگشت منابع ارزي به كشور نيز اين د. گردد

  .نايل نخواهد شد
هاي صادراتي از سپردن كه كاال 1373شده حاكي از اين است كه در سال  انجام برآوردهاي

درصد  80ميليون دالر آن يعني  5/3ميليارد دالر كاال صادر شده و  8/4پيمان ارزي معاف بودن، معادل 
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تا  1374باقي به صورت كاالهاي مجاز وارد كشور شده است ولي در سالهاي و به نظام بانكي واريز 
 1/3، 2/3هاي بانكي از ارقام  هاي مالي و ملكي و ضمانت نامه با وجود اخذ تعهدات ارزي و وثيقه 1377

  .22ريز شده يا خواهد شددرصد آن به سيستم بانكي وا 50ميليارد دالر صادرات حداكثر  8/2و  9/2و 
هاي سنگين و اعمال محدوديت سقف  از لحاظ اقتصادي اخذ پيمان ارزي و تعهدات و وثيقه

شود كه صادر كنندگان نوپا در اين بخش نتوانند وارد شوند و نتيجتاً بازار به سمت  پيمان عمالً سبب مي
. ناكارآيي اقتصادي استجتاً نتيوجود انحصارات سبب عدم رقابت و . رود تقويت انحصارات پيش مي

منابع مالي  دهاي فوق الذكر دريافت نشو از طرف ديگر بايد اشاره نمود كه چنانچه پيمان ارزي و وثيقه
شود و توان رقابت آنان را در  صادركننده افزايش يافته كه خود سبب بهبود وضعيت تجاري آنان مي

  .المللي افزايش خواهد داد بازارهاي بين
توان مطمئن بود  ابسامانيهاي زيادي كه در عرصه اقتصاد ايران وجود دارد همواره نميبه دليل ن

بسيار ديده شده است كه . كه صادر كنندگان بتوانند تعهدات صادراتي خود را به موقع به انجام برسانند
از  اند گرچه تمام اموال خود را ديده صادركنندگاني كه در فعاليت تجاري خود ورشكست شده وزيان

اند با اين حال به سيستم بانكي به عنوان تعهدات پيمان سپاري ارزي بدهي بسيار زيادي دارند  دست داده
مواردي . كه حل اين گونه مسايل هنوز در صدر مسايل و مشكالت بانكها با اين گونه بدهكاران است

رسيد كاال به مقصد، چون خرابي و از بين رفتن كاال در بازارهاي مقصد، عدم قبول خريدار پس از 
شود كه بازگرداندن ارز به  ل سبب ميئصادرات كاال به صورت مدت دار و بسياري از اين گونه مسا

  .شبكه بانكي كشور در سر رسيد تعهد شده دچار اخالل شود
كه اوالً صادرات غيرنفتي به شدت وابسته به نرخ  شود گيري مي نتيجهبدين ترتيب از اين بحث 

ثانياً . چنانچه هدف ما افزايش صادرات باشد بايد كاهش ارزش پول داخلي را بپذيريم .تبرابري ارز اس
چنانچه دولت قصد . صادرات غيرنفتي وابستگي شديد به وجود يا عدم وجود پيمان سپاري ارزي دارد

افزايش صادرات غيرنفتي  را داشته باشد اتخاذ سياستهاي مشخص در اين دو مورد كامالً اساسي 
به عبارت ديگر اوالً نرخ ارز صادراتي بايد به واقعيت نزديك شود ثانياً پيمان سپاري ارزي و . اشدب مي

و ثالثاً موانع و تشريفات موجود كه به نحوي سبب كندي كار  تشريفات زايد آن حذف گردد
  .بايست مرتفع شوند گردد مي هاي صدور مي صادركننده و از طرفي باعث افزايش هزينه
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  مباحث ارزي» 3«فصل 
  

  حجم نقدينگي و  نرخ ارز بازار غيررسميارتباط 

  

  مقدمه
شايد مهمترين و مشهورترين ديدگاه به چگونگي تعيين اسعار خارجي تلقي آن به عنوان يك 

اين ديدگاه نوعاً . آيد باشد كه از برخورد عرضه و تقاضاي پول خارجي در بازار به دست مي قيمت مي
شود زيرا عرضه و تقاضاي پول خارجي بر اساس  تها در تعيين نرخ ارز شناخته ميبه ديدگاه تراز پرداخ

تراز پرداختها از دو . گيرد معامالت انجام شده و مضبوط در تراز پرداختهاي خارجي كشور شكل مي
تراز حساب جاري از تفاوت . شود بخش عمده تراز حساب جاري و تراز حساب سرمايه تشكيل مي

كاالها و خدمات و خالص ساير پرداختها و دريافتها نظير غرامت، هدايا و غيره در  صادرات و واردات
چنانچه واردات در اين حساب بيشتر از صادرات باشد اصطالحاً اين . باشد ارتباط با اتباع خارجي مي

. اين حساب لزوماً نبايد هميشه در تراز باشد واضح است كه. حساب با كسري مواجه است و بالعكس
اين كسري به معني اين است . نمايند اين حساب كسري مواجه باشد آن را ساير حسابها جبران مي انچهچن

  . باشد كه ميزان هزينه انجام شده در خارج از كشور بيش از درآمد كسب شده از خارج مي
باشد  اين كسري حساب تراز سرمايه كه جزو ديگر حساب تراز پرداختها مي يك راه تسويه

اين ميزان كسري، موجودي سرمايه كشور جهت تأمين اين كسري به   اندازه عبارت ديگر بهبه . است
صورتي كم شده است، يا به ميزان كسري مزبور در حساب تراز جاري، سرمايه به خارج از كشور منتقل 

چنانچه معامله ديگري در حساب تراز . شده است تا حساب تراز پرداختها در حالت تراز قرار گيرد
رمايه صورت نگيرد جهت حقظ تراز پرداختها بايد به همان ميزان كسري، سرمايه در حساب سرمايه س

وارد نمود مثالً از طريق اخذ وام از خارج يا كاهش ذخاير ارزهاي خارجي يا اجازه سرمايه گذاري به 
ذخاير و  خارجيان، به عبارت ديگر اگر كشوري دچار كسري تراز پرداختها باشد بدين معني است كه

ديدگاه پولي به تراز پرداختها با . داراييهاي كشور به ميزان كسري به وجود آمده كاهش يافته است
به زبان . نمايد تأكيد بسياري بر حساب سرمايه عمالً نقش تراز پرداختها را در تعيين نرخ ارز معين مي
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اختها با كسري مواجه است به همان اين گونه است كه وقتي تراز پرد ساده نحوه برخورد با اين مسأله به
واردكنندگان كاال براي ادامه فعاليت خود يا تابع . شود اندازه از عرضه ذخاير خارجي اقتصاد كاسته مي

قبلي تقاضا براي ارز به بازار اسعار خارجي مراجعه نموده ولي چون عرضه ذخاير خارجي كاهش  پيدا 
اين افزايش از طرفي سبب گران شدن كاالهاي . يابد مي كرده است نتيجتاً نرخ اسعار خارجي افزايش

نمايد واز طرف ديگر به دليل سودآور شدن صادرات  وارداتي شده و تقاضا براي واردات را كم مي
يابد اين امر نهايتاً منجر به تراز پرداختهاي جديد و نرخ ارز جديد خواهد  عرضه صادرات افزايش مي

  . شد
موضوع ميزان تقاضا براي واردات و عرضه صادرات است كه نكته حائز اهميت در اين 

اين دو تابع هر دو از متغيرهاي قيمتهاي داخلي و خارجي . نمايد چگونگي اين مكانيزم را مشخص مي
به عبارت ديگر هر وقت قيمت كاالهاي خارجي ثابت بماند و قيمت كاالهاي داخلي . شوند منبعث مي

اين تغيير در واردات و . يابد افزايش يافته و عرضه صادرات كاهش مي افزايش يابد تقاضا براي واردات
صادرات از طريق تغيير در تراز پرداختها و نتيجتاً تغيير در موجودي ذخاير خارج كشور سبب تغيير در 

يابد قدرت خريد پول داخلي كاهش  به عبارت ديگر وقتي قيمتهاي داخلي افزايش مي. شود نرخ ارز مي
يجتاً وارد كنندگان حاضر به پرداخت پول داخلي بيشتري در بازار ارز جهت خريد اسعار يافته و نت

. زيرا افزايش قيمتهاي داخلي سبب افزايش تقاضا براي كاالهاي خارجي شده است. باشند خارجي مي
نيز واقعه مشابه در اثر افزايش عرضه پول داخلي . شود اين امر عمالً سبب افزايش نرخ اسعار خارجي مي

افزايش . باشد مكانيزم عمل همانند حالت فوق مي. تواند سبب افزايش تقاضا براي اسعار خارجي شود مي
عرضه پول داخلي سبب افزايش هزينه ناخالص داخلي و قيمتهاي داخلي شده و تقاضا را براي كاالهاي 

نه كه گفته شد زيرا همان گو. گردد وارداتي افزايش داده و از طرفي سبب كاهش صادرات نيز مي
افزايش تقاضاي . تقاضاي واردات و عرضه صادرات هر دو تابع قيمتهاي داخلي و خارجي هستند

واردات و كاهش عرضه صادرات منجر به كسري تراز پرداختها شده كه به معني كاهش عرضه پول 
. ه استداخلي در اثر كاهش صادرات و افزايش تقاضا براي پول خارجي در اثر افزايش واردات شد

تقابل پول داخلي و پول خارجي در بازار پول جهت تبديل پول داخلي به پول خارجي نهايتاً سبب 
اين افزايش نرخ اسعار در دور بعد سبب تعديل تراز پرداختها . افزايش نرخ اسعار خارجي خواهد شد

در . شود ر بر قرار ميخواهد شد و تعادل در اقتصاد مجدداً با قيمتهاي باالتر و نرخ اسعار خارجي بيشت
به طوري كه افزايش . اقتصاد ايران پديده فوق الذكر به صورت مداوم پس از انقالب وجود داشته است

مداوم عرضه پول عمالً سبب افزايش قيمتهاي داخلي و نتيجتاً كاهش قدرت خريد پول داخلي در داخل 
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تحقيقات . خارجي گرديده استكشور و از طرف ديگر سبب كاهش ارزش پول ملي در برابر اسعار 
  .23متعددي در اثبات مسأله اول وجود دارد

  پول داخلي و ارز خارجي
در مورد مسأله دوم كه افزايش مداوم عرضه پول داخلي سبب كاهش تدريجي ارزش پول ملي 

در اين مقاله كوتاه جهت آزمون فرضيه اخير  .24گرديده است مطالعات زيادي صورت نگرفته است
متأسفانه وجود . محاسبه يك الگوي اقتصاد سنجي و چند آزمون در مورد اين مسأله شده استاقدام به 

شود  خدشه زياد در اطالعات و آمار تراز پرداختها و موازنه ارزي كشور كه در بانك مركزي توليد مي
ت كميجاني در تحقيقا. 25نمايد استفاده از آمار تراز پرداختها را در بررسي فرضيه اخير دچار اشكال مي

با تراز پرداختها به صورت الگوهاي اقتصاد سنجي  رابطه نرخ دالر در بازار غير رسمي) 1371(و بيدآباد 
نتايج حاصله از اين بررسيها داللت بر قدرت زياد متغير تراز پرداختها در توضيح . شود بررسي مي

ين نكته به دليل وجود مشكالت معذالك عليرغم تأييد ا. باشد مي  تغييرات نرخ ارز بازار غير رسمي

                                                           
  :شرح مفصل اين مباحث در گزارشات زير آمده است 23
، تبيين پولي تورم در اقتصاد ايران و امكانپذيري حصول اهداف برنامه پنجساله اول )1369(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد  -

  .امور اقتصادي تايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون  توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
هاي اقتصادي در ايران، طرح تحقيقاتي ، سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليت)1370(باد آكميجاني، اكبر و بيژن بيد -

  .مرحلة اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي
اقتصادي در ايران، طرح  هاي، سياستهاي پولي و ارزي مناسب جهت تثبيت فعاليت)1371(باد آكميجاني، اكبر و بيژن بيد -

  .ونت امور اقتصاديوزارت امور اقتصادي و دارايي، معا تحقيقاتي مرحله دوم،
 :توان به منابع زير مراجعه نمود ولي مي 24

، سياستهاي پولي و ارزي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، طرح )1371(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد  -
  .تحقيقاتي مرحله دوم، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي

ايران  ، امكانپذيري حصول اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي )1373(بيژن بيدآباد  -
  .در بخش دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي

ات تراز نامه و گزارش اقتصادي بانك دشرح برخي از اشكاالت اساسي در ارقام منتشره توسط بانك مركزي در مجل 25
  :آمده استزير ي سالهاي مختلف در مقاالت مركز

، ارتباط اجزاء منابع و مصارف بانكها با بخشهاي پولي، ارزي و مالي و مغايرتهاي موجود در گزارش )1373(بيدآباد، بيژن  -
 .اقتصادي و تراز نامه بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي

، برخي ناهمخوانيها در حسابهاي پولي، ارزي و مالي گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، )1374(بيدآباد، بيژن  -
  .معاونت اقتصادي و تكنولوژي، مركز تحقيقات استراتژيك، نهاد رياست جمهوري
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موجود در ارقام تراز پرداختها نتيجه محاسبات در سالهاي پس از انقالب به شدت نسبت به تك تك 
مشاهدات حساسيت زياد داشته و با اضافه يا كم كردن يك مشاهده در مجموع محاسبات ضرائب 

  .شوند حاصله دستخوش تغييرات زيادي مي
يا منشاء افزايش تدريجي نرخ برابري آ در آزمون اين فرضيه كه وقموضوع فدر ادامه بررسي 

به دليل افزايش مداوم حجم نقدينگي بوده است محاسبات  دالر نسبت به ريال در بازار غير رسمي
دهيم كه  انجام مي جهت آزمون مجدد اين فرضيه مجدداً محاسباتي را .26است مختلفي انجام گرديده

و حجم   آمار نرخ برابري دالر با ريال در بازار غير رسمي. ورده شده استخالصه نتايج آن در ضميمه آ
 .اند به كار گرفته شده آزمونجهت انجام اين  1372د نتا اسف 1364نقدينگي به طور ماهانه از فروردين 

ميليارد ريال افزايش  د كه در بلند مدت به ازاء هر هزارنداراذعان بر اين موضوع  محاسباتاين 
رگرسيون مزبور از . شود ارز افزوده مي  ريال بر نرخ دالر در بازار غير رسمي 5/37ي، به ميزان نقدينگ

 96به عبارت ديگر اين رقم حاكي از آن است كه  .درصد برخوردار است 96دهندگي  حيضقدرت تو
  . توسط حجم نقدينگي ايجاد شده است  درصد از تغييرات نرخ برابري دالر در بازار غير رسمي

گاهي در نظر تحليل گران اقتصاد ايران اين شبهه پديدار گشته است كه علت افزايش نقدينگي 
در بيان اين تحليل ايشان بر اين نظر هستند كه . باشد و افزايش قيمتها معلول افزايش نرخ ارز مي

شوكهاي خارجي در بخش درآمدهاي ارزي عمالً علت اين افزايش بوده است يا سياستهاي كاهش 
  .زش پول داخلي منجر به افزايش نقدينگي و افزايش قيمتها شده استار

 ي بين نقدينگي، نرخ ارز و سطح عمومييا جهت رابطة علّآ جهت بررسي اين موضوع كه
قيمتها از سمت نرخ ارز بر دو متغيير ديگر بوده است يا از سمت نقدينگي آزمون زير طراحي و انجام 

خ ارز سبب افزايش رون اين است كه بفهميم آيا اوالً افزايش نبه عبارت ديگر هدف اين آزم. شد
نقدينگي شده است؟ و ثانياً آيا افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمتها شده است؟ بدين معني كه كدام 

بر آمار  Granger-Simsاين آزمون با استفاده از آزمون رابطه عليت . باشند ام يك معلول ميدعلت و ك
ي بين نقدينگي و نرخ دالر در بازار غير در ابتدا فرضيه رابطه علّ. بل انجام گرفتماهانه مذكور در ق

نتيجه بدست آمده از آزمون فرضيه اول اين است كه تغييرات حجم . گيرد مورد بررسي قرار مي رسمي

                                                           
  : نگاه كنيد به 26
داوم نقدينگي بوده است؟ گزارش آيا افزايش مداوم نرخ برابري ارز بازار غير رسمي بدليل افزايش م) 1374(بيدآباد، بيژن  -

از مجموعة مسائل اقتصاد كالن ايران، معاونت اقتصاد و تكنولوژي، مركز تحقيقات استراتژيك، نهاد رياست  5شمارة 
  .جمهوري



   89  فصل سوم   باحث ارزيم

 

آزمون بعدي فرضيه رابطة علت و معلولي حجم نقدينگي و . شود نقدينگي سبب تغييرات نرخ ارز مي
آزمون اخير داللت بر اين موضوع دارد كه سطح قيمتها علت . نمايد قيمتها را آزمون مي موميسطح ع

  .باشد قيمتها مي اصلي افزايش نقدينگي نيست بلكه افزايش نقدينگي علت اصلي افزايش سطح عمومي
ش شود كه افزايش حجم نقدينگي نه تنها سبب افزاي به طور خالصه از نتايج بحثهاي فوق معلوم مي

به عبارت ديگر . قيمتها در ايران شده بلكه افزايش نرخ برابري اسعار خارجي نيز بوده است سطح عمومي
افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد هم سبب كاهش قدرت خريد پول داخلي و هم سبب كاهش ارزش 

ارز در كنترل اين نتيجه تنها روش تثبيت نرخ  لذا با توجه به. شود پول ملي در مقابل اسعار خارجي مي
باشد واال سياستهاي موردي همانند سياستهاي كنترل بازار كه در سال جاري به كار  حجم نقدينگي مي

اند راه حلهاي  گرفته شد با سياستهاي مختلف كنترل ارزي كه پيوسته پس از انقالب به كار بسته شده
مدت اثرات مطلوبي بر جاي شوند زيرا اين سياستها ممكن است در كوتاه  مناسبي تشخيص داده نمي

  .27بگذارند ولي در بلند مدت سبب تخريب بستر سرمايه گذاري و توليد خواهند شد
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  اسعار خارجي سياست فروش ارز در بازار غيررسمي

  

  مقدمه
بطور كلي واضح است كه هر زمان دولت اقدام به كنترل نرخها و قيمتها از طرقي نموده است 

اي ذاتي اقتصاد منجمله تعيين قيمت از تقابل عرضه و تقاضا تطبيق نداشته است به طور كانيزمهمكه با 
و موازي اسعار  پس از انقالب پيدا شدن بازار غير رسمي. خودكار يك بازار موازي ايجاد شده است

ر سر اصوالً دولتها بازارهاي موازي را به عنوان يك مانعي ب. شود خارجي نيز شامل همين قاعده كلي مي
اين نكته اذعان داشت كه ظهور بازارهاي موازي نتيجه  دانند ولي بايد به راه سياستگذاريهاي خود مي

به عبارت ديگر هر زمان كه بخواهيم از قوانين ذاتي اقتصاد تبعيت . باشد مي هاسياستهاي متخذه دولت
  .نكنيم بايد منتظر باشيم كه يك بازار موازي در زمينه مربوطه توليد گردد

بازار موازي ارز در قبل از انقالب به صورت يك بازاري كه از حجم چنداني برخوردار نبود   
پذيرفت و  صورت مي خريد و فروش اسعار خارجي در صرافيها به ميزان بسيار كمي. وجود داشت

بطوري كه . قيمت گذاري در اين بازار پيرو قيمت گذاري اسعار خارجي در سيستم بانكي كشور بود
به عبارت . نمودند فيها در فاصله قيمت فروش و خريد اسعار خارجي اقدام به قيمت گذاري ميصرا

ها بسيار اندك پايين تر نبيشتر از نرخ بانكها و قيمت فروش آ ديگر قيمت خريد آنان به ميزان بسيار كمي
داشت به  ز نگه ميي بود كه به نحوي آنها را در بازار ارا هاز نرخ بانكها بود و اين قيمت گذاري روي

عبارت ديگر حاشيه سود آنها درون حاشيه سود سيستم بانكي كه كارمزد تبديل اسعار خارجي به 
پس از انقالب بانكها در فروش اسعار خارجي به عموم مقرراتي را وضع . گرفت يكديگر بود قرار مي

محدوديت . شد مي اين مقررات به عنوان محدوديتهايي براي عرضه اسعار خارجي تلقي كردند كه
شد كه بازار سبب پافشاري بر حفظ نرخهاي قبلي با شد ولي دولت  عرضه عمالً سبب افزايش نرخها مي

رفته رفته در پي . فروختند پديدار گردد موازي كه اسعار خارجي را با قيمت بيشتري به متقاضيان مي
بارها . ارز بيشتر شد غير رسمي و شرايط ويژه سالهاي پس از انقالب همچنان فاصله بين بازار رسمي

اي نمود تا بتواند اين بازار را به كنترل و تحت اختيار خود  دولت اقدام به وضع قوانين و مقرارات ويژه
رفت كه حتي فروشنده اسعار خارجي در  تنوع و وسعت اين مقررات تا حدي پيش مي. در آورد

شناخت و مجازاتهاي سنگين براي  قتصادي ميرا به عنوان اخاللگر و تروريست ا بازارهاي غير رسمي



   91  فصل سوم   باحث ارزيم

 

و امنيتي براي مقابله با اين بازار  شد و از نيروهاي مختلف انتظامي متخلفان از اين مقررات وضع مي
  .ذف اين بازار پيدا نكردحولي عمالً دولت توفيق چنداني در . گرديد استفاده مي

  فروش ارز
اسعار خارجي اجرا  با بازارهاي غير رسمي يكي از سياستهايي كه در جهت كنترل و مقابله

 در بازار غير رسميرا اين سياست عمالً عرضه ارز . بود گرديد سياست فروش ارز در بازار غيررسمي
كاهش  همان ميزان با احتساب نرخ برابري در بازار غير رسمي هو در مقابل آن ريال را ب هافزايش داد

به طوري كه . از انقالب به چندين صورت نمايان گرديد اجراي اين سياست در سالهاي پس. دهد مي
در برخي سالها بانك . كرد اي اقدام به فروش اسعار خارجي به متقاضيان مي سيستم بانكي با شرايط ويژه

مركزي اعطاي مجوز به صرافيها نمود و بدين طريق ميزان معيني از اسعار خارجي را در خارج از شبكه 
مواردي حتي كارگزار بانك مركزي اقدام به فروش مستقيم ارز در حاشيه در . بانكي توزيع نمود

البته اتخاذ هر نوع از اين تصميمات به . وبه خود پديده استثنايي بودنكرد كه به  خيابانهاي اصلي شهر مي
اين  اند، ولي اصل اساسي همه دليل تحليلهاي خاصي بوده كه تصميم گيران آن زمان به آن معتقد بوده

  .امات تزريق ارز در بازار آزاد و كاهش نرخ آن و كسب درآمد ريالي بوده استاقد
ارز در اين  پيش فرض اساسي سياست فوق قبول بخش خصوصي و پذيرفتن بازار غير رسمي

در برخي از سالها تندي نظرات سياستگذاران در حدي بود كه معامله كنندگان در بازار . زمينه بوده است
شدند  ل ميئنموده بودند و براي آنها مجازات شديدي نيز قا يعرفمبه عنوان قاچاقچي ارز را  غير رسمي

اين  بايد به. توان دريافت كه سياست مطروحه از پختگي زياد برخوردار نبوده است كه در نظر اول مي
يي ارز در شرايطي كه عرضه ارز در اقتصاد با محدوديتها موضوع اذعان داشت كه ظهور بازار غير رسمي

روبرو است و نرخ گذاري ثابت است يك پديده طبيعي بوده و مكانيزمهاي اقتصادي خود به خود اين 
اين پذيرفتن . بهترين تحوه برخورد با اين بازار در مرحله اول پذيرفتن آن است. نمايند بازار را ايجاد مي

ا پذيرفته و حتي اين فعاليت را به اين معني است كه از لحاظ قانوني معامالت انجام شده در اين بازار ر  به
عنوان يك فعاليت اقتصادي بشناسيم و سعي كنيم از ايجاد اخالل در اين بازار جلوگيري نماييم و بعد 
در مراحل بعدي سياستگذاري با اصالح سيستم مديريت ارز در كشور به طور خودكار وسعت بازار 

رتي شفاف و اصالح خواهد شد كه كل سيستم مديريت ارز كشور در صو. موازي را كاهش دهيم
به عبارت ديگر بايست تمام نرخهاي موجود براي . سيستم به سمت تك نرخي شدن ارز حركت نمايد

نيز به تبعيت از اين نرخ   نرخ تبديل شده و نهايتاً بازار غيررسمي كبه ي  معامالت ارزي در سيستم رسمي
اين كه قيمت بسياري از كاالها و  با توجه به. هد گرفتقرار خوا در داخل دامنه نوسانات نرخ ارز رسمي
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باشد و نوسان در اين بازار سبب ايجاد نوسان در  ارز مي خدمات در اقتصاد متأثر از نرخ بازار غير رسمي
ارز خود موجب  سميرشود نتيجتاً تثبيت نرخها در بازار غير قيمت بسياري از كاالها و خدمات مي

شوند نيز ثبات نسبي  ارز تغذيه مي غير رسمي خدمات وارداتي كه از منابع بازار شود كه بازار كاال و مي
تواند  دولت و يا بانك مركزي مي  سياست فروش ارز در بازار غير رسمي زا استفاده اب. دنبيشتري پيدا كن

ثبيتي مورد نظر اثرات ت  نسبت به تثبيت نرخ در اين بازار اقدام نمايد و نتيجتاًارز با تزريق مقدار مناسب 
  . خود را به ساير بازارها نيز منتقل نمايد

هاي اقتصادي بر  نظريه. در پس از انقالب همواره حجم پول در گردش روبه تزايد بوده است  
شود به  اين امر اذعان دارند كه با افزايش حجم پول از ارزش آن در مقابل ارزهاي خارجي كاسته مي

يابد بايد توقع داشت كه ارزش ريال در مقابل اسعار خارجي  ايش ميعبارت ديگر وقتي حجم ريال افز
اين واقعه عمالً طي . كم شود يا نرخ برابري مقدار ريال در مقابل هر دالر يا ساير ارزها افزايش يابد

به  1375ميليارد ريال در سال  2613افزايش مداوم حجم نقدينگي از . سالهاي بعد از انقالب اتفاق افتاد
تواند عامل اصلي افزايش نرخ برابري ريال به دالر از  مي 1380ميليارد ريال در پايان سال  320957رقم 

ريال باشد، تحقيقات اقتصاد سنجي انجام شده در اين زمينه نيز مؤيد مطلب  8000ريال به  70حدود 
سعار نه تنها از يك طرف سبب افزايش حجم ا  سياست فروش ارز در بازار غير رسمي. فوق است

شود كه هر دو اثر در جهت  شود بلكه از سمت ديگر سبب كاهش ريال نيز مي خارجي در بازار مي
افزايش حجم نقدينگي پس از انقالب عمدتاً به دليل افزايش حجم پايه پولي . دنباش تقويت پول ملي مي

در تحقيقات شرح اين پديده . باشد از طريق بسط حساب خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي مي
افزايش حساب خالص بدهي بخش دولتي . شود نتيجه اكتفا ميهمين  بهفقط مفصلي آمده كه در اين جا 

به عبارت . باشد سيستم بانكي ميدولت از طريق به سيستم بانكي در اثر تأمين مالي كسري بودجه توسط 
ته است و اين روش به ديگر كسري بودجه دولت عمدتاً توسط استقراض از سيستم بانكي انجام گرف

خود  سياست فروش ارز در بازار غير رسمي. باشد مثابه انتشار پول جديد در اثر بسط پايه پولي مي
تواند با  بدين طريق دولت مي. تواند روشي براي تأمين بخشي از كسري بودجه دولت تلقي شود مي

مالي نمايد بدون اينكه ملزم به  نبخشي از كسري بودجه خود را تأمي فروش ارز به نرخ بازار غير رسمي
تواند  به عبارتي اين سياست بدون اين كه نقدينگي را افزايش دهد مي. استقراض از سيستم بانكي باشد

  .بر خالف روش استقراض از بانك مركزي كسري بودجه دولت را تأمين نمايد
ت مفصلي اين افزايش قيمتها و تورم در ايران از يك منشاء پولي برخوردار است تحقيقا

شود و  قيمتها مي  به طوري كه افزايش حجم پول سبب افزايش سطح عمومي. نمايد موضوع را اثبات مي
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توان گفت كه سياست فروش  اين موضوع مي  با توجه به. تواند سبب افزايش عرضه در اقتصاد شود نمي
ر آن دسته از كاالهاي هم از جهت كاهش نرخ اسعار خارجي و تأثير آن ب  ارز در بازار غير رسمي

كنند و هم از جهت كاهش حجم نقدينگي ضد  استفاده مي  وارداتي كه از منابع ارزي بازار غير رسمي
  .شود تلقي مي  تورمي

  
  )ميليارد ريال (  اسعار خارجيفروش ارز در بازار غير رسمي سال

1361 00/0 
1362 70/5 
1363 50/34 
1364 70/88 
1365 90/17 
1366 00/87 
1367 50/141 

138 30/744 
1369 80/2.256 
1370 70/2.510 
1371 00/4.078 
1372 00/4.775 
1373 00/0 
1374 00/2.765 
1375 00/5.407 
1376 70/10.428 
1377 90/6،021 
1378 20/18،532 
1379 50/39،323 
1380 1/52،445 
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 .دهد نشان مي 1362ار خارجي را از سال اسع  ميزان فروش ارز در بازار غيررسميفوق جدول 
اينكه بانك مركزي در فروش اسعار خارجي از نرخهاي  با توجه به .باشد ارقام بر حسب ميليارد ريال مي
سوي بانك مركزي منتشر نشده است  زدال بر ميزان فروش دالري ارز ا مختلفي استفاده نموده و ارقامي

  .كنيم لذا به همين جدول اكتفا مي
از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا عمالً اوراق قرضه به دليل ماهيت ربوي آن  پس  

توسط عمليات بازار باز كه به . اي براي تغيير حجم پول در گردش استفاده شود تواند به عنوان وسيله نمي
راق شود در اقتصادهاي غربي بانكهاي مركزي با خريد و فروش او عنوان يك ابزار پولي شناخته مي

نمايند و از اين طريق بر نرخهاي بهره و نتيجتاً روند  قرضه اقدام به كاهش يا افزايش پول در گردش مي
در ايران همانطور كه گفته شد به دليل عدم امكان استفاده از . گذارند سرمايه گذاري تأثير بسزايي مي

دليل  هخود ب بازار غير رسمي سياست فروش ارز در. اوراق قرضه عمالً اين سياست قابل استفاده نيست
بازار باز تلقي شود كه چنانچه در زمان الزم عمليات تواند همانند  اثري كه بر حجم نقدينگي دارد مي

ل تشابه بيشتري با عمليات بازار باز اتوسط دولت هم صورت گيرد اين اعم  خريد ارز در بازار غير رسمي
البته اعمال . تأثير گذاشت  توان بر نرخ بهره بازار غير رسمي ميكند، لذا با استفاده از اين سياست  پيدا مي

اين سياست كامالً مطابق عمليات بازار باز نيست ولي در شرايطي كه ابزارهاي پولي از كارايي برخوردار 
  . تواند كمك زيادي به مقامات پولي بنمايد نيستند مي

  خالصه
اسعار   سياست فروش ارز در بازار غيررسميگرديم به  با توجه به توضيحات ارائه شده بر مي

  كند اين سياست موارد زير را تأييد مي. خارجي
  پذيرد را به طور ضمني مي بازار غير رسمي  - 1
  باشد حركتي در جهت سيستم تك نرخي ارز مي  - 2
  كند كمك به تثبيت نرخ اسعار خارجي در رابطه با ريال مي  - 3
  كند يت پول ملي عمل مياز حجم ريال در بازار كاسته و در جهت تقو  - 4
  تواند بخشي از كسري بودجه دولت را تأمين كند مي  - 5
  دارد اين سياست اثرات ضد تورمي  - 6
  .تواند به عنوان ابزار سياست پولي عمليات بازار باز تلقي و استفاده شود مي  - 7
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ش ارز اثر فرو ،28در تحقيقات انجام شده توسط الگوي اقتصاد سنجي كالن ايرانالزم به ذكر است كه 
محاسبات بدست آمده حاكي از آن است كه . اسعار خارجي بررسي گرديده است  در بازار غير رسمي

ريال كاهش  65به ميزان   به ازاي فروش ارز معادل هر هزار ميليارد ريال نرخ ارز بازار غير رسمي
  .يابد يم
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  29افزايش درآمد ارزي

  مقدمه
براي تأمين مالي از منابع سيستم بانكي  تامالً دولت احتياج ندارد با افزايش درآمدهاي نفتي ع

اين توانايي را هم خواهد داشت كه قسمتي از بدهيهاي خود را به بانك   استفاده كند بلكهخود كسري 
ميليارد ريال از  2250مبلغ مركزي پرداخت نمايد و همانطور كه مشاهده شد دولت براي اولين بار امسال 

از طرف ديگر افزايش درآمدهاي ارزي بانك مركزي  .را به سيستم بانكي باز پرداخت نمود بدهي خود
شود كه بانك مركزي به سهولت بتواند عرضه ارز را در بازار افزايش دهد و افزايش عرضه  باعث مي

از طرفي وجود منابع ارزي . خارجي است راعارز در بازار به مفهوم تقويت ارزش ريال در مقابل اس
با توجه به وابستگي توليد به . كند اعطاي تسهيالت اعتباري ارزي را براي وارد كنندگان كاال تسهيل مي

  .شود بهره مند ميارزي بخش عرضه در اقتصاد از افزايش ذخائر  ،اي واردات كاالهاي واسطه

  بيماري هلندي
آثار سال  4تا  3بعد از  تا تمام شدن ذخائر نتايج مثبتي دارد و پس از تهي شدن ذخائر اتاين اثر

اين آثار منفي در اقتصاد به عنوان بيماري هلندي شناخته . شود آن در اقتصاد ايران نمايان ميمنفي 
كند ولي پس  اين مفهوم كه با افزايش درآمد نفت، اقتصاد مدتي به سمت رونق حركت مي  به. شود مي

  .شود ه پديده بيماري هلندي شناخته ميكند و اين افت ب بروز مي شديدي ركوددرآمد اين از قطع 
يكي از مسائل مهم در اقتصاد ايران يكسان : گفتبايد در زمينه تأثير اين افزايش درآمدها 

اي صورت گرفته ولي اين  در اين زمينه تاكنون بحثها و محاسبات پيچيده. باشد سازي نرخ ارز مي
تقليل يك نرخ  هارز در كشور ب هايچه تمام نرخچنان اند به اين پرسش پاسخ دهند كه محاسبات نتوانسته

بدين ترتيب به راحتي . ثبات ييا بخواهد بود اوالً آن نرخ چه خواهد بود و ثانياً اين نرخ با ثبات  يابند
ساده تحليل نمود ولي مسلماً يكسان سازي نرخ ارز  يسازي نرخ ارزي را با روش توان بحث يكسان نمي

توان توقع داشت كه الاقل در ميان  باشد و مي قتصاد و شفافيت اقتصاد ميبه مفهوم افزايش كارايي ا
 در شرايط فعلي كه مواجه با ذخائر خارجي خوبي. ظاهر گرددبر اقتصاد ايران مدت اثرات مثبت آن 

به هر حال . باشد تواند  ميهستيم اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز از اهم سياستهاي اقتصادي كشور 
  .توان به موفقيت آميزتر بودن سياست يكسان سازي نرخ ارز اميدوار بود ذخائر ارزي مي با افزايش
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  30ارز مازاد

  
 ميليارد دالر از مازاد ارزي كه قرار بود در  2يس كل بانك مركزي، حدود ئهاي ر گفته سبر اسا

بيني  پيش. موكول شده است 1380سال جاري به فروش برسد، جذب بازار نشده و فروش آن به سال 
  شما از تأثيرات قيمتي اين افزايش عرضه چيست؟

o دهد و در  بانك مركزي در سال جاري نشان داد كه به تثبيت نرخ و ثبات بازار ارز، اولويت مي
سال . را فداي ثبات قيمت كند) هزار ميليارد ريال 16(شرايط فعلي حاضر نيست جذب نقدينگي ريالي 

شور است و احتياج بودجه به جذب ريال از طريق فروش ارز ، سال خوبي از نظر ارزي براي ك1380
كنم و  در نتيجه، نوسان شديدي را براي قيمت ارز در سال آينده پيش بيني نمي. كاهش خواهد يافت

  .دانم اساساً تدوام سياست تثبيت نرخ را به نفع اقتصاد كشور مي
 دارد، اين سياست، شائبة قيمت  آيا در شرايطي كه بانك مركزي انحصار عرضة ارز را در اختيار

  كند؟ گذاري تصنعي و دولتي ارز را تقويت نمي
o در . كند خير، شما اطمينان داشته باشيد كه نهايتاً اين بازار است كه قيمت نهايي را تعيين مي

ميليارد دالر صادرات غير نفتي  4خصوص انحصار عرضه هم با نظر شما موافق نيستم ؛ چون ما حدود 
درصد عرضة ارز را  20اين رقم درسالهاي مختلف، حول و حوش . است عموماً غير دولتيداريم كه 
طرف ديگر قضيه، يعني  از. كند دهد كه خود، بحث انحصار را تا حدود زيادي نفي مي تشكيل مي

اي رقيب  تقاضا، نهادهاي فعال اقتصادي چون بنيادها و شركتهاي دولتي وجود دارند كه از نظر بودجه
، بودجه دارند و در تقاضاي  دولت اين شركتها دو برابر كل بودجه عمومي. شوند محسوب ميدولت 

  .اند ارز با يكديگر در رقابت
  برد، دفاع از سياست  به سر مي »فراواني ارزي«در شرايطي كه به گفته خودتان، كشور در شرايط

  كنيد؟ ونه توجيه ميو به عبارتي مخالفت بانك مركزي با كاهش نرخ ارز را چگنرخ تثبيت 
o يعني اگر روزي بر . كنم كه بهترين معيار سنجش در بازار، توجه به عرضه و تقاضا است تأكيد مي

وري و افزايش ميزان صادرات غير نفتي، ارز بيشتري وارد كشور شود، مسلماً نرخ ارز  اثر افزايش بهره
ناشي از نوسانات بازار نفت بود  »فيتصاد« ولي افزايش درآمد امسال، يك رخداد. هم بايد كاهش يابد
پس در چنين شرايطي، . ينده تضمين كندآ  تواند دوام آن را حتي براي يك ماه كه هيچ كس نمي
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  .نوسانات و افزايش ميزان ريسك اقتصادي خواهد بود دكاهش نرخ ارز، به معناي تشدي
. در بازار ارز استموضوع قابل توجه ديگر، تدابير جديد بانك مركزي براي ايجاد تعادل 

كاهش پيش پرداخت گشايش اعتبار، قدم بسيار بزرگي در خدمت به صنعت كشور و به نوعي، ايجاد 
ها و مالياتهاي وارداتي از طرف  مكانيزمهاي اينچنيني، اگر همراه با كاهش تعرفه. تقاضا براي ارز است

اين افزايش   را در بازار ارز ـ با توجه بهتواند تعادل پايايي  شود، ميهمراه متوليان بازرگاني كشور نيز 
ماندگار، به اقتصاد ناحرف من در كل اين است كه هر نوع سياست زودگذر و . درآمد ـ به وجود آورد

مهمترين ركن اصالحات اقتصادي هم اين است كه قوانين از ثبات . ايران ضربه وارد خواهد كرد
قوانين تثبيت شدة اقتصادي محدود باشند و از اتخاذ  رغييد، قواي مقننه و مجريه در تاشنبرخوردار ب

  .هرگونه سياست مقطعي جلوگيري شود
 توان در مورد مسأله ارز در سال جاري صحبت كرد و از نحوة تخصيص مازاد  رسد نمي به نظر مي

و به احتمال قوي در سال آينده وجود خواهد داشت، سخني به ميان  79اي كه در سال  د ارزيمدرآ
  .يدئلطفاً درمورد اين مسأله هم نظر خود را بفرما. ردنياو

برخي . رددر مجموع، در مورد مازاد ارزي سه نظرية كلي براي بحث تخصيص ارز وجود دا
كند، آن را به كشورهاي ديگر  اقتصاد كشور را دچار بحرانهاي مالي مي منابعمعتقدند كه چون اين 

به اقتصاد تزريق خواهد كرد و سبب تغيير را زيادي  منابع د اين مقدار ارز،وينگ آنها مي. قرض بدهيم
، بستر سرمايه گذاري فراهم منابعند كه بايد از محل اين نك گروه دوم اظهار مي. سريع نرخها خواهد شد

ند كه صندوق ردستة سوم هم اعتقاد دا. ذاري زيربنايي كشور كنيمگ سرمايه صرفرا حاصله شود و ارز 
. ، از آن استفاده كندارزي نداز اين پول تعبيه شود و دولت در مواقع كاهش درآمداي براي پس ا ذخيره

رسد و سهم كوچكي از  تر به نظر مي امور زيربنايي ـ موجه گذاري در از نظر من راه حل دوم ـ سرمايه
البته غالب دولتهاي جهان، از روش سوم يا . دانم اين مازاد درآمد را براي صندوق ذخيره كافي مي

كنند؛ چون با استفاده از روابط خود با ديگر كشورها، قادرند به راحتي  انداز در صندوق استفاده نمي پس
ولي اين راه حل، براي ايران و با توجه به منازعات موجود، راه . در هنگام بروز بحرانها استقراض كنند

  .اي نيست حل مطمئن و قابل توصيه
 ت ديون خارجي چه نظري داريد؟در مورد مصرف اين پول براي بازپرداخ  
o طبعاً اگر بازدهي باالتر از نرخ بهرة . گذاري صورت گرفته دارد بستگي به بازدهي و نوع سرمايه

ولي اگر قرار شد آن را صرفاً در . اشتباه است بازپرداخت بدهيباشد، صرف آن براي  بعاناستقراض م
.كه از آن براي باز پرداخت بدهيها استفاده شود بهتر است  صندوقي با نرخ بهرة پايين حفظ كنيم، قطعاً



  99  فصل چهارم  ماليمباحث 

 

  مباحث پولي» 4«فصل 
  

  تورم در ايران

  علل تورم
شود و براي بيان اين  ميدر ادبيات اقتصادي افزايش مستمر قيمت كاالها و خدمات تورم ناميده 

زماني قبل متغير از رابطة نرخ تغييرات شاخص قيمت كاالها و خدمات هر مقطع از زمان نسبت به مقطع 
شود شاخص  مياستفاده واقع  شاخص قيمتي كه براي بيان تورم در اكثر كشورها مورد. نمايد مياستفاده 

ي زيادي در متون هادربارة منشاء و علل تورم بحث. باشد ميقيمت سبد كاالها و خدمات مصرفي 
هند كه بسته به شرايط د ميويژگي خاصي را مد نظر قرار  هااقتصادي مطرح است و هر كدام از اين بحث

بطور كلي هرگاه تقاضا در . تواند پررنگ يا كمرنگ باشد ميمختلف اقتصادي در اقتصادهاي مختلف 
. اقتصاد بيشتر از عرضه باشد به سرعت قيمت باال رفته تا تعادل و تساوي تقاضا و عرضه را ايجاد نمايد

اگر به جزئيات بيشتر اين . را در برگيردتواند همة وجوه ذكر شده در مورد تورم  مياين تعريف كلي 
به . تعريف بپردازيم علل تورم را بايد در علل افزايش تقاضا و يا علل كاهش عرضه جستجو نمائيم

افزايش تقاضا و كاهش عرضه . باشد ميعبارت ديگر تورم معلول افزايش تقاضا يا كاهش عرضه 
معلول داليل ذهني و انتظارات و پيش بيني  توانند ميي واقعي داشته باشند و هاتوانند منشاء مي

  .تقاضاكنندگان و عرضه گنندگان از شرايط آتي بازار باشد

  تورم معلول از افزايش تقاضا
اين . گردد هاتواند سبب افزايش مداوم قيمت ميهمانطور كه گفته شد افزايش مداوم تقاضا 

در هر دو مبحث عامل . صادق استموضوع هم در مباحث اقتصاد خرد و هم در مباحث اقتصاد كالن 
به عبارتي افزايش درآمد خود سبب . تواند افزايش درآمد تقاضاكنندگان باشد مياصلي افزايش تقاضا 

شود كه تقاضا كنندگان بر ميزان مصرف و استفاده از كاالها و خدمات خود بيفزايند كه در صورت  مي
از بعد اقتصاد كالن افزايش درآمدها . افتد ميق افزايش قيمت اتفا ،ثابت بودن عرضه كاالها و خدمات

تواند در اثر افزايش  مي) اسمي(براي مثال افزايش درآمد . توانداز طرق مختلفي اتفاق افتد ميدر جامعه 
. ي قبل اين پديده بوضوح ديده شده استها هحجم پول در اقتصاد باشد كه در اقتصاد ايران در ده
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از طريق رابطه معروف فيشر تعريف   غالباً هاقيمت  ميسطح عمو بر مكانيزم اثرگذاري حجم نقدينگي
   :شود بطوريكه مي

  حجم نقدينگي ×سرعت گردش پول   =  هاقيمت ميسطح عمو ×حجم معامالت 
اقتصادي است مبين چگونگي اثر حجم در نظريات ترين اتحادها  رابطة فوق كه از اساسي

  :شود ميحجم نقدينگي در اقتصاد با اتحاد زير بيان  .باشد  مي هاقيمت  مينقدينگي بر سطح عمو
  نقدينگي =  خالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي+ خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي  + 

  .خالص حساب سرمايه و ساير دارائيهاي سيستم بانكي + خالص بدهي بخش خصوصي به سيستم بانكي 
ص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از عوامل خالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي و خال

چنانچه دارائيهاي خارجي سيستم بانكي بداليلي . روند ميمهم افزايش حجم نقدينگي در ايران به شمار 
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اثر افزايش يا همانند افزايش درآمدهاي ارزي افزايش يابد 
ابسته به دولت افزايش يابد حجم نقدينگي افزايش يافته كسري بودجه دولت و مؤسسات و شركتهاي و

در دارائيهاي خارجي يا بدهي بخش  هان افزايشاي  هچنانچ. يابد ميافزايش  هاقيمت  ميو نتيجتاً سطح عمو
  .پيوندد ميبصورت مداوم صورت گيرد تورم در اقتصاد بوقوع  يدولت

ات يا پيش بيني تقاضاكنندگان از افزايش تواند انتظار ميي افزايش تقاضا هايكي ديگر از منشاء
نمايند كه  ميوقتي تقاضاكنندگان پيش بيني  ،به عبارت ديگر. كاالها و خدمات در آينده باشد قيمت
كاالها و خدمات جلو انداخته و اقدام را براي خريد يندة خود آيابد تقاضاي  ميدر آينده افزايش  هاقيمت

تواند بصورت مداوم منجر به  ميشود ولي ن ميخود سبب افزايش قيمت  نمايند اين امر ميبه احتكار كاال 
  . هاي بعد استمرار داشته باشد مگر اينكه اين رفتار همچنان در دوره تورم شود

  تورم معلول از كاهش عرضه
تواند از علل تورم محسوب  ميعرضة كاالها و خدمات كاهش مداوم همانطور كه ذكر گرديد 

نحو سببي ايجاد شود كه توليدكنندگان و عرضه كنندگان كاالها و خدمات دچار چنانچه به هر . شود
بسيار  هااين سبب. كاهش توليد و عرضه كاالها و خدمات شوند پديده افزايش قيمتها بروز خواهد كرد

كاهش عرضه كاالها و . باشند و در اقتصاد ايران به نحو چشمگيري قابل مالحظه و بررسي است ميزياد 
ي بازرگاني هاسياست ،ي ارزيهاسياست. تواند در دو بخش خارجي و داخلي طبقه بندي گردد مي خدمات

در افزايش يا كاهش عرضه كاالهاي خارجي در داخل كشور   ميخارجي و گمركي ابزارهاي مه
براي مثال چنانچه سياست كاهش ارزش پول ملي اجرا شود واردات گران و صادرات پر سود . باشند مي

شود كه از عرضه كاالهاي وارداتي كاسته شود و از طرفي با افزايش  مياين سياست سبب . شدخواهد 
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و بازرگاني و  اي هي تعرفهاسياست. صادرات كاال، حجم عرضه كاال در داخل كشور نيز كم شود
توانند در عرضه كاال و خدمات در  ميي مختلف در اين زمينه همگي هاگمركي و اعمال محدوديت

توان  ميدر قسمت عرضه كاالها و خدمات داخلي به علل متعددي . انحاء مختلف تأثير گذارندكشور به 
بطور كلي هر عاملي كه سبب افزايش هزينه . شود مياشاره نمود كه سبب كاهش عرضه در اقتصاد 

توليد يا كاهش سود توليد كنندگان بشود سبب كاهش عرضة كاالها و خدمات شده و متعاقباً تورم را 
توانند در  مي وم و كم هم نيستند اي هيي كه در ايران نيز شاهد آن بودهاسياست. دنبال خود خواهد داشتب

توان در قالب عوامل كاهنده سود و فزاينده هزينه  ميزمرة علل كاهش عرضه محسوب شوند را 
ي هاه بنديتوان به قيمت گذاري كاالها و خدمات و سهيم مياز عوامل كاهنده سود . بندي نمود دسته

اجباري و تعذيرات و مبارزه با گرانفروشي توسط دولت اشاره كرد كه مستقيماً سود توليد كننده را 
است ولي كامالً بالعكس  ميضد تور هاسياستاين رسد اعمال  ميدهد و عليرغم اينكه بنظر  ميكاهش 

ا از بازار خارج نموده و عمل نموده و با كاهش سود توليد كنندگان آنها و يا سرمايه گذاران جديد ر
  . نمايد مي  ميت شده و اقتصاد را تورمدو خدمات در ميان  هاسبب كاهش عرضه كاال

ي مختلف اشاره نمود هاتوان به دستة زيادي از سياست مياز عوامل افزاينده هزينة بنگاههاي توليد 
براي مثال ماليات بر  .شوند ميكه به نحوي از انحاء سبب كاهش عرضه كاالها و خدمات در اقتصاد 

باالخص در مورد سهم  اي هي افراطي حمايت از نيروي كار و قوانين بيمهاسياست ،توليد كنندگان
درماني و غيره يا ساير مقررات  ،بازنشستگي ،بيكاري ،ي اجتماعيها هكارفرما در پرداخت بابت بيم

و  اي هسرماي ،ورد تأمين مواد اوليهمربوط به حداقل دستمزد و همچنين اعمال محدوديت بر بنگاهها در م
توانند بمثابه  ميهمگي  هااز خارج يا از داخل از طريق وضع مقررات اخذ مجوزها و موافقت اي هواسط

هزينه براي توليد كنندگان تلقي شده و نهايتاً سبب خروج بنگاه از صنعت يا كاهش انگيزه 
  .گذاري جديد در زمينه مربوطه گردد سرمايه

تمام عواملي كه به نحوي سبب كاهش امنيت اقتصادي شوند در زمرة موانع بطور كلي 
اين گروه . خواهند بود  مگذاري تلقي شده و در ميان مدت سبب كاهش عرضه شده و نهايتاً تور سرمايه

توان به  مياز جملة اين عوامل . توان ديد ميي گذشتة ايران بوضوح ها هاز عوامل را نيز در تاريخ ده
توسط دولت و وضع مقررات ويژه  ها همصادرة اموال و سرماي ،جنگ ،اغتشاشات داخلي ،  بيعيحوادث ط

ي هاو محدوديت هاقيمت گذاري ،تغيير نظام حكومتي ،در تعيين مجدد حدود و ثغور مالكيت سرمايه
و عوامل بسيار ديگري  هاسهميه بندي ،اعتصابات كارگري ،مختلف بر خريد و فروش و توليد كاالها

  .شاره نمود كه احصاء و بحث در مورد آنها هر كدام احتياج به مجلدي داردا
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يكي ديگر از عوامل كاهش عرضه در اقتصاد  (Crowding out effect) اثر ازدحام دولت
اثر ازدحام دولت به معني بزرگ شدن دولت در اقتصاد است بطوريكه منطقة فعاليت . شناخته شده است

در دولت و مؤسسات وابسته به آن كه  به عبارت ديگر هنگامي. دبخش خصوصي را تنگتر نماي
كنند با توجه به طبيعت بخش دولتي كه از اقتدار و امكانات و سرماية  ميي اقتصادي شركت هافعاليت

بخش دولتي  از طرفي. نمايد ميي بخش خصوصي را كوچك هابيشتري برخوردار است عرصة فعاليت
  شود زيرا انگيزة سود در آن ضعيف است نتيجتاً مياقتصادي شناخته  بعنوان يك بخش ناكارا از لحاظ

اين جايگزيني تدريجي سبب تضعيف بخش عرضة اقتصاد شده كه در تداوم آن منجر به پديدة تورم در 
  .گردد مياقتصاد 

توان بر شمرد كه به نحوي بر شروع يا تداوم تورم اثر دارند كه از  ميعوامل متعدد ديگري را 
  .شود ميآنها خود داري ذكر 

   1380تا 1315روند تاريخي تورم از 
را تجربه %+ 5/110  تا  -%0/17از   مياقتصاد ايران ارقام تور ،سال گذشته 66در طي تاريخ 

شود اين ارقام خالصه آمار ارائه شده در جدول  ميمشاهده  زيرنموده است كه خالصة آن در جدول 
  .باشد مي بعدي
  ساله 63در كل دوره   عد از انقالبب قبل از انقالب  

  3 0 3 تعداد سالهاي با تورم منفي
  27 2 25 تعداد سالهاي با تورم يك رقمي

  18 9 9 %10-20تعداد سالهاي با تورم
  13 11 2 %20-40تعداد سالهاي با تورم

  4 1 3 %40تعداد سالهاي با تورم بيش از
  65 23 42 جمع تعداد سالها

ي كم و منفي هادهد كه در سالهاي متعددي در قبل از انقالب تورم ميفوق نشان بررسي جدول 
فقط در سالهاي . ي بعد از انقالب بوده استها هغالباً از پديد%  20ي بيش از هاتجربه شده است و تورم

 ميانگين. شود ميدر اوان جنگ دوم جهاني در قبل از انقالب نرخهاي تورم باال مشاهده  1322تا  1320
. باشد مي%  4/20سال بعد از انقالب  23بوده ولي ميانگين تورم %  2/12سال قبل از انقالب   42تورم در 

را از محاسبات خارج نمائيم ميانگين تورم در قبل از  1322تا  1320) جنگ جهاني دوم(چنانچه سالهاي 



   103  چهارم فصل   باحث پوليم

 

  . يار كمتر استبعد از انقالب بس%  4/20رسد كه در مقايسه با رقم  مي  % 1/6انقالب به 
  

  1380 -1315شاخص قيمت كاالها و خدمات در مناطق شهري ايران و نرخ تورم در سالهاي 
شاخص   سال

بهاي خرده 
  فروشي

نرخ 
  % تورم

شاخص   سال
بهاي خرده 
  فروشي

نرخ 
  % تورم

شاخص   سال
بهاي خرده 
  فروشي

نرخ 
  % تورم

1315  29/0    1337 87/3  0/1  1359  33/19  6/23  
1316  35/0  2/22  1338 37/4  0/13  1360  78/23  0/23  
1317  38/0  1/9  1339 71/4  8/7  1361  33/28  1/19  
1318  41/0  3/6  1340 79/4  5/1  1362  52/32  8/14  
1319  46/0  7/13  1341 83/4  0/1  1363  90/35  4/10  
1320  70/0  7/51  1342 88/4  0/1  1364  35/38  8/6  
1321  37/1  5/95  1343 10/5  4/4  1365  47/47  8/23  
1322  89/2  5/110  1344 11/5  2/0  1366  62/60  7/27  
1323  97/2  8/2  1345 15/5  8/0  1367  14/78  9/28  
1324  54/2  5/14-  1346 19/5  9/0  1368  76/91  4/17  
1325  24/2  6/11-  1347 27/5  5/1  1369  00/100  0/9  
1326  39/2  8/6  1348 46/5  6/3  1370  71/120  7/20  
1327  66/2  3/11  1349 53/5  2/1  1371  12/150  4/24  
1328  72/2  ½ 1350 84/5  6/5  1372  36/184  8/22  
1329  26/2  0/17-  1351 21/6  4/6  1373  28/249  2/35  
1330  45/2  5/8  1352 91/6  2/11  1374  25/372  4/49  
1331  62/2  8/6  1353 99/7  7/15  1375  8/458  2/23  
1332  86/2  1/9  1354 79/8  0/10  1376  2/538  3/17  
1333  31/3  9/15  1355 23/10  4/16  1377  6/635  1/18  
1334  37/3  7/1  1356 78/12  9/24  1378  1/763  1/20  
1335  66/3  8/8  1357 05/14  0/10  1379  5/859  6/12  
1336  83/3  6/4  1358 64/15  3/11  1380  4/957  1/11  

  .بانك مركزي ايران: مأخذ
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  ي اخيرها هتورم در ده
توان پديدة تورم را بدليل مشكالت  ميعليرغم عوامل مؤثر و علل تورم كه ذكر آن رفت 

تواند نرخ بهره را پايين  ميعمل ن زيرا افزايش حجم پول در ،ساختاري بعنوان يك پديده پولي ديد
يكي از علل اين مسئله نظام بانكي . ش عرضه بشودآورده و سبب رشد سرمايه گذاري و نتيجتاً افزاي

به عبارت ديگر . شود ميكشور است كه نرخهاي بهره در آن بر اساس تقاضا و عرضة منابع مالي تعيين ن
افزايش حجم نقدينگي  منجر   نتيجتاً. باشد ميبخش پولي بر بخش حقيقي اقتصاد بسيار ناچيز  اثرگذاري

وجود اين پديده در . در عرضة كاال و خدمات نقش قابل توجهي نداردو  گردد مي هابه افزايش قيمت
را در افزايش اجزاء نقدينگي  هااقتصاد كشور سبب گرديده است تا اكثر محققين علل افزايش قيمت

. هرچند عواملي كه ذكر آن پيشتر رفت در ايجاد و تداوم تورم در ايران مؤثر بوده و هست. بيابند
دهد كه افزايش حجم نقدينگي در  ميو اجزاء حجم نقدينگي نشان  هاقيمت  ميوبررسي تاريخي سطح عم

سالهاي قبل از انقالب بدليل افزايش حساب خالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي در اثر افزايش 
درآمدهاي نفتي بوده ولي در پس از اتقالب افزايش حساب خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 

الي كسري بودجه دولت و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت توسط استقراض از ناشي از تأمين م
اين دو روند عمده يعني افزايش . سيستم بانكي بوده است كه سبب افزايش حجم نقدينگي شده است

درآمدهاي خارجي قبل از انقالب و افزايش استقراض از سيستم بانكي در بعد از انقالب از مهمترين 
  .دنرو ميورم زا در ايران بشمار روندهاي مهم ت

مالي و ارزي و طرح و  ،ي مختلف پوليهاي به عمل آمده از طريق اعمال سياستهاعليرغم تالش
ي توسعه دولت در كنترل تورم در بعد از انقالب از موفقيت چنداني برخوردار نبوده ها هاجراي برنام

توليد و  ،عه بعد از انقالب را در مورد تورمي توسها هارقام پيش بيني و عملكرد برنام زيرجدول . است
 ها هشود كه در اكثر موارد هدفگذاري برنام مياز اين جدول بوضوح مشاهده . نمايد مينقدينگي مقايسه 

  .نتوانسته است تحقق يابد
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  ي توسعه بعد از انقالبها همقايسه ارقام پيش بيني و عملكرد برنام

  سال  ها هبرنام

رشد  %
نقدينگي 

يش بيني پ
  برنامه

رشد   %
  نقدينگي

تورم % 
پيش بيني 
  برنامه

  تورم % 
 توليد رشد %

ناخالص داخلي 
  بيني برنامه پيش

 رشد %
توليد 

ناخالص 
  داخلي

سالهاي 
  برنامة
  اول

1368  
1369  
1370  
1371  
1372  

4/19  
7/11  
2/9  
9/5  
3/5  

5/19  
5/22  
6/24  
3/25  
2/34  

5/20  
8/16  
3/14  
4/11  
9/8  

4/17  
9  
7/20  
4/24  
9/22  

9/7  
2/9  
8/6  
5/8  
3/8  

1/3  
1/12  
9/10  
5/5  
8/4  

  1373  -  5/28  -  2/35  -  6/1  

سالهاي 
برنامة    

  دوم

1374  
1375  
1376  
1377  
1378  

+5/12  
+5/12  
+5/12  
+5/12  
+5/12  

6/37  
37  

2/15  
4/19  
1/20  

+4/12  
+4/12  
+4/12  
+4/12  
+4/12  

4/49  
2/23  
3/17  
1/18  
1/20  

+1/5  
+1/5  
+1/5  
+1/5  
+1/5  

5/4  
8/5  
4/3  
8/3  
6/1  

سالهاي 
برنامة    

  سوم

1379  
1380  
1381  
1382  
1383  

9/19  
4/17  
3/15  

14  
13  

3/29  
8/28  
-  
-  
-  

8/20  
18  

7/15  
2/14  
1/13  

6/12  
4/11  
-  
-  
-  

5/4  
5/5  
5/6  
7/6  
8/6  

7/5  
8/4  
-  
-  
-  

  متوسط برنامه+ 
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  قيمتها در ايران رابطه حجم نقدينگي و سطح عمومي

  

  همقدم
باشد  آيد هدف اين مقاله كوتاه بررسي كلي تورم در ايران مي همانطور كه از عنوان فوق بر مي

بطور . ع يافته استوكه مخصوصاً در سالهاي پس از انقالب به طور مداوم و همواره در اقتصاد ايران وق
اين   دارد كه دي در مورد اين مسأله از لحاظ نظري وجوداكلي بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتص

تحقيقات مفصلي كه در مورد . ابعاد نظري غالباً در توجيح شرايط اقتصاد ايران نيز متذكر شده است
  .31دهند اين ارتباط مد نظر قرار مي علت العلل تورم در ايران شده است كليه متغيرهاي اقتصادي را در

. رضه و يا هر دو افزايش يابندد از طريق افزايش تقاضا يا كاهش عنتوان از لحاظ كلي قيمتها مي
توانند مسبب تغييرات قيمتي  در هر دو طرف چه از بعد تقاضا و چه از بعد عرضه متغيرهاي بسياري مي

در سطح كالن اقتصادي ايران مهمترين متغيري كه از بعد تقاضا سبب افزايش قيمتها گرديده . گردند
اقتصاد منشعب از متغيري به نام پايه پولي افزايش حجم نقدينگي در . باشد است حجم نقدينگي مي

پايه پولي طبق تعريف داراي دو بعد منابع و مصارف است بخش مصارف پايه پولي برابر با كل . است
نقدينگي ( و بانكي ) اسكناس و مسكوك در دست مردم(كزي به بخشهاي خصوصي ربدهيهاي بانك م

توان به عنوان  بخش منابع پايه پولي را مي. باشد مي) هاي بانكها نزد بانك مركزي نزد بانكها و سپرده
در بخش منابع پايه پولي داراييهاي . سرجمع داراييهاي خارجي و داخلي بانك مركزي تعريف نمود

خارجي عمدتاً تحت تأثير تراز پرداختهاي خارجي كشور و داراييهاي داخلي تحت تأثير مطالبات بانك 
  .باشد اري و تخصصي ميمركزي از بخش دولتي و بانكهاي تج

  
                                                           

  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  31
تبيين پولي تورم در اقتصاد ايران و امكان پذيري حصول اهداف برنامه پنجساله اول ) 1369(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .ر اقتصادينت امووايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، طرح تحقيقاتي ) 1370(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديومرحله اول وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
ليتهاي اقتصادي در ايران، طرح سياستهاي پولي و ارزي مناسب جهت تثبيت فعا) 1371(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديوتحقيقاتي مرحله دوم وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
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  پول پرقدرت
توان به عنوان وسيله پرداختي دانست كه از طريق آن بانك مركزي  منابع پايه پولي را مي

داراييهاي خود را خريداري نموده و در قبال آن مصارف پايه پولي را به بخشهاي خصوصي و بانكي 
اين . باشد لي ايجاد پول در اقتصاد ميبه عبارت ديگر منابع پايه پولي عامل اص. پرداخت نموده است

منابع پس از آن كه در دست بخشهاي خصوصي و بانكي به صورت اسكناس و مسكوك و سپرده در 
هاي بانكها نزد بانك مركزي قرار گرفت شروع به چرخش نموده و نقدينگي  صندوق بانكها و سپرده
نيز گفته  »پول پر قدرت«قتصادي به پايه پولي لذا بدين سبب در ادبيات ا. 32نمايد كل اقتصاد را ايجاد مي

به عبارت ديگر بر اساس شرايط اقتصادي پول پرقدرت از طريق سيستم بانكي وسعت يافته و . شود مي
. شود وسعت اين تكثير به عنوان ضريب بهم فزاينده پولي خوانده مي .نمايد مي دحجم نقدينگي را ايجا

اين ضريب . در نوسان بوده است 3تا  2بيست سال گذشته بين اين ضريب در اقتصاد ايران در حدود 
 300تا  200ريال افزايش يابد، حجم نقدينگي به ميزان   100بدين معني است كه اگر پايه پولي به ميزان 

همان طور كه قبالً گفته شد . ريال در اقتصاد، بسته به مقدار ضريب بهم فزاينده افزايش خواهد يافت
يه پولي عمدتاً متأثر از حساب تراز پرداختهاي خارجي و حساب مطالبات بانك مركزي افزايش منابع پا

چنانچه تراز پرداختها مثبت يا منفي باشد حساب خالص داراييهاي خارجي . باشد  از بخش دولتي مي
از طرفي چنانچه دولت بخواهد كسري بودجه . يابد بانك مركزي به همان ميزان افزايش يا كاهش مي

ه اسنادي در اين حساب بدهي خود به ئا از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين نمايد با اراخود ر
در بعد از انقالب بسط پايه پولي . شود بانك مركزي را افزايش داده و نتيجتاً سبب بسط پايه پولي مي

لي را بدهي درصد از پاية پو 92ميزان  1370از سمت اين حساب بوده است به طوري كه در سال  عمدتاً
اينكه ضريب بهم فزاينده پولي در   بدين ترتيب با توجه به. دولت به بانك مركزي تشكيل داده است

ميليارد ريالي همان سال ميزان  4/28628بوده است از ميزان كل نقدينگي  3/2برابر با  1370سال 
با توجه به موارد . باشد ميليارد ريال آن ناشي از حساب بدهي دولت به بانك مركزي مي 2/26443

توان گفت كه در سالهاي پس از انقالب عامل اصلي بسط پايه پولي و نتيجتاً  مزبور به جرأت مي

                                                           
  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  32
، ارزي و مالي و مغايرتهاي موجود در گزارش  ارتباط اجزاء منابع و مصارف بانكها با بخش پولي) 1373(بيدآباد، بيژن  -

  .وزارت امور اقتصادي و دارايي ،انك مركزي، معاونت امور اقتصادياقتصادي و ترازنامه ب
 ،برخي ناهمخوانيها در حسابهاي پولي، ارزي و مالي گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي) 1374(بيدآباد، بيژن  -

  .معاونت اقتصاد و تكنولوژي مركز تحقيقات استراتژيك، نهاد رياست جمهوري
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از بانك مركزي در جهت تأمين مالي كسري بودجه خويش و بخش دولتي نقدينگي، استقراض دولت 
  . بوده است

ه شده در ادبيات ئهاي ارا حال مجدداً برگرديم به بررسي مسأله تورم از بعد تقاضا، نظريه
باشد درجه شدت اين ارتباط  قيمتها با ميزان نقدينگي مي  اقتصادي حاكي از ارتباط شديد سطح عمومي

بر اساس مطالعات اقتصاد سنجي مختلف كه در ايران انجام . برحسب اقتصادهاي مختلف متفاوت است
تبيين اين . دهد طح نقدينگي توضيح ميقيمتها را س  درصد از تغييرات سطح عمومي 99گرفته بيش از 

بيانگر اين موضوع است كه بازاء هر هزار ميليارد ريال افزايش نقدينگي در  1374بررسيها براي سال 
الزم به ذكر است كه در سال . درصد افزايش خواهد داشت 2نرخ تورم تقريباً نزديك به  1374سال 

  .دهد ش نشان ميميليارد ريال افزاي 9/61843رقم نقدينگي  1373
هاي  با توجه به تعريف نقدينگي كه شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، سپرده

اين موضوع نيز توجه نمود كه در سالهاي اخير   شود بايد به دار مي انداز و مدت هاي پس ديداري و سپرده
، اين چكها عمالً كه چكهاي مسافري و مشابه به صورت ابداعات پولي در اقتصاد ايران رايج شده است

باشند لذا بر سرعت گردش  از سرعت گردش بسيار بااليي نسبت به ساير اقالم نقدينگي برخوردار مي
حجم نقدينگي افزايش سرعت گردش پول خود همانند افزايش . پول در اقتصاد اضافه خواهند نمود

پولي ميزان نرخ رشد سرعت هاي اقتصاددانان  به عبارت ديگر طبق نظريه. شود قيمتها ميباعث افزايش 
گذارد، متأسفانه به دليل عدم  اندازه ميزان نرخ رشد نقدينگي بر نرخ تورم اثر مي  گردش پول دقيقاً به
موضوع مورد ميزان و حجم چكهاي مسافري صادره در سيستم بانكي عمالً در اين انتشار آمار الزم در 

وان در مورد اعالم نمود كه خطر افزايش تورم در ت توان يك تحليل مقداري ارائه نمود و فقط مي نمي
توان انتظار داشت كه با توجه به افزايش  به عنوان مثال مي. باشد مي اثر انتشار بيشتر چكهاي مسافري حاد

درصد رشد داشته است سرعت گردش پول نيز از  28كه حدود  1372نسبت به سال  1373نقدينگي 
همينطور . استگرديده  1373درصد در سال  35تاً منتج به نرخ تورم رشد بااليي برخوردار بوده كه نهاي

 يدرصد رشد داشته است كه منجر به تورم 38حدود  1373نسبت به سال  1374نقدينگي سال  حجم
 .گرديده است 1374درصد در سال  50حدود 

ير رسد كه تورم در ايران بشدت تحت تأث با توجه به نكات فوق تقريباً واضح به نظر مي
هاي قبلي مبني بر  باشند و فرضيه متغيرهاي پولي كه عبارت از حجم نقدينگي و سرعت گردش پول مي

  .نمايد اينكه تورم در ايران يك تورم متأثّر از تقاضا است را تأييد مي
توان به ساير متغيرهاي اقتصادي نظير توليد ، صادرات ، واردات، تورم ناشي از  از بعد عرضه مي
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به عبارت . توانند عرضه كاالها و خدمات را در اقتصاد تغيير دهند اشاره نمود كه همگي مي فشار هزينه
ها كاهش  ديگر هرگاه افزايش توليد سبب افزايش عرضه كاالها و خدمات شود سطح عمومي قيمت

هايي از حساب توليد در سطح  اين موضوع در مورد صادرات و واردات كه بخش. يابد و بالعكس مي
دهند نيز صادق است فقط با اين تفاوت كه افزايش صادرات و كاهش واردات خود  را تشكيل ميكالن 

البته خالص درآمدهاي ناشي از فروش صادرات و خريد . شوند هاي داخلي مي سبب افزايش قيمت
اي از طريق نرخ ارز بر سطح  ها اثر تعديل كننده واردات به نوبه خود از طريق مكانيزم ترازپرداخت

به هر . اي بيشتر نخواهيم داشت ها خواهد گذاشت كه در اين مقاله به اين مطلب اشاره مومي قيمتع
تاكنون چندان  1353هاي  حال مطالعات انجام شده در ايران حاكي از آن است كه سطح توليد ازسال

از . تهاي شكوفايي اقتصاد نرخ رشد همچنان يك رقمي بوده اس تغيير شديدي نيافته است و در سال
هاي ثابت كاهش يافته و  طرفي با توجه به افزايش نسبي قيمت كاالهاي وارداتي عمالً واردات به قيمت

از طرفي روند رو به رشد صادرات غيرنفتي مخصوصاً در . نتيجتاً سبب كاهش عرضه گرديده است
همان طور كه باشد ولي  اهميت نمي هاي اخير در كاهش عرضه كاالها و خدمات داخلي چندان بي سال

هاي خارجي از طريق پايه پولي خود عمالً نقش تعديل  يرات نرخ ارز در اثر ترازپرداختغيگفته شد ت
گر چه با توجه به آمارهاي بانك مركزي عمالً . اي بر ميزان نقدينگي از طريق پايه پولي دارد كننده

هاي اخير تركيبي  در سال هاي خارجي بانك مركزي مشخص نيست و نحوه مداخله نرخ ارز در دارايي
هاي خارجي بانك مركزي بكار  هاي مختلف آزاد و رسمي در محاسبه ريالي نمودن دارايي از نرخ

هاي بخش خارجي اقتصاد ايران  به طور خالصه اين كه نوسان .33گرفته شده كه خالي از اشكال نيست
هاي خارجي بانك مركزي  ق داراييها عمالً از طري در مورد صادرات و واردات و نتيجتاً تراز پرداخت

به پايه پولي منتقل گرديده و اثرات خود را نيز به شكل تغييرات قيمت از طريق بخش تقاضا اعمال 
  .نمايد مي

تورم ناشي از فشار هزينه به علت افزايش دستمزدها و قيمت عوامل توليد نيز يكي از علل تورم 
رسد كه افزايش حقوق و  ام شده در ايران به نظر ميهاي انج با توجه به بررسي. در بخش عرضه است

دستمزد از بعد فشار هزينه همگي منتج از بعد فشار تقاضا در جهت حفظ قدرت خريد كارگران و 
كارمندان بوده است و در ايران تورم ناشي از فشار هزينه حقوق و دستمزد بطور مستقل مشاهده نشده 

ار تقاضا پديدار گشته است، علت اين امر نيز عدم وجود بلكه هميشه به دنبال تورم ناشي از فش
  . ها، سنديكاها و نهادهاي مستقل كارگري و كارمندي در ايران است اتحاديه

                                                           
  .همان مĤخذ مراجعه نمودتوان به  ضوع ميتر شدن مو براي روشن 33
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باشد كه از يك  ها در ايران مي مساله جنگ همراه با علل رواني تورم نيز از علل افزايش قيمت
اماني منتج از جنگ بوده و يا به لحاظ هاي توليدي در اثر تخريب يا نابس طرف سبب كاهش ظرفيت

. انداختن تقاضا، افزايش بيكاري را به همراه داشته است رواني آثاري نظير احتكار، خريد زودرس، جلو
شود ولي در دوره بعد كاهش  ولي الزم به ذكر است كه احتكار در يك دوره سبب افزايش قيمت مي

لذا در . كند اهي از گردش خارج نمينهاي نامت براي سالآورد زيرا محتكر كاال را  قيمت را به بار مي
لذا از اين بابت سبب . شود هنگام احتكار سبب كاهش عرضه و در هنگام فروش سبب افزايش عرضه مي

  . شود نه سبب افزايش مستمر قيمت نوسان قيمت مي
مورد تائيد قرار  با توجه به مباحث فوق فرضيه تحميل تورم از بعد تقاضا بر اقتصاد ايران كامالً

هاي كنترل حجم نقدينگي  ها از طريق سياست گذاران اقتصادي را به كنترل قيمت گرفته و توجه سياست
يد دقت شديدتري بر ميزان اها مصمم باشد ب چنانچه دولت در امر كنترل سطح قيمت. نمايد جلب مي

. پولي اقدام به اين امر نمايدهاي انقباضي  حجم نقدينگي و سرعت گردش پول نموده و از طريق سياست
اتفاق  هاي اخريهاي متفرقه نظير آنچه كه در سال رسد سياست طور كه به نظر مي در غير اين صورت اين

افتاده است نظير كنترل مستقيم قيمت و تعزيرات به نظر غيراقتصادي و شكننده بوده و سبب عدم امنيت 
  . هاي بعد از بين خواهد برد ش توليد را براي سالاقتصادي در بخش عرضه شده و عمالً امكان افزاي
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  ابزارهاي پولي بانك مركزي و كنترل حجم نقدينگي

  

  مقدمه
شود كه جهت تحقق اهداف  اي از سياستهايي اطالق مي به طور كلي سياستهاي پولي به مجموعه

حجم نقدينگي در اقتصاد  اقتصادي كالن يا كاهش خسارات ناشي از عملكرد نظام پولي جهت كنترل
كنند  هاي  متفاوتي استفاده ميرمقامات پولي براي كنترل حجم نقدينگي از ابزا. شود به كار گرفته مي

ابزارهاي كيفي . و كيفي پولي طبقه بندي نمود  يتوان بطور كلي آنها را به دو گروه ابزارهاي كم كه مي
عتبارات را به طرف بخشهايي از اقتصاد كه مقامات شود كه نحوه توزيع ا به تمهيدات پولي اطالق مي
پولي از طريق مكانيزم بسط   يمعموالً ابزارهاي كم. كند دهند هدايت مي مسؤول ضروري تشخيص مي

  .باشد مكانيزم بسط پولي عمالً شيوه خلق پول در اقتصاد مي. شوند پولي سبب تغيير در حجم پول مي

  مكانيزم بسط پولي
نحوه . نمايد طريق گردش پول بين افراد و بانكهاي تجاري و تخصصي عمل مي اين مكانيزم از 

ريال اوراق قرضه يا اوراق يا 100عمل بدين صورت است كه فرض كنيد بانك مركزي اقدام به خريد 
ريال دريافتي خود را در  100فروشندگان اين اوراق به ميزان . نمايد اسناد بهادار دولتي از بازار مي

با اين پرداخت پول به بانكهاي . دارند نگاه مياي خود نزد بانكهاي تجاري و تخصصي  سپردهحسابهاي 
ه وام به افراد ئاگر مانعي در ارا. يابد قدرت وام دهي آنان به همان ميزان افزايش ميتجاري و تخصصي 
سسات به صورت ريال را به صورت اعتبارات به افراد و مؤ 100اين بانكها كل مبلغ . وجود نداشته باشد
اي منتقل نموده  مجدداً افراد يا مؤسسات اخير مبلغ دريافتي را به حسابهاي سپرده. نمايند وام پرداخت مي

ريال بين بانكهاي  100به تعداد دور چرخش مبلغ . گردد كه باز سبب افزايش قدرت وام دهي بانكها مي
كنيد بانك مركزي بانكهاي  حال فرض. شود ميخلق تجاري و تخصصي و افراد و مؤسسات پول 

هايي كه افراد نزد آنان  كند كه به ميزان درصد خاصي از سپرده تجاري و تخصصي را ملزم مي
اين درصد خاص نرخ . گذارند را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي به صورت امانت بگذارند مي

درصد باشد در بار  20خ ذخيره قانوني شود، حال فرض كنيد در مثال ما اين نر ذخيره قانوني ناميده مي
ريال است كه بانك مركزي در مقابل  100شود برابر همان  اول ميزان پولي كه در اقتصاد ايجاد مي

قرار اين رقم به صورت سپرده نزد بانكهاي تجاري و تخصصي . خريد اوراق پرداخت نموده است
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هاي قانوني خود نزد بانك  را در حساب سپرده ريال از آن 20سپرده مبلغ  ةبانك دريافت كنند. گيرد مي
. دهد را به صورت وام در اختيار افراد و مؤسسات قرار ميآن ريال  80دارد و مابقي  ه ميامركزي نگ

ريال كه  80در دور بعد مبلغ . ريال به نقدينگي اقتصاد اضافه شده است 100+ 80=180پس تا اينجا مبلغ 
ريال  80گردد و سبب ايجاد  داده شده بود به سيستم بانكي برمي به صورت وام به افراد و مؤسسات

ريال است را نزد بانك  16ريال كه مساوي  80درصد از  20شود، بانكها مبلغ  سپرده جديد در بانكها مي
نتيجتاً به حجم نقدينگي . دهند ريال را وام مي 64ه داشته و مابقي امركزي به صورت سپرده قانوني نگ

ريال خريد اوراق توسط بانك مركزي به  100ر اضافه شده و كل افزايش نقدينگي در اثر ريال ديگ 64
اين عمل چرخش بسيار زياد تكرار شود كل ميزان نقدينگي   چنانچه. رسد ريال مي 180+ 64=244مبلغ 

اميده پولي نيا اشاعة اين مكانيزم در اقتصاد مكانيزم بسط . 34خواهد شد 100:  20/0=500برابر با ريال 
شود و عالقمندان  شود كه البته پيش فرضهاي متعددي نيز دارد كه از ذكر آن در اينجا خودداري مي مي
  .توانند به متون مربوطه مراجعه نمايند مي

با توجه به اينكه هرچه نرخ بهره در اقتصاد باالتر باشد بانكها بشتر منابع خود را در قالب 
دهند لذا بايد گفت كه عرضة پول تابع مثبتي از نرخ  هيالت ارائه ميتسهيالت بانكي به متقاضيان اين تس

به عبارت ديگر با افزايش نرخ بهره مكانيزم اشاعة پولي فعالتر عمل خواهد كرد و عرضة . باشد بهره مي
  .پول در اقتصاد را بيشتر خواهد نمود

  عمليات بازار باز
ير ثر حجم نقدينگي در اقتصاد تأبيزم پولي با استفاده از اين مكان  يكليه ابزارهاي كم

در اين روش مقامات پولي اقدام  به . از مهمترين اين ابزارها يكي عمليات بازار باز است. گذارند مي
از طريق مكانيزم بسط پولي سبب خريد و فروش اوراق قرضه يا بهادار نموده كه همانطور كه گفته شد 

. استنرخ سپرده قانوني يكي ديگر از اين ابزارها تغيير . شوند تغيير در حجم نقدينگي در اقتصاد مي
سيعي بر حجم نقدينگي در اقتصاد دارد لذا واثرات بسيار  نرخ سپرده قانونيهمانطور كه ذكر آن رفت 

در  نقدينگي  تغيير اين نرخ يكي از اهرمهاي مهم پولي در جهت كنترل حجم تسهيالت اعتباري و نهايتاً
بانكهاي تجاري به منظور . پولي نرخ تنزيل مجدد است  ي ديگر از ابزارهاي كمييك. باشد مي اقتصاد

توانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ سود مشخصي كه توسط  رفع نياز نقدينگي خود مي
نرخ در بانك مركزي با تغيير اين . شود به بانك مركزي ارائه و تنزيل نمايند تعيين ميبانك مركزي 

                                                           
  :به ديبراي بحث بيشتر پيرامون اين موضوع مراجعه نماي 34

- B. Bidabad (1994) General Monetary Equilibrium. 
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  .گذارد ير سيستم بانكي و قدرت اعتباردهي آنها اثر ميذخا
اين گونه ابزارها و نهايتاً   بررسي عملكرد ابزارهاي پولي در ايران حاكي از برخورد ضعيف به

عمليات بازار باز كه از ابزارهاي . عدم امكان استفاده كارا از آنان در اجراي سياستهاي پولي بوده است
مورد استفاده قرار گرفت و بانكها را ملزم  1349باشد براي اولين بار در سال  ميبسيار مهم و مؤثر پولي 

اين سياست جلوگيري هدف از . هاي خود به صورت اوراق قرضه نمود سپردهبه نگهداري درصدي از 
از بسط پايه پولي از طريق انتقال بدهي دولت به بانكها بود، حجم اوراق قرضه خريداري شده توسط 

نكي تا تصويب عمليات بانكي بدون ربا جهت اعمال سياستهاي انقباضي در سالهاي مختلف سيستم با
همچنان تغيير يافته تا نهايتاً پس از تصويب قانون مزبور فروش اوراق قرضه به دليل ماهيت ربوي آن با 

ه بخش به بعد الزام بانكها به خريد اوراق لغو شد و ب 1363بدين جهت از سال . مشكل مواجه گرديد
از اوراق ) بيش از نيمي(اي  در حال حاضر سهم عمده. ه نشدئخصوصي نيز اوراق قرضه جديدي ارا

. قرضه در جريان در اختيار سيستم بانكي است كه قبل از تصويب قانون مزبور خريداري شده است
هي شدند كه منبع عليرغم لغو الزام بانكها به خريد اوراق قرضه، بانكها مجبور به خريد اوراق قرضه مشاب

اوراق قرضه  افته به اوراق قرضه موجود و يا جايگزينيحاصل از آن صرف پرداخت جايزه تعلق 
به طور كلي به لحاظ اين كه نرخ سود تعيين شده بر روي اوراق بهادار دولتي . باشد سررسيد شده مي

قانون اين ابزار كاربرد خود را پس از تصويب اين   كند عمالً ايفا ميباز ر انقش اصلي را در عمليات باز
  .35در ايران از دست داد

  نرخ تنزيل مجدد
نرخ سودي است كه توسط آن بانك و باشد  نرخ تنزيل مجدد يكي ديگر از ابزارهاي پولي مي

اين ابزار در . دهد اين اسناد وام مي لنمايد و به آنها در قبا مركزي اسناد و بروات بانكها را تنزيل مي
ي مالي خود احتياج به وام از بانك مركزي باشند ابزار بسيار خوبي رنكها جهت تأمين كسزماني كه با

 10تا  2اين نرخ حدوداً بين  1350و  1340هاي  در دهه. باشد جهت تحديد منابع اعتباردهي بانكها مي
در . ستداده ا درصد از بدهي بانكها به بانك مركزي را تشكيل مي 20درصد در نوسان بوده و تا حدود 

                                                           
  :نگاه كنيد به 35
ه اول، سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، مرحل) 1371(اني، اكبر و بيژن بيدآباد جكمي-

  .نت امور اقتصاديووزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
ماره نهم، سال دوم، خرداد، شيك دهه تحوالت نظام بانكي در ايران، مجله مجلس و پژوهش ) 1373(بيدآباد، بيژن  -

  .17-52صفحات 
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بانكها اين ابزار كاربرد خود را عمالً از دست داد، مالي عمدتاً به دليل وجود مازاد منابع  1360دهه 
  .گرچه تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا امكان استفاده از اين ابزار را نيز مانع گرديد

  نرخ ذخيرة قانوني
راي مهار اعتبارات بانكي از توانايي نرخ ذخيره قانوني كه به ترمز اعتبارات تشبيه شده است ب

براي اولين بار به صورت يك الزام قانوني در مورد  1325اين نرخ عمالً در سال . زيادي برخوردار است
بررسي . در نوسان بوده است%  30تا % 10حدوداً بين  1370تا  1340بانكها اعمال گرديد، و بين سالهاي 

گرچه نرخ ذخيره قانوني همواره رشد صعودي داشته است حاكي از آن است كه  1360سالهاي دهه 
 يمصارف بانكها از طرفي با بررسي منابع و. اند ولي در زمان مزبور بانكها دچار مازاد منابع بوده

هاي بخش خصوصي  واضح است كه سهم بانكهاي تخصصي در جذب سپرده 1360تخصصي در دهه 
ثر معادل ثلث اعتبارات پرداختي از منابع آزاد و محل از طرفي حداك. بوده است% 10همواره كمتر از 

هاي بخش خصوصي بوده و مابقي از طريق استقراض از بانكهاي مركزي و يا ساير بانكها تأمين  سپرده
اي و تأمين  تغيير در نسبت سپرده قانوني به دليل ناچيز بودن سهم اين بانكها از منابع سپرده .شده است

يق استقراض از بانك مركزي و ساير بانكها از قدرت كنترل كننده زيادي اعتبارات اعطايي از طر
به دليل مازاد  1360در مورد بانكهاي تجاري و اعمال نرخ ذخيره قانوني در دهه . باشد برخوردار نمي

منابع بانكهاي تجاري عمالً تأثير انقباضي بر حجم اعتبارات اعطايي نداشته است، ناگفته نماند سهم 
از اين مازاد منابع در بانكهاي تجاري و تخصصي به لحاظ عدم انعطاف پذيري سيستم بانكي  اي عمده

  . باشد در قبال عملكرد قانون عمليات بانكي بدون ربا مي

  نرخ بهره
در متون اقتصادي به عنوان يك متغير كه تعيين آن منتج از  بهرهالزم به ذكر است كه نرخ 

از ديد اقتصاددانان به عنوان يك ابزار پولي و گردد  شد تعريف ميبا عرضه و تقاضاي منابع پولي مي
ا بتواند در اقتصاد ايران نيز  اين كه توانايي بسياري در تخصيصي منابع دارد مي  ولي نظر به شود تلقي نمي

به عبارت ديگر بانكها با افزايش نرخ بهره تقاضا براي منابع پولي را كاهش داده و عرضه . اهميت باشد
تاً سبب افزايش منابع آزاد سيستم بانكي جدهند و نتي اندازي را به سمت خود افزايش مي نابع پسم

عليرغم ثبات نسبي نرخ بهره و كمتر بودن آن از  1360معذالك در ايران مخصوصاً در دهه . شوند مي
ع قابل توجهي سيستم بانكي با مازاد مناب ،نرخ تورم همچنان به دليل مشكالت ساختاري در نظام بانكي

از طرفي انگيزه سپرده گذاري جامعه در سيستم بانكي طي دهه مزبور بيشتر ناشي از . روبرو بوده است
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از طرفي بايد . نگرش آنان به بانكها به عنوان مأمني براي حفظ اصل پول بوده و نه جهت حصول درآمد
مد شود عمالً سيستم بانكي يا منجبانكي در سيستم  بهرهاين موضوع اذعان داشت كه چنانچه نرخ  به

اين امر در اقتصاد ايران به طور مداوم واقع شده . دچار مازاد منابع يا مواجه با كسري منابع خواهد شد
  .است

با توجه به موارد مطروحه كنترل بانك مركزي بر اجزاء پايه پولي فقط بر جزء بدهي بانكها به 
ني در كنترل دو جز ديگر خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي خالصه شده و عمالً توانايي چندا

زيرا بانك مركزي همه ساله . بانك مركزي و خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نداشته است
ناشي از كسري بودجه (و اوراق قرضه دولتي ) ناشي از صادرات نفتي(ناگزير از خريد مقادير زيادي ارز 

باشد بانك مركزي تالش خود  ر كه بر بسط پايه پولي متمركز مياين فشا  با توجه به. بوده است) دولت
همگي در اين   يرا جهت كنترل نقدينگي بر ضريب بهم فزاينده پولي معطوف نموده كه ابزارهاي كم

بررسي ضريب بهم فزاينده پولي نيز به طور كلي عدم توانايي بانك . اند راستا مورد استفاده واقع شده
  .نمايد پول را مجدداً تأييد مي  يپول از طريق استفاده از ابزارهاي كم مركزي در كنترل حجم

  ابزارهاي كيفي
دسته ديگري از ابزارهاي پولي به نام ابزارهاي كيفي پولي بوده كه با ايجاد محدوديتهاي 
اعتباري و منظور كردن اولويت در امر اعطاي اعتبارات بانكي در مورد بخشهاي خاص اقتصادي عمالً 

 14براساس ماده . دنماي دام به جهت دهي اعتبارات به سمت بخشهاي مورد نظر مقامات مسؤول مياق
تواند دخالت و نظارتهايي داشته باشد كه  بانك مركزي در امور بانكي و پولي ميبانكي، قانون پولي و 

مجموع وامها  ها و تعيين حداكثر منجمله مفاد آن محدود كردن بانكها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده
استفاده از اين ابزارها جنبه توصيه و ترغيب داشته  1340در دهه . استهاي مختلف  و اعتبارات در رشته

هاي كلي اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي براي سالهاي  عليرغم تعيين سهم 1350در دهه  .است
تأكيد بر افزايش اعتبارات مختلف اين محدوديتها هيچگاه عملي نشد و عليرغم اين كه در دو دهه فوق 

. بود اما بيشترين سهم را در تمام سالها بخش بازرگاني به خود اختصاص داده است يكشاورزي و صنعت
بررسي اثر اعتبارات اعطايي بانكها در سرمايه گذاري بخشها در راستاي مصوبات شوراي پول و اعتبار 

ز اعتبارات تخصيص يافته بانكها را حاكي از اين موضوع است كه بخش كشاورزي درصد بيشتري ا
در حالي كه در بخش صنعت از اين اعتبارات در . گيرد جهت سرمايه گذاري در همان بخش به كار مي

شود و درصد بااليي از اين اعتبارات  جهت سرمايه گذاري در همان بخش استفاده مي  حد بسيار كمي
دهد كه تصميمات شوراي پول و اعتبار  در  بررسي اجمالي ديگري نشان مي. رسد به مصارف ديگر مي
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عملكرد  50مورد حد مجاز اعتباري بانكي به بخشهاي مختلف صرفاً جنبه ارشادي داشته و در دهه 
 ينيز كه حد مجاز اعتبار 60دهد و در دهه  موجود تخطي بانكها از حد مجاز كلي اعتباري را نشان مي

گرديد به علت دشواريهاي عديده سيستم بانكي  ين ميكلي و بخشي از سوي شوراي پول و اعتبار تعي
به طور خالصه مشهود است كه . نتوانسته است در اجراي اين امر خطير مطابق مصوبات عمل كند

توانايي الزمه را براي ياري رساندن به مقامات پولي كشور در  ابزارهاي كيفي نيز همانند ابزارهاي كمي
  .ندااهداف كلي اقتصاد نداشته  چارچوب

اين موضوع توجه نمود كه عليرغم تالش مقامات پولي در   توان به با توجه به مباحث گذشته مي
بكارگيري ابزارهاي مختلف جهت كنترل حجم نقدينگي عمالً به دليل موانع و مشكالت موجود 

ررسي منابع ب. و حجم نقدينگي را كنترل نمايد. نتوانسته است از ابزارهاي مربوطه استفاده زيادي بنمايد
پايه پولي در بعد از انقالب حاكي از آن است كه خالص بدهيهاي بخش دولت به بانك مركزي علت 

از طرفي طيف وسيعي از ابزارهاي كيفي كه توسط . پولي بوده است  يكم اثر شدن ابزارهاي كيفي وكم
وانسته است به بانك مركزي قانون عمليات بانكي بدون ربا در اختيار مقامات پولي قرار داده شده نيز نت

رسيم كه در شرايط فعلي تنها روش كنترل حجم نقدينگي  اين نتيجه مي  لذا به. كمك چنداني بنمايد
به عبارت ديگر تا . باشد دولت به بانك مركزي ميبخش ايجاد تحديدهاي الزم بر ميزان خالص بدهي 

شود  دليل كسري بودجه متورم مي دولت بهبخش اين بخش از پايه پولي همچنان توسط   زماني كه
  .توان از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري نمود نمي
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  كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي
  

  مقدمه
قيمتها از و مداوم بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع 

، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده اهميت آن از لحاظ اقتصادي ولحاظ علل و منشأ 
. 36كنيم بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي

اكثر اين بررسيها مؤيد . آثار آن صورت گرفته است بررسيهاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و
باشد و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به  ان يك پديده پولي مياين واقعيت است كه تورم در اير

تر  به طور صريح. قيمتها داشته است  سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر افزايش سطح عمومي
منشأهاي سمت عرضه در اقتصاد ايران گرچه آثار كوتاه مدتي در تغيير قيمتها داشته  37توان گفت مي

توان گفت  بر اساس اين بررسيها مي. تورم در ايران بسط تقاضا بوده استعلت ت است ولي در بلند مد
به عبارت . باشد ناشي از افزايش حجم نقدينگي ميمدت قيمتها در بلند   از تغييرات سطح عمومي% 99

 ديگر اين بررسيها همگي شدت پولي بودن پديده تورم در ايران را تأييد نموده و تنها راه كنترل قيمتها
با توجه به بررسيهاي مختلف انجام شده در اقتصاد ايران مالحظه شده . دانند را كنترل حجم نقدينگي مي

كه عبارت از نحوه اثر  (Monetary Transmision Mechanism)است كه مكانيزم اشاعه پولي 
و افزايش حجم اثر بوده  متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد است در ايران تقريباً بي

سرمايه گذاري و  بهرهنقدينگي نتوانسته است به دليل مسائل ساختاري اقتصاد از طريق كاهش نرخ 
را در  به عبارت ديگر حجم نقدينگي فقط از طريق افزايش قيمتها اثر خود. نتيجتاً توليد را تحريك نمايد
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A.J. Hagger (1977) Inflation Theory & Policy. Macmillan, UK. 
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تبيين پولي تورم در اقتصاد ايران و امكان پذيري حصول اهداف برنامه پنجساله اول ) 1369(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديوايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، طرح تحقيقاتي ) 1370(اني، اكبر و بيژن بيدآباد كميج-

  .نت امور اقتصاديومرحله اول وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
ر ايران، طرح سياستهاي پولي و ارزي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي د) 1371(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديوتحقيقاتي مرحله دوم وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
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ادي ايران را در هدف گذاري اران اقتصزوجود اين پديده دست سياستگ. گذارد سمت تقاضا باقي مي
  . گذارد براي كنترل تورم از طريق حجم نقدينگي بدون نگراني از انقباض بخش عرضه باز مي

پر واضح . توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدينگي سبب كاهش توليد نخواهد شد به عبارت ديگر مي
  . 38اين مباحث جملگي در حيطه تحليلهاي بلند مدت صورت گرفته است كه

حال برگرديم به مسأله اصلي هدف گذاري براي كنترل تورم كه عمالً با نرخ تورم به عنوان 
يك مسأله اساسي در اين گونه سياستها همانا ويژگي انتظارات بخش . كند هدف سياستي برخورد مي

الً بخش خصوصي هدف صوا. خصوصي از نحوه برخورد سياست گذاران اقتصادي با نرخ تورم است
چنانچه . دهد خش دولتي براي تورم را به عنوان يك متغير در تابع عكس العمل خود قرار ميگذاري ب

بخش خصوصي مطمئن باشد كه افزايش قيمتها در آينده بسيار كم خواهد بود نحوه تخصيص منابع 
هايي كه بازده حقيقي دارند معطوف خواهد ساخت ولي  خود را به سمت سرمايه گذاري در زمينه

ويه به كار گرفته شده بخش دولتي از ديدگاه بخش خصوصي مؤيد افزايش قيمتها در آينده چنانچه ر
ريسك . باشد، سبب گرايش منابع وي به سمت كاالهايي خواهد شد كه درجه نقدينگي آن باال است

ناشي از نوسانات مختلف اقتصادي و شوكهاي داخلي و خارجي و تغييرات رويه دولت در مورد 
به هر حال تصميم مقامات پولي و . 39افزايند صادي متداول همگي بر تشديد اين فرايند ميسياستهاي اقت

  عزم ايشان در تحقق هدف گذاري بر نرخ تورم از طريق بخش خصوصي به دقت ارزيابي شده و نهايتاً
چنانچه بخش خصوصي سياست اعالم شده مقامات پولي . سبب جابجايي بسيار زياد منابع خواهد شد

بيش از حد پيش بيني تورم ساختاري را   زمان آينده را بدون پشتوانه اجرايي بداند بايد توقع تورمي براي
اي  اين نحوه بررسي بخش خصوصي از نحوه عمل بخش دولتي در قبال سياستهاي قيمتي سابقه. داشت

اين مسأله به طور   ا توجه بهب. نمايد نه بسيار زياد در ادبيات اقتصادي دارد ولي غالباً نتيجه فوق را تأييد مي
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شود؟ گزارش  آيا كاهش تورم در اثر كاهش نقدينگي سبب كاهش رشد اقتصادي در ايران مي) 1374(بيژن بيدآباد  -

  .نهاد رياست جمهوري ،مسايل اقتصاد كالن ايران، مركز تحقيقات استراتژيك از مجموعه 2شماره 
از  3آيا تورم در ايران به غير از افزايش حجم نقدينگي علت اساسي ديگري دارد؟ گزارش شماره ) 1374(بيژن بيدآباد  -

  .نهاد رياست جمهوري ،مجموعه مسايل اقتصاد كالن ايران، مركز تحقيقات و استراتژيك
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  .گذاري در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي امنيت اقتصاد و مروري بر موانع سرمايه) 1374(بيژن بيدآباد  -
از  8توان انتظار افزايش سرمايه گذاري را داشت؟ گزارش شماره  آيا بدون امنيت اقتصادي مي) 1375(بيژن بيدآباد  -

  .مجموعه مسايل اقتصاد كالن ايران، مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوري



   119  چهارم فصل   باحث پوليم

 

توان گفت اعتبار سياست گذاري قيمتي از طريق سياست پولي شرط اساسي مؤثر بودن هدف  كلي مي
به عبارت ديگر اعالم يك سياست به تنهايي سبب افزايش اطمينان . باشد گذاري براي كنترل تورم مي

صي باور نمايد كه سياست اعالم نسبت به شرايط آينده اقتصاد نخواهد شد مگر اين كه بخش خصو
  .شده عملي خواهد بود

  اعتبار هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي
ميالدي به  1970شايد بتوان گفت مهمترين نقطه نظري كه از فرضيه انتظارات عقاليي در دهه 

عوامل  مجموعه مباحث اقتصاد كالن افزوده شد اين بود كه انتظارات به طور كلي يكي از مهم ترين
چنانچه از ديدگاه عرضه نيروي كار بخواهيم . باشد ه مدت مياقيمتها در كوت  تعيين كننده سطح عمومي

توان گفت زماني كه انتظار افزايش قيمت در آينده كم  اثر پديده انتظارات عقاليي را بررسي نماييم مي
اين عدم افزايش سريع . نمايد خود پيشنهاد مي  باشد نيروي كار افزايش كمتري براي دستمزدهاي اسمي

چنانچه . خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قيمت از سمت تقاضا نيز خواهد شد  در دستمزد اسمي
توان گفت كه  بخواهيم از ديدگاه تخصيص منابع سرمايه گذاري پديده انتظارات را ارزيابي كنيم مي

ختاري براي سرمايه گذاري ناچيز انتظار افزايش قيمت در آينده، در اقتصادي كه در آن ريسك سا
اي و نتيجتاً افزايش قيمت اين گونه كاالها  اي و واسطه است، سبب افزايش تقاضا براي كاالهاي سرمايه

خواهد شد و از طرف ديگر همين افزايش در سرمايه گذاري سبب كاهش قيمت در گروه كاالهاي 
اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزايش  چنانچه نرخ ريسك ساختاري در. مصرفي در آينده خواهد شد

اين . قيمت در آينده سبب داغ شدن پول شده و نتيجتاً تقاضا براي احتكار كاالها را افزايش خواهد داد
. هاي مختلف كاالها بسته به نوع آنها و شرايط اقتصاد خواهد شد عامل خود سبب افزايش قيمت گروه

بخش خصوصي از افزايش قيمتها موافق با هدف گذاري قيمتي  در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار
مقامات پولي باشد سياستهاي قيمتي دولت بهتر از حالتي كه بخش خصوصي باوري بر تحقق اهداف 

در حالت اخير اين گونه تقابل بخش خصوصي و دولتي سبب . مقامات پولي ندارد تحقق خواهد يافت
. شود كه خود پيامدهاي نامناسبتري به دنبال خواهد داشت اد ميو نرخ ريسك در اقتص  افزايش بي نظمي

به عبارت ديگر درجه مؤثر بودن سياستهاي قيمتي بستگي شديدي به ميزان قبول و باور بخش خصوصي 
تنها در اين حالت است كه بخش خصوصي در اثر انتظارات . از تحقق هدف گذاري قيمتي دولت دارد

كند بلكه انتظار وي از افزايش  م به تغيير تركيب موجودي سرمايه خود نميخود از افزايش نقدينگي اقدا
اين مباحث در مقاالت زيادي از . قيمت در حد سياستهاي اعالم شده مقامات پولي باقي خواهد ماند
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بر اين موضوع تكيه  بررسيهامحور اصلي اين . 40ديدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسي شده است
ر سياستهاي قيمتي پولي همگي متكي به اعالم اهداف اين سياستها به صورت شفاف براي دارد كه اعتبا

باشد و در صورت عدم اطالع بخش خصوصي از وثوق اهداف تعيين شده يا نا  بخش خصوصي مي
اين عدم شفافيت . شود اطميناني وي از تحقق اهداف اعالم شده اعتبار اين سياستها به كلي زائل مي

چنانچه  41براي مثال. تواند به ناسازگاري سياستهاي مختلف دولتي نيز دامن زند لت ميسياستهاي دو
مقامات پولي به دنبال سياستهاي كاهش نرخ تورم باشند ولي سياست مالي بر سياست پولي غالب باشد و 

افيت بانك مركزي را ملزم به تأمين منابع براي سياستهاي كسري مالي دولت بنمايد، عمالً اين عدم شف
به عبارت . ظهور خواهد يافت و بخش خصوصي از هدف گذاري قيمتي دولت تبعيت نخواهد كرد

ديگر بخش خصوصي در اين حالت بيشتر بر اين گمان خواهد بود كه انگيزه بانك مركزي در اعالم 
سياستهاي كاهش تورم با وجود سياستهاي مالي انبساطي پنهان كردن حقيقت از بخش خصوصي است 

ان طور كه گفته شد به جاي اين كه سياستهاي قيمتي بانك مركزي را در تابع عكس العمل خود و هم
خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتيجه حصول به اهداف مقامات پولي   قرار دهد انتظارات تورمي

  .تحت الشعاع قرار خواهد گرفت
ري براي تورم الزاماً در جمع بندي اين موضوع بايد گفت كه شرط اساسي در تحقق هدف گذا

جلب اعتماد بخش خصوصي نسبت به سياستهاي قيمتي دولت بوده و بايد بخش خصوصي را مطمئن 
اين امر لزوماً دولت و مقامات پولي را ملزم . نمود كه اهداف پيش بيني شده تحقق خواهد يافت

از ارت ديگر عدم عدول به عب. دننمايد تا به جاي سياستهاي مقطعي قواعد مستمري را دنبال نماي مي
  .سياستهاي منسجم ميان مدت پيش شرط ضروري براي جلب اعتماد بخش خصوصي است

شايد ذكر اين نكته در اينجا خالي از لطف نباشد كه بررسيهاي متعددي پيش بينيهاي مختلف 
 اند و در اين ميان هر دو بخش دولتي و بخش خصوصي را از لحاظ خطاي پيش بيني ارزيابي نموده

هاي بخش خصوصي از صحت  اند ولي اغلب پيش بيني ها با هم رقابت خوبي داشته دسته پيش بيني

                                                           
  :اشاره نمودزير توان به مقاالت  در اين مورد مي 40

-Bell, L. (1992) Why does high inflation rise inflation uncertainty? Journal of Monetary Economics 29:371-
388. 
-Taylor, J. (1982) Establishing Credibility: A rational expectation view Point. American Economic Review 
72(2) : 81-85. 
-Backus, D., Driffill, J. (1985). Inflation and reputation. American Economic Review 73(3): 530-538. 
-Canzoneri M. (1985) Monetary policy games and the role of private information. American Economic Review 
75(5): 1056-1070. 

  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  41
- Rodrik, D. (1989) Promise: Credible policy reform via signaling. Economic Journal 99: 756-772. 



   121  چهارم فصل   باحث پوليم

 

  . 42بيشتري برخوردار بوده است

  مالحظات عملي هدف گذاري تورم
ين است كه نبايد امطرح ة بطور كلي در سياستهاي هدف گذاري براي تورم اساسيترين نكت

از نكات . ه قواعد مدون سياستهاي پولي ترجيح دادمصلحتهاي مقطعي را در شرايط زماني خاص ب
اساسي ديگر در كاهش انتظارات بخش خصوصي از افزايش قيمتها در آينده، هدف گذاري در تثبيت 

توجه  نباشد كه بخش خصوصي در ارزيابيهاي خود به آ و كاهش نرخ رشد شاخصهايي از تورم مي
سوخت از ديدگاه مصرف كنندگان بسيار حائز  هاي خوراك، مسكن و براي مثال هزينه. خاصي دارد

هدف   بر اين اساس غالباً. تر است تا شاخص كل قيمت خرده فروشي يا شاخصهاي قيمتي ديگر اهميت
گيرد كه براي بخش خصوصي  گذاري براي كنترل تورم در مورد شاخصهاي خاصي صورت مي

اي كنترل تورم، تعيين هدف تورم به نكته اساسي ديگر در سياستهاي هدف گذاري بر. ملموس تر باشد
اي  هدف گذاري براي تورم به شكل دامنه. باشد اي از نرخها مي صورت يك نرخ يا به صورت دامنه

اين گونه هدف گذاري در . اصوالً بيان يك نوع انعطاف پذيري در تحقق هدف پيش بيني شده است
رسد و سبب از بين رفتن اعتماد  ه نظر ميباشد مناسب تر ب شرايطي كه اقتصاد دچار شوكهاي مختلف مي

تواند در دامنه تعيين شده  شود زيرا دولت مي بخش خصوصي نسبت به تحقق هدف گذاري دولت نمي
در شرايطي كه وابستگي اقتصاد به بخش خارجي يا به يك . اقدام به اجراي سياستهاي مكمل نمايد

هدف گذاري براي . رسد ناسب تر به نظر مياي م كاالي خاص بيشتر باشد هدف گذاري به شكل دامنه
تورم به صورت يك نرخ معين در شرايط ثبات اقتصادي از لحاظ مالحظات اين سياست كاربرد بيشتري 

نكته اساسي ديگري كه در رژيمهاي هدف گذاري براي تورم بسيار مهم است شدن كاهش نرخ . دارد
اگر تورم به . لوب تر از كاهش سريع آن استبه عبارت ديگر كاهش تدريجي تورم مط. باشد تورم مي

صورت يك معضل بزرگ در اقتصاد مطرح باشد و نيز گمان رود در آينده كاهش سريع آن سبب 
شود، حتي اگر دولت هدف گذاري براي كاهش شديد تورم را هم  اختالل در فعاليتهاي اقتصادي مي

علت اصلي اين . هدف بسيار زياد خواهد بودقبالً به اطالع عموم رسانده باشد، احتمال عدم حصول به 
هاي اقتصادي و چسبندگي  جايي عوامل توليد بين بخشها و رشتهبامر عواملي همچون عدم امكان جا
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عطاف پذيري فعاالن اقتصادي نسبت به تحوالت ناشي از اجراي ناست كه از ا  دستمزدهاي اسمي
  .كاهد سياستهاي فوق مي

  سياست پوليهدف گذاري تورم در ايران و 
پنجساله اخير هدف گذاري براي كنترل تورم به عنوان سياستي منسجم عمالً  هاي تا قبل از برنامه

هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي  در ايران وجود نداشته است ولي در خالل برنامه
بني بر كنترل سطح هدف گذاريهايي م 1374 -78و  1368 -72ايران براي سالهاي   مهوري اسالميج

  .اند همگي نرخهاي تورم خاصي را به عنوان هدف تعيين نمودهو شود  قيمتها مشاهده مي  عمومي
ها در  درمقايسه با تجربيات ساير كشورها در هدف گذاري براي كنترل تورم برخي مشابهت

شود كه برنامه  يمشاهده م  به طور كلي در تحربيات ساير كشورها عمالً. شود مورد ايران مشاهده مي
در ايران نيز با توجه به . هاي ميان مدت تعيين گرديده استچارچوبهدف گذاري براي كنترل تورم در 

هاي اول و دوم سياست تقريباً مشابهي را از بابت برقراري اهداف در يك  مفاد و اهداف مقرر در برنامه
ل تثبيت بخشهاي داخلي و خارجي اقتصاد برنامه دوم كه بر اساس اص. كنيم برنامه ميان مدت مشاهده مي

از لحاظ قيمتهاي داخلي و تراز پرداختها تنظيم گرديد از لحاظ قيمت گذاري براي كنترل تورم هدف 
البته با توجه به شرايط خاص كشور، از نظر وابستگي به نفت و . ساالنه را مشخص نموده است% 4/12

اي  اين هدف در دامنه  رسيد كه چنانچه مللي به نظر ميشوكهاي نفتي و مسائل گوناگون در عرصه بين ال
توانست سبب اعتبار هدف گذاري  گرفت كه بتواند اثرات نوسانات خارجي را بپوشاند بيشتر مي قرار مي

توان به تأثير پذيري عميق سياست پولي از سياست مالي اشاره  در اين مقايسه مي. براي كنترل تورم شود
شفافيت . باشد ابقه ديگر كشورها براي كنترل تورم اين اصل بسيار حائز اهميت مينمود كه با توجه به س

در نحوه اجراي سياست  هدف گذاري براي كنترل تورم در ايران هنوز حاصل نشده است اصل ديگري 
دانند، همانا اعتبار،  كه ساير كشورها تاكنون بر آن تأكيد زيادي نموده و آن را موفقيت اين سياست مي

باشد كه  بل قبول بودن و باور بخش خصوصي از سياستهاي هدف گذاري براي كنترل تورم ميقا
نكته ديگر مسأله پاسخگويي مقامات پولي در ارتباط با اهداف . متأسفانه در كشور ما بسيار ضعيف است

مالً نبايد از رسد كه بانك مركزي با توجه به قوانين بودجه و برنامه دوم ع به نظر مي. باشد تعيين شده مي
عدم رعايت سقفهاي اعتباري در اين موضوع سبب عدم توانايي . حيطه قانوني خود پا فراتر بگذارد

رعايت اين اصل در كشورهاي ديگر بسيار . بانك مركزي در پاسخگويي به مراجع ذيربط خواهد شد
اي موردي در چنانچه بانك مركزي بخواهد سياسته. نظر سياست گذاران آن كشورها بوده است مد

  .نخواهد توانست به اهداف مقرر دست يابد  زمينه مسايل مقطعي مختلف اقتصادي را دنبال كند عمالً
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از سوي ديگر بديهي است كه براي نيل به موفقيت كامل در اجراي سياستهاي پولي بايد 
بررسي وضعيت . كرد ابزارهاي اين سياستها به طور مؤثر استفاده  شرايطي فراهم باشد كه بتوان از تمامي

دهد كه بنا به داليل مختلف، بانك مركزي نتوانسته است از برخي از ابزارهاي قانوني  گذشته نشان مي
توان از ابزار عمليات بازار باز، نرخ تنزيل  در اين رابطه مي. در اختيار خود به طور مؤثر استفاده بنمايد

برد كه هر يك به داليل خاص خود كالً يا جزئاً  مجدد و نرخ ذخيره قانوني و نرخهاي سود بانكي نام
  . استفاده نبوده است قابل

ارگيري ابزارهاي مختلف جهت كرغم تالش مقامات پولي در ببا توجه به مراتب فوق، علي
كنترل حجم نقدينگي عمالً به دليل موانع و مشكالت موجود نتوانسته است از ابزارهاي مربوطه استفاده 

بررسي منابع پولي در بعد از انقالب حاكي از آن است . جم نقدينگي را كنترل نمايدزيادي بنمايد و ح
 كه خالص بدهيهاي بخش دولتي به بانك مركزي عامل اصلي كم اثر شدن ابزارهاي كيفي و كمي

از طرفي استفاده از طيف وسيعي از ابزارهاي مستقيم كه توسط قانون عمليات بانكي . پولي بوده است 
اين   لذا به. در اختيار مقامات پولي قرار داده شده نيز در مواردي با مشكل مواجه بوده است بدون ربا
رسيم كه در شرايط فعلي تنها روش كنترل حجم نقدينگي ايجاد  محدوديت الزم بر ميزان  نتيجه مي

لي اين بخش از پايه پو  به عبارت ديگر تا زماني كه. باشد خاص بدهي دولت به بانك مركزي مي
توان از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري  شود نمي همچنان توسط دولت به دليل كسر بودجه متورم مي

اين امر هدف گذاري براي كنترل تورم در ايران بايد از طريق سقفهاي اعتباري   با توجه به. 43نمود
ج ساله دوم و قوانين توان به قانون پن از لحاظ بسترهاي قانوني ايجاد شده در اين مورد مي. صورت پذيرد

در هر دوي اين قوانين يك سقف اعتباري قانوناً تجويز شده كه وظيفه . بودجه سالهاي اخير اشاره نمود
از طرفي اهدافي براي حصول تورم در حد . كند مقامات پولي در تحديد حجم نقدينگي را مشخص مي

امه دوم ضمن تعيين حجم رشد نقدينگي قانون برن. نيز طي سالهاي برنامه در نظر گرفته شده است% 4/12
 1374قانون بودجه سال . نمايد ساالنه طي برنامه اقدام به برقراري سقفهاي اعتباري مي% 5/12در حدود 
  .نمايد ريال را براي اعطاي تسهيالت بانكي مشخص ميميليارد  6800سقف   مشخصاً

                                                           
  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  43

از  4باشد؟ گزارش شماره  آيا ابزارهاي پولي بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي كافي مي) 1374(بيژن بيدآباد  -
  .ل اقتصاد كالن ايران، مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوريئمجموعه مسا

، سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع و قيمت  از ديدگاه ماليه تورمي 1375بررسي اليحه بودجه سال ) 1374(بيژن بيدآباد  -
  .كاالها، وزارت بازرگاني
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قابل واگذاري توسط بانك سقف تسهيالت بانكي  1375قانون بودجه سال  2از طرفي تبصره 
زي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به كمر

داند كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل  را فقط تا حدي مجاز مي 1374مانده سال 
افزايش سقف % 55نمايد كه  از طرفي در همين تبصره تأكيد مي. ميليارد ريال افزايش يابد 7500

باقيمانده به % 45و  منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي 1375تسهيالت بانكي در سال 
  .اختصاص داده شود  بخش عمومي

به . ت پولي و پاسخگويي مقامات پولي استسمسأله حائز اهميت در اين ارتباط شفافيت سيا
به ترتيب ارقام  1374و  1373، 1372دولت در سالهاي   رسمي عبارت ديگر عمالً ميزان كسري بودجه

حجم بدهي دولت به  ميليارد ريال گزارش شده است كه از لحاظ تأثير آن بر 5/386و  351، -9/186
ميليارد ريال كسري بودجه  175توان آن را در حد همان  باشد و مي سيستم بانكي چندان زياد نمي
به . باشد ر گرفت ولي ارقام فوق در مقابل اين حساب به شدت جزيي ميمصوب قانون برنامه دوم در نظ

عبارت ديگر دولت در حدود قانون برنامه دوم از لحاظ حسابداري كسري بودجه درست عمل كرده 
ولي به ميزان بسيار زيادي از حساب ديگري از سيستم بانكي براي باز پرداخت بدهيهاي خارجي با 

اين رويه به معني عدم . است داشتهثار انبساطي شديدي آده شده است كه سابق استفا  نرخهاي رسمي
باشد كه  توجه به اصول شفافيت و پاسخگويي مقامات پولي در هدف گذاري براي كنترل تورم مي

  . سبب عدم حصول موفقيت در اهداف مورد نظر خواهد شد
در اجراي سياستهاي  بايد رسد كه بانك مركزي مي با توجه به مباحث مطروحه به نظر مي

و در . هاي ساالنه عمل نمايد مشخص شده از لحاظ سقف اعتبارات دقيقاً بر طبق قوانين برنامه و بودجه
سقفهاي اعتباري و همچنين . توان توقع داشت كه تورم مهار گردد اين مفاد نمي  صورت بي توجهي به

افزايش رشد نقدينگي بايد به عنوان هدف اهداف تعيين شده در قانون برنامه دوم از لحاظ نرخ تورم و 
اصلي بانك مركزي در اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي و دولتي و كنترل حجم نقدينگي و 

  . سطح قيمتها قرار گيرد و خود را ملزم به تبعيت از اين قوانين نمايد
راي چنانچه مقامات پولي بخواهند اعتبار وقوف سياست پولي در ارتباط با هدف گذاري ب

كنترل تورم را در پيش گيرند، بايستي از ابزار سقفهاي اعتباري بر اساس قوانين مصوب مذكور استفاده 
بايست ارقام به ماهها يا فصول سال  اند مي اين سقفها به طور ساالنه تعريف شده  اين كه  با توجه به. نمايند

ديگر بايد بانك مركزي هر ماهه  به عبارت. تبديل شده تا قابليت كنترل بر روي آنان عملي باشد
سقفهاي اعتباري تنظيم شده از قبل  را به شبكه بانكي در اعطاي اعتبارات تحويل نمايد و چنانچه در 
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بدين ترتيب هدف گذاري . يك ماه عمالً تجاوزي از سقف تعيين شده پيدا شد در ماه بعد جبران نمايد
اين هدف بانك مركزي   در جهت نيل به. پولي شود توان منتج به اعتبار سياست براي كنترل تورم مي
و پيش  يتي و شاخصهاي مختلفي را براي ارزيابي خود از نحوه عمل سياست پولابايد ابزارهاي محاسب

بيني وضعيت آينده نزديك اقتصاد از لحاظ متغيرهاي پولي مهيا سازد كه بتواند شرايط اقتصاد را از 
اين مسأله نياز مقامات پولي را با . تبارات اعطايي بازبيني نمايدلحاظ سطح قيمتها در ارتباط با اع

الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با توجه به ويژگيهاي هر الگو براي 
  .نمايد انواع تصميمات خاص روشن مي
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  رابطه حجم نقدينگي و توليد در ايران

  

  دمهمق
 باشند طرفدارن سياستهاي انبساطي پولي كه معتقد به افزايش مداوم نقدينگي در اقتصاد ايران مي

حجم پول سبب افزايش قيمتها در شرايط رشد اقتصادي افزايش  اين موضوع هستند كه اغلب مدعي
نقباضي شده و نتيجتاً سبب تحريك توليد و رشد اقتصادي خواهد شد، به عبارت ديگر بر سياستهاي ا

اين گروه در اعتراض به   عقيده. دانند گرفته و آن را مناسب شرايط فعلي اقتصاد ايران نمي خرده پولي
سياستهاي انقباضي پولي بر اين مبنا قرار دارد كه پايين نگهداشتن نرخ تورم سبب كاهش توليد و 

اقتصادي تحت عنوان  اثر حجم پول بر توليد در ادبيات. افزايش نرخ بيكاري در جامعه خواهد شد
سؤال اصلي در اين مقوله اين است كه آيا تصميم گيرندگان . شود شناخته مي »مكانيزم اثرگذاري پولي«

توانند تأثيري بر توليد و يا به عبارت ديگر، بر رشد اقتصادي بگذارند يا خير؟  چيزي كه در آن  پولي مي
يا رشد   اقتصاد علت اساسي تغيير درآمد اسمياتفاق نظر وجود دارد اين است كه تغيير حجم پول در 

حقيقت غيرقابل انكار آن است كه كشورهايي كه بيشترين توجه را به تثبيت . باشد تقاضاي كل مي
اند و  متحمل شده  اند كمترين عدم ثبات را در درآمد اسمي عرضه پول در كشورشان مبذول داشته

در نتيجه تغيير رشد حجم پول داراي اثرات بلند مدت   يير نرخ رشد درآمد اسميتغبالعكس، به هر حال 
  .باشد اما سؤال اصلي در چگونگي تأثير تورم بر توليد و رشد اقتصادي مي. در نرخ تورم است

ستمزدها به يك دبرمبناي نظر اقتصاد دانان كالسيك تغيير در حجم پول سبب تغيير در قيمتها و 
دهند و در نتيجه  ت در رفتار اشتغال و توليد خود تغييري نميميزان شده و نتيجتاً خانوارها و مؤسسا

اقتصاددانان پولي معتقدند از آنجا كه پول خود نوعي . متغيرهاي حقيقي جامعه نيز تغيير نخواهند كرد
تواند سبب  زيرا افزايش قيمتها مي. تواند بر تغيير توليد مؤثر باشد آيد تغيير قيمتها مي دارايي بشمار مي

در نرخ بهره شده و سبب تعديل در تركيب داراييهاي افراد نتيجتاً نرخ تورم انتظاري در آينده و  افزايش
اين موضوع منجر به تغيير در تقاضاي . هاي حقيقي را جانشين پول نمايد و مؤسسات شود و نتيجتاً سرمايه

اقتصاد . به دنبال داردداراييهاي حقيقي و نتيجتاً سبب تشكيل سرمايه خواهد شد كه افزايش توليد را 
دانان پولي و طرفداران نظريات كينز در اين مسأله كه مردم در زمان افزايش حجم پول چه نوع 

كه درآمد  ئيبه نظر طرفداران كينز داراييها. سازند اتفاق نظر ندارند داراييهاي مالي را جانشين پول مي
كه با افزايش عرضه  از آنجائي. پول هستندثابت دارند نظير اوراق قرضه و خزانه جانشين خوبي براي 
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يابد منجر به افزايش قيمت اوراق و كاهش بازدهي آنها شده  پول تقاضا براي اينگونه داراييها افزايش مي
. تغيير در نرخ بهره منجر به اثر بر سرمايه گذاري خواهد بود. سبب كاهش نرخ بهره خواهد شد  و نتيحتاً

باشد و هم از طريق بهم فزاينده سبب افزايش  كي از اجزاي تقاضاي كل مياز آنجا كه سرمايه گذاري ي
اقتصاد دانان پولي عموماً . دهد شود در مجموع تقاضاي كل را افزايش مي ديگر اجزاي تقاضاي كل مي

شوند بسيار متنوع بوده و خيلي بيشتر از موارد فوق  بر اين نظر هستند كه داراييهايي كه جانشين پول مي
افزايش  و آنها معتقدند كه رابطه بين عرضه پول و درآمد بسيار قوي و مستقيم است .دنر بر داررا د

زيرا  باشد ميحجم پول به معني قرار دادن پول بيشتر در اختيار سرمايه گذاران و مصرف كنندگان 
مازاد پولي افزايش عرضه پول سبب نتيجتاً  .باشند طرفداران اين مكتب معتقد به ثبات تقاضاي پول مي

نهايتاً اين اثر مستقيماً به افزايش . دهد هزينه كل را افزايش ميمصرف كنندگان و سرمايه گذاران شده و 
  . قيمتها منجر خواهد شد

به طور خالصه اقتصاددانان كالسيك معتقد بر اثر مستقيم حجم پول بر قيمتها به يك ميزان 
يرو كينز معتقد بر اثر تغييرات حجم پول از طريق زنجيره اقتصاد دانان پ. هستندمساوي در نرخ رشد آنها 

بر توليد   درآمد و نهايتاًدر ، تغيير در سرمايه گذاري، تغيير در مخارج كل، تغيير  تغيير در نرخ بهره
هاي مصرفي و  اقتصاد دانان پولي جديد، اثر تغييرات حجم پول را از طريق تغيير در هزينه. باشند مي

در درآمد، تغيير ارزش دارائيها بر درآمد دانسته كه اين امر سبب تغيير ز طريق تغيير سرمايه گذاري ا
هاي مختلف اقتصاددانان در اين زمينه از ويژگيهاي مختلف  نقطه نظرات گروه. شود توليد و قيمتها مي

اقتصاد كالن توانند به متون  شود و عالقمندان مي تئوريك برخوردار است كه در اينجا به آنها اشاره نمي
باشد  به هر حال هدف ما از اين مقدمه طرح اين مسأله در اقتصاد ايران مي. در اين زمينه مراجعه نمايند

يا سياستهاي پولي انبساطي عمالً سبب افزايش توليد خواهد شد يا فقط منجر به افزايش قيمتها آ  كه
اقتصاد سنجي در اقتصاد ايران هاي فوق از طريق الگوهاي  ديدگاه يمفصل 44در تحقيقات. شود مي

عي از نظرات اقتصاددانان مختلف ياين الگوها طوري طراحي شدند كه بتوانند طيف وس. بررسي گرديد
نتايج حاصل از محاسبات آماري نقطه . را در سنجش مكانيزم اثر گذاري پولي در ايران ارزيابي نمايند

                                                           
  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  44
سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، طرح تحقيقاتي ) 1370(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديودارايي، معامرحله اول وزارت امور اقتصادي و 
سياستهاي پولي و ارزي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، طرح ) 1371(كميجاني، اكبر و بيژن بيدآباد -

  .نت امور اقتصاديوتحقيقاتي مرحله دوم وزارت امور اقتصادي و دارايي، معا
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اساس اين مطالعات مشخص شد كه در اقتصاد ايران،  بر. نمايد نظر پوليون در اقتصاد ايران را تأمين مي
. باشد بر توليد نمي يافزايش در حجم نقدينگي تنها موجب افزايش قيمتها گشته و داراي تأثير معني دار

اين نتايج داللت بر اين موضوع دارد كه استفاده از متغير حجم پول جهت تحريك توليد بدون توجه به 
يد نه تنها مؤثر نخواهد بود بلكه اقتصاد را به جهت ايجاد تورم با نوسان و تنگناهاي موجود در بخش تول
اهميت بودن هزينه اجاره سرمايه در  الزم به ذكر است كه با توجه به بي. بي ثباتي مواجه خواهد ساخت

بهره از سيستم بانكي در بعد از انقالب و وجود ريسك باالي قبل از انقالب و حذف نرخ 
ب و مشكالت اين ئثباتي اقتصادي، مصا به خصوص در دوران بعد از انقالب به دليل بيگذاري  سرمايه

زياد، فقدان بازار مالي پيشرفته و وجود تنگناهاي عرضه، عدم   دوره زماني و همچنين انتظارات تورمي
گير پا  و قوانين دست و توانايي سيستم بانكي در كنترل و مديريت اعتبارات و همچنين وجود تشريفات

در سيستم بانكي و ساير موارد ديگر، ما را بر آن داشت كه شرايط اقتصاد را نه همانند شرايط مورد نظر 
بدانيم، كه شباهت شرايط فعلي در ايران با شرايط اشتغال كامل در ) اشتغال كامل(اقتصاددانان كالسيك 

به محدود شدن امكان منجر ه نظريه اقتصاددانان كالسيك را، به دليل وجود تنگناها در بخش عرضه ك
در هر صورت نتايج شبيه سازي حاكي از آن است كه . شود در نظر داشته باشيم افزايش توليد مي

كه نرخ رشد نقدينگي بين منفي پنج درصد و صفر باشد سرعت افزايش قيمتها كمتر از سرعت  هنگامي
حجم نقدينگي با كاهش ميزان آن  ن معني است كه كنترلااين بد. اشدب يخ رشد نقدينگي مرافزايش ن

در اقتصاد ايران در صورت عدم تحوالت اساسي جديد در ساختارهاي موجود تا حد نرخ رشد منفي 
  .پنج درصد آسيبي بر سطح توليد نخواهد داشت
درصد  30 شود كه افزايش حجم نقدينگي حتي در نرخ از طرفي از محاسبات مزبور مستفاد مي

همچنين اين نتايج حاكي از . خواهد داشتايران اقتصاد در درصد بر رشد توليد  تنها اثري كمتر از نيم
شود و نرخ رشد  منفي مي  آن است كه چنانچه نرخ رشد نقدينگي برابر صفر باشد تنها رشد توليد اسمي

  .توليد حقيقي در حد صفر خواهد بود

  مشكالت ساختاري
استهاي پولي با هدف افزايش توليد داخلي با توضيحات داده شده واضح است كه استفاده از سي

تا زماني كه عناصر و ساختارهاي اساسي اقتصاد ايران دستخوش تحول نشود هدفي قابل حصول نخواهد 
اين معني   به. باشد علت عمده بر اين ادعا، عدم حساسيت سرمايه گذاري نسبت به تغيير نرخ بهره مي. بود

شكالت ساختاري اقتصادي ـ سياسي نرخ ريسك بسيار باال بوده كه در شرايط عدم تثبيت اقتصادي  و م
و چنانچه الزامات الزم براي حساسيت سرمايه گذاري به نرخ بهره نيز تأمين شوند هنوز نرخ ريسك باال 
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هاي پيش بيني نشده بر هر واحد سرمايه خود به طور پنهان با نرخ بهره جمع  به معني متوسط هزينه
تواند  التفاوت نرخ ريسك عمالً مي به اين ما. دهد سرمايه گذاري را افزايش ميهاي  گرديده و هزينه

حاصل بررسيهاي فوق مبين اين موضوع  .45حساسيت سرمايه گذاري را نسبت به نرخ بهره از بين ببرد
باشد و  هاي كنترل تورم مي است كه در شرايط اقتصاد ايران كنترل حجم پول يكي از مؤثرترين راه

 . نمايد ت اثرات نامطلوبي بر بخش حقيقي اقتصاد تحميل ميسن سيااعمال اي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  :نگاه كنيد به 45
  .گذاري در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي و مروري بر موانع سرمايه يامنيت اقتصاد )1374(بيژن بيدآباد  - 

از  8گذاري را داشت؟ گزارش شماره  توان انتظار افزايش سرمايه آيا بدون امنيت اقتصادي مي) 1375(بيژن بيدآباد  -
  .نهاد رياست جمهوري ،مجموعه مسايل اقتصاد كالن ايران، مركز تحقيقات استراتژيك
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  پيامدهاي تأمين مالي كسري بودجه از طريق انتشار پول جديد

  

  مقدمه
از بانك دولت تأمين مالي كسري بودجه از طريق انتشار پول جديد، به عبارتي، استقراض 

ها در زماني كه  بدين معني كه دولت. شود شناخته مي  تورمي مركزي، در ادبيات اقتصادي به نام ماليه
 كنند و اقدام به چاپ پول جديد مي  هاي خود را ندارند، توان تأمين درآمدهاي الزم براي انجام هزينه

بديهي . شود تورم ناشي از اين عمل همانند مالياتي است كه به طور پنهان بر كليه افراد جامعه تحميل مي
  .اين تورم خواهد شداثرات مشمول   افراد، دولت نيز همانند ساير نهادها و است كه خود

، خود دولت منتفع  در اثر ماليه تورمي ياآ است كه سؤالهدف اين مقاله كوتاه، بررسي اين   
هاي  خواهيم بدانيم كه چنانچه دولت با افزايش هزينه به عبارت ديگر، مي. خواهد شد يا متضرر

اقدام به تأمين مالي كسري بودجه پيش آمده از طريق نشر پول جديد بنمايد،  گذاري خود سرمايه
هاي دولت را تحت  هزينه قيمتها در اثر افزايش نقدينگي به چه ميزان درآمدها و  افزايش سطح عمومي

  دهد وآيا ماحصل اين اثرات مثبت خواهد بود يا منفي؟ تأثير قرار مي

  مجراهاي اثرگذاري
از مجراي اول، دولت : گذارد از دو مجرا بر ساختار مالي دولت اثر مي  يه تورميبه طور كلي، مال

 عمالً  اين مجرا،. گيرد هاي واقعي خود قرار مي ها تحت تأثير كاهش هزينه به علت افزايش سطح قيمت
ي افزايش حجم پول ناشي از تأمين مال اثر هاي دولت را به ميزان نرخ تورم پيش آمده در قدرت هزينه 

دهد به عبارت ديگر، عمالً سبب يك اثر منفي بر كل بودجه دولت خواهد  كسري بودجه كاهش مي
اثر  بودجه دولت دارد، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است كه در مجراي دوم كه اثر مثبت بر. شد

حجم به عبارت ديگر، با افزايش . باشد افزايش هزينه ناخالص داخلي در اثر افزايش نقدينگي مي
توان دريافت   عمالً واثر تأمين مالي كسري بودجه هزينه ناخالص داخلي افزايش يافته  نقدينگي در
ديگر  هاي دولت و مجموع اين دو اثر، كه يكي كاهش قدرت هزينه. دهد را افزايش مي  ماليات اسمي

  .بود خواهد بر بودجه دولت  ميزان خالص اثر ماليه تورمي. باشد دولت مي  افزايش درآمد اسمي
اين نكته مورد بررسي  مفصل طراحي شده و  اين اثر يك الگوي رياضي نسبتاً  براي محاسبه  

قرار گرفته است كه تأمين مالي كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي، سبب افزايش بدهي 
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ي نيز از طريق پايه پول. باشد شود كه خود از اجزاي منابع پايه پولي مي دولت به بانك مركزي مي
سپس، افزايش . مكانيزم خلق پول، سبب افزايش نقدينگي به ميزان ضريب بهم فزآينده پولي خواهد شد

تحقيقات انجام شده . برد ها را باال مي قيمت  سطح عمومي ها اثر گذاشته و نقدينگي به سرعت بر قيمت
اي  زايش حجم پول اثر تحريك كنندهايران اف توجه به ساختار فعلي اقتصاد مبين اين موضوع است كه با

به عبارت ديگر، افزايش نقدينگي نتوانسته است، از طريق كاهش نرخ . ردتوليد ناخالص داخلي ندا بر
الذكر داللت  نتايج فوق. افزايش سطح توليد در اقتصاد شود  نتيجتاً بهره، سبب تحريك سرمايه گذاري و

برميزان  ها خواهد شد و دت فقط سبب افزايش قيمتاين دارند كه افزايش نقدينگي در بلند م بر
  .همچنين، بر پايه مالياتي اثري نخواهد داشت د ويتولو گذاري  سرمايه

توانيم ميزان كاهش  ، مي اثر ماليه تورمي حال، با محاسبه نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي در
هزينه  محاسبه ميزان اثر نقدينگي براز طرف ديگر با . محاسبه كنيم هاي دولت را قدرت حقيقي هزينه
تفكيك اثرات . مالياتي دولت را نيز محاسبه كرد  توان اثر افزايش درآمدهاي اسمي ناخالص داخلي، مي

اين   تجزيه و شود، افزايش نقدينگي مي سبب بسط پايه پولي و  ناشي از متغيرهاي مختلف، كه عمالً
باشد، بسيار ظريف ومفصل  ساير متغيرهاي مربوطه مرتبط مي و  هايي كه دراثر ماليه تورمي اثرات به سهم

نتايج محاسبات در  محاسبه شده و 1342-1372ساله   است و ماحصل اثراين متغيرها براي يك دوره سي
ارتباط   اين نتايج، مجدداً. تعميم داده شده است 1373-1377قالب سناريوهاي برنامه دوم به سالهاي 

 د كه به ازاي هرنده نشان مي قيمتها به تغيير حجم نقدينگي را تأييد كرده و  شديد تغيير سطح عمومي
واحد افزايش  15ها به ميزان  شود، شاخص قيمت هزار ميليارد ريال كه به حجم نقدينگي اضافه مي

درصد نرخ تورم در ازاي هر هزار  25/2برابر  1373براي سال   تبديل اين رقم به نرخ تورم. يابد مي
سهم آن مقدار از نقدينگي كه  1353-1372در سالهاي  .رد ريال افزايش در حجم نقدينگي استميليا

 50بين صفر تا  داراي نوسانات زيادي بوده و  ايجاد شده است، نسبت به كل نقدينگي،  دراثر ماليه تورمي
از بانك  باشدكه حاكي از روند تغيير افزايش حجم پول به دليل استقراض دولت درصد در تغيير مي

از طرفي، سهم همين مقدار از نقدينگي، كه در اثر استقراض دولت از بانك مركزي . باشد مركزي مي
باشدكه بدين معني  درصد نيز مي 200بيش از   ايجاد شده است، نسبت به تغييرات حجم نقدينگي، بعضاً

باضي داشته تا جبران افزايش ضريب بهم فزاينده پولي روندي انق است كه ساير اجزاي منابع پايه پولي با
ايجاد شده، در همين دوره بين   كه در اثر ماليه تورمي نرخ تورمي. درصد اين سهم را بنمايد 100بيش از 
ها اين نرخ به دليل كاهش نقدينگي در اثر ساير اقالم  برخي از سال در درصد نوسان دارد و 40صفر تا 

ينده پولي جبران شده است، ولي به طور كلي، نرخ تورم منابع پايه پولي يا كاستن از ضريب بهم فزا
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  .هاي مزبور مثبت بوده است در طي سال  ناشي از ماليه تورمي
اين، تغييرات هزينه ناخالص داخلي وجود رابطه شديدي را با تغييرات حجم  عالوه بر  

الص داخلي به افزايش در حجم نقدينگي هزينه ناخ درصدبه ازاي هر يك  دهد و نقدينگي، نشان مي
 50بين صفر تا   رقمي  سهم هزينه ناخالص داخلي در اثر ماليه تورمي. يابد افزايش مي درصد 2/2ميزان 

درآمدهاي مالياتي تغييرات  .دهد هاي مختلف نشان مي درصد از كل هزينه ناخالص داخلي را براي سال
واحد افزايش در هزينه   100ازاي هر به  هزينه ناخالص داخلي داراي يك رابطه قوي بوده وبا تغييرات 

محاسبات هم چنين، نشان . يابد واحد افزايش مي 6بلند مدت به ميزان  ناخالص درآمدهاي مالياتي در
واحد  56/0تا  11/0واحد استقراض از بانك مركزي سبب افزايش  هاي مختلف هر دهد كه طي سال مي

 هاي دولت در اثر ماليه تورمي رت خريد هزينهاثر كاهشي قد. در درآمدهاي مالياتي دولت شده است
. يابد اساس ميزان استقراض از بانك مركزي، تغيير مي هاي متفاوت، بر درسال همواره منفي است و 

 50بين   ، به ميزان استقراض از بانك مركزي، ارقامي هاي دولت در اثر ماليه تورمي نسبت كاهش هزينه
واحد استقراض از بانك مركزي،  100بدين معني است كه  ودهد  نشان مي درصد را 325درصد تا 

. هاي مختلف شده است واحد درسال 325تا  50هاي دولت به ميزان  سبب كاهش قدرت حقيقي هزينه
بر بودجه دولت، كه حاصل افزايش درآمدهاي مالياتي وكاهش قدرت خريد دولت   كل اثر ماليه تورمي

نيز كه بيانگر   شاخص كارايي ماليه تورمي. باشد هاي دولت مي نهدرصد از كل هزي 33باشد، صفر تا  مي
درصد تا  38بين   باشد، ارقامي برميزان ريالي استقراض از بانك مركزي مي  نسبت كل اثر ريالي تورمي

 270تا  38ريال استقراض از بانك مركزي  100به عبارت ديگر، از هر . دهد را تشكيل مي درصد 270
اين   هايي كه شايان ذكر است كه البته براي سال. شود  بودجه دولت كاسته مياز حجم كل ريال 

اين متغير   هايي كه مثبت بوده، ولي در سال درصد است، هنوز اين اثر ماليه تورمي 100شاخص كمتراز 
برخالف انتظار دولت موجب كاهش توانايي دولت از لحاظ   تورميباشد، ماليه  درصد مي 100بزرگتراز 

  .اي نيز شده است جهبود
نيز بايد توجه داشت كه چنانچه دولت براي انجام   زمينه تغيير شاخص كارايي ماليه تورمي در

به دليل خصوصيات اين استقراض ، از بانك مركزي نمايد عمراني خود اقدام به استقراض جاري و امور
به اهداف مورد  دلت نتوانكاهش قدرت خريد بودجه، در مجموع دو شود كه با موجب مي  تورم زايي،
ريال استقراض از بانك مركزي به منظور تأمين كسري  100 به عبارت ديگر، براي هر. نظرش برسد

كه  1360براي مثال، درسال . شود بودجه، به ميزان رقم اين شاخص از قدرت بودجه دولت كاسته مي
ريال استقراض از بانك  100باشد، دولت توانسته است درازاي هر  درصد مي -3/96رقم اين شاخص 
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همچنين، براي . ريال را براي تأمين مالي كسري بودجه خود بكارگيرد 100-3/96=7/3فقط  مركزي، 
ريال استقراض از بانك  100دولت درازاي هر  باشد، درصد مي -8/126، كه رقم اين شاخص 1372سال 

ريال نيز  100-8/126=  -8/26ان مركزي، نه تنها كسري بودجه خود را تأمين نكرده، بلكه به ميز
  .خالصه اين ارقام، براي سالهاي مزبور در جدول آمده است. خود افزوده استبركسري بودجه 

انجام شده مبين اين موضوع است كه به طور متوسط  46با شرحي كه گذشتة حاصل تحقيقات
به منظور تأمين مالي  ريال استقراض از بانك مركزي 100بازاي هر  1353-1372ساله  20در يك دورة 
لذا اسقراض از بانك مركزي يك  يابد و ريال افزايش مي 90كسري بودجه   دولت، عمالًكسري بودجه 

  .شود روش بسيار نامناسب براي تأمين مالي كسري بودجه شناخته مي
  .شود توصيه ميً  باتوجه به موارد فوق، لزوم سياست كسري بودجه صفر شديدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  :نگاه كنيد به 46
تحليل  بررسي عملكرد گذشته و. ساختار مالي دولت در ايران ها و قيمت بر  اثر ماليه تورمي  ،)1373(بيدآباد، بيژن  - 

معاونت  ،دارايي وزارت اموراقتصادي و ،ايران  فرهنگي جمهوري اسالمي اجتماعي و  سناريوهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي،
 پاييز و ،2و1شماره  ،سال سوم، هاي اقتصادي ها و سياست پژوهش :پژوهشي – دد در فصلنامه علميچاپ مج ،امور اقتصادي

  .72-94صفحات  1374زمستان 
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سهم   سال
نقدينگي 

ناشي از ماليه 
نسبت   تورمي
 كلبه 

  %نقدينگي 

سهم
نقدينگي 

ناشي از ماليه 
نسبت   تورمي

به تغييرات 
  %نقدينگي 

افزايش
درآمدهاي مالياتي 

اثر ماليه  دولت در
نسبت به   تورمي

بانك  استقراض از
  %مركزي 

نسبت كاهش 
هاي دولت  هزينه
اثر ماليه  در

به ميزان   تورمي
اض از استقر

  %بانك مركزي 

نسبت 
اثر كل 
ماليه 
 تورمي

بودجه  بر 
  %دولت 

شاخص كارايي ماليه 
نسبت به كل   تورمي

اثر ريالي ماليه 
برميزان   تورمي

استقراض از بانك 
  %مركزي 

1353  6/9  5/24 9/55 4/325- 4/5-  5/269-  
1354  4/2  2/9 9/46 5/228- 0/1-  7/181-  
1355  0  0 - - -  - 
1356  4/47  8/203 4/55 7/274- 8/30-  4/219  
1357  7/20  1/53 7/47 8/152- 9/11-  1/105-  
1358  7/22  0/105 9/36 6/155- 6/18-  7/118-  
1359  6/34  4/154 3/25 1/134- 6/32-  8/108-  
1360  3/29  0/117 4/19 6/115- 7/27-  3/96-  
1361  7/16  5/75 8/21 7/104- 8/14-  9/82-  
1362  6/17  6/189 8/18 5/110- 5/16-  7/91-  
1363  7/10  5/93 6/21 5/84- 5/8-  9/62-  
1364  3/11  8/82 6/21 3/74- 8/8-  7/52-  
1365  2/12  4/111 5/21 2/64- 4/17-  7/42-  
1366  2/18  9/92 18 1/58- 1/15-  1/40-  
1367  3/21  4/102 4/15 2/54- 7/18-  8/38-  
1368  11  8/143 4/11 1/50- 2/10-  7/38-  
1369  2/5  9/138 2/12 7/68- 2/5-  5/56-  
1370  8/7  8/59 8/17 3/84- 9/7-  5/66-  
1371  9/5  8/28 24 9/90- 5/5-  9/66-  
1372  3/1  6/7 1/26 9/152- 5/1-  8/126-  
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  47ايران عمليات بانكداري بدون ربا و بي انضباطي مالي در نظام بودجه
  
  در هر كشوري عبارتند از تسريع رشد اقتصادي، معموالً مهمترين اهداف سياستهاي پولي و مالي

به نظر شما سياست . افزايش ميزان اشتغال و ايجاد تعادل در تراز پرداختهاي خارجي و تثبيت قيمتها
  اندازه موفقيت آميز بوده است؟  گذاري مقامات اقتصادي در دستيابي به شاخصهاي كالن مزبور تا چه

o  توان در  يكي از ابزارهايي است كه به وسيله آن ميهمانطوري كه گفتيد، سياستهاي پولي
، يا آن نمودمداخله كرد و نرخ مبادله پول ملي هر كشور را با ساير كشورها تعيين نيز سياستهاي ارزي 
ارزش آن را نسبت ) رشد عرضه پول داخلي(توان با افزايش حجم پول  اين معنا كه مي  را تغيير داد، به

همچنين، در بعد افزايش اشتغال، عملكرد حجم پول از طريق نرخ بهره . ادبه اسعار خارجي تقليل د
شود و بالطبع، انگيزه  به عبارت ديگر، افزايش حجم پول، سبب كاهش نرخ بهره مي. گيرد صورت مي

. رود شهاي مختلف ميخگذاري در ب كند و در نهايت، منابع به سوي سرمايه گذاري را تشديد مي سرمايه
شود، لذا عمالً افزايش آن،  اي براي مبادله تلقي مي ر يا تثبيت قيمتها هم چون پول وسيلهاز لحاظ تغيي

گيرد و به جز  صورت مي نرخ بهرهتغيير در تواند سبب تورم شود و اثر آن در توليد، فقط از طريق  مي
برابري با ، تأثير خاصي در توليد نخواهد داشت، مگر آن كه اثرش در تغيير نرخ تغيير در نرخ بهره

                                                           
مقدمة خبرنگار در بدو مقاله در . به چاپ رسيده است 11اي است كه در مجلة بانك و اقتصاد شمارة  اين مقاله مصاحبه 47

  :زير آورده شده است
  گيرد؟ شفتگيهايي را كه در اين مصاحبه به آنها اشاره شده است، به عهده ميآيا كسي مسؤوليت آ

بسياري از آگاهان امور پولي و مالي كه در ساليان گذشته با عنوان مسؤول، مشاور و كارشناس ارشد در نهادهاي 
هاي  مستقلي به سياستها و برنامه توانند نگاه را كنار بگذارند، مي »مالحظات«اند، اگر  ذار پولي و مالي حاضر بودندهگ سياست

وقتي از اين گروه از آگاهان درباره علل وضعيت شاخصهاي نگران كننده اقتصاد ملي مانند نرخ تورم، . گذشته داشته باشند
نقدينگي و ارزي، ميزان درآمد ملي سرانه، نرخ سرمايه گذاريهاي توليدي،  ،نرخ بيكاري، نرخ رشد نقدينگي، نرخ ريسك

پرسيد، انگشت خود  توليدات، زيان فزاينده شركتهاي دولتي، كاهش شديد مشاركت بخش خصوصي و غيره مينرخ رشد 
  .روند را به سوي سياستگذاران پولي و مالي نشانه مي

حال كه اصالح، ترميم و متعادل سازي سياستهاي اقتصادي در دهه سوم انقالب به عنوان يك گزينه غير انتخابي و 
البته تاكنون . رسد گيريهاي پولي و مالي نيز گريز ناپذير به نظر مي ح شده است، تغيير ساختار و تصميمغير اختياري مطر

اند، اما كمتر ديده شده است كه آثار وابستگي يا رابطه  سياستهاي پولي و مالي به طور جداگانه مورد نقد و بررسي قرار گرفته
اند، به طور يكجا و  و ضعفهاي ساختاري، بي انضباطي عجيبي را باعث شده سياستهاي پولي و مالي كه بر اثر درهم تنيدگيها

  .قد شودنبا نگاهي مستقل 
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هاي توليدي كه بيشتر مبتني بر واردات هستند و تمركز  اسعار خارحي سبب شود كه حجم فعاليت بنگاه
  .اي است، تأثير بپذيرد و فعاليتشان در واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطه

كند و در نتيجه،  چنانچه حجم پول رشد يابد، نرخ برابري به ضرر و زيان پول داخلي تغيير مي
شود و در نهايت، سبب كاهش فعاليتهاي  اي براي توليدكنندگان داخلي گرانتر تمام مي كاالهاي واسطه

  .اقتصادي خواهد شد
اما اگر بخواهيم . روي هم رفته، اثرات كلي سياستهاي پولي در همين ابعاد قابل تأمل است

ظ نرخ بهره كه در سيستم بينيم كه از لحا گيري سياستهاي پولي را در ايران بررسي كنيم، مي متس
اين ) ولي از لحاظ ماهيت با نرخ بهره تفاوت چنداني ندارد(شود  بانكي ما به عنوان نرخ سود شناخته مي

يعني  .است نرخ برنامه ريزي شده ياي به معن اي است؛ نرخ سايه نرخ به صورت يك نرخ سايه
در نتيجه، رابطه . ميزان يا چند درصد باشداين نرخ به چه   گيرند كه ريزان و مسؤالن در نظر مي برنامه

گيرد، در  گذاري كه از طريق نرخ بهره صورت مي با سرمايه ]محور سياستهاي پولي[تغيير حجم پول 
توانيم توقع داشته باشيم كه با افزايش حجم پول، نرخ بهره پايين بيايد و با  ايران قطع شده است و نمي

در اثر توليد در ايران تغييرات ي افزايش يابد، به واسطه همين اثر پايين آمدن نرخ بهره، سرمايه گذار
  .ملموس نيستافزايش نقدينگي 

بر روي توليد ارزيابي را البته بررسيهاي خيلي زيادي انجام شده كه اثر افزايشي حجم نقدينگي 
خش قيمتها درصد از اثر افزايش حجم پول به ب 97دهند كه چيزي حدود  اين بررسيها نشان مي. نمايد

در واقع، اقتصاد ايران . د انتقال يافته استيدرصد از اين اثر به بخش تول 3شود و چيزي حدود  منتقل مي
 شود، يعني بخش اسمي اين دو بخش منتقل مي  به يدر دوران بعد از انقالب نشان داد كه يك چنين اثر

و با توجه  .درصد آن را 3يقي اقتصاد پذيرد و بخش حق افزايش نقدينگي را مي از اثردرصد  97تقريباً  
  .كرد تكاتوان ا درصد هم قابل اعتماد نيست و به آن نمي 3به خصوصيات محاسبات اقتصاد سنجي، آن 

نخست، : گذارد  ، تغيير در حجم پول در دو بخش عمده اقتصاد ايران، تأثير ميطور خالصهبه 
در اول مورد . م، بر روي قيمت كاالهاي داخليو دو) نرخ برابري ريال با اسعار خارجي(روي نرخ ارز 

  .بيست سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است و مورد دوم هم با اندكي كاهش همچنان ادامه دارد
 اما نظرتان . باشد چه مثبت و چه منفي، اين پيامد سياستهاي پولي ما در بيست سال گذشته مي

  درباره سياستهاي مالي چيست؟
o  و دولت از منابع بانك گيريمبدر نظر معني كسري بودجه صفر  را دراي مالي سياستهچنانچه 

به عنوان يك سياست سياست مالي  استقراض نكند و حجم پول در اقتصاد تغيير نداشته باشد مركزي
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كند و مجدداً  ع را از طرق مختلف دريافت ميبمنا دولتاين معنا كه   شود؛ به توزيع مجدد شناخته مي
اين شكل   اما در شرايط اقتصاد ايران، اين موضوع چندان به .كند آنها را هزينه مي ديگر هاي زمينهدر 

در نتيجه، . آيد منابع مالي و دريافتي دولت از طريق درآمدهاي نفتي به دست مياعظم  .نيست
جهت دهي  عليرغمسياستهاي مالي ما به جاي اين كه يك سياست توزيع و تخصيص مجدد منابع باشد، 

در نتيجه، سياستهاي  .كند از شرايط بازارهاي جهاني نفت تبعيت مي  هاي سنواتي، عمالً خاص بودجه
مدهاي نفتي را براي آحال، چنانچه حجم در. داردبه حجم درآمدهاي نفتي وابستگي شديد كشور مالي 

بكند، شبينانه بيني خو برمبناي پيشيك سال خوشبينانه در نظر بگيريم، و دولت اقدام به هزينه كردن 
دولت با كسري بودجه روبرو بيني شده افزايش نيابد و  درآمدهاي نفتي به ميزان پيش در عمل ليو

الزاماً به دولت همانند آنچه كه در سالهاي قبل اتفاق افتاده شود، اين موضوع باعث خواهد شد كه 
كسري بودجه طي سالهاي مالي تأمين  اينكه با توجه به. تأمين مالي نمايدرا خود كسري بودجه  طريقي

سياستهاي   ، لذا عمالًشده تأمين ميبه طور مداوم از طريق استقراض از سيستم بانكي گذشته در ايران 
اينكه از منبعي   شود به ها ملزم مي ، يعني دولت براي تأمين هزينهاند مالي به سياستهاي پولي متصل شده

به واسطه همين مسأله، ما در . وجود در سيستم بانكي استمنابع م آناناستقراض كند و قابل حصولترين 
دو دهه اخير شاهد اين هستيم كه همچنان حجم خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در حال 
رشد است و اين وضع سبب شده كه بر حجم نقدينگي افزوده شود و افزايش حجم نقدينگي، همان 

  .ال دارد، يعني افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش ريال، به دنبشدآثار كلي را كه در ابتدا اشاره 
از بنابراين، چنين رابطه تنگاتنگي ميان سياستهاي پولي و مالي در اقتصاد ايران وجود دارد و 

به عبارت ديگر وابستگي ناصحيح سياستهاي مالي به  .گذارد بر سياستهاي ارزي هم اثر ميطرفي 
  .ي ارزي نيز به سياستهاي مالي متصل شودشود تا سياستها سياستهاي پولي باعث مي

 شود؟ يعني اين رابطه تنگاتنگ در ساير كشورهاي نفتي مشاهده نمي 

o  خورد، ولي آنها  البته در اقتصاد برخي از كشورهاي نفتي ديگر اين رابطه مستقيم به چشم مي
لت انبساط بودجه، سعي اند تا ارتباط سياستهاي پولي و مالي را قطع كنند و در حا حتي المقدور كوشيده

اند كه بيشتر از منابع خارجي اقدام به استقراض كنند تا منابع داخلي، يعني عكس سياستهاي  كرده
  .موجود در ايران

  البته آقاي دكتر، ظاهراً چيرگي سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي تنها به درآمدهاي نفتي و
  شود؟ ران مالي ختم نميتوانايي كافي براي توزيع مجدد از سوي سياست گذا

o  بله وابستگيهاي نوع دوم ديگري هم در رابطه بين سياستهاي مالي و سياستهاي پولي كشور ما
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هاي سنواتي، به  به عنوان نمونه، در بودجه. رددگ ها يا سياستهاي تكليفي باز مي وجود دارد كه به برنامه
به پرداخت منابع بانكي به بخشهاي هاي خاص، اقدام  شود كه طبق تبصره سيستم بانكي تحميل مي

بيشتر اين بخشها هم به دليل ضعف ساختاري و به خاطر آنكه انگيزه سود افزايي . مختلف اقتصادي كند
در نتيجه، اين بدهيها انباشته شده و انباشت . در آنها نيست، توانايي بازپرداخت منابع  تكليفي را ندارند

  .شود كه بر كل اقتصاد تحميل مي حجم نقدينگي و تورم است به معناي افزايش  اين بدهيها دقيقاً
كه دسته زيادي از شركتها و  مكني البته با اندكي مداقه در ساختار اقتصاد ايران، مشاهده مي

هستند و يا به طور اعم حاكميت نهادهاي شبه دولتي و نيمه دولتي وجود دارند كه تحت حمايت دولت 
بدهي  زياد سهم ايجادهمين مسأله سبب . كنند يستم بانكي استفاده ميبه صورتهاي مختلف از منابع س

كشور به وجود بخش دولتي به نظام بانكي شده و در عين حال پيچيدگي خاصي را در سياستهاي مالي 
پديده ناشي از اثرات اين . كند ما را از ساير كشورهاي در حال توسعه متمايز مي و وضعيت آورده است

  .شود هم به طور مستقيم در سياستهاي پولي مشاهده ميشبه دولتي قدرت زياد بخش 
  كنم مستقل ـ بر اين باورند كه افزون بر ضعفهاي  برخي از كارشناسان مستقل ـ تأكيد مي

ساختاري در سياست گذاريهاي مالي و نظام بودجه ريزي در ايران، كه تا اندازه زيادي كارايي 
عمليات « يا به طور مشخص  داده است، نظام بانكداري اسالمي سياستهاي پولي را تحت تأثير قرار

است گذاري پولي بانك مركزي را محدود كرده و اثر منفي يهم اثر بخشي س »بانكداري بدون ربا
  نظر شما در اين مورد چيست؟. داشته است

o تواند از  ت بانكداري بدون ربا، سيستم بانكي نمياهم اينك با وجود عملي. دقيقاً همين طور است
براي مثال، اوراق قرضه يكي از . استفاده كند قتصاد كشورياري از ابزاهاي پولي براي تنظيم اسب

در جهان مورد  (Open Market Operations)هاي پولي است كه در عمليات بازار باز ابزاراساسيترين 
بيند كه حجم پول زياد به عبارت ديگر، سيستم بانكي هر وقت الزم بداند و ب. گيرد استفاده قرار مي

دهد،  كند و ميزان حجم پول را تغيير مي ه با اوراق قرضه را آغاز ميلاست و نرخ بهره پايين است، معام
كند و حجم  يعني هر وقت حجم پول زياد باشد، اوراق قرضه يا اوراق بهادار را عرضه مي. و بر عكس

يد و نرخ بهره را باال ديد، اقدام معكوس دهد، يا هر وقت كه حجم پول را كم د پول را كاهش مي
به طور كلي، در . دهد كند و حجم پول را افزايش مي كند، يعني شروع به خريد اوراق قرضه مي يم

دهند و در  عمليات بازار باز با استفاده از اين ابزار و از طريق اندازه حجم پول، نرخ بهره را تغيير مي
يا در . دهند رمايه گذاري و افزايش سطح اشتغال حركت مينتيجه، اقتصاد را به سوي افزايش س

است و عدم هماهنگي ميان  (Liquidity Trap)شرايطي كه اقتصاد نزديك به تله يا دام نقدينگي 
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توانند  كه حتي سياستهاي مالي به سختي مي مواقعيشود، يا در  انداز ديده مي سرمايه گذاري و پس
. گردد اي به حالت تعادل باز مي اين ابزار اقتصاد تا اندازهاستفاده از با  باشند، در اين مواقع، گذارتأثير

 پولي در شرايط فعلي بانكداري ما حاكم است مهم ابزار اينولي اين مسأله، يعني عدم امكان استفاده از 
  .زيرا اوراق قرضه ماهيت ربوي دارد و با قانون عمليات بانكي بدون در تناقض

قانون بانكداري بدون ربا به عنوان يك پديده آزمايشي در دنيا، در ايران واقعيت اين است كه 
گذرد، اما هنوز نتوانسته در  سال از اجراي اين قانون مي 20به تصويب رسيد و با وجود آن كه مدت 

ن قانون بانكداري بدون ربا عمالً ابزارهاي پولي ومبدل شود، چ  هاي بانكداري به يك نظريه علمي نظريه
دهد كه بانك مركزي در اتخاذ و اجراي سياستگذاري پولي  ك مركزي را محدود كرده و اجازه نميبان

  .به آساني عمل كند
در نرخ تنزيل مجدد . ابزار ديگري كه بانك مركزي از آن محروم است، نرخ تنزيل مجدد است

ارند و بر اساس آن وام توانند اسناد يا اوراق بهادارشان را نزد بانك مركزي به وديعه بگذ بانكها مي
مين كنند، اما اين ابزار هم به دليل ماهيت ربوي در ايران قابل استفاده أبگيرند و منابع مالي شان را ت

  .نيست
در دنيا نرخ بهره را به   اساساً. از ابزارهاي ديگر كه در همين زمينه وجود دارد، نرخ بهره است

به هر . شود امروز به عنوان يك متغير اساسي از آن ياد ميشناسند، بلكه در بانكداري  عنوان ابزار نمي
  .رسد ميبين بازارهاي مالي و واقعي حالت تعادل  بهحال، با تغييرات نرخ بهره اقتصاد 

در نتيجه، ابزارهاي مزبور ابزارهايي هستند كه در اختيار بانك مركزي قرار دارند و بانكهاي 
، يعني دهند مي تغييرحجم پول را نرخ بهره و اين ابزارها مركزي در كشورهاي ديگر از طريق اعمال 

ميزان تغيير در كنند، بلكه از طريق  نرخهاي بهره نمي نييعتاقدام به خودشان هيچگاه به طور مستقيم 
نمايند و همچنين از طريق خريد و فروش اوراق قرضه  حجم پول اقدام به افزايش يا كاهش نرخ بهره مي

دهند نه اينكه مستقيماً براي تأمين حجم نقدينگي مورد نياز اقدام به انتشار  ير ميخود حجم پول را تغي
اگر بخواهيم عالوه بر اين محدوديتها در قانون بانكداري بدون ربا، وضعيت سياست . پول جديد نمايند

و  كنيم كه محدوديتهاي ديگري هم براي اعطاي تسهيالت پولي را مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي
بايد در قالب عقود   و الزاماً  روي سيستم قرار دارد، يعني شما به عنوان يك بانكدار حتماً اعتبارات فرا

دهد، اجراي عقود  تسهيالت را پرداخت كنيد و به طوري كه سابقه بانكداري ما نشان مي  اسالمي
  .اند شدهبا مشكالت زيادي روبه رو بوده و عمالً آنها به عقود صوري مبدل   اسالمي

كه قانون بانكداري بدون ربا باز به دليل  مبيني ، ميماگر به ابزارهاي جذب سپرده هم نگاه كني
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   .تواند منابع را جذب كند اين كه هنوز ابزار كافي در اختيار ندارد، به آساني نمي
 ؟عنوان نمونه به  
o ه كار گرفته شد، ولي مثالً حسابهاي قرضه الحسنه يكي از ابداعات خوبي بود كه در اين بخش ب

هاي قرض الحسنه و پرداخت بهره تحت عنوان سود علي  ابداعاتي مانند سپرده .توفيق زيادي نداشت
اي برداشته ولي عمالً با توجه به نرخ تورم بيش از نرخ بهره  الحساب گامهائي را در جذب منابع سپرده

نوز نيازمند به قدمهاي اساسي ديگري نيز ها به دليل وجود اشكاالت اساسي در تعيين نرخ بهره ه سپرده
 .  شود احساس مي

  شايد به دليل محدوديتهايي كه از اين طريق به نظام بانكداري تحميل شده است، بانك مركزي
اگر بخواهيم به . مجبور شده در طول سالهاي اخير دست به ابداع يا ساخت ابزارهاي پولي جديد بزند

بينيم كه همين اوراق مشاركت كه از نظر بسياري از  ، ميطور صريح اين موضوع را بشكافيم
به نظر گروهي ديگر، با اوراق قرضه تفاوت چنداني ندارد، يا در مورد  و كارشناسان ماهيت ربوي دارد

ميليون دالر از  500تا  300جديدتر از نگاه برخي از كارشناسان انتشار اوراق قرضه ارزي به ارزش 
اين تصميمات شايد در راستاي اصالحات پولي در . اراي ماهيت ربوي استطريق بانكهاي اروپايي د

  كنيم؟ دهد كه ما از دو استاندارد جداگانه استفاده مي كشور باشد، اما به هر حال، نشان مي
 كه اوراق مشاركت  مبيني ، ميمدر مورد انتشار اوراق مشاركت بايد بگويم كه اگر دقيقتر نگاه كني

اوراق قرضه را دارد، ولي ويژگي خاصي كه براي آن در نظر گرفته شده، اين  تقريباً همان خاصيت
شود كه در مقادير  است كه منابع حاصل از اوراق مشاركت در سرمايه گذاريهاي خاص استفاده مي

اگر اين ابهام حذف نشود همان اوراق قرضه است و ماهيت  .كالن همچنان تعريف آن مبهم است
  . كند ن ابهام رفع شود ماهيت غيرربوي پيدا ميربوي دارد ولي اگر اي

در بحث ربوي بودن يا نبودن اوراق   گرچه بعضي از فقهاي صاحب نظر در بانكداري اسالمي
شود و جنبه توليدي دارد، حتماً  د كه آن مقدار از منابعي كه براي وام دريافت ميباورنمشاركت، بر اين 

. گيرد ي مصرف در اختيار متقاضي و استفاده كنندگان قرار ميبايد متفاوت از آن منابعي باشد كه برا
اوراق قرضه . دانند ولي شق دوم را كه بعد مصرفي دارد، ربوي مي. دانند آنان شق اول را ربوي نمي

  .مباحث هستندهمين مشمول ارزي نيز 
ين عامل اينكه اساس فعاليت بانكداري در دنيا بر روي نرخ بهره بنا شده، ا  حال با توجه به

را محدود كرده است، لذا  عاملاين   مهمترين عامل و متغير در فعاليت بانكي است و بانكداري اسالمي
ارگيري ابزارهاي مختلف كدون ربا تحديدكننده بزرگي براي برسيم كه بانكداري ب اين نتيجه مي  به
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  .پولي در كشور است
است اين معني   كلي از اقتصاد حذف شود، بهرا به طور ربا البته ناگفته نماند كه چنانچه مسأله 

شود، آن وقت بايد گفت كه  مي ماليمنابع  يسرمايه گذاري دقيقاً برابر با نرخ بازده يكه نرخ بازده
  .خواهيم  بوداقتصاد  ردبزرگ شاهد يك رويداد 

 به دنبال آن است؟  يعني همان چيزي كه بانكداري اسالمي  
o ،اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، آن . به دنبالش است  ري اسالمييعني همان چيزي كه بانكدا بله

بازار پول و نواسانات اين معنا كه   شود؛ به توان گفت كه نوسانات اقتصاد به شدت محدود مي وقت مي
  .شود تغيير بخش حقيقي اقتصاد نمي سببسرمايه 

شود،  مثبت تلقي مياز لحاظ نظري و ارزشي بسيار  هاي بانكداري اسالمي به هر حال، ديدگاه
  .ولي از نظر اجرايي و عملي در شرايط اقتصاد كشور چندان كارايي ندارد

 رسد كه بانك مركزي تقريباً در دو دهه  آقاي دكتر، در ادامه ارزيابي سياستهاي پولي، به نظر مي
ير نسبت اخير پس از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، از ابزارهاي پولي مانند تغي

نظر شما . كرده استترغيبي در جهت تخصيص و اعطاي تسهيالت استفاده  هايسپرده قانوني و سياست
  موفقيت آنها چيست ؟در استفاده از اين دو ابزار و 

o  قانوني تنها ابزار پولي بود كه قانون بانكداري بدون ربا، دست بانك مركزي را براي  ذخيرةنرخ
  .استفاده از آن بازگذاشت

اقدام به اخذ و جمع آوري منابع  ها كهبانك .استپولي  سياست ابزاريك  خ ذخيره قانونينر
نزد بانك مركزي به وديعه بر اساس نرخ ذخيرة قانوني از آن منابع را سهمي كند، بايد  ها مي سپرده
ازي قدرت پول س( يبانك مركزي هم با افزايش اين نرخ، عمالً از سرعت بهم فزايندگي پول. دنبسپار
اما اين نرخ در شرايطي كه بانكها با مازاد منابع مالي روبرو باشند، كارايي . كند جلوگيري مي) بانكها
در برخي از سالهاي اوايل دهه هفتاد با چنين وضعيتي روبرو بوديم كه بانكها مبتال به مازاد مالي . ندارد

  .ا محدود كندتوانست منابع آنها ر بودند و در نتيجه، نرخ ذخيره قانوني نمي
ابزارهاي ارشادي . ابزار ديگري كه از آن استفاده شده، در اصطالح ابزارهاي ارشادي بوده است

در واقع، . به معني رهبري و ارشاد و هدايت تخصيص منابع پولي ميان متقاضيان تسهيالت اعتباري است
را در بخش حقيقي اقتصاد  توانست بهترين اثر تنها راهي كه براي بانك مركزي باقي مانده بود و مي

بنابراين، حداقل . بگذارد، اين بود كه از اعطاي منابع بانكها به بخشهاي خدمات جلوگيري كند
كرد تا بانكها در محدوده خاصي منابع اعتباري خود را در بخشهاي مختلف  درصدهايي را تعيين مي



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    142

 

 هايكه بخش حقيقي، به ويژه بخش ا اين هدف طراحي شدباين سياستها   اگر چه. كننداعطاء اقتصادي 
اقتصاد در زمينه صنعت و كشاورزي رشد بيشتري پيدا بكند، ولي عمالً بخش خدمات بيشتر از  يتوليد

اين منابع استفاده كرد و بخش صنعت و كشاورزي سهم بسيار كمتري را در استفاده از منابع بانكي 
در تخصيص منابع هم نتوانست يك ابزار  به عبارت ديگر، سياستهاي ارشادي بانك مركزي. داشتند

  .موفق در سياستهاي پولي باشد
 ايد، از تزريق ارز توسط بانك  هايي كه قبالً درباره سياستهاي پولي نوشته شما در يكي از مقاله

آيا معتقديد كه تزريق ارز به بازار . ايد هم به عنوان يك ابزار پولي ياد كرده  مركزي به بازار غيررسمي
يكي از ابزارهاي مؤثر در باالنس كردن حجم نقدينگي و كنترل قيمتها در ايران   و رسمي  سميغير ر
  است ؟

o اين كه بانك مركزي از دست يابي به تمام ابزارهاي پولي مرسوم دنيا محروم است،   با توجه به
 در بازار ريال حجماقدام به كاهش   لذا در سالهاي اخير از طريق فروش منابع ارزي در بازار غير رسمي

در نتيجه، اين ابزار . كرده و در هنگام لزوم هم با خريد ارز اقدام به افزايش حجم ريال كرده است
از طرف ديگر، بانك مركزي با اين اقدام، نرخ . توانسته در حجم نقدينگي در كشور تغيير ايجاد كند

اگر چه ارز به عنوان . داشته است در حد و سطح مورد نظر نگه  ارز را با معامالت در بازار غيررسمي
  .تواند عمالً كارايي در سطح ابزار عمليات بازار باز را داشته باشد شود، ولي مي اوراق قرضه شناخته نمي

اما نكته ضروري كه بايد در اينجا اضافه كنم، اين است كه بكارگيري هر نوع ابزار پولي هدف 
شود با يك ابزار چندين هدف را پيگيري و نشانه گيري  اين معنا كه نمي  كند؛ به خاصي را دنبال مي

تعداد اهداف مورد نظر هم   شود، عمالً بنابراين، وقتي كه تعداد و گزينه ابزارهاي پولي محدود مي. كرد
  .شوند به طور ناخواسته كمتر مي

 قانوني بانكها  به ويژه آن كه تعدادي از اين ابزارها، ابزارهاي استراتژيك هستند، مثالً ميزان سپرده
توان نرخ  و نمي) عكس نرخ اوراق بهادار در عمليات بازار باز(ابزاري بلند مدت و غير منعطف است 
  .آن را به طور مداوم يا مكرر تغيير داد

o بارها تغيير كرده و سيستم بانكي نرخ سپرده قاوني را از  رخاين ن  البته در ايران طي سالهاي گذشته
همانطور كه گفته شد، نرخ ذخيره . درصد تجربه كرده است 30و  25تا  درصد 5و  4حول و حوش 

تواند تلقي شود، اما به شرط آن كه بانكها با مازاد منابع  قانوني به عنوان يك كنترل كننده خوب مي
روبرو نباشند، چون اگر بانكها با مازاد منابع مواجه شوند، نرخ ذخيره قانوني هر چقدر هم باال برود، 

  .مورد نظر را در حجم نقدينگي ندارد تأثير
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 با رسد كه بهترين حالت همگوني ميان سياستهاي پولي و مالي در شرايطي است كه  به نظر مي
 وشود،  سياستهاي پولي انبساطي و سياستهاي مالي انقباضي اتخاذ   وضعيت ركودي يا تورمي توجه به

  خورد؟ يعكس، آيا در اقتصاد كشور ما چنين همگوني به چشم ملب
o  وقت سياستهاي پولي و مالي انبساطي باشند، به هردر ساير كشورها اين ديدگاه مد نظر است كه

شوند و براي اين كه به نحوي از ورود بي  معني اين است كه منابع زيادتري به اقتصاد كشور وارد مي
ا اين منابع را از كنند ت رويه و رشد نقدينگي پيشگيري شود، سياستهاي پولي را انقباضي طراحي مي

به عبارت ديگر، سياست پولي انقباضي و سياست مالي انبساطي عمل . اختيار اقتصاد خارج كنند
ت مالي انقباضي است، براي آن كه اقتصاد از رشد و حركت توليد سو بر عكس، وقتي كه سيا. كند مي

كاهش نرخ بهره، منابع كنند، يعني با افزايش حجم پول و  متوقف نشود، سياست پولي را منبسط مي
  .كنند بيشتري را به سوي سرمايه گذاري و توليد هدايت مي

برخالف اين مكانيزم، در اقتصاد ايران زماني كه سياست مالي انبساطي است، يعني كسري 
بودجه زياد داريم، مجبور هستيم اين كسري بودجه را از منابع پولي تأمين كنيم و وقتي كسري را از 

يعني هر وقت سياستهاي مالي . شود كنيد، اجباراً سياستهاي پولي هم انبساطي مي أمين ميمنابع پولي ت
گذارد، يعني در اين جا منابع زيادي  شود و اثر معكوس مي انبساطي شده، سياست پولي هم انبساطي مي

اقتصاد از اين منابع را جمع آوري كنيم تا   ايم و از آن طرف به جاي اين كه را به اقتصاد وارد كرده
  .كنيم برود، حجم نقدينگي را زياد ميباثبات لحاظ قيمت رو به تعادل 

گيريها اثر مضاعفي بر روند رشد قيمتها دارد و ما را از  ماين وضع يعني چه؟ يعني اين كه تصمي
به عبارت ديگر، ناهماهنگي . گذارد دستيابي به يكي از مهمترين اهداف سياستهاي پولي محروم مي

ي پولي و مالي در اقتصاد ما به دليل وابستگي اين دو به يكديگر است و هيچگاه سعي نشده كه سياستها
  .منفي سياستهاي مالي با اثر مثبت سياستهاي پولي خنثي شود اثر
 من . اگر مايل باشيد، در نقد سياستهاي مالي كشور با يك پرسش يك گام به جلوتر برويم

آن قدر انعطاف وجود ندارد كه بتواند با توجه به شرايط اقتصادي  معتقدم كه در سياستهاي مالي اساساً
و سياستهاي پولي، طي يك دوره انبساطي و براي دوره بعد انقباضي عمل كند، يعني ضعف در طراحي 

با  76به عنوان مثال، ما در يك دوره زماني مثالً در سال . و اتخاذ سياستهاي مالي به خوبي آشكار است
با افزايش  78نفتي و شوكهاي برون زا روبرو هستيم و در برخي سالها همانند سال  كاهش درآمدهاي

آيا به راستي سياستهاي مالي كشور از . رسد درآمدهاي خارجي عمالً كسري بودجه به حداقل مي
  انعطاف برخوردار است؟



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    144

 

o  كسري بودجه برنامه ريزي شده«ببينيد در بودجه بحثي تحت عنوان« (Planned budget deficit) 
ريزي ما تقريباً  در نظام بودجه. وجود دارد (Unplanned budget deficit) »كسري بودجه ناخواسته«و 

زمان توانيم در  به آساني نمي زيراشود،  تفاوت بسيار زيادي ميان اين دو نوع كسري بودجه مشاهده مي
اي از  داشته باشيم، لذا در پارهدرآمدهاي نفتي در سال آتي  ميزانبودجه، پيش بيني دقيقي از  طراحي

ايم و با عدم حصول  سالها بسيار خوشبينانه درباره درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام قضاوت كرده
درآمدهاي نفتي، خوشبيني بيش از حد ما باعث بروز كسري بودجه شده است و عكس آن نيز وجود 

 »كسري بودجه برنامه ريزي شده«با  »كسري بودجه ناخواسته« رقمئي كه داشته است، يعني در سالها
در نتيجه، هنگام بروز كسري در اواخر سال سياستهاي مالي اثر تحميلي خودش را . دشته باشتفاوت دا

  .گذارد بر روي سياستهاي پولي مي
صندوق تأمين ذخاير  مسائلصحبت از اين بود كه براي جلوگيري از اين  1379در بودجه سال 

كه تفاوت كسري بودجه برنامه ريزي نشده با كسري  داين صندوق اين بو ةفوظي. كنيم أسيسارزي ت
آيد،  اين كه وقتي منابع مالي زيادي به دست مي  بودجه برنامه ريزي شده را بپوشاند، ولي با توجه به

يك مستانه، به جدن جيك وسربهار و درست مثل آن گنجشك كه به هنگام  .كنيم انبساطي عمل مي
  .ستفكر زمستان ني

 با توجه به. البته در تحليل نقاط كاستي سياستهاي مالي كشور، تنها نبايد به انعطاف آن اكتفا كرد 
اين ساختار مالي بخش دولتي يا شبه دولتي، چنانچه دولت يا مسؤوالن سياستگذاري مالي بخواهند در  

گيري  قدرت اين تصميمرسد كه اوالً  توزيع و تخصيص منابع به صورت انقباضي عمل كنند، به نظر مي
  .را ندارند و ثانياً واحدهاي توليدي با مشكل كسري بودجه روبرو خواهند شد

o من معتقدم گذشته از محور اصلي اين مصاحبه كه تحليل نقاط كاستي . پرسش مناسبي است
سياستهاي پولي و مالي در كشور است، اما مشكل اصلي، در انقباضي يا انبساطي عمل كردن سياستهاي 
مالي نيست، مشكل اصلي در روش تأمين منابع است كه در هنگام كسري بودجه، به ويژه دولت با آن 

  .روبرو است
ري بودجه بعنوان مجاست، چون دولت  كشوراما از همه مهمتر، شرايط ساختار اقتصادي 

دجه شود، چون اگر ميزان بو ايران محسوب مي بودجه حاكميت در دركوچكي  عاملبه عنوان   عمومي
بينيم كه  ميبندي كنيم،  دستهشركتهاي دولتي، نهادها و سازمانهاي دولتي و شبه دولتي و دولت را 

دولت است و بودجه ساالنه آنها هم زير نظر قوه   بودجه شركتهاي دولتي بيش از دو برابر بودجه عمومي
بانكها به عنوان يك  يا بودجه. مقننه نيست، در صورتي كه عملكرد اين شركتها دو برابر دولت است
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بركه و تهاي م نهاد وابسته به دولت يا بودجه نهادهاي مختلف مثل بنياد مستضعفان، نهاد رهبري، آستانه
و بسياري از نهادهاي وابسته به دولت كه ممكن است عملكرد خوبي داشته باشند، ولي به دليل  …

  .آيند وابستگي به دولت به عنوان يك نهاد دولتي به حساب مي
بودجه «بودجه است و به عنوان به معني اگر مجموعه نهادها را در نظر بگيريم، آن چيزي كه 

هاي  در مقايسه با ساير بودجهشود كه هر سال بايد به تصويب قوه مقننه برسد،  تلقي مي »دولت  عمومي
 دولت  حتي برآوردهايي صورت گرفته است كه بودجه عمومي. رقم بسيار ناچيزي استحاكميت 

به عبارت ديگر، . را به خود اختصاص داده است »تبودجه حاكمي«چيزي كمتر از ده و گاه پنج درصد 
و بدون آن كه تحت  بخشهاي شبه دولتي و وابسته به دولت اين ساختار مالي دولت سبب شده كه همه

 آزادانهه، از طريق قوانيني كه از قبل به تصويب رسيد باشنديا مقننه قوه مجريه  اتنظارت و تصميم
  .فعاليت كنند

 اگر قوه مجريه هم بخواهد در بودجه ريزي منضبط عمل  »دولت ـ حاكميت« با توجه به ساختار
  رسد كه توانايي اين كار را ندارد؟ كند، به نظر مي

o  ايم كه دولت در بسياري  ما هم ديده. اين بخشها فشار بياورد  ندارد كه بهآن را عمالً دولت امكان
مازاد بودجه داشت، ولي خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي  »بودجه عمومي«ز لحاظ از سالها ا

  چرا ؟. يافت هم به شدت افزايش مي
ولي دولت عمالً به . اند به عبارتي ديگر، شركتهاي دولتي و بنيادها اقدام به استقراض كرده

شد كه كسري بودجه در ارقام حتي صحبت از اين . ، مازاد مالي هم داشته است عنوان بودجه عمومي
  .بدهي بخشهاي وابسته به دولت و شبه دولت پنهان شده است

اين موضوع را با اندكي كنكاش در قوانين بودجه، الاقل در قسمتهاي مربوط به شركتهاي 
چون خالصة بودجة شركتهاي دولتي و بانكها و برخي مؤسسات وابسته به . توان مالحظه كرد دولتي مي

 - رسد ورت استحضاري همراه با بودجة عمومي دولت همه ساله باستحضار قوة مقننه ميدولت به ص
و نهادهاي  مؤسساتولي بودجه باقي  -گيرند گرچه مورد ارزيابي و يا تصويب و رد هم قرار نمي

شود  حتي به صورت استحضاري هم گزارش نميدهند،  مختلف كه طيف عظيم و وسيعي را تشكيل مي
به نحوي از اين گونه مؤسسات   و با اين كه. گيرند قرار نگرفته و نمية مقننه قوتحت بررسي و 

تحت نظر قوه مجريه به معناي دولت    هستند، ولي عمالً يدولتكنند و نتيجتاً  هاي ملي استفاده مي سرمايه
كنترل توان گفت كه تحت نظر حاكميت قرار دارند و حاكميت هم ابزار اقتصادي براي  نيستند، بلكه مي

  .آنها ندارد
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  گيري در حول محور اصالح سياستهاي مالي، سئوالم اين است كه چه بايد كرد؟ به عنوان نتيجه  
o  انضباط مالي در ايران بدين . است» انضباط مالي«اند،  ه تمام محققان به آن رسيدهكبحث اساسي

يا كميته امداد امام يا آ  بايد معلوم شود كه. مشخص شود »دولت«معناست كه در ابتدا بايد تعريف 
بخش  ء، جزو مشابه آن رضوي يا بنياد مستضعفان يا سازمان تأمين اجتماعي يا بانكها سآستان قد

  دولتي هستند يا خير؟
كنيم، قاعدتاً بايد بودجه آنها هم از طريق  اگر تمام اينها را نهادها و سازمانهاي دولتي تعريف مي

معني به بايد تحت نظارت قوه مجريه باشند و قوه مجريه هم بايد  قوه مقننه به تصويب برسد و دقيقاً
  .به عبارت ديگر، بايد ساختار مالي كشور تجديد بنا شود. واحد تلقي شود

هاي  يا بنگاه كارخانهچند هزار به زبان ساده تر، اگر بنياد مستضعفان تا حاال مختار بوده كه در 
خواهد عمل كند، اينك بايد تحت نظارت قوه  كه مي كه تحت اختيار دارد، به هر نحوي اقتصادي

قرار دهد و همانند باقي   ت بتواند بودجه بنياد مستضعفان را داخل بودجه عموميلاگر دو. مجريه باشد
هاي اجرايي دولت بر آن نظارت كند، قدم بزرگي در راه اصالح ساختار مالي ايران برداشته شده  دستگاه
  .است
 شركتهاي دولتي چطور؟  
o شركتهاي دولتي طبق ضوابط خودشان بر اساس اساسنامه . شركتهاي دولتي هم به همين صورت

هاي سنواتي ارقام  رسد، اگر در بودجه شان به تصويب مجامعشان مي و قواعد و مقررات داخلي، بودجه
 به دولت و مجلس گزارش »استحضاري«بينيد، اين ارقام فقط به صورت  بودجه شركتهاي دولتي را مي

حداقل تمام شركتها موظفند بودجه گرچه در قوانين بودجه سالهاي اخير تصريح شده كه . دوش مي
افتد يعني هنوز بسياري از  هنوز اين عمل هم اتفاق نميخودشان را به استحضار قوه مقننه برسانند، ولي 

گرچه . شود شركتهاي دولتي هست كه در بودجة آنان در زمرة بودجة شركتهاي دولتي هم ليست نمي
  .كند قبولابزاري ندارد كه بودجه آنها را رد يا هم در حال حاضر قوه مقننه 

بودجه اختصاصي دولت چيزي معادل . ها زياد است، مثالً بودجه اختصاصي از اين گونه بودجه
هاي خاصي در نظر  دهد و براي هزينه را در سالهاي مختلف تشكيل مي  درصد بودجه عمومي 10تا  5

  .ها در ايران زياد است اين كه تنوع بودجه  خالصه .شود ميگرفته 
 اين به چه معناست؟  
o يعني اين كه تنوع مسؤوليتها و حاكميتها باعث شده كه سياست مالي يكساني را اتخاذ نكنيم.  
 به عنوان آخرين پرسش بفرماييد كه براي اصالح سياستهاي پولي چگونه بايد عمل شود؟  
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o  قانون عمليات . پولي ما نيازمند به ابزارهاي پولي متنوع هستيمدر بحث اصالح سياستهاي
مقررات ارزشي مورد قبول اكثريت است و كسي هم اي از  مجموعهبانكداري بدون ربا به عنوان يك 

منكر آن نيست، اما از لحاظ يك قانون اجرايي و عملي همانگونه كه به طور مبسوط اشاره شد، 
من فكر . نكي ايران به وجود آورده است و نيازمند تجديد نظر استمحدوديتهايي را براي نظام با

كنم كه بايد با توجه به استنباطهاي مختلف و منطقي از فقه اسالم، در عمليات بانكداري بدون ربا  مي
به مرحله اجرا و عمل نزديك شود و مانعي   اي كه عمليات بانكداري اسالمي تجديد نظر كرد، به گونه

  .ياستهاي پولي نباشدبراي اجراي س
آيا نبايد در . از طرف ديگر بحث چگونگي اصالح ساختار نظام بانكي و پولي را بايد دنبال كرد

قانون اساسي كه بانكداري را در انحصار دولت قرار داده، تجديد نظر شود؟ البته از باب اصالحات نظام 
يها، ضرورت تأسيس بانكهاي خصوصي هاي اعتباري، فعاليت صراف بانكي قدمهايي مانند تأسيس مؤسسه

به عنوان نمونه، مالكيت نظام بانكي بايد مورد مداقه . تر باشد اي ات بايد ريشهحايم، اما اصال را برداشته
  .جدي قرار گيرد

 اي چيست؟ منظور از اصالحات ريشه  
o  يد كرديم تا يك نظام حكومتي جديد بر مبناي روش فكري جد سعيببينيد ما در اوايل انقالب

 22حاال پس از گذشت . داشته باشيم و مديريت جديدي را هم از لحاظ اقتصادي و سياسي بنا نهاديم
بايد بازگرديم و . را تصحيح كنيمآن سال بايد نقاط قوت و ضعفش را مورد باز بيني قرار دهيم و 

ها به  ايل و گرهاينها اصالح نشوند، تمام مس  تا وقتي كه. بسياري از چيزها را از ريشه اصالح كنيم
در واقع، با تأسيس . شود اند و تغيير يكي از آنها هم حتماً منجر به اصالح نظام نمي يكديگر پيچ خورده

داد، با تأسيس خواهد يك بانك خصوصي مثل بانك تعاون يا غيره تحول زيادي در سيستم بانكي رخ ن
رسد، با تأسيس چند صرافي نيز سياست  چند مؤسسه اعتباري هم بانكداري در ايران به وادي رقابت نمي

اينها اصالحات صوري و محدود است و ساختار به هم   همه. دهد آزاد سازي نرخ ارز رخ نمي
  .اي كه طي دو دهه شكل يافته، بايد اصالح شود پيچيده

  با تشكر از اين كه دعوت مجله را براي گفت و شنود پذيرفتيد. 
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  مباحث مالي» 5«فصل 
  

  بودجه ريزي در ايرانبرخي معضالت 

  
  مقدمه

اين . باشد ي ميو سند مالي كليه فعاليتهاي دولت بودجه در هر كشوري مبين ريز فعاليتهاي دولت
ند بايد حاوي مجموعه اطالعات كالن و بخشها و زير بخشهاي مختلف دولت بوده به طوري كه س

. باشدانجام قابل ذيربط به سهولت  هاي بررسي كننده اي از فعاليتهاي دولت براي گروه بررسي هر طبقه
اي بايد داراي ويژگيهاي خاصي باشد كه سياستهاي اقتصادي مورد نظر دولت را به  هر قانون بودجه

بايد در بودجه متبلور شده باشد تا  به عبارت ديگر سياستها و نظرات دولت دقيقاً مي. مقصود خود برساند
توان  در اين ارتباط مي. گرددل اهداف مورد نظر دولت لزوماً اجراي بند به بند مفاد آن سبب حصو

يي اايران خاطر نشان كرد كه در عمل نبود آنها سبب ناكار اي  را در مورد اسناد بودجه  نكات كلي مهمي
كه شود  ميهمچنين در ادامه به ذكر نكاتي پرداخته . خواهد شد بودجه در حصول اهداف خود

  .شود ودجه كل كشور ميوجودشان منجر به اصالح ساختار ب

  حيطه وظايف و حدود و اختيارات دولت بايد در چارچوب قانون اساسي باشد
را انجام   ايا دولت مجاز است كه هر اقداميآ اين اصل به طور كلي مبين اين موضوع است كه

مفيد بودن  را اتخاذ نمايد و به آن جامه عمل بپوشاند؟ منظور از هر اقدام يا تصميم،  دهد يا هر تصميمي
اين بحث آن است كه بايد چارچوب   يا مضر بودن آن براي جامعه نيست، بلكه هدف ما از ارايه

، چه بد و چه تنگ يا چه باين حيطه چه خو. مشخصي را براي حيطه فعاليتهاي دولت معين نمود
سي در عمل به عبارت ديگر بايد قانون اسا. باشدمشخص شده عريض الزاماً بايد توسط قانون اساسي 

وظيفه ديگر اين قانون همانا . تخطي از وظيفه دولت را معلوم نمايديا و يا سستي مرز بين انجام وظيفه 
اين مرزبندي بايد حدود قلمرو فعاليت . مرزبندي بين فعاليتهاي بخش خصوصي و بخش دولتي است
ت در ريز فعاليتهاي آيا دولت مجاز اس. دولت را در ارتباط با همسايگي بخش خصوصي مشخص نمايد
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اقتصادي و اجتماعي با بخش خصوصي رقابت نمايد؟ آيا دولت مجاز است با استفاده از حق حاكميت 
و اعمال قدرت خود در رقابت با بخش خصوصي، فعاالن اقتصادي و اجتماعي را از صحنه خارج 

اد سلب و به نفع خود را از افر »مالكيت شخصي«خود  نمايد؟ آيا دولت مجاز است در موارد مورد نظر
يا كارگزاران خود ضبط نمايد؟ اين گونه مسائل و سؤاالت زيادي از اين قبيل همگي بايد در چارچوب 
قانون تدوين و مشخص شوند و در مقابل، نهاد يا نهادهاي ديگر در كنترل و حفظ اين حدود و ثغور به 

ه اصول قانون اساسي به وضوح نگاهي گذرا ب. جرأت و با ضمانت اجرايي كافي وارد عمل شوند
لذا جهت جلوگيري از هرگونه هرج و مرج مالي، . نمايد قاطعيت اين موضوع را براي خواننده بازگو مي

بايد كنترل و نظارت بر ريز عملكرد دستگاههاي اجرايي تقويت شود تا  اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي
  .ددر كشور مهيا گرداقتصادي در نهايت كل شرايط زيست 

چنانچه اقدام مقتضي در مورد اندازه دولت و حيطه فعاليتهاي آن به عمل نيايد، بخش دولتي كم 
را براي ساير فعاالن   كم تمام بخشهاي اقتصادي و اجتماعي را به زير سلطه خود در آورده و سهم كمي

ه اثبات يي بخش دولتي پديدااقتصادي و اجتماعي به جاي خواهد گذاشت و از آنجا كه عدم كار
افراد وارد شده و سبب ركود كليه اقتصادي اي نيست، اين عدم كارآيي به تمام شئون زندگي  نشده

  .فعاليتها خواهد شد

  بودجه بايد داراي هدف باشد
مالي مطرح است كه اسناد بودجه بايد كسب  اين بحث هميشه در ميان انديشمندان اقتصادي و

هاي مختلف دولت در  ي مرتب نمايد كه سبب شود اهداف برنامهها را به طور درآمدها و پرداخت هزينه
اسناد به به عبارت ديگر بيان اين موضوع به معني تبديل اسناد برنامه . حاصل شونداجراي آن نتيجه 

جزئيات هر برنامه بايد با تبلور در رديفهاي بودجه در نهايت سبب شود كه بودجه به ساز . بودجه است
ها به طور كلي سازگار كردن و يك سو  خصوصيات برنامه. ه ساز خود حركت كندبرنامه باشد و نه ب

به عبارت ديگر قبل از . نمودن تمام فعاليتهاي دولت در جهت رسيدن به هدف يا اهداف خاصي است
ريزي برآيند تمام تصميمات و نقطه نظرات بايد در برنامه حاصل شود و سند بودجه نحوه دريافتها  بودجه

ندركاران قرار ا نظر دست اين موضوع در ايران مد  در صورتي كه. ه دهدائتهاي مالي آن را ارو پرداخ
توان يافت كه به صورت راه حلهاي مقطعي و بدون نگرش ميان  موارد بسيار زيادي را مي. گيرد نمي

اشاره باشد كه حتي  هاي سنواتي براي رفع مسايل عادي و جاري مطرح مي مدت يا بلند مدت در بودجه
از طرف ديگر اهداف  كيفي متعالي . شود ؤيت نميردر مورد آن در متون برنامه يا اهداف دولت 

شود كه مصاديق بارز آن در قوانين بودجه  هاي پنج ساله ديده مي زيادي در متون قانون اساسي و برنامه
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دن ارز، اقتصاد براي مثال به تقويت پول ملي، سياستهاي تك نرخي كر. دگرد سنواتي مشاهده نمي
غيرمتكي به نفت، فقرزدايي، عدالت اجتماعي، توسعه اقتصادي، نظم و انضباط اجتماعي، اشتغال، خود 

  .توان اشاره نمود كفايي و استقالل اقتصادي و كنترل قيمتها مي

  سياستهاي مالي بايد جدا از سياستهاي پولي عمل نمايند
لي در سياست گذاريهاي اقتصادي مشخص و نتيجه و هدف هر كدام از سياستهاي مالي و پو

متصل كردن و وابسته كردن اين دو به هم شرايط افزايش قيمتها در اقتصاد را فراهم . واضح است
باالخص در اقتصاد ايران كه تغيير در حجم پول اثرات چنداني را در تغيير عرضه كل نداشته و . آورد مي

هاي سنواتي به چند  ارتباط سياستهاي پولي و مالي در بودجه مسأله. شود تنها به افزايش قيمتها منتج مي
يكي از طريق تأمين مالي كسري بودجه دولت و شركتهاي وابسته به آن به وسيله . شود طريق مشاهده مي

هاي  استقراض از سيستم بانكي و پنهان تر از آن تسهيالت تكليفي است، بدين صورت كه تبصره
تسهيالت اعتباري  يزي و سيستم بانكي كشور را موظف به اعطاي ميزانهاي سنواتي، بانك مرك بودجه

هاي سنواتي توجه كنيم،  چنانچه به ارقام كسري بودجه مصوب بودجه. نمايد ه بخشهاي مختلف ميب
ولي وقتي ارقام تسهيالت تكليفي در قالب . دهند معموالً ارقام ناچيزي را نسبت به كل بودجه تشكيل مي

قابل اهميتي از بودجه را تشكيل  رقمآن اضافه كنيم رقم كسري بودجه سنواتي هر سال  ها را به تبصره
شود تعيين نرخهاي سود در  فشار ديگري كه توسط قانون بودجه به سيستم بانكي تحميل مي. دهد مي

اين نكته عمالً . شوند هاي بودجه تعريف مي باشد كه در قالب تبصره مورد تسهيالت خاص اعتباري مي
  .نمايد ستقالل بانك مركزي را در اعمال سياستهاي پولي و تنظيم و تثبيت قيمتها سلب ميا

  سياستهاي مالي بايد جدا از سياستهاي ارزي عمل نمايد
جدا كردن سياستهاي مالي و ارزي از يكديگر در شرايط خاص ايران چندان امر سهل و آساني 

توان انتظار داشت كه بانك  اي مالي خارج نشود نمينيست، ولي تا زماني كه ارز از زير تسلط سياسته
در اين راستا دولت بايد در حدود . مركزي جهت تثبيت و تك نرخي كردن آن اقدام مؤثري نمايد

ريزي فعلي  هاي ارزي خود را سامان دهد، در صورتي كه در نظام بودجه درآمدهاي ارزي خود هزينه
دهاي ارزي مدرآ  چنانچه. شود دهاي ارزي بودجه بسته ميبر اساس پيش بينيهاي خوش بينانه از درآم

د بانك مركزي به نحوي درگير تأمين منابع ارزي و ريالي بودجه مصوب نحاصل نشوپيش بيني شده 
استقراض خارجي در سالهاي گذشته مثال بارزي از اين گونه عملكرد در طراحي بودجه . خواهد شد

  .باشد مي



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    152

 

هاي مختلف بودجه  ص ارز با نرخهاي مختلف در قالبهاي تبصرهتوان به تخصي بيش از اين مي
معامالت تهاتري در بخش نفت نيز از مصاديق . كند اشاره نمود كه سياستهاي ارزي را نابسامان تر نيز مي

  .شود باشد كه در قوانين بودجه به وضوح ديده مي يي در نظام ارزي كشور ميابارز ايجاد عدم كار

  ساير سياستهاي اقتصادي دولت باشد ازهمسو و جدا  سياستهاي مالي بايد
به طور . افتد نمايد ولي اين امر بديهي در عمل چندان اتفاق نمي اين مسأله به نظر امري بديهي مي

براي مثال اگر هدف كنترل سطح . كلي مجموعه سياستهاي دولت بايد از اهداف خاصي تبعيت كنند
د يا اگر هدف تقويت پول ند انقباضي عمل نماييبا لي هر دو ميقيمتهاست سياستهاي مالي و پو  عمومي

ملي است سياستهاي مالي بايد از سياستهاي ارزي و بازرگاني تبعيت نمايد، ولي در عمل سياستهاي مالي 
كنند و توجه چنداني به ساير سياستهاي اقتصادي و  هاي سنواتي به ساز خود حركت مي در قالب بودجه
اين امر شايد به دليل اين موضوع است كه توجهي به سياست گذاري . را ندارد آنان  هم سويي با
  .شود هاي ميان مدت نمي هدفمند برنامه

طبق برنامه، كاستن از سهم دولت به عنوان يكي از سياستهاي مهم پس از پايان جنگ مدنظر قرار 
كل كشور را به خود گرفت، ولي در عمل بودجه شركتهاي دولتي هرساله سهم بيشتري از بودجه 

را در اقتصاد بيشتر   دهد و ارقام مصوب بودجه همه ساله سهم دولت و بخش عمومي اختصاص مي
گيرند، به  سياستهاي تعديل و تثبيت اقتصادي نيز در راستاي عملكرد قوانين بودجه قرار نمي. نمايد مي

تضاد با سياستهاي تعديل اقتصادي همگي م عبارتي مسايل ارايه يارانه كاالهاي اساسي و كنترل قيمتها
  .نظر سياست گذاران قرار داشت د كه در سالهاي پس از جنگ مدنباش مي

  اگر مصوبات قوانين بودجه و ساير قوانين مرتبط اتفاق نيافتد مسئوليت با كيست؟
و قوه  ن بحث نحوه عمل قوه مقننهييكي از بحثهاي اساسي براي نظارت بر حسن اجراي قوان

ايا قوه مقننه قوانين غيرقابل حصولي را به آ تشخيص اين مسأله خيلي ظريف است كه. تمجريه اس
براي روشن شدن . تاجراي قوانين كوتاهي نموده اسپيشنهاد يا تصويب رسانده است يا قوه مجريه در 

 هاي سنواتي خالي از لطف رسد نگاهي كلي به ارقام مصوب برنامه دوم و بودجه اين موضوع به نظر مي
را در مصوبات برنامه دوم و   هاي دولت از محل بودجه عمومي كل هزينه ارائه شدهجدول . نباشد

  .دهد هاي سنواتي نشان مي مصوبات بودجه
از   جدول نشان دهنده عدول سياستهاي مالي دولت از محل بودجه عمومياين نگاهي گذرا به 
از مصوب رقم  1375مالي دولت در بودجه  به طوري كه بسط فعاليتهاي. باشد ارقام مصوب برنامه مي
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. در حدود دو برابر مصوب برنامه است 1376نيز بيشتر است و مصوب بودجه سال  1378برنامه در سال 
اين موضوع بايد مد نظر قرار داد كه اليحه بودجه در آن سال در   با توجه به 1374اين مقايسه را در سال 

  .نامه به تصويب رسيدحدود دو ماه بعد از تصويب قانون بر

  سال
هاي دولت از محل بودجهكل هزينه

  )ميليارد ريال(مصوب برنامه دوم   عمومي
 هاي دولتي از محل بودجه عموميكل هزينه

  )ميليارد ريال(هاي سنواتي  مصوب بودجه 
1374  36394 55871 
1375  41296 61124 
1376  46733 81287 
1377  52938 90585 
1378  60825 105265  

 

  جاي خودش طرح و تصويب شود رهر قانوني بايد د
هاي  اغتشاش قوانين باالخص در تبصره هباشاره مقاله در اين بحث اين هدف ما از آوردن 

فقط در مورد اخذ مالياتها و بودجه هاي قوانين  براي مثال نگاهي به تبصره. باشد قوانين بودجه سنواتي مي
هاي مختلفي در قوانين بودجه سنواتي وجود دارند  تبصره. نمايد مي عوارض مختلف اين مسأله را روشن

،  فوالد، مس، سيمان، محصوالت پتروشيمي: هاي جديدي را براي ماليات بر كاالهايي از قبيل كه پايه
كنند و يا عوارض بر صدور دفترچه  مياتومبيلهاي مختلف، تلفن سيار، سيگار و برق مشخص 

يط زيست، عوارض صدا و سيما بر برق مصرفي، عوارض صدور و تعويض شكارچيان، آلوده سازي مح
ها، حق ثبت سفارش كاالهاي وارداتي،  گذرنامه و عوارض خروج از كشور، عوارض بر ارزش بارنامه

عوارض معاينه فني خودرو، صدور كارت خدمت وظيفه و المثني، تعويض پالكهاي خودرو، صدور 
با اصل نياز به اخذ ماليات و . سازند موارد بسيار ديگر را مطرح مي تمديد پروانه كار اتباع خارجي و

عوارض مخالفتي نيست ولي بحث در اصالح نظام مالياتي و گنجاندن تمام اين گونه مقررات در 
قانون مالياتهاي كشور و اصالح قانون مربوطه است كه در اين صورت آوردن اين موضوعات  چارچوب

  .هاي سنواتي بي معناست ي در ذيل ماده واحده بودجههاي مورد به عنوان تبصره
توان به استخدام پرسنل جديد، تغيير  موارد ديگري از اين دست نيز وجود دارد كه براي مثال مي

  .اشاره نمود كه بسيار فراتر از اين مقاله خواهد بود …هاي اجرايي و رويه
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  يي نيستهر نهاد و دستگاه اجرايي مجاز به انجام هر فعاليت اجرا
به طو ركلي هر نهاد، يا هر دستگاه اجرايي براي اجراي سياستهاي خاص و حصول به اهداف 

هاي  را به كسب درآمد و انجام هزينه در زمينه اي خود اگر هر مؤسسه. مشخصي پايه گذاري شده است
هاي ريامختلف صاحب نظر بداند و به خود اجازه دهد كه براي كسب درآمد اقدام به سرمايه گذ

كه قانونگزار براي آن معين كرده و بر اساس آن هدف آن متنوعي نمايد در عمل از هدف اصلي خود 
براي مثال اگر وزارت نفت اقدام به واردات كاغذ نمايد، يا . دور خواهد شدنهاد را تأسيس نموده 

به سمت كارآيي  نهادهاي متبوع وزارت ارشاد اقدام به سرمايه گذاري در امر نفت نمايند چگونه دولت
هاي مختلف اجرايي، يا نهادهاي مختلف،  كه دستگاه شود حركت خواهد نمود؟ از طرفي بسيار ديده مي

هاي مسكوني، اتومبيلهاي گران قيمت،  يا شركتها يا مؤسسات تحت پوشش دولت اقدام به خريد خانه
مال نموده و در اختيار هاي تفريحي و ورزشي براي كاركنان خود از بيت ال ساخت اماكن و باشگاه

اين گونه موارد تقريباً فراگير است اين   اين كه  با توجه به. دهند هاي باالتر قرار مي رده  كاركنان خصوصاً
 نهايي كه خود نيز در آ گيري به نفع گروه يا دولت مردان حق تصميمآ  نمايد كه نگرش را ايجاد مي

ي هاي آن محرمانه و سرّ ات در قالب مواردي كه بودجهباشند را دارند يا خير؟ اين موضوع ذينفع مي
به هر حال بايد اهرمهاي نظارتي خاصي در نحوه هزينه . شود بيشتر قابل پيگيري و بررسي است تلقي مي

ها و مؤسسات تحت پوشش دولت ايجاد نمود و اهرمهاي فعلي را تقويت  كردن بودجه تمام دستگاه
  .كرد دولت را بهبود دادكرد تا بتوان عملكرد بودجه و عمل

  هاي دولتي در ايران بودجهكثرت 
. تعريف دولت از بودجه در ايران با تعاريف متعارف در جهان كنوني تا حدودي متفاوت است

توان چندين قسمت مجزا را برشمرد كه هر كدام  به عبارت ديگر براي تعريف بودجه در ايران مي
  :ويژگيهاي خاص خود را دارا هستند

  دولت به استثناي بودجه اختصاصي دولت  عمومي بودجه - 1
  صي دولتابودجه اختص - 2
  بودجه شركتهاي دولتي - 3
  بودجه بانكها - 4
  بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت - 5
 بودجه نهادها - 6
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  بنيادها بودجه - 7
  بودجه نهاد رهبري - 8
 هاي متبركه بودجه آستانه - 9

  بودجه شهرداريها -10
 بودجه سازمان تأمين اجتماعي -11

  مايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگانبودجة سازمان ح -12
مجموع پنج رديف . اي تابع ظوابط خاص و معيني هستند هر كدام از اقالم فوق از لحاظ بودجه

هزار ميليارد ريال پيش بيني شده  234حدود  1377دهند كه در سال  اول بودجه كل كشور را تشكيل مي
د و ضوابط دولتي خاصي بر نگرد لت ثبت نميم در حسابهاي دونهتا هاي رديفهاي ششم  بودجه. است

اي اقدام به كسب  بر اساس مقررات ويژهالي دوازدهم دهم رديفهاي . نحوه هزينه آنها حاكم نيست
هاي فوق فقط به ذكر اين نكته  به هر حال براي پي بردن به بزرگي ارقام بودجه. نمايند درآمد و هزينه مي

هزار ميليارد ريال برآورد  317حدود  1377قيمت جاري در سال شود كه رقم درآمد ملي به  اكتفا مي
دهد اهميت  هاي دولتي را تشكيل مي مقايسه اين رقم با رقم فوق كه فقط قسمتي از بودجه . شده است

  .نمايد موضوع را روشن مي
رساند رديف اول و دوم  از رديفهاي فوق چيزي را كه عمالً قوه مقننه همه ساله به تصويب مي

هاي  اينكه رديف دوم يعني بودجه اختصاصي دولت طبق قانون از درآمدها و هزينه  با توجه به. باشد مي
توان گفت كه بودجه  جويد لذا، مي مشخصي كه قبالً طبق قوانين مختلف معين شده است، بهره مي

ه كل اين رديف از بودج. رسد فقط همان رديف اول است ساالنه دولت كه به تصويب قوه مقننه مي
بودجه كل كشور شامل بودجه (درصد از بودجه كل كشور  27حدود   سهمي 1377كشور در سال 

  . را دارد) شود هم نميوازددرديفهاي ششم الي 
عليرغم . اي دارند بنيادهاي مختلف باالخص بنياد مستضعفان و جانبازارن شرايط ويژه

ا باالخص بنياد اخيرالذكر وجود دارد به هيچ هاي كالن كه در اختيار بنياده هاي عظيم و بودجه سرمايه
اي دولت حضور نداشته و تحت قوانين حسابرسي دولتي و سازمان بازرسي  وجه در محاسبات بودجه

هرداريها و سازمان تأمين اجتماعي خود تابع شهاي  بودجه. كنند عمل نميكل كشور و ديوان محاسبات 
  .شود ضوابط خاص بررسي و نظارت مي

را بررسي كنيم به نتايجي خواهيم رسيد  فوقهاي  اين كه اگر تمام بودجه  ل با توجه بهبه هر حا
  .باشد كه مبين وجود دولتهاي گوناگون در نظام مي
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  اش تخصيص داده شود و به هزينهبراي خودش باشد دستگاه نبايد درآمد 
جب قوانين تنظيم مو هاي اختصاصي، به هاي دولتي فارغ از درآمدها و هزينه در برخي دستگاه

ريزي  اين موضوع نبايد در فرآيند بودجه. شود هاي خاصي مي دهاي خاصي صرف هزينهمشده قبلي درآ
يي بودجه شده و جالب آن كه همه ساله تخصيصهاي اسبب ناكار زيرا ساالنه وجود داشته باشد

محرمانه تلقي  اين موضوع در محلهايي كه هزينه كردن بودجه. گيرد يمجديدتري بدين نحو صورت 
علت تأثير منفي اين امر اين است كه هر . كند اي تحميل مي يي بيشتري را به نظام بودجهاشود ناكار مي

هاي خود اقدام به فعاليتهاي غيرتخصصي و فعاليتهايي كه بايد عمدتاً توسط  نهادي جهت انجام هزينه
  .مشكالت اعتباري بكاهد هاي خود از نمايد تا در انجام هزينه بخش خصوصي انجام شود مي

اي كه در اكثر دول جهان مرسوم است بدين شكل است كه درآمد ناشي از فعاليت  رويه
هاي مربوطه گذاشته  ها به خزانه واريز شده و سپس به ميزان مصوب اعتبار در اختيار دستگاه دستگاه

) پيش از شروع سال مالي(ل مد خود را از قبآشود كه هر دستگاه هزينه و در اين رويه سبب مي. شود مي
طرح لغو مواد قانون وصول برخي از . پيش بيني نموده و در نتيجه برنامه مدوني نيز پيدا خواهد كرد

در صورت درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مجلس در دست بررسي است كه 
  .تصويب قدم مثبتي در راه اصالح ساختار بودجه نويسي است

  ؟اعمال نظر نمايد  گذاري كاالها غير از ارزاق عمومي نرخ رواند بت آيا دولت مي
يكي از مباحث حدود اختيارات و وظايف دولت كه اثرات بسيار زيادي در بخشهاي مختلف 

گذارد بحث قيمت گذاري كاالها و خدمات است كه به طرق مختلف توسط شوراي  اقتصادي مي
دگان و مصرف كنندگان و يا شوراي اقتصاد و نهادهاي مصلحت نظام يا سازمان حمايت از توليد كنن

اين نحوه قيمت گذاري كه عمالً سبب ركود شديد بخش عرضه در اقتصاد . شود مرتبط اعمال مي
شود را بايد جزو آن دسته از تصميماتي قرار داد كه هنوز از مرز مشخصي به لحاظ سياسي و  مي

، اقدام بخواهدبدين لحاظ هر زمان كه دولت . كند نمي اقتصادي و منطبق با اصول قانون اساسي پيروي
سؤال . بسيار متنوع است متأثر از اعمال اين سياستدامنه كاالها و خدمات  ونمايد  به قيمت گذاري مي

يا دولت يا قوه مقننه از لحاظ قانوني مجاز است تا اين حد در زندگي اقتصادي مردم آ در اين است كه
خ اين سؤال همانا در مشخص كردن چارچوب حدود اختيارات دولت و قوه دخالت كند يا خير؟ پاس

در بعضي از . استروشن نمودن حيطة فعاليت اين قوا گيرد كه مستلزم تالش جدي در  مقننه قرار مي
. موارد مثالهايي وجود دارد كه تصميمات گرفته شده دقيقاً مقابل تصميمات گذشته در اين مورد است



   157  فصل پنجم   باحث ماليم

 

ن خريد و فروش اسعار خارجي در كشور آزاد است ولي يك مرتبه معامله كنندگان براي مثال يك زما
اقتصادي قرار گرفته و مجازاتشان در حد مصادره اموال و حتي اعدام  هاياسعار در رديف تروريست

بايد ديد آيا اتخاذ اين گونه تنبيهات و مجازاتها در مورد اين گونه معامالت پشتوانه . شود مشخص مي
  د يا خير؟ردر قانون اساسي دا صريحي

  شود عدم شفافيت بودجه موجب بهم ريختگي و نابساماني اوضاع مالي دولت مي
هاي سنواتي  شفافيت بودجه يكي از نكات بسيار مؤثر در ارزيابي و پيش بيني عملكرد بودجه

شفافيت  هاي سنوات قبل و بعد از انقالب حاكي از اين است كه هر ساله از مقايسه بودجه. است
هاي سنواتي كاسته شده و در عوض موارد مبهم، غيرمستقيم، تداخلهاي مالي، پولي و ارزي و  بودجه

توان پيش بيني  كه بودجه شفاف نباشد نمي هنگامي. اشكاالت عديده در تدوين آن افزوده شده است
فافيت بودجه نكاتي كه مشمول اصل ش. صحيحي از عملكرد و وضع آتي بودجه دولت در اختيار داشت

توان به مسايل كلي مربوط به  گنجد ولي مي شود بسيار زياد است كه شرح آن در اين مقاله نمي مي
رزي، اهاي ريالي و ارزي، نرخ گذاريهاي مختلف، نرخهاي سود، تخصيصهاي مختلف ريالي  و  يارانه

شوند و مسايل زيادي از  يهايي كه بر مبناي درآمدهاي پيش بيني نشده تعيين م معامالت تهاتري، هزينه
  .اين دست اشاره نمود

  محرمانه نمودن اطالعات و آمار اقتصادي و يا تأخير در انتشار آن زيان آور است
اطالعات و آماري كه در اين بحث مورد نظر است ريز اطالعات ريالي، بودجه ارزي و عملكرد 

تلف اقتصادي كه در ايران  محرمانه، شود كه ارقام مخ بسيار ديده مي. ماهيانه وضع مالي دولت است
شوند در مستندات سازمانهاي بين المللي چاپ  خيلي محرمانه و يا سري و يا به طور كلي سري تلقي مي

نيز ه شده توسط آنان اغلب از صحت بيشتري نسبت به آمارهاي داخلي ئشود و ارقام ارا و منتشر مي
. هاي بازرگاني خارجي و صادرات نفت خام اشاره نمودتوان به آمار در اين ارتباط مي. برخوردار است

به هر حال وقتي آمارهاي اقتصادي محرمانه باشند و دور از چشم بررسي كنندگان اقتصادي قرار گيرد، 
شود كه نظام از  اين امر سبب مي. شود از طرف ايشان هيچگونه بازخوري به مقامات دولتي داده نمي

در زماني . برد و خود را محصور به نظرات كارشناسي گروه خاصي نمايدهاي انساني خود بهره ن سرمايه
شود چرا كارشناسان و متخصصان  كه وضعيت اقتصادي ايران به طور مستمر توسط بيگانگان ارزيابي مي

 . اين مهم بپردازند داخلي نبايد به

  



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    158

 

  سابهاي ارزي، پولي، مالي و اقتصادي جهت بررسي بودجه دولتح 

  

  مقدمه
ه ئسبب شده است كه ارا  ط ناگسستني اجزا و حسابهاي مالي، پولي و ارزي با يكديگر عمالًارتبا

در اين چند . اي در كليه كشورهاي جهان برخوردار باشد هم زمان اين گونه حسابها از اهميت ويژه
ا صفحه فقط به خاطر اينكه بتوان موضوع را به نظر خوانندگان رسانيد به نگاهي گذرا به آن اكتف

در اين راستا فقط چارچوب كلي جداول را مد نظر قرار داده تا شايد بتوان مفهوم كلي را براي . كنيم مي
  .48خواننده روشن نمود

  
  جدول حساب پولي –خالصه دارائيها و بدهيهاي سيستم بانكي 

1 

  تراز بدهيها داراييها
داراييهاي
  خارجي

ي ها سپردهوخارجاعتبارات دريافتي ازووامها
  ارزي

  خالص داراييهاي خارجي

2 
بدهي بخش
  دولتي

پيش پرداخت اعتبارات +هاي بخش دولتيسپرده
  اسنادي بخش دولتي

خالص بدهي بخش 
  دولتي

3 
بدهي بخش
  غيردولتي

وديعه ثبت سفارشي كاالهاي بخش +نقدينگي
  غير دولتي

خالص بدهي بخش 
  خصوصي

4 
 و ب سرمايهخالص حسا ساير بدهيها و حساب سرمايه ساير

  ساير بدهيها
  0=تراز  جمع بدهيها جمع داراييها  

  
                                                           

  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  48
، ارزي و مالي و مغايرتهاي موجود در گزارش  ارتباط اجزاء منابع و مصارف بانكها با بخش پولي) 1373(بيدآباد، بيژن  -

  .وزارت امور اقتصادي و دارايي ،زي، معاونت امور اقتصادياقتصادي و ترازنامه بانك مرك
 ،برخي ناهمخوانيها در حسابهاي پولي، ارزي و مالي گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي) 1374(بيدآباد، بيژن  -

  .معاونت اقتصاد و تكنولوژي مركز تحقيقات استراتژيك، نهاد رياست جمهوري
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  حساب بودجه حاكميت ـ جدول حساب مالي
  كسري يا مازاد هاهزينه درآمد  
1  
2  
3  
4  
5  

 بودجه عمومي
  درآمد نفت و گاز
  درآمدها مالياتي
  ساير درآمدها

  درآمدهاي اختصاصي

 بودجه عمومي
  اعتبارات عمراني
  اعتبارات جاري

  
  هاي اختصاصي ههزين

كسري بودجه 
  دولت عمومي

درآمد شركتها و مؤسسات  6
  دولتي  بخش

هزينه شركتها و مؤسسات 
  بخش دولتي

  زيان/ سود 

  زيان/ سود   هاي سيستم كشورهزينه كيندرآمدهاي سيستم با  7
  كسري بودجه كل كشور  جمع هزينه بودجه كل كشور جمع درآمد بودجه كل كشور  8
9  

10 
11 
12 
13 
14 

 هاي غيردولتي بودجه
  درآمد نهاد رهبري

  درآمد نهادها و بنيادها
  هاي متبركه درآمد آستانه

  درآمد شهرداريها
 درآمد سازمان تأمين اجتماعي

 هاي غيردولتيبودجه
  هزينه نهاد رهبري

  هزينه نهادها و بنيادها
  هاي متبركه هزينه آستانه

  هزينه شهرداريها
  هزينه سازمان تأمين اجتماعي

  سري بودجه غيردولتيك
  
  

  زيان/ سود
  زيان شهرداريها/ سود 
سازمان  ذخاير در تغيير

  تأمين اجتماعي
جمع درآمد بودجه كل كشور 15

  و بودجه غير دولتي
جمع هزينه بودجه كل كشور 

  و بودجه غيردولتي
  كسري بودجه حاكميت

  
 اقالم مندرج در جداول. دگذار رائه شده رئوس متغيرهاي كالن اقتصاد را به نمايش ميجداول ا

ه، وضعيت مالي، پولي و ارزي كشور به صورت ئارادر صورت دارند كه با يكديگر ارتباطات تنگاتنگي 
  . شود ه ميئيك تابلوي جامع ارا
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  موازنه پرداختها ـ جدول حساب ارزي
  تراز واردات صادرات  
1  
2  
3  
4  

 كاالي غير نفتي
  نفت و گاز

  خدمت 
  انتقاالت

 كاال
  
  دمت خ

  انتقاالت

  تراز بازرگاني غير نفتي
  تراز بازرگاني نفتي

  تراز خدمات
  تراز انتقاالت

  تراز حساب جاري كل واردات كل صادرات  5
  تراز حساب سرمايه ايپرداختهاي سرمايه ايدريافتهاي سرمايه  6
  تراز پرداختها تهاخجمع پردا جمع دريافتها  7

  
  حسابهاي ملي ـ جدول حساب اقتصادي

 هزينه توليد
 بخش نفت

  بخش غير نفت
  
  
  
  
  
  

  خالص مالياتهاي غير مستقيم
 خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 مصرف
  خصوصي       
  دولتي       

  سرمايه گذاري
  خصوصي       
  دولتي       

  واردات 
  صادرات

  خالص مالياتهاي غير مستقيم
 خالص درآمد عوامل توليد از خارج

  خالص ملي به قيمت بازاراهزينه ن ي به قيمت بازارتوليد نا خالص مل
  

  ها روابط داده
كلي بين اين جداول را پيوندهاي يك شماي كلي از اين ارتباطات، به برخي از نشان دادن براي 

  .شمريم بر مي
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  موازنه پرداختها در جدول حساب ارزي بايد با احتساب نرخ ارز مساوي تغيير در خالص
  .دول حساب پولي باشدداراييهاي خارجي ج

  درآمد نفت و گاز بايد در حساب ارزي با احتساب نرخ ارز مساوي درآمد نفت و گاز در
  .جدول حساب مالي باشد

  كسري بودجه كل كشور در جدول حساب مالي بايد مساوي تغيير در خالص بدهي بخش
  .دولتي در جدول حساب پولي باشد

سه جدول اضافه كنيم شماي كلي اقتصاد به نمايش  اين  چنانچه يك جدول حسابهاي ملي را به
كند ولي به دليل اهميت  اين جدول ما را از هدف اصلي مقاله دور مي  گرچه ارايه. شود گذارده مي

اين جدول ارتباطات جداول قبل را نيز از لحاظ روابط اقتصادي معين . آوريم موضوع آن را نيز مي
  .هم هستنددر اين جدول ارتباطات زير م. كند مي

  مصرف دولتي و سرمايه گذاري دولتي در جدول حساب اقتصادي ارتباط نزديكي به
  . اعتبارات عمراني در جدول حساب مالي دارند

  واردات و صادرات و خالص درآمد عوامل توليد از خارج در جدول حساب اقتصادي ارتباط
  . با اقالم مختلف حساب ارزي دارند  مستقيمي

ها در جدول حساب اقتصادي  غيرمستقيم كه از مالياتهاي غيرمستقيم و يارانهخالص مالياتهاي 
  .ها در جدول حساب مالي دارد با درآمدها و هزينه  شود ارتباط مستقيمي تشكيل مي

تواند وجوه كالن اقتصاد را از لحاظ  ميارائه شده اينكه چارچوب كلي چهار جدول  با توجه به
اقتصادي و باالخص گيريهاي  اين اطالعات براي تصميم  هئارا. بيان كندارزي، پولي، مالي و اقتصادي 

ه بودجه به قوه مقننه اطالعاتي از اين ئدر اكثر كشورهاي جهان، هنگام ارا. باشد اي بسيار نافع مي بودجه
وضعيت كلي كشور از لوايح بودجه را در ارتباط با تا با دقت بيشتري  شود ميار داده ذدست به قانونگ

در ايران اليحه بودجه بدون پشتيباني اطالعاتي نظير جداول فوق، تقديم . شودبررسي  مختلفحاظ ل
 اليحةتوان از  شود ديگر نمي هاي بودجه يافت مي شود و عمالً بجز توضيحاتي كه در تبصره مجلس مي

ابل به طوري كه هرگونه جرح و تعديل و يا سياست گذاري مجدد ق كردبودجه استنباط زيادتري 
در ارتباط . رسد هاي سنواتي تقريباً با همان فرم ارايه شده به تصويب نيز مي ارزيابي نبوده و نهايتاً بودجه

ه بودجه ارزي كه ارتباط تنگاتنگي با جدول حساب ارزي دارد براي روشن شدن ئبا بحث اين مقاله، ارا
دجه ارزي با جزئيات مربوطه، به عبارت ديگر الزم است كه بو. تسوضعيت بودجه دولت خيلي مهم ا

همراه اليحه بودجه دولت ارايه شده تا كم و كيف اليحه بودجه دولت، قابل بررسي و ارزيابي الزم 
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. شود كه شناسايي پيوندهاي ارزي و ريالي با دشواري صورت پذيرد فقدان بودجه ارزي سبب مي. باشد
. ين گونه بررسيها به شدت مشكلتر خواهد بودشود ا در زماني كه نرخهاي ارزي چندگانه بكار گرفته مي

توان ميزان ريال تخصيص داده شده به رديفهاي  از طرفي با تركيب خريدهاي داخلي و خارجي نمي
اين امر در مورد واردات كاالها . مختلف هزينه را براحتي بر اساس ميزان كاالي مورد نياز تبديل نمود

  .كند ا ميباالخص كاالهاي اساسي مصداق زيادي پيد
هاي  در درآمدها و هزينه به هر حال به رغم وجود اين واقعيت كه ارز عامل بسيار مهمي

دهد و نتيجتاً عملكرد گذشته وي  ه نميئاي است اليحه بودجه تصويري از تراز ارزي دولت را ارا بودجه
تك نرخي ارز  در زماني كه تضعيف ارزش پول جهت سمت گيري به نظام. باشد نيز قابل ارزيابي نمي

مد نظر قرار گيرد عدم وجود بودجه ارزي آسيب پذيري زيادي را براي دولت در اين گونه تحوالت 
  .سبب خواهد شد
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  1379ساختار بودجه سال 

  
لوايح و قوانين بودجه سنواتي به دليل پر حجم بودن غالباً به صورت اجمالي بررسي و تصويب 

هاي سنواتي دولت و تطبيق آن با قوانين همان سال اين موضوع را به  ح بودجهبررسي لواي. شوند مي
بر لوايح   ساله شاهد اثرگذاري كم مجلس شوراي اسالميه به طوري كه هم. دهد درستي نشان مي

افتد كه  ها اتفاق مي اثر تصميمات مجلس بر لوايح بودجه بيشتر در قسمت تبصره. پيشنهادي دولت هستيم
در صورتي كه جداول درج شده در لوايح . دهند متهاي توضيحي لوايح را تشكيل ميدر كل، قس

باشند و اصوالً مبالغ طي رديفهاي اين  اي برخوردار مي ها از نظر فني هركدام از اهميت ويژه بودجه
سياستهاي اجرايي دولت در قالب ميزان اعتباراتي كه در اين  جداول درآمد يا هزينه خواهد شد و

اي و به طور كلي سياست  ا مشخص شده شكل خواهد گرفت و اعمال سياستهاي درآمدي و هزينهرديفه
د يا هزينه در لوايح بودجه معليرغم اين كه توضيح هر رديف درآ. نمايد كلي دولت را روشن مي

تواند  اين توضيحات به نحوي مي  هئتواند خود سبب پر حجم تر شدن مستندات بودجه شود ولي ارا مي
  .بودجه مؤثرتر نمايند بش تصميم گيران و بررسي كنندگان لوايح بودجه را در فرايند تصوينق

 .نيز از اين كليت خارج نيست 1378و قانون بودجه سال  1379به هر حال اليحه بودجه سال 
ند و كيفي هركدام از آنها در دو يا چ  مدي و مقايسه كميآتغيير در ميزان مقادير رديفهاي اعتباري و در

تواند روند تغيير شرايط را نشان دهد و جهت حركت را مشخص نمايد، در اين هنگام  سال متوالي مي
در لوايح پيشنهادي دولت همه . توان جهت را به سمت و سوي ايجاد شرايط بهتر تغيير داد است كه مي

گذشته گزارش ساله عليرغم ارقام پيشنهادي سال آينده، ارقام مصوب سال جاري و ارقام قطعي سال 
نمايد ولي همچنان از لحاظ توضيحات  شوند كه خود در هنگام بررسي لوايح كمك فراواني مي مي
ها دارند باقي بدون  توان گفت به استثناي برخي از رديفها كه توضيحاتي در البالي مفاد تبصره في مييك

  .باشند توضيح مي
نك مركزي همواره در طي سالهاي بعد با. ين موضوع در اينجا خالي از لطف نباشداشايد ذكر 

همين موضوع . نمود اطالعات كالن اقتصادي كشور نمي  عموميو از انقالب اقدام به انتشار بهنگام 
سبب ايجاد شبهات زيادي در اذهان كارشناسان و تصميم گيران داخلي و خارجي شده بود تا در سال 

عمل ناگهان كليه بد بينيها نسبت به مسايل حاد آن  اين  اقدام به چاپ نماگرهاي اقتصادي نمود كه 1374
  .زمان كه در رأس آنها بدهيهاي خارجي كشور بود را مرتفع نمود
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  1جدول شماره 
مصوب ارقام ميليارد ريال

1378  
اليحه
1379  

 %سهم 
1378  

%سهم 
1379  

رشد  %
 78به  79

  7/42  4/9  5/7 11848 8302 امور عمومي
  3/96 5/13  8/7 17003 8660 امور دفاع ملي
  4/63 4/49  1/41 62266 454657 امور اجتماعي
  -9/39 1/10  1/19 12760 21251 امور اقتصادي

  -8/25 7/13  0/21 17263 23271 هاي متفرقه هزينه
  4/145  9/2  4/1 3710 1512 كارمزد و سود تضمين شده وامها

وپرداخت ديون،بازپرداخت وامها
  پيش پرداختها

2340 1101 1/2  9/0  9/52-  

  5/13 %100  %100 125952 110994  جمع

  
لذا همواره تأكيد همه كارشناسان براين است كه انتشار ريز اطالعات خود سبب رفع شبهات 

انتشار اطالعات كيفي و . تواند به سود همه باشد گيري مي زيادي شده و عمالً در تمام فرايندهاي تصميم
عدم ادغام رديفهاي سري و خارج از شمول در رديفهاي  ياز بودجه توضيحي در مورد كليه رديفهاي ري

هاي سنواتي و بسياري ديگر از اين موضوع  به همراه لوايح بودجه يهاي ارز ديگر و يا عدم ارائه بودجه
  .مستثني نيستند

و كالن آن صورت   بررسي لوايح بودجه در حد تصوير عمومي  با توجه به مباحث فوق غالباً
 79در اين بررسي كوتاه نيز به همين دليل نگاهي اجمالي بر كليات تطبيقي اليحه بودجه سال . گيرد مي

 78و  79هاي  تفاوتهاي كلي زير در مقايسه دو ساختار بودجه. خواهيم داشت 78و قانون بودجه در سال 
مختلف  گرچه همانطور كه گفته شد رديفهاي ريز بودجه عمالً نحوه اجراي سياستهاي. مشهود است

اين دو بودجه در حد رديفهاي ريز الاقل در حال حاضر به سادگي   نمايند و مقايسه دولت را مشخص مي
از وجوه مختلفي حامل مفاد برنامه سوم به  79هاي اليحه بودجه سال  تبصره. باشد امكان پذير نمي

شود  دريافت مياين موضوع در بعضي از قسمتها به وضوح   گرچه. باشند صورت صريح و ضمني مي
شايد علت اين امر در اجرايي . گردد ولي در بخشهاي زيادي از اليحه بودجه هنوز نمود آن احساس نمي
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مفاد متن برنامه استخراج نگرديده و نتيجتاً ميزان  ازنشدن برنامه باشد كه هنوز دستورالعملهاي اجرايي 
  .بودجه و نحوه هزينه كردن آن هنوز مشخص نشده است

در سال آينده ارز صادراتي نخواهيم داشت و درآمد حاصل از  1379اليحه بودجه سال براساس 
با   ميليارد دالر پيش بيني شده است نيمي 11كه حدوداً معادل  29فروش نفت خام بر اساس تبصره 

اي  اي بورس خواهد بود ولي در محاسبات بودجه ديگر با قيمت ارز وارزينامه  و نيمي  قيمت ارز رسمي
بر اين اساس نرخ مؤثر ارز به شكل زير به دست . ريال مالك عمل قرار گرفته است 8000ولت رقم د

  :خواهد آمد 
  8000 × 5/0+  1750 × 5/0=  4875 #4900:            ارزش هر دالر به ريال) نرخ ارز مؤثر( 

  .باشد اين رقم از تبديل درآمدهاي ريالي و ارزي نفت نيز قابل محاسبه مي
  758/54341÷  089576/11= 4900:                       ارزش هر دالر به ريال ) خ ارز مؤثرنر( 
  ميليارد ريال       دالر ميليارد                                
  درآمد نفت       درآمد نفت                                

بشكه در روز برآورد  2،200،000 حدود 1379اليحه بودجه در سال  ميزان صادرات نفت در
بشكه در روز  2196000ميزان صادرات نفت خام به ميزان  1378شده است در شش ماهه اول سال 

  .گزارش شده است
ظر گرفته شده است ولي عمالً ندالر در  18براي هر بشكه حدود  1379قيمت نفت خام در سال 

مد آمابقي آن در صندوق مازاد در دولت هزينه خواهد شد و  رقم در بودجه عمومياين دالر از  8/13
برخي از . باشد مي 1379اين رويه از ويژگيهاي جديد اليحه بودجه سال   كه. شود نفت ذخيره مي

اليحه بودجه براي پرداخت مابه التفاوت نرخ  29محلهاي هزينه اعتبارات اين صندوق در بند ب تبصره 
ي به صورت وجوه اداره شده، پرداخت ارز تخصيصي براي امور توليدي از طريق بانكهاي تخصص

مطالبات سازمانهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به 
پرداخت قسمتي از   بانكهاي تجاري و تخصصي و افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و احتماالً

در نظر گرفته  شوند سررسيد مي 1379در سال  دوم كه واول  هاي تعهدات خارجي باقيمانده از برنامه
  .باشد ميليارد دالر مي 3/4حدود  1379ميزان سررسيد اين بدهيها در سال . شده است

هاي كم درآمد  خي گروهرپرداخت يارانه مستقيم به ب 79از ويژگيهاي ديگر اليحه بودجه سال 
. باشد ميليارد ريال مي 2122در حدود   ميميليون خانوار رق 5/3در نظر گرفته شده براي  مبلغ. باشد مي

ريال براي هر نفر در سال خواهد بود كه  120،000براي هر خانوار و يا حدود ريال  600،000كه حدود 
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  .دهد اي را تشكيل نمي از لحاظ فردي رقم قابل مالحظه
 5تبصره  ها باالخص يارانه كاالهاي اساسي و يارانه كودشيميايي و خدمات موضوع ساير يارانه

نسبت به سال ريال ميليارد  873ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه در مجموع حدود  8423حدوداً 
  .باشند مي 503021الي  503019اين ارقام مربوط به سرجمع رديفهاي . افزايش نشان داده است 1378

حقوق  درصد مالك افزايش 5/18يس سازمان برنامه و بودجه رقم ئبراساس اظهارات ر
درصد  20حدود  1379قرار گرفته است و پيش بيني نرخ تورم در سال  1379نان دولت در سال ككار
هاي  ها برحسب مواد هزينه كه هزينه ولي اغلب اعتبارات فصل اول اعتبارات جاري دستگاه. باشد مي

از دو برابر فوق نيز دهد و در برخي از رديفها بيش  باشد رشدي بيش از ارقام فوق را نشان مي پرسنلي مي
  .باشد مي

 .باشد مي 1بر اساس جدول شماره  1378و  1379تركيب اعتبارات برحسب امور در سالهاي 
كه اعتبارات اين امور حدوداً دو برابر شده  استبيشترين افزايش مربوط به اعتبارات امور دفاع ملي 

هاي تقويت بنيه دفاعي و بهبود  نامهبر 20119و  20118است كه بيشتر اين افزايش مربوط به رديفهاي 
يس ئبراساس اظهارات ر. باشد مي 20109و  20107و  20101معيشت پرسنل نظامي وظيفه رديفهاي 

جلوگيري از فعاليتهاي اقتصادي جهت ميليارد ريال از اين افزايش  4850سازمان برنامه و بودجه 
اطالعات و ساير بخشهاي دفاعي و امنيتي كه ، وزارت  هايي مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي دستگاه

  .نقش حاكميتي دارند اختصاص يافته است
اين بررسي  .استبعدي دها و ساير منابع تأمين اعتبار برحسب بخش از قرار جدول مخالصه درآ

حكايت از افزايش شديد وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت، كاهش درامد حاصل از ) 2(جدول 
  .باشد الهاي دولتي و افزايش درآمدهاي مالياتي ميخدمات و فروش كا

نشان  1379و  1378و  1377دولت را براي سالهاي   خالصه بودجه عمومي 3جدول شماره 
بر اساس  1378و برآورد عملكرد  1378ارقام مصوب سال  .دنباش قطعي مي 1377ارقام سال . دهد مي

كل بودجه . است 1379هاد اليحه بودجه سال پيشن 1379باشند و ارقام سال  عملكرد هشت ماهه مي
 19  ها در بخش عمراني حدوداً درصد رشد برخوردار است و در اين ميان هزينه 35دولت از   عمومي

درصد و ساير  124درصد و درآمد نفت با رشد  38درآمدهاي مالياتي با نرخ رشد . درصد رشد دارد
  .ير خواهند يافتدرصد كاهش نسبت به سال قبل تغي 33درآمدها با 
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  2جدول شماره 
مصوب   ارقام ميليارد ريال

1378  
اليحه 
1379  

 % سهم 
1378  

 %سهم 
1379  

رشد % 
79-78  

  7/17  0/27  3/26  34012  28893  درآمدهاي مالياتي
  157  1/43  3/19  54341  21147  درآم نفت وگاز

  -6/68  7/0  6/2  910  2900  درآمدحاصل از انحصارات و مالكيت دولت
  -1/48  2/11  8/24  14110  27191  مد حاصل از خدمات و فروش كاالدرآ

  -7/22  0/17  2/25  21407  27695 متفرقه حق بيمه كمكهاي دريافتي درآمدهاي انتقالي و
گذاري  سرمايه زاصل و بهره وامها و سود حاصل ا
  دولت در داخل و خارج از كشور

271  230  2/0  2/0  1/15-  

  -6/56  7/0  5/0  940  600  ساير منابع تأمين اعتبار
  8/14  100  100 125952 109699  جمع

  
  دولت خالصه بودجه عمومي -3جدول شماره 

قطعي   ارقام به ميليارد ريال
1377  

مصوب 
1378  

 1378 عملكرد
  )12/8برآورد(

پيشنهاد 
1379  

تغييرات پيشنهاد  %
  78به عملكرد  79

  4/36  109455  80256  96953  64358   درآمدهاي عمومي
  5/38  33828  24418  29755  18686  لياتما

  3/124  54341  24229  21147  22168  هاي نفتي نفت و فرآورده
  6/32  21286  31609  46051  23504  ساير

  1/28  15557  12146  12146  8931  درآمدهاي اختصاصي
  3/35  125012  92402 109099  73290  جمع كل درآمدها

  3/6  940  884  2861  6611  كسري درآمد نسبت به پرداخت
  1/36  110395  81140  99814  70970  از محل درآمد عمومي

  8/41  85460  60250  66454  53545  جاري
  3/19  24935  20890  33360  17424  عمراني

  1/28  15557  12146  12146  8931  از محل درآمدهاي اختصاصي
  0/35  125952  93286 109699  79901  جمع كل پرداختها
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  1379 سال ه شركتهاي دولتيدولت و بودج بودجه عمومي

  

  مقدمه
ساختار بودجه ريزي در ايران طي سالهاي متمادي شكل خاصي به خود گرفته است كه دولت 

به عبارت ديگر تعدد و كثرت . نمايد را به مفاهيم مختلف در بخشهاي مختلف اقتصاد تعريف مي
هايي كه در  بودجه. اده استاي خاص تغيير د هاي مختلف عمالً نقش دولت مركزي را به گونه بودجه

  :باشند نمايند به شرح زير مي هاي دولتي عمل مي ايران عمالً تحت عنوان كلي بودجه
  دولت بودجه عمومي  - 1
  بودجه اختصاصي دولت  - 2
  بودجه شركتهاي دولتي  - 3
  بودجه بانكها  - 4
  بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  - 5
  پس از انقالبو نهادهاي تأسيس شده  ، بنيادهابودجه ارگانها - 6
  بودجه نهاد رهبري - 7
 هاي متبركه بودجه آستانه - 8

  بودجه شهرداريها - 9
  بودجه سازمانهاي حمايتي، تأمين اجتماعي و بازنشستگي -10

دولت همه ساله به  بودجه عمومي. هر كدام از رديفهاي فوق مكانيزم عمل خود را دارند
اي  صويب قوه مقننه به صورت رويهبودجه اختصاصي دولت قبالً بر اساس ت. رسد تصويب قوه مقننه مي

هاي  ي وصول و صرف هزينهاصختصاشود و بر اساس آن درآمدهاي  مشخص تعريف شده و مي
بودجه شركتهاي دولتي حالت . اين بودجه به تصويب ساالنه قوه مقننه نيازمند نيست. دنشو مشخصي مي

بودجه . باشد نيز به همين منوال ميبودجه بانكها . رسد استحضاري داشته و فقط به رويت قوه مقننه مي
شوند  هاي سنواتي قيد مي مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز همين منوال را دارد و همه ساله در بودجه

بودجه ارگانها و نهادهاي تأسيس شده پس از انقالب همانند . باشند ولي نيازمند تصويب قوه مقننه نمي
د نهاد رهبري در نهيد، بنياد پانزده خرداد و بسياري از نهادها همانبنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد ش

را نيز ندارد و درآمدهاي   تحت عنوان بودجه كل كشور نيامده و نياز به تصويب مجلس شوراي اسالمي
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بودجه شهرداريها نيز فارغ از بودجه كل كشور . نمايند خود را با شيوه مديريتي متداول خود هزينه مي
بودجه سازمانهاي حمايتي نظير كميته امداد، سازمان حمايت . باشد نظارت شوراي شهر مي است و تحت

مانهاي مختلف بازنشستگي و زاز مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سازمان تأمين اجتماعي و سا
دهند كه تحت مداخله دولت قرار داشته  خدمات درماني نيز بخش ديگري از سازمانهايي را تشكيل مي

  .باشد ها مي اي آنها اعم از تصويب، نظارت و هزينه به كلي متفاوت از ساير بودجه هاي بودجه رويهولي 

  شركتهاي دولتي
از شاغلين بخش  نيمي(فروش كاال و خدمات، تعداد كاركنان  ،از داراييهاي ملي بخش عظيمي

سرمايه و اختياراتي ميزان و علي رغم در اختيار داشتن چنين . باشد متعلق به شركتهاي دولتي مي) دولتي
شود بسيار بيشتر از سهم سود دولت  بابت پوشش زيان آنها مي  كمكي كه به آنها از طريق بودجه عمومي

هاي  به عبارت ديگر فارغ از احتساب يارانه. نمايند و مالياتي است كه آنها به خزانه دولت پرداخت مي
اعطاي نرخهاي پايين و تخصيص ارز با شود همانند  اين شركتها داده مي  مختلف كه به صورت پنهان به

غالباً به كه  …هاي مختلف و  و قرار دادن در اولويتهاي اول در زمينهبا نرخ بهره كم تسهيالت اعتباري 
دريافتها و پرداختهاي شركتهاي  1جدول شماره . دليل عدم شفافيت مالي به راحتي قابل محاسبه نيستند

  .دهد لف نشان ميدولتي را در سالهاي مخت
   1جدول شماره  
  1379  1378  1377 اقالم به ميليارد ريال 

  6551  13829  13829 كمك دريافتي شركتهاي دولتي از بودجه عمومي
  1135  2747  2763 پرداختي به خزانه

  885  2586  2642 ماليات
  250  161  121 سود سهام دولت

  -5416 -11953  -11066 خالص عملكرد شركتهاي دولتي در رابطه با دولت
  % 577  % 535  % 500 نسبت دريافت كمك به پرداخت به خزانه درصد

  قوانين و لوايح بودجه سالهاي مختلف: مأخذ 
  

اين جدول واضح است كه خالص عملكرد شركتهاي دولتي در رابطه با دولت   با توجه به
اختي آنها به خزانه دولت از همواره منفي بوده و نسبت دريافت كمك زيان شركتهاي دولتي به پرد

توان گفت  بدين ترتيب به راحتي مي. برابر بوده است 5بابت ماليات و سود سهام دولت همواره بيش از 
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هاي مستهلك شده خود را از طريق منابع داخلي شركت  كه شركتهاي دولتي توان جايگزيني سرمايه
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال از طرفي ميزان بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و . ندارند
باشد اين  درصد بودجه كل كشور مي 6/56گزارش شده كه در حدود  لميليارد ريا 5.084برابر  1367

درصد بودجه كل كشور را تشكيل  7/66باشد كه  ميليارد ريال مي 239.380برابر  1379رقم در سال 
تا  1367و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از سال  به عبارتي بودجه شركتهاي دولتي، بانكها. دهد مي

  . برابر شده است 47حدوداً  1379
بودجه . دهد نشان مي 1379و  1378جدول صفحه بعد تركيب بودجه كل كشور را در سالهاي 

باشد كه اكثر ارقام آن به استثناي  هاي شماره يك الي پنج مذكور در فوق مي كل كشور شامل بودجه
 1379در سال . شود به مجلس تقديم مي  جهت استحضار قوه مقننه همراه بودجه عمومي يبودجه عموم

از بودجه كل كشور حدوداً به ميزان ثلث بودجه كل كشور است و عمالً بودجه   سهم بودجه عمومي
درصد عمالً قسمت اعظم بودجه كل كشور را به خود اختصاص داده  57شركتهاي دولتي با حدود 

ولي همچنان  1379به سال  1378بودجه شركتهاي دولتي از سال  يدرصد 24افزايش  عليرغم. است
  .سهم آن در سالهاي مزبور در بودجه كل كشور تفاوت چنداني نكرده است

  
مصوب   ارقام ميليارد ريال

1378  
مصوب   

1379  
سهم   %

  1378در 
سهم  %

  1379در 
  تغيير %

  8/14  3316  6/37  125.952 109.699 دولت بودجه عمومي 
  1/28  1/4  2/4  15.557 12.146 بودجه اختصاصي دولت 
  29  4/62  2/62  233.906 181.310 بودجه شركتهاي دولتي وبانكها 
  5/29  8/56  3/56  212.872 164.318 بودجه شركتهاي دولتي 

  8/23  6/5  8/5  21.033 16.991 بودجه بانكها
  8/78  5/1  1/1 5.474 3.062 بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 

  -4/55  -7/1  -1/5  -6.556 -14.703 م تكراريالكسر اق
  4/28  100  100  374.333 291.514 )جمع(بودجه كل كشور
  9/29     258.776 276.215 ه در لوايح و قوانين بودجهرقم گزارش شد

  
 مدتهاست دولت در جهت كاهش حجم دولت اقدام به اعمالكه اين امر در شرايطي است 
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 .ورده استĤموفقيت چنداني در اين امر بدست ني  سياست فروش شركتهاي دولتي نموده است كه عمالً
به منظور كاهش حجم تصدي دولت، دولت را موظف نمود تا  1378قانون بودجه در سال  35تبصره 

هايي كل كشور به مجلس شورا نسبت به تعيين تكليف كليه شركت 1379قبل از تقديم اليحه بودجه سال 
لتي او سهام اصاقدام نمايد قانون اساسي الزاماً بايستي در اختيار دولت باشند  44كه در اجراي اصل 

باشند  كه مستثني از اين تبصره مي يكارگران در اختيار سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليد
اي دولتي ديده كاهش حجم شركته بصره موفقيت چنداني دراين تعليرغم وجود  .را مشخص نمايد

درصد افزايش  30حدوداً با  1378نسبت به سال  1379اين شركتها در سال   نشده است بلكه بودجه
  .پيشنهاد شده است

كه تكرار همين بند از همين تبصره از قانون بودجه ( 1379اليحه بودجه سال  2بند الف تبصره 
اعمال محدوديتهايي اثرات منفي با  با اعمال مقرراتي سعي بر اين دارند كه) باشد مي 1371سال 

تصميمات متخذه در شركتهاي دولتي بر سود سهام دولت و درآمد مالياتي دولت از شركتهاي دولتي را 
باشد به طوري كه در بند  اي قابل توجه مي اي ايران پديده اين موضوع در مباحث بودجه. دنخنثي نماي

شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به  يا  به مجامع عمومي: الف اين تبصره آمده است
شود با كسب نظر از سازمان برنامه و بودجه ارقام مربوط به  دولت مندرج در قانون بودجه اجازه داده مي

شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت،  1379بودجه سال 
نامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا يا تصميماتي كه طبق اساس

در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي 
ذيربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحوالت اقتصادي و مالي، با رعايت 

اين تغيير اوالً موجب كاهش ارقام ماليات و   ساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط بر اينكهمقررات ا
. سود سهام دولت پيش بيني شده در اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي نگردد

با تداوم اين . دولت را افزايش ندهد  ياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومينثا
توانند در  رويه عمالً كليات بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به راحتي نمي

از طرفي بند ن اين تبصره شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي . تغيير تصميمات متخذه اقدام نمايند
تور العمل سازمان برنامه و بودجه وابسته به دولت را مكلف نموده تا بودجه تفصيلي خود را در قالب دس

در  اين امر نيز قدمي  به تصويب مجامع خود رسانيده و نهايتاً توسط دولت تقديم مجلس گردد، كه
ولي در  باشد كه بسيار پسنديده است جهت تحت ضوابط درآوردن اين گونه شركتها و مؤسسات مي

  .عمل اجرا نشد
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عمالً در اليحه بودجه  1378قانون بودجه سال  35 با توجه به وجود قانون برنامه سوم، تبصره
 38الي  10مواد و و فصل سوم  9الي  4نيامده است و وظيفه آن به عهده فصل دوم و مواد  1379سال 

اين دو فصل وظيفه بستر سازي براي سامان دهي شركتهاي دولتي و . قانون برنامه گذاشته شده است
قانون بودجه  35ي را به عهده دارند كه در واقع وظيفه تبصره واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولت

  .نمايند را به نحو بسيار روشنتر و بارزتري ايفا مي 1378سال 
نكته قابل توجهي در رابطه با عدم نظارت و حتي شناسايي كامل دولت نسبت به شركتهاي 

آمده است كه آن دسته از  1379اليحه بودجه  2دولتي و مؤسسات وابسته وجود دارد، در بند م تبصره 
اند موظفند ظرف مدت  شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در اين قانون درج نشده

 سه ماه بودجه خود را به تأييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا براي اطالع به مجلس شوراي اسالمي
اينكه   اين ترتيب با توجه به  به. شود نيز مشاهده مي 1378اين بند در اليحه بودجه سال . تقديم گردد 

هاي امنيتي نيز از قيد اين تبصره مستثني نيستند و رويه تأسيس اين  هاشركتهاي مختلف وابسته به دستگ
هرمهاي نظارتي خاصي بر اجراي اين بند اگيرد لذا  گونه شركتها چندان به صورت متعارف صورت نمي

  .ودبايست به كار گرفته ش مي
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  ريزي در ايران هاي بودجه عدم شفافيت

  
هاي  بين برنامه  ارتباط چندان منسجمي  در سابقه بودجه ريزي ايران بسيار مشهود است كه

از از طرف ديگر وجود نداشته و معموالً اهداف برنامه   ريزي ساالنه از يك طرف و بودجه  پنجساله
شود كه يكي از مهمترين داليلي  گفته مي. اند برخوردار نبودهساالنه هاي  مكانيزمهاي صريحي در بودجه

به عبارت . كه سبب تأسيس دفتر تلفيق برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه شد همين امر است
است، اهداف كيفي و حتي  ريزي كشور انجام شده هاي فراواني كه در بخش برنامه ديگر، به رغم تالش

هاي سنواتي است  در برنامه مالي دولت كه در رأس آن بودجه ها تبيين منسجمي امهبرن اهداف كمي
  .است  نداشته

مطالعات و اي تازه در اقتصاد ايران نيست و بيان جزئيات آن شايد در حد  اين امر پديده
به هر حال وجود اين پديده به عنوان يك معضل عمده حتي سبب شد كه براي . تحقيقات وسيعي باشد

  برسد تا الزام به  لين بار برنامة پنجسالة دوم به صورت يك قانون به تصويب مجلس شوراي اسالمياو
اهميت اين موضوع ارقام   اجراي مفاد آن بيشتر مورد توجه دولت قرار گيرد، براي توجه خوانندگان به

  . يمئنما هاي ساالنه مقايسه مي مصوب بودجه مختلف را با ارقام مصوب بودجه
از   هاي مالي دولت فقط از محل بودجه عمومي عدول سياست ،ارقام جدول  نگاهي گذرا بهبا   

هاي مالي دولت در بودجه  ارقام مصوب برنامه كامالً مشخص است؛ به طوري كه ميزان بسط فعاليت
هاي پيشنهادي دولت در  رقم هزينه نيز باالتر بوده و  1378از مصوب رقم برنامه در سال  1375سال 

واضح تر اينكه . باشد نزديك به دو برابر رقم مصوب برنامه دوم براي همان سال مي 1376ودجه سال ب
و برنامه دوم هر دو در اواخر  1374سال شروع برنامه دوم است و قوانين بودجه  1374به رغم اينكه سال 

مصوب    عمومي هاي دولت از محل بودجه اند، رقم كل هزينه به تصويب قوه مقننه رسيده 1373سال 
  .باشد ، يك و نيم برابر همين رقم در مصوب برنامه دوم مي1374بودجه سال 
باشد  ها در مسائل مختلفي است كه مورد نظر اين بررسي نمي منشأ و علت وجود اين مغايرت  
هاي مقطعي در مقابل مصالح  هاي برنامه و مصلحت توان آنها را در دو موضوع اريب پيش بيني ولي مي

اين گزارش مربوط   هاي مقطعي كه به نكته مورد نظر ما در مصلحت. ان مدت برنامه طبقه بندي نمودمي
ها در قوانين بودجه  هاي تكليفي قوانين بودجه سنواتي است، به طور كلي درج تبصره باشد، تبصره مي

هاي درآمد و هزينه  يفدر قوانين بودجه، رد. باشد ميان مدت مي  سنواتي به مثابه عدول از برنامه تنظيمي
ها به طور  تبصره. نمايد هاي منسجم تر قبلي تعريف مي هاي مالي دولت را بر اساس بررسي برنامه مشخصاً 
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هاي مدون يا برطرف  اند، مربوط به رفع نواقص برنامه كلي از زماني كه در قوانين بودجه شكل گرفته
اشند كه عمالً حاكي از عدم توانايي برنامه در ب هاي اجرائي و مسائلي از اين قبيل مي نمودن كاستي

ها در قوانين بودجه سنواتي سعي بر  به عبارت ديگر، تبصره. است بيني تحوالت آتي كشور بوده پيش
هاي كلي دولت را دارند كه به هر حال به علت خاصيت  تطبيق بهتر شرايط منتظرالوقوع آتي با سياست

اين امر به دليل اين است كه . نمايد كل برنامه را دچار اختالل ميذاتي تمركزگرايي در تدوين برنامه، 
ارزيابي نموده و سنتز آنها را به عنوان  در يك برنامه بايد اثر تمام متغيرها بر روي يكديگر را يكباره 

هاي تكليفي كه سبب بسط  براي مثال تبصره. دكرچارچوب هماهنگ در يك برنامه تعريف و تدوين 
نمونه بارز اين موضوع . دنگير برنامه در مغايرت قرار مي يهاي انقباضي پول مالً با سياستشود ع پول مي

 4/12(باشد كه چهار برابر نرخ تورم تعريف شده در برنامه دوم  مي) درصد 4/49( 1374نرخ تورم سال 
به حساب كسري با مراجعه . باشد اخير باالترين رقم تورم ساليانه كشور مي  بوده و در چهار دهه) درصد

ميليارد  5/386(بينيم كه ميزان كسري بودجه ثبت شده بسيار پايين  عمالً مي 1374بودجه دولت در سال 
باشد، ولي ارقام ميزان تغيير در  مي) ميليارد ريال 175(و تقريباً در همان حدود مصوب برنامه دوم ) ريال

ميليارد ريال  1/14207ر از اين رقم و برابر خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بسيار بسيار باالت
سقف  1375قانون بودجه سال  2و تبصره  1374هاي موجود در قانون بودجه سال  تبصره. باشد مي

هاي دولتي خصوصي و تعاوني را نسبت  تسهيالت بانكي قابل واگذاري از طريق سيستم بانكي به بخش
هاي آنها به سيستم بانكي در سال  تغيير در خالص بدهي داند كه به مانده سال قبل فقط تا حدي مجاز مي

از اين ارقام . ميليارد ريال افزايش يابد 7500به ميزان  1375ميليارد ريال و براي سال   6800معادل  1374
از   ها عمالً مغاير با مفاد قانون برنامه گرچه خود اين تبصره. درصد آن اختصاص به بخش دولتي دارد 45

باشد ـ زيرا اين ارقام با  هاي انقباضي مالي و پولي مي هاي كسري بودجه دولت و سياست لحاظ سياست
ها نيز  ي ارتباط چنداني ندارد ـ ولي به هر حال خود اين تبصرهاتونميليارد ريال كسري بودجه س 175

به دليل  اين امر. دولت را مانع شوند و از بسط پول جلوگيري نمايندبخش هاي  نتوانستند فشار هزينه
قانون برنامه دوم رقم افزايش مانده بدهي بخش  9باشد، به طوري كه در تبصره  مشكل دروني برنامه مي

ميليارد ريال طي برنامه مشخص شده؛ در صورتي  43،000×45/0=190،350دولت به سيستم بانكي برابر 
  .است  ميليارد ريال تعيين شده 5×175=875كه كسري بودجه 
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هاي دولت از محل بودجههكل هزين  سال
 )ميلياردريال(مصوب برنامه دوم   عمومي

 هاي دولت از محل بودجه عموميكل هزينه
  )ميليارد ريال(هاي سنواتي  مصوب بودجه 

1374 36394 55871 
1375 41296 61124 
1376 46733 81287 
1377 52938 90585 
1378 60825 105265 

  
ا در موضوع عدم شفافيت قوانين بودجه سنواتي و برنامه دوم گيري كلي در اين بحث ر نتيجه
شود  به عبارت كلي تر، عدم شفافيت موجود در سيستم بودجه ريزي ايران سبب مي. نماييم خالصه مي

ارقام شاخص و كليدي همانند كسري بودجه نتوانند به درستي كسري بودجه دولت را مشخص   كه
اين عدم شفافيت خود به خود . شوند مي ...ر متغيرهاي اقتصادي و نمايند و عمالً سبب اختالل در سي

ها و  هاي دولت نيز شده و مبناي بررسي سبب درك ناصحيح مسؤالن و ارزيابي كنندگان سياست
  .سازد هاي اريب را فراهم مي توصيه

 اي و قيمت گذاري كاالها و هاي ارزي و بهره ها در يارانه نوع ديگري از اين عدم شفافيت
ن سنواتي بودجه ميزان نرخ يانواي از ق اين عبارت كه هرگاه بر اساس تبصره  به. باشد خدمات پنهان مي

هاي رايج ساير عقود بانكي در نظر  هاي خاص كمتر از نرخ سود بانكي را براي يك دسته فعاليت
ها در مورد  هنراياين نوع ميزان ا. ايم ها در نظر گرفته از فعاليت  اي براي آن گروه بگيريم، عمالً يارانه

الزام قيمت گذاري بر . هاي مشخصي از شدت بيشتري نيز برخوردار است هاي ارز براي فعاليت نرخ
از عرضه كنندگان كاال كه به نوعي از تسهيالت مختلف دولتي استفاده  كاالها و خدمات براي آن گروه 

  .گيرد ها قرار مي ت يارانهباباز اند نيز در دسته ديگري از عدم شفافيت بودجه  كرده
توان موضوع بحث را  آنها اشاره شد مي به طور كلي با توجه به نكات ياد شده كه چكيده وار به

ها روشن و شفاف باشند، عملكرد آنها نيز بهتر خواهد  در اين موضوع خالصه نمود كه هرقدر سياست
مالي دولت در نهايت سبب هدف در اين ارتباط، مناسب است كه موضوع اعتبار هدف گذاري . بود

شايد بتوان گفت كه مهم ترين . شود، را از ديدگاه بخش خصوصي ارزيابي نماييم گذاري قيمتي مي
ميالدي به مجموعه مباحث اقتصاد كالن افزوده  1970انتظارات عقاليي در دهه   از فرضيه  نقطه نظري كه

ها در  قيمت  عوامل تعيين كننده سطح عموميبطور كلي يكي از مهمترين » انتظارات«شد اين بود كه 
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انتظارات عقاليي را   از ديدگاه عرضه نيروي كار بخواهيم اثر پديده  چنانچه. باشد كوتاه مدت مي
انتظار كسري بودجه دولت در آينده كم باشد، انتظار افزايش   توان گفت زماني كه بررسي كنيم، مي

. نمايد خود پيشنهاد مي  ايش كمتري براي دستمزدهاي اسميقيمت نيز كم خواهد بود و نيروي كار افز
خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قيمت از سمت تقاضا نيز   اين عدم افزايش سريع در دستمزد اسمي

انتظارات را بررسي نماييم،   چنانچه بخواهيم از ديدگاه تخصيص منابع سرمايه گذاري پديده. خواهد شد
انتظار افزايش قيمت در آينده، در اقتصادي كه   سري بودجه دولت و در نتيجهانتظار ك  توان گفت كه مي

اي  در آن ريسك ساختاري براي سرمايه گذاري ناچيز است، سبب افزايش تقاضا براي كاالهاي سرمايه
افزايش قيمت اين گونه كاالها خواهد شد و از طرف ديگر همين افزايش در   اي و در نتيجه و واسطه

چنانچه نرخ ريسك . شود اري، سبب كاهش قيمت در گروه كاالهاي مصرفي در آينده ميسرمايه گذ
قابل توجه باشد، انتظار افزايش قيمت در آينده سبب داغ شدن پول همانند ايران  يساختاري در اقتصاد

هاي  اين عامل خود سبب افزايش قيمت گروه. شده و تقاضا براي احتكار كاالها را افزايش خواهد داد
انتظار بخش   در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه. شود ميمختلف كاالها بسته به نوع آنها و شرايط اقتصاد 

ها نيز  خصوصي از افزايش كسري بودجه موافق با هدف گذاري مالي دولت باشد، انتظار افزايش قيمت
لتي كه بخش هاي قيمتي دولت بهتر از حا موافق با هدف گذاري قيمتي دولتي خواهد بود و سياست

در حالت اخير اين . خصوصي باوري بر تحقق اهداف مالي و پولي دولت ندارند، تحقق خواهد يافت
شود كه خود  و نرخ ريسك در اقتصاد مي  گونه تقابل بخش خصوصي و دولتي سبب افزايش بي نظمي

هاي كسري  به عبارت ديگر، درجه مؤثر بودن سياست. پيامدهاي نامناسبتري به دنبال خواهد داشت
هاي قيمتي بستگي شديدي به ميزان قبول و  هاي انقباضي مالي و در نتيجه سياست اي و سياست بودجه

تنها در اين . هاي كنترل و كاهش كسري بودجه دولت دارد باور بخش خصوصي از تحقق سياست
هاي  هزينهحالت است كه بخش خصوصي در اثر انتظارات خود از افزايش نقدينگي ناشي از بسط مالي 

كند؛  اقدام به تغيير تركيب موجود سرمايه خود نمي  دولت، بدون ثابت در نظر گرفتن كسري بودجه
به طور . هاي اعالم شده دولت باقي خواهد ماند ها در حد سياست انتظار وي از افزايش قيمت  بلكه

هاي  اهداف سياست اعالم  هاي قيمتي همگي متكي به خالصه محور اصلي اين بحث در اعتبار سياست
باشد و در صورت عدم اطالع  مالي و كسري بودجه دولت به صورت شفاف  براي بخش خصوصي مي

اعتبار اين   بخش خصوصي از وثوق اهداف تعيين شده يا عدم اطمينان وي از تحقق اهداف اعالم شده
ن گمان خواهد بود به عبارت ديگر، بخش خصوصي در اين حالت بر اي. شود ها به كلي زايل مي سياست

هاي كسري بودجه صفر، پنهان كردن حقيقت از بخش  انگيزه مقامات مالي در اعالم سياست  كه
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اي و در نهايت قيمتي بخش  هاي كسري بودجه چون بخش خصوصي هدف گذاري. خصوصي است
اباوري دهد، در اين حالت به دليل ن العمل خود قرار مي دولتي را به عنوان يك متغير در تابع عكس

خود   هاي دولتي، انتظارات تورمي اي دولت به جاي قرار دادن هدف گذاري هاي كسري بودجه سياست
دهد و در نتيجه حصول اهداف دولت تحت الشعاع قرار خواهد  را در تابع عكس العمل خود قرار مي

  .گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    178

 

  ها در ايران از ابعاد اقتصادي و فقهي   يارانه
  مه مقد

در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، دولتها براي حمايت از گروههاي خاص اجتماعي، 
د كه با توسل به اين مزايا آن گروهها بتوانند موجبات رشد و نشو ي قائل ميئسياسي مزايا اقتصادي و

ند به صورت نتوا د كه مينباش ها مي رانهياطبقة وسيعي از اين حمايتها . توسعة خود را فراهم بياورند
هاي مستقيم به آن  آشكار و پنهان و يا مستقيم و غيرمستقيم به گروههاي مورد نظر انتقال يابند يارانه

شود كه بطور مستقيم جهت حمايت از افراد مورد نظر به آنها  گروه از پرداختهاي انتقالي گفته مي
) كوپن ارزاق(ها، كاال برگها  ينهانواع و اقسام پرداختهاي حمايتي درآمدي، كمك هز. شود پرداخت مي

شوند در گروه يارانه هاي مستقيم قرار  اي را شامل مي طيف وسيعي از پوششهاي يارانه  كه عمالً
شوند و غالباً از طريق پايين نگاه داشتن قيمت  مختلف ديده مي ءهاي غيرمستقيم به انحا يارانه. گيرند مي

بدين ترتيب . يابند لف اجتماعي يا اقتصادي انتقال ميكاالها و خدمات مورد نظر به گروههاي مخت
. نمايند دولتها با پايين آوردن قيمت برخي از كاالها، مصرف كنندگان آنها را در مصرف آنها ياري مي

هاي  هاي غيرمستقيم در زمرة يارانه باشند و يارانه هاي آشكار مي هاي مستقيم غالباً از جمله يارانه يارانه
ها به طور عمده دو گروه بزرگ توليد كنندگان و  از لحاظ اقتصادي  يارانه. شوند ندي ميپنهان طبقه ب

د كه توليد نشو هاي توليدي با اين هدف وضع و پرداخت مي يارانه. دنگير مصرف كنندگان را در بر مي
ازلتر و كننده را از سمت هزينه هايش ياري نموده و عمالً باعث شود كه هزينه توليد كاال يا خدمت ن

هاي  يارانه. اجراي اين سياست حمايتي خود سبب تشويق توليد كنندگان در زمينه مورد نظر گردد
شوند كه با پايين آوردن قيمت كاالها و خدمات و يا افزايش  مصرفي با اين هدف وضع و پرداخت مي

در كنار . دهددرآمد مصرف كننده وي را در درجة باالتري از برخورداري از كاالهاي مصرفي قرار 
هاي اجتماعي نيز اشاره نمود كه به نحوي در دو گروه عمدة  توان به يارانه اين دو گروه عمده يارانه مي

گيرند ولي ماهيت آن با تفاوت كمي در جهت بسط و توسعه  هاي توليدي و مصرفي جاي مي يارانه
موزش در سطوح مختلف، اشتغال، هايي در زمينة درمان، آ پرداخت يارانه. باشد فعاليتهاي اجتماعي مي

ها بيشتر در دستة  گر چه اينگونه يارانه. توان در اين طبقه دسته بندي نمود تربيت بدني و امثالهم را مي
  .نمايد هاي مصرفي جاي دارند زيرا مصرف كننده را در ابتياع اين گونه كاالها و خدمات ياري مي يارانه

  هاي عمده در ايران يارانه
هاي كاالهاي اساسي و برخي  هاي انرژي، يارانه ها در ايران در قالب يارانه هعمدة ياران
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بندي  گرچه اين طبقه. شوند بندي مي اي نظير كود شيميايي و بذر طبقه هايي در زمينة مواد واسطه يارانه
. شود ميباشد اغلب مورد استناد تحليلگران اقتصادي در اين زمينه واقع  ها مي جزء بسيار كمي از يارانه

بطور كلي بايد گفت پائين نگاه داشتن نرخ ارز يا به عبارت اقتصادي آن بيش از ارزش بودن پول 
كشور به  يطريق بخش تجارت خارجي و ارز زبه مثابه يارانة عظيمي است كه ا (Overvaluation)ملي

تر از  پائين گيرد، تخصيص ارز به نرخهايي آحاد مختلف مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعلق مي
دهد كه  هاي دولتي و غيردولتي خود نيز يارانة بسيار عظيمي را تشكيل مي نرخ بازار آزاد ارز به بخش

در شرايطي كه اقتصاد . شود و برآوردي در اين زمينه ارائه نشده است غالباً مورد احتساب واقع نمي
ضا در تعيين قيمت كاالها و گذاري دولتي برخوردار باشد و مكانيسم عرضه و تقا كشور از قيمت

اي  هاي سايه هاي دولتي و قيمت گذاري اي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمت خدمات نقش تعيين كننده
هاي پنهان بشدت زياد خواهد بود  اي در آن گسترش يافته باشد حجم يارانه هاي ترجيحي و برنامه و نرخ

علت اين مشكل در اين است كه قيمت مبنايي . ودتوان ميزان آن را برآورد نم كه حتي براحتي نمي
اد عمل زگذاري آ توانست در شرايط رقابت آزاد و قيمت كاالها و خدمات در هنگامي كه اقتصاد مي

هاي ارز غيرواقعي،  گذاري كاالها و خدمات، مبارزه با گراني، نرخ قيمت. باشد نمايد مجهول مي
شوند  لف تعيين و مورد استفاده واقع ميتخمبه مالحظات  نرخهاي سود بانكي تعييني كه همگي با توجه

  . باشند كه حجم عظيم آنها برآورد نگرديده است همگي از مصاديق اين موضوع مي
هاي انرژي و كاالهاي اساسي و دارو به عنوان  ها در بخش ارقام موجود در مورد ميزان يارانه

. ها در ايران است حكايت از بزرگي حجم يارانه هاي پرداختي خود برآوردهاي جزئي از كل رقم يارانه
هاي انرژي و كاالهاي  براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه ميزان يارانه پرداختي فقط در بخش

ريال به ازاء هر دالر  5800(اي در همان سال  با احتساب نرخ ارز واريزنامه 1377اساسي و دارو در سال 
ها را نشان  اجزاء اين يارانه) 1(جدول شمارة . نمايد ر تجاوز مياز كل بودجة عمومي كشو) آمريكا

ميليارد ريال بود  79901برابر با رقم  1377جمع كل پرداختهاي بودجه عمومي كشور در سال . دهد مي
بابت انرژي و كاالهاي اساسي و ) 1(ميليارد ريال از ميزان يارانه برآورد شده در جدول  7000كه حدود 

تر مشهود  فقط با احتساب نرخ ارز واقعي 1377بزرگي رقم يارانه پرداختي در سال . باشد يدارو كمتر م
اي نرخ  المللي و به جاي نرخ ارز واريزنامه هاي بين هاي داخلي قيمت حال اينكه چنانچه بجاي قيمت. شد

لية تسهيالت التفاوت رقم مربوط به سود ك در فرآيند محاسبات بكار بريم و مابهرا ارز بازار آزاد 
اعتباري سيستم بانكي از نرخ بهره بازار غيرمتشكل پولي را بر سر جمع محاسبات اضافه كنيم و 

گذاري كاالها و خدمات دولتي و غير دولتي را از نرخ بازار آزاد آنها محاسبه و بر  التفاوت نرخ مابه
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   .دير اضافه نمائيم عظمت رقم يارانه پرداخت شده بروز خواهد كرخسرجمع ا
  اي با احتساب نرخ ارز واريزنامه 1377ها در سال  برخي يارانه) 1(جدول 

  %سهم  اي ميليارد ريال يارانه با نرخ ارز واريزنامه  يارانه انرژي 
  %9/11  10414 موتوربنزين

  %9/11  10364 نفت سفيد
  %0/23  20073 نفت گاز
  %2/4  3661 نفت كوره
  %7/3  3232 گاز مايع

  %5/8  7400 طبيعيگاز
  9/18  16490 برق

  %1/82  71634 جمع
يارانه كاالهـاي
اساســي و كــود 

  شيميايي 

  %5/8  7428 گندم
  %8/0  714 برنج

  %7/1  1531 شكر و قند
  %3/1  1132 روغن
  %4/0  422 گوشت
  %3/0  279 شير

  %8/0  733 بذر و واكسن دامي
  %0/0  30 چاي
  %0/0  36 خدمات
  %4/1  1224 اييكودشيمي

  %2/15  13529 جمع
  %1/2  1819 دارو  يارانه دارو 

  %100  86982  جمع
  سازمان برنامه و بودجه 112، جداول صفحه 2 برنامة سوم، پيوست شمارة: خذأم

 دمات آموزشي در كليه سطوح مقدماتي تا عالي،خگرچه بسياري از خدمات دولتي از قبيل 
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توانند به نحوي  دهند همه مي اي را تشكيل مي مشابه كه رقم عمده بهداشت و درمان و بسياري خدمات 
هاي رايانه احتساب شوند كه جمع و درج همة اينها نشان خواهد داد كه فعاليت اقتصادي در  در كمك

هايي است كه در جميع جهات  هاي اقتصادي كامالً دور و بشدت وابسته به يارانه ايران از بعد مكانيسم
  . ارداقتصاد رسوخ د

  هدفمندي يارانه
ها هدفمند نمودن آنهاست و غالباً اين كار به  يكي از مهمترين مسائل در سياستگزاريهاي يارانه

مند  ها بهره بطوريكه هميشه گروههايي ناخواسته از يارانه. گيرد سختي و با ناكارايي زياد صورت مي
  . باشد هدف ميمندي آنان بسيار بيشتر از گروههاي  شوند كه گاهاً بهره مي

  1375هاي درآمدي از يارانه كاالهاي منتخب در سال  سهم دهك)2(جدول 
ســـهم از يارانـــه نفـــت سهم از يارانه بنزين  

  سفيد 
ســـهم از يارانـــه

  دارو 
  سهم از يارانه نان 

  2/6  8/3 4/4 3/1  دهك اول 
  4/8  8/6 7/6 2/1  دهك دوم 
  5/8  6/7 7/8 2/3  دهك سوم 

  9/9  9/8 6/8 9/3 دهك چهارم 
  7/9  0/9 1/10 7/4  دهك پنجم 
  6/10  6/10 3/11 4/6  دهك ششم
  0/11  7/10 6/11 2/8  دهك هفتم 
  3/11  8/12 1/12 3/10  دهك هشتم
  8/11  9/12 7/12 0/18  دهك نهم 

  5/12  5/17 1/16 8/41  دهك دهم 
  %100  %100 %100 %100  جمع 

   .، سازمان برنامه و بودجه115صفحة جلد اول  ،2برنامة سوم، پيوست شمارة : أخذم
هاي مختلف درآمدي از يارانه  هايي كه در مورد سهم برخورداري دهك يكي از بررسيدر 

هاي  حاكي از آن است كه ميزان استفادة دهكانجام شده  برخي كاالهاي منتخب مشمول يارانه
جدول . باشد كم درآمد و فقير ميهاي  پردرآمد جامعه در ايران بيشتر و گاهاً تا چندين برابر از دهك
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  . دهد را نشان مي 1375هاي درآمدي دهگانه از يارانه كاالهاي منتخب در سال  سهم دهك) 2(

  مستحقين دريافت يارانه از بعد فقهي
با مالحظاتي شايد بتوان يارانه را در رديف مفاهيم صدقه الاقل از بعد دريافت كنندگان آن   

توان موضوع هدفمندي يارانه را از آن  نزديك به صحت تلقي شود ميچنانچه اين تطبيق . دانست
امنا الصدقات للفقراء واملساكني و «: سوره توبه در قرآن كريم آمده است  60در آيه . استنباط نمود

عليم من اهللا و اهللا  ةالعاملني عليها و املولفه قلوهبم و يف الرقاب و الغارمني و يف سبيل اهللا و ابن السبيل فريض
جز اين نيست كه صدقات براي بينوايان و مسكينان و كارگزاران بر آنها و دل بدست آوردگان ( »حكيم

و آزاد كردن بردگان و وامداران و در راه خد و راه ماندگان واجب است از خدا و خدا داناي حكيم 
   .)است

گر اين به عبارت دي. در آية فوق هشت گروه را مستحق دريافت صدقات دانسته است
  . بندي شامل موارد زير است كه شرح آن در كتب فقهي آورده شده است طبقه

نگاه كنيد به ذيل . (كسي كه قادر نيست بالفعل يا بالقوه قوت ساليانه خود را تامين نمايد: فقير
مال سلطانمحمد گنابادي جناب تاليف  بيان السعاده يف مقامات العبادهسوره توبه تفسير  60آيه 
 . )عليشاهانطسل

نگاه كنيد به ذيل ( رآورده نمايد بكسي كه قادر نيست حركت كند و نيازهاي خود را : مسكين
 .)تفسير نسوره بقره هما 83آية 

شوند و براي اين عمل اجرت  كساني كه در امر صدقات استخدام مي: كارگزاران بر آنها
 .گيرند مي

 ر مسلمين يا استماع آيات قرآن و احكامدوستي و دلجويي دلها براي حفظ ثغو: مؤلفه قلوبهم
 .مسليمن تا به ايشان شناسانده شود كه محمد رسول خداستتوسط 

اي كه تحت فشار است يا شخصي كه قراردادي دارد و عاجز از پرداخت آن  برده: بردگان 
ر به كه الزام پرداخت آنها از كفارات براي مسلمين وجود دارد ولي قاد است و همچنين آن چيزهائي

 .پرداخت آن نيستند

كه خداوند در آنها  كساني هستند كه استطاعت پرداخت دين خود را در چيزهائي: بدهكاران
 .اجازه نداده است ندارند

 .كوشش و تالش در كل راههاي خير: در راه خدا
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نه مسافري كه در سفر مباح بالفعل و نه بالقوه حتي اگر قادر به قرض براي تهية مؤ: راه ماندگان 
 .)ه توبه همان تفسيررسو 60نگاه كنيد به ذيل آيه (تواند به وطن خود بازگردد  سفر خود باشد نمي

اند كه وجود اين شروط  اي نيز در مورد مستحقين دريافت زكات تعيين كرده فقها شروط ويژه
داخت صدقه به اين امر به معناي استثنائات پر. باشد ها به صورت عمومي مي خود مانع از پرداخت يارانه

جزئيات اين موارد در كتب فقهي آورده شده و با توجه به اينكه هركدام از آنها . هشت گروه فوق است
تواند قابل تغيير و تفسير باشد بطوريكه حدود و وسعت مثتثنيات را اضافه  بر اساس تعريفات مختلف مي

اين مقاله است خودداري   صلةو كم نمايد از ذكر و بحث در مورد آنها بدليل اينكه خارج از حو
ولي همة موارد مزبور بر اين امر داللت خواهند داشت كه حكومت اسالمي به طور عمومي . شود مي

ها حتي به  مجاز به پرداخت يارانه به همة افراد جامعه يا گروههاي افراد نيست و پرداخت عمومي يارانه
  .مند گردند ني هستند از يارانه بهرهشود كه افرادي كه مثتث گروههاي هشتگانه فوق سبب مي

سورة انفال در قرآن كريم  41همچنين فارغ از اينكه منابع مالي يارانه از كجا تاًمين شود در آيه 
و اعلمو امنا غنيمتم من شي فان هللا مخسه و للرسول «: شود به گروه ديگري از دريافت كنندگان اشاره مي

ايد از  و بدانيد آنچه كه بدست آورده(» ن السبيل ان كنتم امنتم باهللاولذي القريب واليتاي و املساكني و اب
چيزي همانا براي خداست پنج يك آن و براي رسول و براي نزديكان و يتيمان و مساكين و راه ماندگان 

شود را معين  هايي براي پرداختهاي انتقالي كه شامل يارانه نيز مي كه محل. )اگر ايمان بياورند به خدا
در تفسير شريف بيان السعاده في مقامات العباده تاليف جناب حاج مال سطانمحمد بيدختي . نمايد مي

توان اين استنباط را به فايده يا ثمر روز به روز معني  گنابادي اشاره به معاني غنيمت شده و نهايتاً مي
  : رسد كه خمس آن براي موارد زير به مصرف مي. نمود

  . ف خداوند رسالت داردشخصي كه از طر: رسول  - 1
  . باشند كه نزديكان حقيقي مي) ص(امام از آل محمد : ذوي القربي - 2
از نزديكان رسول كه اين غنيمت براي ايشان بدل از (يتيمان و مساكين و راه ماندگان  - 3

د به بياورن) كه درجة باالتري از اسالم قرار دارد(زكات در نظر گرفته شده و آن هم به شرطي كه ايمان 
  . خدا

چنانچه اين تلقي از يارانه و تطبيق آن با موارد دريافت كنندگان صدقات قريب به صحت تلقي 
ها موجود چه مستقيم و آشكار و چه غيرمستقيم و پنهان محل  شود، از لحاظ فقهي پرداخت انواع يارانه

وه فوق بطور كلي به عبارت ديگر با محدود نمودن پرداخت صدقات به هشت گر. گيرد بحث قرار مي
هاي عمومي در كاالهاي مصرفي و توليدي چه بصورت مستقيم و چه غيرمستقيم حتي در  پرداخت يارانه
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توان مقرر داشت كه  زيرا از لحاظ فقهي مجوزي نمي. مورد كاالهاي اساسي دچار اشكال است
ل پرداخت به افراد پرداخت يارانه به صورت عمومي بر كاالها تعلق گيرد و فقط پرداخت يارانه قاب

نتيجة كلي اين بحث در تفاوت دريافت . باشد مشخص در گروههاي هشتگانة فوق قابل استدالل مي
هاي  باشد و نه كاال و نه بخش مبناي پرداخت يارانه از لحاظ فقهي فرد مي. كنندگان يارانه است

همگي به اين نحو هدفمند اقتصادي و هدف گذاري يارانه الزاماً بايد بر فرد وضع شود زيرا صدقات 
  . اند تعريف شده

از بعد كالن اقتصاد . تواند بسيار مفصل باشد تحليل اقتصادي هدف گذاري بر فرد يا بر كاال مي
چون . توان حسن هدف گذاري يارانه بر فرد را بر هدف گذاري يارانه بر كاال اثبات نمود به راحتي مي

بهترين «و نظرية »  اصل پارتو«در منابع دارند و بر اساس ها به طور كلي اثرات تخصيص مجدد  يارانه
توان تخصيص منابعي بهتر از شرايط رقابت كامل در اقتصاد با فروض مختلف آن بدست  نمي» دومين
به عبارت ديگر با پرداخت يارانه به كاالها عمل تخصيص مجدد منابع اتفاق افتاده و محققاً از . آورد

رايط نازلتري از لحاظ رشد و اشتغال و درآمد و باقي متغيرهاي كالن قرار لحاظ كارايي اقتصاد در ش
اصوالً پرداخت يارانه به مصرف كنندگان كاالها به معني حمايت از خريداران كاالها و . گيرد مي

زيرا هزينه توليد كنندگان . باشد و اين به معني رسانيدن زيان به توليدكنندگان است مصرف كاالها مي
اهميتي شود بايد توقع داشت كه  كنند و در اقتصادي كه به بخش توليد بي كنندگان تأمين مي را مصرف

گذاري مواجه شده و نهايتاً بخش عرضه ضعيف خواهد شد و  در آينده با عدم جلب سرمايه و سرمايه
ه از طرف ديگر بايد دانست كه افزايش سود توليدكنندگان ب. رشد اقتصادي كشور متحقق نخواهد شد

ها به عوامل توليد است كه خود صاحبان عوامل توليد مصرف  ل و افزايش پرداختاغتشامثابه افزايش 
چنانچه سود توليدكنندگان به دليل تخصيص مجدد منابع از طريقي كه . باشند كنندگان در اقتصاد مي

ان كاالها و ذكر شد كاهش يابد دقيقاً اين كاهش درآمد صاحبان عوامل توليد كه همان مصرف كنندگ
. شود و اين زيان را مصرف كنندگان از سوي ديگر متحمل خواهند شد منتقل ميبه آنها خدمات هستند 

رداخت يارانه به توليدكنندگان نيز اثرات مشابهي دارد زيرا اين پرداخت به معني كاهش پ  
قابل رقابت  باشد و اين كاهش از يك طرف خود به معني هزينة توليدكنندگان به صورت تصنعي مي

از طرفي خود . باشند كردن توليد برخي از كاالها و خدمات است كه از لحاظ اقتصادي به صرفه نمي
اين امر سبب كاهش قيمت آن كاالها و خدمات شده كه خود اثر ديگري بر كاهش عمومي درآمد 

صرف كنندگان بدين معني كه باز مجدداً اثر منفي آن به سمت م. صاحبان عوامل توليد خواهد داشت
هاي  شود كه يارانه اين بحث به اين شكل جمعبندي مي  نتيجة. كاالها و خدمات بازگشت خواهد كرد
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به دليل تخصيص مجدد منابع هم به توليد و هم به مصرف زيان رسان  صرفيعمومي چه توليدي و چه م
اين موضوع چه در مورد . تر از وضع آنهاست ها از لحاظ اقتصادي بسيار باصرفه هستند و حذف يارانه

توان فراموش  ولي بعد انساني و اجتماعي قضيه را نمي. هاي مستقيم و چه غيرمستقيم صادق است يارانه
باشند كه بدون اين كمكها و  هايي مي به هر حال در هر كشوري افرادي هستند كه نيازمند كمك. نمود
ندارند و بصورت بالقوه يا بالفعل محروم از حداقل معيشت را و تأمين ها توان بقا و ادامة حيات  ياري

اينجاست كه . به نحوي مورد حمايت قرار گيرندبايد اين افراد   هاي كافي هستند مسلماً توانايي
. تواند مالك عمل قرار گيرد و مجوز فقهي نيز در مورد آن صادر شده است گروههاي هشتگانه فوق مي

توان يافت كه از بعد اجتماعي حمايت  د هشتگانه فوق ميايي را در قالب موارهيا بعضي سياستگزاري
تواند مشمول يارانه باشد، لذا با توجه به مباحث فوق هدفمندي يارانه چه از لحاظ  طلبد و مي دولتها را مي

اقتصادي و چه از لحاظ فقهي فقط و فقط بر افراد مشخص قابل توجيه و دفاع است و هرگونه يارانه 
  . ضر ديگري دارد كه شرح كوتاه آن آمدعمومي ديگر اثرات م
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  ريزي مباحث برنامه» 6«فصل 
  

  هاي اول و دوم معضالت اساسي در برنامه

  
  قدمه م

رسد  هاي چند ساله و ميان مدت در ايران به حدود نيم قرن مي سابقه برنامه ريزي بر اساس برنامه
مقدمات طراحي برنامه ششم انجام شده كه در سالهاي قبل از انقالب پنج برنامه طرح و اجرا گرديد و 

برنامه طراحي گرديد  چهاردر بعد از انقالب . گرديد 1357و  1356بود كه مواجه با تحوالت سالهاي 
مقاله كوتاه نگاهي گذرا بر كليات مسايلي كه سبب عدم  در اين. كه اولين آن به مرحله اجرا نرسيد

 ععلي رغم اينكه وقاي. خواهيم داشت اند ف خود شدهدر رسيدن به اهدا اول و دومتوفيق دو برنامه 
متعددي در خالل اجراي اين دو برنامه در ايران اتفاق افتاد كه   سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي

واقعه (ت كه كرنولوژي نيسها را تغيير داد در اين مقاله سعي ما بر اين  هركدام عمالً مسير اجراي برنامه
نمايد و  را بررسي نماييم هر چند اين امر فضاي اجراي برنامه را ترسيم ميها  هبرنام) نگاري تاريخي

رسد كه علل        به نظر مي. تواند بيان كند علتهاي متعدد انحراف از سياستهاي طراحي شده را مي
در حالت مختلف و وقايع   ها با آن مواجه بوده كه عمالً اي تري وجود دارد كه طراحي برنامه ريشه

به عبارت ديگر . ختلف نتوانسته خود را منعطف با شرايط پيش آمده تغيير داده و به هنگام نمايدم
خورد كه بيشتر به ساختار برنامه ريزي و طراحي آن  ها به چشم مي اي در طراحي برنامه مشكالت عديده

ه سعي بر اين خواهد در اين مقاله كوتا. ها مرتبط است تا وقايع به وقوع پيوسته در خالل اجراي برنامه
اين گونه مسايل   اين گونه مسايل بنماييم تا توجه برنامه ريزان را به  اي كلي به حتي المقدور اشاره بود كه

  .و مصائب در طراحي برنامه سوم جلب نماييم

  بلند پروازانه بودن اهداف برنامه
بايد در چارچوب  مياصل وجوب هدفمند هر برنامه قابل انكار نيست ولي هدف گذاري برنامه 

توان اجرايي كشور در نظر گرفته شود و شرايط و موقعيت كشور از لحاظ اوضاع اقتصادي داخلي و 
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در . در غير اين صورت اهداف تعيين شده قابل حصول نخواهند بود. بايد مد نظر قرار گيرد خارجي مي
ذرايي به اهداف هر كدام از اين خورد نگاه گ هاي اول و دوم اين عدم توجه به شدت به چشم مي برنامه
ها داللت بر اين دارند كه اجراي برنامه مورد نظر سبب ايجاد يك مدينه فاضله خواهد شد كه در  برنامه

آن رشد و توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي به ميزاني خواهد بود كه توسعه يافتگي به 
باشد كه  ور كلي اين نگرش بسيار آرمان گرايانه ميبه ط .معناي كامل آن در جامعه تحقق خواهد يافت

ظرف مدت پنج سال يا دو پنج سال يا حتي بيشتر بتوان معضالت كشوري را كه با ساختارهاي   مثالً
 …هاي مختلف، اقتصادي، تكنولوژيك، سياسي، اجتماعي و اي از لحاظ توسعه يافتگي در زمينه ويژه

هاي  مستندات برنامه  بررسي عمومي. هاي توسعه يافته قرار گيردروبروست تغيير داده تا در رديف كشور
ها دارد كه  اول و دوم در هر بخش و از بعد كالن مسايل حاكي از اصالح ساختارها در اغلب زمينه

قانون برنامه دوم مختص به  اتليست كردن آنها در اين مقاله امكان پذير نيست زيرا حدوداً نصف مستند
  :كه به شرح زير استارائه اهداف است 

  .اهداف كالن كيفي، خط و مشيهاي اساسي و سياستهاي كلي برنامه دوم توسعه
  .2-1بخش اول ـ هدفهاي كالن صفحات 

  .26-3بخش دوم ـ خط مشيهاي اساسي صفحات 
  .45-27بخش سوم ـ سياستهاي كلي صفحات 

اهداف برنامه در  ءصفحه فوق هرگونه مصلحت انديشي خيرخواهانه جز 45به عبارت ديگر در 
تواند به متن قانون برنامه دوم مراجعه نموده و همه اهداف  هاي مختلف آمده كه خواننده خود مي زمينه

  .طرح شده را از نزديك مالحظه نمايد

  ناسازگاري اهداف برنامه
خورد ناسازگاري و ناهمخواني  يكي از مواردي كه عدم رعايت آن در برنامه به چشم مي

به عبارت ديگر رسيدن به دو هدف در يك زمان معلوم نيست كه . باشد مه در درون خود مياهداف برنا
براي مثال سياستهاي . توانند در تضاد يكديگر واقع شده باشند امكان پذير باشد زيرا آن دو هدف مي

رم زا حصول رشد اقتصادي نيازمند سياستهاي انبساطي پولي و مالي بوده و در اقتصاد ايران همواره تو
قيمتها و كنترل تورم دو هدف   انتخاب دو هدف رشد باالي اقتصادي و حفظ سطح عمومي. باشند مي

باشند كه با شرايط ارائه شده در متن برنامه به طور همزمان قابل حصول نيستند و اجراي  متضاد مي
خ تورم را نيز به تواند سبب افزايش نرخ رشد توليد بشود ولي از طرف ديگر نر سياستهاي انبساطي مي

براي مثال . توان نام برد كه جهت حصول اهداف مغاير يكديگرند مواردي از اين گونه مي. برد باال مي
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خالف جهت هم عمل  سياستهاي كاهش ارزش پول داخلي و سياستهاي انبساطي پولي نيز هر دو در
زيرا . دنگير قرار ميسياستهاي حصول عدالت اقتصادي برخالف سياستهاي رشد اقتصادي . كنند مي

د ولي اتخاذ سياست دوم نيازمند انباشت نتر ثروت دار اول احتياج به توزيع عادالنه هاي نوع سياست
سياستهاي كنترل اجباري قيمتها از طريق قيمت گذاري خالف جهت سياستهاي آزاد . باشد سرمايه مي

سبب دوگانگي بازارها و ايجاد  اجراي سياستهايي كه .باشند سازي، خصوصي و رشد عرضه اقتصاد مي
. رض هستنداشود همواره با اهداف اعتالء فرهنگي و افزايش كارايي دولتي مع بازارهاي موازي مي

برد  سياستهاي افزايش اشتغال و كاهش بيكاري همواره با سياستهايي كه رفاه نيروي انساني را باال مي
د در تخالف نتوان هاي حفظ ارزش پولي ملي مياتخاذ سياستهاي افزايش صادرات با سياست. متعارضند

هاي اول و دوم با يك نگاه  با توجه به تعداد زياد اهداف مطروحه در برنامه. شديد قرار داشته باشد
اين امر نشان دهنده عدم رعايت اصول   .توان تعداد بسيار زيادي از اين اهداف متعارض را نشان داد مي

  .ها است نامههدف گذاري و سياست گذاري در بر

  هاي سياستيابزاراهداف و 
قاعدتاً از لحاظ اصول برنامه ريزي حصول هر هدف نيازمند اجراي يك سياست اجرايي خاص 

به عبارت ديگر در يك برنامه براي تعداد هدفهاي طرح شده بايد به همان تعداد ابزارهاي . باشد مي
اين . حصول يك هدف خاص شود سياستي طرح شوند به طوري كه هر سياست اجرايي خاص سبب

شود و براي هر هدف يك  ها رعايت نمي شود در برنامه اصول سياست گذاري محسوب مي اصل كه از
پر واضح است كه حصول اهداف طرح شده بر طبق اين اصل . ه استابزار سياستي خاص تعيين نشد

اي الزم براي اهداف كوچك و اين موضوع در مورد سياستها و ابزاره. د بودنهمچنان مورد ترديد خواه
توان افزايش فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد را به عنوان  براي مثال نمي. بزرگ هر دو صادق است

اين هدف كه   رهاي الزم براي رسيدن بهايك هدف ترسيم نمود ولي سياستهاي اجرايي و ابز
هاي اول و  ن در متون برنامهاين موضوع همچنا. اي از چند هدف ريزتر است را ناديده انگاشت مجموعه

  . خورد دوم به وضوح به چشم مي
نكته ديگر كه در اين ارتباط است دخالت برنامه ريز در مورد اهدافي است كه در فضاي 

توان اين  براي مثال در مورد افزايش فعاليت بخش خصوصي مي. باشد متغيرهاي برنامه تعريف نشده مي
زايش در حيطه مستقيم دخالت دولت است يا بخش خصوصي از يا اين افآ  سؤال را مطرح نمود كه

تواند تأثير مستقيم بر  كند؟ آيا ارائه يك هدف حتي به صورت ارشادي مي قانونمنديهاي خود تبعيت مي
عملكرد بخش خصوصي داشته باشد يا خير؟ اين نكته به معني اين است كه برنامه ريز بايد حيطه عمل 
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اين مسأله   مايد و در اين چارچوب اقدام به سياست گذاري نمايد، كه متأسفانهبرنامه را به دقت تعريف ن
  . مهم در متون برنامه ملحوظ نيست

  نبودن هزينه اجراي سياستها كمي
اجراي هر سياستي مستلزم اين است كه يك برنامه اجرايي براي پياده نمودن سياست مورد نظر 

زم براي اجراي سياست مزبور را تا حصول هدف تعيين اين طرح بايد تمام مراحل ال. طرح شده باشد
داشته باشد كه بتوان هزينه اجراي هر عمل   بايد تمام مراحل طراحي شده ارزيابي كمي. شده داشته باشد

هاي اول و دوم فاقد اين اصل مهم در برنامه سازي  متأسفانه مستندات برنامه. را از قبل پيش بيني نمود
در . مقداري و اجرايي آن طرح نگرديده و هزينه اجراي آنان معلوم نيست شكله سياستها ب. باشند مي

هاي سنواتي است نيز مشاهده  در اسناد مالي دولت كه بزرگترين آن بودجهنحوة اجراي آن نتيجه 
ها و  تحليلهاي روشني از هزينه بايد مستندات و سياستهاي اجرايي اصوالً مي در كليه طرحها و. شود نمي
شوند  روشهاي هزينه فايده كه بدين منظور بكار گرفته مي. هاي اجراي سياست وجود داشته باشد هفايد

اي بر دولت يا جامعه تحميل گرديده  سازند كه از اجراي يك طرح يا يك سياست چه هزينه روشن مي
فزوني گيرد چنانچه هزينه آن بر فايده آن . اي را خواهند برد و از نتايج آن دولت و جامعه چه فايده

ها منحصر به هزينه و فايده  ها و فايده اين هزينه. اجراي طرح مقرون به صرفه نخواهد بود و بالعكس
خود فني شود كه بحث مفصلي در متون  ها و فايده اجتماعي نيز مي اقتصادي نيست بلكه شامل هزينه

دوم مورد نظر  هاي اول و برنامه به هر حال اين نكات در. شود دارد كه از ذكر آن در اينجا خودداري مي
توان از علل عدم موفقيت  اين قضيه را نيز مي  ها قرار نگرفت كه دست اندركاران طراحي برنامه

  .هاي اخير ذكر كرد برنامه

برنامه  يعدم امكان جمع بندي كم  
شده باشند به دست آوردن سرجمع   يكه اجزاي سياستهاي مطروحه در برنامه كم هنگامي

به عبارت ديگر . قسمتهاي مختلف قابل حصول خواهد بوددر هاي الزم براي اجراي كل برنامه  هزينه
. توان مجموعه كل سياستها را در قالب ارقام كلي ارائه نمود كه ريز سياستها روشن باشند مي هنگامي

در نتيجه  ند ودمطرح نش  ها و سياستها به صورت كمي متأسفانه به داليلي كه ذكر گرديد ريز برنامه
اثر جرح و تعديل در اجزاي برنامه و هدفها و  توان از لحاظ مقداري كل برنامه را ارزيابي نمود و نمي

هاي اول و دوم  اين پديده نيز در برنامه. دكرتوان در كل برنامه از لحاظ مقداري بررسي  سياستها را نمي
هاي مزبور تحت عنوان هدفهاي  علي رغم ارائه مستندات كوتاهي در متون برنامه. مشهود است
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كالن برنامه ارتباط تنگاتنگ اين مستندات با ريز سياستهاي اجرايي مطروحه در قسمتهاي ديگر  كمي
اند و  اين قسمتها نموده  هاي مجزا از هم اقدام به تهيه رسد كه گروه ها مفقود است و به نظر مي برنامه

نمايد  حتي اين شبهه را ايجاد مي ها به مستندات برنامه نگاهي .ارتباط اجزا و كل با هم همخواني ندارد
كه قسمت كالن آن از يك الگوهاي شبيه سازي يا اقتصاد سنجي مجزايي آورده شده باشد كه هيچ 

مسلم . گونه متغيرهاي سياستي در مورد ريز سياستهاي مطروحه در قسمتهاي ديگر برنامه نداشته باشد
دهد و وضعيت اقتصاد كشور در جهت قانون منديهاي  ميسراي خود را است كه با اين ترتيب برنامه ند

  .كنند خود حركت مي

  امكان پذيري حصول اهداف برنامه
توان با استفاده از ابزارها و  وجود داشته باشد مي  يوقتي ريز اجراي برنامه به صورت كم

موعه نيازهاي برنامه به منابع يا مجآ بدين ترتيب كه. اي اقدام به برنامه سنجي نمود تحليلهاي ويژه
نمايد  اي و ساير عوامل توليد از حد موجود منابع تجاوز مي مختلف اهم از مالي، نيروي انساني، سرمايه

اي طرح شده باشد كه جمع منابع مورد نياز از ظرفيت  چنانچه اهداف و سياستهاي برنامه به گونه. يا خير
توان منابع  اينكه مي  با توجه به. نامه امكان پذير نخواهد بودمنابع موجود تجاوز نمايد حصول اهداف بر

را از يك سياست به يك سياست و از يك طرح به طرح ديگر منتقل نمود بايد كل مجموعه روابط در 
د و كل برنامه در يك سيستم روابط طرح و آناليز شود در غير اين صورت انسجام نيك آن حل شو

در اين راستا كليه . مه با كل مجموعه روابط به وجود نخواهد آمدهاي برنا كلي در زير مجموعه
مالحظات ساختاري بايد در اين سيستم تبيين گردند به طوري كه تمام اجزاي طرح شده در فضاي 

به طور مثال، هدف قرار دادن يك بخش اقتصادي بدون در . متغيرها و روابط برنامه مالحظه شده باشد
شود كه ساختار ارتباط اقتصادي بخش مورد نظر با ساير بخشها  شي سبب مينظر گرفتن روابط بين بخ

در اين راستا يك الگوي اقتصادسنجي بسيار . مانع از رسيدن بخش مربوطه به هدف تعيين شده گردد
هاي مختلف آناليز سياست گذاري و  باشد كه بتواند گونه كارآمد براي آناليز و سنجش برنامه الزم مي

هاي اول و دوم به  اين گونه روش تحليل در برنامه  متأسفانه. در ارتباط با برنامه مهيا سازد پيش بيني را
فته شده بسيار ابتدايي و مجزا از ساير قسمتهاي برنامه به كار برده رخورد و الگوهاي به كار گ چشم نمي

  .اند شده

  هاي سنواتي تلفيق برنامه و بودجه
برنامه ريزي مهيا گرديد وقت آن است كه ريز عمليات  برنامه در دوره  يوقتي كليات كم
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. باشداجرايي ساالنه تهيه و طراحي شود به طوري كه مجموعه سياستهاي سالهاي برنامه مبين كل برنامه 
متأسفانه . شود هاي سنواتي شناخته مي دجهها در ايران به نام تلفيق برنامه و بو اين شكستن برنامه به بودجه

هاي  هاي پنج ساله و بودجه بين برنامه في ما  اول و دوم شاهد بوديم كه ارتباط منسجمي هاي در برنامه
در صورتي كه . روند نيز به راه خود مي هاي سنواتي ساالنه وجود ندارد؛ يعني برنامه به راه خود و بودجه

ولت يعني دولت كه مهم ترين آن سند مالي د بايد از طريق سياستهاي مالي روش اجراي برنامه مي
به عبارت ديگر بيان اين موضوع به معني تبديل اسناد برنامه به . هاي سنواتي است صورت گيرد بودجه

يات هر برنامه بايد با تبلور در رديفهاي بودجه در نهايت سبب شود كه بودجه به ئجز. اسناد بودجه است
تمام تصميمات و نقطه نظرات در  اگر برنامه به طور اصولي طراحي شده باشد برآيند. ساز برنامه باشد

موارد بسيار . آن حاصل شده است و سند بودجه نحوه دريافتها و پرداختهاي مالي آن را بايد ارائه دهد
توان يافت كه بصورت راه حلهاي مقطعي و بدون نگرش ميان مدت يا بلند مدت در  زيادي را مي

باشد كه حتي اشاره در مورد آن در متون  يهاي سنواتي براي رفع مسايل عادي و جاري مطرح م بودجه
براي مثال به تقويت پولي . شود كه مصاديق بارزي در قوانين بودجه سنواتي ندارند ها ديده مي برنامه

ملي، سياستهاي تك نرخي كردن ارز، اقتصاد غير متكي به نفت، فقر زدايي، عدالت اجتماعي، توسعه 
ل اقتصادي، كنترل قيمت و موارد متعدد الل، خود كفايي، استقاقتصادي، نظم و انضباط اجتماعي، اشتغا

هاي اول و دوم با  اين گونه مسايل در قالب بحث عدم ارتباط برنامه  همه. توان اشاره نمود ديگر مي
  .ها گرديده است گنجد كه سبب عدم توفيق اين برنامه هاي ساالنه مي بودجه

  مسايل حقوقي و قانون گذاري برنامه
باشد؛ لذا از  هاي سنواتي واحد مي هاي ميان مدت و بودجه ن مرجع تصويب كننده برنامهدر ايرا

به طور اصولي قانون برنامه بايد نافذتر از قوانين . توان ارجحيتي بين آن دو قايل شد لحاظ حقوقي نمي
غيير نكند و بر بودجه باشد و در سطحي باالتر از قوانين بودجه و قوانين مرتبط قرار گيرد كه به سهولت ت

در غير اين صورت به . باشد ها مي اين موضوع از پيش نيازهاي برنامه. قوانين ديگر اشراف داشته باشد
بايد وجود داشته باشد  كه بين اجزاي برنامه مي انسجامي راحتي مفاد برنامه دستخوش تغيير خواهد شد و

به ارقام مصوب برنامه دوم و  براي روشن كردن اين موضوع نگاه گذرايي. از بين خواهد رفت
را در مصوبات   حل بودجه عموميمهاي دولت از  جدول زير كل هزينه. اندازيم هاي سنواتي مي بودجه

  :دهد هاي ساالنه نشان مي برنامه دوم و بودجه
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  سال
هاي دولتي از محل بودجهكل هزينه
  )ميليارد ريال(مصوب برنامه دوم   عمومي

 محل بودجه عمومي هاي دولت ازكل هزينه
  )ميليارد ريال(هاي سنواتي  مصوب بودجه 

1374 36394 55871 
1375 41296 61124 
1376 46733 81466 
1377 52938 90585 
1378 60825 105265 

  
. اند هاي سنواتي از اعداد مصوب برنامه تبعيت ننموده دهد كه بودجه جدول فوق نشان مي  

دجه حدود دو ماه بعد از تصويب قانون برنامه تصويب شد رقم مصوب كه قانون بو 1374حتي در سال 
عد اين اختالف نيز به وضوح ديده بدر سالهاي . درصد بيشتر از رقم مصوب برنامه است 50بودجه 

هاي اول و دوم  اين بعد از مسايل قانون گذاري خود نيز سبب عدم توفيق برنامه  عدم توجه به .شود مي
  .شده است

  امهدوره برن
با توجه . هاي اخير همگي پنج ساله بوده است هاي برنامه ريزي در ايران در برنامه انتخاب دوره

و بين المللي متعددي كه در   به شرايط وابستگي اقتصادي ايران به قيمت نفت و تحوالت سياسي، نظامي
وره برنامه طوالني رسد كه انتخاب پنج سال براي د گذشته در ايران به وقوع پيوسته است به نظر مي

اصل وزيرا هر چه افق برنامه ريزي دورتر باشد خطاي پيش بيني در طراحي آن افزوده شده و ف. باشد
برنامه از مقادير و در نتيجه پيش بينيهاي  شوند گيرند تعريض مي در آن قرار مي اعتمادي كه پيش بينيها

از طرف ديگر زمانهاي . گردد ها مي شوند كه خود سبب عدم حصول اهداف برنامه واقعي دورتر مي
شود كه آزادي عمل  هار ساله تشكيل ميچهاي  تشكيل دولت و انتخابات رياست جمهوري از دوره

اين دو پديده خود . نمايد اي را در تنظيم برنامه مورد نظر خود دچار اشكال مي يس جمهور هر دورهئر
اين شرايط شايد   با توجه به. ها دارد ن برنامهيقوانعمالً سبب كاستن از اعتماد و التزام الزم به اجراي 

اين موضوع محاسن و   هاي پنجساله، البته هاي سه ساله بيشتر مفيد فايده باشد تا برنامه طراحي برنامه
توان يكي از  به هر حال مي. معايب متعددي دارد كه بحث در آن در گنجايش اين مقاله كوتاه نيست

  .  دولت دانستتصدي هاي برنامه ريزي و  ها را در عدم انطباق دوره داليل عدم توفيق برنامه
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  هاي پيشين برنامه سوم و برنامه

  

  مقدمه
بررسي هماهنگي اهداف و سياستها و امكان پذيري و قابليت حصول آنها از ديدگاه كساني كه 

كه برنامه سوم همانند  رساند اين نتيجه مي  را به آشنا هستندا سوابق اقتصاد ايران و ظرفيتهاي كشور ب
گرچه از لحاظ ساختار  .برخوردار استمنسجم ن يك برنامه يهاي قبل از اشكاالت اساسي تدو برنامه
  . هاي پيشين تفاوتهاي ساختاري زيادي دارد ريزي، اين برنامه با برنامه برنامه

  اهداف، سياستها و رهنمودهاي كلي
اوي مجموعه هدفهاي حها  م بخش اهداف برنامههاي قبل شاهد بودي همان گونه كه در برنامه  

به عبارت ديگر هر هدفي كه از لحاظ . توان براي بهبود شرايط كشور در نظر گرفت متعالي بود كه مي
اين جمع آوري . اهداف برنامه آورده شده بود ءتهيه كنندگان برنامه خوب تشخيص داده شده بود جز

براي مثال . نمايد ايجاد تناقضي در سياستها مي آنهارخي از اهداف فارغ از اين موضوع بود كه حصول ب
طلبد ولي هدف كاهش نرخ رشد قيمتها يا هدف حفظ  هدف رشد اقتصادي، سياستهاي انبساطي مي

هدف افزايش اشتغال و كاهش بيكاري نيازمند . ارزش پول ملي نيازمند به سياستهاي انقباضي است
ولي هدف توزيع عادالنه درآمد با سياست انباشت سرمايه مغايرت سياستهاي مشوق انباشت سرمايه بوده 

در برنامه سوم اين پديده همچنان . شود از اين قبيل مثالها در متن برنامه قبل بسيار ديده مي. كند پيدا مي
به طور مثال در بند يك فصل يك سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم عنوان شده . شود مالحظه مي
ركز دادن همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي عدالت اجتماعي است كه تم

و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد كه همان طور كه ذكر 
: همين فصل آمده 3اند يا در بند  آن رفت اهداف رشد اقتصادي و تعادل در درآمدها يكجا جمع شده

هاي متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه  براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه تالش«
 16در انتهاي اليحه به ميزان  گرچه همين اهداف هم از لحاظ كمي .»گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان

جملة  كهد وش ميدرصد متوسط ساالنه طرح  1درصد نرخ تورم متوسط برنامه و ايجاد اشتغال به ميزان 
و ايجاد گذاري  برد كه همان گونه كه اشاره شد مهار تورم با سياستهاي سرمايه فوق را زير سؤال مي
توان يافت كه از ذكر آن  مثالهاي بيشتري را در اين مورد در متن اليحه مي .اشتغال همسو نيستند
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  .شود خودداري مي

  سياستهاي نو
هاي اخير باالخص برنامه  مده است نسبت به برنامهدر اليحه برنامه سوم آيي كه برخي از سياستها

اين سياستها به دليل نگرش جديدي است كه در مسايل اقتصادي كشور مطرح . دوم تازگي دارد
هاي قبل چندان تغييري در اوضاع  به طوري كه چون ديده شد عمالً ادامه روند سياستهاي برنامه. باشد مي

اين   از جمله. هاي جديد طرح گرديد آورد نتيجتاً ديدگاه نميكشور باالخص از لحاظ اقتصادي بوجود 
اين سياستها تنها بخش خصوصي را مدنظر قرار   چنانچه. توان به انحصار زدايي اشاره نمود ها مي ديدگاه

شبه  و ندهد و دامنه آن شامل بخش دولتي و بخشهايي كه كارگزاران آن دولتمردان در بخشهاي دولتي
ري يابد منجر به افزايش كارايي اقتصاد ستنمايند  به صورت خصوصي عمل مي دولتي هستند ولي

  .خواهد شد
حفظ امنيت سرمايه گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي 

و نظام درآمد ـ  برنامهاز فصل يك پيوست شماره يك  10هاي قانوني و مشروع موضوع بند  ناشي از راه
خورد و در  ستان كه وجهي از عدم تمركز است نيز از مواردي است كه در اين اليحه به چشم ميهزينه ا
  .اي نشده بود هاي قبل به آنها اشاره برنامه

مسايل ديگري نظير سامان دهي شركتهاي دولتي، امنيت غذايي يا توجه به نظام تأمين اجتماعي، 
اند ولي در برنامه سوم  هاي اول و دوم مدنظر بوده اي گرچه در برنامه آمايش سرزمين و توازن منطقه

  .اند بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته

  فقدان نظريه مبناي تدوين برنامه
شوند و سعي دارند تا حدودي مسايل  حل معضالت مقطعي طراحي نمي ها براي غالباً برنامه

آن هستند كه از پايگاه نظري تر كشور را در يك دوره زماني ميان مدت حل نمايند لذا نيازمند  اساسي
متأسفانه . نمايد اصلي برنامه را مشخص مي چارچوببرخودار شوند، اين پايگاه نظري در اصل   منسجمي

به عبارت ديگر اهداف برنامه . خورد هاي قبل چنين چيزي به چشم نمي نه در برنامه سوم و نه در برنامه
نظري  چارچوبگيرند همگي بايد از  اط قرار ميروش رسيدن به آنها و سياستهايي كه در اين ارتب

در اين بين بايد ديد چه مكانيسمهايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ميزان . تبعيت كنند يخاص
هاي  برنامه سوم و هم در برنامه متونهم در . اين مكانيسمها چگونه است  آگاهي و بكارگيري نسبت به
كند كه بايد  مثال برنامه از حصول نرخهاي رشدي صحبت مي براي. شود قبل اين موضوع تصريح نمي



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    196

 

درصد و توليد  6در برنامه سوم ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي . در طول برنامه حاصل شوند
اين رشد و با چه   ولي چگونه. درصد طي پنج سال پيش بيني شده است 8/6ناخالص داخلي بدون نفت 
توان متوجه شد كه موتور محرك رشد اقتصادي  عمالً نمي. تاد معلوم نيستابزار سياستي اتفاق خواهد اف

ه شده ئدرصد ارا 5/8چيست؟ اگر موتور محرك رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي به ميزان متوسط 
درصد بر  5/8اين نتيجه رسيد كه بخش خصوصي به طور متوسط سالي   توان به در برنامه است چطور مي
چه ابزار سياستي را به كار خواهيم گرفت كه سبب تشويق بخش . اهد افزودسرمايه گذاري خود خو

خصوصي براي اين مقدار رشد در سرمايه گذاري شود؟ يا چه موانعي را از سر راه موتور محرك 
اي اتفاق بيافتد؟ اين گونه مسايل به دليل عدم وجود نظريه  اقتصاد رفع خواهيم كرد كه چنين واقعه

  .باشد بناي برنامه ميمنسجم در طراحي م

  عدم توجه به اصالح ساختار بخش شبه دولتي
اند مسأله  نداشته هاي گذشته و همچنين برنامه سوم به آن توجهي يكي از مواردي كه برنامه

هاي اول و باالخص دوم كم و بيش مسأله ساختار  در برنامه. اصالح ساختار بخش شبه دولتي است
يشتر شده است تا حدي بدر برنامه سوم تأكيد بر اين موضوع . ته استدولت تا حدودي مدنظر قرار گرف

كه به طور اخص شوراي عالي براي اصالح ساختار دولت و اغلب در برخي از سياستهاي پيشنهادي 
هاي اجرايي مورد توجه واقع شده ولي هيچ كدام از  موارد اصالح ساختار مديريت و اداره دستگاه

منظور از بخش شبه دولتي سيستم بانكي . اند ار بخش شبه دولتي توجهي ننمودهها به اصالح ساخت برنامه
اين نهادها همراه با دولت بخش دولتي را   و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت نيست بلكه

دهند ولي نهادهايي همانند نهاد رهبري و واحدهاي تحت پوشش، بنيادها، باالخص بنياد  تشكيل مي
برخي از آنها درصدي از  ،جانبازان و ساير نهادهايي كه پس از انقالب تشكيل شدند مستضعفان و

و مالي كنند و برخي نيز مستقل هستند، از لحاظ  تأمين مي  هاي خود را از محل بودجه عمومي هزينه
ظ از لحابخش شبه دولتي . باشد و سرمايه آنان ملي مي شوند عملكرد به عنوان بخش شبه دولتي تلقي مي
مستقل بوده و مشمول قانون باشد ولي از لحاظ مالي غالباً  نحوه فعاليت موازي با بخش دولتي مي
شوند و از لحاظ مديريت نيز تحت اداره و مديريت دولت  محاسبات و ساير قوانين نظارتي واقع نمي

برخوردار  نيستند و با توجه به خصوصيات ويژه، اين بخش بعضاً از نفوذ اجرايي و اقتصادي زيادي
  .تواند با راستاي فعاليت دولت همسو هم نباشد باشد و فعاليت آنان مي مي

  عدم توجه به شفاف نمودن سيستم
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. …هاي اخير كم توجهي زيادي به شفاف نمودن سيستمهاي اداري، مالي، اقتصادي و  در برنامه
با موازي كاريها مطرح   ميگرچه در برنامه دوم مسايلي نظير كارايي اقتصادي و برخورد كال. شده است

در برنامه سوم تا حدودي به طور غير مستقيم و . گرديد ولي عمالً قدم مؤثري در اين زمينه برداشته نشد
ري كه توجه بيشتري به جداسازي سياستهاي وبه ط. اين بعد از اصالحات توجه شده است  ضمني به

هزينه  -ماليات بر ارزش افزوده، نظام درآمدت سمپولي و مالي از يكديگر، سوق دادن نظام مالياتي به 
گرچه از لحاظ اجرا و مسايل مرتبط با . استان، سامان دهي بازارهاي مالي و ساير سياستهاي مشابه گرديد

هر چقدر . شوند جهت شفاف نمودن سيستم تلقي مي در  رسد ولي حداقل گامي آن ضعيف به نظر مي
  .تر صورت خواهد پذيرفتسهلو هدايت سيستم شفافيت سيستمها بارزتر شوند مديريت 

  نامشخص بودن اندازه قدمهاي اجرايي
هاي مختلف رشد اقتصادي  اول برنامه سوم حاكي از طراحي اهدافي است كه در زمينه خشب

اندازه قدمهاي اجرايي به چه ميزان بايد   نمايد كه مروري در متن برنامه مشخص نمي. بايد حاصل شوند
ه ريز سياستهاي اجرايي آن هم به كبه جاي اين 198در ماده . ف مطروحه حاصل گرددباشند تا اهدا
سازد و اتصال اهداف به  طرح شوند، اين مسأله را به صورت يك مسأله باز رها مي صورت كمي

دولت موظف است با «: در اين ماده آمده است. رسد با يك جمله به اتمام مي  ابزارهاي سياستي كمي
اي به عمل  اين قانون و تنظيم سياستهاي اجرايي فرابخشي و بخشي تمهيدات الزم را به گونهرعايت مفاد 

پيوست اين  6تا  1آورد كه عمليات اجرايي در سالهاي برنامه در جهت تحقق ارقام مندرج در جداول 
موده كه در اي جديد و غير منتظره تعريف ن اين ماده كليت اليحه برنامه را به گونه. »قانون قرار گيرد

به عبارت ديگر اندازه و ميزان و چگونگي اجراي سياستها . متون برنامه ريزي قبالً مشاهده نشده است
داند آنها را مشخص  يابد كه هر طور كه مصلحت مي شوند و دولت اختيار مي نامشخص تعربف مي

  .جود دارداگر چنين چيزي از اول مدنظر بوده است، چه احتياجي به طرح برنامه و. نمايد
اندازه قدمهاي اجرايي به طور منسجم با اهداف مطابقت   هاي قبل عليرغم اين كه در برنامه

  .نداشت ولي به طور صوري در متن آورده شده بود

  هنوز توجه به بخش تقاضا است تا عرضه
. براي ايجاد تحرك در اقتصاد ايران بايد توجه را به افزايش انگيزه توليد معطوف نماييم

أسفانه در دهه گذشته همواره تالش بر اين بوده كه فشارهاي مالي به بخش عرضه آورده شود تا به مت
بخش تقاضا، به عبارت ديگر توليد كننده هميشه تحت فشار بوده و كمكهاي مالي و غيرمالي به سمت 
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خص برنامه اول و دوم گرچه مالحظاتي در مورد رشد عرضه باال. شده است مصرف كننده معطوف مي
اند ولي كافي نبوده و در برنامه سوم اين موضوع با شكل ديگري طرح  در بخش خصوصي داشته

بينيم كه عمل تخصيص يارانه برعكس اتفاق افتاده  در برخي قسمتها مثالً قسمت يارانه مي. گردد مي
شيميايي به كلي  هاي سموم دفع آفات نباتي و كود هاي توليدي همانند يارانه اين معني كه يارانه  است به

هاي نفتي و رسيدن آن  افزايش قيمت فرآوده. گردند هاي مصرفي مطرح مي نهاولي يار شوند حذف مي
شود ولي افزايش قيمت تضميني خريد محصوالت  تا سطح ميانگين نرخهاي خليج فارس پيش بيني مي

حتي . گردد مطرح نمي كشاورزي به حد ميانگين قيمت آن در كشورهاي همسايه يا قيمتهاي بين المللي
به آن اشاره  103هايي در نظر گرفته شده است كه در ماده  در مورد استفاده از آب كشاورزي هزينه

ولي همچنان سياستهايي در مورد نرخ  هبه ميان آمدصحبت از تقويت بخش خصوصي . شده است
ه در جهت كاهش شود و حمايتي از توليد كنند گذاري و قيمت گذاري كاالها در نظر گرفته مي

  .گردد هاي توليد نظير كاهش سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي مطرح نمي هزينه
رسد جهت بهبود شرايط اقتصادي كشور اساساً بايد بخش عرضه حمايت  اين گونه به نظر مي

ز بخش تقاضا و مصرف و الزمه آن عبارت از برداشتن موانع بخش عرضه و استفاده ا نهشود 
  .جوش اقتصادي استدمكانيزمهاي خو

  برخي شعارهاي سياسي
به عبارت . هاي گذشته برخي سياستهاي ارايه شده در برنامه سوم شعارگونه هستند همانند برنامه
اين   توان به مي برنامهگرچه كم و بيش در متن . تواند به راحتي قابل حصول نباشند ديگر اين اهداف مي

جهت حصول  96ماده  11مثالً در فصل . توان اشاره نمود چند مورد خاص ميبرد ولي به  موضوعات پي
توسعه در علوم و فن آوري نام وزرات فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري 

شوند كه همانند ريختن آب در چاهي است  يابد و مقرراتي براي گسترش تحقيقات مطرح مي تغيير مي
و تا وقتي كه خود چاه آب ندهد با ريختن آب درون چاه، چاه آبدار  يده استكه هنوز به آب نرس

شود كه در مقابل نفوذ وزارت پست و  پست و مخابرات غيردولتي مطرح مي 16در فصل . شود نمي
كند كه اجراي آن قابل  هاي موازي و مستقل پستي و مخابراتي را توصيه مي تلگراف و تلفن ايجاد شبكه

ايجاد شركتهاي مشترك راه آهن   به وزارت راه و ترابري اجازه 126ماده  17فصل  در. تأمل است
شود تا بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و  و بخش غيردولتي مطرح مي  جمهوري اسالمي

مسافر، تعمير و نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به بخش خصوصي واگذار 
. مديريت حمل و نقل بار و مسافر در ناوگان حمل و نقل ريلي به صورت غيرمتمركز اداره شود تا نمايد
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اجازه توسعه واحدهاي آموزش عالي آورده شده است در صورتي كه عمالً مراكز  150در بند هـ ماده 
ند و از هاي دولتي منتقل شد آموزش عالي غيردولتي در سالهاي گذشته بسته و دانشجويان آن به دانشگاه

پيچيدگيهاي گزينشي زياد برخوردار است كه عمالً اين سياست را  زطرفي ضوابط اعطاي مجوز ا
 106در ماده . اين مسأله در مورد سياست توسعه مدارس غير انتفاعي نيز صادق است. نمايد متوقف مي

منابع و  مهبرناآمده است كه براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در 
تأمين ماشين آالت و ادوات  :عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويت زير مورد نظر قرار خواهد گرفت

  .كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون
توضيح همه شود كه  بسيار مشاهده مي برنامهاين گونه اهداف و سياست گذاريها در البالي متن 

  .شد هدآنان باعث خستگي خوا

  عدم تمركز
هاي گذشته  در اليحه برنامه سوم از نظام درآمد ـ هزينه استان گفتگو شده است كه در برنامه

رسد كه تمركز در اين  ديده نشده عليرغم محاسن زياد عدم تمركز در سيستمهاي مديريتي به نظر مي
سيستم طرح شده از ابهامات زيادي . نمايد ه آن را مطرح ميباشد كه اليح بخش بهتر از عدم تمركز مي

هاي همان استان شود  كه درآمد استان بايد صرف تأمين هزينه يلئبرخوردار است باالخص در مسا
براي مثال استان كمتر توسعه . نمايد ابهامات زيادي را در بروز و شدت عدم تعادلهاي استاني ايجاد مي

خواهند كرد نظير چهارمحال بختياري و كهكيلويه و بوير احمد و در عوض يافته وضعيت بدتري پيدا 
طرح ستادهاي . توسعه بيشتر به سمت استانهاي برخوردار همانند اصفهان سمت و سو خواهد گرفت

اين ستاد در استانها طرح شد ولي عمالً  1361درآمد استان نيز موضوع جديدي نيست عمالً در سال 
  .و پس از مدتي فراموش گرديدتوفيق چنداني نيافت 
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  ويژگيهاي نو و نقاط قوت برنامه سوم

  
  مقدمه 

برنامه سوم در شرايطي ارايه شده است كه اقتصاد كشور از لحاظ شرايط كلي در وضعيت 
برد و از طرفي اوضاع سياسي كشور بر شدت معضالت اجتماعي و اقتصادي  چندان مطلوبي به سر نمي

و روشهايي كه بتواند كشور را از اين مرحله خارج سازد بسيار  ها ايده  ه طوري كه ارايهنيز افزوده است ب
باشد از نقاط قوت و ضعف  به طور كلي برنامه سوم كه تالشي در اين زمينه مي. باشد ضروري و الزم مي

ود در ش شمارش نقاط ضعف و مسايل و ابهاماتي كلي كه در برنامه مشاهده مي. زيادي برخوردار است
اينجا سعي ما بر اين است كه تا حدودي موارد مثبت و ويژگيهاي جديد . مقاالت ديگر ارايه گرديد

  .مطروحه در برنامه را مورد مداقه قرار دهيم

  صراحت برخورد با سياست سامان دهي شركتهاي دولتي
ل دوم فص. يكي از نكات مثبت برنامه سوم مورد نظر قرار دادن وضعيت شركتهاي دولتي است
شايد . دهد برنامه سوم اختيارات وسيعي را در اين موضوع به هيأت وزيران و هيأتهاي عالي واگذاري مي

علت اين موضوع نداشتن برنامه تفصيلي در اين باب است كه نحوه برخورد با تك تك شركتهاي 
از اختيارات در  دولتي را معين كند ولي به هر حال چنانچه هيأت دولت و هيأت عالي واگذاري بتواند

توان اميد داشت كه از اين طريق بتوان حجم بخش  نظر گرفته شده به نحو احسن استفاده نمايد مي
يست ولي در مقايسه با نبه هر حال گرچه برنامه حاوي نكات ريز اين سياست . را كاهش داد يدولت
  .باشد هاي قبل قدم مثبتي مي برنامه

ي جديد فقط با تصويب مجلس شورا و محدود كردن ايجاد محدوديت تشكيل شركتهاي دولت
شركتهاي دولتي از انجام هرگونه فعاليت تجاري كه در اساسنامه آنها پيش بيني نشده باشد از نقاط مثبت 

  .باشد برنامه سوم مي

  لغو انحصارات و رفع محدوديتها و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي
يم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي يكي از موارد مورد توجه برنامه سوم تنظ

 ي و شبه دولتياز عمده معضالت اقتصاد كشور وجود انحصارات بزرگ و با نفوذ بخش دولت. باشد مي
در مقابل فعاليت بخش خصوصي است كه عمالً قدرت تحرك و فعاليت بخش خصوصي را كاهش 
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اري برخي از فعاليتهاي بخش دولتي به دهد، چنانچه بتوان با كوچك كردن حجم دولت و واگذ مي
در جهت رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي   بخش غير دولتي و حذف انحصارات از اين طريق قدمي

اين موضوع از   البته. هاي مربوطه را داشت توان انتظار رونق فعاليتهاي اقتصادي در زمينه برداشت مي
ستند ني اجراحصارات دولتي در زيربناها به راحتي قابل اي برخوردار است مثالً لغو ان ويژگيهاي عديده

برنامه در مورد اشتغال بخشهاي  4فصل  31براي مثال موضوع ماده . بلكه گاهاً به مصلحت هم نيست
باشد  حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني در خصوص امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن مي

ولي لغو انحصاراتي . ل ريلي را به صورت غيرمتمركز اداره نمودتوان حمل و نقنرسد  كه به نظر نمي
. شود در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات بسيار مثبت ارزيابي مي 32نظير موضوع ماده 

در مورد انجام فعاليتهاي مربوط به عمليات پااليش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و  34موضوع ماده 
شود و اين فقط در صورتي است كه مجدداً اين  ي و فرعي آن بسيار مثبت ارزيابي ميهاي اصل فرآورده

لغو انحصارات نفتي سبب ايجاد بخش انحصارات جديد افراد با نفوذ دولتي كه هم اكنون بر بخش نفت 
  .از طريق اعمال نفوذ دولتي تسلط كامل دارند نشود

اتي را كه بموجب مقررات و انحصار تانمايد  دولت را مكلف مي 4فصل  36ماده 
اين . اند طي مدت يك سال لغو كند دستورالعملهاي دولتي و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده

هاي اقتصادي سبب حصول  سياست در صورت اعمال فراگير و توسعه و بسط آن به همه حوزه
  .بهبوديهاي زيادي در اقتصاد كشور خواهد شد

ماده . دهد هاي برق را به بخش خصوصي مي اجازه تأسيس نيروگاه 15فصل  120بند ب ماده 
هاي غير مادر در  مجوز ايجاد و بهره برداري براي بخش غيردولتي در زمينه شبكه 16از فصل  122

سياستهايي از اين دست . نمايد هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي را صادر مي بخش مخابرات، شبكه
  .ز اهميت استئخش خصوصي در اقتصاد شود بسيار حاكه سبب ترغيب فعاليت ب

در اين ماده آمده است كه تنظيم بازار . اشاره نمود 113توان به ماده  از جمله رفع محدوديتها مي
گردد و صدور كليه كاالها و خدمات به جز اشياء عتيقه و ميراث  داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي

به حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست داشته باشد و يا نباتي كه جن  فرهنگي و اقالم دامي
اجراي اين . كند مجاز خواهد بود كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي

  .تواند بسياري از محدوديتهاي صادرات را از جلوي پاي صادر كنندگان بردارد سياست مي

  قدمهايي در جهت شفافيت سيستم

 نشود كه توجهاتي در برخي از موارد به شفاف نمود ني در برنامه سوم مالحظه ميبه طور ضم
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اين ماده   گرچه. اشاره نمود 5صل فاز  48ماده  توان به براي مثال در اين موضوع مي. سيستمها شده است
شود ولي در بلند مدت اثرات مثبتي را خواهد  خود سبب ايجاد تكانهاي هزينه در بخش كشاورزي مي

هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر پيش بيني شده در عوض  حذف يارانه نهاده 48در ماده . اشتد
افزايش قيمت خريد تضميني محصوالت  رايآن، منابع حاصل يا پس انداز ناشي از اين سياست را ب

  .اساسي كشاورزي و حمايت از توليد اين محصوالت در نظر گرفته است
اين  . تحت عنوان نظام مالياتي و بودجه است 7از فصل  56ه ماده از موارد ديگر در اين زمين

ها، سازمانها،  رتخانهاكليه تخفيفها، ترجيحات و معافيتهاي حقوق گمركي وز 1379ماده از سال 
مؤسسات دولتي، شركتها، نهادهاي انقالبي و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است را 

تواند موجب شفافيت بيشتر در زمينه مورد نظر شود و از نقاط مثبت  مي ن سياستاي. نمايد ملغي مي
وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف  57در همين فصل بند ب ماده . شود برنامه سوم محسوب مي

اندازي نظام جامع ماليات كشور اقدام كرده و  نمايد كه طي سه سال اول برنامه نسبت به طراحي و راه مي
گردآوري و پردازش اطالعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش  با

اين سياست اجرا شود بسياري از   چنانچه. خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد
تواند ايجاد  ميز نياين اقدام شفافيت نظام مالياتي را . مسايل مالياتي كشور در كنار آن حل خواهد شد

در بخش سياستهاي پولي و ارزي تقريباً سياستهاي اعالم شده از سبك و سياق قبل برخوردار . نمايد
باشد در  توان اشاره نمود كه در جهت شفاف نمودن سيستم مي مي 82ولي به مورد بند ب ماده . است

ه هرشكل پرداخت يارانه نرخ اين بند آمده است كه حمايتهاي دولت از بخشها و فعاليتهاي مختلف ب
. هاي ساالنه انجام خواهد شد بودجه چارچوبسود، اعتبارات ترجيحي و قبول تضمين بازپرداخت در 

شوند از سياستهاي  به عبارت ديگر سياستهاي حمايت دولت از بخشها كه از سياستهاي مالي تلقي مي
ر سيستم بانكي در مورد كم كردن پولي مجزا گشته و ديگر دولت حق دخل و تصرف و اعمال فشار ب

چنانچه مايل به كاستن از سود تسهيالت در  .نرخهاي سود در موارد مورد نظر خود را نخواهد داشت
اين سياست بسيار . به التفاوت آن را بدهد امور خاصي از سرمايه گذاريهاي خاصي باشد بايد خود ما

  .ر اقتصاد كشور ايجاد نمايدتواند د مفيد خواهد بود و اثرات بسيار مثبتي را مي

  توجه به عدم تمركز

هاي ايران و سياستهاي اصالحي ذكر شده ولي عمالً تا ارائه  يكي از مباحثي كه در متون برنامه
برنامه  8فصل . برنامه سوم صحبت از اجراي آن نشده است بحث عدم تمركز در اداره امور كشور است

هامات بگرچه نحوه طرح اين بحث در برنامه ا. بيني نموده استسوم نظام درآمد ـ هزينه استان را پيش 
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  خورد معذالك به عنوان قدمي اي در آن به چشم مي زيادي را فراهم نموده و مسايل و مشكالت عديده
باشد كه از پيشنهادهاي جديد برنامه  در جهت اجراي سياستهاي تمركز زدايي در اداره امور كشور مي

نچه بتوان نقاط ضعف اين نظام را باالخص از لحاظ تأمين و تخصيص درآمد و چنا. شود سوم تلقي مي
  .توان آن را به عنوان وجه مثبتي از برنامه سوم تلقي كرد هزينه استان برطرف نمود مي

  صراحت توجه به بازارهاي مالي

. يكي از ضعفهاي مهم بخش مالي ايران ضعف بازارهاي غيرمتشكل و متشكل مالي است
يكي از موارد مورد توجه برنامه . رمايه گذاري نيازمند بسترهاي مالي مجهزي در كشور استتقويت س

گرچه اساساً با اين مقوله در برنامه سوم خيلي قوي برخورد . باشد سوم سامان دهي بازارهاي مالي مي
انجام داد  هاي بازار سرمايه و تجارت بدون كاغذ از طريق نشده است و ايجاد نظامهاي حقوقي در زمينه

توان آن را در زمره نكات مثبت  اند ولي مي اي كافي مطرح نشده و ستد الكترونيكي به صورت مجموعه
  . در نظر گرفت به اميد اين كه در مراحل بعدي بتوان به تشكل و رونق بازارهاي مالي رسيد
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  امنيت اقتصادي در برنامه سوم

  
توان آن را در يك نوشتار بررسي  مباحثي است كه به راحتي نميمقوله امنيت اقتصادي يكي از 

، و فرهنگي  زيرا اين پديده انعكاسي از رفتارهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي. نمود
بدين ترتيب به . شود آحاد مختلف مسؤولين و ساير افراد كه هيچ گونه مسؤوليت اداري نيز ندارند مي

. هاي متعارف طرح و ايجاد نمود د فضاي امن از لحاظ اقتصادي را در قالب برنامهتوان ايجا راحتي نمي
اي تغيير داد كه نهايتاً هر چيزي در جاي خود قرار گيرد  بلكه بايد شرايط كشور را در طول زمان به گونه

الت ماعي در روند تحوت، فرهنگي و اج هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و كل امور كشور از جنبه
اين وضعيت با ثبات و   چنانچه. با ثبات خود قرار گيرند كه با قواعد طبيعي حاكم بر آنها مطابقت دارد

  .توان انتظار داشت كه فضاي امن اقتصادي ايجاد خواهد شد ايجاد شود مي يمنطبق با قانونمنديهاي طبيع
كه مقوله امنيت اقتصادي اين موضوع پي برد   توان به علي رغم اين موضوع با بررسي برنامه مي

ه طراحان برنامه سوم بوده است گرچه در برنامه به طور صريح اين قاز مواردي است كه مورد عال
بينيم كه صراحتاً به حفظ امنيت سرمايه  موضوع مورد بحث واقع نشده است ولي در پيوست آن مي

هاي قانوني و  ناشي از راهگذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي 
ساير سياستهاي كلي و رهنمودهاي اساسي كه در اين . شود از فصل اول اشاره مي 10مشروع در بند 

اي هستند كه اجراي آنها و رسيدن به اهدافي كه در ضمن آنها  شوند غالباً به گونه پيوست مطرح مي
ولي اشكال اساسي دراين . ي سوق دهدتر اقتصاد تواند اقتصاد را به سمت شرايط امن آمده است مي

بايست براي هر  به عبارت ديگر مي. اند اين گونه رهنمودهاي كلي بيان اجرايي در برنامه نيافته  است كه
شد تا با اجراي آن سياستها و  كدام از اين رهنمودها ابزارهاي اجرايي و قانوني در متن برنامه تعريف مي

كه اشاره بر  15براي مثال رهنمود بند . گرديد نظر دست يافتني مي بوسيله آن ابزار عمالً هدف مورد
رعايت دقيق منابع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي دارد يا 

كنند احتياج به بسترهاي تشريحي قانوني در  برخي بندهاي ديگر كه رهنمودهايي در اين زمينه عنوان مي
ه دارندكه عمالً پس از تصويب بتواند مورد استفاده اجرايي داشته باشد و بتواند هدف را از متن برنام

  .حرف به عمل برساند
و اجتماعي و سياسي، ) 2فصل (، فرهنگي )1فصل (اكثر سياستهاي كلي در زمينه اقتصادي 

از قسمت . كال متأثرندكه در پيوست برنامه سوم مطرح هستند غالباً از همين اش) 3فصل (دفاعي و امنيتي 
در متن برنامه . توان استنباط كرد رهنمودهاي كلي برنامه در پيوست برنامه سوم نيز همين موضوع را مي
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توان اين موضوع را برداشت كرد كه در پشت ذهن طراحان اين برنامه توجه به امنيت اقتصادي به  مي
وق دادن اقتصاد به شرايطي كه بخش معني اصالح ساختار اقتصادي و اجتماعي و اداري كشور و س

خصوصي در آن فعال تر و بخش دولتي از قدرت انحصار كمتري برخوردار و مداخله دولت در امور 
قيمت گذاري كاالها و خدمات كمتر و نظامهاي اجرايي كاراتر و شفاف تر و سياستهاي پولي و ارزي و 

اين تمهيدات براي تأمين امنيت   رسد كه يولي به هر حال به نظر نم. باشد مالي روشن تر است، مي
اي تر و  شهيرسد اصالح ساختار اقتصاد در ايران خيلي بايد ر زيرا به نظر مي. اقتصادي كفايت نمايد

علت اين امر را شايد در استمرار . عميق تر مد نظر قرار بگيرد تا بتواند به هدف خود نزديك تر شود
به مدت دو دهه در اثر شرايط مختلف سياست گذاريها عمالً سبب ناكاراييهاي مختلف در نظام ديد كه 

 فقطتوان آثار آنان را از بين برد بلكه  ايجاد وضعيتي شده است كه با اعمال سياستهاي تلويحي نمي
  .تواند اثرات سياستهاي گذشته را محو نمايد ها مي اي در بسياري از زمينه جرح و تحول اساسي و پايه
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  برنامه سومدر اصالح ساختار اداري و مديريت 

  

  مقدمه
در . اصالح ساختار اداري و مديريت اليحه برنامه سوم تحت عنوان سه ماده پيشنهاد شده است

ماده اول هدف تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت، سازمان دهي، و ساختار اداره 
هاي اجرايي  وري دستگاه وشها، مديريت منابع انساني، مقررات و افزايش بهرهامور كشور، سيستمها و ر

اين هدف با پيشنهاد شوراي عالي اداري كه در جهت رسيدن به اهداف   بيان شده و روش رسيدن به
ماده دوم هدف ايجاد هماهنگي و جلوگيري از . گيري نمايد در اين ماده بيان شده است فوق تصميم

نظارتي و كاستن از فعاليتهاي موازي و غيرالزم در امور نظارت و بازرسي را طرح  تداخل نهادهاي
ماده سوم . نمايد اين هدف شوراي عالي نظارت و بازرسي را پيشنهاد مي  يدن بهسنمايد و جهت ر مي

و سازمان . دهد هاي اجرايي را مدنظر قرار مي هدف بهينه سازي و اصالح تركيب نيروي انساني دستگاه
نمايد تا برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را تدوين نمايد به  را مكلف مي  مور اداري و استخداميا

  .درصد نسبت به آغاز برنامه كمتر باشد 5طوري كه در پايان برنامه سوم تعداد كل كاركنان دولت 
گي هستند يا ه شده اهداف مناسب و هماهنئيا اهداف اراآ  اين نيست كه  هدف ما در اين مقاله

يا اينكه شوراهاي مشخص شده از لحاظ تركيب اعضا از اعضاي مناسبي تشكيل خواهند شد يا . خير
رح برنامه سوم به ط .له را تا حدودي ارزيابي كنيمئبلكه سعي بر اين خواهيم داشت كه كليت مس .خير

تر به يك پيش نويس ريزي باشد ولي بيش تواند يك نگرش جديد به روش برنامه صورت فعلي گرچه مي
منظور از پيش نويس داخلي اين است كه آراء مختلف جمع . سند برنامه كباشد تا ي داخلي شبيه مي

آوري و خالصه و دسته بندي شده تا براي شروع كار در نهادي چون سازمان برنامه و بودجه مورد 
اسي در آن سازمان را هاي كارشن استفاده واقع شود و اين پيش نويس نحوه تقسيم كار بين گروه

متقاعد كننده به هر حال نگرش طرح شده طراحي برنامه از لحاظ متدلوژي برنامه ريزي . مشخص نمايد
رفع  رايطرح شوراها و كانالهاي قانوني و اجرايي ب ،هاي مختلف جمع آوري ديدگاه. رسد به نظر نمي
وقتي كه  ،قدمهاي آخر برنامه باشدتلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور عمالً بايد از خمعضالت م
ل از لحاظ مراحل مختلف برنامه ريزي تحليل و ارزيابي شده باشد، بحث چگونگي مراحل ئهمه مسا

توان به  برنامه ريزي بسيار وسيع است و بررسي آن در اين مقاله كوتاه به راحتي قابل انجام نيست و مي
  .باشند مراجعه نمود متون مربوطه در اين زمينه كه بسيار زياد هم مي
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ه يك سري ئارا. بحث ما در مورد خيلي از مسايل مطرح نشده در اليحه برنامه سوم است
كند و مسلماً تشكيل سه شورا از افرادي كه  اهداف هرچند متعالي براي اجراي يك برنامه كفايت نمي

راها از قدرت اجرايي هرچند اعضاي اين شو. تواند مسايل را حل كند هاي فراواني دارند نمي مشغله
زيادي برخوردار باشند، اين شوراها وظايفي كم و بيش مشابه با وظايف مطروحه در حال حاضر نيز در 

حال . دهند سيستم اجرايي كشور وجود دارند و همچنان وظايف خود را در حداقل كارايي انجام مي
اي در  وظايف چه اثر عمدهدر ساختار اعضاء و شرح   تعريف جديد اين شوراها با تغييرات كمي

  رسد كه حتي به نظر مي. وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور خواهد داشت بسيار مبهم است
  .نتواند قدم جديد و مثبتي در حل معضالت كشور بردارد  يد از شوراها عمالًداين تعريف ج

  ريزي مراحل برنامه
كرد حتماً  برنامه ريزي را دنبال مي  ژي علميچنانچه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه يك متدولو

  :كرديم بايست مالحظه مي را پس از انجام مراحل زير مي برنامه سومپيشنهاد 
  .تعيين استراتژي ملي توسعه .1
  .تعيين اهداف بلند مدت كالن .2
  .تعيين اهداف ميان مدت كالن .3
  .تعيين اهداف ميان مدت بخشي .4
  .ه اهداف ميان مدت بخشيتعيين ميزان منابع مختلف براي رسيدن ب .5
  .روشهاي رسيدن به اهداف فوق .6
  .بهينه كردن منابع و تأمين كسري آن جهت رسيدن به اهداف و ميزان منابع مشخص شده .7
  .پيشنهاد اليحه قانوني جهت بستر گشايي شروع فعاليتها بر اساس برنامه .8

هاي مشخص براي برنامه توان به پيشنهاد مي به عبارت ديگر بعد از طي پياپي مراحل فوق عمالً
برخوردار نخواهد بود و الزم ادي شبيه به موارد مطروحه از انسجام فرسيد در غير اين صورت پيشنهاد م

  .تا اسناد برنامهخواهد بود پيشنهاد مطروحه به صورت جمع آوري آراء و نظرات اجرايي 
هاي اول  و عملكرد برنامهمالحظات ناشي از ارزيابي به دليل شايد طرح برنامه بدين شكل بيشتر 

هاي اول و دوم نقش چنداني در تجهيز و استفاده از  و دوم بوده است كه عمالً مشاهده شد كه برنامه
  .اند نداشتهرا منابع در كشور 

بايست در  بيشتر اين بود كه تصميماتي كه در شوراهاي پيشنهاد شده مي برنامه سومتوقع از 
براي حل مسائل اينكه اليحه شوراهاي مختلف را   و پيشنهاد شده باشد نهتحليل   آينده گرفته شود قبالً



 كالن اقتصادي هايمسائل سياستگذاري    208

 

را بررسي نمايند و از ابتدا شروع به استخراج سياستهاي اجرايي  اتموضوع از ابتدامعين كرده باشد تا 
به عبارت ديگر اين وظيفه كه به عهده سازمان برنامه و بودجه بوده عمالً به عهده شوراهاي . نمايند
  . ف گذاشته شده تا آنها مسايل را تحليل، بررسي و در مورد راه حل آنها اتخاذ تصميم نمايندمختل

شوراهاي مطروحه شروع به كار كنند و در مراحل اجراي برنامه حاال بايد منتظر باشيم كه 
هد اين خود موجب اتالف زمان بيشتري خوا  مسايل را بررسي نمايند و در مورد آنها راه حل بيابند كه

هاي توليدي از  مخصوصاً در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه هر روز خبر تعطيلي يا ورشكستگي بنگاه. ودب
  .رسد گوشه و كنار مي

هاي زير بايد  در ماده اول آمده است هدف تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در زمينه
  :صورت گيرد 
 تشكيالت  
 سازمان دهي و ساختار اداره امور كشور  
 مها و روشهاسيست  
 مديريت منابع انساني  
 هاي اجرايي مقررات و افزايش بهره وري دستگاه  

حال سؤال اين است كه چه سياست اجرايي در مورد نحوه برخورد با موارد فوق طرح ريزي 
به عبارت ديگر در بخش تشكيالت، برنامه سوم چه كار خواهد كرد، سازمان دهي مجدد و . شده است

امور كشور چيست، روشها چگونه اصالح و تصحيح خواهد شد، مديريت منابع  ساختار جديد اداره
هاي اجرايي چگونه اصالح  وري دستگاه شود و مقررات و افزايش بهره انساني چگونه بهسازي مي

  خواهد شد و اصالحات آن چيست؟
نيست ها مشخص  به عبارت ديگر سياستهاي عملي و اجرايي پيشنهادي برنامه سوم در اين زمينه

اعالم اين . و علي رغم متعالي بودن اهداف هيچ گونه سياست اجرايي براي آنها پيشنهاد نشده است
تواند مشكلي از مشكالت كشور را  نمي  ه سياستهاي اجرايي آنها عمالًئمطلب به خودي خود و بدون ارا

ر مالحظه كرديم ولي همان طور كه در دو برنامه اول و دوم نظاير اين اهداف را بسيا. برطرف نمايد
 .چون سياستهاي اجرايي آنان مشخص نشده بود عمالً در دو برنامه اخير اصالح و بهبودي مشاهده نشد

ي بايد حداقل يك ابزار سياستي مشخص داشته تهاي سياستگذاري هر هدف سياس زيرا بر اساس نظريه
سياستي اجرايي  هايرامتأسفانه ابز در برنامه سوم. باشد تا بتوان با اجراي آن به هدف مورد نظر رسيد

  .باشد گيري شوراهاي تعريف شده مي و اتخاذ ابزارهاي سياستي منوط به تصميم اند تعريف نشده
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در مورد ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تداخل نهادهاي نظارتي موضوع ماده دوم و هم چنين 
وضوع ماده سوم نيز همين ايراد وارد به هاي اجرايي م بهينه سازي و اصالح تركيب نيروي انساني دستگاه

  .آيد نظر مي
و تبديل آن به يك  برنامهرسد كه بازنگري در  با توجه به موارد مطروحه در فوق به نظر مي

مشيهاي مشخص همراه با سياستهاي اجرايي مشخص تا حد پيشنهاد لوايح قانوني  كه خطپيشنهادي 
در غير اين صورت . رسد باشد ضروري به نظر مي ريزتر كه حاوي نكات ريز اجرايي برنامه سوم

  .شودالح شرايط ساختاري مديريت و اداره كشور صتوان انتظار داشت كه برنامه سوم منجر به ا نمي
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  نظام درآمد ـ هزينه استان در برنامه سوم

  
ديريت امور كشور يكي از ويژگيهايي كه در برنامه سوم مطرح است توجه به عدم تمركز در م

به طور كلي نظامهاي غير متمركز ازمحسنات بسيار . باشد از طريق اعمال نظام درآمد ـ هزينه استان مي
پسندند ولي ويژگيهاي خاص اداره  زيادي برخوردار هستند كه اغلب انديشمندان علوم اداره آن را مي

رشهاي عدم تمركز در مديريت امور تواند الاقل در همه موارد سبب موفقيت كليه نگ امور كشور نمي
تفويض   توان به تفويض اجرا يا هزينه نمودن اعتبارات، از مباحث عمده در تفويض اداره امور مي. شود

گيري در مسايل استاني و مباحث استقالل مالي اجزا ريزتر از لحاظ نحوه كسب درآمد و  اختيار تصميم
اي كاهش نظارت دولت مركزي بر نحوه انجام امور نيز از در نتيجه هزينه نمودن آن اشاره نمود و بحثه

  .مباحث عمده در اين بخش است
توان مسايل عمده و حساسي را به استثناي موارد  از لحاظ تفويض اجرا به استانها قاعدتاً نمي

به عبارت ديگر از اين بابت به جز در مواردي كه استانها در زمينه سرمايه گذاريهاي . خاص بر شمرد
هاي ملي از امكانات كافي فني و اجرايي برخوردار نيستند در ظاهر  ولتي بزرگ تحت عناوين پروژهد

البته جزئيات اين مسأله قابل بررسي است و اين موضوع . تواند باشد باقي امور اجرايي قابل تفويض مي
ي است كه گيري در مسايل استاني يكي از بسترهاي خوب تفويض اختيار تصميم. قطعي و كلي نيست

منابع اعتباري مشخص شده  چارچوبتواند استانها را از لحاظ دخالت در سرنوشت استان الاقل در  مي
به عبارت ديگر دست اندركاران امور استان با توجه به لمس بهتر . توسط دولت مركزي ترقي دهد

اين موضوع . قدام نمايندتوانند در رفع آنها و بهبود شرايط استان ا مسايل و مشكالت منطقه خود بهتر مي
تواند به حل همه مشكالت  تواند باشد زيرا با امكانات موجود در استان در همه موارد نمي هم مطلق نمي
به عبارت ديگر رفع خيلي از مسايل نيازمند كمكهاي مختلف فني، اجرايي و مالي برون . استان فايق آيد

  .طلبد استاني است كه كمك دولت مركزي را مي
شود ولي اين موضوع  ستقالل مالي استان از مهم ترين ويژگيهاي تمركز زدايي تلقي ميبحث ا
اي خاصي از لحاظ منابع درآمدي استان در رابطه با خود و در رابطه با كل كشور ه نيازمند ويژگي

 رسد شرايط فعلي كشور و تقسيم بندي موجود آن زمينه مناسبي را از به طور كلي به نظر نمي. باشد مي
از لحاظ وسعت جغرافيايي استانهايي بسيار بزرگ و . لحاظ تأمين منابع درآمدي استان مهيا كرده باشد

درصد از وسعت كشور را به خود  20استان خراسان در حدود . باشند استانهايي بسيار كوچك مي
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درصد از مساحت كشور را شامل  1اختصاص داده است ولي استان كهگيلويه و بويراحمد حدود 
نمايد ولي استان چهارمحال و  د نفت كشور را تأمين ميمدي استان خوزستان درآماز لحاظ درآ. شود مي

از لحاظ شرايط برخورداري و  .بختياري در تأمين منابع درآمدي حداقل معيشت در تنگنا قرار دارد
لوچستان بسيار عقب توسعه اقتصادي استان تهران و اصفهان بسيار برخوردار و استانهايي نظير سيستان و ب

از لحاظ جمعيت استان تهران يك چهارم جمعيت كشور را در بردارد ليكن استان ايالم . باشند مانده مي
اين تفاوتها و نا همگوني استانها در همه . حدود كمتر از يك درصد جمعيت كشور را سكني داده است

از لحاظ مراكز توليد و مصرف، قطبهاي  توان به اختالفات استانها براي مثال مي. ها مشهود است زمينه
ها، مجاورت با  صنعتي، نواحي حاصلخيز و نواحي خشك و كويري و نواحي حاشيه دريا و كوهپايه

، معادن و  مبادي ورود و خروج كاال و بازارهاي خارجي و ويژگيهاي فرهنگي، نژادي، سياسي، نظامي
ليست كامل . اشاره نمود …ها و ادر و فرودگاهنب ،ها گاهها، پااليش ها، نيروگاه زيربناها همانند شبكه راه

تواند موضوع كتب مختلف باشد كه در اين جا به همين  اين عدم تعادلهاي بين استانها و بيان آن خود مي
مين أبه نحوي در ت اگربه طور كلي مبناي درآمد استانها ويژگيهاي فوق است . شود مقدار اكتفا مي

شود مسلماً حركت به سمت رفع عدم تعادلهاي  بر مبناي درآمدهاي استان طرح  درآمدها و تعيين هزينه
استاني نخواهد بود و در بلند مدت با تمركز ثروت در مناطق خاص نقشه فضايي كشور به كلي 

  .دگرگون خواهد شد
 -برنامه سوم در مورد نظام درآمد 8با توجه به موارد مطرح شده و موارد مطروحه در فصل 

به عبارت ديگر حركت در . نمايد استان حركت به سمت جهتهاي مطرح شده بسيار مبهم ميهزينه 
ن اشكال پيش وتواند بد و تفويض مسايل اجرايي تا حدود زيادي مي ئيجهت عدم تمركز در امور اجرا

تواند تا حد زيادي سبب بهبود شرايط استان و  گيري مي حركت در جهت تفويض اختيار تصميم. رود
گردد ولي از لحاظ تأمين درآمدي استان، تخصيص آن و طرح قواعد  هاز بوروكراسي مربوط كاستن

هاي استاني و هم از محل  مختلف در مورد توزيع و تخصيص منابع درآمدي به استان هم از محل بودجه
هزينه بر مبناي درآمد براي . نمايد مي دبودجه ملي دولت مركزي نابساماني شرايط فعلي را تشدي

،  تواند مناسب باشد كه همگني كلي از لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي مي يرايطش
مورد استقرار ستادهاي درآمد  در 1360تجربيات سالهاي اول دهه . جغرافيايي و غيره وجود داشته باشد

برنامه سوم طرح و  اين ستاد مجدداً در  استاني در استانها نيز حاكي از اين عدم موفقيت بوده است كه
  .پيشنهاد شده است

به استثناي موارد كلي مطروح در فوق در همين فصل از برنامه پيشنهاد تشكيل شوراي 
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شود كه بايد اذعان داشت كه چنانچه مباحث درآمد استان را از آن  ريزي و توسعه استان مطرح مي برنامه
نمايد كه با  يزي استان را به ذهن متبادر ميحذف نماييم تا حدود زيادي همان ساختار شوراي برنامه ر

گيري كه براي  بسياري از اختيارات تصميم. شوند تفاوتهاي مختصري از لحاظ وظايف مجدداً طرح مي
گيريهايي قرار  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در برنامه مطرح شده عمالً جزو آن دسته از تصميم

توان به  اتخاذ آنها توان حل مشكالت مربوطه را ندارد براي مثال ميگيرد كه خود استان به تنهايي با  مي
تجهيز و ): م(در امور سياستهاي پولي كشور بند   تشويق و توسعه سرمايه گذاريهاي مردمي» ك«بند 

استقرار ): ع(توسعه منابع انساني بند ): س(سياستهاي پولي كشور بند  چارچوبجذب پس اندازها در 
ل اشتغال در سطح استان و موارد مشابه ئحل مسا :)ف(اعي ملي در سطح استان، بند نظام تأمين اجتم

  .اشاره نمود
مجدداً اين اختيار را از استانها  76گيري ماده  علي رغم تمام نكات مثبت عدم تمركز در تصميم

دسته از هاي عمراني آن  گذارد در اين ماده آمده است عناوين برنامه به عهده دولت مركزي مي و سلب
وظايف دولت كه نتايج كاركرد آن از محدوده استان فراتر نباشد وظايف استاني او بايد در قالب بودجه 

  .به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدو شود اعتبار استاني تأمين 
برنامه بر عدم تطبيق به هر حال با توجه به نكات كلي كه ذكر آن رفت و ابهامات موجود در 

رسد كه  مرز و حدود اختيارات استاني و ملي و ويژگيهاي ساختاري كشور از ابعاد مختلف به نظر مي
  .اين زمينه دارد ر بيشتري درهزينه استان احتياج به تعمق و تدب -طرح نظام درآمد
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  صادرات غيرنفتي در برنامه سوم

  
ن در سالهاي اخير روند باثباتي را نپيموده است و شايد يكي تركيب صادرات غير نفتي در ايرا

ل مربوط به صادرات از ئاز داليل اين امر را بتوان در وضع مقررات مختلف و تغيير آن در زمينه مسا
جمله محدوديتهاي صادراتي، نرخ ارز صادراتي، پيمان سپاري ارزي و قيمت گذاريها و ارزيابي 

براي اينكه سهم و ميزان صادرات برخي از كاالهاي . انين مرتبطه دانستو ساير قوي صادراتي اكااله
ه گرديده است كه آمار صادرات كاالهاي غير نفتي ئز نظر خواننده روشن شود جدول زير اراصادراتي ا

  .دهد را نشان مي 1376در سال 
  

  % سهم از صادرات غيرنفتي  )ميليون ريال(ارزش كاالهاي صادراتي
  5/43 7/1250 ي و كشاورزيكاالهاي سنت

 1/22 7/635  فرش     
 8/11 5/337 هاي تازه و خشك ميوه     
 6/9 5/277 ساير كاالهاي سنتي و كشاورزي     

  6/1 1/45 اني فلزيكهاي  كلوخه
  9/54 8/1579 كاالهاي صنعتي

 5/4 3/130 صابون ومواد شيميايي و پتروشيمي     
 5/3 6/102 كفش وملبوس و پارچه     
 4/2 9/70 بهداشتيومصالح ساختمانيسيمان، سنگ     
 8/7 1/225 مس، چدن، آهن و فوالد     
 3/5 1/152 هيدروكربورهاي گازي     
 9/30 4/891 ساير كاالهاي صنعتي     

  
ي سنتي و كشاورزي و ااين موضوع است كه تقريباً بخش كااله  جدول نشان دهندهاين بررسي 

اين سهمها را   در ميزان صادرات غيرنفتي به عهده دارند و چنانچه  اي صنعتي سهم نزديك به همكااله
با . مده است اين موضوع بهتر نيز ديده خواهد شدĤدر سالهاي قبل نيز بررسي كنيم كه در اين جدول ني
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ت غيرنفتي رسد كه در نظر گرفتن استراتژي مقدماتي خاصي جهت توسعه صادرا اين تفضيل به نظر مي
تواند به  كه تأميد بر صادرات كاالهاي سنتي و كشاورزي داشته باشد يا كاالهاي صنعتي اساساً نمي

تواند  هاي تقريباً يكساني را براي هر دو بخش ميعملكردراحتي مورد قبول واقع شود، زيرا آمار موجود 
  .ه دهدئارا

اين ابهامات بخش   ي است كهبرنامه سوم از بعد بخش تجارت خارجي شامل ابهامات زياد
ريز سياست گذاري در اين  در بخش صادرات غيرنفتي برنامه. شود صادرات غيرنفتي را نيز شامل مي

اي نظير نرخ ارز صادراتي، پيمان سپاري ارزي و به طور كلي  مسايل عمدهبا باالخص را بخش 
يدات ضمني و صريح در مورد كأه است لذا علي رغم تدقرار ندا رتباطسياستهاي ارزي مرتبط در ا

ميليارد دالر  35توان چگونگي رسيدن به هدف مطروحه كه حدود  افزايش صادرات غيرنفتي نمي
  .نمود پيش بينيباشد را  صادرات كاالهاي غير نفتي در طي سالهاي برنامه مي

وارداتي اي  برنامه سوم از استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه 112ماده 
نمايد و  مورد استفاده در توليد كاالهاي صادراتي پس از صدور محصوالت توليد شده صحبت مي

همچنين صادرات كاال و . معاف نموده است تشوند از پرداخت ماليا كاالها و خدماتي را كه صادر مي
راي صادرات كاال امتيازاتي كه ب خدمات را از اخذ هرگونه مجوز داخلي معاف نموده و كليه تشويقها و

تصريح نموده است كه تنظيم بازار داخلي  113ماده . داده است نيزوجود دارد به صادرات خدمات 
صادرات كليه كاالها و خدمات به استثناي اشياء عتيقه و ميراث  گردد و موجب ممنوعيت صدور نمي

ط زيست داشته باشد يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محي و  فرهنگي و اقالم دامي
  .نمايد؛ مجاز خواهد بود كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي

اي را حذف و  كند براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه دولت را موظف مي 114ماده 
  .نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اصالح نرخهاي معادل تعرفه اقدام كند

از اين دست عمالً سبب بهبود وضعيت صادرات كاالها و خدمات خواهد شد ولي  اقدام فوق
همان طور كه گفته شد تا سياستهاي عمده تر كه همان سياستهاي ارزي و نرخهاي ارز و پيمان سپاري 

  .توان منتظر تحوالت عمده در اين بخش بود شوند نمينارزي مشخص 
برنامه سوم مباحثي از توسعه بخشهاي صنعت و  به هرحال در بخش سياستها و رهنمودهاي كلي

از فصل  132شود كه زمينه صادرات را در هر دو بخش تقويت نمايد براي مثال بند  كشاورزي مطرح مي
رهنمود كلي برقراري ساختار انگيزشي مناسب و هدف دار حمايت و زمان دار مشوقهاي الزم در  9

و معادن كوچك، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي  سرمايه گذاري و توسعه صنعت گردشگري، صنايع
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در بخش كشاورزي را براي امكان گسترش مشاغل توليد براي كاربري بيشتر و سرمايه بري كمتر با 
نيز همگي  145تا  137نمايد يا بندهاي  هدف ايجاد اشتغال و كمك به توسعه صادرات را طرح مي

ولي طرح اين موارد همه به عنوان . شوند ي مي، خدمات، توليدات صنعتي و كشاورزهاشامل كاال
حتي در اين بندها و بندهاي . شود رهنمودهاي كلي است كه تبلور زيادي در متن برنامه از آنها ديده نمي

ارز با نرخ   ديگر اشاراتي به حفظ ثبات نرخ واقعي ارز مورد عمل صادرات از طريق تنظيم نرخ اسمي
شود ولي همان طور كه گفته شد در  كاالهاي صادراتي كشور نيز ميتورم با هدف حفظ قابليت رقابت 

  .خورد متن تبلوري از آن به چشم نمي
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  بررسي الگوي اقتصاد سنجي كالن برنامه سوم

  
  مقدمه

ها  برنامه  است كه براي تحليل كمي يالگوهاي اقتصاد سنجي كالن يكي از ابزارهاي الزم
وجود دارد الگوها پيچيدگي بسيار زيادي كه در طراحي اين گونه . تفاده قرار گيردتواند مورد اس مي

از طرفي وجود يك فرض قوي يا تصريح ناصحيح . ابزار توجه شود ناي  شود كه كمتر به غالباً سبب مي
شود كه الگو  يك معادله، يا فراموش نمودن و در نظر نگرفتن برخي ويژگيهاي رفتاري عمالً سبب مي

اين . ده بهينه سازيها و تحليل سناريوهاي مختلف و پيش بيني مقادير متغيرها در آينده برآيدهواند از عنت
ز مهمترين نكات در الگوهاي اقتصاد سنجي است كه به عبارتي خطاي تصريح كه از ابحث يكي 

الگوها از  باشد در دستگاه معادالت نامعلوم ترين و مهم ترين خطاها در تصريح معادالت رفتاري مي
اين موضوع   به واسطه. رساند يابد و به چرخه كل الگو آسيب مي ري مييك معادله به ساير معدالت تس

است كه سالها پس از ساخت يك الگوي اقتصاد سنجي همواره طراحان و سازندگان الگو آن را 
ختلف توسط الگو نمايند زيرا انجام شبيه سازيهاي مختلف و بررسي سناريوهاي م مقدماتي تلقي مي

ه يك پديده فراگير است و مختص لاين مسأ. دهد نقاط ضعف و قوت آن را در طول زمان بهتر نشان مي
ي و اجرايي در سراسر جهان با اين مهاي عل به الگو سازي براي اقتصاد ايران نيست بلكه تمام دستگاه

دهه  2ت متعدد و مختلفي در در ايران اين ويژگي حادتر نيز هست زيرا تحوال. موضوع درگير هستند
تاريخ اقتصادي ايران اتفاق افتاده است كه هر تحول و اتفاقي خود نيازمند تصريح و تبيين خاص الگوها 

در اين راستا سازمان برنامه و بودجه پس از تالش چندي اقدام به استفاده از يك الگوي . باشد مي
د كالن كشور در برنامه سوم توسعه نموداقتصا  ياقتصادسنجي كالن جهت پيش بيني تصوير كم .

كنند  اند به خوبي درك مي كساني كه خود در فرآيند طراحي و ساخت يك الگوي اقتصاد سنجي بوده
اين الگو براي شرايط   بي دارد باالخص كهئكه ساختن يك الگوي اقتصادسنجي چه مشكالت و مصا

گيرد تحول  آمارهاي آن مورد استفاده قرار ميطراحي شود كه در هر سال از دوره زماني كه  ياقتصاد
لذا، موارد مطروحه در اين بررسي نبايد سبب . اي اتفاق افتاده باشد خاصي يا وضع محدوديت ويژه

دلسردي  دست اندركاران الگوي به كار گرفته شده در برنامه سوم شود بلكه وجود نواقص زياد در اين 
اجتناب ناپذير است و انباشت تجربه در اين   ت آنها غالباًالگوها در چندين سال اول طراحي و ساخ

اي كه دست اندكاران اين الگوها از  نكته. وها سبب خواهد شد كه نهايتاً كيفيت الگوها بهبود يابدگال
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شود آن را به مثابه توليد  كنند اين است كه هرگاه يك الگوي اقتصاد سنجي كالن ساخته مي آن ياد مي
اين است كه   ه تا بلوغ آن سالها پرورش الزم است، به عبارت ديگر پيام اين مقدمهدانند ك طفلي مي

ه يك دوره گزارشات دست از آن بردارند ئمديران و كارشناسان دست اندركار اين الگوها نبايد با ارا
به  بلكه رسيدن به يك الگوي مناسب كه بتواند به عنوان ابزاري مناسب مورد استفاده واقع شود احتياج

از طرفي استفاده كنندگان از نتايج اين گونه الگوها نيز بايد اين موضوع را . تالش و زمان بيشتري دارد
دهند از  اين گونه الگوها در سالهاي اوليه عمر خود مي  در نظر داشته باشند كه ارقام و تحليلهايي كه

  .بر آنها قرار دادرا تصميم گيري توان مبنا و اساس  وثوق كافي برخوردار نيست و نمي

  معضالت آماري
  .است شامل موارد زير  49برنامه سومكالن در الگوي  مورد استفادهمهم ترين آمارهاي 

 حسابهاي ملي  
 آمارهاي پولي  
 آمارهاي مالي  
 آمار تراز پرداختها و بازرگاني خارجي  
 آمار شاخصهاي قيمت داخلي و خارجي  
 نرخهاي مختلف ارز  

ايران، سازمان برنامه و  آماري فوق بانك مركزي جمهوري اسالميهاي  اكثر منابع اصلي گروه
باشد كه برخي از آنها در مجموعه نرم افزار بانك اطالعاتي مؤسسه عالي  بودجه و مركز آمار ايران مي

و مورد استفاده الگوي برنامه سوم واقع . پژوهش در برنامه ريزي و توسعه نيز جمع آوري شده است
فوق گرچه از لحاظ بررسي روند تحوالت به صورت مقايسه بهبود يا بدتر شدن آمارهاي . اند شده

اي در استفاده از آنها براي  وضعيت تك تك اقالم اطالعاتي كاربرد بسياري دارند ولي اشكاالت عمده
هاي فوق را با تبيين  زيرا الگوهاي اقتصادسنجي عمالً گروه. الگوهاي اقتصاد سنجي كالن وجود دارد

ها بايد به اقالم درون  هر كدام از اقالم اين گروه  كند و نتيجتاً ت مختلف به هم متصل ميمعادال
در غير اين صورت الگو تحليلها و نتايج غير واقع . هاي ديگر همخواني و سازگاري داشته باشد گروه
  .اي به دست خواهد داد بينانه

                                                           
، معاونت امور )اقتصاد كالن كشور در برنامه سوم توسعه  پيش بيني تصوير كمي(ي كالن ساختار كلي الگوي اقتصادسنج 49

  .1378مهر . اقتصادي، دفتر اقتصاد كالن، سازمان برنامه و بودجه 
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ضمني مشكالت آمارها در به صورت  50در مجلدات و مستندات الگوي اقتصاد كالن ايران
شده مراجعه نمايد و  معرفيتواند براي جزئيات بيشتر به منابع  هاي فوق آمده است و خواننده مي گروه

  .كنيم اين موضوع به برخي موارد اكتفا مي  بهاشاره فقط جهت 

  حسابهاي مالي
ره حسابهاي بانك ارقام مورد استفاده از گروه حسابهاي ملي در الگوي برنامه سوم از منابع ادا

علي رغم نياز موجود به يكدست . ريزي استفاده شده است مركزي و نرم افزار مؤسسه پژوهش در برنامه
بودن آمار حسابهاي ملي از لحاظ سال پايه هنوز اداره حسابهاي ملي بانك مركزي موفق نشده است كه 

به . سال پايه يكسان تبديل كندتاكنون را به يك  1338آمار حسابهاي ملي از ابتداي دوره در سال 
گرچه . باشند مي 1361و برخي ديگر به سال پايه  1353 هايپعبارتي ديگر برخي از ارقام حسابها به سال 

توسط اداره آمارهاي اقتصادي  1376و  1369در سالهاي  هايپدو مرتبه تغيير سال  1361بعد از سال پايه 
سالها ملحوظ شده است ولي به دليل پرحجم بودن  معين شده و تغييرات محاسبات آماري در اين

اداره حسابهاي  1338-1377سال دوره  40محاسبات تبديل سال پايه در كل سري آمارها براي مدت 
چنانچه بخواهيم ارقام مورد استفاده الگو را با . ملي در انجام اين محاسبات توفيقي پيدا نكرده است

                                                           
  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  50
 جمهوري اسالمي بانك مركزيايران، سنجي كالن دالگوي اقتصا) 1375(بيدآباد بيژن، فرزين اربابي، فرانك بيدآباد  - 
  .ايران، ويرايش يكم، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي 
  بانك مركزي جمهوري اسالميايران، سنجي كالن دالگوي اقتصا) 1375(بيدآباد بيژن، فرزين اربابي، فرانك بيدآباد  - 

  .ايران، ويرايش دوم، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي
، مستندات اصلي الگو، اولسنجي كالن ايران، ويرايش سوم جلد دقتصاالگوي ا) 1375(بيدآباد بيژن، فرانك بيدآباد  - 

  .ايران  بانك مركزي جمهوري اسالمي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي
سنجي كالن ايران، ويرايش سوم جلد دوم، نتايج شبيه سازي و پيش دالگوي اقتصا) 1375(بيدآباد بيژن، فرانك بيدآباد  - 

  .ايران  بانك مركزي جمهوري اسالمي، ي و بانكيبيني الگو، مؤسسه تحقيقات پول
مؤسسه مستندات تفصيلي، سنجي كالن ايران، ويرايش چهارم، دالگوي اقتصا) 1375(بيدآباد بيژن، فرانك بيدآباد  - 

  .ايران  بانك مركزي جمهوري اسالمي، تحقيقات پولي و بانكي
، ايران، ويرايش چهارم، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي سنجي كالن دالگوي اقتصا) 1376(بيدآباد بيژن، فرانك بيدآباد  - 

  .ايران  بانك مركزي جمهوري اسالمي
ارايه شده به همايش مدل سازي براي  ،نييشبيه سازي و پيش ب: ، الگوي اقتصاد سنجي كالن ايران)1377(بيدآباد بيژن  - 

، ايران  مجرد، بانك مركزي جمهوري اسالمي اقتصاد ايران، گردآورنده محمد جعفرسازي چاپ شده در مدل . اقتصاد ايران
  .127-233 صفحات
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يم تا از ريز محاسبات تبديل اجزا ريز و بعد رسيدن به اقالم روش ضمني تبديل سال پايه يكسان نماي
براي مثال در اين دو روش . شود درشت تر احتراز نماييم خطاي بسيار زيادي در ارقام سرجمع ايجاد مي

تفاوت نرخهاي رشد آمارهاي توليد ناخالص داخلي در ايران كه از دو روش ريز محاسبات و تبديل 
اين اعداد به مثابه ورود دامنه . گيرد قرار مي –%15تا + %15آيند در فاصله  ميضمني سال پايه به دست 

كم يا زياد شدن يك درصد رشد توليد . خطا در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي خواهد بود 30%
توان اين  ناخالص داخلي براي اقتصاد ايران و تصميم گيران اقتصادي بسيار حائز اهميت است چگونه مي

  .ا را ناديده انگاشتدامنه خط
در مؤسسة براي رفع اين معضل گروهي كه در تدوين الگوي اقتصادسنجي كالن ايران 

بتواند  تدوين نمودند تامشغول كار بودند پس از چند سال تالش نرم افزاري تحقيقات پولي و بانكي 
  .ت نپذيرفتاين تالش در الگوي برنامه سوم صور. مشكل فوق را در حسابهاي ملي برطرف نمايند

  آمارهاي پولي
توان به  آمارهاي پولي به دليل ماهيت آن تا حدودي منسجم تر هستند ولي هنوز اين آمار را نمي

تبديل دارائيهاي راج نمود زيرا تعاريف به كار گرفته شده و نرخهاي خراحتي از منابع بانك مركزي است
و پيچيدگيهاي موجود در حسابهاي ذخيره نمايند  را با نرخ جداگانه تسعير مي  خارجي كه هر قلمي

تعهدات ارزي دولت و بدهيهاي خارجي و ارزيابي مجدد اقالم حساب سرمايه و ساير داراييها و 
عمالً محقق را ناگزير از موشكافي كردن در ريز ديگر و بخش دولتي و موارد   تعاريف دولت عمومي

  .نمايد اقالم اطالعاتي مي

  آمارهاي مالي
باشد داراي مشكالت خاص خود  هاي دولت مي لي كه متشكل از درآمدها و هزينهآمارهاي ما

گيرد آمار دولت با تعريف بودجه  به طور كلي آماري كه مورد استفاده الگوي برنامه سوم قرار مي. است
دولت در ايران چيزي حدود ربع تا ثلث بودجه   بودجه عمومي. باشد و نه بخش دولتي دولت مي  عمومي
دولت، بودجه اختصاصي، بودجه شركتهاي   بودجه كل كشور شامل بودجه عمومي. شور استكل ك

براي بررسي بخش دولت . باشد دولتي، بودجه بانكها و بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مي
 هاي متبركه و و بودجه آستانههنوز بايد بودجه نهاد رهبري، بودجه تأمين اجتماعي و بودجه شهرداريها 

به عبارت ديگر دولت در تعريف الگوي برنامه سوم . نيز به آن اضافه نمودهاي ديگر را  برخي بودجه
  .باشد جزء بسيار كوچكي از دولت به معناي حقيقي آن در اقتصاد ايران مي
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  آمار بازرگاني خارجي و تراز پرداختها
ادي بانك مركزي وزارت بازرگاني و اداره بررسيهاي اقتصو اين گروه آمار توسط گمرك 

 4تعاريف و طبقه بندي آماري در اين گروه در طي سالهاي مورد نظر كه . شود ميو جمع آوري توليد 
توان سريها را در اين مدت از  نمي  دهد داراي تغييرات زيادي است كه عمالً دهه گذشته را تشكيل مي

از طرفي آمار و ارقام اين بخش به  .بعد تحول تاريخي اقالم اطالعاتي به راحتي مورد بررسي قرار داد
مقدار واردات از سه منبع كه همگي به شدت داراي مقادير خطاهاي حدسي كارشناسي است براي مثال 
تا وسعت دامنه خطا در اين ارقام  شود از گزارشات اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي بود اشاره مي

 1361-1369حوالت اقتصادي كشور در سالهاي در گزارش بررسي ت 1360واردات سال . ملموس شود
ميليون دالر و در ترازنامه  16.515) 192صفحه ( 1360ميليون دالر، تراز نامه سال  13.515) 501صفحه (

 2000و  3000گزارش شده كه دقيقاً ارقام دوم و سوم ميليون دالر  15.515) 190صفحه ( 1361سال 
  .باشد ه مبين نظرات حدس كارشناسان مربوطه مياز رقم اول بيشتر هستند كميليون دالر 

  آمار شاخصهاي قيمت داخلي و خارجي
يي كه به شاخص قميت هاآمارباشد ولي  هاي داخلي مجموعة خوبي مي آمار شاخص قيمت

توان موثقاً  شوند را نمي كاالهاي خارجي با شاخص سيف واردات كه از منابع داخلي توليد و محاسبه مي
االخص در مورد قيمت كاالهاي خارجي كه نحوه بكارگيري نرخ ارز در تسعير ب. به كار گرفت

اين شاخصها   باشد شبهات زيادي را در محاسبه قيمتهاي خارجي در زماني كه چندين نرخ ارز رايج مي
طلبد كه توابع اجزا  كند و به كارگيري اين گونه شاخصها مالحظات و دقت زيادي را مي ايجاد مي

  .تواند تحت تأثير قرار دهد دات را به شدت ميصادرات و وار

  نرخهاي مختلف ارز
دردو دهه گذشته تعدد و چندگانگي نرخ دالر در موارد مختلف در اقتصاد ايران وجود داشته 

هرنرخي در محلي مورد استفاده واقع . ع نرخ تسعير براي دالر داشتيمون 13كه در برخي از سالها حدود 
ات دصادرات و وار. اند تلف داراييهاي خارجي با نرخهاي مختلف تسعير شدهشده است مثالً اجزا مخ

اند، محاسبات اقتصادي در حسابهاي ملي با نرخهاي مختلف ارز  كاالها با نرخهاي مختلف انجام شده
  .اند و قص عليهذا كه شرح آن بسيار طوالني است تهيه گرديده

  هاي مختلف آماري ناهمخواني گروه
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هاي مذكور بايد به طوري با هم مطابقت و سازگاري يابند براي مثال چند  گروهتمام اطالعات 
  .نمايد هاي فوق را ذكر مي نمونه از عدم تطابق برخي اقالم اصلي در گروه

  حساب تغيير در خالص بدهي دولت به سيستم بانكي در آمارهاي پولي قاعدتاً بايد
  .مساوي كسري بودجه دولت در حسابهاي مالي شود

 ساب تغيير در خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي به دالر در آمارهاي پولي ح
  .بايد با حساب تراز پرداختها همخواني داشته باشد  قاعدتاً

  درآمد نفت در حساب دولت از بخش آمارهاي مالي بايد با حساب صادرات نفت در
  .آمار بازرگاني خارجي قابل مطابقت داشته باشد

 هاي مصرفي و سرمايه  لت در آمارهاي مالي بايد با جمع هزينههاي دو جمع هزينه
  .گذاري دولت در حسابهاي مالي مطابقت داشته باشد

  اقالم ريز صادرات و واردات در حساب بازرگاني خارجي بايد با اعمال نرخ ارز به
  .راحتي تبديل به ارقام ريالي آن در حسابهاي ملي شود

همانند فوق آماري كر كرد كه از مشكالت ساختاري توان ذ موارد بسيار ديگري را مي
شرط الزم براي اينكه الگويي توان زياد در تحليل مسايل و تحوالت اقتصادي را داشته . برخوردارند

چنانچه آمار و اطالعات به كار گرفته . باشد اين است كه الاقل بر مبناي اطالعات صحيح استوار باشد
باشد قاعدتاً الگو نبايد بتواند تحوالت را تبيين و شرايط آينده اقتصاد  شده از اشكاالت اساسي برخوردار

ن موضوع در الگوي برنامه سوم نيز صادق است زيرا پااليش اطالعات يا تمهيداتي يا. را پيش بيني نمايد
رسد كه بسيار مهم و اساسي  لذا به نظر مي. از اين نوع قبالً بر آمار استفاده شده صورت نگرفته است

است كه دست اندركاران الگو اقدام به پااليش اطالعات نموده تا معضالت موجود در آمارهاي 
  .اقتصادي كه مورد استفاده الگوي برنامه سوم است رفع گردد

  دالت كنار همااي از مع تفاوت الگو با مجموعه
زياد است  ظرافت و پيچيدگي الگوها باالخص در مورد الگوهايي كه تعداد معادالت آنها نسبتاً

غالباً در الگوهاي بزرگ به دليل زياد بودن تعداد متغيرهاي . در ارتباطات متغيرها در بين معادالت است
. مشكلي ندارند (identification)از قبل تعيين شده در كل الگو غالباً الگوها از لحاظ مسأله شناسايي 

اوي تعداد متغيرهاي درون زا باشد و از دالت مسااي باشد كه تعداد مع ولي نحوه تصريح بايد به گونه
هاي كامپيوتري موجود هر متغير درونزا فقط يك بار در سمت چپ  طرفي با توجه به ويژگي برنامه

توان متغيرهاي درونزايي  به راحتي نمي ،دالتااين محدوديت تصريح مع  با توجه به. اهر شودظمعادالت 
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اي با ساير  رابطه يك بلوك از معادالت يا معادلهرا حذف يا اضافه نمود چرا كه در اين صورت 
در صورت قطع رابطه بين بلوكهاي معادالت يا حتي يك . شود معادالت قطع مي قسمتهاي دستگاه و

اي  دستگاه معادالت همزمان كه به صورت يك الگوي منسجم بايد تعريف شود تبديل به دسته ،معادله
براي . تواند برآورده نمايد ر خواص مهم و اصلي الگو را نمياخي وعكه ن. شود از معادالت كنار هم مي

مثال اگر فرض كنيم بين بخش نفت و بخش اقتصاد بدون نفت در يك الگوي كالن براي كشوري نظير 
دهيم اثر محسوسي در بخش غيرنفتي  ايران رابطه منسجم تعريف نشده باشد وقتي بخش نفت را رشد مي

وضوع از مهمترين و مشكل ترين قسمتهاي تصريح الگوهاست كه به هنر اين م. توان مالحظه نمود نمي
شود كه شرح آنها  در الگوي برنامه سوم مشكالتي از اين قبيل مشاهده مي .شود الگو سازي تعبير مي

از طرفي در اين الگو بسياري از . باشد ويرايشهاي بعدي الگو ضروري مي دربسيار معضل و رفع آنها 
شوند براي توضيح بيشتر  وان يافت كه طبيعتاً درون زا هستند ولي برون زا ديده ميت متغيرها را مي

  .توان به برخي از موارد اشاره نمود كه قابل تعمق هستند مي
دهد و بايد مساوي توليد ناخالص داخلي  مخارج ناخالص داخلي كه بخش تقاضا را نشان مي

ز طرفي در معادالت درآمدهاي دولت ارزش شود و ا باشد عمالً دو بار در سمت چپ مشاهده مي
دهد بخشهاي عرضه و تقاضاي كل عمالً بسيار بي ارتباط  شوند كه نشان مي افزوده بخشها مالحظه مي

توان  اند زيرا اگر توليد را به عنوان سرجمع ارزش افزوده بخشها در نظر بگيريم ديگر نمي تعريف شده
هاي دولت و واردات  اي كه تابع سرمايه گذاري و هزينه دلهآن را به عنوان تابعي مجزا به صورت معا

زيرا در اين  .در نظر گرفت، چنانكه در الگوي برنامه سوم تصريح شده است …اي و  كاالهاي واسطه
در الگو طرح نشده است كه سرجمع   شوند و ديگر الزامي حالت ارزش افزوده بخشها متغير برون زا مي

نتيجتاً كليه معادالت الگو در بخش . توليد ناخالص داخلي گرددارزش افزوده بخشها مساوي 
قرار  …درآمدهاي دولت كه تابع متغيرهاي ارزش افزوده بخشهاي صنعت، كشاورزي، خدمات و

كنند زيرا متغيرهاي اخير به صورت اتوماتيك برونزا  گيرند ارتباطي با ساير بخشهاي الگو پيدا نمي مي
ل بايد دست اندركاران الگو كليه متغيرها را ليست نموده و به دنبال براي رفع اين معض. شوند مي

اند و براي هر كدام  متغيرهايي بگردند كه طبيعت درونزا دارند ولي به صورت برونزا مطرح شده
  .داشته باشيممعادله اي تعريف نمايند تا نهايتاً به ازاء تعداد متغيرهاي درون زا در الگو  معادله

  تصريح معادالت
هاي نظري قضيه  در تصريح تك تك معادالت الگوي برنامه سوم سعي شده است كه جنبه

توان ديد كه در  اين مهم عمالً مي  حفظ شود و با توجه به دقت و عالقه دست اندركاران اين الگو به
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برخي از معادالت ضمن مرور بر مسايل نظري معادله و ارايه بحثهاي تئوريك مربوط به آن اغلب 
برخي از . شود كه خود جاي تقدير دارد ريهايي در بيان مسأله و پديده مربوط به آن معادله يافت مينوآو

معادالت در بخشهاي مختلف و به طور كلي برخي از بخشهاي الگو در نوع خود جديد بوده و الگوهاي 
كار و بخش توان به بسط بخش نفت، بسط بخش نيروي  براي مثال مي .اند قبلي به آن توجهي نداشته

يك الگوي اقتصادسنجي كالن در ايران ملحق  براي اولين بار به ساختماناشاره كرد كه توزيع درآمد 
  .باشد كه اميد است در ويرايشهاي بعدي بهتر نيز بشوند اين موارد از نقاط مثبت الگو مي  همه. شده است

  برآورد
ارش شده در سطح قابل قبولي هاي گز هاي آماري و آماره برآورد معادالت از لحاظ مشخصه

واقعي و پسماندها در مورد برخي از معادالت و نمودارهاي مقادير برازش داده شده . باشند مي
. باشد رگرسيوني حاكي از تصادفي بودن پسماندها و مناسب بودن رگرسيونهاي برازش داده شده مي

  .آزمونهاي مختلف ارايه شده نيز بر موضوعات فوق تأكيد دارند

  ش بينيپي
به طور كلي نگرش برنامه سوم در كل شرايط اقتصاد كشور يك نگرش اصالح ساختاري 

. به عبارت ديگر اين برنامه قصد دارد روندهاي گذشته را به طريقي به جهت مطلوب بچرخاند. باشد مي
ند شوند و پيش بيني آنها در ادامه رو الگوهاي اقتصادسنجي متعارف براساس روند گذشته ساخته مي

ينده را در راستا و آ گيرد كه الگوي كالن برنامه سوم نيز در همين مقوله جاي مي. گيرد گذشته قرار مي
غالباً براي تغيير ساختار در آينده بايد تمهيدات خاصي در الگو  .نمايد ادامه روند گذشته پيش بيني مي

يابد را به دست  ساختار تغيير مي كه ايجاد كرد كه قدرت و توان ارزيابي متغيرهاي اقتصادي در هنگامي
اين دليل پيش   اين موضوع از نكاتي است كه دست اندركاران الگو نيز به آن واقف بوده و به. دهد
از طرفي فروض و الزامات تحقيق تصوير كمي . نمايند انجام شده را با قيد احتياط تلقي ميهاي  بيني

اند و  تبيين شده  يدر متن الگو آورده شده است نه به طور كمها  برنامه سوم نيز كه در ارتباط با پيش بيني
همچنين اين . برنامه سوم اندازه گرفت  يآنها را در تصوير كم  يتوان اثر كم نه در شرايط فعلي الگو مي

باشند كه با توجه به تغيير كيفي ساختاري  فروض و الزامات برخي متغير هدف و برخي متغير ابزار مي
  .يابد تغيير ميهدف توان تشخيص داد كه با تغيير كدام ابزار و به چه ميزان  برنامه سوم نميمورد نظر 
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  سمت و سوي كلي مصوبات اقتصادي دوره پنجم قانونگذاري
  

اي  را با مجموعه 1374شروع شد كه كشور سال   هنگامي 1375دوره پنجم قانونگذاري در سال 
كه به كار  ت طي كرده بود، سياستهاي انبساطي غالباً هنگامياز سياستهاي انسباطي پولي و مالي دول

شوند ولي عمالً اين  شوند سبب رشد اقتصادي همراه با تورم و اشتغال بيشتر عوامل توليد مي گرفته مي
عمالً  1375سال . شود جهت گيري با پايان سياستهاي انبساطي تغيير كرده و ركود اقتصادي نمايان مي

همچنان اقتصاد كشور در قسمت ركودي چرخه اقتصادي به  1378هت بود و تا سال شروع اين تغيير ج
عمالً شرايط  1375-78وضعيت كلي اقتصاد كشور در شرايط اقتصادي و سياسي سالهاي . سر برده است

خاصي را نيز به اعمال سياستهاي مالي دولت ديكته نمود، كه نمود كلي آن در قوانين بودجه سنواتي 
ها و نيازهاي اصولي بسيار  گرچه خواسته. شود كه به برخي از آنها در اين مقاله اشاره مي مشهود است

  .توان سمت و سو را در آنها باز يافت دور از موارد محقق شده است ولي به هر حال مي
سابقه مصوبات قوانين بودجه توسط قوه مقننه حاكي از تأثير گذاري كم اين قوه بر پيشنهاد قوه 

به طور كلي بيشترين اثرات بر اصالح مفاد برخي از . باشد هاي سنواتي مي ي لوايح بودجهمجريه ط
اي  شود و نه در بخش اصلي لوايح كه عبارت از رديفهاي مختلف درآمدي و هزينه ها ديده مي تبصره
لوايح شايد يكي از اين داليل نبود و عدم ارايه توضيحات كافي در مورد رديفهاي ريالي در . باشند مي

ها بيشتر حالت توصيفي و بازگو كننده دارند طبيعتاً جا براي مداقه  باشد و چون قسمت تبصره بودجه مي
  .نمايد و بررسي بيشتر را هم مهيا مي

باتوجه به ركودي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور در اين دور نمودار شد تالشهاي قوه 
دن اقتصاد از اين وضعيت و بردن آن به شرايط رونق مجريه و قوه مقننه بيشتر در جهت بيرون آور

يكي از فرازهايي كه بيشتر مد نظر مسؤولين بود . اقتصادي بود كه عمالً در اين دوره محقق نشد
به عبارت ديگر هم قوه مجريه و هم . باشد هاي مختلف مي سياستهاي مختلف افزايش كارايي در زمينه

اين امر با به تصويب   ي توليدي بخشهاي مختلف را افزون نمايند كهنمودند كه كاراي قوه مقننه تالش مي
خورد ولي با توجه به تنگناهاي ساختاري  هاي مختلف و اصالح و بهبود آنان به چشم نمي رساندن تبصره

عمده منجمله عدم تأمين امنيت اقتصادي براي فعاالن بخش خصوصي موفقيتي در اين زمينه حاصل 
هاي بودجه و ساير قوانين مرتبط اين امر را  صوبات مجلس در اين دوره در تبصرهمروري بر م. نگرديد
  .دهد نشان مي
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اين  پولي نيز از جمله عاليق مطروحه در هاي مالي و بخش نگرش بهبود كارايي اقتصادي در
اي براي كارا  هاي پولي از مالي به عنوان وسيله رفت تالش براي جداسازي سياست دوره بشمار مي

هاي انجام  عليرغم تالش. اين مبحث است  ودن اين ابزارهاي سياستگذاري از موضوعات مربوط بهنم
عدم تحميل  هاي تكليفي به سيستم بانكي و شده دراين دوره در مورد الاقل محدود نمودن تبصره

ي فقط هاي تكليف تسهيالت اعتباري به سيستم بانكي در مورد تسهيالت ويژه تبصره هاي اعتبارات و نرخ
عمالً  اين تسهيالت موقوف گرديد و اين كار در حد كاهش رشد هاي كوچكي برداشته شد و قدم

هاي مداوم اين  از طرفي كسري بودجه. مالي نگرديد مجلس پنجم موفق به جداسازي ابزارهاي پولي از
پولي ومالي  دوره عمدتاً از طريق منابع سيستم بانكي تامين مالي شد كه در عمل هدف جداسازي مسايل

بكارگيري ابزارهاي مالي همانند اوراق مشاركت،  در. كشور از يكديگر ناموفق از كار بيرون آمد
اجازه تأسيس  اعتباري و تأسيس بانك تعاون و اعطاي مجوزهاي خاص در تأسيس مؤسسات مالي و

 عمالًها در مناطق آزاد تجاري  صرافي هاي خصوصي خارجي و اعتباري، بانك مؤسسات مالي و
سازي بسط  هايي در زمينه قوه مقننه مشاهده شد كه سبب برداشتن قدم هماهنگي بين بانك مركزي و 

  .سيستم بانكي بود
مقننه مطرح  هاي سنواتي از سوي قوه مجريه و هاي زيادي در جهت شفاف نمودن بودجه قدم
ه دليل ساختار اقتصادي هم بمضرورت انجام اين  غم تأكيد زياد كارشناسان اقتصادي بررشد كه علي

ارز كه عمالً  رهاي تسعي نرخ وابستگي شديد درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفت و نامناسب مالي و
نمايد حذف سوبسيدها  تعيين مي از درآمدهاي ارزي بخش نفت محاسبه و ميزان درآمد ريالي دولت را

هاي پنهان ارزي صورت  بخش يارانه در شفافيت  و نتيجتاً هاي پنهان ارزي امكان پذير نگرديد يارانه و
  .نگرفت

دوره پنجم  تر كردن يارانه سوخت در افزايش قيمت سوخت به عنوان تالشي براي شفاف
اين جهت  هاي ساالنه قيمت سوخت در حدودي توانست به صورت افزايش تا  قانونگذاري عمالً

به رغم  ت زيادي برخوردار نگرديد واين دوره از قو اي در يارانه هاي حمايتي و سياست. حركت نمايد
  .ها توجه كافي مبذول نگرديد اين گونه سياست  به  هاي پايين درآمدي جامعه كاهش درآمد دهك

مجريه قرار گرفت  هاي كاهش حجم دولت از مواردي بود كه مورد توجه قوه مقننه و سياست
هاي دولتي به  شركت شورهد فشا  برخي از مصوبات اوليه در اين مورد عمالً يبولي عليرغم تصو

سال در  هر هاي دولتي رو به افزايش بوده و چنان حجم عمليات شركتمه بخش خصوصي نبوديم و
نمايند  اخذ مي  ميزان كمكي كه از بودجه عمومي هاي كل كشور رقم بودجه آنان افزون و قوانين بودجه
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  .باشد برخوردار مي يايند از رشدي كمترنم مالياتي كه به خزانه دولت واريز مي ميزان سود و بيشتر و
به دليل  اين دوره همچنان روند كاهشي داشته و بازدهي نيروي انساني در بخش دولتي در

هاي مطرح شده از  تمام بحث  جبران جزيي آن توسط دولت عمالً ها و قيمت  افزايش سطح عمومي
د و يرسنكار دولتي به منزلگاه مطلوبي  يوري نيرو مورد افزايش بهره قوه مقننه در مجريه و ايجانب قو

اين موضوع به دليل شرايط كلي مالي دولت نتوانست حتي از  مصوبات مجلس در گفتگوها و ها و بحث
كم   نتيجتاً بخش دولت شود و ها سبب ثابت نگه داشتن درآمد نيروي كار شاغل در طريق كنترل قيمت

 ارتشا و فسادهاي مالي و سمتاندن برخي آنان به بيش كش كم و چندكاري كاركنان دولتي و كاري و
روند تدريجي تنزل قدرت خريد كاركنان با . دولتي گرديد امكاناتاز  ها استفاده  ساير سوء باني وت

  .شدسبب كاهش بازدهي نيروي كار   حقوق ثابت كه در بخش دولتي بيشتر متراكم هستند عمًال
زي، صنعت، ساختمان و خدمات نيز نتوانست كشاورهاي  هاي مختلف در بخش اعمال سياست
هاي  قوانيني همانند قانون تسريع در برقي كردن موتور چاه. ها جلوگيري نمايد از ركود اين بخش

هاي كودهاي شيميايي، قانون جبران و  كشاورزي، نرخ تضميني محصوالت اساسي كشاورزي، يارانه
افزايش  ابه عليرغم اينكه نتوانست به بهبود وساير قوانين مش پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي و

توليدات بخش كشاورزي كمك نمايد معضالت و مشكالت مختلفي را نيز براي دست اندركاران اين 
  .بخش فراهم نمود

عدم كفاف منابع ارزي كشور در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت 
ر راه بخش صنعت كشور عليرغم جرح و تعديل برخي و عدم توجه به حذف موانع موجود بر س

  .هاي سنواتي در اين دوره تحرك روبه تزايدي در اين بخش مشاهده نگرديد هاي بودجه تبصره
موانع تجاري مواجه با صادركنندگان كاالها و خدمات غيرنفتي، پائين نگهداشتن نرخ ارز 

اي و نرخهاي ارز و  اي و غيرتعرفه انع تعرفه، وحدوديتهاي ناشي از واردات كاال به دليل موصادراتي
ها تا حدودي از  مقررات مختلف بازرگاني خارجي و كمبود منابع ارزي خود سبب گرديد كه سرمايه

اين جابجائي سرمايه به دليل الزامات كاهش منابع . بخش حركت و جذب بخش ساختمان گردداين 
ارجي باالخص واردات به وقوع پيوست كه قوه ارزي كشور و اعمال محدوديتها در بخش بازرگاني خ

  .مقننه و مجريه و بانك مركزي در مجموع به اين جهت دهي به طور ناخواسته دامن زدند
گذاري سنگين فيزيكي همچنان سهم زياد  بخش خدمات همچنان به دليل عدم لزوم سرمايه

ود اطمينان براي فعاالن خود را در توليد ناخالص داخلي كشور حفظ نمود كه خود معلول عدم وج
  .باشد بخش خصوصي در زمينة سرمايه گذاري در بخشهاي مولد اقتصاد مي
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  مباحث بخشي» 7«فصل 
  

  51اوضاع اقتصادي ايران و چشم انداز آينده

  
  تصوير كلي

همواره بحثهاي كارشناسي متعددي در محافل و جرايد كشور در مورد اقتصاد ايران و چشم 
اين مقاله كوتاه نيز سعي بر اين دارد كه به برخي از مسايل كلي و . خورد م ميانداز آينده آن به چش

اين مقاله نسبت به شرايط اقتصاد ايران از ديد چندان   ديدگاه. ويژگيهاي اقتصاد ايران نظري افكند
 رسد ادامه روند فعلي در سال آتي كشور را با مشكالت به نظر مي. باشد نمي ردارواي برخ خوش بينانه

و جهت حركت شاخصهاي عمده اقتصادي  1377با توجه به ركود اقتصادي سال . مختلفي مواجه سازد
وجود . اقتصاد را در تنگنا قرار دهد 1379و  1378رسد كه شرايط در سال  داخلي و خارجي به نظر مي

و  تواند سبب حاد شدن بحران اقتصادي گردد نابسامانيهاي سياسي و كشمكشهاي مختلف موجود مي
  . داند مل نميتمجموعه بحران اقتصادي و سياسي چشم انداز بحران كلي كشور را در آينده نامح

  اتمعرضه كاال و خد
پيش بينيهاي مختلف از اقتصاد ايران حاكي از منفي بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در 

با توجه به . ز شده استالحات روتين اقتصادي نيصمشكالت ساختاري عمالً مانع ا. باشد مي 1378 لسا
مطرح نمودن طرح ساماندهي اقتصادي علي رغم تالشهاي انجام شده، هنوز اميد بهبود شرايط اقتصادي 

. طرح مزبور نتوانسته است اقدامات اساسي در رابطه با افزايش تحرك اقتصاد بردارد  رود و عمالً نمي
بل و پيشتر بوده و تغيير آن به سادگي امكان ساختار اقتصادي موجود ثمره شرايط ويژه سالهاي دو دهه ق

در سالهاي پس از جنگ چند مرتبه اقدام به سياست گذاريهاي مختلف در زمينه آزاد . پذير نيست
سازي اقتصادي، خصوصي سازي، تعديل اقتصادي، تثبيت اقتصاد و سياستهاي مشابه شد ولي متأسفانه 

                                                           
  .قاله بواسطة ارائة شرايط تاريخي برهة زماني مورد نظر همچنان در اين مجموعه نگاه داشته شده استاين م 51
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حجم بزرگ اقتصاد دولتي كه از طريق . ايران نمايند همگي نتوانستند موفقيت زيادي را نصيب اقتصاد
شركتهاي دولتي نيمه دولتي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و سيستم بانكي وابسته به دولت عمالً 

اي از فعاالن بخش خصوصي از اقتصاد شده باعث شد تا ناكارايي  سبب خارج نمودن بخش عمده
زدهي توليد و ااين ناكارايي خود سبب كاهش ب. بروز نمايداقتصاد دولتي در كل شؤون اقتصاد كشور 

باشد و نهايتاً بخش عرضه كشور را با مشكالت بيشتر روبه رو  مي هرز رفتن سرمايه گذاريهاي انجام شده 
وابستگي ساختاري بخشهاي توليدي به مواد اوليه خارجي و قطعات وارداتي و عدم . خواهد ساخت

اتفاق افتاده و  1378و  1377رايط كاهش درآمدهاي نفتي كه در سالهاي خودكفايي نسبي آنان، در ش
 1378افزايش مالياتها در سال . خواهد افتاد عمالً ضربات زيادي را به بخش عرضه كشور خواهد زد

خود به عنوان يك سياست مهار كننده اقتصاد عمل خواهد نمود و به عنوان مانع فعاليتهاي بخش 
به رشد منفي توليد ناخالص داخلي  1378اعمال اين سياست در سال . شود ميخصوصي و دولتي تلقي 

قوانين كار و عدم انعطاف پذيري آنان همچنان سبب . رساند كمكي ننموده و به آن آسيب نيز مي
هاي توليد كنندگان گرديده و آنها را دچار شرايط بد مالي خواهد كرد كليه عوامل  افزايش بار هزينه

  .خواهد شد 1378كاهش عرضه كل در شرايط اقتصادي سال ذكر شده سبب 

  تقاضا
رسد در  كاهش درآمد ملي عمالً بر مصرف و سرمايه گذاري اثر مستقيم گذاشته و به نظر نمي

سياستهاي تشويق صادرات همچنان اثرات مثبت قابل . سال جاري از رشد اين دو متغير كاسته شود
تواند سبب نرسد كه شرايط ساختاري موجود  ت و به نظر ميتوجهي را در اقتصاد ايجاد ننموده اس

ميليارد  8/4به ميزان  1373صادرات غيرنفتي كه در سال . برداشتن گامهاي مؤثري در اين زمينه شود
ميليارد  1/2در حدود  1377ميليارد دالر رسيد و نه ماهه اول سال  9/2به ميزان  1376دالر بود در سال 

واردات كاال در سال . تالشهاي انجام شده همچنان از روند نزولي برخوردار است دالر بود كه علي رغم
ه ند و رقم واردات يميليارد دالر رس 1/14به رقم  1376ميليارد دالر بوده كه در سال  6/12حدود  1373

 .باشد كه مبين رشد ضعيف واردات نيز بوده است ميليارد دالر مي 5/10حاكي از  1377ماهه اول سال 
ميليارد دالر  4/15به رقم  1375ميليارد دالر در سال  2/19درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از رقم 

كاهش . باشد ميليارد دالر مي 9/7اين رقم در حدود  1377رسيده و در نه ماهه سال  1376در سال 
ردات است، همان بيانگر عدم وجود منابع مالي كافي براي وا 1378و  1377درآمدهاي نفتي در سالهاي 

شرايط نامطمئن سياسي به عنوان عامل . شود گونه كه ذكر آن رفت سبب كاهش در عرضه كل نيز مي
هاي مصرفي و  هزينه. ريسك در سرمايه گذاريهاي اقتصادي سبب كاهش سرمايه گذاري نيز خواهد شد
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كاهش  1378سرمايه گذاري دولتي نيز همانند بخش خصوصي به سبب كاهش درآمد ملي در سال 
  .خواهد يافت

  قيمت
رشد قيمتها از جهش قابل توجهي برخوردار نبود و روند افزايش  1377در نه ماهه اول سال 

نسبت  1377ماه اول سال  پذيرفت به طوري كه شاخص قيمت در نه قيمت همچنان مثل قبل صورت مي
 23-25بين ارقام  1378سال  پيش بيني تورم براي. درصد رشد داشته است 7/19به دوره مشابه سال قبل 

. دولت به مجلس جو بازار به شدت به هم خورده است 1378زند، با ارايه بودجه سال  درصد دور مي
علت اين افزايش . شديدتر گردد 1378اين اثر رواني سبب گرديد كه افزايش قيمت در ابتداي سال 

لس واضح گرديد كه وضعيت درآمدي است به طوري كه با ارائه اليحه بودجه به مج  انتظارات تورمي
در اليحه بودجه افزايش مالياتها در . باشد از وضع چندان خوبي برخوردار نمي 1378دولت در سال 

هاي مختلف طرح شده بود و افزايش قيمت برخي كاالها و خدمات دولتي همانند بنزين به شدت  زمينه
هش عرضه كاال و ذخيره آن در انبارها حاصل اين نگرش كا. افزود 1378سال  بر انتظارات تورمي

اي  با توجه به فشار هزينه. به سهولت قابل پيش بيني بود 1378باشد، زيرا افزايش قيمتها در سال  مي
شروع افزايش قيمتها با نرخ رشد بيشتر از  1378براي سال   دولت در فصل آخر سال و انتظارات تورمي

ا توجه به اعمال افزايش قيمت برخي از كاالهاي دولتي متوسط سال در اين فصل شروع شده است و ب
  .باشد روند افزايش قيمت همچنان صعودي مي 1378در ابتداي سال 

  تراز پرداختها
ميليارد دالر كسري داشت و رقم كسري تراز  7/3به ميزان  1376تراز پرداختهاي كشور در سال 

شود كه در  پيش بيني مي. ر برآورد شده استميليارد دال 6/1حدود  1377پرداختها در پايان آذر ماه 
سابقه قيمت نفت  با توجه به كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت به دليل افت بي 1378 سال

اين كسري  بر   خام در بازارهاي جهاني همچنين حساب تراز پرداختهاي ايران با كسري مواجه باشد كه
يم خواهد گذاشت و از طرف ديگر بازپرداخت بدهيهاي روند افزايش نرخ اسعار خارجي تأثير مستق

خارجي را با مشكل روبرو خواهد كرد زيرا كسري تراز پرداختها به مثابه كاهش ذخاير ارزي كشور نيز 
  .باشد مي

  نرخ ارز
رسد  ريال ولي به نظر نمي 1750علي رغم تالش دولت مبني بر حفظ ارزش پول داخلي در حد 
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لذا همان گونه كه مشهود است . ن كلية تخصيصهاي ارزي الزم را انجام دادامچنكه بتوان با اين نرخ ه
در حال حاضر . فوق دارند  فاصلة زيادي با نرخ رسمي  اي و بازار غير رسمي نرخهاي صادراتي واريزنامه

 باشد كه با توجه به وابستگي اين نرخ به حجم ريال مي 8700تا  8500در فاصله   نرخ بازار غير رسمي
باشد و حجم عرضه اوالً به دليل شرايط قيمت پايين نفت رو به  عرضة دالر و ريال در بازار مربوط مي

رو به افزايش خواهد بود  1378زياد دولت در سال ) عملي(كاهش و حجم ريال به دليل كسري بودجه 
  .لذا افزايش اين نرخ با شرايط فعلي قابل پيش بيني است

  بودجة دولت
خواهد هزار ميليارد ريال برخوردار  17ودجه دولت از يك كسري در حدود ب 1378در سال 
 1378در سال . باشد ميشامل را   درصد كل درآمدهاي دولت در بودجه عمومي 30شد كه حدوداً 

گردد با توجه به عدم توانايي در حصول مالياتهاي پيش بيني شده  اوضاع بهتر از سال قبل پيش بيني نمي
 25.000رسد كه دولت در سال جاري با حدود  قيمت فروش نفت در بودجه به نظر مي و اضافه برآورد

باشد و بودجه شركتها  مي  اين كسري در بودجة عمومي  البته. ميليارد ريال كسري مواجه شود  30.000تا 
در سالهاي گذشته كسري بودجة دولت در ارقام بدهي . شود و مؤسسات وابسته به دولت را شامل نمي

. شده است عهدات ارزي دولت نمايان ميتركتها و مؤسسات وابسته به دولت و يا در حساب ذخيرة ش
، علي رغم بودجه بندي بر مبناي كسري بودجه 1378و  1377علت وقوع كسري بودجه در سالهاي 

صفر، برآورد خوش بينانه و بيش از واقع درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت و درآمدهاي مالياتي 
  .توانند باشند باشد كه عمالً قابل حصول نمي مي

  نقدينگي
ميليارد ريال برآورد گرديده است كه   150.000رقم  1377حجم نقدينگي تا پايان آذر ماه سال 

وابستگي سياستهاي تأمين مالي كسري بودجه . دهد مي نميليارد ريال افزايش نشا 16.000از ابتداي سال 
روشهاي مختلف  1377شود، در سال  بب افزايش حجم نقدينگي ميبا استقراض از سيستم بانكي س

توان به پيش فروش  ديگري جهت كاهش بار كسري بودجه بر سيستم بانكي به كار گرفته شده كه مي
هاي حج تمتع و پيش فروش اوراق  اسناد نفت و استقراض خارجي و پيش دريافت بخشي از هزينه

ينگي در ايران همواره به دليل بسط پايه پولي بوده است كه در داليل افزايش نقد. مشاركت اشاره كرد
قبل از انقالب علت عمده آن افزايش درآمدهاي نفتي و پس از انقالب تأمين كسري بودجه دولت از 

پس از انقالب به دليل . طريق استقراض از سيستم بانكي يا به عبارت ديگر چاپ اسكناس بوده است
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تگذاري پولي ابزارهاي پولي مؤثري در اختيار بانك مركزي نيست تا بتواند ماهيت ربوي ابزارهاي سياس
  .بر كنترل حجم پول اقدام مؤثري نمايد

  بدهي خارجي
، به 1377ايران ميزان بدهي خارجي را تا پايان شهريور ماه سال   بانك مركزي جمهوري اسالمي

ميليارد   6/5رقم  1378سيد بدهيها در سال نمايد كه از اين مقدار سرر ميليارد دالر گزارش مي 12ميزان 
رسد ميزان بدهي بالقوه بيش از رقم گزارش  علي رغم آمارهاي فوق به نظر مي. دهد را تشكيل مي دالر

به هر حال استقراض خارجي به عنوان يك . شده باشد كه ارقام مشخصي در اين باره در دست نيست
و  1377توجه به كسري بودجه عملي دولت در سالهاي  منبع تأمين كسري بودجه دولت تلقي شده و با

  .باشد دور از انتظار نمي) بدهي خارجي(، افزوده شدن اين متغير 1378
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  بخش تعاون در اقتصاد ايران

  
  مقدمه

شهرستان گرمسار در توسط اداره فالحت سابق  1314اولين شركت تعاوني در ايران در سال 
به موضوع شركتهاي تعاوني  1303يلي پيش تر از آن در قانون تجارت مصوب سال ولي خ. تشكيل شد
شركت تعاوني  2تعداد شركتهاي تعاوني به  1320تا سال . اشاره شده است 112تا  107در موارد 

قانون  1332در سال . شركت تعاوني تأسيس گرديد 19تعداد  1330تا  1320سال  ازروستايي رسيد و 
شركت تعاوني در  1178در مجموع تعداد  1340تا پايان سال و ماده تصويب شد  14در امور تعاونيها 

درصد شركتهاي تعاوني روستايي و باقي تعاونيهاي  81از اين تعداد حدود  .كل كشور تشكيل گرديد
اجراي اصالحات ارضي در روستاها سبب رشد تعاونيهاي روستايي شد به طوري كه در . شهري بودند

شركت افزايش يافت و در همين سال سازمان تعاون  2722تعداد شركتهاي تعاوني به  1342سال 
شركت رسيد كه با ادغام تعاونيها در  9961تعداد شركتها به  1351در سال . گرديدروستايي تأسيس 

به ترتيب  1377و  1370تعداد تعاونيها در سالهاي . شركت كاهش يافت 5954به آنها تعداد  1356سال 
افزايش سريع تعداد تعاونيها در بعد از انقالب به دليل . شركت گزارش شده است 46948و  27099

ها و در  كه باالخص در زمينه اعطاي سهميه. صورت گرفتحمايتهاي مختلف دولت از اين شركتها 
ه ارجحيت بيشتري نسبت بها و استفاده از نقش توزيعي آنان اين گونه شركتها  اولويت قراردادن تعاوني

قانون اساسي نيز  44و  43اين حمايتها با پشتيباني اصول   البته .ساير شركتهاي خصوصي پيدا كردند
   .نمايد همراه بود كه بخش تعاوني را به عنوان يكي از بخشهاي اقتصادي تعريف مي

تعداد اعضاي تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون از  .وزارت تعاون تأسيس شد 1370در سال 
ميليارد ريال برخوردار  1998نفر گزارش شده كه از سرمايه  9.627.278برابر  1377پايان سال  ابتدا تا

. نفر است 1.344.636آمار اشتغال تعاونيها كه توسط وزارت تعاون گزارش شده است برابر . 52باشند مي

                                                           
  :نگاه كنيد بهدر اين مورد  52
 ،ر آمار و اطالعات وزارت تعاون، دفت1377گزارش عملكرد شركت تعاونيهاي سراسر كشور از بدو تأسيس تاپايان سال -

  .1378فروردين 
 ،، دفتر آمار و اطالعات وزارت تعاون29/12/1377تا  1/1/1377گزارش عملكرد شركت تعاونيهاي سراسر كشور از -

  .1378فروردين 
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تشر با احتساب تعاونيهاي تحت پوشش وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي بر اساس آمار من
  .باشند كه قابل تأمل است شده حدود ربع جمعيت كشور در تعاونيها شاغل مي

  آمار تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون، كشاورزي و جهاد سازندگي -1جدول 
تحت پوشش  تحت پوشش وزارت تعاون  تعاونيها

وزارت 
  كشاورزي

تحت پوشش 
وزارت جهاد 
  سازندگي

از بدو تأسيس  
تا پايان سال 

1376  

از بدو تأسيس 1377
تا پايان سال 

1377  

از بدو تأسيس 
تا پايان سال 

1375  

از بدو تأسيس 
تا پايان سال 

1375  
  456  4.557 46.655 3.443 43.212  تعداد
  488.500  5.291.200 9.627.278 193.288 9.433.990  )نفر(اعضا 

سرمايه 
  )ميلياردريال(

1.771.047 53/226 1.998 298.2  9/10  

     636/344/1 50.907 1.293.729  )نفر(اشتغال 
  .وزارت تعاون 1377گزارش عملكرد شركتهاي تعاوني سراسر كشوراز بدو تأسيس تا پايان سال  :مأخذ   

  .وزارت تعاون 29/12/1377تا  1/1/1377گزارش عملكرد شركتهاي تعاوني سراسر  كشور از 
  .ون و توسعهتعا 1377شهريور  ،ضميمه ماهنامه تعاونتعاون و توسعه، 

  
ميليون نفر و تعداد  6/9بالغ بر  1377با توجه به جدول فوق تعداد اعضاي تعاونيها تا پايان سال 

. باشند ميليارد ريال سرمايه مي 2300شود كه جمعاً دراي  شركت برآورد ميهزار  50تعاونيها در حدود 
با تعمق در ارقام سرمايه، . است ميليون نفر گزاش شده 5/1رقم اشتغال كل تعاونيهاي كشور بالغ بر 

رسد كه ارقام اشتغال و تعداد اعضاي تعاونيها از لحاظ تعاريف  و اشتغال تعاونيها به نظر مي اتعداد اعض
توان اين دو رقم را با ارقام اشتغال در  آماري با استانداردهاي موجود قابل مطابقت نيست و در نتيجه نمي

از طرفي تحقيقات مستقل در اين زمينه وجود ندارد تا بتوان . بخشهاي ديگر اقتصاد مقايسه نمود
 1375توان به نتايج سرشماري سال  مي تطبيقفقط از باب . بررسيهاي مختلف را با يكديگر مقايسه نمود

نمايد كه در حدود ربع رقم  نفر سرشماري مي 400.000اشاره كرد كه اشتغال در تعاونيها را بالغ بر 
  .باشد ميفوق  ولتوسط جد اشتغال ارايه شده
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  هاي خصوصي كارآيي تعاونيها در مقايسه با بنگاه
هاي مختلف همكاري و همياري كه در تعاونيها مطرح است و نفس مشاركت را  علي رغم جنبه

اينكه انگيزه سود در اين شركتها تابع مقررات   كند ولي با توجه به در ميان اعضاي آن ترغيب مي
  . كند خصوصي تفاوتهايي را ايجاد مي يها گيرد از لحاظ اقتصادي با بنگاه مي تري قرار محدودكننده
 در صورتي كه . باشد در تعاونيها شرط ورود اعضا نياز مشترك و ميل به همكاري مي

  . باشد هاي خصوصي مي شدن در منافع موجب جلب شركا در بنگاه م انگيزه سود بردن و سهي
 ني كه به خدمات شركت احتياج دارند آزاد است ولي ورود به تعاونيها براي تمام كسا

هاي خصوصي موكول به افزايش بازده بنگاه يا از طريق انتقال سهام  پذيرفتن سهامدار جديد در بنگاه
  . باشد شركاي موجود به شركاي جديد مي

  هدف از تأسيس تعاوني تأمين نيازمنديهاي مشترك اعضا است ولي هدف از تأسيس
  . منافع و سود بيشتر براي صاحبان سرمايه آنهاستتعاوني تأمين 
 هاي  مختلف روبرو است در صورتي كه در بنگاه هايدر تعاونيها سود سهام با محدوديت

  . خصوصي سود سهام محدوديتي ندارد
در صورتي . باشد درصدي از درآمد تعاونيها به حساب ذخيره قانوني واريز و غيرقابل تقسيم مي

از فصل چهارم حساب سود و زيان و  25ماده . نيست هاي خصوصي الزامي ر بنگاهاين محدوديت د  كه
دارد  ايران مقرر مي  بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي 53تقسيم سود و ساير مقررات مالي از قانون

درصد از سود خالص را به عنوان اندوخته  5درصد از سود تعاوني را به عنوان ذخيره تعاون،  5كه 
درصد از سود خالص را بابت حق تعاون و آموزش براي صندوق تعاون، درصدي از سود  4، احتياطي

جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان و مابقي به ترتيبي كه در اساسنامه قيد شده بين 
 ها و شركتهاي تجاري در اختيار اين گونه محدوديتها در بنگاه  در صورتي كه. شود اعضا تقسيم مي

شود كه سود قابل حصول تعاونيها كمتر  وجود همين محدوديت عمالً سبب مي. باشد صاحبان سرمايه مي
هاي خصوصي كمتر     خصوصي گردد كه خود قدرت رقابت تعاونيها را در مقابل بنگاه يها از سود بنگاه

  .نمايد مي
جود دارد كه همگي عالوه بر محدوديتهاي فوق محدوديتهاي ديگري نيز برحسب نوع تعاونيها و

هاي  از لحاظ نظريه. 54شود كارايي اقتصادي اين بخش را نسبت به بخش خصوصي كمتر نمايد سبب مي
                                                           

  .، وزارت تعاون1377ايران با آخرين اصالحات مصوب مهر ماه  قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي 53
  :اه كنيد بهنگ 54
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ايجاد محدوديتهاي   توان نشان داد كه مي (Le Chatelier Principle)د براساس اصل لوشاتيه راقتصاد خ
د به تركيب جديدتري كه مقدار تواند به كاهش سود و كارايي و تغيير تركيب بهينه تولي مختلف مي

  .نمايد منجر شود بهينه را كمتر مي
  تعداد اعضاء كاركنان و سرمايه بخش تعاون -2جدول 

  بخش تعاون  1372سال 
تعداد اعضا   تعداد شركت فعال  

  )فرن(
سرمايه 

 ميليارد(
  )ريال

تعداد 
كاركنان 

  )نفر(

 ،مزايا ،حقوق
 ميليارد(ساير 

  )ريال
          قد توليدفا  داراي توليد  كل  

  1/15  897/9  5/4  18.692  72  1.223  1.295  كشاورزي 
  23  10.671  11  24.721  418  943  1.361  صنايع ومعادن

  17  8.009  31  676.362  2.976  1.836  4.812  ساختمان
  0/86  48.244  387.7  7.193.323  231  8.633  8.864  خدمات
  140.4  76.821  433.8  7.913.098  3.697  12.635  16.332  جمع

  وزارت تعاون 1375معاونت تحقيقات و آموزش، آبان  1372محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي در سال : مأخذ 
  

توان به ناكارا بودن بخش  با تفاصيل فوق جدا از نكات مثبت فرهنگي و اجتماعي تعاونيها مي
توان به نقش وزارت تعاون  در اين ارتباط مي. ردب تعاوني نسبت به بخش خصوصي از لحاظ اقتصادي پي

تواند سبب ايجاد محدوديتهاي مختلفي از انواع ذكر شده و غيره را براي تعاونيها  عنوان نهادي كه مي به
اختيارات   ايران عمالً  فصل يازدهم قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي. ايجاد نمايد نيز نام برد

تواند نسبت به عملكرد  نمايد كه از لحاظ اقتصادي مي مي اين وزارت اعطا  وسيعي را در بخش تعاون به
  . بخش تعاون محدود كننده تلقي شود

در بررسيهاي سازمان بين المللي تعاون تحت عنوان معني دار ساختن عضويت و مشاركت مردم 
يا، در سازمانهاي تعاوني نيز به كليت فوق اشاره شده و با بررسي تعاونيهاي مصرف در پنج كشور ايتال

اين نتيجه رسيده است كه بخش تعاوني نسبت به بخش خصوصي   سوئد، كانادا، انگلستان و ژاپن به
اين نتيجه عمالً در راستاي موارد و محدوديتهاي مذكور در فوق و . باشد همواره در حال تضعيف مي

                                                                                                                                               
  .1368اقتصاد تعاون، علي رضا شيراني، سازمان مركزي تعاون كشور، فروردين  - 
  .، وزارت تعاون1377تعاون و توسعه، ضميمه ماهنامه تعاون، شهريور  - 
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  .55باشد مشابه مي
توانند به نحو  ه باشند ميچنانچه شركتهاي تعاوني بتوانند عاملي براي انباشت و تشكيل سرماي

همان طور كه گفته شد به دليل ضعيف بودن انگيزه سود در . مؤثرتري در اقتصاد نقش داشته باشند
تعاونيها نسبت به شركتهاي خصوصي جلب سرمايه در تعاونيها از شدت زيادي برخوردار نيست و در 

  .اي داشته باشند تصاد سهم عمدهتوانند در تشكيل سرمايه ثابت اق نمي  نتيجه تعاونيها معموالً

  سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور
و  1372كنون دو آمارگيري در سالهاي  براي بررسي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا

قابل بهره برداري و استناد  1375توسط وزارت تعاون صورت گرفته است كه هنوز نتايج سال  1375
  .56باشد نمي

جامعه . در جداول پيوست آورده شده است 1372ز بررسيهاي سال خالصه نتايج بدست آمده ا
آماري اين مطالعه شامل شركتهاي تعاوني تحت پوشش وزارت تعاون و شركتهاي تعاوني عشايري 

 1372دهد تعداد كل شركتهاي تعاوني فعال در سال  نشان مي 2همان طور كه جدول شماره . باشد مي
نفر  76821كل تعداد كاركنان . شركت از آن داراي توليد بودند 12635تعاوني بوده كه  16322برابر 

توان به رقم دقيق اشتغال در تعاونيها  ميكه با توضيحات ذكر شده در صفحات قبل هنوز نگزارش شده 
همين موضوع در مورد تعداد اعضا را حدود هفت ميليون و نه صد هزار نفر مشخص . اطمينان داشت

  .تناسبي ندارد 1جدول  كنند كه ارقام آن با مي
درصد  90ميليارد ريال است كه  433رقم سرمايه برآورده شده براي تعاونيهاي كل كشور برابر 

صنايع و معادن، ساختمان  ،تعاونيهاي بخشهاي كشاورزي. باشد آن متعلق به تعاونيهاي بخش خدمات مي
بررسي . اند خود اختصاص داده درصد از كل سرمايه تعاونيها را به 7درصد و  2درصد،  1به ترتيب 

همين ارقام حاكي از اين است كه از لحاظ ميزان سرمايه و هم چنين تخصيص آن بخش تعاون در 
. بسيار ناچيز و متمركز در بخش خدمات و عمدتاً عمده فروشي و خرده فروشي استايران اقتصاد 

دهد كه  ميليارد ريال را نشان مي 140رقم حقوق و مزايا و ساير پرداختيها به كاركنان تعاونيها نيز در كل 
  .از لحاظ ايجاد منابع درآمدي براي افراد نيز مؤيد مطلب فوق است

                                                           
  : نگاه كنيد بهدر اين مورد  55
  .عاونتوزارت  ،در سازمانهاي تعاوني، سازمان بين المللي تعاون  معني دار ساختن عضويت و مشاركت مردمي -

  .1375، معاونت تحقيقات و آموزش وزارت تعاون، آبان 1372محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي در سال  56
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  ها در بخش تعاون ها و ستانده ميزان سرمايه گذاري، ارزش افزوده و ارزش داده -3جدول 
سال 
1372  

    توليد ناخالص داخلي بخش تعاون

ارزش  
ها  داده

ميليارد  (
  )ريال

ارزش
ها  ستانده

ميليارد (
  )ريال

ارزش
افزوده 

ميليارد (
  )ريال

سرمايه
گذاري 

ميليارد (
  )ريال

ارزش
ها  داده

ميليارد    (
  )ريال

ارزش 
ها  ستانده

ميليارد (
  )ريال

ارزش 
افزوده 

ميليارد (
  )ريال

سرمايه 
گذاري 

ميليارد (
  )ريال

  )نفر(اشتغال 

  3.652.000  9/1.001  1/19.446  4/24.557 3/5.111 2/9 3/55 8/111  5/56 كشاورزي 
ت، صنع
  معدن

59  130 71 15 19.988 50.739  30.751  5.524  2.912.000  

  1.434.000  496  3.134  10.786 7.652 8 115 558  443  ساختمان
  6.936.000  9/13.635  0/41.146  0/945/52 10.786 2/37 3/304 6/447 3/143  خدمات
  14.934.000  4/20.657  0/94.477  5/139.027 0/645/52 4/69 4/545 8/1.247 4/702  جمع

  1372ايران براي سال  همان و حسابهاي مالي بانك مركزي جمهوري اسالمي: مأخذ 
  

ها، ارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش تعاون  ها، ارزش ستانده ارزش داده 3در جدول شماره 
 1372ميليارد ريال را در سال  4/545كل ارزش افزوده بخش تعاون رقم . و كل اقتصاد آورده شده است

درصد آن در  10درصد آن در بخش ساختمان و  21درصد آن در بخش خدمات  56دهد كه  نشان مي
اليت عمده عاين ارقام به عبارتي ف. درصد در بخش صنايع و معادن بوده است 13بخش كشاورزي و 

سرمايه گذاريهاي انجام شده در سال . دهد تعاونيهاي مصرف و پس از آن تعاونيهاي مسكن را نشان مي
ميليارد ريال را به خود اختصاص داده  2/37باشد كه بخش خدمات  ميليارد ريال مي 4/69مزبور كالً 

  .است
توان ارقام اين جدول را با رقمهاي مشابه آن در حساب توليد ناخالص داخلي در  به راحتي مي

آورده  4سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور در جدول  براي توضيح بهتر. ستونهاي كنار آن مقايسه نمود
   .شده است
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  سهم بخش تعاون در اقتصاد داخلي -4جدول 
  بخش تعاون 1372سال 

ارزش  
  % ها داده

ارزش
  %ها  ستانده

ارزش
  %افزوده 

سرمايه 
  %گذاري 

اشتغال 
%  

  3/0  9/0 3/0 5/0 1/1 كشاورزي
  4/0  3/0 2/0 3/0 3/0 صنايع ومعادن

  6/0  6/1 7/3 2/5 8/5 ختمانسا
  7/0  3/0 7/0 8/0 2/1 خدمات
  5/0  2/0 6/0 9/0 6/1  جمع

  
بينيم كه نسبت كل ارزش افزوده بخش تعاون در اقتصاد كشور برابر  با نگاه به جدول اخير مي 

درصد از سرمايه گذاري انجام شده در اقتصاد  3/0باشد و كل سرمايه گذاري اين بخش  درصد مي 6/0
اين سرمايه گذاري نيز به طور عمده در بخش مسكن بوده است و باقي   شود كه لي را شامل ميداخ

اند، كه به ترتيب براي بخشهاي  بخشها هم چنان سهمهاي كمتري را در سرمايه گذاري داشته
  .باشد درصد مي 3/0درصد و  3/0درصد،  9/0كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات برابر 

سهم . باشد درصد مي 7/0درصد و  2/0درصد،  3/0همين بخشها به ترتيب سهم ارزش افزوده 
  .درصد برآورد گرديده است 7/3اين بخش   بخش ساختمان تعاونيها در ارزش افزوده

واضح است كه ميزان اشتغالي كه بخش تعاوني در اقتصاد كشور فراهم  4با نگاهي به جدول 
سهم بخشهاي كشاورزي، . باشد اقتصاد داخلي مي درصد از كل اشتغال 5/0آورده است در مجموع 

 6/0درصد،  4/0درصد،  3/0صنايع و معادن، ساختمان و خدمات از كل اشتغال در كشور به ترتيب 
  .درصد برآورد شده است 7/0درصد و 

توجه به ارقام آورده شده مبين اين هستند كه بخش تعاوني سهم ناچيزي را در اقتصاد كشور   
  توان به هايي براي توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در شرايط فعلي آن نمي ظ زمينهدارد و از لحا

  .اين بخش اميدوار بود
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  نياز بخش آموزش كشور به برنامه ريزي مجدد

  
  مقدمه

تجهيز منابع آموزشي در كشورهاي پيشرفته مبتني بر نياز بخشهاي مختلف از فارغ التحصيالن 
هاي تحصيلي از سطح  و مكانيزم عرضه و تقاضا عمالً سبب توسعه مقاطع و يا رشتهمقاطع تحصيلي بوده 

نمايد كه  را ايجاد مي سؤالدر ايران اين   عدم وجود چنين مكانيزمي. شود نوآوري تا مقطع تخصصي مي
در يك افق بلند مدت چگونه بايد منابع كشور را در جهت توليد مطلوب فارغ التحصيالن مقاطع 

عيت الزم التعليم براي مقاطع مختلف تحصيلي و نياز متعداد و تركيب ج .حصيلي تخصيص دادمختلف ت
با . بخشهاي مختلف به فارغ التحصيالن مقاطع مختلف حاكي از ضعف اساسي نظام آموزش كشور است

كز بر اساس آمار منتشره مر. توان به برخي از اين نكات پي برد نگاهي به آمار و ارقام بخش آموزش مي
. باشد درصد مي %5/20در كل كشور حدود  1375 آباندر نرخ بي سوادي ) 1379سالنامه (آمار ايران 

اين نرخ بر اساس محاسبه نسبت تعداد با سوادان تقسيم بر تعداد افراد شش ساله و   الزم به ذكر است كه
  رخ فوق يك ديدگاهتوجه به جوان بودن جمعيت كشور ن به عبارت ديگر با. باالتر محاسبه شده است

 5/20ت كه چنانچه منابع را جهت آموزش نمايد و نه پويا را، اين مسأله بدين معني اس ايستا را بررسي مي
درصد افراد بيسواد موجود تجهيز كنيم و موفق شويم كه نرخ بيسوادي را به صفر برسانيم همچنان در 

اين پديده به دليل . رسند ن تعليم و آموزش ميسال بعد مجموعاً حدود دو ميليون نفر الزم التعليم به س
و ميانة  سال برآورد شده است 24ميانگين سن جمعيت در ايران  1375در سال (جواني سن جمعيت 

به هر حال رقم . شود در اكثر كشورهاي درحال توسعه مشاهده مي) سال است 4/19سني در همان سال 
م در برخي از استانها همانند سيستان و بلوچستان و درصد بيسوادي در كل كشور بوده و اين رق 5/20

به عبارت ديگر، به طور . شود درصد نيز مالحظه مي 6/31درصد و  7/42كردستان به ترتيب به حد رقم 
از . استنفر بيسواد  دونفر افراد باالتر از شش سال  پنجمتوسط در استان سيستان و بلوچستان از هر 

درصد در تهران حاكي از عدم تخصيص عادالنه منابع در  9/11ي سوادي مقايسه ارقام اخير با نرخ ب
 خروند نر. اين گونه تفاوتها را در ميزان بيسوادي حادث شده است  سطح كشور بوده به طوري كه

دهد در  همانطور كه جدول نشان مي. حاكي از بهبود وضع بوده است 1375تا  1361بيسوادي از سال 
درصد كاهش يافته است، ولي با توجه به افزايش ساالنه  26درصد به  44دي از اين ده سال نرخ بي سوا

است هنوز شكاف  6-14درصدي افراد الزم التعليم  7/4پنج سال آخر اين دوره كه حاكي از نرخ رشد 
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از طرفي نيز نرخ رشد . شود زيادي براي تكميل ظرفيت الزم براي همه افراد به صورت پويا مشاهده مي
از بهبود  وزان دوره متوسطه و همچنين روند رو به افازيش تعداد سواد آموزان بزرگسال حاميدانش آم

با استفاده از جدول همچنان علي رغم اينكه تعداد افراد الزم التحصيل . باشد زماني آموزش در ايران مي
ن نفر در سال به يك و نيم ميليو 1361ميليون نفر در سال  3ساله كه مشغول تحصيل نيستند از  14-6

نرخ . درصد افراد الزم التحصيل مشغول به تحصيل نيستند 10كاهش يافته است هنوز در اين سال  1370
گزارش شده است اين رقم در مقايسه با برخي  1369درصد در سال  46بيسوادي بزرگساالن در ايران 

 1درصد، در ژاپن  1سوئد درصد بيسوادي بزرگساالن در . باشد كشورهاي توسعه يافته بسيار باال مي
  .باشد درصد مي 6/37درصد و عربستان  3/19درصد، تركيه  7/3درصد، دركره جنوبي 

درصد بوده  1/4در ايران  1367-69سهم مخارج آموزش در توليد ناخالص ملي براي سالهاي 
 7/3،درصد، كره جنوبي 5/6درصد، ژاپن  5/7اين رقم در ميانه ارقام مشابه كشورهاي سوئد . است

در همين سالها درصد دارندگان . درصد قرار گرفته است 8/5درصد و عربستان  8/1درصد، تركيه 
اين رقم در   باشد در صورتي كه درصد مي 85/0فني در ايران   - هاي علمي مدرك باالي ديپلم در رشته

شد كه حاكي با درصد مي 7/2درصد و تركيه  7/4درصد، كره جنوبي  11در ژاپن   درصد، 2/26سوئد 
فني در ايران   -هاي علمي از پايين بودن درصد تحصيلكردگان داراي مدرك باالي ديپلم در رشته

درصد گزارش  11/0فني دانشگاهي در ايران در سالهاي فوق  - تعداد محققان با مدرك علمي .باشد مي
درصد،  2/2رصد، د 2/6شده، اين رقم براي كشورهاي سوئد، ژاپن، كره جنوبي و تركيه به ترتيب 

فني دانشگاهي در ايران   -باشد كه حاكي از نسبت بسيار كم افراد با مدرك علمي درصد مي 33/0
  .است

ايران از   بررسي ارقام فوق حاكي از اين است كه عليرغم تالشي كه بكار رفته هنوز فاصله
ر گرو برنامه ريزي اين بخش د  كشورهاي ديگر بخصوص كشورهاي پيشرفته بسيار زياد است و توسعه
  . باشد منسجم و سرمايه گذاري زياد در بخش خصوصي ايران در اين زمينه مي

   ه، راهنمايي و متوسط آموزش ابتدايي
است  خورداري تا سطح عالي از يك دوگانگي بردر حال حاضر سيستم آموزشي از سطح ابتداي

انند اسباب رشد و افزاش كارايي تو دوگانگي به صورت استراتژيك هدفمند شود مي ناي  و چنانچه
كليه مؤسسات آموزشي خصوصي انتفاعي . بخش آموزش كشور و نتيجتاً نيروي انساني را فراهم آورد

دانشگاه عمالً  از تر سطوح پايين در بازارآموزش نيروي انساني فعاليت دارند در كه به انگيزه كسب سود
تبديل نموده  اكار به صورت بازار اين مقاطع را بازارآموزش در بوده و يكديگر با رقابت شديد در
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  .است
  1361 1362 1363 1364 1365 1366  1367  1368  1369  1370  
  26  29  31  34  36 38 40 41 43 44  نرخ بيسوادي % 

6-14تعداد افراد الزم التعليم
  )هزار نفر( ساله

10329 10733 11151 11587 111738 12285  12858  13458  14086  14742  

رخ رشد افراد الزم التعليمن
  %  ساله 14-6

- 9/3 9/3 9/3 3/1 7/4  7/4  7/4  7/4  7/4  

آموزان ابتدايي و تعداد دانش
  )هزارنفر(راهنمايي 

7310 7812 8365 8999 9532 10223  11016  11813  12602  13329  

نرخ رشد دانش آموزان
   % ابتدايي و راهنمايي

- 9/6 1/7 8/7 9/5 3/7  8/7  2/7  7/6  8/5  

تعداد دانش آموزان دوره
  )هزار نفر(متوسطه 

839 867 901 994 1077 1174  1363  1461  1589  1770  

نرخ رشد دانش آموزان
  )درصد(دوره متوسطه 

- 3/3 9/3 10/3 8/3 9/  16/1  7/2  8/8  11/4  

تعداد سوادآموزان بزرگسال
  )هزار نفر(

206 168 812 194 158 170  196  215  232  243  

دانش آموزان ابتدايينسبت 
و راهنمايي به جمعيت الزم 

  %التعليم 

71 73 75 78 81 84  86  88  89  90  

نسبت افراد الزم التعليم كه
  % مشغول تحصيل نيستند

29 27 25 22 19 16  14  12  11  10  

تعداد افراد الزم التحصيل
كه مشغول تحصيل نيستند 

  )هزارنفر(

3000 2900 2790 2550 2230 1970  1800  1620  1550  1480  

  .1372دفتر حسابهاي اقتصادي،  ،نايرا  نمايانگرهاي اقتصاد جمهوري اسالمي مركز آمار ايران،: مأخذ
  

با توجه به تراكم درآمد . مؤسسات آموزش دولتي نيز همگام با آنها مشغول اين فعاليت هستند
پرجمعيت مستقر هستند تا  در شهرهاي بزرگ و مراكز استانها عمالً اين گونه مؤسسات در شهرهاي

روند تأسيس اين گونه مؤسسات بسيار سريع بوده و چنانچه . ليت خود كسب سود نمايندابتوانند از فع
برد نيز مرتفع شود  موانع عملي بوروكراتيك در مورد صدور اجازه تأسيس كه غالباً بسيار زمان مي

 سبب كاهش بار مدارس دولتي شده و افزايش اين گونه مؤسسات عمالً. شدت آن بيشتر نيز خواهد شد
تواند منابع خود را جهت توسعه آموزش در مناطق دور افتاده، شهرهاي  وزارت آموزش و پرورش مي
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به عبارت ديگر، اين دو گانگي در بخش . كوچك، مناطق روستايي و كم درآمد به آنجا تخصيص دهد
شي شود بلكه منابع دولتي را هم جهت تواند نه تنها سبب بهبود كيفيت آموز آموزش و پرورش مي

سال از تصويب قانون مدارس  10در حال حاضر پس از گذشت . برنامه ريزي و استفاده بهتر آزاد كند
درصد  3/4دهد  آمار نشان مي. مدرسه غيرانتفاعي در كشور تأسيس شده است 6800غيرانتفاعي بيش از 

فرهنگي  7000شود در حدود  ميگفته . تندكل دانش آموزان در اين مدارس مشغول به تحصيل هس
ميليارد ريال در بخش  365در حدود  57بر اساس گزارشات منتشره. بازنشسته در اين مدارس شاغلند

تصديق اين . براي دولت صرفه جويي حاصل شده است 76-77سرانه دانش آموزي در سال تحصيلي 
. ر آموزش و پرورش در آينده استمكانيزم به معني پذيرفتن ضمني فعاليت شديد بخش خصوصي د

اين امر نتيجتاً استراتژي توسعه بخش آموزش و پرورش را به سمت عمده نمودن بخش خصوصي 
هدايت خواهد نمود در پيش گرفتن اين استراتژي عمالً دولت را به سمت تخصيص منابع در مناطق كم 

  .نمايد قول نيز ميدرآمد و نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي خواهد برد كه بسيار مع
اين امر تخصيص مجدد منابع بخش آموزش و پرورش در يك فرآيند   حال با توجه به

هاي  ريزي الزم خواهد بود كه وسعت و چگونگي فعاليت بخش دولتي را جهت پركردن حفره برنامه
الزم به ذكر است نحوه نظارت و . خالي و سياستهاي هدايت و نظارت بر بخش خصوصي مشخص كند

هدايت بخش خصوصي عمالً بايد با سياستهاي خاص نظارتي در شرايط رقابت سالم بخش دولتي با 
خصوصي صورت پذيرد به طوري كه بخش دولتي از قدرت خريد جهت ايجاد ركود در بخش 

گرچه به دليل نحوه عمل بخش خصوصي و باالتر بودن سود حاصل از . خصوصي استفاده ننمايد
كارايي، اين بخش توان جذب نيروهاي آموزش دهنده با كيفيت باالتر را داشته  سرمايه گذاري ناشي از

  .تواند در كاهش كيفيت بخش دولتي مؤثر نيز باشد كه خود مي

  آموزش عالي
 ه، راهنمايي و متوسط آموزش ابتداييدر قسمت نخست به دوگانگي محسوسي در بخش 

البته . ابه آن در بخش آموزش عالي نيز وجود دارداشاره شد كه مشو دولتي فيمابين مدارس غيرانتفاعي 
در اين مقاطع تحصيلي آموزش عالي عمالً در شكل بازار دو قطبي انحصاري عمل كند كه بخش 

به رشد  كاهد، بخش خصوصي عمالً در تشكل رو خصوصي هرساله از عمده بودن بخش دولتي مي
  .متجلي شده است  دانشگاه آزاد اسالمي

                                                           
   .5صفحه ،1377آذر  11 ،روزنامه زن 57
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ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در مقايسه با  عداد كل دانشجويان دانشگاهبررسي اجمالي ت
در چند سال اخير، حاكي از روند سريع عمده شدن بخش   تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

كه تعداد و سهم دانشجويان ) 2(و ) 1(جداول . باشد خصوصي انحصاري در نظام آموزش عالي مي
در كل   دهد حاكي از سرعت زياد افزايش سهم دانشگاه آزاد اسالمي شان ميدولتي و غيردولتي را ن

اين واقعه در حالي است كه روند افزايش پرداختهاي جاري و عمراني . باشد فعاليت آموزش عالي مي
عالوه بر دانشگاه آزاد، . دولت در بخش آموزش عالي و تحقيقات همچنان افزايش يافته است

تي ديگري در عرصه فعاليتهاي آموزش عالي مشغول به كار نيز هستند كه به دليل هاي نيمه دول دانشگاه
چنانچه مسايل و مشكالت موجود بر سر . عدم دسترسي به آمار آنها از ذكر آنها خودداري شده است

راه اجازه تأسيس مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي برطرف شود همانند بخش آموزش دبستاني، 
اگرچه از . يكباره سهم بخش خصوصي در آموزش عالي خواهيم شد جهششاهد  راهنمايي و متوسطه

لحاظ قانوني اجازه تأسيس اين گونه مؤسسات داده شده بود ولي مفاد مندرج در آن عمالً طوري بود 
كه پس از گذشت چندين سال عمالً زمينه براي فعاليت اين گونه مؤسسات به طور جدي مهيا نگشته و 

ليت اين مؤسسات نوپا آنها را از فعاليت باز داشتند و حتي دانشجويان آنها را به پس از شروع فعا
  . هاي ديگر فرستادند دانشگاه

اين امر منتج به   رفع اين موانع تحول بزرگي در بخش آموزش عالي پديد خواهد آورد كه
از انقالب به  اين موضوع در سالهاي قبل  نمونه. شود عمده نمودن بخش خصوصي در آموزش عالي مي

هاي  باشد كه به سرعت علي رغم نبود زمينه ها، مؤسسات و مدارس آموزش عالي مي شكل دانشگاه
اين   چنانچه. كافي از لحاظ نيروي انساني متخصص سبب توسعه بخش آموزش عالي كشور گرديد

رت استراتژي ـ عمده شدن بخش خصوصي ـ پذيرفته شود ديگر با ساختار فعلي بوركراتيك وزا
به . توان رقابت الزم بين بخش دولتي و خصوصي را فراهم نمود فرهنگ و آموزش عالي عمالً نمي

هاي دولتي  موزش عالي عمالً رقابت ميان دانشگاهآعبارت ديگر نحوه اعمال مديريت وزارت فرهنگ و 
رآيند رقابت ها انتصابي بوده و ناشي از يك ف براي مثال حتي مديريت دانشگاه. را از بين برده است

انتخاب و استخدام اساتيد به شدت با موانع بوركراتيك مواجه بوده كه عمالً . باشد و سالم نمي  علمي
  .نتوانسته است چندان موفقيتي در جذب افراد متخصص داشته باشد
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    )   نفر(  هاي خصوصي و دولتي كشور تعداد دانشجويان دانشگاه) 1(جدول 
  1379-80  1378-79  1377-78  1371-72  1370-71  1369-70  سال تحصيلي
  836249  726228  666529  303326  222913  176222  اسالمي دانشگاه آزاد

ها ومؤسسات  دانشگاه
  آموزش عالي دولتي

312076  344045  375579  638913  678652  733527  

  1569776  1404880  1205444  678905  566958  488298  جمع
  .هاي مختلفايران سال  زنامه بانك مركزي جمهوري اسالميگزارش اقتصادي و ترا: مأخذ 

  
ها و مؤسسات  نگاهي به تعداد آمار استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت شاغل در دانشگاه

موفقيت وزارت فرهنگ و آموزش  سطح كمآمده است حاكي از ) 2(آموزش عالي كه در جدول 
به  1357نفر در سال  633ها از  تادان تمام وقت دانشگاهساتعداد . باشد ميجذب متخصصان عالي در 

روند تعداد دانشياران . نفر رسيد 545به تعداد  1373رسيد و نهايتاً د رسال  1363نفر در سال  259تعداد 
درصد در فاصله  200ولي تعداد استاد ياران از رشد حدود . نيز از وضعيت خيلي بهتري برخوردار نيست

بود كه تعداد استادان  گرچه توقع از لحاظ ضوابط ترفيع براين مي. وردار بوده استبرخ 57-73سالهاي 
در جذب اساتيد قدمهاي آمار ارائه شده مبين اين است كه  .انشياران روند شديد افزايشي داشته باشنددو 

  .مثبتي برداشته نشده است
اشاره نمود كه خطاب به هاي اين وزرات  توان به مواردي از بخش نامه فراتر از اين حتي مي

هاي غير دولتي ـ دانشگاه آزاد ـ حتي در ساعت  ها آنها را از تدريس در دانشگاه اساتيد دانشگاه
تواند موفقيت  نمي  پرواضح است اين گونه نحوه حاكميت بر نهادهاي علمي. غيراداري منع كرده است

رفيع اساتيد و نحوه عمل متمركز وزارت فرايندهاي بسيار طوالني در استخدام و ت. چنداني احصا نمايد
ها و مقررات پرداخت بسيار محدود كننده كه اجازه رشد و شكوفايي  علوم در امور پرسنلي دانشگاه

به . رش دولتي و متمركز آموزش عالي جستجو كردگتوان در ن نمايد همگي را مي خالقيت را سلب مي
اين نتيجه   انگي روبه تزايد آن بررسي شود بههر حال چنانچه استراتژي بخش آموزش عالي با دو گ

 غير در. خواهيم رسيد كه دگرگوني ساختار فعلي از ملزومات تحول در بخش آموزش عالي خواهد بود
اين صورت بخش آموزش عالي دولتي نخواهد توانست در جهت هدايت و نظارت بر بخش آموزش 

ها و مؤسسات آموزش  أله مديريت در دانشگاهدر اين باب مس. بردارد يعالي خصوصي چندان قدم مفيد



   245  ضميمه   ساير كتب و مقاالت

 

رود تا زماني كه مديريت اين مؤسسات به صورت فعلي از طرف  گمان مي. عالي بسيار مهم است
بر اين مبنا . وزارت فرهنگ و آموزش عالي انتصاب شوند تحول جديدي در اين بخش حاصل نگردد

دانشگاهي و همين طور از بعد پرداخت حقوق و براي ارتقا به مراتب باالتر   تا زماني كه مدارج علمي
اي باشد رقابتي بين اعظاي هيأت  انجام تشويقات و اعطاي امتيازات تحت شرايط بوركراتيك وزارتخانه

ايجاد نخواهد شد و كيفيت تدريس و تحقيق باال نخواهد رفت، انفصال افراد با كارايي كم و   علمي
به عبارتي ديگر در شرايطي كه استخدام . رت نخواهد گرفتاستخدام افراد اليق و دانشمند نيز صو

شود  اي مي با كفايت همواره دچار اشكال تراشيهاي متعدد بوركراتيك وزارتخانه  اعضاي هيأت علمي
  .بين اساتيد را داشت  توان توقع رقابت علمي نمي

و محققين و  سازنده بين اساتيد  به طور كلي تا زماني كه شرايط حاكم اجازه رقابت علمي
هاي مختلف را فراهم نياورد توقع تحول در بخش آموزش عالي بيهوده است و اين امر اتفاق  دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالي به صورت غيرمتمركز عمل نمايند و وزارت فرهنگ  افتد مگر دانشگاه نمي
مقررات متغير همچنان با  اينكه با  و آموزش عالي تالش خود را جهت رفع مشكالت آنها بسيج نمايد نه

  . تحكم بر مشكالت آنان بيافزايد
  

    )   درصد( هاي خصوصي و دولتي كشور سهم دانشجويان دانشگاه
 1379-80 1378-79 1377-78 1371-72 1370-71 1369-70 سال تحصيلي

  %2/53  %7/51  %3/55 %45 %39 %36 دانشگاه آزاد اسالمي
ها ومؤسسات دانشگاه

  تيآموزش عالي دول
64% 61% 55% 7/44%  3/48%  8/46%  

  %100 %100  %100 %100 %100 %100  جمع
  قبلول امحاسبه از جد: مأخذ 

  
) كادر آموزشي(عوامل توليد  نها از بهتري ها عمالً دانشگاه در شرايط رقابت سالم بين دانشگاه

عالي از حالت  استفاده خواهند نمود و بازار آموزشبهتر ) فارغ التحصيالن(جهت توليد محصول 
ايم كه فارغ التحصيالني كه  از  در حال حاضر بسيار شاهد بوده .انحصارگونه خود بيرون خواهد آمد

ح مختلف دانشگاهي بودند عمالً به دليل نپذيرفتن ومند به فعاليت در سطقاند و عال خارج كشور آمده
اند و  و عقيدتي غالباً مدتها بيكار بوده ، اخالقي، سياسي آنها و يا به درازا كشيدن فرايند گزينشهاي علمي
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علت وقوع اين پديده همان حالت . اند بازگشته محل تحصيل خودنهايتاً منصرف شده و به كشور 
اين شده   اين انحصار منجر به. انحصار دانشگاهي است كه توسط وزارت علوم شايع و رايج شده است

هاي مختلف شاغل شوند كمتر  ر آموزشي دانشگاهاند در كاد هاي مختلف كه موفق شده است كه گروه
اين فرايند سبب دسته گرايي و عواقب . دهند خود را مي علميكاري و به ديگران اجازه ورود در حيطه 

مختلف آن در سطح عالي دانشگاهي گرديده كه حتي اجازه ورود افراد ديگر حتي بسيار متخصص را 
هاي  مرتبط با گروه  است كه استخدام اعضاي هيأت علمي شود، اين در حالي ها مانع مي به دانشگاه

گسترش اين امر به . پذيرد ها يا وزارت علوم به سهولت صورت مي مختلف دانشگاه  و غيررسمي  رسمي
هاي مختلف را از لحاظ رقابت غيرسالم در مقابل  حيطه نزاعهاي بين دانشگاهي رسيده و حتي دانشگاه

شامل دانشگاههاي دولتي، دانشگاه تربيت ل سه قطب دانشگاهي بزرگ براي مثا. هم قرار داده است
گروه دارند و فارغ التحصيالن  هر سه جهت تضعيف يكديگر گام برمي  دانشگاه آزاد اسالميمدرس و 

لتي به كار گمارده وهاي د و تخصصي عمالً در دانشگاه  علميآخر حتي با انبوهي از تجربيات 
  .شوند نمي

  )يالميليارد ر( لت در بخش آموزش عالي و تحقيقاتوو عمراني د پرداختهاي جاري
  1379 1378  1377 1371 1370 1369  سال 

  7/1524  6/1263  2/885 4/494 2/322 217 آموزش عالي و تحقيقات
كل پرداختهاي جاري و

  عمراني دولت
3/1665 3/3551 0/5201 7/17424 5/24941 8/23559 

سهم بخش آموزش عالي
  رداختهاي دولت از كل پ

1/8% 1/9% 5/9% 1/5%  1/5% 4/6%  

  .هاي مختلفايران سال گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي: مأخذ 
  

ها  تسلط بوركراسي بر نظام دانشگاهي كشور عمالً سبب شده است كه فارغ التحصيالن دانشگاه
به عبارت ديگر به دليل وجود مازاد . يابند شغل مناسب در بازار كار متناسب با تحصيالت خود نمي

ها با صندلي خالي روبرو نخواهند شد ولي به دليل شرايط  تقاضا براي ورود به دانشگاه عمالً دانشگاه
موجود دانشگاهها از صندليهاي تحصيلي در تغيير جهت آموزش نيروي انساني به سمت بوركراتيك 

كنند زيرا تغيير سازماندهي  بازار كار برخورداند استفاده نميهايي كه از ارزش اقتصادي بيشتري در  رشته
نمايد، و عمالً با اين تغييرات منفعتي به دست  يار مشكل ميسبآموزشي در يك نظام بوروكراتيك 
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نتيجتاً فارغ التحصيالن برخي . رسد ها نمي هاي مختلف آموزشي و اداري دانشگاه اندركاران گروه
ر كار جذب شده و بازدهي و دستمزد آنها نيز باالتر از فارغ التحصيالن ساير ها به سرعت در بازا رشته
اين امر عمالً به دليل عدم انعطاف پذيري نظام آموزشي دانشگاهي در شرايط موجود . باشد ها مي رشته
هاي  هاي مختلف برقرار باشد تغيير رشته ولي چنانچه شرايط رقابت سالم در بين دانشگاه. باشد مي

شود و سبب تخصيص منابع به آموزش  ها محسوب مي شي به عنوان يكي از منافع دانشگاهآموز
با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و علم . هايي خواهد شد كه بازدهي بيشتري در بازار كار دارند رشته

در عصر حاضر آثار اين پديده اثر بسيار شديدي بر توسعه بلند مدت اقتصاد كشور و تشكيل 
توجهي به آن سبب مشكالت عديده اقتصادي در روند توسعه و رشد  رهاي اقتصادي دارد كه بيساختا

  . كشور خواهد شد

  پژوهش
عمالً . نظام دانشگاهي كشور نيز اشاره شود در اين ارتباط مناسب است كه به بعد پژوهش در

در ابعاد آزمايشگاهي و  ها صرف فعاليتهاي پژوهشي هاي تحقيقاتي دانشگاه سهم بسيار بااليي از بودجه
در بين متقاضيان تحقيق كه بخشهاي مختلف   شود، در اين راستا عمالً ارتباط منسجمي نظري محض مي

. خورد باشند به چشم نمي اقتصادي كشور و عرضه كنندگان نتايج تحقيقات كه نهادهاي دانشگاهي مي
ي اقتصادي مخصوصاً صنعتي را از شايد علت اصلي اين معضل را بتوان در قوانين مختلف كه بخشها

به عبارت ديگر موانع بسيار زيادي در نحوه كار و نهايتاً . محدود نموده است يافتلحاظ مختلف 
صنعت از لحاظ قوانين مربوط به مالكيت، نيروي انساني و تجارت داخلي و بازدهي بخشهاي مختلف 

هاي توليد شده به اله و الزامات فروش كاليوهاي مواد ا خارجي، تأمين اجتماعي، قيمت گذاري، سهميه
هاي توليدي جهت  اين موانع باعث شده است كه تمام تالش بنگاه. وجود دارد …قيمتهاي پايين و 

ها اثر  تواند بر سود بنگاه اي كه از بابت تحقيقات مي مواجه با اين گونه مسايل تجهيز شود و حاشيه
  .بگذارد در درجات پايين اهميت قرار گيرد

ها را از استقالل  از نقطه نظر ديگر با توجه به بوروكراسي دانشگاهي كه در نظام فعلي دانشگاه
ها به حداقل رسانده  در مورد تصميمات خود باز داشته است عمالً ارتباط بخش خصوصي را با دانشگاه

ي به سادگي توانند از منابع بخش خصوصي در تحقيقات دانشگاه ها نمي به عبارت ديگر دانشگاه. است
هاي توليدي در مورد موضوعات خاص  ها و بنگاه حتي قراردادهايي كه في مابين دانشگاه. منتفع شوند

اي  شود عمالً در چارچوب مقررات بوركراتيك دانشگاهي به مشكالت عديده بسته مي يتحقيقات
  .شوند نمايد كه اغلب به سرانجام خوبي ختم نمي برخورد مي
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  شياران و استادياران تمام وقت وزارت فرهنگ و آموزش عاليتعداد استادان، دان

 تعداد استادياران تمام وقت  تعداد دانشياران تمام وقت تعداد استادان تمام وقت  سال تحصيلي
1354-1353  607 1141 1648  
1355-1354  676 955 1778  
1357-1356  649 988 2012  
1358-1357  663 1047 2657  
1359-1358  604 990 2974  
1363-1362  259 654 2809  
1364-1363  288 648 3020  
1367-1366  352 683 3071  
1368-1367  374 671 3438  
1369-1368  406 786 4053  
1370-1369  438 901 4633  
1371-1370  488 940 5095  
1372-1371  516 1117 5902  
1373-1372  545 1200 6330  
1374-1373  761 1679 8375  
1375-1374  844 1666 9367  
1376-1375  907 1923 9661  
1377-1376  1000 1890 10370 
1378-1377  940 1878 10679 
1379-1378  1036 1917 12091 

  نشريات آمار آموزش عالي براي سالهاي مختلف وزارت فرهنگ و آموزش عالي: مأخذ 

  كنكور
سبب نقصان كيفيت آن  ه ويكي از معضالت ديگري كه نظام آموزشي را دچار اختالل نمود
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هاي  شگاه بدون كنكور براي افرادي است كه از طرف نهادها يا دستگاهنگرديده است ورود به دا
در حسن ادامه تحصيل افراد وفادار به نظام . خاصي به عنوان سهميه آن نهاد يا دستگاه معرفي شده باشند
اند همانند خانواده معظم شهدا يا  اري كردهيا خانواده آنها و يا كساني كه در حفظ آرمان نظام فدارك

از پذيرفته %  70جانبازارن و معلولين جنگ ترديدي نيست ولي وقتي در برخي سالها حدود نزديك به 
آموزش عالي  اي باشند كيفيت كالسها، سطح تدريس و نتيجتاً سطح علمي ها سهميه شدگان دانشگاه

الن پس از فراغت از تحصيل نتوانند به خوبي از عهده پايين آمده و سبب خواهد شد كه فارغ التحصي
اين امر از اين سو سبب كاهش بازدهي و كارايي بخشهاي مولد اقتصاد . وظايف شغلي خود برآيند

شايد طراحي كالسهاي آموزشي پيش دانشگاهي به نحوي كه افراد فوق را آماده رقابت با . خواهد شد
در اين حال بايد با افزايش فشار . ين معضل را بر طرف كندساير شركت كنندگان در كنكور نمايد ا

ورود در هاي خاص كه فوقاً ذكر آنها رفت ايشان را براي رقابت با ساير افراد جامعه  گروه آموزشي بر
اين طرز برخورد هم اهداف مورد نظر را حاصل خواهد كرد و هم به . ها تجهيز و آماده نمود به دانشگاه

  . اي نخواهد زد نظام آموزشي لطمه

  ريزي برنامه
برنامه ريزي در مرحله سوادآموزي يك هدف مشخصي دارد و آن را با سواد كردن قريب به 

تهاي راهنمايي تحصيلي هدف در مراحل نوآموزي تا ان. اتفاق كليه افراد الزم التعليم جامعه است
 .باشد يش كيفيت آموزش ميو افزا  يهرچه بيشتر از لحاظ كم شبه صورت ايجاد پوش يريز برنامه
ريزي در مقطع دبيرستان عليرغم توجه به اهداف مذكور در قبل نياز به تعيين اهداف آموزشي  برنامه

ها نيازمند تقابل  ريزي آموزشي در سطح كارشناسي در دانشگاه برنامه. دبيرستاني و هنرستاني دارد
فارغ در رابطه با هاي متعدد و مختلف  هاهداف بخشهاي مختلف اقتصادي و نياز پرسنلي آنان به رشت

زيادي از فارغ التحصيالن جهت تربيت دانش آموزان  ددر اين مقطع تعدا. باشد ها مي التحصيالن دانشگاه
و   مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي در. شوند تر بكار گرفته مي مجدداً در مقاطع پايين

هاي  با توجه به كاهش تدريجي تعداد افرادي كه به دوره. يند مشابه استآدكتراي تخصصي اين فر
يابند كه از لحاظ اصول روانشناسي آموزشي و جامعه شناسي اشتغال و عرضه و تقاضاي  باالتر راه مي

   .نمايد باشد و نتيجتاً خروجي هر دوره را به ورودي دوره باالتر مرتبط مي نيروي كار قانونمند نيز مي
در فوق كه از سطح سوادآموزي تا تحصيالت تخصصي دانشگاهي را در فرآيند اشاره شده 

به عبارت ديگر بايد مجموعه . تواند و بايد فقط يك مسأله برنامه ريزي باشد گيرد همواره مي برمي
از . روابط يكجا ارزيابي و حل شود و تعداد الزم التعليمها و فارغ التحصيالن هر دوره را بدست آورد
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قبل به  هاي ما موجود در سيستم كه فارغ التحصيالن هر دوره را براي دورهبازخورهاي  با طرفي با ارتباط
ها و در  نتيجتاً تعداد تعليم دهندگان و تعليم گرفتگان در كليه رشته. گيرد عنوان تعليم دهنده بكار مي

ان كليه همزم از لحاظ رياضي اين مسأله به معني حل. مقاطع تحصيلي بايد يكجا بدست آيدكليه 
معادالت رفتاري در الگو براي كليه متغيرها فوق با توجه به هدف كلي نظام آموزشي كه تأمين نيروي 

  .باشد است انساني مورد نياز كشور مي
مشخص خصوصي  ياچنانچه استراتژي بخش آموزش از لحاظ عمده قرار دادن بخش دولتي 

  .فوق پاسخ دادتوان به مسأله برنامه ريزي آموزشي  عمالً نمينباشد 
توانند به دو  نظام دوگانه فعلي در مقاطع مختلف آموزشي به شكل دولتي و خصوصي عمالً مي

آموزش دولتي بخش عمده باشد هدايت در صورت اول چنانچه بخش . صورت در كشور عمل نمايند
شد بخش خصوصي عمده باريزي نظام آموزشي انجام شود و چنانچه  سيستم بايد توسط طراحي و برنامه

ايي كه ه دولتي بايد به طرف تخصيص بهتر منابع در رفع نقاط ضعف نظام آموزشي خصوصي و زمينه
  .بخش خصوصي به داليل مختلف متمايل به سرمايه گذاري در آنها نيست حركت نمايد

اينكه   شود و با توجه به نظام آموزشي مشاهده مي با تقابلي كه از عملكرد اين دو بخش در
در يك افق  آيا  توان دريافت كه حثهاي زياد كارشناسي كه در اين زمينه وجود دارد هنوز نميعليرغم ب

  .بلندمدت بخش دولتي عمده خواهد بود يا بخش خصوصي
به هر حال با توجه به نكات ياد شده برنامه ريزي مجدد در نظام آموزشي كشور بسيار الزم به 

الحات ساختاري اداري در بخش آموزش عالي و كاهش قدمهاي عمده در اين زمينه اص. رسد نظر مي
ها و نظارت كلي بر آنها و ايجاد هماهنگي بين  تسلط وزارت علوم بر مراكز آموزش عالي و دانشگاه

لزوم ورود بخش خصوصي در حيطه فعاليتهاي آموزشي درمقاطع تحصيلي مختلف . آنها محدود شود
با توجه به بازدهي زياد و كارايي باالي بخش . آموزش و پرورش و آموزش عالي بسيار مهم است

خصوصي، رفع موانع اداري جهت تشكل واحدهاي آموزشي سبب تحول سريعي در بخش آموزش 
اين گونه اصالحات ساختاري مجدداً همان طور كه گفته شد بايد مسأله   با توجه به. كشور خواهد شد

خصيص منابع به بخشهاي مختلف آموزش برنامه ريزي آموزشي بلند مدت كشور از لحاظ نحوه ت
  .طراحي و حل شود و بر اين اساس خطوط اصلي آموزش كشور تعيين و تبيين گردند

  


