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  يادداشت
 
  
 
  

در زمينه اقتصاد سياسی ايران که است کتاب حاضر مجموعه مقاالتی 
.  ه استانی به چاپ رسيدسال گذشته در نشريه ها و سايت های ايرطی 

موضوع اصلی کتاب بررسی رابطه بين دموکراسی و توسعه اقتصادی 
طی سده گذشته مبارزه .  بطور عام و تجربه ايران بطور خاص است

.  مردم ايران برای استقرار دموکراسی هر بار با ناکامی مواجه شده است
ين اعلل برخی از درک بررسی و مجموعه حاضر تالشی است برای 

   . کامی از منظر اقتصاد سياسینا
  

با صراحتی نوسازی و توسعه اقتصادی ايران طی پنج دهه گذشته تجربه 
که در بلند مدت آزادی اقتصادی و انکارناپذير بيانگر اين واقعيت است 

آزادی سياسی الزم و ملزوم يکديگر بوده و توسعه اقتصادی پايدار 
استقرار دموکراسی   . سياسی استمستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی

درک روشن مستلزم ايران و پيشبرد برنامه نوسازی و توسعه اقتصادی 
نوشته حاضر تالش .   و شناخت اقتصاد سياسی کشور استاين مفاهيم

   .رگذاست در اين کوچکی 
 

از موضوع مورد بحث فصل اول يک دورنمای کلی در اين مجموعه، 
و سوم به بررسی نظری دموکراسی و فصل های دوم .  ارائه ميدهد

فصل چهارم يک بررسی اجمالی . ميپردازندرابطه آن با توسعه اقتصادی 
 . 1978-1962 به ويژه دوره ،است از تجربه ايران در دوره پهلوی

فصل پايانی پرداخته و . ا.به بررسی تجربه جدوازدهم فصل های پنجم تا 
  . سياسی ديگتاتوریبررسی مختصری است از مبانی نظری اقتصاد 
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الزم ميدانم که مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را از خانم اينجا در 

هايده نفريه که در جريان آماده کردن اين کتاب از ابتدا تا پايان مرا تشويق 
  .و ياری کردند بيان کنم

  
   
  

  هادی زمانی    
   2004لندن، ژانويه 
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  فصل اول
  

  در آمد
  
  
  

 و ساختار سياسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل توسعه اقتصادی
ختار تماميت خواه و موفقيت و دوام هر ساختار سياسی، چه سا. ميباشند

چه دموکراسی، وابسته به توسعه،  کارآيی اقتصاد و کيفيت سياست های 
اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله .  اقتصادی دولت است

های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به تدوين و تکوين سياست 
توسعه اقتصادی در بستر .  ماهيت و کيفيت ساختار سياسی کشور ميباشد

نهادهای سياسی جامعه انجام می پذيرد که پارامترهای سياسی و اقتصادی 
  . توسعه اجتماعی را تعيين ميکنند

  
ادی مالحظات نظری  و تجربه جهانی مبين اين واقعيت است که آز

.  اقتصادی و توسعه اقتصادی پايدار بدون آزادی سياسی ميسر نميباشند
توسعه اقتصادی پايدار غالبا  در کشورهايی صورت گرفته است که 

برعکس، در کشورهای غير .  دارای نظامی دموکراتيک ميباشند
دموکراتيک امر توسعه اقتصادی غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند 

  . ا بروز بحران های سياسی و اقتصادی متوقف شده استدهه،  ب
  

دموکراسی با ايجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آميز رقابت های 
اقتصادی و سياسی موجب تقويت ثبات سياسی کشور و ارتقا رقابت های  

بدون .  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادی پايدار را تقويت ميکند
. افع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در ميآيدآزادی سياسی، من
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اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا 
به هنجار، پيدايش بحرا ن های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی ثباتی 

همچنين، وجود دموکراسی .  سياسی و نهايتا فروپاشی نظام منجر ميگردد
ن و احزاب سياسی را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود رفتار سياستمدارا

.  که سياستمداران بتوانند سياست های  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند
در صورت اتخاذ سياست های نادرست، دموکراسی، با تامين روشی 
مسالمت آميز برای تغيير دولت، هزينه اقتصادی و اجتماعی تصحيح 

داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت سياست های نادرست را کاهش 
در واقع دموکراسی سيستمی موثر و کم هزينه برای .  اقتصاد ميگردد

تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست های دولت ميباشد، تا آنها را با 
  .  خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد

  
آزادی سياسی، ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی سه بعد اصلی 

ر نظام سياسی ميباشند که  شالوده  سياسی مديريت اقتصاد را تشکيل ه
اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاری بر . ميدهند

روی عوامل تعيين کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمايه گذاری، 
  بر سرمايه نيروی انسانی، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت

بی ثباتی سياسی و اقتصادی موجب کاهش .  اقتصادی تاثير ميگذارندرشد 
سرمايه گذاری، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم های نجومی، فرار 

توسعه .  سرمايه، اتالف انبوه منابع اقتصادی  و رکود اقتصادی ميگردد
اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند 

ی خود برنامه ريزی کرده و سرمايه خود را درگير برای فعاليت ها
  .  فعاليت های بلند مدت کنند

  
آزادی بر آن است که  تجربه جهانی دالاز سوی ديگر مالحظات نظری و 

.  ميباشندمستلزم آزادی اقتصادی هر دو توسعه اقتصادی سياسی و 
اقتصاد دولتی ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب 

شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سياسی در يک نهاد و در دست مي
اين شدت تمرکز پايه های دموکراسی را .  عده معدودی متمرکز گردد

اساسا دموکراسی در چنين .  سست کرده موجب فروپاشی آن ميشود
فزون براين، اقتصاد دولتی با حذف انگيزهای .  بستری پا نميگيرد

فت کارآيی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و مالکيت و رقابت موجب ا
اجتماعی ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه های دموکراسی 
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تا کنون هيچيک از سيستم های متکی بر اقتصاد دولتی  در عمل.  ميگردد
.  توسعه اقتصادی پايدار را تامين کنندنه آزادی سياسی و نه نتوانسته اند 

بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين بر عکس، نظام های متکی 
  . کارايی و توسعه اقتصادی پايدار موفق تر بوده اندآزادی سياسی، 

 
تجربه نوسازی و توسعه اقتصادی ايران طی سده گذشته گواه روشنی بر 

دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بی شک يکی .  مشاهدات نظری باال است
عه اقتصادی ايران در قرن بيستم از موفق ترين دوره های نوسازی و توس

با اين همه برنامه توسعه اقتصادی ايران در اين دوره دارای .  ميباشد
به .  دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشی سلطنت پهلوی انجاميد

لحاظ اقتصادی، استراتژی توسعه اقتصادی ايران در اين دوره  متکی بر 
د توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برداشتی ساده انگارانه از رون

برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه های ديگر آن، مانند اشتغال،  
اما .  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتی و به هنجاراهميت نميدهد

اشتباه به مراتب بنيادی تر آن بود که اين استراتژی متکی بر نظامی غير 
شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثری دموکراتيک، غير 

  .      برای بازبينی و تصحيح اشتباهات خود نداشت
  

 11% نرخ رشد توليد ناخالص ملی ايران بالغ بر 1972-1962 طی  دهه 
نيروی محرک اين رشد سريع، تقاضای داخلی بود که پيش .  در سال بود

جانشين کننده  "و ارتقا صنايع تاسيس .  از آن توسط واردات برآورده ميشد
در پناه ديوارهای حمايت تعرفه ای و تخصيص کمک های "  واردات

مالی به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به 
همزمان بی توجهی به بخش کشاورزی ابعاد .  سيستمی غير رقابتی کرد

ه توسعه و نوسازی مجموعه اين سياست ها برنام.  گسترده ای  يافت
ايران را به مکانيزمی يک بعدی تبديل کرد که نتوانست اشتغال الزم  
برای جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در 

طی اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد،  .  دستآوردهای توسعه سهيم نمايد
عه در کل   فقير جام40% افزايش يافت، سهم 9%نرخ بيکاری به 

 ثروتمند جامعه به 20% تنزل کرد در حاليکه سهم 14%مصرف به 
  .   افزايش يافت%52
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 بليون 2.4 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 1974-1972درفاصله 
اين امر برای نوسازی ايران .   بليون دالر افزايش يافت18.5دالر به 

ساختار سياسی مناسب فرصتی طاليی بود که متاسفانه به دليل نبود يک 
هنگاميکه شرايط اقتصادی و اجتماعی  کشور پيگيری .  به هدر داده شد

يک برنامه اقتصادی متعادل را ايجاب ميکرد، رهبری  سياسی، عليرغم 
توصيه کارشناسان،  بودجه کشور را چهار برابر کرد  و اقتصاد را با 

.   پيش تازاند به60سرعتی چند برابر گذشته در مسير استراتژی  دهه 
 25% به 1972 در سال 4%همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از 

فشار تورم به ويژه در بخش های ساختمان .   افزايش يافت1977در سال 
سازی و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش 

يه در جستجوی در  نيتجه،  سرما. واردات جبران کند بسيار شديد تر بود
حداکثر سود از بخش های کشاورزی و صنايع  خارج و بسوی بخش های 

  .  ساختمان سازی و خدمات جاری شد
  

فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش های کشاورزی و صنايع سنتی 
بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ، گسترش 

د  و تشديد بحران های اجتماعی بيکاری، افزايش نابرابری توزيع درآم
 12%در شرايطی که نرخ رشد توليد ناخالص ملی از مرز .  گرديد

 افزايش يافت، ضريب 1976 در سال 10%گذشته بود، نرخ بيکاری به 
 باال رفت  و واردات کشور متجاوز از 11%نابرابری توزيع درآمد 

ورمی، به جای دولت در مقابله با تشديد موج های ت.   افزايش يافت%412
" گران فروشان"تصحيح سياست های خود، به دستگيری و مجازات 

اين امر موجب تشديد ناآرامی های اجتماعی و سياسی گرديد و . پرداخت
سنتی جامعه  -بازار را  که طی دهه گذشته تا حدودی از نيروهای مذهبی

آزادی به علت نبود .  فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند
های سياسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسی خود را کنترل کرده و 

  .  سياست های آنرا به نحوی مطلوب تصحيح کند
  

 با صراحتی انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادی های 70تجربه دهه 
  .سياسی برای توسعه اقتصادی پايدار است

  
ولتی کردن اقتصاد با د. ا.تحوالت اقتصادی و سياسی ايران در دوره ج

اتالف انبوه موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سياسی، افت کارآيی و 
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مجموعه ای از نا به ثروت کشور گرديده و نوسازی کشور را اسير 
مجموعه اين عوامل سبب . تنگناهای ساختاری کرده استهنجاری ها و 

و شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پويا و جوان به اقتصادی بيمار 
  .  مبتال  به  نا به هنجاری های عميقا ساختاری تبديل شود

  
 برابر شده، ميانگين نرخ رشد 2 سال گذشته جمعيت کشور 25طی 

  تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از 2.6% در سال به 10%اقتصادی از 
 برابر شده، بهره وری سرمايه 2.5 کاهش يافته، نرخ بيکاری %40
 کاهش 30%ری کل عوامل توليد نزديک به  کاهش يافته، بهره و%500

يافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نيم در صد تنزل 
 به منفی 1980 ميليارد دالر در سال 8.9کرده،  خالص ذخاير خارجی از 

رسيد، ريسک سرمايه گذاری بطور )  2000در سال ( ميليارد دالر 11
خواری و فساد اقتصادی در تمامی سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت 

 1%اکنون ايران با .  بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش يافته است
 صدم درصد سطح 33 مساحت کره خاکی دارای تنها 1 % وجمعيت دنيا

توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاری کمتر 
  .  از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد

  
مسئله تامين آزاديهای سياسی همچنان در دستور کار ظ سياسی،  به لحا
 سازمان  ونهادهای مدنیتضعيف بی ثباتی سياسی، سوی ديگر، از . است

، بی ثباتی سياستهای اقتصادی و تنشهای های سياسی و اجتماعی مدرن
سياسی با جامعه بين المللی امر نوسازی کشور را با مشکالت جديدی 

چارچوب مطلوبی برای طبيعتا، مجموعه اين شرايط .  روبرو ساخته است
پيشبرد نوسازی، استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور در دنيای 

  .  نيستامروزين 
  

ثبات سياسی، آزادی آزادی سياسی، مستلزم ايران توسعه اقتصادی پايدار 
 برای پيشبرد اين اهداف .  ثبات سياست های اقتصادی است و اقتصادی

اده شود تا بتواند بر مبنايی خردگرا و آينده نگر سازمان دميبايست عه جام
با درک پارادايم های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را 
از سر راه  بر داشته  و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور 

است اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول .  را سامان دهد
که شکست در برنامه اصالحات اقتصادی و سياسی ميتواند ايران را به 



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 14

حاشيه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آنرا اسير دور تسلسل 
  .  باطل عقب ماندگی کند
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  ومدفصل 
  

 موکراسید
 
  
  

بر رسی رابطه بين توسعه اقتصادی و دموکراسی مستلزم درک روشن 
شتن شاخص هايی است که از طريق آنها بتوان ميزان اين مفاهيم و دا

  و رابطه بين آنها را به لحاظ هدموکراسی و توسعه اقتصادی را سنجيد
  .  تجربی ارزيابی کرد

  
 دموکراسیاقتصاددان برجسته آمريکايی،   ، 1در تعريف شومپيتر

گيری های  سياسی است که در آن افراد  ساختاری نهادی برای  تصميم
رکت در تصميمگيری را  از طريق رقابت های انتخاباتی بدست حق مشا
در اين تعريف اداری و سازمانی، دموکراسی فاقد ارزشی ذاتی .  ميآورند

اما حتی در تعريف غير .  مانند مطلوبيت سعادت فرد  و برابری است
ارزشی شومپيتر، همانطور که خود خاطر نشان ميکند،  موفقيت 

تگی دارد که چندان هم فارغ از قضاوت های دموکراسی به شرايطی بس
  :ارزشی نميباشند مانند

وجود سياست مدارانی که دارای شهامت اخالقی و توانايی سياسی  .1
 باشند

  محدود و مشروط بودن قدرت و اختيارات دولت .2

                                                 
1 Shumpeter, J., 1976 Capitalism, Socialism, and Democracy. 
London, Allen & Unwin 
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 وجود يک دستگاه ديوانساالر درستکار و موثر .3

 و نتايج آنپذيرش پايبندی به سيستم انتخاباتی و  .4

 .  گ مدارافرهن .5
  

اين شرايط در واقع نشان ميدهند که در نظر شومپيتر هدف از دموکراسی 
حمايت از آزادی فرد، از طريق ارتقا فرهنگ مدارا، خويشتن داری در 

  . و محدود کردن نفوذ دولت در جامعه ميباشد استفاده از قدرت 
  

 از ، مانند شومپيتر، دموکراسی را4 و پرژورسکی3، هانتينگتون2ليپست
ليپست دموکراسی را .  نقطه نظر نظم نهادی و سازمانی تعريف ميکنند

 سياسی ميداند که امکان و فرصت منظم و ادواری تغيير دولت را یسيستم
 سياسی یهانتينگتون دموکراسی را نظام.  از طريق قانون فراهم می آورد

ی تخابات ادوارپرقدرت ترين تصميمگيران از طريق اندر آن ميداند که 
 همه افراد بالغ دارای حق رای ميباشند و نامزدهای برگزيده ميشوند، 

.  انتخابات برای کسب رای مردم آزادانه با يکديگر رقابت ميکنند
باالخره،  پرژورسکی دموکراسی را سيستمی تعريف ميکند که در آن 
برکناری حزب سياسی حاکم از طريق انتخابات همواره ميسر است،  

  .  برخاسته از رای مردم استزيرا که قدرت 
  

برداشت حداقل يا فرماليست از آزادی سياسی، دموکراسی را مترادف با 
اما برداشت جامع .  برگزاری انتخابات منصفانه، منظم وادواری ميداند

تر،  برندگان انتخابات را الزاما صاحبان اصلی قدرت نميداند و معتقد 
و  مستلزم وجود آزادی است که حسابدهی و انتخاب سياسی واقعی 

در اين راستا، برخی از محققان، مانند .  جمعگرايی گسترده تری است
                                                 
2 Lipset S. M., 1959, Some Social Requisite of Democracy, 

Economic Development and Political Development, American 
Political Science Review 53.  

3 Huntington, Samuel, 1984, Will More Countries Become 
Democratic?  Political Science Quarterly 99.  
4 Prezeworski Adam, 1991, Democracy and Market: Political and 

Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
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مفهوم .   بر آنند که دموکراسی مفهومی ارزشی و آرمانی است5سارتوری
ليبرال دموکراسی از اين دسته ميباشد که بر ارزش ذاتی آزادی سياسی در 

ليبرال دموکراسی را  ، 6برای مثال مارگوليس.  دموکراسی تاکيد دارد
سيستمی ميداند که در آن هدف اوليه دولت کمک به رشد فرديت  وتامين 

 حق مشارکت در رکن ديگر ليبرال دموکراسی.  باشدآزادی های فردی مي
 ، 7در اين راستا، بولن.  تصميم گيری های  سياسی و اجتماعی است
  :دموکراسی را متشکل از دو عنصر اصلی ميداند

  

سی، يعنی حق آزادی عقيده، بيان و تشکيل احزاب آزادی سيا .1
  .سياسی برای کليه شهروندان

حکومت دموکراتيک، يعنی پاسخگويی دولت به مردم و حق  .2
افراد برای مشارکت در دولت بطور مستقيم و يا از طريق 

  . انتخاب نماينده
  

برداشت دموکراتيک از دموکراسی دامنه ليبرال دموکراسی را گسترش 
ر آن است که تامين آزادی سياسی مستلزم آن است که شهروندان داده، ب

در بهره برداری از امکانات اقتصادی  و آزادی های سياسی از فرصت 
لذا، برای دولت اين حق را قائل است که .  های برابر بهره مند باشند

آزادی اقتصادی، از جمله حق مالکيت خصوصی و توزيع درآمد را تنظيم 
 ارکان ليبرال دموکراسی، يعنی آزادی ، تا آنجا که اين دخالتالبته، . 8کند

اين برداشت طيف .  های فردی، اقتصادی و سياسی را متزلزل نکند
جناح  ليبرال دموکرات بر آزادی های فردی و .  وسيعی را در بر ميگيرد

                                                 
5 Sartori G., 1987, The Theory of Democracy Revisited, Chatman  

House Publisher 
6 Margolis M. 1979, Viable Democracy, New York, St. Martin’s 

Press  
7 Bolen  K. A. 1993, Liberal Democracy: Conceptual and 

Measurement Traps, Studies in Comparative International 
Development 25 

برای مطالعه مبانی تئوريک اين نظريه به کتاب ليبراليسم سياسی، نوشته جان رالز .   8
  )John Rawls(، انتشارات دانشگاه کلمبيا مراجعه کنيد 1993
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در مقابل، .  اقتصادی تاکيد ميکند و خواهان حداقل دخالت دولت ميباشد
 دموکرات به تامين فرصت های برابر اهميت بيشتری جناح سوسيال

  .  ميدهد و دست دولت را در تنظيم امور اقتصادی بازتر ميگذارد
  

جناح ميانه، سوسيال ليبرال دموکرات،  تالش ميکند تا بين دو سوی اين 
در واقع، تعيين سطح مطلوب دخالت .  معادله تعادلی مطلوب فراهم آورد

 تا حدودی به ساختارهای اقتصادی و سياسی دولت در آزادی اقتصادی
 ايران جامعهبرای مثال، .  و تجربه تاريخی آن بستگی دارد جامعه

همواره از ديکتاتوری رنج برده، ساختار اقتصادی آن متکی بر سرمايه 
و طبقه حاکمه با استفاده از باورهای مذهبی و مناسبات است داری دولتی 
ولوژيک، اقتصادی و سياسی خود را بر  صنعتی سلطه ايدئااجتماعی پيش

 اصالحات اجتماعی مستلزم در چنين جامعه ای.  جامعه تحميل ميکند
و تامين  عقب راندن مرزهای دخالت دولت، تامين آزادی های فردی

در اين چارچوب، تامين فرصت .  آزادی های سياسی و اقتصادی ميباشد
 عمدتا از طريق توليد ،های برابر در بهره برداری از امکانات اقتصادی
 و بيمه اجتماعی انجام  اشتغال، تامين دسترسی به آموزش، بهداشت

  .   ميگيرد
  

از سوی ديگر،  مکتب مارکسيسم آزادی های سياسی و اقتصادی را در 
چارچوب ستيز طبقاتی بررسی کرده  و آنها را ابزاری برای تامين منافع 

ستی آن، ديکتاتوری پرولتاريا، تا اين نظريه در وجه لنيني. طبقاتی ميداند
آنجا پيش ميرود که هم آزادی سياسی و هم آزادی اقتصادی را حذف و 

 .       نهادينه ميکندتوسط دولت را نقض و انحصار کامل آنها 
  

 شاخص های دموکراسی . 1
  

ارزيابی تجربی رابطه بين دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم داشتن 
سط آنها بتوان رابطه بين اين دو پديده را به لحاظ شاخص هايی است که تو

  : بر دو نوعندعمدتا  های سنجش دموکراسی صشاخ.  کمی مطالعه کرد
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يا   9قطعی يا ناپيوسته، مانند شاخص تغيير رژيم گاسيوروسکیم •
 10شاخص دموکراسی پرژورسکی

، 11شاخص های پيوسته مانند شاخص نهادهای دموکراسی گور •
 و شاخص ليبرال 12 آزادی های مدنی گاستيلشاخص حقوق سياسی و

 .  13دموکراسی بولن
  

بررسی های کمی و اقتصاد سنجی دموکراسی مستلزم کاربرد نوع دوم 
  : که مشخصات عمده آنها به قرار زير استشاخص ها استاين 

  
در برداشت بولن ليبرال دموکراسی  :شاخص ليبرال دموکراسی بولن •

.   حاکميت مردم-2  ؛ادی سياسی آز-1: دارای دو بعد اصلی است
بعد اول توسط ميزان آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و احزاب 

بعد دوم بر مبنای منصفانه بودن انتخابات، به ويژه . سنجيده ميشود
انتخابات پست ها و ارگان های اجرايی و قانونگذاری ارزيابی 

 ، حقوق سياسی14شاخص های اپوزيسيون سياسی بانک.  ميگردد
شاخص کارايی ارگان های قانون گذاری بانک، متغيرهايی  گاستيل و

ارزش . ميباشند که بر مبنای آنها شاخص بولن محاسبه ميشود

                                                 
9   Gasiorowski M.J. 1996, An Overview of Political Regime Change 

Data Set, Comparative Political Studies, 29. 
10  Przeworski et. al. 2000, Democracy and Development: Political 

Regimes and Economic Performance, 1950-1990, Cambridge, 
Cambridge University Press.  

11  Gurr T.D. and et. al. 1990, Polity II: Political Structure and 
Regime Change, 1800-1986. Inter-University Consortium for 
Political and Social Research. 

12  Gastile R.D. 1983 and 1989. Table of Independent Nations: 
Comparative Measures of Freedom, Freedom at Issue 106. 

13  Bollen K. A. 1993. Liberal Democracy: Conceptual and 
Measurement Traps. Studies in Comparative International 
Development 25.  

14  Bank A.S. 1979, Manual for Cross-National Time Series Data. 
Binghamton, N.Y.  
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 مبين 100 ميباشد که 100 و 0شاخص ليبرال دموکراسی بولن بين 
 کشور و 102شاخص بولن برای .  ليبرال دموکراسی کامل است

 .جود است مو1980 و 1965، 1960برای سه سال 
 
شاخص دموکراسی نهادينه گور  : شاخص دموکراسی نهادينه گور •

 مشارکت -1 : شاخصی است مرکب که از سه عنصر تشکيل ميشود
فافی  تضمين باز بودن و ش-2 ؛در قدرت سياسی از طريق رقابت

 وجود نهادهای اجتماعی موثر برای -3  ؛گزينش پست های اجرايی
 تا 0شاخص گور بين . اجرايی دولتکنترل و نظارت براعمال قدرت 

پوشش زمانی .  مبين دموکراسی کامل ميباشد10 که   تغيير ميکند10
و در آغاز ميشود )  کشور22برای  (1800شاخص گور از سال 

 .   کشور موجود است150حال حاضر برای متجاوز از 
  
شاخص حقوق سياسی گاستيل ميزان :  شاخص حقوق سياسی گاستيل •

رت سياسی و دموکراتيک بودن روش های موجود مشارکت در قد
اين شاخص کشور ها . برای  مشارکت در قدرت سياسی را ميسنجد

 1 که   رتبه بندی ميکند7 تا 1را بر اساس سطح حقوق سياسی بين 
 .  مبين وجود بيشترين سطح حقوق سياسی است

  
ين شاخص کشور ها را بر اساس سطح   ا:15شاخص آزادی مدنی •

 مبين وجود 1  که  رتبه بندی ميکند7 تا 1مدنی بين آزادی های 
تاکيد شاخص آزادی مدنی بر .  بيشترين سطح آزادی مدنی ميباشد

ميزان آزادی بيان، اجتماعات، احزاب، اتحاديه ها، آزادی مطبوعات، 
 .   آزادی مذهب،  استقالل دستگاه قضايی و آزادی اقتصادی ميباشد

  
ی کاستی ها و برتری های معينی هر يک از چهار شاخص فوق دارا

شاخص بولن به لحاظ تئوريک از ساير شاخص ها منسجم تر . ميباشند
پوشش زمانی .  است اما پوشش زمانی و کشوری آن بسيار محدود ميباشد

و کشوری شاخص گور بسيار گسترده است اما مقاطعی که ساختار 
اين امر . در بر نميگيردرا متحول شده است در آن سياسی کشورها 

شاخص های حقوق سياسی .  کاربرد شاخص گور را بسيار محدود ميکند
                                                 
15  Freedom House Survey 1990-1997, Table of Independent States: 

Comparative Measures of freedom. Freedom Review  
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 کشور را در بر ميگيرند اما پوشش زمانی آن ها 201و آزادی مدنی 
بعالوه، اين .   را در بر نميگيرند1972محدود ميباشد و وقايع قبل از سال 

م عليرغ.  شاخص ها هر يک تنها يک جنبه از دموکراسی را می پوشانند
با استفاده مناسب ازاين شاخص ها ميتوان ميزان دموکراسی  اين کاستی ها

را سنجيده و رابطه بين دموکراسی، توسعه اقتصادی و عوامل تعيين کننده 
  .آنرا مورد بررسی تجربی قرارداد



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 22

  
  
  

  فصل سوم
  

 دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار
  
 
 

.  تناتنگ و متقابل ميباشندتوسعه اقتصادی و ساختار سياسی دارای رابطه 
موفقيت و دوام هر ساختار سياسی، چه ساختار تماميت خواه و چه 
دموکراسی، وابسته به توسعه،  کارآيی اقتصاد و کيفيت سياست های 

اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله .  اقتصادی دولت است
را، وابسته به تدوين و تکوين سياست های اقتصادی و هم در مرحله اج

در بلند مدت توسعه .  ماهيت و کيفيت ساختار سياسی کشور ميباشد
 و قابل  اقتصادی مستلزم آزادی سياسی، آزادی اقتصادی، ثبات سياسی

  .  بينی بودن سياست های اقتصادی است پيش
  

توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سياسی جامعه انجام می پذيرد که 
درک . تصادی توسعه اجتماعی را تعيين ميکنندپارامترهای سياسی و اق

رابطه بين دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم شناخت ساختار انگيزه 
نهادهای سياسی .  هايی است که در نهادهای سياسی جامعه نهفته اند
در اين چارچوب، .  قوانين آشکار و نا آشکار  بازی را تعيين ميکنند

اديه های کارگری، تعاونی ها، احزاب، سازمانها،  مانند شرکت ها، اتح
 که متشکل از  و غيره بازی کنان بازی هستند سازمان های قانون گذاری

نهادهای سياسی دارای ويژگی های .  افرادی با اهداف مشترک ميباشند
سيستماتيک ميباشند که توسط نرم ها و معيارهايی مانند ليبرال دموکراسی 

 و  )به لحاظ آزادی اقتصادی(ه داری و سرماي) از نظر آزادی سياسی(
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رفتارهای نهادينه شده ای مانند ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی 
  .   هدايت ميشوند

  
آزادی سياسی، ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی سه بعد اصلی 
هر نظام سياسی ميباشند که  شالوده  سياسی مديريت اقتصاد را تشکيل 

هم مستقيما و هم غير مستقيم، از طريق تاثير گذاری بر بعاد اين ا.  ميدهند
عوامل تعيين کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمايه گذاری، روی 

 بر روی رشد سرمايه انسانی، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت
را  مشترکا محيط و فضای سياسی ،اين سه جنبه . تاثير ميگذارنداقتصادی 

وسعه اقتصادی انجام می گيرد تعيين و تصميمات اقتصادی که در آن ت
 . افراد را شکل ميدهند

  
آزادی سياسی، آزادی اقتصادی، ثبات سياسی و (از ميان اين چهار عامل 

رشد  نقش آزادی سياسی يا دموکراسی در) ثبات سياست های اقتصادی
اسی نظريه هايی که رابطه بين دموکر.   اقتصادی بحث برانگيز تر است

تاثير بررسی  را به کار و رشد اقتصادی را بررسی ميکنند غالبا دامنه  
اما عالوه بر رابطه .  مستقيم دموکراسی بر رشد اقتصادی محدود ميکنند

مستقيم بين اين دو پديده،  ميبايست به تاثيرغير مستقيم دموکراسی بر رشد 
مانند سرمايه (ل عواملی که اين رشد را تعيين ميکنند ااقتصاد، از کان

  . نيز توجه داشت) گذاری ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد
  
  

  ثبات سياسی.  1
  

هر نظام سياسی دارای مجموعه سياست هايی است که پايدار بوده و 
تغييرات بنيادين در اين سياست ها عمال .  بطور بنيادين دگرگون نميشوند

ا ميتوان از طريق ميزان ثبات سياسی رلذا، .  به مثابه تغيير رژيم است
ثبات سياسی به چهار عامل . احتمال تغيير دولت و يا تغيير رژيم سنجيد

 شرايط اقتصادی، مانند بيکاری، تورم، سقوط ارزش -1: بستگی دارد
 وقايع سياسی که ميتواند موجب تغيير دولت شوند، مانند -2 ؛پول کشور

ی  سياسی، مانند  ساختارها-3 ؛ ترورهای سياسی و اعتصابات عمومی
 . شرايط بين المللی-4 ؛سيستم انتخاباتی
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هرچه احتمال تغييرات بنيادين در سياست های اقتصادی بيشتر باشد بازده 
.  فعاليت های اقتصادی کمتر و مديريت اقتصاد دشوارتر خواهد بود

احتمال تغييرات بنيادين در سياست های اقتصادی  به نوبه خود به دو 
  شدت قطبی بودن سياست -2 ؛ احتمال تغيير دولت-1: اردعامل بستگی د

چنانچه مطالبات .  ها و مطالبات اقتصادی و سياسی گروه های اجتماعی
پيشبرد برنامه توسعه اقتصادی دشوارتر  گروه های سياسی قطبی باشند،

خواهد بود و تغيير دولت احتماال موجب تغيير بنيادين در سياست های 
 که موجب رکود  و احتماال تغيير رژيم خواهد شداقتصادی و سياسی 

  .اقتصادی ميگردد
  

.  ثبات سياسی پيش شرط تامين توسعه اقتصادی بلند مدت و پايدار است
بی ثباتی سياسی و تغيير متناوب دولت به طرق مختلف موجب کاهش 

  : برای مثال.  نرخ رشد اقتصاد و پيدايش بحران های اقتصادی  ميگردد

بازده آتی  ارزيابی سرمايه گذاران از  گذاری بهسطح سرمايه •
بی ثباتی سياسی وافزايش ريسک .  سرمايه گذاری بستگی دارد

و لذا کاهش  بازده سرمايه  16موجب کاهش ارزش مورد انتظار
ثبات سياسی، با کاهش  برعکس،  .سطح سرمايه گذاری ميگردد

ا ريسک های پايه ای موجب افزايش ارزش سرمايه گذاری و لذ
  .تشويق سرمايه گذاری و ارتقا رشد اقتصادی خواهد شد

همچنين، بی ثباتی سياسی موجب تضعيف انگيزه پس انداز و  •
انگيزه و امکان به نوبه خود تقويت مصرف گرايی ميشود که 

در چنين شرايطی .  سرمايه گذاری را مجددا تضعيف ميکند
ا به  ترجيح خواهند داد که سرمايه گذاری ر صاحبان سرمايه

آينده موکول کرده، سرمايه های خود را نقد و مصرف کنند تا 
آنکه آنرا صرف يک سرمايه گذاری بلند مدت کنند که بازده آن 

 . نا مطمئن ميباشد

                                                 
16  Expected value 
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بعالوه، بی ثباتی سياسی موجب سقوط ارزش ارز کشور،  فرار  •
 که فضای  می گردد  و پيدايش تورم های نجومی  سرمايه ها

و فعاليت های اقتصادی بوجود  رمايه گذاری نامناسبی برای س
 .  ميآورند

دولت های غير دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت  •
اين امرموجب تشديد مصرف گرايی و .  مياشندخود شهروندان 

پيدايش و تشديد تورم، گسترش فعاليت های انگلی و شيوع فساد 
 .        اجتماعی و اقتصادی ميگردد

 های غير دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند دولتباالخره،  •
کسری بودجه خود را از طريق افزايش ماليات تامين کنند، لذا به 
چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل ميشوند که بر فشارهای 

منافع اقتصادی انبوه تورمی اقتصاد افزوده، موجب اتالف 
 . ميگردد

 

 نا اطمينانی سياست های اقتصادی.  2
  

از نااطمينانی سياست های اقتصادی بی ثباتی ای است که در اثر منظور 
تغيير سياست های اقتصادی دولت بوجود ميآيد و نه بی ثباتی ناشی از 

شاخص های   17اين بی ثباتی غالبا توسط ضريب پراکندگی.  تغيير رژيم
اقتصادی سنجيده ميشود، مانند ضريب های پراکندگی تورم، رشد توليد 

 رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کمبود بودجه ناخالص ملی،
پس (دولت، ما به تفاوت نرخ ارز آزاد از ارز رسمی، قيمت واقعی ارز 

، تغييرات در قانون اساسی و ساختار نهادی )از احتساب نرخ تورم
عادالنه درآمد موجب قطبی شدن مطالبات اقتصادی و غيرتوزيع .  اقتصاد

لذا . اجتماعی، سياسی و اقتصادی ميگرددسياسی و بروز برخوردهای 
  به عنوان 18برخی از پژوهشگران از ضريب نابرابری توزيع درآمد

  . طمينانی سياست های اقتصادی استفاده کرده اند اشاخص ميزان نا
                                                 
17   Standard Deviation  
18  Gini Coefficient      
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توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند 

 خود را درگير برای فعاليت های خود برنامه ريزی کرده و سرمايه
فعاليت های بلند مدت کند، به ويژه پروژه های  ساختاری و پايه ای که 

اين پروژه ها .  موتور توسعه اقتصادی و تحوالت تکنولوژيکی ميباشند
غالبا مستلزم سرمايه گذاری سنگين بوده  و تنها در افق های بلند مدت 

اقتصادی موجب نا اطمينانی نسبت به سياست های .   سود آور ميباشند
ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند مدت سرمايه خود را با 

افزايش نا اطمينانی سياست های اقتصادی .  اطمينان کافی محاسبه کنند
موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه 

  .    و لذا ايستايی و رکود  اقتصادی ميگردد گذاری
  

  اقتصادیآزادی .  3
 

حق مالکيت . 1:   برای آزادی اقتصادی دو شرط قائلند19لوسون و بالک
افراد هنگامی دارای آزادی .  آزادی بهره برداری و مبادله. 2 ؛خصوصی

اقتصادی ميباشند که آنچه را که قانونا بدست آورده اند از تجاوز ديگران 
 استفاده و يا و بتوانند آنرا بدون پايمال کردن حقوق ديگران مصون باشد
  .         مبادله کنند

  
 و با توليد ثروت   انگيزه توليد ثروت را به حداکثر ميرساند،حق مالکيت

خصوصی مانع از آن ميشود که کليه  ثروت جامعه به انحصار دولت در 
همچنين، حق مالکيت، با توليد ثروت، امر دستيابی به مصالحه .  آيد

 و برای  ای اجتماعی را تسهيل کردهسياسی، تدوين و اجرای قرارداده
تدوين و اجرای سياست ها و برنامه های اجتماعی، اقتصادی  و سياسی 

از سوی ديگر،  آزادی . يک مرکز ثقل شفاف و موثر به وجود ميآورد
مبادله موجب افزايش کارايی توليد،  تخصيص بهينه منابع توليدی، 

  .    ثر رفاه برای جامعه ميگرددحداکثر سازی سطح توليد و نهايتا توليد حداک
  

                                                 
19  Lawson and Block,  
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است که توسعه اقتصادی مستلزم آزادی مبين اين واقعيت تجربه جهانی 
تا کنون هيچيک از سيستم های متکی بر اقتصاد دولتی .   اقتصادی است

بر عکس، نظام های .  نتوانسته اند توسعه اقتصادی پايدار را تامين کنند
امر تامين کارايی و توسعه اقتصادی متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در 

در واقع تمام اقتصاد های توسعه يافته متکی بر .  پايدار موفق تر بوده اند
  .آزادی اقتصادی و سيستم بازار آزاد ميباشند

  
  

 آزادی سياسی  .4
  

رشد پايدار و پيوسته اقتصاد مستلزم آن است که دولت دارای مشروعيت 
 ثبات سياسی، کاهش ريسک مشروعيت دولت موجب. سياسی باشد

سرمايه گذاری، جلب سرمايه گذاری خارجی و داخلی  و افزايش رشد 
همچنين، وجود دموکراسی رفتار سياستمداران و احزاب .  اقتصاد ميگردد

سياسی را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست 
ل اين امر را کاهش احتما(های  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند 

در صورت اتخاذ سياست های نادرست، دموکراسی، با تامين ).  ميدهد
روشی مسالمت آميز برای تغيير دولت، هزينه اقتصادی و اجتماعی 
تصحيح سياست های نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند 

در واقع دموکراسی سيستمی موثر و کم هزينه .  مدت اقتصاد ميگردد
برای تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست های دولت ميباشد تا آنها را با 

تغيير متناوب،  سيستماتيک، .  خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد
منظم و قانونی دولت، احتمال  بروز تغييرات بنيادين مانند انقالب و تغيير 

 کاهش رژيم را که توان رشد و توسعه اقتصادی جامعه را به هدر ميدهند
توسعه سريع و پايدار اقتصادی مستلزم نظامی است که بتواند .  ميدهد

 . خطاهای خود را به نحوی منظم و پيوسته تصحيح کند
  

دموکراسی با ايجاد . آزادی سياسی موجب ارتقا آزادی اقتصادی ميگردد
و سياسی  چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آميز رقابتهای اقتصادی 

بات سياسی کشور و ارتقا رقابت های  سازنده  شده  و موجب تقويت ث
در دموکراسی اجتناب از . امکان توسعه اقتصادی پايدار را تقويت ميکند

خشونت برای حل تنش های اقتصادی و سياسی، پايه نظام ارزشی مردم 
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.  است که در ساختار اجتماعی،  سياسی و اقتصادی جامعه نهادينه ميشود
سی تعهدات دولت از اعتبار بيشتری برخوردار همچنين، در دموکرا

ميباشد زيرا دولت های دموکراتيک ذاتا برای حکومت قانون احترام 
اين امر هزينه نظارت و اجرای قراردادهای .  بيشتری قائل ميباشند

موجب رونق سرمايه گذاری و رشد اقتصادی ، اجتماعی را کاهش داده
 سياسی هزينه تبادل اطالعات را دموکراسی با ايجاد فضای باز . ميگردد

اين . کاهش داده،  مصالحه، همکاری و تعاون اجتماعی  را تسهيل ميکند
امر شرايط مناسب تری برای توسعه اقتصادی فراهم آورده و موجب 

 برعکس، .کاهش هزينه و افزايش کارآيی فعاليت های اقتصادی ميگردد
دن مطالبات گروه نقض آزادی سياسی موجب بی ثباتی سياسی، قطبی ش

 که برای  های سياسی، گسترش اعتصابات و اغتشاش های سياسی شده
  .  توسعه اقتصادی پايدار مضر ميباشند

  
همانطور که در باال بدآن اشاره  شد، عالوه بر تاثير مستقيم، تاثير آزادی 
سياسی بر توسعه و رشد اقتصادی  تا حدود زيادی غير مستقيم و از کانال 

د، مانند سطح ن است که ميزان رشد اقتصادی را تعيين ميکنمتغيرهايی
سرمايه گذاری خصوصی، سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی، نرخ 
رشد جمعيت، توزيع درآمد، نرخ تورم و سطح و کيفيت تجارت بين 

در زير به اختصار به بررسی اين تاثيرات غير مستقيم می .  المللی
  .   پردازيم

  

  ايه گذاری خصوصیدموکراسی و سرم

سرمايه گذاری يکی از عمده ترين عوامل تعيين کننده رشد و توسعه 
سطح و کيفيت سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری . اقتصادی است

خصوصی بسته به متغيرهای متعددی است که از آن ميان آزادی 
  .اقتصادی، ثبات سياسی  و آزادی سياسی دارای اهميت ويژه ای ميباشند

  
ر ب ادی سياسی، ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی هر سه آز

روی تصميم فرد نسبت به سرمايه گذاری و مشارکت در بازار تاثير 
.  و به اين ترتيب موجب ارتقا و يا کاهش رشد اقتصادی ميشوند ميگذارند

تصميم های اقتصادی هر فرد به ارزيابی وی از شرايط سياسی ای که در 
تصميم افراد به سرمايه .  قتصادی انجام ميگيرد بستگی داردآن فعاليت ا
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گذاری مستقيما به ثبات سياسی، آزادی سياسی و ثبات سياست های 
هيچ يک از اين سه عامل به تنهايی برای رشد .  اقتصادی وابسته است

اقتصادی کافی نيست، اما مشترکا نقش تعيين کننده ای در رشد اقتصاد ايفا 
 . ميکنند

  
م  دموکراتيک با ايجاد ثبات سياسی و تامين حق مالکيت خصوصی از نظا

جمله حق مالکيت مخترعين و مبتکرين، موجب تقويت پيوندهای بنيادين 
در شرايط بی ثباتی، مردم .  بين نهادهای سياسی و سرمايه گذاری ميشود

ترجيح خواهند داد که سرمايه های خود را به صورت نقد يا به اشکالی که 
در چنين شرايطی ميزان پس انداز .  عا قابل نقد کردن باشد نگاه دارندسري

بی ثباتی همچنين موجب اتالف و .  و سرمايه گذاری هر دو تنزل ميکنند
 .تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی  ميگردد

  
شرايط خارجی و روابط اقتصادی وسياسی دوستانه با جامعه جهانی عامل 

ميزان باز .  کيفيت سرمايه گذاری استين کننده ديگری در سطح ويتع
بودن اقتصاد و داشتن روابط با بازار جهانی موجب افزايش سرمايه 

از سوی ديگر تنش های بين المللی موجب کاهش سرمايه . گذاری ميشود
ثبات  و آزادی سياسی غالبا مشارکت .  گذاری و رکود اقتصادی  ميشوند

بين المللی را تسهيل کرده در بازار جهانی و جلب سرمايه و تجارت 
 .  گرددموجب رونق اقتصادی مي

  
رانت خواری و فساد اقتصادی يکی از علل اصلی اتالف و تخصيص 
نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمايه گذاری  و لذا 

آزادی سياسی غالبا مانع از شکل . کاهش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد
  . اد اقتصادی ميشودگيری رانت خواری و گسترش فس

     
باالخره، مدل های آماری نشان ميدهند که تاثير آزادی مدنی بر روی 

مثبت و بسيار قوی " سرمايه گذاری در توليد ناخالص ملیسهم "شاخص 
  .است

  دموکراسی و سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی

و " در صد جمعيت با سواد"رشد اقتصادی  مستقيما به  متغيرهايی مانند 
.   وابسته است) تعداد سالهای آموزش رسمی(ميانگين سواد جمعيت 
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سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی، عالوه بر افزايش باروری کار، 
:  از طرق متعدد ديگری نيز موجب تشويق رشد اقتصادی ميشود مانند

ت و  ميزان اختراعاباال بردنبهبود شرايط اجتماعی، کاهش تخلفات، 
  .     عتی و پيشبرد علمابداعات صن

  
افراد و خانواده ها با اين انگيزه برای کسب علم و دانش سرمايه گذاری 
ميکنند که اين سرمايه گذاری موجبات بهبود زندگی خود و فرزندانشان را 

بی ثباتی اجتماعی و سياسی با ناآرام کردن محيط آموزش و  . فراهم کند
اکز آموزشی، تضعيف روحيه پرورش، اختالل در کارکرد و مديريت مر

 و باالخره کاهش بازده اقتصادی سرمايه   و دانشجويان آموزگاران
گذاری موجب کاهش سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی و لذا کاهش 

 .  نرخ رشد اقتصاد ميگردد
  

دموکراسی با تامين ثبات اجتماعی پايدار و بهبود توزيع درآمد به نفع طبقه 
 موجب افزايش ميزان و کيفيت آموزش و مهارت متوسط و زحمتکشان
.  و از اين طريق موجب ارتقا رشد اقتصادی ميگردد نيروی انسانی شده

تاثير مثبت دموکراسی بر روی رشد اقتصادی تا حدود زيادی در واقع،  
الگوهای .   از طريق بهبود آموزش و مهارت نيروی انسانی انجام ميپذيرد

ود دموکراسی موجب افزايش سرمايه گذاری آماری نشان ميدهند که وج
  . بر روی نيروی انسانی ميشود

 

  دموکراسی و توزيع درآمد

 و داشتن فرصت های  توزيع درآمد عادالنه، برابری در مقابل قانون
دموکراسی موجب انتقال .  برابر از اهداف اصلی دموکراسی ميباشند

متکشان و لذا بهبود قدرت سياسی از طبقه ثروتمند  به طبقه متوسط و زح
در کوتاه مدت ممکن است دموکراسی موجب .  توزيع درآمد ميشود

 ،  و لذا کاهش رشد اقتصادی شود افزايش مصرف، کاهش سرمايه گذاری
مستلزم توزيع درآمد عادالنه  پايدار اما در بلند مدت، توسعه اقتصادی 

  .  است
  

 اقشار کم درآمد چنانچه منافع توسعه اقتصادی نصيب زحمتکشان نشود،
نسبت به توسعه اقتصادی مايوس شده، جلب حرکت های سياسی راديکال 
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ميشوند که نهايتا جامعه را ناآرام کرده و موجب کاهش رشد اقتصادی 
همچنين، دولت برای مقابله با ناآرامی مجبور خواهد شد که .  ميگردد

های از ثروت ومنابع توليدی کشور را از فعاليت توجهی بخش قابل 
توليدی خارج کرده، به فعاليت های غير توليدی ، يعنی امور نظامی و 

لذا افزايش نابرابری در توزيع درآمد موجب بی .  پليسی  اختصاص دهد
بعالوه، فقر و توزيع نابرابر .  ثباتی سياسی و رکود اقتصادی ميگردد

ی از جامعه دارای توان توجهثروت و درآمد موجب ميشود که بخش قابل 
اين امر نهايتا . الزم برای سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی نباشد

 . موجب کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصاد خواهد شد
  

از .  افزايش درآمد دارای دو اثر متقابل بر روی نرخ رشد جمعيت ميباشد
يکسو، امکانات اقتصادی را برای داشتن فرزندان بيشتر فراهم ميآورد  

اما از سوی ديگر، با افزايش سطح فرهنگ ").  دیدرآم"معروف به اثر(
و ايجاد فرصت های اجتماعی و فرهنگی بيشتر موجب کاهش نرخ رشد 

،  به اين معنی که "جانشينی تغيير درآمد"معروف به اثر(جمعيت ميشود 
شواهد موجود مبين آن است ).  موجب جابجايی يا جانشينی تقاضا ميگردد

اثر منفی ) که نسبتا پايين ميباشد(د که پس از سطح معينی از درآم
لذا افزايش درآمد و بهبود . غلبه ميکند" درآمدی" بر اثر مثبت " جانشينی"

 که امکان  توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت ميگردد
تخصيص منابع بيشتر به فعاليت های سرمايه گذاری را ميسر کرده و 

يب، دموکراسی با بهبود به اين ترت. موجب تسريع رشد اقتصاد ميشود
توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت، افزايش سرمايه گذاری به 

رشد اقتصادی  و لذا تسريع  ويژه سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی 
 . ميشود

  
دموکراسی با بهبود توزيع درآمد محيط مناسبتری برای توسعه اقتصادی 

ميدهند که توزيع جربی نشان مالحظات نظری و ت.  پايدار فراهم ميسازد
با استفاده . ميباشد منفی برروی رشد اقتصاد ینابرابر درآمد دارای تاثير

از مدل های آماری که اجازه ميدهند تاثيرعوامل مختلف را بر روی 
توزيع درآمد مطالعه و سنجيد، ميتوان مشاهده کرد که دموکراسی به 

 مثبت بر ی دارای تاثير) با حفظ و کنترل تاثير ساير عوامل(خودی خود 
برای مثال، در مدل های چند متغيری، . روی برابری توزيع درآمد است

افزايش شاخص های حقوق سياسی گاستيل، ليبرال (افزايش دموکراسی 
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مستقيما با کاهش نابرابری ) شاخص طول عمر دموکراسی دموکراسی و
سی به تاثير شاخص طول عمر دموکرا. در توزيع درآمد همبسته است

ويژه قابل مالحظه است، زيرا اين شاخص نشان دهنده پايداری 
  .    دموکراسی نيز ميباشد

 

  دموکراسی و رشد جمعيت

بود آزادی سياسی و ثبات سياسی به طرق مختلف موجب رشد جمعيت ن
اما،  رشد جمعيت موجب انتقال ثروت و منابع اقتصادی از .  ميشود

که به  تا موجب رکود اقتصادی ميگردد و نهاي چرخه توليد به مصرف شده
  :برای مثال.  نوبه خود بر شدت بی ثباتی سياسی  و اقتصادی می افزايد

 سرمايه  ونبود آزادی و ثبات سياسی، با کاهش انگيزه پس انداز •
گذاری و ايجاد رکود اقتصادی، هزينه فرصت های از دست 

  داشتن فرزند را کاهش داده، موجب رشد جمعيت 20رفته
 . يشودم

کاهش درآمد و فقر حاصل از رکود اقتصادی موجب تشديد رشد  •
جمعيت و رکود اقتصادی ميشود، زيرا  خانواده های فقير به 

 .  فرزند به عنوان بيمه ای برای تامين آينده خود مينگرند

همچنين، بی ثباتی و کاهش درآمد موجب کاهش سرمايه گذاری  •
گ، سست شدن پايه بر روی نيروی انسانی، کاهش سطح فرهن

افزايش  و احيا فرهنگ سنتی  ميشود که  های فرهنگ مدرن
جمعيت را مجددا تشويق کرده، موجب رکود اقتصادی و بی 

 .ثباتی بيشتر ميگردد

بی ثباتی، ريسک تلفات انسانی را افزايش داده و بر انگيزه  •
 .  داشتن فرزندان بيشتر می افزايد

                                                 
20  Opportunity cost 
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  دولت توانايی برنامه ريزی ، یباالخره، به هنگام بی ثباتی سياس •
 . را از دست ميدهدجمعيتافزايش و کنترل 

 

  دموکراسی و تورم

ساختار سياسی .  تورم يک پديده اقتصادی و در عين حال سياسی است
جامعه، از جمله ثبات و آزادی سياسی دارای تاثير تعيين کننده ای بر 

  .ذاری ميباشدروی عملکرد اقتصاد کالن، از جمله تورم و سرمايه گ
  

نظام های دموکراتيک، در بلند مدت غالبا از ثبات اقتصادی وسياسی 
.  بيشتری برخوردار ميباشند که موجب تضعيف روندهای تورمی ميشود

بی ثباتی سياسی موجب تضعيف انگيزه پس انداز و تقويت مصرف گرايی 
. دکه به نوبه خود موجب افزايش نقدينگی و تشديد تورم ميشون ميگردد

بعالوه، بی ثباتی سياسی موجب سقوط ارزش ارز کشور و فرار سرمايه 
.  ها ميگردد که بستگی به شدت آن ميتواند موجب تورم های نجومی گردد

دولت های غير دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند کسری بودجه خود را 
ن از طريق افزايش ماليات تامين کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام های گرا

همچنين، دولت های غير . گرددتشديد تورم مينجر به متوسل ميشوند که م
 که  ميشوندخود دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت شهروندان 

.  را به همراه ميآورد پيدايش و تشديد تورم  وافزايش مصرف گرايی
باالخره، در جوامع غير دموکراتيک غالبا بانک مرکزی فاقد استقالل بوده  

 مديريت آن عمدتا در خدمت تامين نيازهای کوتاه مدت سياسی و و
اين امر تقويت روندهای تورمی در جامعه پيآمد  . اقتصادی دولت ميباشد

 .       است
  

قطبی شدن و عدم تجانس مطالبات اجتماعی و اقتصادی کار کنترل تورم 
قتصادی ی ثباتی سياسی و اچنين جوامعی غالبا دچار ب. را دشوارتر ميکند

  . که به طرق فوق الذکر موجب تشديد روند تورم ميشوندميباشند
دموکراسی با ترغيب روحيه همکاری و تعاون موجب تضعيف روندهای 

  .        گرددتورمی مي
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  ارزيابی تجربی

همانطور که در باال نشان داده شد، تاثير آزادی سياسی بر روی توسعه 
زان رشد تغيرهايی است که مياقتصادی تا حدود زيادی از کانال م

 سطح سرمايه گذاری، مهارت نيروی : مانند،اقتصادی را تعيين ميکنند
انسانی، نرخ تورم، نرخ رشد جمعيت، سطح و کيفيت تجارت بين المللی، 

 وجود اين کانال های غير مستقيم سبب ميشود  . غيره  و ساختار اقتصادی
ه اقتصادی به وضوح قابل که تاثير مستقيم آزادی سياسی بر روی توسع

لذا، برای مشاهده تاثير مستقيم دموکراسی بر روی توسعه .  مشاهده نباشد
آماری تاثير کانال -اقتصادی ميبايست از طريق تدوين مدل های رياضی

های غير مستقيم را کنترل کرده تا بتوان تاثير مستقيم دموکراسی بر روی 
  . دنموتوسعه اقتصادی را ارزيابی 

  
های آماری نشان ميدهند که سطح اوليه رشد اقتصادی دارای تاثيری الگو

اين تاثير به ويژه  در مراحل اوليه .  مثبت بر نرخ رشد اقتصاد ميباشد
در مراحل بعدی، به تبعيت از قانون افت بازده، . توسعه چشمگير است
ر روی آهنگ رشد اقتصادی  آهسته ميگردد زيرا  بتاثير سطح اوليه رشد 

ستفاده از فرصت های موجود به مرور فرصت های محدودتری برای با ا
پارادايم های  کرشد اقتصادی باقی ميماند مگر آنکه انقالب تکنولوژي

و توسعه در يک پارادايم نوين را در   ردهموجود را کامال متحول ک
  .  دستور کار قرار دهد

  
رمايه سهم س"غالب الگو های اقتصاد سنجی نشان ميدهند که متغير 

 مثبت و چشمگير بر روی یدارای تاثير" گذاری در توليد ناخالص ملی
اين تاثير در رابطه با سرمايه .  سطح و آهنگ رشد اقتصادی ميباشد

گذاری بر روی نيروی انسانی به ويژه بسيار قوی است تا آنجا که برخی 
شامل قانون کاهش " توسعه مبتنی بر دانش"از اقتصاد دانان برآنند که 

اين الگوها .   و حتی فزاينده است بازده نميباشد و نرخ بازده آن ثابت
همچنان نشان ميدهند که در بلند مدت تاثير بهبود توزيع درآمد بر رشد 
.   اقتصادی مثبت وتاثير رشد جمعيت بر روی رشد اقتصادی منفی ميباشد

م افزايش تور. رابطه بين تورم و رشد اقتصاد  پيچيده و چندگانه است
از .   و لذا افزايش سرمايه گذاری ميشود موجب کاهش نرخ واقعی بهره

سوی ديگر، چشم انداز تورم موجب افزايش مصرف، کاهش فعاليت های 
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.  و لذا کاهش سرمايه گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصاد ميگردد اقتصادی
 مصرف پايين باشد، تاثير تورم 21زمانی-اما چنانچه کشش جانشينی بين

و لذا کاهش سرمايه گذاری قابل مالحظه نخواهد  فزايش مصرفبرروی ا
که توسط ضريب (تغييرات شديد و پی در پی در نرخ تورم .  بود

در واقع بيانگر وجود جو نا )  پراکندگی نرخ تورم سنجيده ميشود
اطمينانی و بی ثباتی اقتصادی است که موجب کاهش فعاليت های 

  .هش آهنگ رشد اقتصاد ميگردداقتصادی و سرمايه گذاری و لذا کا
  

نابه هنجاری ساختاری اقتصاد، مانند سلطه انحصارات، رانت خواری،  
نبود رقابت اقتصادی، عدم تناسب رشد بخش های مختلف اقتصاد، توسعه 
سرطانی بخش های تجاری و خدمات، کم توسعه يافتگی بخش مالی، تک 

ست و پاگير موجب محصولی بودن اقتصاد و وجود قوانين نا مناسب و د
 تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی، کاهش کارآيی، کاهش سرمايه گذاری

الگوهای آماری تائيد ميکنند که نا به . و نهايتا کاهش رشد اقتصاد ميگردد
 منفی بر روی رشد اقتصاد ميباشد، یهنجاری ساختار اقتصاد دارای تاثير

 و آزادی  ادیحال آنکه تاثير ثبات سياسی، ثبات سياست های اقتص
هرچه احتمال .  استاقتصادی  بر رشد اقتصادی مثبت و بسيار قوی 

ادامه حيات رژيم موجود کمتر باشد، بی ثباتی سياسی بيشتر و سطح رشد 
همچنين، هرچه خواسته ها و مطالبات گروه .  اقتصادی پايينتر خواهد بود

 و لذا  های سياسی جامعه قطبی تر باشند، ثبات سياست های اقتصادی 
  .رشد اقتصادی کمتر خواهد بود

 
 صاد سنجی نشان ميدهند که دموکراسی با بهبود ساختارتالگو های اق

اقتصادی، افزايش سرمايه گذاری خصوصی به ويژه سرمايه گذاری بر 
و کاهش  روی نيروی انسانی، بهبود توزيع درآمد، کاهش رشد جمعيت

ر گذاری بر روی اين و از طريق تاثي فشارهای تورمی همبسته بوده
متغيرها و ايجاد محيطی مناسب برای سرمايه گذاری، موجب افزايش 

نشان همچنين الگوهای اقتصاد سنجی .  رشد و توسعه اقتصاد ميگردد
از طريق عوامل (ميدهند که دموکراسی، عالوه بر تاثير غير مستقيم 

                                                 
21    Elasticity of inter-temporal substitution 
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 بر روی  مثبتی مستقيما نيز دارای تاثير، )تعيين کننده  رشد اقتصادی
 . 22توسعه اقتصادی ميباشد

  
در بلند مدت، ليبرال دموکراسی شالوده مطلوبی برای توسعه اقتصادی 

 زيرا در يک جامعه دموکراتيک نه تنها نظام سياسی  پايدار فراهم ميآورد
ذاتا پايدار ميباشد، بلکه در چنين جامعه ای ميتوان سياست های اقتصادی 

دی سريع اما پايدار به نحوی مطلوب را بمنظور تامين توسعه اقتصا
همچنين،  آزادی سياسی موجب کاهش نااطمينانی .  تصحيح و بهينه کرد

.  در بازار ميگردد که به نوبه خود به ارتقا رشد اقتصادی کمک ميکند
نبود آزادی سياسی غالبا به پيدايش رانت خواری، سوء استفاده از قدرت 

قتصادی ، فساد دستگاه اداری دولت، سياسی برای تصاحب منابع و منافع ا
و نقض حقوق  پيدايش انحصارات گسترش فساد اجتماعی و اقتصادی، 

 که از طرق مختلف موجب تخصيص  بشر و حقوق مدنی منجر ميگردد
نامطلوب منابع اقتصادی، گسترش ناکارآيی و کاهش توان و آهنگ رشد 

 .   اقتصاد ميگردد
 

  یآزادی اقتصادی وآزادی سياس.  5

رابطه بين آزادی سياسی و آزادی اقتصادی  رابطه ای بغرنج، پويا و 
در بلند مدت آزادی سياسی بدون آزادی اقتصادی  و آزادی . متقابل است

  .اقتصادی بدون آزادی سياسی تعادل های پايداری نميباشند
  

مانند نظريه (تئوری های مدرنيته، از مارکس گرفته تا انواع معاصر آن 
تماما تاکيد بر آن دارند که پيدايش و گسترش آزادی سياسی ) نهانتينگتو

اين نظريه ها در مجموع جامعه .  مستلزم توسعه و رشد اقتصادی است
انسانی را در حال گذار از فرماسيون های ساده به فرماسيون های بغرنج 

آنند که در اين سير تکاملی، به مرور که کشورها از توسعه   و بر ميدانند
دی و ثروت بيشتری برخوردار ميشوند، ساختار سياسی آنها بسوی اقتصا

اين حکم با تجربه جهانی سازگار است، زيرا .  دموکراسی تکامل مييابد
پيدايش و گسترش دموکراسی عمدتا در اقتصادهای توسعه يافته موفق 
                                                 
22    Y.I. Feng, 2003, Democracy, Governance, and Economic 
Performance,   The MIT Press. 
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از سوی ديگر مالحظات نظری و تجربه جهانی حاکی از آن .  بوده است
قتصادی به نوبه خود مستلزم وجود آزادی اقتصادی است که توسعه ا

تاکنون، نظام های متکی بر اقتصاد آزاد در تامين توسعه اقتصادی .  است
برعکس، توسعه اقتصادی در نظام های .  پايدار بسيار موفق تر بوده اند

از اين دو حکم .  دولت ساالر در مجموع نا پايدار و نا موفق بوده  است
يتوان نتيجه گرفت که آزادی سياسی مستلزم آزادی نظری و تجربی م
تجربه جهانی با صراحت نشان ميدهد که نبود آزادی . اقتصادی ميباشد

اقتصادی پيدايش و گسترش دموکراسی را دشوار و چه بسا غير ممکن 
تمام دمکراسی های موجود و پايدار متکی بر اقتصاد بازار آزاد .  ميسازد
رب اقتصاد دولتی تا به حال با ا از تجبرعکس، هيچ يک.  ميباشند

  . دموکراسی همراه  نبوده  و به استقرار دموکراسی منجر نگرديده است
  

 مالحظات نظری و مشاهدات متعدد دال بر آن است که از سوی ديگر،
 و توسعه اقتصادی پايدار بدون آزادی سياسی ميسر  آزادی اقتصادی

  در کشورهايی صورت گرفته است توسعه اقتصادی پايدار غالبا.  نميباشد
برعکس، در کشورهای غير .  که دارای نظامی دموکراتيک ميباشند

دموکراتيک امر توسعه اقتصادی غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند 
بدون .  دهه،  با بروز بحران های سياسی و اقتصادی متوقف شده است

. ار گروه حاکم در ميآيدآزادی سياسی، منافع توسعه اقتصادی به انحص
اجتماعی، تخصيص نامطلوب منابع، های اين امر غالبا به نا آرامی 

 و  توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن های اقتصادی، بی ثباتی سياسی
متکی بر اين   23آزمون گرنجر.   نهايتا فروپاشی نظام منجر ميگردد

ينده نميتواند موجب نظريه است که گذشته ميتواند موجب آينده شود، اما آ
 X به پديده ) t+1( در زمان Yلذا اگر نشان دهيم که پديده .  گذشته شود
.     استY  عامل X  بستگی دارد، ميتوان نتيجه گرفت که  tدر زمان 

د که آزادی اقتصادی ندر اين چارچوب الگوهای اقتصاد سنجی نشان ميده
 . 24مستلزم آزادی سياسی است

  

                                                 
23  Granger’s statistical test 
24  Y.I. Feng, 2003, Democracy, Governance, and Economic 

Performance,   The MIT Press.  
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ت فوق ميتوان نتيجه گرفت که توسعه اقتصادی پايدار از احکام و مشاهدا
نبود هر يک .  مستلزم هم آزادی اقتصادی  و هم آزادی سياسی است

  موجب تضعيف ديگری شده، احتمال پيدايش بی ثباتی و بحران اقتصادی
مطلوبترين سناريو برای .  و نهايتا فروپاشی سيستم را افزايش ميدهد

يطی است که در آن هر دو  شرط تامين شده توسعه اقتصادی پايدار شرا
بر عکس، بدترين سناريو برای  توسعه اقتصادی عبارت است از .  باشند

بی ثباتی سياسی، همراه با قطبی شدن خواست های اقتصادی و سياسی 
 و نبود يک چارچوب دموکراتيک برای حل مسالمت  گروه های اجتماعی

  .آميز تنش های ناشی از مطالبات متضاد
  

 و نيمه اول قرن بيستم تاکيد بر آن بود که استقرار 19اگر در قرن 
 به اين سو بر اين 80دموکراسی مستلزم توسعه اقتصادی است، از دهه 

.   تاکيد ميشود که دموکراسی پيش شرط توسعه اقتصادی پايدار است
از جمله فرو پاشی  عوامل متعددی به اين تغيير نگرش کمک کرده اند

 پايان جنگ سرد،  رشد نئو ليبراليسم در کشورهای توسعه کمونيسم و
وکراسی خواهی ميافته غرب، جهانی شدن سرمايه داری، تاثير جنبش د

 و عدم توفيق کشورهای توسعه نيافته در امر  در کشورهای در حال رشد
در چند دهه گذشته رشد اقتصادی در  .  پيشبرد برنامه توسعه اقتصادی

برای مثال، بين .  ه نيافته بسيار آهسته بوده استبيشتر کشورهای توسع
 ميانگين نرخ رشد ساالنه توليد ناخالص ملی سرانه در 1990 تا 1965

بيشتر کشورهای آفريقايی، جامائيکا، بوليوی، پرو و ونزوئال  منفی بوده 
بين های توسعه جهانی و ساير بانک بسياری، از جمله بانک  . است
 ضعيف را در دولت محوری بودن برنامه های  علت اين عملکردالمللی

 .   توسعه اقتصادی ميدانند
  

و موقعيت سياسی دو منشا اصلی ) ثروت(دسترسی به منابع اقتصادی 
تمرکز بيش از حد قدرت، چه قدرت سياسی و چه قدرت .  قدرت ميباشند

اقتصادی، غالبا به گسترش فساد، افت کارايی نظام اقتصادی و سياسی، 
ای ساختاری، بی ثباتی، و نهايتا فروپاشی کل نظام منجر بحران ه
اما، مخرب ترين تمرکز هنگامی صورت ميگيرد که هر دو . ميگردد
همزمان در دست تعداد معدودی متمرکز ) اقتصادی و سياسی(قدرت 
اقتصاد دولتی با نقض آزادی های اقتصادی امکان چنين تمرکزی .  گردد

از سوی ديگر، اقتصاد آزادی که .  نه ميکندرا فراهم آورده و آنرا نهادي
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آزادی های سياسی را نقض کند،   همانطور که در باال نشان داده شد، در 
  .     بلند مدت دچار همان بيماری ها و بحران های اقتصاد دولتی ميگردد

  

  دموکراسی پايدار.  6

چنانچه دموکراسی به بی ثباتی سياسی و هرج و مرج اقتصادی منجر 
يک دموکراسی متزلزل و نا پايدار که در آن .   پايدار نخواهد بودشود

دولت و سياست های اقتصادی و سياسی آن مدام در حال تغيير باشند 
 بی ثباتی سياسی و نجر به  که متعاقبا م موجب رکود اقتصادی خواهد شد

در دموکراسی های نوپا .  تضعيف بيشتر دموکراسی خواهد گرديد
- نيروی کار ميتواند موجب ناآرامی های اقتصادیراديکاليزه شدن

اجتماعی و افزايش حقوق های سنگين گشته و با ايجاد موج های تورمی 
دولت های غير بعالوه، .  شديد موجب رکود و نابسامانی اقتصاد گردد

دموکراتيک ضعيف غالبا نميتوانند کسری بودجه خود را از طريق 
 چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل افزايش ماليات تامين کنند لذا به

همچنين،  دولت های غير . 25ميشوند که موجب تشديد تورم ميشود
 که  مياشندخود دموکراتيک غالبا مجبور به خريد حمايت شهروندان 

 نظريه طبق.  افزايش مصرف گرايی و تشديد مجدد تورم ميگرددوجب م
که در آن مد بيانجادمکراسی ميتواند به شرايطی " رشد فرسايشی"

مطالبات متضاد گروه های فشار و تنش های ناشی از آنها پيشبرد برنامه 
توسعه اقتصادی را برای دولت دموکراتيک دشوار و گاه غير ممکن 

  .  26سازد
 

در نهايت دموکراسی موجب انتقال قدرت سياسی از طبقه ثروتمند  به 
 قشر اجتماعی که چنانچه.   و لذا بهبود توزيع درآمد ميشود طبقه متوسط

کم درآمد باشد، ميل به آن خواهد داشت که با را دارد بيشترين رای 
استفاده از مکانيزم های موجود مانند نظام مالياتی، تا حد ممکن توزيع 
                                                 

 -2 افزايش ماليات، -1:    دولت ميتواند کسر بودجه خود را از سه طريق تامين کند 25
  . چاپ اسکناس-3اخذ وام، و 

26  Foxley, Mac Pherson and O’Donald, 1986, Development, 
Democracy, and the Art of Trespassing: Essays in Honour of A.O. 
Hirschman, University of Notre Dame Press. 
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در دموکراسی خرد گرا اين امر تا آنجا .   درآمد را به نفع خود تغيير دهد
وجب رکود اقتصاد و کاهش ادامه پيدا خواهد کرد که توزيع بيشتر درآمد م

لذا، به لحاظ نظری دموکراسی موجب .  درآمد کليه اقشار جامعه نگردد
 اما در . استقرار تعادل بهينه ای بين رشد اقتصادی و توزيع درآمد ميشود

تعادل خارج گشته، موجب حالت دموکراسی های نوپا اين روند ميتواند از 
  .ادی گرددپيدايش موج های تورمی شديد و رکود اقتص

 
در دموکراسی، هرچه که سرمايه و درآمد قشری که دارای بيشترين رای 

پايين تر خواهد اقتصاد است کمتر باشد، سطح ماليات باالتر و نرخ رشد 
برعکس، هر چه سطح رفاه جامعه باالتر و توزيع درآمد آن متعادلتر . بود

گردد کمتر باشد، احتمال آنکه دموکراسی موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد 
 استقرار دموکراسی در کوتاه مدت ، در اين چارچوب.   خواهد بود

ميتواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود به ويژه هنگاميکه اقشار 
اجتماعی ازسيستم اقتصادی  و محدوديت های آن شناخت کافی نداشته 

چه چنان. دارندگروه های سياسی نقش تعيين کننده ای در اين معادله . باشند
سياسی و اقتصادی آن ظرفيت گروه های سياسی، جامعه را بيش از حد 

راديکاليزه کنند، احتمال آنکه دموکراسی موجب رکود اقتصادی گردد 
طبيعتا چنين شرايطی برای يک دموکراسی نوپا مناسب . بيشتر خواهد بود

توجه به اين امر . نبوده و در نهايت ميتواند موجب فروپاشی آن گردد
کشور های در حال رشد دارای اهميت ويژه ای است،  زيرا در برای 

مراحل اوليه توسعه، رشد اقتصاد مستلزم بسيج منابع و انباشت انبوه 
  .  سرمايه است

  جمعبندی  .  7
 
 مجموعه بررسيهای فوق ميتوان نتيجه گرفت که در بلند مدت آزادی از

عه اقتصادی پايدار اقتصادی و سياسی الزم و ملزوم  يکديگر بوده  و توس
تجربه نوسازی و .  مستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سياسی است

همانطور توسعه اقتصادی ايران در سده گذشته به ويژه در پنج دهه اخير، 
گواه روشنی است بر اين  بعدی نشان داده خواهد شد، هایکه در فصل

.  حکم
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  فصل چهارم
  

  دوران پهلوی
  

 

  

 مند اقتصاد ايران پس از به پايان رسيدن اشغال نظامی توسعه برنامه
اما سابقه .  آغاز شد) 1941-1944(ايران توسط نيروهای متفقين 

تجربه صنعتی کردن .  نوسازی ايران به زمان رضا شاه باز ميگردد
متکی بر يک برنامه ) دوره رضا شاه (1941 تا 1921ايران طی 

  از پروژه های  زير ساختیوعه ایناسيوناليستی بود که بر مبنای  مجم
رضا شاه، دوره عليرغم دست آوردهای چشمگير .  به پيش برده شد

ردپای اشتباه استراتژيک برنامه نوسازی ايران در دوران بعدی را ميتوان 
برنامه نوسازی ايران به سرعت در .  در اين دوره به وضوح مشاهده کرد

 دولت به ،در اين مسير.  مسير نفی آزادی های سياسی قرار گرفت
موازات پيشبرد برنامه نوسازی اقتصاد، تبديل به ابزاری شد برای انباشت 

به لحاظ اقتصادی، به .  سرمايه شخصی و ايجاد ساختارهای انحصاری
 ، 1941-1928طی  . نقش کشاورزی و اصالح ساختاری آن توجه نشد

 به پروژه های  بودجه کشور به اداره دستگاه دولت و بقيه آن عمدتا%50
 سهم صنايع 1941-1934طی . و صنعتی تخصيص داده شدزيرساختی 

ولی ميانگين سهم   افزايش يافت24% به 3%در تخصيص بودجه از 
  .      تجاوز نکرد2.5%کشاورزی از 

  
 آغاز به کار 1949اولين برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ايران در سال 

بش ملی کردن نفت، عمال کنار گذاشته  با شروع جن کرد، اما پس از مدتی
 پس از شکست جنبش ملی و از 1955برنامه هفت ساله دوم در سال .  شد
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 با کمک های مالی و فنی اياالت متحده 1954سرگرفتن توليد نفت درسال 
تالش کرد تا ) 1962-1955(برنامه دوم .  آمريکا آغاز به کار کرد

لی انبساطی و ارتقا صنايع اقتصاد ايران را از طريق سياست های ما
اما رونقی که با استفاده از سياست های .  جانشين واردات بازسازی کند

در پايان .   به پايان رسيد1960مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال 
به سياست  دولت ناچار شد تا برای تثبيت شرايط اقتصادی متوسل 1960

کود اقتصادی شديدی بود نتيجه اين سياست  ر.   شودهای صرفه جويی 
  . منجر شد1962که نهايتا به ناآرامی های 

  
 نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی ايران فاقد 1960-1955تجربه 

لذا، در .   توانايی و پويايی الزم برای پيشبرد برنامه نوسازی کشور بود
با تشويق دولت کندی، برنامه اصالحات   محمد رضا شاه،  1961سال 
بی شک اصالحات ارضی .  ضی کشور را در دستور روز قرار دادار

يکی از مهم ترين سياست های دوره محمد رضا شاه ميباشد به ويژه در 
اما با افزايش درآمد .  دوره  اول که دارای دستآوردهای چشمگيری بود

محافظه کار، رژيم اصول بنيادين -نفت و بدست آوردن کنترل جناح ليبرال
حات ارضی را رها کرده، اقدام به نوسازی کشاورزی ايران برنامه اصال

مرحله دوم .  صنعتی نمود-در چارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی
 و مرحله  اصالحات ارضی عمال آنرا به قانون اجاره نشينی تبديل کرد

را مجبور کرد تا زمين های خود را به شرکت ) مستاجرين(سوم دهقانان 
 معادل ارزش آن را از شرکت های مزبور های تعاونی واگذار کنند و

همزمان دولت اقدام به خريد زمين های خرده مالکان .  سهام دريافت کنند
 و زمين های مربوطه را به صورت شرکت های سهامی بزرگ در  کرد

، بيشتر در اين فرايند.  اختيار سرمايه گذاران ايرانی و خارجی قرارداد
دهای کشاورزی بزرگ تخصيص داده امکانات مالی و فنی دولت به واح

 زمين هايی که به 30%اما عليرغم تمام پشتيبانی های دولت تنها .  شد
. برداری قرار گرفته واحدهای بزرگ تخصيص داده شده بود مورد بهر

بسياری از اين شرکت ها عمال ورشکسته شدند و بقيه نتوانستند سطح 
  .توليد و کارايی مورد نظرخود را بدست بيآورند

  
همزمان با چرخش سياست فوق،  با استفاده از افزايش درآمد نفت، دولت 

اين سياست جديد توسط .  سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشديد کرد
 که مجموعا سال  برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد
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طی اين دوره ارزش افزوده در .   را در بر گرفت1972-1962های 
.   در سال رشد کرد12.3%صنعتی بطور متوسط بخش مصنوعات 

مانند فوالد (ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده های توليد 
  در سال 21% و 19%و کاالهای صنعتی به ترتيب )  ومواد صنعتی

نيروی محرک اين رشد سريع، تقاضای داخلی بود که پيش از آن .  بود
جانشين کننده  " و ارتقا صنايع تاسيس.  توسط واردات برآورده ميشد

تعرفه ای و تخصيص کمک های ی حمايت ديوارهاپناه در "  واردات
به   که با سرعت اقتصاد کشور را  مالی به بخش صنايع انجام پذيرفت

همزمان بی توجهی به بخش کشاورزی .  کردتبديل سيستمی غير رقابتی 
جه توسعه به بخش  بود8%طی اين دوره تنها . ابعاد گسترده تری يافت

بخش  بهبودجه  72%بالغ بر کشاورزی تخصيص داده شد، در حاليکه 
 . اختصاص يافت) شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازی(صنايع 

اين تدابير، همراه  با تعيين حداکثر قيمت برای محصوالت کشاورزی 
  .  رکود اين بخش گرديد موجب 

  
و نوسازی ايران را به مکانيزمی مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه 

يک بعدی تبديل کرد که نتوانست اشتغال الزم  برای جمعيت رو به رشد 
کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهيم 

 در سال 11%طی اين دوره  نرخ رشد توليد ناخالص ملی بالغ بر .  نمايد
فقير % 40 سهم ، ايش يافت افز9% به 7%بود، اما نرخ بيکاری از 

 20% تنزل کرد در حاليکه سهم 14% به 16%جامعه در مصرف از 
  .   افزايش يافت52% به 50%ثروتمند جامعه از 

  
 يکی از موفق ترين دوره های نوسازی 1972-1962در مجموع دوره 

اما، به لحاظ سياسی، از آغاز اين دوره نظام .  ميباشدايران در قرن بيستم 
کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتيد، تا آنجا که در آستانه سياسی 
.  ام وجود نداشتظ مکانيزم موثری برای حسابرسی فعاليت های ن1973

نبود رقابت سياسی به سرعت به شکل گيری انحصارات و تخصيص 
امتيازات اقتصادی بر مبنای روابط سياسی منجر گرديد، به نحوی که 

گی بدون جلب موافقت و احتماال مشارکت رده پيشبرد هيچ پروژه بزر
تمرکز بيش از حد قدرت و نبود .  های باالی نظام سياسی ميسر نبود

آزادی های سياسی موجب افت کارايی دستگاه های اقتصادی  و اداری 
،  ساختار سياسی کشور با سرعتی فزاينده به 70از اوايل دهه .  گرديد
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ور تبديل شد، تا باالخره  با کمک مانعی در برابر توسعه اقتصادی کش
  .  از هم پاشيده شد1979شوک های حاصل از افزايش قيمت نفت در سال 

  
 بليون دالر 2.4درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال، از 

امر اين .   افزايش يافت1974 بليون دالر در سال 18.5 به 1972در سال 
 که متاسفانه به دليل نبود يک   طاليی بودیفرصتبرای نوسازی ايران 

ساختار سياسی مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عمال به سم مهلکی 
هنگاميکه شرايط اقتصادی و .  برای رژيم و آينده نوسازی ايران تبديل شد

اجتماعی  کشور مستلزم پيگيری يک برنامه اقتصادی متعادل بود، 
اسان داخلی و خارجی، رهبری  سياسی کشور، عليرغم توصيه کارشن

 70اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسير استراتژی  دهه 
با بروز نشانه های بحران، رهبری سياسی به جای .  به پيش تازاند

تصحيح سياست های خود، با سرسختی بيشتری به اين سياست ها ادامه 
 از آن شد تا سلطه استبداد فردی و نبود آزادی های سياسی مانع.  داد

  .جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سياست های اشتباه دولت پايان دهد
  

 به تصويب رسيد، با تخصيص 1973برنامه توسعه پنجم، که در سال 
 بليون ريال به سرمايه گذاری، برنامه ای بلند پروازانه بود که 2460

حد جامعه را  در چارچوب مناسبات اقتصادی و سياسی موجود، تا سر 
 کمبود 1973  در سال .ه بودد و توانائيش به پيش ران27ظرفيت جذب

نيروی کار ماهر و تنگناهای ساختاری  گسترش يافته بود، اقتصاد کشور 
 و سيل مهاجران روستايی به شهرهای  در مدار تورمی قرار داشت

با اين .  بزرگ، کشور را با بحرانی اجتماعی و سياسی روبرو کرده بود
با افزايش قيمت نفت، برنامه پنجم بر خالف توصيه  1974سال در  همه، 

کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه ای نزديک به 
 اين برنامه نيز 1976در سال .  سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد

 به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه ای بازهم بيشتر شروع به کار
 محمد رضا شاه اعالم کرد که ايران ديگر به برنامه 1978در سال .  کرد

های پنج ساله نيازی ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه 
اين استراتژی جديد عمال مبتنی بر اين برداشت .  های ساالنه قرار داد

  ".                      ردهر چيزی را ميتوان وارد ک"ساده انگارانه بود که با درآمد نفت 
  

                                                 
27 Absorptive capacity 
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همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج 
 در سال 25% به 1972 در سال 4%نرخ تورم از .  های تورمی شد

فشار تورم در بخش هايی که دولت ميتوانست .   افزايش يافت1977
الهای صنعتی، مانند کا(کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند 

اما در بخش هايی که اين امکان .  نسبتا کمتر بود)  مصرفی  و کشاورزی
وجود نداشت، مانند ساختمان سازی و خدمات، نرخ تورم به مراتب باالتر 

اين امر موجب کاهش نسبی نرخ سودآوری  بخش های صنايع و .  بود
. يدکشاورزی، نسبت به نرخ سود در بخش های ساختمان و خدمات گرد

يجه، سرمايه در جستجوی حداکثر سود از اين بخش ها خارج و تدر  ن
بسوی بخش های ساختمان سازی و خدمات جاری شد که موجب رکود 

 گرديد وعمال دست آوردهای اقتصادی دهه ی صنايع و کشاورزیبخش ها
اين عملکرد زيان بار در مورد بخش های .  را تضعيف کرد70

.   جمله صادرات غير نفتی، بسيار شديد بودکشاورزی و صنايع سنتی، از
زيرا اين بخش ها دارای ساختار ضعيف تری بوده  و از حمايت دولت، به 

بخش کشاورزی نه تنها  .  برخوردار نبودند تعرفه ایهای ويژه حمايت 
، بلکه از قرار داشت کاالهای وارداتی ارزان  باتحت فشار شديد رقابت

قف قيمت برای محصوالت کشاورزی سوی ديگر، دولت با تعيين س
  .موجب تضعيف بيشتر سود آوری اين بخش گرديد

  
رکود بخش های کشاورزی و صنايع سنتی بود ، يند سياست های فوقآبر

که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ و تشديد بحران 
همچنين، با توجه به نقش کليدی بخش .  گرديدو سياسی های اجتماعی 

کشاورزی و صنايع کوچک در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد، سياست های 
.  فوق موجب تشديد بحران بيکاری و نابرابری بيشتر توزيع درآمد گرديد

در شرايطی که بودجه اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد 
در  (10% گذشته بود، نرخ بيکاری به 12%توليد ناخالص ملی از مرز 

 باال رفت 11%فزايش يافت، ضريب نابرابری توزيع درآمد ا) 1976سال 
 ثروتمند 20%، سهم )1976 در سال 0.52 به  1972 در سال 0.47از (

 1976 در سال 57% به 1973 در سال 52%جامعه در مصرف از 
 کاهش 11% به 14%  فقير جامعه از40%افزايش يافت، در حاليکه سهم 

وستايی، پس از احتساب تفاوت يافت و نسبت مصرف مناطق شهری به ر
  .   رسيد1975جمعيت، به پنج برابر در سال 
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 افزايش 412% واردات کشور متجاوز از 1978 تا 1973در فاصله 
ساختار .  ميباشد در سال 46%يافت که معادل نرخ رشدی برابر با 

اقتصادی کشور، به ويژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و 
 دولت، ظرفيت جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع دستگاه اداری

 کاالهای وارداتی در 1976لذا، از سال .  در حجم واردات را نداشت
بنادر و انبارهای گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخيص و توزيع 

از به اين ترتيب، .  که متعاقبا موجب افزايش قيمت ها شد آنها کاهش يافت
ر تخفيف فشارهای تورمی کاسته شد و روند توانايی بخش واردات د

دولت در مقابله با تشديد موج های تورمی، .  تورمی شدت بيشتری گرفت
گران "به جای تصحيح سياست های خود، به دستگيری و مجازات 

اين امر موجب تشديد ناآرامی های اجتماعی گرديد و . پرداخت" فروشان
سنتی جامعه -هبیيروهای مذکه طی دهه گذشته تا حدودی از ن بازار را

  .به دامان اين نيروها سوق دادفاصله گرفته بود 
  

رابطه تنگاتنگ سرمايه داران و دولت در مراحل اوليه توسعه، کار 
اما در مراحل بعدی .  پيشبرد برنامعه توسعه اقتصادی را تسهيل کرد

موجب گسترش فساد و نابه هنجاری ساختاری نظام اقتصادی وسياسی 
عدم شفافيت سيستم و نظارت نادرست دولت بر سيستم . رديدکشور گ

ب قدرت حبانکی کشور سبب شد که بانک ها به سرمايه دارانی که صا
اين . سياسی بودند بيش ازاندازه، بدون توجه به ظرفيت آنها وام بدهد

سرمايه داران به نوبه خود بدون ارزيابی دقيق اقتصادی بر روی پروژه 
سرمايه دارانی که به نظام وابسته .  ه گذاری کردندهای پر ريسک سرماي

بودند از امکانات به مراتب بيشتری برخوردار بودند و تحت حمايت 
سياسی حکومت و به دور از رقابت بازار جهانی و رقابت ساير سرمايه 

داشتن وابستگی سياسی بود  راز بقا، در اين محيط.  داران رشد ميکردند
رخی از سرمايه داران بزرگ به اتکای روابط ب.   کارآيی اقتصادینه

سياسی خود آنقدر از سيستم بانکی قرض کرده بودند که ورشکست کردن 
آنها برای نظام بانکی ميسر نبود، زيرا ورشکستگی آنها موجب 

خود بانک ها در نهايت ورشکستگی بسياری از شرکت های ديگر و 
مجموعه ای از صنايع   به به اين ترتيب، اقتصاد کشور وابسته .  ميشد

اين . بزرگ و ناکارآمد شد که شالوده اقتصادی و مالی آنها متزلزل بود
  .  امر بر ميزان نا به هنجاری ساختاری اقتصاد کشور افزود
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تورم، سرمايه گذاری های نادرست، افت کارايی، تخصيص نامطلوب 
نبوه منابع، پروژه های نمايشی و مصرف گرايی بی رويه موجب اتالف ا

از سوی ديگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از . منابع توليدی گرديد
 تا 1972طی .  طريق افزايش بی رويه بودجه نظامی به هدر داده شد

 افزايش يافت 20% توليد ناخالص ملی به 13% بودجه نظامی از 1978
در ( گذشت 30%و سهم کاالهای نظامی در کل واردات کشور از مرز 

به اين ترتيب، کشوری که در سال ).  1972 در سال 12%مقايسه با 
 ناچار شد  1976 دارای مازاد تراز پرداخت هنگفتی بود، در سال 1974

 .برای حل بحران مالی خود به صندوق بين المللی پول روی آورد
  

به لحاظ اقتصادی، متکی بر برداشتی  70 و60های استراتژی توسعه دهه 
عه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برابر ساده انگارانه از روند توس

رشد سطح توليد ميداند و به جنبه های ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود 
توزيع درآمد، و تامين ساختار رقابتی و به هنجاراهميت نميدهد  و بر پايه 
دوگانه گی هايی نادرست، مانند  تقابل صنعتی کردن با توسعه کشاورزی، 

 واردات با توسعه صادرات و تقابل رشد سطح توليد تقابل جانشين سازی
به لحاظ سياسی، اين استراتژی متکی . با بهبود توزيع درآمد بنا شده است

که  بر نظامی غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود
عالوه، با ب. نداشت برای بازبينی و تصحيح اشتباهات خود یمکانيزم موثر

رهبری سياسی کشور واقع بينی خود را از دست داد افزايش درآمد نفت، 
  .    28و دچار توهمات و خود بزرگ بينی های نابخردانه گشت

  
عليرغم شرايط مناسب بين المللی و دست آوردهای چشمگير گذشته، 

 موجب تشديد نا به هنجاری اقتصادی و اجتماعی 70تراتژی دهه سا
 سراشيب بحرانی راند که رهبری سياسی،  کشور را با سرعت به.  گرديد

از سوی ديگر، به علت نبود آزادی های .  توانايی کنترل آنرا نداشت
سياسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسی خود را کنترل کرده و 

  اين سياست هامجموعه.  سياست های آنرا به نحوی مطلوب تصحيح کند
شور در فرصتی و نبود يک آلترناتيو سياسی مناسب و موثر سبب شد تا ک

                                                 
 :  برای توضيحات بيشتر به نوشته زير مراجعه کنيد 28

Hadi Zamani, 1988, Growth, Employment and Income Distribution: 
An Input-Output and General Eٍquilibrium Study of Iran, 1959-1986, 
Ph.D. Thesis, London University.   
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فروغلتد که بنا به ماهيت خود،  نه توان استقرار شرايطی نسبتا کوتاه به 
.    و نه توان توسعه اقتصادی و نوسازی کشور را دموکراسی را داشت

 با صراحتی انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادی های 70تجربه دهه 
  .سياسی برای توسعه اقتصادی پايدار است
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  فصل پنجم
  

جمهوری اسالمی   
  
  
  
  

مجموعه ای از . ا.حکومت ج سال 25به لحاظ اقتصادی، نتيجه تجربه 
تغييرات ساختاری است که موجب اتالف ثروت کشور گرديده  و نوسازی 

مجموعه اين عوامل سبب .  کشور را اسير تنگناهای ساختاری کرده است
 و صادی بيمارشده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پويا و جوان به اقت

تر،   به عبارت دقيق.  به هنجاری عميقا ساختاری تبديل شود ناه ب مبتال 
اقتصاد ايران از اقتصادی با جمعيت کم و رشد اقتصادی باال، به اقتصادی 
با جمعيت باال، رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پايين، تورم و نرخ 

نا به هنجار، غير بيکاری باال، بهره وری پايين عوامل توليد، شديدا 
رقابتی، متکی به دريافت انواع و اقسام يارانه ها و شديدا آلوده به مناسبات 

  .  رانت خواری و فساد اقتصادی تبديل شده است
  

 برابر شده، ميانگين نرخ رشد 2 سال گذشته جمعيت کشور 25طی 
تنزل ) 2002-1982ميانگين   (2.6% در سال به 10%اقتصادی از 
ر  براب2.5 کاهش يافته، نرخ بيکاری 40% سرانه بيشتر از کرده، درآمد

 کاهش يافته، بهره وری کل 500%شده، بهره وری سرمايه متجاوز از 
 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگانی 30%به عوامل توليد نزديک 

ريسک سرمايه گذاری بطور ،  به کمتر از نيم در صد تنزل کردهجهان 
رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی  و شده  ماتيک چندين برابرتسيس

 1%اکنون ايران با .  دستگاه دولتی گسترش يافته استبدنه جامعه و 
 صدم درصد سطح 33 مساحت کره خاکی، دارای تنها 1 %  وجمعيت دنيا



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 50

توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاری کمتر 
 .  باشدميجهان از يک سوم ميانگين 

  
بل نشان داده شد توسعه اقتصادی پايدار قهمانطور که در فصل های 

مستلزم ثبات سياسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سياست های اقتصادی  
بی ثباتی سياسی، نقض آزادی های اقتصادی، بی .  وآزادی سياسی است

ثباتی سياست های اقتصادی  ونقض آزادی های سياسی کار نوسازی و 
            .  ميسازددين دشوار  اقتصادی کشور را بطور بنياتوسعه

  

  سلطه بخش دولتی.  1

ی از اقتصاد کشور، از يکسو تحت توجهبخش قابل . ا.با روی کار آمدن ج
تاثير بحران های ناشی از انقالب و فرار سرمايه و از سوی ديگر تحت 

ت ملی ، با پيگيری سياس و فشار گروه های سياسی چپتاثير تفکرات
کردن صنايع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکيت بخش دولتی در 

 بانک 28 ، انقالبی ماه پس از پيروز6 يعنی 1979در جوالی .  آمد
ار داشتند ملی ي کل سرمايه بانکی را در اخت44%خصوصی که مجموعا 

  نيومي آلوم،همزمان، تمامی صنايع ماشين سازی، مس، فوالد.  اعالم شدند
 سرمايه دار بزرگ کشور 51مامی کارخانجات  و موسسات متعلق به و ت

همچنين مالکيت و مديريت تمامی دارائی های مصادره  . دگرديملی اعالم 
  . گرديدشده به بنياد مستضعفان واگذار 

 مجتمع 472 کارخانه صنعتی، 203مالک   بنياد،1982در سال 
 شرکت 238 شرکت ساختمان سازی معظم، 101کشاورزی بزرگ، 

در اين . بودبزرگ قطعه زمين و ساختمان  2786بازرگانی و خدمات و 
 38% پرسنل بودند و 1000 کارخانه ها يی که دارای بيش از 96%سال 

 پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار 999 تا 50واحدهايی که دارای 
   . ندداشت

رکت و  ش268 تعداد  شرکت های دولتی به 1988در اين روند، در سال 
 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت های 562 به 1999در سال 
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 به علت عدم 2000در سال  . دگردي شرکت 16447وابسته بالغ بر 
 550 شرکت به 562کارايی و زيان های سنگين تعداد اين شرکت ها از 

 با افزايش شدت زياندهی اين شرکت 2002در سال .   کاهش يافتشرکت
 شرکت 505دولتی به ی  تعداد شرکت ها،ی سازیها و آغاز خصوص

 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه 2002در سال .  کاهش يافت
  .  29 بود66%کل کشور بالغ بر 

 2001 تا سال 1978به لحاظ نيروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال 
  هزار329 و ميليون 2 هزار به 557حدود چها برابر شده است يعنی از 

  اين آمار شامل نيروی نظامی و انتظامی، کارکنان .نفر افزايش يافته است
وزارتخانه های اطالعات، دفاع و پشتيبانی، نيروهای مسلح و شرکت 

با احتساب اين موارد، .  های تحت پوشش شرکت های دولتی نميشود
نزديک به سه برابر افزايش . ا.ن دولت در دوره جاافزايش تعداد کارکن

   .   بوده استجمعيت
  

ر ساختاری بی شک يکی از عمده ترين داليل عملکرد ضعيف ياين تغي
توسعه اقتصادی، افت کارايی، پيدايش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، باال 

بيکاری، سقوط ارزش ريال، بحران رفتن هزينه توليد، افزايش تورم، 
فساد  و گسترش سرطانی  بحران بدهی های خارجی و تراز پرداخت ها

بر مبنای برآوردهای موجود عدم .  است. ا.اداری  و رانت خواری در ج
 شرکت های دولتی به حدی است که بدون دريافت دهیکارآيی و زيان

سودآوری بقيه .  30 آنها ورشکست خواهند شد60%يارانه بيش از 
در صورت .   انحصاری استینيزغالبا به سبب برخورداری از موقعيت

از اين شرکت ها نيز ورشکست توجهی  بخش قابل ، وجود رقابت موثر
  .  خواهند شد

  
اما اين رشد .   برابر شد55 بودجه دولت 2000تا  1977سالهای بين 

سرسام آور، به جای تسريع  رشد اقتصاد موجب اتالف انبوه منابع 
اقتصادی گرديد و نا به هنجاری و بحران اقتصادی عميقی را برای کشور 

  .   به ارمغان آورد

                                                 
  .35، جلد چهارم شماره 2002اقتصاد ايران، مارس    29
  .همانجا   30
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تالش کرده است تا بخشی از موسسات دولتی را . ا.طی دهه گذشته ج

اما اين سياست به دليل نبود جو .  مجددا به بخش خصوصی منتقل کند
مناسب برای فعاليت های بخش خصوصی، نبود ثبات سياسی و اقتصادی، 

و وجود نا به  وجود قوانين نا مناسب، باال بودن ريسک سرمايه گذاری
و به احتمال قوی اجرای مطلوب  ساختاری تا کنون نا موفق بودههنجاری 

 در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نآن بدون انجام تغييرات بنيادي
  .  نخواهد بود

  

  قوانين نا مناسب.  2

مجموعه ای از قوانين نسنجيده  بر اداره اقتصادی . ا.جروی کار آمدن با 
انعی ساختاری در برابر توسعه کشور تحميل شد که همواره به صورت مو

برخی از اين قوانين با پايان جنگ و .  اقتصادی کشور عمل کرده اند
 که  اصالحات متعاقب آن، به ويژه طی چند ساله اخير بر چيده شده اند

مهمترين آنها عبارتند از قوانين مربوط به کنترل صادرات، واردات و 
اد کشور همچنان اسير  اقتص،عليرغم اين اصالحات.  مبادالت ارزی

است که مانع  نوسازی  و توسعه مجموعه گسترد ه ای از قوانين نادرست 
قوانين مربوط به بازار کار، نظام بانکی  و . اقتصادی کشور ميباشند
به هنجاری های  اينگونه نااز  سه مورد عمده  تنها سرمايه گذاری خارجی

  .     ساختاری ميباشند
 
 
  

   قانون کار
در گرما گرم انقالب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و . ا.جار قانون ک

و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد،  اما در عمل  زحمتکشان
    .آورده بار نتايجی کامال خالف آرمان اوليه خود ب

  
.  استگرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای. ا.اقتصاد ج

بسياری از موسسات .   بيکاری پنهان استنميليو 5  تا 4ايران دارای 
توليدی  سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه های کالن ميتوانند به 
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 زير 40%بسياری از صنايع کشور نزديک به .  فعاليت خود ادامه دهند
درمجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين .  ظرفيت توليدی خود کار ميکنند

 اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، با وجود اين شرايط،.  است
نرخ رشد بااليی را هم که برای حل بحران اقتصادی  و اجتماعی کشور، 

  .  به ويژه  بحران بيکاری، الزم است، نميتواند تامين کند
  

 و انتقال  حل اين مشکل مستلزم عقاليی کردن ساختار و روند توليد
ی غير سودآور به موسسات سرمايه و نيروی کار از موسسات و بخش ها

اما قوانين موجود بازار کار مانع از انجام .  و بخش های سودآور است
 و عمال به زيان زحمتکشان کار  اين تعديل و تصحيح ساختاری ميشوند

  .  ميکنند
  

 قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، 21ماده برای مثال، 
اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا به وضوح تصريح ميکند که کارفرما 
داد برای مدت محدودی باشد، يا رکارمند خود را پايان دهد مگر آنکه قرا

 و يا از قوانين  کارمند ازعهده انجام وظايف محوله  بر نيايد/اينکه کارگر
 قانون کار تصريح ميکند که 27ماده .  انضباطی کار تخطی کرده باشد
کارمند خود را به علت عدم /واند کارگرکارفرما تنها در صورتی ميت

کارآيی و يا سرپيچی از قوانين انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآيی 
  . 31دکارمند مورد تائيد نماينده کارگران باش /يا سرپيچی کارگر

  
موارد ديگری از قانون کار نيز با تحميل  تصميم های غير اقتصادی  و 

.  آيی و سودآوری توليد ميشوندهزينه های غير الزم موجب افت کار
  .  قوانين مربوط به پرداخت مزايای غير نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند

  
حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزايای غير نقدی، بصورت مسکن 

   و غيره شی، بهداشتیزرايگان يا ارزان، کاالی مصرفی، خدمات آمو
ه مقداراز حقوق به صورت غير تصميم در مورد اينکه چ.  پرداخت شود

و به صورت چه کاالهايی، ميبايست بر اساس موازين  نقدی پرداخت شود
گاه  کارفرما ميتواند کاال يا خدمات معينی را به .  اقتصادی اتخاذ شود
توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از ،  قيمتی کمتر از بازار

و مابه تفاوت قيمت بازار و  د دهقرارحقوق در اختيار کارمندان خود 
                                                 

  .  برای توضيحات بيشتر به فصل هفتم مراجعه کنيد 31
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اين . تامين را به نسبت مطلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند/هزينه توليد
امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عمال حقوق 

اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و . بيشتری به کارمندان خود بپردازد
اهد که کاالها و خدمات متعددی را به صورت از همه کارفرماها ميخو

ماده ( مانند مسکن -د نمزايای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قرار ده
، امکانات )152ماده (، حمل ونقل بين خانه و محل کار ) قانون کار149

  )....   154ماده ( ورزشی
  

 تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پيروی ميکند و
 قانون 61 و 58اما مواد .  ميبايست بر مبنای موازين اقتصادی اتخاذ شود

  .کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادی محدود ميکنند
رشد اقتصادی، نيازمند سطح الزم حل بحران اقتصادی کشور و تامين 
ه اما در شرايط  موجود، سرماي. ايجاد پروژه های سودآور جديد است

 روی بر گذاران  به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاری 
زيرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمين .  جديد ميکنندهای روژه پ

و يا اينکه ترکيب بخشی آن احتياج به تعديل داشته باشد به علت  اوليه باشد
را پايين آورده و انعطاف ناپذيری قوانين کار نخواهند توانست سطح توليد 

و برای هميشه مجبور به پرداخت زيان های غير ضروری  آنرا بهينه کنند
  .  خواهند بود

 
   

   سيستم بانکی
 برای دريافت سپرده ها، دادن ميتواندو ابزارهايی که سيستم بانکی کشور 

 توسط قانون  دکن وام  و تنظيم و اجرای سياست های مالی کشور استفاده 
بيشترمشکالت نظام بانکی .   تعيين شده است1982المی بانک داری اس

به ويژه عدم کارايی و عدم شفافيت آن و مشکالت ساختاری که برای . ا.ج
دخالت دولت  اين قانون وکل اقتصاد کشور بوجود آورده است، ناشی از 

  . در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد
  

است، بلکه دولت مستقيما کليه کامال دولتی نه تنها نظامی . ا.نظام بانکی ج
بخشنامه های بانکی مشخص ميکند توسط نرخ های بهره را تعيين کرده و 

 که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ های بهره 
  90طی دهه .  ديکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود
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رخ  رسمی تورم  بوده  زير ن15%  تا  6%بطور متوسط نرخ بهره بين 
 15%بين منفی بهره ،  نرخ  واقعی صوری بهرهدر مقايسه با نرخ .  است

  .   بوده است25%تا  منفی 
  

منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاری 
 که در بلند مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده و مصرف  ميگردد

مر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن اين ا.  گرايی را دامن ميزند
از .   افزايش تورم ميگرددنجر بهبه فعاليت های داللی و مصرفی شده و م

سوی ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی 
سوبسيد به دريافت کنندگان وام است که موجب اتالف انبوه منابع 

يل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت به عالوه، تحمب.  اقتصادی ميگردد
نرخ های ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک 

اين امر موجب اتالف .  فعاليت های مورد نظر را به درستی منعکس کند
  .  بيشتر سرمايه های کشور ميگردد

  
ليون ب 2تا  1.5نيازمند تزريق . ا.طبق برآوردهای موجود سيستم بانکی ج

دالر سرمايه است تا بتواند زيان های ناشی از وام های نسنجيده را جبران 
ا موجب افزايش هزينه ها و نبود يک .در مجموع، نظام بانکی ج . کند

 .سيستم مطلوب برای ارزيابی، نظارت و کنترل ريسک شده است
ن مديران بانکهای دولتی غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسی وام خواها 

اين پديده  همراه با . پرنفوذ برای دريافت وام های کم بهره دوام بيآورند
نبود يک سيستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداری و 

  .  گشته است پيدايش باندهای مافيايی
  

سياست پولی يکی از روش های اصلی مديريت و تنظيم اقتصاد کالن، از 
اين .  ، اشتغال  و کنترل تورم ميباشدجمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاری

 نرخ بهرهها ترين آنمهمسياست از طريق ابزار مختلفی اعمال ميشود که 
با مختل کردن اين ابزار عمال مديريت اقتصاد . ا. نظام بانکی ج. ميباشد

  . است کالن کشور را دشوار و پر هزينه کرده
    سرمايه گذاری خارجی

. ا.د ديگر ساختار حقوقی نا به هنجار جبعقانون سرمايه گذاری خارجی 
.  ميباشد که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است

استفاده  از قراردادهای  قانون اساسی 81ماده  در زمينه نفت، برای مثال
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برای سرمايه  که شيوه متداول قرادادهای بين المللی مشارکت در توليد
اين امر .  استساخته عمال غير ممکن ا د رنفت ميباشگذاری در صنعت 

سرمايه گذاری در بخش نفت  به مراتب دشوارتر و موجب شده تا 
   . گرددپرهزينه تر

  
در سال های اخير شرکت ملی نفت ايران کوشيده است تا با استفاده از 

اما   .اين مانع حقوقی را دور بزند) Buy Back" (بازخريد"قراردادهای 
به داليل بازده آن  - اردادها، به ويژه تناسب ريسکساختار اين نوع قر

 ،برای مثال.  برای سرمايه گذاری در بخش نفت مناسب نميباشدمختلف 
در چارچوب اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجی هيچگونه کنترلی 

اين امر از ديد سرمايه .  بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت
و لذا کاهش بازده پروژه  ريسک پروژه گذار خارجی موجب افزايش 

تضمين کارايی پروسه توليد بر شرکت نفت کوشيده است تا با .  ميگردد
اما ساختار حقوقی نامناسب همچنان به صورت .  اين مشکل فائق آيد

اين در .  مانعی در برابر جلب سرمايه گذاری خارجی عمل ميکند
ری در پروژه های زير ال کوتاهی در سرمايه گذا س25شرايطی است که 

 و نهايتا کل اقتصاد را با  بخشاين ساختی صنعت نفت سالمت اقتصادی 
   .خطری جدی مواجه کرده است

  
 شورای نگهبان اليحه سرمايه گذاری خارجی را که در 2001در ژوئن 

در ماه  نوامبر مجلس اين   .ماه مه به تصويب مجلس رسيده بود رد کرد
که در ماه دسامبر کرد تصويب دوباره يار زياد اليحه را با تغييرات بس

 با حه اين الي2002باالخره در مه .  رد شدشورای نگهبان مجددا توسط 
 مصلحت نظام به مجمع تشخيص پا در ميانی  باو بيشتر باز هم تغييرات 

گرچه .  اجرا به دولت ابالغ شد برای 2003تصويب رسيد و در ژانويه 
هت درست، اما پاسخگوی نيازهای کشور اين اليحه قدمی است در ج

ص ای بطور خججلب سرمايه گذاری بطور کل و سرمايه خار.  نميباشد
        .    ميباشدمستلزم اصالح بنيادين نظام حقوقی کشور در عرصه های مختلف
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  سرمايه گذاری.  3

.  است. ا.سطح نا مطلوب سرمايه گذاری يکی از مشکالت پايه ای ج
با روشهای گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاری آزاد مسئولين حکومت 

و ايجاد تسهيالت برای سرمايه گذاری های خارجی و دعوت از ايرانيان 
اما تا کنون .  خارج از کشور تالش کرده اند تا  بر اين مشکل فائق آيند

اين تالش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا علل اصلی پايين بودن 
   .  نهفته استحکومتدر ساختار سياسی و نهادی . ا. در جسرمايه گذاری

همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد، نرخ سرمايه گذاری بخش 
خصوصی در اقتصاد به بازده سرمايه گذاری و ميزان ريسکی که با آن 

ميزان ريسک و رابطه آن با بازده سرمايه .    32مواجه است بستگی دارد
ميزان، در چه کشورهايی، در چه مناطقی  و در تعيين ميکند که به چه 

 بخصوص نوع ، سرمايه گذاری.   چه بخش هايی سرمايه گذاری شود
ريسک سياسی، : خارجی آن دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است

ريسک های مربوط به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير 
ساختار .    و ريسک اقتصادی سياست های دولت، ريسک ارزی

بطور سيستماتيک موجب افزايش بسيار زياد . ا.اقتصادی و سياسی ج
.  ريسک های فوق و لذا کاهش شديد سرمايه گذاری در کشور شده است

 :علل عمده اين امر عبارتند از

تکثر مراکز قدرت و تصميم گيری و ناروشنی نقش و رابطه  .1
قانون از جمله، وجود دستکم سه مرکز .  اين مراکز با يکديگر

و مجمع  گذاری موازی رسمی، يعنی مجلس، شورای نگهبان
 وجود ، وجود ارگان های اجرايی موازی،تشخيص مصلحت

مراکز قدرت غير رسمی در درون رژيم که خارج از قانون 
 . عمل ميکنند، مانند گروه های فشار غير قانونی

                                                 
به عبارت دقيقتر، ميزان سرمايه گذاری به بازده واقعی سرمايه گذاری  بستگی    32

ارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمايه گذاری و احتمال يا د
 و ريسک 10%برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده  .  ريسک بازده آن

  . است8%،  برابر 80%موفقيت 
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و قوه  مجريهمقننه، تداخل قوای سه گانه کشور، يعنی قوه  .2
 آنها،  به ويژه در سالهای اخير کشمکش پيوسته بين  ويهئقضا
 .يک ديگر را فلج کرده اندکه 

از متفاوت و متناقض های شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت  .3
همچنين، وجود قوانين .  آنها در تمام عرصه های حکومتی

نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، 
  .وانين گمرکی ق  وقوانين بانکی

المللی و اهميت پارامترهای  با جامعه بين. ا.جناسازگاری  .4
 تحريم اقتصادی ،  برای مثال.  خارجی در سياست داخلی

 و آمريکا، مسئله اسرائيل و فلسطين، تنش های مذهبی
، تروريسم و مسئله بحران ايدئولوژيکی با کشورهای منطقه

 . سالحهای هسته ای

   و اقتصادی و اجتماعی دولتی ت هااسيايدئولوژی زد گی س .5
 .آندستگاه اداری 

 با حکومتعدم سازگاری و تجانس ايدئولوژی و فرهنگ  .6
 ژه شهرنشينان، طبقه متوسط، زنان،فرهنگ مردم، به وي

 . ... و جوانان

 .نقض آزادی های اقتصادی .7

نقض سيستماتيک آزادی های مدنی و سياسی شهروندان توسط  .8
 . دولت

 . و بی ثباتی سياست های اقتصادی دولتاتی سياسیببی ث .9

فساد اقتصادی گسترده، به ويژه در دستگاه اداری و اجرايی  .10
دولت و سلطه باند بازی در کليه شئون اقتصادی و اجتماعی که 
بهره وری سرمايه گذاری را کاهش داده  ومنجر به افزايش 

 . هزينه و ريسک سرمايه گذاری شده است
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منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند  که یسياست های نا درست .11
و تشديد ری، کسری بودجه، بدهی های خارجی تورم، بيکا

 توان کشور را در جذب سرمايه   وتنگناهای ساختاری  شده
 .های خارجی کاهش داده اند

وجود  و قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی  .12
اپوزيسيون خارج از حاکميت که خواهان دگرگونی بنيادين 

 .ساختارسياسی ميباشد
  

   به1976 واحد در سال 257شاخص بهره وری  سرمايه در ايران از 
کل بهره وری شاخص .   33 کاهش يافته است2001  واحد در سال 46

 25 در يکه ال واحد بود، در ح128با  برابر 2001عوامل توليد در سال 
    . 34 بود گذشته واحد168 مرز سال پيش از

  
بين ناکارايی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع شاخص بهره وری م

پايين بودن اين شاخص ها بيانگر نبود زير ساخت های فيزيکی .  است
 نبود نيروی  و سياسیمناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات

به ويژه سرمايه داران در چنين شرايطی سرمايه داران .  کار ماهر است
در ايران سرمايه گذاری خواهند کرد که به آنها خارجی تنها در صورتی 

 ميانگين نرخ 1977 تا 1959  در فاصله . استثنايی داده شودیامتيازات
اما در .   در سال بود15%بالغ بر سرمايه گذاری ثابت در کشور رشد 

سط توبطور م سرمايه گذاری ثابت در کشور  2000 تا 1977فاصله 
    . در سال کاهش يافت1%نزديک به 

  
بنا بر گزارش بانک جهانی ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران طی 

 دالر در ميليون 39 بطور متوسط برابر 2000-1997 ساله  سه دوره 
اين ميزان از سرمايه گذاری کمتر از يک صدم کل .  ه استسال بود

  طی .صادرات و کمتر از چهار هزارم توليد ناخالص داخلی ايران است
ر عالوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاری ثابت در اقتصاد، دو دهه اخي

                                                 
برای .      بنا به تخمين دفتر اقتصاد کالن سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 33

" اقتصاد ايران و سرمايه گذاری خارجی"علوی، . ه عتوضيحات بيشتر به مقال
  .مراجعه کنيد

34 Total factor Productivity. 
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افت شاخص بهره وری در کيفيت سرمايه گذاری نيز تنزل کرده است که 
  . سرمايه منعکس ميباشد

 
اما .  از ميزان خروج سرمايه از کشور آمار دقيقی در دست نيست

 سال 5حاکی از آن است که طی دولتی اطالعات مندرج در روزنامه های 
به اين . ليارد دالر سرمايه از کشور خارج شده استي م16.5خير حدود ا

ليارد دالر است که ي م3.3ترتيب ميانگين ساالنه خروج سرمايه از کشور 
با  توجه به .   ميباشد برابر ورود سرمايه به داخل کشور 85بيش از 

ه قوانين و شرايط کشور، اين رقم تنها ميتواند توسط سرمايه داران وابست
اين عملکرد سرمايه داران خودی . ز کشور خارج شده باشدابه حکومت 

تنها ميتواند مبين پايين بودن بهره وری سرمايه و باال بودن ريسک 
چنين شرايطی نميتواند حاوی پيام مثبتی برای .  سرمايه گذاری باشد

  .سرمايه گذاران خارجی و سرمايه گذاران داخلی غير خودی باشد
 

فت ميزان و کيفيت سرمايه گذاری ثابت و خروج سرمايه های همزمان با ا
بخش انبوهی از سرمايه نيروی انسانی نيز از کشور خارج ، مالی کشور
 کشور 91 ايران در بين ، طبق آمار صندوق بين المللی پول.  شده است

برابر اعالم .  در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها را دارد
از نخبگان نفر  هزار 220 بيش از 2002وم و فنآوری در سال وزارت عل

 برندگان المپيادهای علمی ايران 92%همچنين، . کشور را ترک کرده اند
ص به يک يا چند سال نميباشد، تخماين عملکرد . کشور را ترک ميکنند

اين اتالف .  استهمواره بسيار باال بوده. ا.بلکه ميزان فرار مغزها درج
ايه نيروی انسانی کشورکه يکی از علل مهم نابسامانی اقتصادی انبوه سرم

. ا.کشور ميباشد پيآمد طبيعی ساختار فرهنگی، اجتماعی و سياسی ج
  .   است

  
 ايران از اقتصادی  پويا به اقتصادی ناکارآمد و .ا.در مجموع در دوره ج

 سال گذشته درآمد ايران از محل 25طی .  مصرف گرا تبديل شده است
 20%از اين مبلغ تنها .   بليون دالر بوده است400رات نفت بالغ بر صاد

.  صرف سرمايه گذاری و باقيمانده عمدتا صرف امور مصرفی شده است
يکی از در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملی، به جای توليد ثروت 

و   تحوالتی که در ساختار اجتماعی .ميباشد. ا.جهای عمده ويژگی 



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 61

شور طی اين دوران صورت گرفته است بر شدت روند کفرهنگی 
      . مصرف گرايی افزوده است

  

   و رانت خواری  فساد اقتصادی.  4

ت از استفاده س اداری عبارت ا-بنا به تعريف بانک جهانی، فساد اقتصادی
از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی 

پيدايش و .  ازمانهای اداری و موسساتمديران، کارگزاران و پايوران س
  :اداری غالبا در شرايطی رخ ميدهد که-اقتصادیفساد گسترش 

در خدمات کاالها و عرضه برخی از به لحاظ اقتصادی،  .1
امکان جايگزينی  وباشد  انحصار يک موسسه و يا سازمان 

 .باشد وجود نداشته

يت،  دستگاه اداری و اجرايی دولت فاقد ظرفاز منظر اداری،  .2
قوانين  کارآيی الزم باشد، به ويژه هنگاميکه وجود وتوانايی 

فعاليت پيدايش موجب از يکسو و دست و پاگير  غير ضروری
و از سوی ديگر موجب  ها و مراجعين غير ضروری گشته

  .کاهش کارايی دستگاه اداری شود

به لحاظ عدالت اجتماعی، توزيع درآمد در جامعه بسيار نابرابر  .3
سطح حقوق کارمندان و ديوانساالران ژه هنگاميکه يوبه  باشد، 

پايين بوده  و سطح دستمزد آنها با نيازها و بازده کارشان منطبق 
 .نباشد

از منظر سياسی، نبود آزاديهای سياسی، به ويژه فقدان نهادهای  .4
ارگان از آن شود که   مانع  رسانه های آزاد  ومدنی قدرتمند

در برابر جامعه پاسخگو دولت  ههای مقننه، قضائيه و مجري
  . باشند



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 62

سابقه طوالنی استبداد سياسی سبب شده باشد به لحاظ فرهنگی،  .5
و دور زدن قوانين به بی احترامی که جدايی بين دولت و مردم و 

  . ه شده باشداجتماعی در فرهنگ جامعه نهادينو نقض مقررات 
  

التی که در دوران اما تحو.  فساد اقتصادی پديده جديدی در ايران نيست
سی کشور صورت گرفته است موجب  اقتصادی و سيادر ساختار. ا.ج

 که آنرا به وجه غالب مناسبات به نحوی گسترش بيسابقه اين پديده شده، 
رات يمهمترين اين تغي.   اقتصادی و سياسی کشور تبديل کرده است

  :عبارتند از

 عمده الب بخش هایقرشد انحصارات در ، دولتی شدن اقتصاد •
قوانين وجود  وافزايش نابه هنجاری ساختاری  و  اقتصاد

  .نامطلوب

 کاهش استقالل قوای مقننه،   وادغام نهادهای دين و دولت •
 . دولتيهجرم و ئيهقضا

غلبه بنيادگرايی اسالمی، احيا مناسبات پيشا صنعتی و پيدايش  •
 اقتصادی -سياسی -اليگارشی های  قدرت مذهبی

 و نقض سيستماتيک آزادی های مدنیی و تضعيف نهادهای مدن •
 .فردیآزادی های 

افزايش وابستگی رژيم به توليد و توزيع رانت اقتصادی به  •
 .عنوان ابزاری برای استقرار و تحکيم سلطه سياسی خود

نجاری ساختاری اقتصاد در اثر اتخاد سياست های افزايش نابه ه •
  . اقتصادی و سياسی نادرست

  
ربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت در جمهوری اسالمی کا

علت اين امر را عالوه بر دولتی . خواری بسياررايج و پر دامنه است
، عدم  سياسینبود آزادی های، کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب

در د ميباي حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسی،پاسخگويی 
پيشا بات اجتماعی تحميل فرهنگ و مناسجست که با حاکم ايدئولوژی 
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 فزاينده نظام را بطورشدن بيش از حد جامعه شده و قطبی موجب صنعتی 
وابسته برای خريد پشتيبانی مردم  به استفاده از سياست توزيع رانت ای

  .  کرده است
  

  90 و 80 نشان ميدهد که طی دو دهه .ا.جاقتصادی بررسی سياست های 
 10% نزديک به هی هرسال و ارزت تنها از طريق سياست های واردا

توليد ناخالص ملی کشور به صورت رانت اقتصادی به تجار بازارو 
 که احتماال بخش عمده آن نصيب سران و  مديران نهادها  پرداخت شده

توليد شده يست رانت ابه اين مقدار ميب.  35شده استحاميان  حکومت 
 تخصيص پروژه های، 37سياست های صادراتی، 36توسط نظام بانکی

  دادن امتياز تاسيس موسسات انحصاری به سرمايه داران خودی،دولتی، 
در يک   .توزيع کاالها، خدمات و امتيازات غير نقدی را نيزاضافه کرد

محافظه کارانه ميتوان ميزان رانتی را که طی اين دوره در د برآور
 کل توليد ناخالص ملی 20%نزديک به اقتصاد کشور توليد شده است 

يکی از مکانيزم های اصلی انباشت سرمايه توسط سرمايه  که تخمين زد
  .   داران وابسته به رژيم بوده است

  
تی نا درست، اقتصاد را از اتوليد و توزيع رانت، مانند يک سياست مالي

پويايی بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد، کاهش پس انداز و سرمايه 
با هدايت انرژی مردم به  و کاهش خالقيت و نوآوری ميشود و  گذاری

  . سوی فعاليت های غير توليدی انرژی قابل مالحظه ای را به هدر ميدهد
  

همچنين، سيستم رانت خواری موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام 
در چنين سيستمی، پس از مدتی، تکنوکرات های .  اداری کشور ميشود

يکنند تا حداکثر درآمد وزارتخانه ها با مديران بنگاههای اقتصادی تبانی م
همانگونه که مديران .   تامين کنند  و نه برای دولت و کشور را برای خود

بنگاه های توليدی برای تحصيل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای 
رات دولتی برای ايجاد فرصت های اساختگی بوجود ميآورند، مديران اد

ی دولت را انباشته از رشوه گيری و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه ادار
                                                 

  .برای توضيحات بيشتر به فصل دهم کنيد  35
 .برای توضيحات بيشتر به فصل دوازدهم کنيد  36
  .برای توضيحات بيشتر بهفصل يازدهم مراجعه کنيد  37
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ل های تصميم ااين امر کان.   قوانين غير ضروری و دست و پاگير ميکنند
گيری سيستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارايی و موثر بودن می 

 در نهايت ميتواند  که اندازد و زيان های هنگفتی بر اقتصاد وارد ميآورد
    .دی شوداقتصا  و سبب از هم پاشيد گی دستگاه اداری

  
در مقايسه با ساير . ا.پی آمدهای منفی سياست رانت خواری در نظام ج
زيرا در جمهوری  . سيستم های تماميت خواه به مراتب شديدتر است

اسالمی توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به 
که نسبتا از مهارت و پويايی اقتصادی کمتری  سنتی ميشودی قشرها
  .  وردار ميباشندبرخ

  
درآمد   با رکود اقتصادی و کاهش سطح  ، همراهمجموعه عوامل فوق

فساد  . اداری شده است-سرانه موجب گسترش بيسابقه فساد اقتصادی
 دارای جلوه های گوناگون است، مانند رشوه خواری، اختالس،  اداری

ه آن وجه عمد اما.  دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی
داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری توسط  باندهای قدرت و 

گرچه با مبادله و ستد ها  اين داد.  فوذ است نو خانواده های ذی یاليگارش
نهايتا به دست آوردهای مالی هنگفت وجوه نقدی آغاز نميشود، اما 

    .ميانجامد
  

 مشروعيت دوگانه وجود منابعادغام نهادهای سياسی و مذهبی، . ا.در ج
   وعدم شفافيت و پاسخگويی دستگاه های اداریدر سازمانهای اجرايی، 

محيط مناسبی برای رشد سرطانی رشد مناسبات سنتی و خاندان ساالری  
اين مکانيزم روش عمده برای تقسيم   . بوجود آورده استفساد اداری

 سرمايه واگذاری پروژه های کالن دولتی بهامتيازات اقتصادی مانند 
وام ارز و اردات و صادرات، در يافت داران خودی، اعطای انحصار و

توليدی موسسات انحصارات و از نظام بانکی، اجازه تاسيس های ارزان 
و خدماتی، دريافت يارانه های مستقيم و غير مستقيم و ساير امتيازات 

  .  اقتصادی کالن ميباشد
  

بسياری از ، چون امور خيريهبا استفاده ازعناوينی هم ،در اين فرايند
 سرمايه داران خودی در مقابل . مشروع جلوه داده ميشودقانون شکنی ها 

دريافت امتيازات اقتصادی بخشی از سود معامالت خود را به عنوان 
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 صرف ن مربوطه بايمسئول.  ت به مسئولين ميپردازنداخيريه  و تبرع
دی به گروه وجوه مربوطه برای اعطای کمک های نقدی و غير نق

 و در   مربوطه را ابتدا به قدرت سياسیه  وجو اجتماعی مورد نظر خود،
     . 38دور بعدی قدرت سياسی را به قدرت اقتصادی تبديل ميکنند

  
 ميباشد که 3.25 شاخص فساد ايران معادل ، بنا به تحقيقات بين المللی

اساس اين  بر . 39فاسدترين کشورهای جهان قرار ميدهد ايران را در رده 
 مانند ، بيشتر از کشورهای باالی جدول70%تخمين فساد اداری در ايران 

از نظر شاخص . مريکای جنوبی استآکشورهای توسعه نيافته آفريقايی و 
 10از ( امتياز 1.25 ايران دارای ،عنی رعايت قانونيخط قرمز قانونی 

 2 امتيازهای کارايی نظام حقوقی ايران و ساختار دولت، با . است) امتياز
 حکومتی ميکوشند که هایارگان   . دارای وضع مشابهی است2.17و 

اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم -فساد اقتصادی
اما واقعيت آن است که گسترش فساد .  مورد پيگرد قضايی قرار دهند

 است و حل. ا.جو اقتصادی اداری پيآمد طبيعی ساختار سياسی -اقتصادی
  . آن مستلزم دگرگونی بنيادين ساختار سياسی کشور است

  

  اقتصاد زير زمينی  .  5
  

ی ميشود که به راحتی ياقتصاد زير زمينی يا غير رسمی شامل  فعاليت ها
اين .  قابل اندازه گيری نبوده و در توليد ناخالص ملی منعکس نميباشند

  .  نی باشندد قانونی، نيمه قانونی و غير قانونفعاليت ها ميتوان
  

بخش قانونی شامل فعاليت هايی ميشود مانند خانه داری، کارگرهای 
بخش نيمه قانونی فعاليت .  یخانگی، کارهای داوطلبانه و مبادالت پاياپا

در بر ميگيرد که عمدتا پا در اقتصاد رانت خواری دارند، مانند را هايی 
                                                 

فساد اقتصادی "ی در ايران به مقاله برای توضيحات بيشتر در باره فساد اقتصاد  38
  .علوی مراجعه کنيد. از ی" در ايران

برای .  دارای کمترين فساد ميباشند10کشورهای سوئيس و اسکانديناوی با شاخص   39
  :توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد

. Aug. Econ. J. ., and Growth, QuartCorruption, 1995Mauro, . P
1995.  
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، خريد و گرفتن کميسيون، خريد و فروش کاالهای سهميه بندی شده
واردات و صادرات و ساير امتيازات اقتصادی،  نامه های ه فروش اجاز

فعاليت های شبکه مالی غير رسمی بازار، فعاليت هايی که برای دور 
زدن محدوديت های قانون کار تعداد واقعی کارگران خود را اعالم نمی 

و  ده کنند، فروش کاالها و خدمات دولتی به قيمتی باالتر از حد تعيين ش
ساير فعاليت هايی که اساسا قانونی ميباشند اما برای گريز از ماليات و يا 

از سوی .  خود را اعالم نميکنندفعاليت سطح واقعی قوانين دست و پاگير 
ديگر، بخش غير قانونی شامل فعاليت هايی مانند قاچاق مواد مخدر، 

    . ميشودفحشا، پولشويی و غيره
  

ام کشور های دنيا، به ويژه کشورهای در حال اقتصاد زير زمينی در تم
توسعه که فعاليت های غير رسمی قانونی بخش قابل مالحظه ای از 

اما اقتصاد زير زمينی غالبا  زائده .  اقتصاد را تشکيل ميدهند وجود دارد
. ا.وليکن، درج.  ناخواسته سيستم بوده و مورد حمايت دولت نميباشد

ه ناخواسته سيستم اجتماعی، بلکه پيآمد اقتصاد زيرزمينی نه يک زائد
لذا حکومت آگاهانه .  نظام حاکم استطبيعی ساختار سياسی و اجتماعی 

  .  ميکندنيز فعاليت اين بخش را نا ديده گرفته و گاه آنرا تشويق 
  
پيدايش يک  نهاد مذهب به عرصه حکومتی موجب با وارد کردن. ا.ج

  .ه استگرديدير زمينی رشد اقتصاد زساختار حکومتی دوگانه و 
وابستگی بعد اول نظام، يعنی نهادهای مذهبی به درآمد خمس و ذکات و 

مبالغ . مينی استرزفرهنگ سنتی يکی از عوامل اصلی رشد اقتصاد زي
هنگفتی که به صورت خمس و ذکات به نهادهای مذهبی پرداخت ميشود 

يد ناخالص توسط دولت و نهادهای مربوطه ثبت نميشود و در ارقام تول
  .  ملی منعکس نميباشد

  
از سوی ديگر، بخش دولتی با مداخله در فعاليت های اقتصادی و نقض 
آزادی های اقتصاد ی، اجتماعی و ترغيب مناسبات رانت خواری موجب 

بخش دولتی برای پيشبرد .  رشد سيستماتيک اقتصاد زير زمينی شده است
فعاليت های زير زمينی شده اهداف و برنامه های سياسی خود غالبا وارد 

سپاه ، وزارت دفاع و بسياری از وزارتخانه های ديگر اقدام به .  است
تاسيس شرکت های خصوصی متعددی کرده اند که تراز مالی آنها غالبا نا 

همچنين . آشکار بوده و در سطح توليد ناخالص ملی منعکس نميباشد
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ماشين و کاالهای  ،مانند خانه، زمين(پرداخت امتيازات غير نقدی 
 که غالبا به منظور خريد حمايت سياسی  حکومتبه طرفداران ) مصرفی

 مستند نبوده  و در توليد ناخالص ملی منعکس معموالآنها انجام ميگيرد، 
  .  نميباشد

  
علت ديگر رشد اقتصاد زير . ا.بافت ايدئولوژيک، فرهنگی و اجتماعی ج

ور شخصی و نقض حقوق دخالت دولت در ام.  است.  ا.زمينی در ج
مدنی شهروندان، از قبيل محدوديت هايی که در زمينه های مصرفی، 
فرهنگی و اجتماعی بر زندگی شهروندان تحميل شده است، موجب رشد 
اقتصاد زيرمينی و پيدايش فعاليت هايی گرديده که سطح توليد آنها در 

  . توليد ناخالص ملی منعکس نميباشد
  

برای  اشتغال زنان . ا.تماعی و فرهنگی که جهمچنين محدوديت های اج
بوجود آورده است موجب روی آوری اين بخش از جامعه به اقتصاد زير 

اتخاذ سياست های نادرست اقتصادی، عدم شفافيت .  زمينی شده است
سياست ها و دستگاه های اداری دولت، گسترش فساد اقتصادی،  رشد 

ايی دولت در تامين و اجرای قانون باندهای مافيايی و ناتوانی دستگاه اجر
البا دارای است که غ. ا.علل ديگر رشد اقتصاد زير زمينی در جاز جمله 

  .علل ساختاری ميباشند
  

 25%طبق تخمين های موجود اقتصاد زير زمينی اکنون نزديک به 
رشد اقتصاد زير زمينی از يکسو موجب  . 40اقتصاد را در بر ميگيرد

                                                 
اما از طريق شاخص . اقتصاد زيرزمينی مستقيما قابل اندازه گيری نيستحجم    40

هايی مانند رشد نقدينگی، افزايش فاصله بين درآمد وهزينه خانوارها، و رشد سطح 
طبق آمارهای . اشتغال غير دستمزدی ميتوان حجم اقتصاد زيرزمينی را تخمين زد

 به 1979 در سال 15.8بانک مرکزی نسبت نقدينگی به توليد ناخالص ملی از 
اين رشد سرسام آور دارای عوامل متعددی است که رشد .   افزايش يافته است244

نشان ميدهد که در سال . ا.آمارهای ج. اقتصاد زير زمينی يکی از آنها ميباشد
 کمتر 13% و در مناطق روستايی 8% هزينه خانوارها در مناطق شهری 2001

ن، آمارهای موجو د نشان ميدهند که سطح اشتغال همچني. ه استاز درآمد آنها بود
طبق برآوردهای موجود .   سال گذشته افزايش يافته است20بدون دستمزد طی 

برای ( است 12%اکنون سطح اشتغال بدون دستمزد در مناطق شهری بالغ بر 
 سپتامبر 36  شماره MEESتوضيحات بيشتر به مقاله جهانگير آموزگار در 

  .)يد  مراجعه کن2003
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اجتماعی ميگردد و از سوی ديگر مديريت گسترش فساد اقتصادی و 
رشد اقتصاد زيرزمينی موجب کاهش درآمد .  دسازاقتصاد را دشوار مي

مالياتی دولت و لذا افزايش کسری بودجه، افزايش بدهی های دولت و 
روی آوری آن به چاپ اسکناس برای تامين کسری بودجه، کاهش سرمايه 

  .ميگرددکاهش نرخ رشد اقتصاد در نهايت گذاری و 
  

  وابستگی به يارانه های دولتی.  6

اقتصاد کشور را  سال گذشته 25طی . ا.جنا درست سياست اقتصادی 
نابه موجب پيدايش   کهشديدا به دريافت يارانه های دولتی وابسته کرده 

هنجاری های گسترده از جمله پيدايش انحصارات مصنوعی، افت کارايی 
ه دهی بسيار بغرنج شده که حجم قابل سيستم ياراناقتصاد و پيدايش يک 

  .  مالحظه ای از منابع توليدی ايران را به هدر ميدهد
  

وضعيت يارانه های ضمنی، يعنی يارانه هايی که بطور غير مستقيم از 
طريق عرضه ارزان کاال و خدمات پرداخت ميشوند  به ويژه قابل توجه 

 که دو  الص ملی ميباشد  توليد ناخ15%حجم اين يارانه ها بالغ بر .  است
توجيهی  . 41است) برق و سوخت(سوم آن مربوط به يارانه های انرژی 

که برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و 
اما در عمل حجم عمده اين يارانه ها نصيب اقشار .  مبارزه  با فقر ميباشد

ز طريق يارانه های نان، دارو، برای مثال، مبالغی که ا. پر درآمد ميشود
جامعه ) percentile (کگاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين ده

 برابر سهم فقيرترين 3.5 برابر و 32 برابر، 4 برابر، 2ميشود به ترتيب 
وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند .   جامعه استکده

به ه را منعکس کنند که هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفت
موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادی و به هدر رفتن نوبه خود 

  .ثروت کشور ميگردد
  

 2002پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی در مارس در 
سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم 
                                                 

  .    برای توضيحات بيشتر به فصل هشتم مراجعه کنيد 41
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ی موازين اقتصادی اداره تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنا
سياست ارزی خسارات هنگفتی بر اين اما متجاوزاز بيست سال !  شود

اين سياست ارزی از يکسو موجب گسترش و . اقتصاد ايران وارد آورد
تشديد ناکارآيی در بخش های توليدی،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به 

يف توليدات هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضع
داخلی، تضعيف صادرات غير نفتی، رشد بيمارگونه بخش تجاری و 

 و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری   اتالف انبوه منابع اقتصادی شده
  .  ه استپر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورد

  
 توليد ناخالص ملی از 6%های موجود طی اين مدت بالغ بردطبق برآور

طورغير مستقيم به بخش های دولتی و غير دولتی طريق سيستم ارزی ب
پرداخت شده است که بخش قابل مالحظه ای از آن به صورت رانت 

اين سياست، در .  42 شده استحکومت  ن اقتصادی نصيب سران و حاميا
کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده 

در .  ش ملی وسال ها ممارست استکه برون رفت از آن مستلزم يک تال
 درآمد ارزی 80%سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از 

دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی 
در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات .  و نهادهای انقالبی گذاشته ميشد

ما بخش قابل مالحظه ای از ا ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، ام
.  به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود

بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد 
حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبال بطور 

  .ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد
  

ردات و صادرات از وضعيتی ا های دولت در زمينه کنترل وسياست
سياست های دولت در بخش واردات تا سال .  مشابه برخوردار است

متکی بر مجموعه ای بغرنج از قوانين اداری مانند صدور به شدت  2001
پروانه واردات و سيستم تخصيص ارز چند نرخی بود که موجب گسترش 

 وعمال به صورت سيستمی برای   گرديدفساد اقتصادی و اتالف منابع
  .  43دادن يارانه به بخش واردات و توليد رانت عمل کرد

                                                 
     برای توضيحات بيشتر به فصل نهم مراجعه کنيد 42
  .برای توضيحات بيشتر به فصل دهم مراجعه کنيد   43
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از يکسو، .  دوگانه و متضاد است. ا.سياست های جدر زمينه صادرات، 

ارزی و بانکی، دادن يارانه های رژيم با کاربرد سياست های نادرست 
ير در بخش صادرات ايجاد قوانين دست و پاگ  و م به وارداتتقيغير مس

موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتی 
از سوی ديگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به .  ميگردد

.  صورت وام های سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتی ميکند
بب ،  س44داده متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر سياستاين 
 5% در بهترين شرايط از حد   صادرات غير نفتی کشور،تاست شده ا

بوده  متناسب ا توان اقتصاد کشور نه بتوليد ناخالص ملی تجاوز نکند که 
  .پاسخگوی معضالت آن، به ويژه بحران بيکاری ميباشدنه و 
  

  انفجار جمعيت.  7

ن  و اکنو سال اخير جمعيت ايران نزديک به دو برابر شده 25طی 
 سالهای بخش عمده اين افزايش مربوط به . استنفر ميليون 66متجاوز از 

ومناسبات اجتماعی  فرهنگباورها، احيا  ميباشد که به علت 1978-1991
 ،  و بی ثباتی سياسی و اقتصادی سنتی، رها کردن سياست کنترل جمعيت
ر  اين انفجا .افزايش يافت 4%ه بميانگين نرخ رشد ساالنه جمعيت کشور 

جمعيت موجب دگرگونی عميقی در ترکيب جمعيتی کشور شده که دارای 
  .  پيآمدهای اجتماعی و سياسی گسترده ای ميباشد

  
هم اکنون ايران سومين کشور دارای جمعيت جوان در جهان است که 

 جمعيت کنونی در 70%بيش از .  ميباشند سال 19 جمعيت آن زير %50
 تن ميليون يافته اند که حدود هفت پرورشپس از انقالب اسالمی دوران 

به لحاظ ترکيب جنسی، اکنون بيش از .   سال دارند19 تا 15از آنها بين 
شدن نيمی از جمعيت کشور را زنان تشکيل ميدهند که به دليل پايمال 

خواهان تحوالت . ا.سيستماتيک حقوق سياسی و اجتماعيشان توسط ج
نزديک به  ، همچنين. هستندر بنيادين در ساختار اجتماعی و سياسی کشو

   .  جمعيت کشور شهرنشين ميباشد%65
                                                 

  .برای توضيحات بيشتر به فصل يازدهم مراجعه کنيد  44
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 توسعه شبکه برق و راه سازی،  به علت گسترش وسيع ، الوهبع

ارتباطات و ساير خدمات رفاهی بخش مهمی از جمعيت روستايی به لحاظ 
دارای خواست ها و توقعاتی مشابه طبقه فرهنگی تقريبا شهری شده اند و 

بدينسان در فاصله دو دهه ايران از يک جامعه .  باشندمتوسط شهری مي
به لحاظ   .ل شده استيبدتبه جامعه ای بطور عمده شهری نيمه شهری 

اقتصادی اين رشد سريع جمعيت موجب افت شديد بهره وری نيروی کار 
  .  استشدهو کاهش درآمد سرانه 

  

  رفاه اقتصادی.  8

گی دارد، به ويژه نرخ رشد رفاه اقتصادی جامعه به عوامل متعددی بست
. توليد ناخالص ملی، نرخ رشد جمعيت، نرخ  بيکاری و توزيع درآمد

مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا ميانگين رشد اقتصادی کشور از 
 کاهش 2002 تا 1982طی   2.6% به 1972 تا 1962 در فاصله  %11
در .  د دالر بودلياري م93 برابر 1980توليد ناخالص ايران در سال .  يابد

 99 به رقم  ناخالص ملی د، سطح تولي سال بعد20يعنی  2000سال 
  . ميباشد1980 بيشتر از سال   6% تنها  کهليارد دالر رسيديم
  

 همراه با افزايش سرسام آور جمعيت ،کاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملی
 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است 2003 تا 1979فاصله در که 

طبق .   کاهش يابد40%که درآمد سرانه کشور به قيمت واقعی متجاوز از 
آمار بانک جهانی سطح توليد ناخالص سرانه ايران کمتر از يک سوم 
ميانگين توليد ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندی جهانی ايران 

درآمد سرانه ).  2000سالنامه (در رده صد و يازدهم جهان قرار دارد 
ان حتی نسبت به کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين تر اير
ل حا،  دالر بود1640 برابر 2000در آمد سرانه ايران در سال .  است

از نظر . ا. ج.  دالر بود2020 سرانه منطقه برابر آنکه ميانگين درآمد
لحاظ حجم توليد ناخالص ملی ه ين کشور جهان است اما بهجدهمجمعيت 
  .ی و چهارم جهان قرار دارددر رده س
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ايران اقتصادی   و، سياسیبحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی
طبق برآوردهای موجود نرخ بيکاری در ايران بالغ بر .  را تهديد ميکند

  30% و بين  نرخ بيکاری بين جوانان به مراتب باالتر بوده.   است%20
 دانش آموز ميليون 20 به در ايران نزديک.   برآورد ميشود40%تا  

 که تعداد قابل مالحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران  وجود دارد
 هزار نفر فارغ التحصيل 250هر سال نزديک به  .خواهند پيوست

 هزار نفر از آنها کار 70دانشگاهی وارد بازار کار ميشوند که تنها برای 
ن دارای تحصيالت  نيروی شاغل ايرا11%متجاوز از .  وجود دارد

دانشگاهی ميباشند که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا 
 در صد 2 تا 1ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی . بااليی است

  .  باالتر از نرخ بيکاری  شهری است
  

با توجه به رشد باروری نيروی کار،  تثبيت نرخ بيکاری در سطح کنونی 
برای تحقق .   شغل جديد در سال استميليونش از يک مستلزم ايجاد بي

 درسال، يعنی 7%اين امر، نرخ رشد توليد نا خالص ملی ميبايست به 
در غير .  افزايش يابد) 5(% بيشتر از ميانگين تاريخی آن %2

  فراتر خواهد 23% نرخ بيکاری  از مرز 2010اينصورت، تا سال 
 کاهش 10%نرخ بيکاری را به    2010برای آنکه بتوان تا سال .  رفت

  10%داد، توليد ناخالص ملی کشور ميبايست بطور متوسط نزديک به 
انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی .  45در سال رشد داشته باشد

    .موجود، اگرغير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود
  

 تا 1962دوره مانند . ا.لحاظ توزيع درآمد، اقتصاد ايران در دوره جبه 
 10% .بسيار نامطلوبی است  همچنان دارای توزيع درآمد1978

 از کل مصرف جامعه 30%ثروتمندترين طبقات درآمدی جامعه بيش از 
 فقيرترين 10%را به خود اختصاص ميدهند، در حاليکه اين سهم برای 

 20% مصرف کل جامعه به 50%متجاوز از .  است1.5%طبقه حدود 
   . لق داردتعباالی جامعه 

  
  
  

                                                 
    برای توضيحات بيشتر به فصل ششم مراجعه کنيد 45
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  مقايسه شاخص های توسعه اقتصادی ايران در :   1جدول شماره 
 2002-1982 و 1978-1959دوره های 

  
  بعد از انقالب  قبل از انقالب  

نرخ رشد جمعيت، ميانگين 
  ساالنه

  1986 -1976 طی 3.9%  1976-1966 طی %2.7
  1991-1986 طی %2.5
  2001-1991 طی %1.7
  2002 -1978 طی %2.7

نرخ رشد توليد ناخالص 
  ملی، ميانگين ساالنه

   1978-1959 طی %9
  1972-1962 طی %11

  2002-1982 طی %2.5
  2000-1977 طی %1.5

نرخ رشد سرمايه سرمايه 
  گذاری ثابت، ميانگين ساالنه

  1977-1959 طی %15
  1977-1974 طی %23

 تا 1982 طی %2.8
2002  

  1977 - 2000 = 60  1977 - 1974 = 100  مقايسه درآمد سرانه
 – 1981 طی 20 %  1977 – 974 طی 16%  نرخ تورم، ميانگين ساالنه

2001   
  1962  در سال 7%  نرخ بيکاری

  1972 در سال %9
  1976 در سال %10

 16: %2002 در سال 
 25%، )آمار رسمی(

  برآوردهای مستقل
 باالی خانوار ها 20%سهم 

در کل ) از نظر سطح درآمد(
  مصرف خانوارها

  1969  در سال %50
  1973 در سال %52
  1976 در سال %57

  1984 در سال %48
  2000  در سال %51

 پايين خانوارها 40%سهم 
در کل ) از نظر سطح درآمد(

  مصرف خانوارها

  1969 در سال %16
  1973 در سال %14
  1976 در سال %11 

  1984 در سال %15
  2000 در سال %13

ضريب نابرابری توزيع 
  )Gini coefficient(درآمد

  1969 در سال 0.44
  1973 در سال 0.47
  1976 در سال 0.52

   1984 در سال 0.44
  2000 در سال 0.48

نسبت صادرات غير نفتی در 
  کل صادرات

  1970 در سال %26
  1974 در سال %10

  1976 در سال %7

  1982 در سال %1
  1992 سال %15
  2002 سال  %19
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  فصل ششم
  

  بحران بيکاری
  
  
  
  

 و اقتصادی ايران ، سياسی بحران بيکاری  بيش از هميشه ثبات اجتماعی
% 16 بيکاری در ايران بالغ بر طبق آمار رسمی، نرخ.  را تهديد ميکند

 قابل پذيرش، نرخ ی برای کنترل و کاهش نرخ بيکاری  به سطح .ميباشد
م اين انجا.  رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود

کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغير ممکن نباشد، 
با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان،  در .  بسياردشوار خواهد بود

بهترين شرايط،  به ويژه باال بودن درآمد صادرات نفت، حتی حفظ شرايط 
در .   عظيم خواهد بودیشالموجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چ

موع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد مج
  .سياسی کشور ميسر نخواهد بود

  
  

  وضعيت موجود.  1

يعنی سن رسمی (  سال 65 تا 15جمعيت فعال عبارت است از افراد بين 
نشجويان، لذا، دانش آموزان، دا.  که قادر و مايل به اشتغال ميباشند )کار

نرخ .  جزو جمعيت فعال محسوب نميشوند ... سربازها، زنان خانه دار
ايران با جمعيتی . بيکاری عبارت است از نسبت بيکاران به جمعيت فعال

 که از اين است  جمعيت فعال ميليون 20 نفر، دارای ميليون 65بالغ بر 
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 جمعيت فعال، 20% تا 16% نفر، يعنی ميليون 4  تا 3.3تعداد نزديک به 
  .  بيکار ميباشند

 40%  تا  30% و بين بين جوانان به مراتب باالتر بوده يکاری نرخ ب
که  دانش آموز وجود دارد ميليون 20به در ايران نزديک .  برآورد ميشود

  .تعداد قابل مالحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست
  

 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهی وارد بازار 250هر سال نزديک به 
متجاوز .   هزار نفر از آنها کار وجود دارد70 که تنها برای  ر ميشوندکا

 نيروی شاغل ايران دارای تحصيالت دانشگاهی ميباشند که در 11%از 
گرچه کيفيت  (مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بااليی است

 1.9ايران .  ) که موضوع جداگانه ای است آموزش عالی تنزل کرده
 آنها به خيل بيکاران 70% دانشجو دارد که طبق روا ل موجود ميليون

اين امر موجب پيدايش پديده جديد بيکاری .  تحصيلکرده خواهند پيوست
نيروی کار تحصيل کرده  شده است که رو به افزايش داشته و جامعه 

  .ايران را با چالش اجتماعی و سياسی جديدی روبرو کرده است
  

ی زنان نزديک به سه برابر نرخ بيکاری  نرخ بيکار1990در سال 
 اين نرخ بطور چشمگيری کاهش 1990-96اما در فاصله . مردان بود

  . برآورد ميشود20%اکنون نرخ بيکاری زنان نزديک به .  يافت
  

 در صد باالتر از نرخ 2 تا 1ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 
جمعيت شهر نشين  سال گذشته در صد 25طی .  بيکاری  شهری است

 افزايش يافته که در مقايسه با کشورهای 63% به 50%ايران از 
 از رشد نيروی 1.5% تا 1%بين .    باالتر است5%-4%همرديف ايران 

به دليل مهاجرت مازاد نيروی کار روستائيان ) بطور مطلق(کار شهری 
  .  به مناطق شهری ميباشد

  
  

  چشم انداز آينده.  2

 تنزل يافته 1.6%  به 80 در دهه 4%جمعيت ايران از نرخ رشد ساالنه 
 و روند رو به رشد  80اما به علت پيآمدهای انفجار جمعيت دهه .  است
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 2010شرکت زنان در بازار کار، انتظار ميرود که نيروی  کار تا سال 
اين مسئله موجب خواهد شد که .  در سال رشد کند3.6%بطور متوسط 

  . شود اضافه خيل جويندگان کار هزار نفر به800ساالنه 
  

  در سال رشد کرده 2% سال گذشته، باروری کار بطور متوسط  20طی 
با توجه .   از روند بلند مدت آن کمتر ميباشد25%است که  بطور نسبی 

 مستلزم 16%به رشد باروری نيروی کار،  تثبيت نرخ بيکاری در سطح 
برای تحقق اين امر، .  ت شغل جديد در سال اسميليونايجاد بيش از يک 

 بيشتر 2% درسال، يعنی 7%نرخ رشد توليد نا خالص ملی ميبايست به 
در غير اينصورت، تا سال .  افزايش يابد) 5(%آن بلند مدت از ميانگين 

برای آنکه بتوان .    فراتر خواهد رفت23% نرخ بيکاری  از مرز 2010
 توليد ناخالص ملی  کاهش داد،10%  نرخ بيکاری را به  2010تا سال 

احتماال .    در سال رشد داشته باشد9.1%کشور ميبايست بطور متوسط 
اين تخمين محافظه کارانه است، زيرا احتمال شرکت بيشتر زنان در بازار 

  .کار و گسترش بيکاری پنهان را در نظر نميگيرد
  

 14.8%بيش از نيمی از جمعيت ايران را زنان تشکيل ميدهند، اما تنها 
اين نرخ در مقايسه با کشورهای مشابه .  نها در بازار کار فعال ميباشندآ

 زنان در 25%برای مثال، در تونس نزديک به .  ايران بسيار پايين است
 که در باال بدان اشاره شد، بر مبنای  9.1%نرخ رشد .  بازار کار فعالند

ال اين فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا س
ز 1(با توجه به کاهش باروری .  افزايش خواهد يافت25%  به 2010

 )1990-95  طی 2.7  به 1980-85طی   بچه در ازا هر زن  6.1
 سال در 22.4 به 1986ال در  س19.8از (افزايش ميانگين سن ازدواج 

 و افزايش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل مالحظه ای وجود  ) 1996
 25% از مرز 2010کت  زنان در بازار کار تا سال دارد که نرخ شر

 بدين معنی 30% به 25%ل، افزايش اين نرخ از برای مثا.  فراتر رود
خواهد اضافه  نفر ديگر به جويندگان کار ميليون نزديک به يک است که

  .دش
بيکاری پنهان عبارت است از جمعيتی که رسما دارای شغل درآمدزا  

موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر ميباشند، اما کار آنها 
عالوه بر . خروج آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليدات جامعه نميشود

بيکاری آشکار،  طی دو دهه اخير بيکاری پنهان  بطور بيسابقه ای رشد 
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 سال پيش، ايران سطح کنونی توليد 25برای مثال، .  و گسترش يافته است
در .   نيروی کار شاغل توليد ميکردميليون 11ناخالص ملی را تنها با 

ميانگين (  ميباشد 0.5به  نزديک 46"دکشش اشتغال زايی رشد تولي"ايران 
 که نزديک به يک سوم ميانگين کشورهای عضو شورای )90دهه 

در بخش مصنوعات ). محاسبات بانک جهانی( همياری خليج فارس است
طبق .  به صفر است کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک47صنعتی

 زير ظرفيت 40%برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ايران نزديک به 
لذا، افزايش توليد ميتواند بدون افزايش قابل . ندتوليدی خود کار ميک

در بخش کشاورزی کشش اشتغال زايی رشد . مالحظه اشتغال انجام پذيرد
اختمان بخش های س). محاسبات بانک مرکزی( است 0.1توليد نزديک به 
 دارای بيشترين توان 0.5 و 1.1 با کشش اشتغال زايی ت سازی و خدما
  .بوده اند  اشتغال زايی 

  
 نفر ميليون 5 تا 4طبق برآوردهای موجود، بيکاری پنهان ايران بين 

خصوصی (با پيشرفت برنامه اصالحات اقتصادی . تخمين زده ميشود
کارآيی در بخش  و بهبود به هنجاری بخش دولتی تصحيح ناسازی، 

 بيکاران پنهان به تدريج از چرخه توليد خارج شده و به ) خصوصی
ين امر، بسته به سرعت پيشرفت ا. لشکر بيکاران رسمی خواهند پيوست

اضافه  ديگر به جويندگان کار ميليون 3 تا 2اصالحات اقتصادی، ميتواند 
  .نمايد

  
، افزايش کارايی با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار

نيروی کار و گسترش بيسابقه بيکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بيکاری 
 در سال 10%به احتمال قوی  نيازمند نرخ رشد توليدی متجاوز از 

ت با يسعالوه براين، مشاغل جديدی که توليد ميشوند، ميبا. خواهد بود
نجام اين ا. و مهارت نيروی  کار نيز متناسب باشند ترکيب جنسی، سنی

کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود اگرغير ممکن نباشد، 
  .بسياردشوار خواهد بود

  
  

                                                 
46   Employment elasticity of non-oil GDP growth 
47  Manufacturing 
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  تدابير اتخاذ شده.  3

تدابيری اتخاذ کرده است که . ا.در واکنش به بحران بيکاری، دولت ج
  :ميتوان آنها را درسه گروه تقسيم بندی کرد

  
تاسيس موسسات دولتی و خصوصی جديد برای ارائه آموزش های  .1

 ميليون 1هر سال نزديک به . ارحرفه ای به کارگران و جويندگان ک
 ماهه ثبت نام 3 تا 1 با کمک مالی دولت در دوره های آموزشی نفر

ميکنند، اما درباره عملکرد و کارآيی اين موسسات اطالعاتی در 
 .دسترس نيست

 که هدف اين بانک اطالعاتی. دگان کارالعاتی جوينتاسيس بانک اط .2
توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسيس شده، عبارت است از 
  کاريابی برای جويندگان کاراز طريق جمع آوری اطالعات در باره

در سال .   و کارهای موجود در مناطق مختلف کشورمتقاضيان
عاتی ثبت  نفر در اين بانک اطالميليون 1 نزديک به 2001-2002

 .  هزار نفر از آنها مشاغل مناسب يافته شد100 که برای  نام کردند

 :تخصيص اعتبار و معافيت مالياتی به موسسات اشتغال زا .3

معافيت از پرداخت ماليات های مربوط به بيمه های کار و  •
برای موسساتی )  در صد حقوق3% و 23%به ترتيب (بهداشت 

 کارگر و کارمند جديد ،که از بانک اطالعاتی مرکز خدمات
 .استخدام ميکنند

معافيت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت ماليات بر درآمد  •
در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زير حد (برای سه سال 

 ).نصاب ماليات دهی ميباشند

 بليون ريال به بانک های تجاری برای عرضه  1.1تخصيص  •
)  نفر5کمتر از (توليدی کوچک وام های کم بهره به موسسات 

که از بانک اطالعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام 
 5 به مدت 5% تومان، با بهره ترجيحی ميليون 3حد اکثر (کنند 
کارمند /کارگر که  اين موسسات موظف خواهند بود).  سال

در صورت لزوم ( مزبور را در طول مدت وام نگاه دارند 
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کارمند /خراج کنند مشروط  به آنکه يک کارگرميتوانند وی را ا
 ).ديگر از بانک اطالعاتی استخدام کنند

تخصيص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ايجاد  •
 متقاعديک کسب جديد برای خود ميباشند و ميتوانند بانک را 

حد (کنند که پروژه مزبور از نظر تجاری و مالی عملی است 
 ).   سال5 به مدت 5%ان، با بهره ترجيحی  تومميليون 3اکثر 

ه شرکت  ب48تخصيص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت •
.  های خصوصی  صادراتی که ميتوانند مشاغل جديد توليد کنند

 2001-2اين مبلغ در سال . مبلغ تخصيصی ساالنه  تعيين ميشود
 . دالر بودميليونبالغ بر يک 

 پول نفت به بخش تخصيص اعتبارات جديد ازمحل  صندوق •
های صنايع و معادن جهت افزايش سرمايه گذاری و حفظ 

 .مشاغل موجود

ذخائری که بانک های تجاری به بانک کل  از 3%تخصيص  •
 و صنايع و   به بانک های مسکن، تجارتسپرده اندمرکزی 

 در بخش  تامين نيازهای مالی پروژه های اشتغال زاجهتمعادن 
 .خصوصی

مد مازاد نفت برای ايجاد اشتغال تخصيص بخشی از درآ •
 بليون ريال 4.5 جمعا 2001-2در سال .  درمناطق توسعه نيافته

 بليون ريال برای استان 2.1(به اين منظور اختصاص داده شد 
 ). بليون ريال  برای ساير استانها2.4 و تهران 

 از سپرده های 70%باالخره نظام بانکی موظف است که حداقل  •
 بدون ورت وام بص) بعد از کسر ذخاير الزم(قرض الحسنه را 

 برای خريد وسايل و ابزار کار دراختيار متقاضيان قرار  بهره
  .دهد

  
اين تدابير، عمدتا با تخصيص تسهيالت مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا 

اما، از آنجا که اين .  گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بيکاری  ميباشند
 بحران بيکاری  را هدف قرار نميدهند، برد ناديتدابيرعلل ساختاری و بني

                                                 
48   Oil Stabilization Fund (OSF) 
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بعالوه، اين تدابير تا حدود زيادی متکی بر .  و کارآيی آنها محدود است
با توجه به رواج  فساد در .  روش ها و مکانيزم های اداری ميباشند

دستگاه اداری کشور، اين نگرانی وجود دارد که اين تدابيرعمدتا بصورت 
 دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانيزمی برای مکانيزمی برای رانت

  .    حل مسئله بيکاری
  

  علل بنيادين بحران بيکاری.  4

  :علل بنيادين بحران بيکاری  ايران عبارتند از

سيطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سياست زد گی  •
مديريت اقتصاد، تخصيص منابع بر مبنای موازين اداری، فساد 

 ... رانت خواری دستگاه اداری،

 ساختاری بازار کاراری نا به هنج •

 نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور •

  ناشی از سياست های نا مطلوب ارزی و تجارینا به هنجاری  •

نا به هنجاری ناشی از سطح و ساختار يارانه ها ی آشکار و  •
 پنهان

  بخش آموزشینا به هنجاری  •

 اقتصادی موثرسلطه انحصارات و نبود رقابت  •

 پايين بودن کارايی کار و سرمايه در کليه بخش های اقتصادی •

 نبود محيط مناسب برای رشد بخش خصوصی •

 وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمايه بر •

  فرار مغزها •

 تحريم اقتصادی •

  بی ثباتی سياسی •
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حل معضل بيکاری ايران بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد 
  .نخواهد بودسياسی کشور ميسر 
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  فصل هفتم
  

  نا به هنجاری بازار کار
  
  
  
  

نا به هنجاری بازار کار يکی از علل رشد بيکاری، به ويژه بيکاری 
عوامل و اشکال مهم  نا به هنجاری در بازار کار ايران  . ساختاری است

وجود قوانين نا مطلوب، تنظيم نا مناسب بازار کار، عملکرد :  عبارتند از
ب سازمان های صنفی، نا هم خوانی بين نيازهای بازار کار و نظام نامناس

اين نا به .   و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نيروی کار آموزشی
 و در نهايت موجب  هنجاری ها مانع از عملکرد  مکانيزم بازار شده

  .   پيدايش و رشد بيکاری ميشوند
     
  

  قانون کار .  1

مانی بارز قوانينی است که برای پيشبرد آرايران نمونه . ا.قانون کار ج
اما در عمل نتايجی کامال خالف آرمان اوليه ارزنده تهيه و تدوين ميشوند 

  .  ميآورنده بار خود ب
  

قانون کار ايران در گرما گرم انقالب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و 
قانون  21ماده .    وتصويب شد و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين زحمتکشان
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 به وضوح تصريح ميکند که   که مربوط به انفصال قرارداد کار استکار
کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد مگر 

کارمند ازعهده / و يا اينکه کارگرنکه قراداد برای مدت محدودی باشد آ
ار تخطی کرده  و يا از قوانين انضباطی ک انجام وظايف محوله  بر نيايد

کارمند برای انجام وظايف غير دائم، برای مدت /وقتی که کارگر.  باشد
معينی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمديد قرارداد کار بعد از 

 قانون کار تصريح ميکند که 7اما ماده .  انقضای مدت مربوطه نيست
 ر و اموحداکثر مدت قراردادهای مدت دار ميبايست توسط وزارت کار

  . اجتماعی تعيين شود و به تائيد شورای عالی وزيران  برسد
  

 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتی ميتواند 27ماده 
کارمند خود را به علت عدم کارآيی و يا سرپيچی از قوانين /کارگر

کارمند مورد /انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآيی يا سرپيچی کارگر
 کار مورد تائيد نماينده  داداراگر انفصال قر.  نماينده کارگران باشدتائيد

کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا هرسال سابقه کار 
). 27ماده (مربوطه بپردازد  کارمند/يک ماه حقوق به کارگر

کارمند اخراجی ميتواند به تصميم مربوطه اعتراض کرده و از /کارگر
اگر هيئت حل اختالف به .  ف کار تقاضای تجديد نظر کندهيئت حل اختال

کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جريمه خواهد /نفع کارگر
اما اگر رای  هيئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان ) 29ماده (بود 

و ميباشد موظف به پرداخت يک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار 
ظف به پرداخت هيچگونه هزينه و جريمه ای نخواهد کارگر مربوطه مو

  ). 165ماده (بود 
  

.  گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. ا.اقتصاد ج
 بيکاری پنهان ميليون 5  تا 4همانطور که خاطر نشان شد، ايران دارای 

ه بسياری از موسسات توليدی  سودآور نبوده و تنها با دريافت يارآن. است
بسياری از صنايع کشور . های کالن ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند

درمجموع  کارآيی .  زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند40%نزديک به 
 اقتصاد کشور اگر به ،با وجود اين شرايط.  کار و سرمايه پايين است

مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بااليی را هم که برای حل بحران 
نميتواند   و اجتماعی کشور به ويژه  بحران بيکاری، الزم استاقتصادی
و  حل اين مشکل مستلزم عقاليی کردن ساختار و روند توليد. تامين کند
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انتقال سرمايه و نيروی کار از موسسات و بخش های غير سودآور به 
اما قوانين موجود مانع از انجام اين .  موسسات و بخش های سودآور است

و عمال به زيان زحمتکشان کار  حيح ساختاری ميشوندتعديل و تص
  .  ميکنند

  
حل بحران اقتصادی کشور و تامين رشد اقتصادی الزم، همچنان نيازمند 

 اما در شرايط  موجود، سرمايه  .ايجاد پروژه های سودآور جديد است
 روی يک  بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاری گذاران  به ناچار با احتياط 

کمتر از تخمين اوليه  زيرا چنانچه سودآوری پروژه .  ژه جديد ميکنندپرو
باشد و يا اينکه ترکيب بخشی آن احتياج به تعديل داشته باشد، به علت 
  انعطاف ناپذيری قوانين کار، نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده

ن های  برای هميشه مجبور به پرداخت زيادر نتيجه.  و آنرا بهينه کنند
  .  غير ضروری خواهند بود

  
موارد ديگری از قانون کار نيز با تحميل  تصميم های غير اقتصادی  و 
.  هزينه های غير الزم موجب افت کارآيی و سودآوری توليد ميشوند
  .قوانين مربوط به پرداخت مزايای غير نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند

  
 مزايای غير نقدی، بصورت مسکن حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت

شی، بهداشتی و غيره، زرايگان يا ارزان، کاالهای مصرفی، خدمات آمو
از حقوق به صورت غير  تصميم در مورد اينکه چه مقدار.  پرداخت شود

نقدی پرداخت شود و به صورت چه کاالهايی، ميبايست بر اساس موازين 
کاال يا خدمات معينی را به گاه  کارفرما ميتواند .  اقتصادی اتخاذ شود

قيمتی کمتر از بازار توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از 
و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه  حقوق در اختيار کارمندان خود بگذارد

اين امر .  تامين را به نسبت مطلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند/توليد
 حين کاهش هزينه توليد، عمال حقوق به کارفرما اجازه ميدهد که در
اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و . بيشتری به کارمندان خود بپردازد

از همه کارفرماها  ميخواهد که کاالها و خدمات متعددی را به صورت 
ماده ( مانند مسکن -مزايای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قرار دهد

امکانات ، )152ماده (ين خانه و محل کار ، حمل ونقل ب) قانون کار149
  )....  154ماده (ورزشی 
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طبعا، برخی از کارفرماها  در توليد و تامين اين کاالها و خدمات دارای 
، يعنی نمی توانند  آنها را به قيمتی کمتر از بازار ميباشندمزيت نسبی ن

 و رفرمادر نتيجه ارزش افزوده ای توليد نميشود که بين کا.  تامين کنند
درعمل، کارفرما بابت انجام کاری که در آن تخصص .   تقسيم شودکارمند

اين مسئله موجب افزايش هزينه توليد .  ندارد هزينه ای هم متحمل ميشود
.   و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزايش بيکاری ميشود شده

 سود عمل  بريکساندر واقع، اين بخش از قانون کار مانند يک ماليات 
ميکند که نه تنها موجب کاهش رشد ميشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را 

زيرا  نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ (نيز مخدوش ميکند 
عالوه بر اين، برخی از کارمندان ).  سودآوريشان، يکسان عمل ميکند

 آنها  و يا برای ممکن است به اين کاالها و خدمات نيازی نداشته باشند
لذا، اين سياست با تحميل يک .  ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند

الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نا به هنجاری اقتصاد و به هدر 
  .   رفتن منابع توليدی ميشود

  
 و  تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پيروی ميکند

 قانون 61 و 58اما مواد .  خاذ شودميبايست بر مبنای موازين اقتصادی ات
  .کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادی محدود ميکنند

  
بطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصميمگيری پيرامون سطح و 
چگونگی پرداخت مزايای غير نقدی، اضافه کار و موارد مشابه را  به 

) ان و کارفرماها نيز حضور دارندکه در آن نمايندگان کارگر(بازار کار 
واگذار کند  و هم خود را متوجه تعيين و تضمين استانداردهای بهداشت و 

  .   امنيت محيط کار کند
  

تنظيم بازار کار ضروری است، اما اين مهم ميبايست به نحوی سنجيده 
  .  تا به نتايج نا مطلوب نيانجامد انجام پذيرد
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  نبود اتحاديه های مستقل.  2

کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و 
صنفی است که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمايندگی 

 و اجرای قوانين  اين سازمان ها نقش بسيار مهمی در تدوين،  تنظيم.  کنند
 و بر  وجود اين سازمان ها، چنانچه سياست زده نباشند.  کار ايفا ميکنند

 و  مبنای موازين اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده
از ضرورت اتکا بيش از حد به مکانيزم های اداری برای تنظيم بازار 

  . کار ميکاهد
  

در ايران سازمانهای کارگری و صنفی عموما به عنوان بخشی از ماشين 
به .  زار کار ميشونداداری دولت عمل ميکنند و موجب تنظيم نا مطلوب با

ويژه آنکه، اين سازمان ها مانند اکثر ارگان های دولتی شديدا ايدئولوژيک 
و سياست زده هستند و تا حدود زيادی به صورت مکانيزمی برای توزيع 

  . عمل ميکنندحکومت رانت و اعمال ايدئولوژی و سياست عمومی 

  

  اکمبود نيروی کار ماهر و ناهمخوانی عرضه و تقاض.  3

 نيروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامين نيازهای بازار  کمبود
بازار کار .  کار يکی از علل مهم نا به هنجاری بازار کار بشمار ميرود

های حرفه ای  و مديريت مهارت ايران دچار کمبود  نيروی کار ماهر با 
ارغ  هزار نفر از دانشگاه های ايران ف259هر سال نزديک به .  است

  .  ندا فارغ التحصيل علوم اسالمی هست آنه38%اما .  التحصيل ميشوند
  
  

  کم تحرکی نيروی کار.  4

ايران در .  عدم تحرک نيروی کار يکی از عوامل بيکاری ساختاری است
اين امر تا حدود .   بسيار ناهمگون استتوزيع منطقه ای نيروی کار

برای مثال، نرخ .  ميباشدزيادی به دليل پايين بودن تحرک نيروی کار 
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 است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از 7%بيکاری در يزد نزديک به 
چنانچه نيروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی .   ميباشد%25

باشد، جابجايی نيروی کار از مناطق و بخش هايی که در آنها نرخ 
مند  نيروی کار بيکاری بسيار باال است به مناطق و بخش هايی که نياز

يا سطح بيکاری  آنها پايين است، موجب يکسانی نرخ   و جديد  هستند
اين امر از تمرکز بيکاری در يک منطقه ويا يک .  بيکاری خواهد شد

و حل مشکل بيکاری را آسانتر و کم هزينه تر  بخش جلوگيری کرده 
ين در ايران پايين بودن تحرک نيروی کار مانع از عملکرد ا.  ميکند

  .مکانيزم ميشود
  

يکی از علل پايين بودن تحرک نيروی کار عبارت است از  نبود يک 
سيستم امنيت و رفاه اجتماعی و وابستگی بيکاران به مناسبات و حمايت 

ايجاد  يک نظام موثر بيمه بيکاری  و خدمات اجتماعی .  های خانوادگی
 نيروی کار  و موجب افزايش تحرک به تدريج بر اين مشکل فائق آمده

پايين بودن سطح مهارت نيروی کار دليل ديگر کمبود تحرک .  خواهد شد
تاسيس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش .  نيروی کار است

مهارت های جديد به نيروی کار، به ويژه مهارت هايی که در بخش ها و 
مناطق در حال توسعه مورد نياز ميباشند، موجب افزايش تحرک نيروی 

  . و تسهيل حل مشکل بيکاری خواهد شدکار
  
  

  جمعبندی.  5

نا به هنجاری بازار کار، از جمله قوانين نا مناسب، تقليل مکانيزم و 
ارگان های بازار کار به اهرم هايی برای توزيع رانت و تحميل 
ايدئولوژی حکومت، نا هم خوانی بين نظام آموزشی و نيازهای بازار کار 

يکايی مستقل، موجب پيدايش و گسترش بيکاری و نبود سازمان های سند
حل .   تحميل ميکنندکشور و هزينه سنگينی را بر اقتصاد بيمار  شده

مشکل بيکاری ايران بدون بر طرف کردن اين موانع ساختاری ميسر 
  . نخواهد بود
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  فصل هشتم
  

  ا به هنجاری سيستم يارانه هان
  
  
  
  

يدايش سيستم يارانه دهی بسيار  سال گذشته موجب پ25طی . ا.جسياست 
ی از منابع توليدی ايران را به هدر توجهنجی شده است که حجم قابل بغر

وضعيت يارانه های ضمنی، يعنی يارانه هايی که بطور غير .  ميدهد
مستقيم از طريق عرضه ارزان کاال و خدمات پرداخت ميشوند،  به ويژه 

  توليد ناخالص ملی 15%ر حجم اين يارانه ها بالغ ب. قابل توجه است
  . است) برق و سوخت(ميباشد که دو سوم آن مربوط به يارانه های انرژی 

  
 که برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم توجيهی

اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه .  درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد
 بلکه غالبا   را هدف قرار نميدهنداجتماعی معين، مثال اقشار کم درآمد 

در واقع،  حجم عمده اين .  تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند
برای مثال، مبالغی که از . يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود

 کطريق يارانه های نان، دارو، گاز و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين ده
)percentile ( برابر و 32 برابر، 4 برابر، 2ترتيب جامعه ميشود به 

وجود اين يارانه ها سبب .   جامعه استک برابر سهم فقيرترين ده3.5
ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست 

اين امر موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادی .  رفته را منعکس کنند
  .گرددو به هدر رفتن ثروت کشور مي
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و پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی مستلزم . ا. بحران اقتصادی جحل
حذف اين يارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمايه 

افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و کاهش .  گذاری و رشد اقتصاد شود
.  که عمده ترين علت فقر در ايران کنونی است بيکاری خواهد شد
رآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک سيستم امنيت همچنين بخشی از د

اجرای مطلوب اين . اجتماعی جهت حمايت از اقشار کم درآمد جامعه نمود
  .   سياست مستلزم تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور است

  

  انواع  يارانه های غير مستقيم  .1

ست از يارانه ها، ترکيبی ا. ا.سيستم توزيع يارانه های غير مستقيم ج
 کاالی مصرفی 39در مجموع قيمت .   کنترل قيمت ها و سهميه بندی

 و سوخت مستقيما  قيمت برق، آب.  توسط دولت تعيين و کنترل ميشود
اما قيمت ساير کاالها، مانند نان، برنج، شکر، .  توسط مجلس تعيين ميشود

وزنامه، روغن خوراکی، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، ر
توسط سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد ...   و کودهای شيميايی

  .  کننده تعيين ميگردد
  

در مورد نان، آب، برق، بنزين، گازوئيل و نفت مصرف کنندگان ميتوانند  
.  اين کاالها را به هر مقدار که ميخواهند خريداری و مصرف کنند

اشد و توسط نظام پزشکی مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک ميب
اما، مصرف ساير کاال ها توسط سيستم سهميه بندی، از .  کنترل ميشود

در دوران جنگ با عراق سيستم .   طريق صدور کوپن، کنترل ميگردد
اخير بسيار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کاال از طريق کوپن توزيع 

ر، روغن خوراکی و نوعی قند و شک: ميشوند که مهمترين آنها عبارتند از
  . پنير

  
 توليد 15%هزينه يارانه هايی که ازاين طريق پرداخت ميشود، بالغ  بر 

برق، (  آن مربوط است به انرژی 11%ناخالص ملی است که نزديک به 
  ...).            نفت، گاز، بنزين، گازوئيل
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  يارانه انرژی

ت، گاز، بنزين و قيمت انرژی عبارت است از ميانگين قيمت برق، نف
در چند سال اخير دولت قيمت انرژی را تا حدودی باال برده .  گازوئيل

.  است، اما هنوز قيمت داخلی بسيار پايين تر از قيمت صادراتی ميباشد
 يعنی ميانگين قيمت صادراتی کاالهايی چون –قيمت صادراتی انرژی 
مت اين کاالها  برابر قي5 تا 4  بطور متوسط –بنزين، گازوئيل و غيره 

است که از ) ضمنی(اين درواقع يک يارانه نا پيدا . در بازار داخلی است
در .  طريق انرژی به مصرف کنندگان و توليد کنندگان پرداخت ميشود

 ارزش يارانه ای که از طريق انرژی پرداخت شد بالغ بر 2/2001سال 
 طی یبطور متوسط ارزش يارانه انرژ.   توليد ناخالص ملی بود%10

  .توليد ناخالص ملی بوده است  11%دهه گذشته برابر 
  

. ارزانی انرژی موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود
مقدار انرژی ای که به سبب پايين بودن قيمت داخلی به هدر ميرود ميتواند 

به .  صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف توليد وتوسعه اقتصاد شود
 شکاف بيش از حد بين قيمت داخلی و صادراتی انرژی دارای اين ترتيب،

بااليی است که )  opportunity cost" (هزينه فرصت از دست رفته"
  .موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی ميشود

  
 3.5%در بخش مصرف خانگی، زيان ناشی از ارزانی انرژی نزديک به 

توليدی اقتصاد در بخش .   توليد نا خالص ملی برآورد ميشود4.3%تا 
برای مثال، مصرف انرژی . ابعاد اتالف انرژی به مراتب گسترده تراست

 بيشتر از کارخانه های ژاپن است، 35%کارخانه های سيمان ايران 
 بيشتر از 58%مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فوالد اصفهان 

 مصرف انرژی يخچال های ساخت ،کارخانه های مشابه در ژاپن ميباشد
 مصرف سوخت اتومبيل ، بيشتر از يخچال های وارداتی است70 %ايران

    ....49های ايران باالترازمصرف اتومبيل های وارداتی است
  

                                                 
استراتژی افزايش کارايی مصرف انرژی در ايران، بانک جهانی      49

1994   .  
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.  ميشوند همچنين، يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد
مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف 

ی لذا، بخش عمده يارانه های انرژ. سرانه خانوارهای کم درآمد است
 که نابرابری توزيع درآمد و مصرف نصيب خانوارهای پر درآمد ميشود

 برای مثال، يارانه ای که از طريق مصرف انرژی   .ندنرا تشديد ميک
 برابر يارانه ای است که 12 جامعه ميشود کنصيب مرفه ترين ده
طور يکسان بين افراد اگر مبلغ يارانه ها ب.  ميشودکنصيب فقيرترين ده

 افزايش خواهد 60% جامعه کجامعه تقسيم شود، درآمد فقيرترين دو ده
چنين سياستی ميتواند فقر را در ).  در مناطق روستايی112(%يافت 

 .  ايران ريشه کن کند
  

تا کنون دو بار اليحه افزايش قيمت انرژی را به دليل . ا.مجلس ج
در .   و اجتماعی آن رد کرده استمخاطرات ناشی از پيآمدهای اقتصادی

حال حاضر کميسيونی تشکيل شده  است تا پيآمدهای احتمالی افزايش 
 و سياست مناسبی را برای انجام آن تدوين  قيمت انرژی را بررسی کرده

  .  کند
  

 و احتماال نزديک  تاثير افزايش قيمت انرژی برروی اقتصاد يکباره نبوده
يد تا بطور کامل تاثيرتورمی خود را نمايان  سال طول خواهد کش3 تا 2به 

 باشد، 20%برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کاالهای مصرفی . سازد
 20% در دور اول مستقيما موجب ،  افزايش در قيمت انرژی%100

در دور دوم، موجب افزايش .   خواهد شد) تورم(افزايش هزينه زندگی 
 توليدشان از انرژی استفاده ميشود هزينه توليد کاالهايی خواهد شد که در

در دورسوم، موجب افزايش هزينه توليد کاالهايی خواهد  ). Xکاالهای (
عالوه بر .  و الی آخر.    استفاده ميکنندXشد که در توليد از کاالهای 

دستمزدها خواهد شد که سطح اين، افزايش هزينه زندگی موجب باال رفتن 
ه توليد و افزايش مجدد هزينه زندگی به نوبه خود موجب افزايش هزين

  . ميشود
 

ستاده ها انجام  - طبق محاسبات موجود که با استفاده از جدول نهاده
گرفته، افزايش قيمت داخلی انرژی به سطح ميانگين قيمت صادراتی دهه 

چنانچه افزايش ).  بطور مطلق( تورم خواهد شد 30%گذشته موجب 
ارها و استفاده از تکنولوژی قيمت انرژی موجب کاهش مصرف خانو
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شود و چنانچه اثر ) کاهش مصرف انرژی در خط توليد(های مناسبتر
تورمی آن بر بازار کار بسيار شديد نباشد، تورم ناشی از افزايش قيمت 

  .  خواهد بود30%انرژی احتماال  کمتر از 
 

بسيار  تصحيح نا به هنجاری قيمت انرژی، به دليل شدت تورم زايی آن
و . ا.زيرا حل بحران اقتصادی ج ر ميباشد، اما از آن گريزی نيستدشوا

برای . پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی بدون آن ميسر نخواهد بود
انجام داد و با ) طی چند سال(تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله 

ثی  اقتصادی مناسب تاثير منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خناستفاده از ابزار
  .  کرد

  
هر سال يک سوم مقدار (برای مثال ميتوان قيمت انرژی را طی سه سال 

و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت   باال برد) مورد نظر
ن يارانه ها يبرای پرداخت ا. يارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد

ی ميبايست سيستم مناسبی تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجار
  .  نشود

  
اوال يارانه های نقدی ميبايست تنها برای يک مدت معين و از پيش اعالن 

دوما، سيستم مورد نظر ميبايست شفاف .  پرداخت شوند)  سال5مثال (شده 
و کم هزينه باشد و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عريض و طويلی 

طور يکسان برای مثال ميتوان بخش معينی از درآمد حاصله را ب.  نباشد
بين تمام خانوارها تقسيم کرد، بطوريکه اثر افزايش قيمت انرژی را بر 

سپس، مبلغ مورد .  فقير جامعه خنثی کند) 30 (%کسه ده) مثال(روی 
 به خانوارهايی که برای  نظر را ميتوان هر ماهه از طريق سيستم بانکی

وجب اين روش م.  پرداخت کرد مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند
 و اجرای آن نسبتا  بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهای فقير خواهد شد

بعالوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، .  کم هزينه و شفاف خواهد بود
در عمل، .  يعنی با نرخ تورم تعديل نشود، حذف سيستم آسانتر خواهد بود

ری ها و  که هريک دارای برت سيستم های متعددی ميتوان تدوين کرد
تدوين و انتخاب سيستم مطلوب مستلزم .  کاستی های معينی خواهند بود

  .کاربرد شيوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مديريت مدرن ميباشد
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موفقيت سياست افزايش قيمت انرژی متکی بر اين فرض است که 
 و با  موسسات توليدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهينه کرده

اين .  اده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهنداستف
مکانيزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد زيرا در واکنش به افزايش 
قيمت انرژی، کارفرما  مجبور خواهد شد يا مصرف انرژی را  کاهش 

اما وجود .  باال ببرد قيمت توليد را   برای حفظ نرخ سود  و يا آنکه دهد
شکستگی باعث خواهد شد که توليد کننده نتواند تمامی رقابت و خطر ور

لذا، برای حفظ سود .  افزايش قيمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند
و ادامه فعاليت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های 

  .   هدبکامصرف انرژی خود از کارا 
  

 کسر بودجه ناشی از اما در بخش دولتی، آماد گی دولت برای پرداخت
لذا دولت . افزايش قيمت انرژی مانع از عملکرد اين مکانيزم خواهد شد

ميبايست از يکسو از تامين کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند و 
به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل مالحظه ای از افزايش هزينه توليد را از 

از سوی ديگر،  .  ندطريق افزايش قيمت به مصرف کنندگان منتقل کن
دولت ميبايست  برای موسسات دولتی انگيزه الزم را فراهم آورد تا مانند 
بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب 

در نهايت مستلزم امر اين .  و شيوه های مطلوب مديريت کاهش دهند
 .  ميباشداصالح بخش دولتی طی يک برنامه حساب شده و چند مرحله ای 

  
تصحيح قيمت انرژی پيش شرط مهمی برای پيشبرد و موفقيت برنامه 

اين کار نه تنها منشا نا به هنجاری در .  اصالحات اقتصادی  است
تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه الزم برای 

 .  اجرای اصالحات را نيز تامين خواهد کرد
  

  ساير يارانه ها

مانند نان، برنج، شکر، (ر کاالهايی که در باال اشاره شد در مورد ساي
روغن خوراکی، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، 

پرداخت يارانه غير مستقيم به دو صورت انجام ...) کودهای شيميايی
 175اوال، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دالری . ميگيرد

 تومان در اختيار ارگان 800رخ ارز آزاد  دالری تومان در مقايسه با ن
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 مورد نياز خود را با ارز یهای دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کاال
اين در واقع  حکم پرداخت يارانه .   تومان وارد کنند175ارزان دالری 

غير مستقيم به واردات را دارد  که به ارگان های دولتی و نهادها داده 
 مصرفی، مانند گندم را از هایه بر اين، دولت برخی از کاالعالو.  ميشود

 و به قيمت ارزانتر در  توليد کنندگان به قيمت بازار خريداری کرده
  .  اختيار مصرف کنندگان قرار ميدهد

  
 بليون 5  تنها حجم يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر2/2001در سال 

اين يارانه های غير مستقيم  .   بودجه رسمی دولت بود21%دالر يعنی 
ارزی، نه تنها موجب مصرف بيهوده و تخصيص نامطلوب منابع 
اقتصادی ميشوند، بلکه با پايين آوردن هزينه واردات کفه ترازوی رقابت 

  .  را به زيان توليدکنندگان داخلی برهم ميزنند
   

ی  ، هزينه اين يارانه ها2002تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس 
اين يارانه ها هنوز پرداخت .  ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود

 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده 2002ميشوند، اما بعد از مارس 
اگرچه نا به هنجاری های .  است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند

ا شکار کردن آنهآناشی ازپرداخت اين يارانه ها همچنان ادامه دارد، اما 
در بودجه دارای اهميت است زيرا اکنون مسئولين امورميتوانند متوجه 

  . هزينه فرصت های از دست رفته اين سياست  باشند
  

اکنون که هزينه اين يارانه ها  روشن و آشکار شده است، ميبايست طی 
يک برنامه سنجيده آنها را حذف و با استفاده ازمکانيزم های مناسب 

اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار )  توضيح داده شدهمانطور که در باال(
  . کم درآمد خنثی کرد

  
 هزينه مربوط به يارانه های داروهای وارداتی بالغ  2/2001در سال 

 دالر بابت ارز ترجيحی برای تمام ميليون 395 - ميليون دالر بود 505بر
ت آن برای داروهايی که تمامی هزينه واردا  ميليون دالر110 و  واردات

توسط دولت پرداخت ميشود و به صورت رايگان در اختيار مصرف 
در اين مورد ميتوان يارانه ها ی ارزی  را کامال .  کنندگان قرار ميگيرد

حذف و کمک هزينه مربوطه را از طريق بيمه بهداشت که هم اکنون 
.   جمعيت را در برميگيرد، بطور مستقيم دراختيار بيماران قرار داد%80
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 جمعيت را که 20%بايد توجه داشت که نظام بيمه بهداشت ايران  اما 
لذا، انجام اين . بسياری از آنها افراد کم درآمد ميباشند در بر نميگيرد

سياست مستلزم ايجاد مکانيزمی است که اين بخش از جمعيت را نيز تحت 
 . پوشش قرار دهد

  

  راه برون رفت.  2

زيان هنگفتی را بر اقتصاد کشور )  دانا پي(سيستم يارانه های غيرمستقيم 
تحميل ميکند و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصيص نا مطلوب 

طبق برآوردهای موجود حجم يارانه های غير مستقيم بالغ  .  آنها ميشود
حذف اين سيستم نه تنها موجب .  توليد ناخالص ملی ايران ميباشد15%بر 

رايی  خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از بهبود تخصيص منابع و افزايش کا
آن ميتواند سرمايه الزم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه 

همچنين، بخشی از درآمد حاصله .  اصالحات اقتصادی را نيز فراهم کند
را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی 

  .حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند
  

  :برای انجام اين کار

ابتدا  بايد تمام يارانه های  نا پيدا  را در بودجه دولت نمايان ساخت،  •
به ويژه يارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی 

 .دولت منعکس نيستند

 .سپس، ميبايست تمام اين يارانه ها را تا حد امکان حذف کرد •

 ميبايست   کامال حذف کردبرای يارانه هايی که نميتوان آنها را •
سياستی مناسب تدوين کرد تا بتوان بخشی از يارانه های مورد نظر 
را بصورتی کارا  و کم هزينه، برای يک مدت معين و از پيش تعيين 

 به صورت کمک هزينه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت  شده
 .کرد

   حذف شدهبعد از مدت مورد نظر، ميبايست اين يارانه ها بطور کامل •
و به جای آنها سيستم بيمه امنيت و رفاه اجتماعی جايگزين گردد، تا 
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بتوان با پرداخت کمک هزينه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی 
  . حذف يآرانه ها را خنثی کرد

  
 برنامه مختلف برای پرداخت کمک هزينه 28دارای . ا.در حال حاضر ج

اين برنامه ها ، که .   کم درآمد استمستقيم و غير مستقيم به خانوارهای
بسياری از آنها توسط موسسات نيمه مذهبی و نهاد ها اداره ميشوند،  

 و هزينه دوباره کاری قابل مالحظه ای  کارهای يکديگر را تکرار کرده
اکنون دولت مشغول تهيه استراتژی جديدی .  را بر جامعه تحميل ميکنند

و يک سيستم بيمه و  هماهنگ کرده است که اين سازمان ها را با هم 
 به  اما اين برنامه.  خدمات اجتماعی واحد و منظمی را جانشين آنها کند
 که نميخواهند استقالل  دليل عدم همکاری سازمان های مذهبی و نهادها

در حال حاضر بخش عمده .   خود را از دست بدهند، به کندی پيش ميرود
بخشی از .  ه بازنشستگی نميباشندای از جمعيت ايران تحت پوشش  بيم

درآمد حاصله از حذف يارانه های غير مستقيم ميتواند صرف انجام اين 
  .   امرشود
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  فصل نهم

  سياست های ارزی
  
  
  
  

 2002در پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 
يستم سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک س

  .تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود
سياست ارزی خسارات هنگفتی بر اقتصاد اين اما متجاوزاز بيست سال 

سياست ارزی از يکسو موجب گسترش و تشديد اين .  ايران وارد آورد
ناکارآيی در بخش های توليدی،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری 
ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلی، 
تضعيف صادرات غير نفتی، رشد بيمارگونه بخش تجاری و اتالف انبوه 

 و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و  منابع اقتصادی شده
اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی .  بيسابقه ای را پديد آورده است

شور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن ک
  .  مستلزم يک تالش ملی وسال ها ممارست است

  
موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصالحات 

 به ويژه رفع نا به هنجاری ساختاری اقتصاد، اصالح  بنيادين  اقتصادی
 خصوصی، رفرم سيستم بانکی،  رفرم بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش

 و  سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم
در غير اين صورت  سياست جديد .  مديريت صحيح اقتصاد کالن است

در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط .  پايدار و موثر نخواهد بود
ه يک پنجم نرخ  درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک ب80%متجاوز از 

در .  بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقالبی گذاشته ميشد
سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين 
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 اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها  ميکنند
يد عمدتا بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جد.  پرداخت ميشود

يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که 
  . اکنون آشکار ميسازد قبال بطور ضمنی پرداخت ميشد

  سيستم چند نرخی.  1

همراه  بود  با بحران ارزی که  به دليل اتخاذ سياست . ا.روی کار آمدن ج
مريکا، تحريم های اقتصادی نا مناسب و به دنبال آن اشغال سفارت آ

 و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل  اقتصادی آمريکا
عبارت بود از انحالل بازار . ا.لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.  يافت

کردن نرخ برابری ريال،  تخصيص منابع ارزی از ) فيکس(آزاد، ثابت 
 دهه طی.   و کنترل مرکزی تجارت خارجی طريق دستگاه اداری دولت

طی چند مرحله اقدام به ساده . ا.پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج 90
با .  کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد

که اينهمه، طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند 
ط  ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايو کنترل شدت

  .داخلی و خارجی به ويژه نوسانات قيمت نفت تغيير ميکرد
     

 7ارز را از ) دولتی( دولت تعداد نرخ های رسمی 1991 ژانويه 21در 
 : نرخ تقليل داد که عبارت بودند از3نرخ به 

  
نرخ .1

  رسمی
 ريال در 70

برابر يک دالر 
  آمريکا

برای صادرات نفتی، واردات کاالهای 
ه های ضروری، واردات پروژ

استراتژيک، پرداخت بدهی های خارجی و 
  ارز دانشجويی

نرخ .2
  رقابتی

 ريال برای 600
  هر دالر

برای واردات کاالهای سرمايه ای، لوازم 
توليد، مواد خام و کاالها و خدمات توليدی 

  که شامل ارز رسمی نميشدند
نرخ .3

  شناور
ها، بر بانک توسط

مبنای نرخ آزاد 
  تعيين ميشد 

ت غير نفتی، واردات غير برای صادرا
  ضروری و خدمات
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عالوه بر سه نرخ رسمی، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفی شد که توسط 
  .   بازار آزاد تعيين و برای انجام ساير مبادالت آزادانه خريد و فروش ميشد

  
 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف و يک 1993 مارس 21در 

همزمان بسياری از . آنها کردنرخ نيمه شناور واحد را جايگزين 
سطح نرخ جديد که .  محدوديت های ارزی و وارداتی نيز کنار گذاشته شد

 ريال در مقابل دالر آمريکا اعالم شد، بصورت روزانه 1500ابتدا برابر 
نرخ جديد بخش قابل .  توسط بانک مرکزی تعيين  واعالن ميگرديد

 های مربوط به بدهی  يعنی پرداخت مالحظه ای از پرداخت های ارزی
های خارجی و واردات ضروری را شامل نميشد که همچنان بر مبنای 

با اينهمه، به علت افزايش .   ريال انجام ميگرفتند70نرخ رسمی دالری 
 و متعاقبا کاهش قيمت  فشار بدهی های خارجی و رشد بيرويه واردات

ابله با  اين ، برای مق1993در دسامبر .  نفت، سياست جديد دوام نيآورد
 دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح باالتر يعنی دالری  ضعيتو

  . ريال ابقا کند1750
  

 نيز به   يک نرخ رسمی جديد، موسوم به نرخ صادراتی1994مه ماه در 
 ريال در برابر دالر آمريکا، تمام 2345بازار ارز اضافه شد که در سطح 

واردات غير ضروری را شامل مبادالت مربوط به صادرات غير نفتی و 
در سال بعد، افزايش نرخ تورم و تشديد تحريم اقتصادی آمريکا .  ميشد

 3000نرخ صادراتی به   1995در مه .  موجب کاهش ارزش ريال شد
  . ريال افزايش يافت6200 و نرخ بازار آزاد به  ريال

  
بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار  1997در جوالی 

 موسوم به نرخ بورس  به اين ترتيب نرخ جديد ديگری. ورس تهران کردب
 5000 که سطح آن در ابتدای کار نزديک به   وارد  بازار ارز شد تهران

در دو سال اول که درآمد نفت پايين بود،  .ريال در برابر دالر آمريکا بود
م بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامين سطح تقاضا الز

لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به .  بود به بازار بورس عرضه کند
وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی . سهميه بندی ارز کرد

بودند ميبايست مدتی طوالنی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی الزم را 
ران از در نتيجه، اضافه قيمت ارز آزاد به نرخ بورس ته.  دريافت کنند

 بانک مرکزی 1999باالخره، در سال .   افزايش يافت50% به %20
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 و 1999 در مارس 20%مجبور شد تا قيمت ارز را در دو مرحله، 
  99/1998در مجموع، طی سال مالی .   افزايش دهد1999 در مه %16

  20%  2000/1999در سال   و 42%قيمت دالر در بازار بورس تهران 
                    .     افزايش يافت

  
 در ايران چهار نرخ رسمی وجود داشت  2000 و مارس 97بين جوالی 

 :که عبارت بودند از

 ريال در برابر دالر آمريکا 1767 تا 1736نرخ رسمی، که بين  .1
 و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات  نوسان ميکرد

 .فت و کليه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار مير ضروری

 ريال در مقابل دالر، برای صادرات 3000نرخ صادراتی، برابر  .2
 .غير نفتی

 حول 2000نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال  .3
 . ريال نوسان ميکرد و برای ساير واردات بکار ميرفت8000

نرخ بين بانکی يا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام  .4
اين نرخ در اواخر .  و تعيين ميشدمبادالت بين بانکی مذاکره 

 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم 1999 و اوايل 1998
بود و سهميه بندی ميشد، به ميزان قابل مالحظه ای باالتر از نرخ 

 که عرضه ارز در 2000اما در سال .  ارز بورس تهران بود
بورس تهران افزايش يافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس 

 .ن نوسان ميکردتهرا
  

عالوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به 
همچنين .  قيمت کمی باالتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد

وجود داشت که توسط صراف های غير رسمی ارز يک بازار سياه 
  .کنترل ميشد  و عمدتا مبادالت غير رسمی و قاچاق را در بر ميگرفت

  
 بانک مرکزی توانست با استفاده از 2000 و مارس 1999مه ماه بين 

افزايش قيمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و 
به اين ترتيب، .   ريال تثبيت کند8000نرخ دالر را در اين بازار حول 
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و به   کاهش يافت2%فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به 
ی که قبال به قيمت ارز صادراتی انجام ميگرفت به ارز تدريج واردات

 نرخ ارز صادراتی حذف و 2000در مارس .  بورس تهران منتقل شد
نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادالت بخش خصوصی 

  .تبديل شد
  

 نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزديک به  2002/2001طی سال مالی 
فزايش قيمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل و  دولت، به علت ا  بود%12

لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس . مالحظه ای بود
  .      ريال حفظ کند8000تهران را همچنان حول 

  
 گی ار بغرنج و تغييرات پی در پی  ويژبرای آنکه بتوان در پس اين ساخت

م بخش دولتی در را در يافت، ميبايست به سه. ا.برجسته سياست ارزی ج
مد ارزی نفت آ و عملکرد آن در برابر نوسانات در تخصيص منابع ارزی

به علت رشد بيرويه بخش دولتی سهم بسيار بزرگی از درآمد .  توجه کرد
بعالوه، به علت پايين .  ارزی کشور به بخش دولتی تخصيص داده ميشود

کاهش درآمد  ساختاری، بخش دولتی هنگام ارايی و نا به هنجاریبودن ک
ارزی نفت نميتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب 
کاهش دهد، اما هنگام افزايش درآمد ارزی به سرعت بسط يافته و ارز 

در نتيجه، دراين معادله بخش خصوصی به زائده ای .  بيشتری را ميبلعد
صيص ن تخآتبديل ميشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به 

بخش خصوصی از افزايش درآمد ارزی به نسبت بهره .  داده ميشود
  .  کمتری ميبرد اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بيشتر متاثر ميشود

  
 درآمد ارزی نفت با 80%طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزديک به 

قيمت ارزان، يعنی يک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامين نيازهای 
از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامين (ی و نهادها موسسات دولت

) يعنی موسسات دولتی و نهادها(به بخش حکومتی ) واردات ضروری
درمجموع، وقتيکه قيمت نفت و در نتيجه درآمد .  تخصيص داده ميشد

بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت از ارزی دولت کاهش مييابد، 
 به بخش خصوصی شديدا  کاهش يافته، لذا، عرضه ارز.  کاسته نميشود

و حجم ناچيزی از  صادراتی تشديد شده  -محدوديت های ارزی و وارداتی
برعکس، هنگاميکه قيمت نفت .  مبادالت توسط ارز آزاد انجام ميگيرد
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باال ميرود، تخصيص ارز به بخش خصوصی افزايش يافته، محدوديت 
حجم بيشتری از مبادالت  و  صادراتی کاسته شده -های ارزی و وارداتی

 و مارس 1997برای مثال،  بين مارس .  توسط ارز آزاد انجام ميگيرد
 با افزايش قيمت نفت سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده  2000

  .         کاهش يافت72% به 96%توسط دولت از 
  

عالوه بر قيمت نفت، شرايط اقتصاد داخلی نيز درانتخاب سياست ارزی 
) نسبت به ساير کشورها(افزايش نسبی نرخ تورم .  ر ميگذارددولت اث

 هر گاه که افزايش نرخ 90طی دهه .  سبب کاهش ارزش ريال ميشود
تورم شديد بوده است، دولت به منظور جلوگيری از سقوط ريال به 
سياست ارزی بسته روی آورده، برای مبادالت ارزی نرخ های رسمی 

وانين متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز  و با وضع ق ثابت تعيين کرده
  .  کرده است

  
همچنين، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصيص ارز به بخش 
خصوصی شديدا کاهش يافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز،  
  بخش خصوصی را به اليه های مختلفی تفکيک کرده و با توجه به

الحظات سياسی، برای هراليه نرخ  و م ويژگی های اقتصادی هر اليه
 و با وضع قوانين و با استفاده از ابزار اداری اقدام  ارز خاصی را تعيين

  .  به کنترل تقاضای ارز کرده است
  

لذا، در .   کنترل قيمت نفت در بازار جهانی در اختيار ايران نيست
مکانيزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای  يک سياست ارزی 

 بودن کارايی،  بخش دولتی است، که به علت رشد بيرويه، پايينمطلوب 
و   ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعدو نا به هنجاری 

در سوی ديگر اين معادله، .  بخش قابل مالحظه ای از آنرا به هدر ميدهد
يعنی عرضه ارز، اين مناسبات مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی 

مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير بتواند نقش 
در واقع مناسبات موجود، با .  نفتی ارز الزم را برای کشور تامين کند

برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را کاهش داده  
  .      و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های داللی ميراند
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پذيری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قيمت برای تقليل شدت ضربه 
لذا، .  کرده است 50نفت، اخيرا دولت اقدام به تاسيس صندوق پول نفت

وقتيکه قيمت نفت باال است، بخشی از درآمد ارزی نفت در اين صندوق 
پس انداز ميشود تا در مواقعی که قيمت نفت به زير روند بلند مدت خود 

استی درست است که ميبايست سال ها اين سي.  تنزل ميکند مصرف شود
 اقتصادی هنگامی سياستاما بايد توجه داشت که اين .  قبل اتخاذ ميشد

وقتيکه .  ميتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بيش در حالت تعادل باشد
 شديد ساختاری است و برای مدتی صاد داخلی دچار نا به هنجاری اقت

 حالل مشکالت سياسته است، اين طوالنی کامال از تعادل خارج شد
بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل مالحظه ای از سرمايه .  نخواهد بود

آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری  ساختاری به هدر خواهد 
  .رفت

  
  

  پيآمدهای سيستم چند نرخی.  2
  

پرداخت يارانه به  است از  بودهعبارت. ا.ويژگی اصلی سياست ارزی ج
همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را .  داتوار

به قيمتی برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارارگان های دولتی و 
دالری (نهادها ميگذارد تا بتوانند کاالهای  مورد نظر را  با ارز ارزان 

قيم در واقع، اين  پرداخت يارانه  بطور غير مست.  وارد کنند)  تومان175
  ارزش يارانه های غير مستقيم 2/2001در سال .   به واردات است
در .   بودجه رسمی دولت بود21% بليون دالر،  يعنی 5ارزی بالغ  بر

 توليد 6%مجموع، حجم کل يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ بر 
اين يارانه ها دارای پيآمدهای منفی گسترده ای  . ناخالص ملی کشور است

  :که عمده ترين آنها به قرار زير استبوده اند تصاد کشور برای اق
  

يارانه های غيرمستقيم ارزی با پايين آوردن هزينه واردات،   .1
تناسب سودآوری بخش ها را به زيان توليدات داخلی برهم  زده، 

                                                 
50   Oil Stabilisation Fund    
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موجب تضعيف رشد توليدات داخلی، از جمله صادرات غير 
 . نفتی ميشوند

انه های مذکور موجب تشويق بخش در بخش توليدات داخلی، يار .2
 وارداتی  یاهايی ميشوند که در روند  توليد از کااله

اين .  )بخش های واردات بر و سرمايه بر(بيشتراستفاده ميکنند 
 .موجب تضعيف مجدد توليدات داخلی ميشودامر 

تضعيف توليدات داخلی و ترغيب توليدات سرمايه بر و  واردات  .3
موجب پايين آمدن ضريب )  باال2 و 1يعنی مکانيزم های (بر 

اشتغال زايی فعاليت های اقتصادی ميشود که مبارزه با بحران 
 .  بيکاری را دشوارتر ميکند

بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصيص  .4
 به داليل  داده ميشود که در آنها باروری  و کارآيی توليد

ياست ارزی مزبور موجب لذا، س.   بسيار پايين است گوناگون
تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی 

 و مانع از آن ميشود که منابع  ازاين منابع را به هدر ميدهد
در .  توليدی به بخش های پويا و کارای اقتصاد سرازير شوند

واقع، اين مکانيزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس 
 رشد اقتصادی الزم برای حل بحران  و مانع از تحصيل ميکند

 .اقتصادی کشور ميشود

يارانه های غير مستقيم ارزی  سبب ميشوند که قيمت ها نتوانند  .5
.  هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند

در زمينه کاالهای مصرفی، اين امر موجب مصرف بيرويه و 
 در عرصه توليد، . پيدايش يک الگوی مصرف غير بهينه ميشود

نا به هنجاری سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايی و باروری 
برايند اين .   و انتخاب تکنولوژی نامطلوب ميشود توليد

مکانيزم، تخصيص نامطلوب  منابع  و به هدر رفتن ثروت 
 .کشور است

 که غالبا برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود توجيهی .6
اما، اين . مد و مبارزه  با فقر ميباشدحمايت از اقشار کم درآ
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يارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه تمام 
در واقع، حجم عمده اين . گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند

برای مثال، . يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود
يب پر مبالغی که از طريق يارانه های غير مستقيم ارزی نص

 4 تا 2جامعه ميشود بين ) percentile (کدرآمدترين ده
 .   جامعه استکبرابرسهم فقيرترين ده

  
حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی 
خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه الزم برای حل 

.  ادی را نيز فراهم کندبحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصالحات اقتص
همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت 
اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند 

" نا به هنجاری سيستم يارانه ها" قبل، فصلبرای توضيحات بيشتر به (
ی غير مستقيم ارزی را برای مثال، چنانچه دولت يارانه ها). مراجعه کنيد

حذف و مبلغ حاصله را بطور مساوی بين افراد کشور تقسيم کند، سطح 
 آن نصيب 72% افزايش خواهد يافت که 6.9%رفاه مصرفی جامعه 

استفاده بخشی از اين مبلغ برای .  خانواده های کم درآمد خواهد شد
اتب افزايش سرمايه گذاری و ارتقا باروری توليد تاثير مثبت به مر

  .بيشتری خواهد داشت
  

عالوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانين و با استفاده از ابزار 
اشکال و ابزار .  کرده استاداری مختلف تقاضای ارز را نيز کنترل 

  :عمده اين کنترل عبارتند از

گروه بندی کاالهای وارداتی بر اساس درجه الويت و تعيين نرخ  •
 مشخص برای هر گروه ارزی و ضوابط وارداتی 

صدور پروانه واردات و جلوگيری از وارداتی که دارای پروانه  •
 رسمی نميباشند

لزوم گشايش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خريد کاال و سپردن   •
 وجوه الزم به بانک مرکزی
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گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به  •
و ظرف حداکثر يک مدت   بانک مرکزی به قيمت تعيين شده

 . معين
و تشديد  اين مکانيزم موجب پيدايش يک دستگاه اداری عريض و طويل 

برگه پروانه واردات، به محض .  بيسابقه فساد اقتصادی شده است
دريافت، دارای ارزش ميباشد و به قيمت قابل مالحظه ای در بازار خريد 

ر ضوابط اقتصادی  به دريافت  پروانه واردات، عالوه ب.  و فروش ميشود
 و آمادگی پرداخت رشوه نيز بستگی  درجه وابستگی سياسی به رژيم

زياد قيد کردن قيمت واردات و کم قيد کردن قيمت صادرات برای .  دارد
) با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه(دريافت ارز بيشتر 

 .   استيکی ديگر از اشکال  فساد اقتصادی اين مکانيزم اداری
  

 است که موجب یهمچنين، مکانيزم فوق انباشته از قوانين دست و پاگير
افت کارايی و تضعيف توليدات داخلی، از جمله صادرات غير نفتی 

برای مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزی خود را، پس از .  ميشود
 8 تا 3نزديک (خروج کاال از مرزهای کشور، ظرف مدت تعيين شده 

  کمتر از نصف  قيمت ارز 2000 و به قيمت تعيين شده که تا سال )ماه
اما در مورد برخی از .  در بازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند

صادر کنندگان غالبا کاالی خود را به صورت ) مانند فرش(کاال ها 
اعتباری  به وارد کننده خارجی ميدهند و پول خود را تنها هنگامی 

در  اين .  کنند که وارد کننده کاالی مزبور را  فروخته باشددريافت مي
موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايرانی نتوانند 

  .     کاالهای خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند
  

همانطور که در باال . ا.طی دو دهه گذشته، ويژگی ديگر سياست ارزی ج
.  است از تغييرات پی در پی و شديد نرخ ارزاشاره  شد، عبارت بوده 

ميزان اين تغييرات غالبا بيشتراز نرخ سود متداول در بخش توليدی بوده 
در چنين فضايی بخش خصوصی نميتواند اقدام به برنامه ريزی .  است

در نتيجه به فعاليت های .  بلند مدت برای سرمايه گذاری و رشد توليد کند
  .حی و کوتاه مدت روی آورده استتجاری و فعاليت های سط

      
يکی از اهرم های عمده مکانيزم رانت . ا.در مجموع، سياست ارزی ج

 که عالوه بر شيوع فساد، بخش قابل مالحظه بودهخواری در اين رژيم 
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همچنين، اين سياست با .  داده استای از ثروت کشور را  به هدر 
 رشد بيرويه و نا مخدوش کردن سيستم انگيزه های اقتصادی موجب

. متناسب بخش تجاری و تشديد نا به هنجاری ساختاری اقتصاد شده است
دچار يک تناقض بنيادين است، به اين معنی که برای .  ا.سياست ارزی ج

کنترل بحران ارزی دولت تدابيری اتخاذ ميکند که با تضعيف توليدات 
ران ارزی را داخلی، ترغيب واردات و تشديد نا به هنجاری ساختاری بح

  .  بازتوليد ميکند
  
  

  وضعيت موجود.  3
  

 2002در پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 
سيستم ارز چند نرخی برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی 

با توجه به باال .   شناورداد که توسط سيستم بانکی کنترل و تنظيم ميشود
در  ريال 8400ت توانسته است نرخ جديد را حول بودن قيمت نفت، دول

اما بايد توجه داشت که در سيستم تک نرخی جديد، .  تثبيت کندبرابر دالر 
گرچه موسسات دولتی و نهادهای انقالبی ارز خود را به قيمت بازار 
تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته توسط 

 ماه گذشته بخش عمده اندوخته 18طی .  ت ميشوددولت به آنها پرداخ
  صرف پرداخت اين  (Oil Stabilisation Fund)صندوق پول نفت
  . يارانه ها شده است

  
تا قبل از يکسان .  اين تغيير، حتی در حد محدود خود، دارای اهميت است

 ، هزينه اين يارانه های ارزی  در 2002سازی نرخ ارز در مارس 
 به بودجه دولت يک 2002اما بعد از مارس .  عکس نبودبودجه دولت من

آشکار .  قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند
کردن هزينه يارانه های ارزی به خودی خود دارای اهميت است، زيرا 
اکنون مسئولين امورحداقل ميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست 

  . ی خود باشندرفته سياست های ارز
  

اما نکته کليدی آن است که يارانه های غير مستقيم ارزی هنوز پرداخت 
بدون .  ميشوند و نا به هنجاری ناشی ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد
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کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری 
 بطور ضمنی محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبال

  .  پرداخت ميشدند، اکنون آشکار ميسازد
  
  

  چشم انداز آينده.  4
  

بدون کاهش و حذف يارانه های ارزی که به موسسسات دولتی و نهادها 
 به ويژه، چنانچه -پرداخت ميشود، سيستم ارزی جديد پايدار نخواهد بود 

ادين در اما حذف اين يارانه ها بدون تغييرات بني.  قيمت نفت تنزل کند
همانطور که در باال .  ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود

اشاره شد، عامل بازدارنده اصلی از تصحيح  سيستم ارزی کشور عبارت 
است از بخش دولتی که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايی و نا به 
هنجاری ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد و بخش 

در سوی ديگر اين معادله، .  قابل مالحظه ای از آنرا نيز به هدر ميدهد
يعنی عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ايران مانع از آن ميشود که 
بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش 

در واقع .  صادرات غير نفتی ارز الزم را برای کشور فراهم آورد
ت موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های مناسبا

توليدی را پايين آورده و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های داللی 
  .        ميراند

  
تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصالحات 
اقتصادی، به ويژه رفع نا به هنجاری ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين 
بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی،  رفرم 

و  سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم 
انجام اين امور در چارچوب مناسبات .  مديريت صحيح اقتصاد کالن است

حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد 
  .بود
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  ل دهمفص
  

  وارداتدر زمينه . ا.جسياست های 
  
  
  
 

کنترل حجم و ساختار واردات  همواره از سه طريق اصلی انجام . ا.در ج
 و  يستم تخصيص ارز،  ماليات  بر وارداتگرفته است که عبارتند ازس
ويژگی .   به ويژه سيستم صدور پروانه واردات اعمال کنترل های اداری

در اين .   بررسی کرديمفصل  پيشرا در . ا. جو مشکالت نظام ارزی ها 
  .فصل به بررسی دو مورد ديگر می پردازيم

  
در زمينه . ا.بررسی اجمالی زير نشان ميدهد که سياست های نادرست ج

واردات و تخصيص ارز موجب پيدايش سيستمی  نا به هنجار شده که هر 
ت رانت  از توليد ناخالص ملی کشور را به صور10%ساله نزديک به 

تدابيری که طی چند سال گذشته، در .  به وارد کنندگان منتقل کرده است
پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده، کارکرد اين 

اما، چنانچه دولت .  مکانيزم توليد و توزيع رانت را محدود کرده است
 تبديل کند، نتواند توان بالقوه اين اصالحات را به توسعه و رشد اقتصادی
 و احتماال به  بخش قابل مالحظه ای از تجار از اين تغييرات متضرر شده

 بنيادينه دليل گستردگی نا به هنجاری ب.   خيل ناراضيان خواهند پيوست
سياسی حاکم بر  -،  تحقق اين امر در چارچوب مناسبات اقتصادینظام

 اصالحات در ايران پيشبرد برنامه.  کشور بسيار دشوار خواهد بود
اقتصادی بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور به ويژه 

 . اصالح بخش دولتی و بر چيدن نهادها موثر نخواهد بود
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  ماليات بر واردات.  1
  

تعرفه های : دو نوع ماليات بر واردات وجود دارد که عبارتند از. ا.در ج
هرگونه تغيير در .  یگمرکی و مالياتی موسوم به ماليات منافع تجار
 حال آنکه تغيير ماليات  تعرفه های گمرکی مستلزم تصويب مجلس است

لذا، طی دو دهه .  های تجاری توسط بخشنامه های دولتی انجام ميگيرد
و به تدريج اهميت استفاده شده  اخير ماليات های تجاری به مراتب بيشتر 

ماليات بر فروش (ی داخلی عالوه بر اين دو، ماليات ها.  بيشتری يافته اند
  نيز دارای تاثير اندکی بر تجارت خارجی ميباشند) و ماليات بر درآمد

زيرا اين مالياتها با نرخ های متفاوتی به فعاليت های  داخلی و خارجی 
  .تعلق ميگيرند

  
. ا. سطح ماليات بر واردات در ج2001/2000در مجموع، تا سال 

 کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از  زيرا همواره  نسبتا پايين بوده
 و  طريق اعمال محدوديت های کمی، توسط سيستم صدور پروانه واردات

 2000برای مثال، در سال .  سيستم ارز چند نرخی صورت گرفته است
 ارزش 2.7%کل مالياتی که از طريق واردات جمع آوری شد برابر 

زون نرخ ماليات بر در اين سال، ميانگين غير مو. واردات کشور بود
  6%نزديک به )  مشتمل بر هر دو نوع ماليات بر واردات(واردات 

 ميانگين غير موزون تعرفه برای کل  1998 تا 1996طی .  51بود
ميانگين غير موزون .   بود13.8%کشورهای در حال رشد نزديک به 

 به ترتيب  پاکستان، مراکش، هندوستان و مصرتعرفه در کشورهای
از اين مطلب نميتوان نتيجه . 31%و  35%، 37%، 42%د از عبارت بو

 در مقايسه با ساير کشورهای  گرفت که موانع تجارت خارجی در ايران
. ا. در ج زيرا، همانطور که اشاره شد.  در حال رشد بسيار کمتر است

کنترل کميت واردات عمدتا توسط مکانيزم های اداری از طريق صدور 
 در ساير کشورهای در حال  حال آنکه.   ميگيردپروانه واردات انجام
  .  اداری رواج چندانی ندارد-کمی رشد استفاده از ابزار

  
  

                                                 
باالتر است، زيرا افزايش نرخ ) 2.7(%اين از ميانگين موزون .   51

         .اره سبب کاهش ميزان واردات ميشودماليات همو
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  کنترل های اداری.  2
  

درايران  تنها به کاالهايی اجازه  واردات  داده ميشود که نام آنها در 
بعالوه، هر بار که .   ثبت شده باشد"  فهرست مثبت"فهرستی موسم به 

ده ميخواهد محموله ای را به کشور وارد کند ميبايست برای وارد کنن
 و گاه  از چند  وزارتخانه تقاضای  صدور  ورود محموله مربوطه از يک

فهرست وزارتخانه هايی که اجازه آنها برای هر کاال .  پروانه واردات کند
قوانين واردات "الزم ميباشد توسط وزارت بازرگانی در سندی موسوم به 

  قلم کاال را 5113اين سند در مجموع .  مشخص شده است" اتو صادر
.    رده بندی  شده اند9  تا 0در بر ميگيرد که با استفاده از ارقام بين 

 شروع ميشوند مستلزم اجازه وزارت 1واردات کاالهايی که با عدد 
.   به معنی لزوم اجازه وزارت صنايع است2 و عدد  بازرگانی است

 آغاز ميشود نيازمند اجازه از هر دو 12ها با عدد کااليی که کد آن
  .       وزارتخانه ميباشد

  
 مکانيزم صدور پروانه واردات به شدت اعمال 90 و 80طی دهه های 

عالوه براين، کنترل سطح و ساختار واردات از طرق ديگری بر . ميشد
اساس منبع ارز خارجی وارد کننده و شيوه پرداخت بهای واردات نيز 

 دريافت اجازه پروانه واردات 2000برای مثال، تا سال .  جام ميگرفتان
مستلزم داشتن برگه بانکی واردات بود که تنها به صادر کنندگان کاالهای 

صادر کنندگان کاالهای غير نفتی موظف بودند که .  غير نفتی داده ميشد
.  ددرآمد ارزی خود را به قيمت تعيين شده  به بانک مرکزی واگذار کنن

در مقابل، عالوه بر معادل ريالی،  يک برگه بانکی به مقدار ارز واگذار 
 4000-3000شده  نيز دريافت ميکردند که در بازار آزاد به قيمت دالری 

همچنين، وارد کنندگان مجبور بودند برای . ريال خريد و فروش ميشد
ی خود واردات خود اعتبار نامه ارزی باز کنند و قبل از وارد کردن کاال

بدين ترتيب بانک مرکزی . کل مبلغ مربوطه را به بانک مرکزی بسپارند
  .ميتوانست تقاضای ارز برای واردات را کنترل و پيش بينی کند

  
کنترل های اداری فوق، مانند ماليات بر واردات باعث کاهش سطح 

اما بر خالف ماليات های .  واردات و دگرگونی ترکيب آن ميشوند
طبق محاسبات وزارت .  د درآمدی برای دولت نميباشند مول،وارداتی

 قلم 3000 تاثيرکنترل های غير تعرفه ای بر ،صنايع و معادن ايران
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 35%کااليی که واردات آن توسط اين وزارتخانه کنترل ميشد برابر 
 قلم کاالی ديگری 2000با توجه به اينکه شدت کنترل بر.  تعرفه ميباشد

ت وزارت صنايع نميباشند نسبتا کمتر ميباشد، که واردات آنها در نظار
معادل تعرفه ای کنترل های غير تعرفه ای برای کل اقتصاد ايران طی 

طبق اين برآورد، معادل تعرفه .   برآورد ميشود30% نزديک به 90دهه 
  بوده 33% برابر 90طی دهه . ا.ای سيستم تعرفه ای و غير تعرفه ای ج

اما مهمتر آنکه، .  ها نرخ بسيار بااليی استکه در مقايسه با ساير کشور
اين کنترل از طريق مکانيزم های اداری و کمی اعمال   90%متجاوز از 

 و موجب افت کارايی اقتصاد،   که دارای زيان های بسيار بوده شده
  .  و گسترش بيسابقه فساد اقتصادی و اجتماعی شده است اتالف انبوه منابع

  
  

  وضعيت کنونی.  3
  

  چند سال اخير، در پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانیطی 
.  در چند مرحله اقدام به اصالح سياست های وارداتی خود کرده است. ا.ج

 گروه  29واردات  از " ليست مثبت"  پوشش 2000برای مثال، در سال 
 وزارت  2000در مارس .  گروه افزايش يافت77 و سپس به 41ابتدا به 
که (  آغاز ميشود 1،2 قلم از کاالهايی که کد آنها با 781 معادن صنايع و

به )  واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگانی و صنايع بود
 تا واردات آنها ديگر مستلزم اجازه نامه وزارت   منتقل کرد1گروه کد 

 نامه از هگرفتن اجازقيد  کاالی ديگر را از 114همچنين . صنايع نباشد
 تعداد کل 2000در مجموع،  تا نوامبر.   اير وزارتخانه ها معاف کردس

 قلم کاهش 2318کاالهايی که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 
عالوه  براين، محدوديت های مربوط به منبع تامين ارز واردات و .  يافت

ماده .  ت که در باال به آنها اشاره شد، نيز کاهش ياف گشايش اعتبار ارزی
را  مانند " ليست مثبت" مجموعه ای از کاالهای 2001 قانون بودجه 29

ماشين آالت و قطعات يدکی از اين قيد که هزينه ارزی واردات کاالهای 
ميبايست از محل درآمد ارزی صادرات غير نفتی تامين " ليست مثبت"

برای همچنين،  وارد کنندگان ديگر مجبور نميباشند که .  شود معاف کرد
کسب اعتبارنامه ارزی و اجازه واردات از پيش کل بهای  واردات 

 تعداد 2002باالخره در مارس .  مربوطه را به  بانک مرکزی بسپارند
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کل کاالهايی که واردات آنها مستلزم دريافت پروانه واردات ميباشد به 
  .            قلم کاهش داده شد350

  
يات بر واردات افزايش داده شد تا همزمان با اقدامات فوق، ميزان مال

در  سطح سدی که برای حمايت از توليد کنندگان داخلی وضع شده بود 
در واقع، موانع غير تعرفه ای واردات به .  همان حد قبلی باقی بماند

برای برخی از کاالها افزايش تعرفه . معادل های تعرفه ای تبديل شدند
ای مثال، نرخ  تعرفه منسوجات، بر. های حاصله بسيار قابل مالحظه بود

، 74%پوشاک، محصوالت چرمی و وسايل نقليه موتوری به ترتيب به 
در مجموع، ميانگين نرخ  کنونی .   افزايش يافت37%و  %75، %93

 35% تا 30%ماليات بر واردات برای کل اقتصاد ايران نزديک به 
رهای در حال اين نرخ متجاوز از دو برابر ميانگين کشو.  برآورد ميشود

به لحاظ شدت بسته بودن و موانع   رشد ميباشد که اقتصاد ايران را
بنا بر .  تجارت خارجی در صدر جدول، همپای پاکستان قرارميدهد

 موجب 25%محاسبات بانک جهانی، کاهش حداکثر ماليات بر واردات به 
با اين همه، تبديل کنترل های .   رشد درآمد ملی خواهد شد%0.7

فه ای واردات به معادل های تعرفه ای، به خودی خود اقدامی غيرتعر
است در جهت درست که احتماال موجب کاهش فساد اقتصادی و تقليل 

  .اتالف منابع خواهد شد
  

     تبديل کنترل های غير تعرفه ای به معادل های تعرفه ای 
(tariffication)وجب افزايش درآمد دولت و افزايش توليد ناخالص  م

در شرايط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهانی اين .   خواهد شدملی
 3.4%اصالحات ميبايست بتوانند درآمد ملی و در آمد دولت  را به ترتيب 

 احتماال بخش ،اما به علت نا به هنجاری ساختاری.   افزايش دهند1.4%و 
بايد .  قابل مالحظه ای از توان بالقوه اين اصالحات تحقق نخواهد يافت

 هايی که دچار نا به هنجاری ه داشت که اصالحات اقتصادی در نظامتوج
.  بنيادين ميباشند، ميباست بطور سيستماتيک و چند جانبه انجام پذيرد

لذا، .  بخش های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه به يگديگرپيوسته اند
اصالح بخش هايی که شديدا به هم مرتبط ميباشند ميبايست هماهنگ انجام 

در غير اينصورت اتالف انرژی از يک بخش به ساير بخش ها .  پذيرد
در ايران پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی بدون .  منتقل خواهد شد
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تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور به ويژه اصالح بخش 
  .  بر چيدن نهادها و حذف سيستم رانتی رژيم موثر نخواهد بود دولتی

  
  

  ات رانت وارد.  4
   

ماليات بر واردات، موجب افزايش قيمت کاالهای وارداتی دربازار داخلی 
بر عکس، کنترل کمی سطح .  شده وعرضه واردات را کاهش ميدهد

) مانند صدور پروانه واردات(واردات ازطريق محدوديت های اداری 
موجب کاهش عرضه کاالهای وارداتی  و سپس افزايش قيمت آنها در 

بعالوه، در سيستم مالياتی ما به تفاوت بين قيمت کاال .  يشودبازار داخلی م
قيمت خريد  و هزينه (در بازار داخلی و هزينه تامين آن از بازار جهانی 

اما در سيستم اداری اين .  توسط دولت جمع آوری ميشود) حمل و نقل
مربع ( مابه تفاوت به صورت رانت اقتصادی نصيب وارد کنندگان ميشود 

Dدرعمل وارد کنندگان مجبور ميشوند که بخشی از ). مودار زير  در ن
برای دريافت پروانه واردات و عبور از موانع اداری، به  اين رانت را 

  .  صورت رشوه به کارمندان و عوامل دولت بپردازند
   

مساحت (همانطور که در باال اشاره شد، حذف کنترل های کمی واردات 
D(  در بازار داخلی تغيير کند  مستلزم آن است  بدون آنکه سطح قيمت ها

 افزايش 33% ارزش واردات به 3%که ميانگين ماليات بر واردات از 
 90 و80اين در واقع بدين معنی است که طی دهه های .  داده شود

 توليد 5% ارزش کل واردات کشور يعنی تقريبا 30%هرساله نزديک  به 
واردکنندگان ضبط شده  بصورت رانت اقتصادی توسط  ناخالص ملی

  .  است
  

به رقم باال ميبايست رانتی را که از طريق عرضه ارز ارزان به وارد 
 توليد 6%نيزاضافه کرد که مقدار آن نزديک به  کنندگان داده ميشد

).   مراجعه کنيدفصل قبل برای توضيحات بيشتر به (ناخالص ملی ميباشد 
است های وارداتی رژيم  تنها از طريق سي 90و  80لذا، طی دو دهه 

 توليد ناخالص ملی کشور به صورت رانت 10%هرسال نزديک  به 
که احتماال بخش   ازارو مديران نهادها  پرداخت شدهاقتصادی به تجار ب
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اين يکی از مکانيزم .   شده استحاميان حکومت سران و نصيب عمده آن 
ژيم بوده های اصلی انباشت سرمايه توسط سرمايه داران وابسته به ر

  .است
  

تدابيری که طی چند سال گذشته، در پی تالش برای پيوستن به سازمان 
تجارت جهانی اتخاذ شده کارکرد اين مکانيزم توليد و توزيع رانت را 

سرمايه داران بزرگ نظام که طی دو دهه گذشته .  محدود کرده است
 انحصار موقعيت خود را تثبيت کرده و فعاليت ها و معامالت کالن را به

خود در آورده اند اين زيان را توسط سودهای انحصاری معامالت و 
اما اين امر در مورد بسياری از . پروژه های کالن جبران خواهند کرد

اصالحات را نچه دولت نتواند توان بالقوه اين چنا. تجار صدق نخواهد کرد
ر از بخش قابل مالحظه ای از تجا ،به توسعه و رشد اقتصادی تبديل کند

 و احتماال به خيل ناراضيان رژيم خواهند  اين تغييرات متضرر شده
 به دليل گستردگی نا به هنجاری  اما، همانطور که اشاره شد. پيوست
سياسی حاکم بر -تحقق اين امر در چارچوب مناسبات اقتصادی، بنيادين

   .کشور بسيار دشوار خواهد بود
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  ی رانت سياست های واردات:  1نمودار 

  

 S2                S1                       قيمت                                  قيمت                   

D: رانت 

C:  تعرفه 

B: هزينه حمل و نقل     

A: قيمت در بازار جهانی 
S0 

 
                                           X2       X1   X0              مقدار 
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  فصل يازدهم
  

  تناقض سياست های صادراتی
  
  
  
  

ارتقا صادرات غير نفتی و کاهش وابستگی کشور به . ا. تشکيل جو از بد
با .  بوده است. ا.نفت همواره يکی از اهداف اصلی سياست اقتصادی ج

موجب تضعيف بخش . ا.اين وصف، سياست های نا درست اقتصادی ج
عوامل اصلی اين عملکرد عبارتند از .  صادرات غير نفتی شده است

سياست های نادرست ارزی، وارداتی و يارانه ای  که موجب برهم زدن 
تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلی از جمله صادرات غير نفتی شده 

 و پاگيری که برای اداره و کنترل صادرات غير نفتی    قوانين دست،اند
  ، و سياست های پولی کشور خش بانکی  نا به هنجاری ب،تدوين شده اند

نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمايه گذاری 
   فساد گسترده ، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،خارجی
 و نبود يک نظام موثر برای حسابرسی و   مديريت بخش دولتیوءو س

درات غير نفتی اين عوامل سبب شده اند که صا.  کنترل تصميمات دولت
 توليد ناخالص ملی تجاوز نکند که 5%کشور در بهترين شرايط از حد 

به ويژه  متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضالت آن 
  . نميباشد بحران بيکاری

  
با حکومت از يکسو، .  دوگانه و متضاد است. ا.سياست های صادراتی ج

م زدن تناسب قيمت ها و رقابت کاربرد سياست های نادرست موجب بره
 و از سوی ديگر، بخش قابل توجهی  به زيان صادرات غير نفتی ميگردد
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از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسيد شده صرف ارتقا 
اين سياست متضاد امکانات محدود مالی .  صادرات غير نفتی ميکند
از آنکه نيازمند ارتقا صادرات غير نفتی پيش . کشور را به هدر ميدهد

دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب 
  .  تضعيف بنيادين آن ميشوند

  

  سياست های کنترلی.  1
  

  :برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از. ا.سياست هايی که ج

 ممنوعيت صادرات  •

 صدور پروانه صادرات •

 کنترل کيفيت •

  دگان برای آنکه درآمد ارزی خود را صادر کننگرفتن تعهد از •
پس از خروج کاال از مرزهای کشور، ظرف مدت و قيمت 

 .تعيين شده به بانک مرکزی واگذار کنند
  

 برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی. ا. در پی تالش ج2000از سال 
بسياری از ممنوعيت ها و کنترل های صادراتی به تدريج بر چيده شده 

 و يا  کاال يا بطور کلی ممنوع  گروه 32 صادرات 1999تاسال .  اند
 اين 2000در سال .  نامه از وزارت بازرگانی بوده مستلزم دريافت اجاز

 مانند  و صادرات برخی از آنها  گروه کلی تر ادغام شدند 7کاالها در
 و  مرغ، پياز، سيب زمينی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه

متعاقبا تعداد اين کاال ها به سه گروه کلی محدود . الستيک ماشين آزاد شد
عتيقه جات و کاالهايی که صادرات آنها به داليل مذهبی ويا محيط : شد

زيست ممنوع ميباشد،  کاالهای مصرفی که قيمت آنها توسط دولت 
 و باالخره حيوانات زنده، مواد  )و دارو مانند  قند، شکر(سوبسيد ميشوند 

مانند سنگ ( در توليد محصوالت صنعتی بکار ميروند خام و کاالهايی که
ممنوعيت صادرات ).  معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره

کاالهای گروه دوم ضروری ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه های 
 نصيب مصرف   به جای کمک به اقشار کم درآمد تخصيص داده شده
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يت کاالهای گروه سوم هدف از ممنوع. کنندگان خارجی خواهند شد
اما، اين سياست چنانچه درست .  حمايت از توليد کنندگان داخلی ميباشد

تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعی شود که اقتصاد کشور 
  . درآنها دارای مزيت نسبی نميباشد

  
کنترل کيفيت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های  صنعتی 

 استاندارد تدوين کرده 5000اين موسسه نزديک به .  ردايران انجام ميپذي
کنترل کيفيت .  است که عموما مبتنی بر استانداردهای بين المللی ميباشند

صادرات توسط دولت متکی بر اين منطق است که خوشنامی صادرات 
کشور يک کاالی همگانی است که منافع آن نصيب همه صادر کنندگان 

وسط يک صادر کننده منجر به زيان تمام  و عدم رعايت آن ت ميشود
اما بايد توجه داشت که اجرای اين سياست .  صادر کنندگان ميگردد

مستلزم هزينه و وقت است که نهايتا موجب افزايش قيمت صادرات 
چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآيی باشد اين هزينه ها .  ميشود

همچنين، .  ت کشور ميگردند موجب تضعيف صادرا از حد بيرون شده
برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از 

 افزايش هزينه توليد ، ايجاد سدهای مصنوعیبرایمکانيزم کنترل کيفيت 
اما .  کنندسو استفاده ميحريفان کوچکتر از ميدان رقابت دن نو بيرون را

عيف صادرات کشور کاهش رقابت و افزايش قيمت در نهايت موجب تض
  . ميگردد

  
 پس از  تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را

و به )  ماه8 تا 3(خروج کاال از مرزهای کشور ظرف مدت تعيين شده 
  کمترازنصف  قيمت ارز در بازار آزاد 2000قيمت تعيين شده که تا سال 

انين دست و پا گير موجب افت اين قو.   به بانک مرکزی واگذار کنند بود
برای .  کارايی بخش صادرات و شيوع  بيسابقه فساد اقتصادی شده است

صادر کنندگان غالبا ) مانند فرش(مثال، در مورد بسياری از کاال ها 
کاالی خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی ميدهند و پول خود 

نده  کاالی مزبور را  فروخته را تنها هنگامی دريافت ميکنند که وارد کن
در اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايرانی .  باشد

چنانچه .   خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنندینتوانند کاال
صادر کننده نتواند کاالی خود را ظرف مدت معين بفروشد مجبور خواهد 

و يا قرض از بانکهای خارجی بود با استفاده از سرمايه در گردش خود 
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  که هزينه غير الزمی را  ارز مربوطه را به بانک مرکزی پرداخت کند
عالوه بر اين، کم قيد کردن قيمت .  بر صادرات کشور تحميل ميکند

صادرات برای دريافت ارز بيشتر با استفاده از فاکتورهای نادرست و 
  .ميباشد پرداخت رشوه  يکی از پيآمدهای متداول اين سياست

  
 دولت بخش عمده درآمد  همانطور که در فصل قبلی توضيح داده شد

ارزی نفت را به قيمتی برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارموسسات 
دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کاالهای  مورد نظر را  با ارز ارزان 

ن  نظام ارزی  که عليرغم  تک نرخی شد ارزش اين يارانه ها.  وارد کنند
.    توليد ناخالص ملی کشور است6% بالغ بر  همچنان پرداخت ميشوند

يارانه های غيرمستقيم ارزی با پايين آوردن هزينه واردات  تناسب 
 موجب تضعيف  سودآوری بخش ها را به زيان توليدات داخلی برهم  زده
  .      رشد توليدات داخلی از جمله صادرات غير نفتی ميشوند

 
ر مجموع، قوانين دست و پاگير عليه صادرات و سياست تخصيص د

ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعيف بيسابقه صادرات غير نفتی کشور 
 سهم صادرات غير نفتی در توليد ناخالص ملی 90طی دهه .  شده است
اين نسبت در کشورهای همرديف ايران طی دهه .    بود4%کمتر از 

به دنبال اصالحاتی که در باال اشاره .   است بوده10%گذشته  نزديک به 
  سهم صادرات غير نفتی در توليد ناخالص ملی کشور 2002شد، در سال 

 بخش صادرات  اما، عليرغم اين بهبود نسبی.   افزايش يافت4.7%به 
غير نفتی هنوز دچار نابه هنجاری بنيادين و ساختاری است  و نميتواند 

عليرغم تک .   اقتصادی کشور ايفا نمايدنقش بالقوه خود را در توسعه
 به موسسات دولتی  درعمل تخصيص ارز ارزان ،نرخی شدن نظام ارزی

فساد و ناکارآيی دستگاه .  و نهادها برای تامين واردات همچنان ادامه دارد
اداری کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردی را  بر صادرات غير نفتی 

ا، نا امنی سياسی و نبود جو مناسب برای عالوه بر اينه.  تحميل ميکند
رشد بخش خصوصی مانع از سرمايه گذاری و رشد توليدات داخلی از 

   .    جمله صادرات غير نفتی ميگردد
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  سياست های تشويقی.  2
  

اما، .  تدابيرمتعددی اتخاذ کرده است. ا.برای تشويق صادرات غير نفتی ج
گاه اداری دولت و نبود جو مناسب به علت فساد و پايين بودن کارآيی دست

برای سرمايه گذاری و رشد بخش خصوصی، اين تدابيرغالبا نا موفق 
  :موارد عمده اين سياست عبارتند از.  بوده اند

  
  

 بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده .1

 معافيت از پرداخت تعرفه های وارداتی .2

 تاسيس مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادی .3

 ک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات تاسيس بان .4
  

سه مورد اول تدابيری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به 
از .   بکار ميروندشين آالت و ساير نهاده های توليدواردات مواد خام، ما

بهبود و سوی ديگر، هدف از تاسيس موسسات مالی توسعه صادرات 
  . ميباشددسترسی بخش صادرات به سرمايه مالی 

  
در توليد صادرات غالبا از کاالهايی استفاده ميشود که يا وارداتی بوده و 

لذا، تعرفه های .  يا در توليد آنها از کاالهای وارداتی استفاده شده است
دسترسی . وارداتی موجب افزايش قيمت کاالهای صادراتی ميگردد

از افزايش  وارداتی بدون پرداخت تعرفه مانع یصادرکنندگان به کاال
  امراين.  قيمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غير نفتی ميگردد

باز پرداخت تعرفه گمرکی، معافيت  : به سه صورت ميتواند انجام پذيرد
  .از پرداخت تعرفه گمرکی و تاسيس مناطق تجارت آزاد

  

گرداندن   که به سياست باز   در روش اول:باز پرداخت  تعرفه گمرکی
 اما ، پرداخت ميشونداتعرفه های گمرکی ابتد معروف است تعرفه گمرکی

 خود از مرزهای بازرگانی کشور به یپس از خروج کاال صادرکننده 
 تعرفه های پرداخت اجعه کرده و با ارائه مدارک الزمسازمان گمرک مر
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:  مدارک الزم برای اين کار عبارتند از.   شده را از دولت پس ميگيرد
شده، گواهی تعرفه های پرداخت شده که در توليد  صادر یگواهی کاال

ستاده ها که  - و ضريب های فنی نهاده صادرات مزبور بکار رفته اند
توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده و برای تخمين واردات مربوطه 

.   بکار ميروند و تعرفه های پرداخت شده به ويژه واردات غيرمستقيم
 25چگونگی محاسبات مربوطه در ماده و  شيوه عملکرد اين مکانيزم

 1993واردات - قانون صادرات14 واردات و ماده -قانون صادرات
  اين پروسه مستلزم وقت و هزينه قابل مالحظه ای است.  مستند شده است

.  وموفقيت آن به کارآيی و شفافيت دستگاه اداری دولت بستگی مستقيم دارد
از سرمايه توليد کننده برای مدتی عالوه بر اين،  بخش قابل مالحظه ای 

  طوالنی که بسته به پروسه توليد ميتواند بين چند ماه تا چند سال باشد
  .    درگيراين داد و ستد ميشود که مولد ارزش افزوده ای نميبا شد

  

ه ای و يا در روش دوم که به معافيت تعرف   :معافيت از تعرفه گمرکی
 کننده کاالی صادراتی اجازه داده  به توليدواردات موقت معروف است 

.  ميشود تا کاالی مورد نياز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کند
برای دريافت اجازه نامه وارد کننده ميبايست به دولت تعهد و در صورت 
لزوم ضمانت مالی بسپارد که کاالی مربوطه را تنها برای توليد کاالی 

يی که از معافيت تعرفه گمرکی استفاده هاکاال.  صادراتی استفاده کند
درموارد استثنايی .  نموده اند ميبايست حداکثرظرف يک سال صادرشوند

چنانچه وارد .   ميتواند برای يک سال اين مهلت را تمديد کندهصادر کنند
کننده نتواند کاالی مزبور را ظرف مدت تعيين شده صادر کند موظف 

بوطه را به دولت به عنوان جريمه  خواهد بود که سه برابر تعرفه مر
  .  بپردازد

  
مزيت اين روش  بر روش بازگرداندن  تعرفه گمرکی آن است که در اين 

صادر کننده برای پرداخت  تعرفه موقت /روش بخشی از سرمايه توليد
اما، اين روش نيز، مانند روش بازگرداندن  .  ازچرخه توليد خارج نميشود
ری ا و موجب گسترش فساد اد ر هزينه بودهتعرفه گمرکی وقت گير و پ

همچنين، دولت در گرفتن ضمانت مالی  از وارد کنندگان يکسان . ميشود
موسسات دولتی، نهادها و موسسات خودی يا از دادن . عمل نميکند

 حال آنکه  .و يا ضمانت نسبتا کمی ميسپارند ضمانت مالی معاف ميباشند
ودی گرفته ميشود بسيار هنگفت ضمانتی که از موسسات کوچک و غير خ
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بوده که بسته به نوع کاالی مورد نظر ميتواند تا دو برابر ارزش کل 
اين تبعيض موجب کاهش رقابت و نهايتا تضعيف .  کاالی وارداتی باشد

عليرغم اين ضمانت های سنگين  .  صادارات غير نفتی کشور ميگردد
حتماال در بازار   که انميگردد  واردات موقت صادر 20%نزديک به 

جزئيات و ضوابط مکانيزم واردات موقت  در ماده .  ميرسدسياه  بفروش 
 احکام اجرايی قانون 24 و ماده 1993واردات - قانون صادرات12

  .                واردات مستند شده است-صادرات
  

د کره شمالی، تايوان وهنگ کنگ توانسته اند دو نبرخی از کشورها، مان
اما در ايران به علت پايين بودن .  وق را با موفقيت بکار بگيرندمکانيزم ف

 کاربرد هر دو مکانيزم ،کارآيی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت
 صادر کنندگان 5% در ايران تنها  طبق آمار رسمی.  ناموفق بوده است

.  از مکانيزم های معافيت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده ميکنند
 امر آن است که به علت عدم کارآيی و فساد دستگاه اداری دولت علت اين

  . بيشتر است  نسبت به منافع حاصل از آنها هزينه استفاده از اين مزايا
  

 در واقع تعميم ه برای ارتقا صادرات تاسيس ميشودک  :منطقه تجارت آزاد
 به اين معنی که کارخانه هايی که.  سياست معافيت از تعرفه گمرکی است

در منطقه آزاد مستقر مشوند به توليد صادرات اشتغال داشته و از پرداخت 
اين روش، با گرد آوردن توليد کنندگان .  تعرفه گمرکی معاف ميباشند

صادرات در يک منطقه موجب کاهش هزينه توليد و صادرات شده و 
بعالوه، موسساتی . اجرای سياست معافيت تعرفه گمرکی را تسهيل ميکند

منطقه تجارت آزاد فعاليت ميکنند از محدوديت های مربوط  به که در 
قوانين کار، سياست های ارزی و سرمايه گذاری خارجی معاف ميباشند 

  ). مراجعه کنيدبرای توضيحات بيشتر به فصل های  قبل (
  

 با اين تفاوت که    مانند منطقه تجارت آزاد است:منطقه ويژه اقتصادی
هستند مانند موسسات داخلی مشمول کليه موسساتی که در آن مستقر

همچنين، تاسيس . محدوديت های قانون کار و نظام ارزی و بانکی ميباشند
منطقه ويژه اقتصادی غالبا  ترفندی  است برای کمک به توسعه اقتصادی 
مناطق توسعه نيافته و پيشبرد تقسيم کار بين مناطق کشور برمبنای برتری 

رای مثال، در ايران منطقه اقتصادی يزد به ب.  نسبی و توان منطقه ای
منظور استفاده از توانايی های يزد در زمينه نساجی تاسيس شده است و 
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منطقه ويژه اقتصادی سنگ لرستان از برتری نسبی منطقه در توليد سنگ 
  . های معدنی بهره ميگيرد

  
موفقيت مناطق ويژه اقتصادی  و تجارت آزاد تا حدود زيادی بستگی به 

وانايی دولت در جلب سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری خارجی ت
 نا ، در ايران به دليل نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی.  دارد

کاربرد سياست های غلط، تجربه و توانی دولت در جلب سرمايه خارجی 
تا کنون اين مناطق عمدتا به .  دولت درهردو زمينه نا موفق بوده است

محدوديت های قوانين واردات و موانع از  زمی برای گريزصورت مکاني
  .   تا مراکزی برای توسعه صادرات غير نفتی کشور عمل کرده اند 

  
سه منطقه تجارت آزاد ايران عبارتند از جزاير کيش، قشم و چاه بهار که 
هر سه در خليج فارس واقع شده و به اقيانوس هند و بازار کشورهای 

هر منطقه توسط يک شرکت مستقل .  رسی دارندمشترک المنافع دست
اداره ميشود که سرمايه آن متعلق به دولت بوده و دارای يک هيئت مديره 

که مدير عامل آن توسط رئيس جمهوراز ميان اعضای ميباشد  نفره 5 تا 3
  . هيئت مديره انتخاب ميگردد

  

عيت  جم15000  کيلو مترمربع  و90 با مساحت  منطقه تجارت آزاد کيش
 نه يک  درعمل مرکز خريد و تفريح توريست های داخل کشور است

 1999برای مثال، در سال .  عبارتمنطقه تجارت آزاد به معنی درست 
  49فروش منطقه تجارت آزاد کيش به توريست های ايرانی نزديک به 

برابر ارزش کل صادرات آن بود که بيشتر آن هم به داخل کشور صادر 
در سال ).   دالرميليون 1.8 دالر در مقايسه با ميليون 87يعنی (شده بود 

 شرکت ديگر در 50 شرکت صنعتی  در کيش مشغول بکار و 65، 2000
عمده توليدات صنعتی .   و کسب اجازه تاسيس بودند مرحله برنامه ريزی

اين شرکت ها در زمينه های کامپيوتر، وسايل الکترونيک، تلويزيون،  
 اسباب بازی کودکان، صنايع چوبی و مواد شستشو وسايل برقی، پوشاک،
به علت  نبود جو مناسب برای رشد بخش . و پاک کننده ميباشد

خصوصی، تنها تعداد معدودی سرمايه گذار داخلی و خارجی در کيش 
همچنين، منطقه تجارت آزاد کيش دارای  .  سرمايه گذاری کرده اند

 ميبايست ابتدا در يک بندرعميق لذا، کاالهای وارداتی.  بندرعميق نميباشد
تخليه شده سپس توسط کشتی های کوچکتر به کيش منتقل شوند که موجب 
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افزايش قيمت حمل و نقل و نهايتا افزايش قيمت کاالهای صادراتی 
  .ميگردد

  

 بزرگترين جزيره   جمعيت75000 با  بندر قشم  :بندر تجارت آزاد قشم
 داشتن ذخائر گاز طبيعی فراوان و اين بندر به سبب.  خليج فارس ميباشد

 و  )که برای ساختن بندرگاه های بزرگ مناسب ميباشند(سواحل عميق 
بی نظيری ) برتری نسبی(موقعيت سوق الجيشی مناسب دارای استعداد 

برای تاسيس يک منطقه تجارت آزاد واقعی جهت توليد و صدور 
هنوز . ا.، جبا اينهمه.  محصوالت پتروشيمی و صنايع سنگين ميباشد

  . نتوانسته است اين بندر را  به يک منطقه تجارت آزاد واقعی تبديل کند
  

 مانند کيش، عمدتا مکانيزمی است برای دور زدن  منطقه تجارت آزاد قشم
ی غير نفتی به ساير ر کاالقوانين واردات  نه پايگاهی برای توليد و صدو

قه تجارت آزاد وارد  کاال آزادانه به منط در اين مکانيزم.  کشورها
 بدون برخورد با  ميشود، بعد پروسه شده و سپس به عنوان صادرات

 به داخل کشور فرستاده  موانعی که برای کنترل واردات ايجاد شده اند
 480 واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر 1998برای مثال، در سال .  ميشود
شور از يک  در حاليکه صادرات آن به خارج از ک  دالر بودميليون
 شرکت در 145 نزديک به 2000در سال .   دالر تجاوز نکردميليون

منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده بودند که از اين رقم تنها تعداد معدودی به 
زمينه فعاليت اين شرکت .  صادرات به معنای معمول کلمه اشتغال داشتند

مانی، ها عمدتا عبارت است از توليد محصوالت شيميايی، مواد ساخت
لوازم خانگی، محصوالت غذايی، لوازم برقی، لوازم الکترونيکی و 

بعالوه  .  الستيک که بخش عمده آنها برای تامين مصارف داخلی است
بندر قشم فاقد زير ساخت تاسيساتی مناسب مانند شبکه های برق رسانی و 

  . آب رسانی  است
  

ر ساحل دريای د  که در جنوب شرقی کشورمنطقه تجارت آزاد چاه بهار
عمان واقع شده است منطقه بسيار مناسبی برای پروسه کردن صادرات و 

همچنين اين بندر دارای . ترانزيت کاال به کشورهای آسيای مرکزی است
ذخاير دريايی غنی است و پايگاه مناسبی برای توسعه صنعت ماهيگيری 

سيای و صنايع وابسته به آن  و صدور کاالهای مربوطه به کشورهای آ
در مقايسه با مناطق تجارت آزاد کيش و قشم، چاه بهار به .  مرکزی است
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 185، 2000در سال .   مفهوم واقعی منطقه تجارت آزاد نزديکتر ميباشد
شرکت در چاه بهار به ثبت رسيده بودند که بسياری از آنها به امر 
صادرات به خارج از کشور در زمينه هايی مانند محصوالت 

، قطعات برقی، تلويزيون، دوچرخه، صنايع غذايی و کودهای الکترونيکی
اما، در مجموع تنها بخش کوچکی از توان بالقوه .  شيميايی اشتغال داشتند

 .  بکار گرفته شده است بندر چاه بهار به عنوان يک منطقه تجارت آزاد
 اين امر، عالوه بر وجود جو مناسب برای رشد بخش زيرا انجام

.  مايه، مستلزم زير ساخت تاسيساتی مناسب استخصوصی و جلب سر
 و فاقد شبکه های  چاه بهاردارای زيرساخت تاسيساتی بسيار ضعيفی است

  . ميباشد و فرودگاه  برق رسانی، آب رسانی و شبکه راه
  

 منطقه ويژه اقتصادی است که 17دارای ايران   :مناطق ويژه اقتصادی
سلفچگان، خرمشهر، جلفا، سيرجان، سرخس، خوزستان، : عبارتند از

، بندراميرآباد 2،  بندر انزلی 1ارگ جديد، بندر بوشهر، بندر انزلی 
بهشهر، بندر شهيد رجايی، عسلويه، سنگ لرستان، منطقه صنعتی 

غالب اين مناطق نزديک . شيراز، کشتی سازی خليج فارس و نساجی يزد
 اصادرات ب-به مرزهای آبی و زمينی مستقرند تا از فرصت های واردات

هدف از تاسيس مناطق ويژه اقتصادی، .  کشورهای همسايه استفاده کنند
.  عالوه برارتقا صادرات غير نفتی، توسعه مناطق عقب افتاده نيز ميباشد

 برخالف شرکت های مستقر در  شرکت های مستقر در مناطق ويژه
يمه ضوابط و محدوديت های قوانين کار و بکليه مناطق تجارت ازاد تابع 
و نميتوانند ازخدمات بانکها و شرکت های بيمه  های اجتماعی ميباشند
اما ميتوانند توليدات خود را به هر دو صورت عمده . خارجی استفاده کنند

بيشتر مناطق ويژه .  فروشی و خرده فروشی به داخل کشور صادر کنند
دات و  و دارای سطح تولي اقتصادی ايران  در مراحل اوليه توسعه ميباشند

مهمترين آنها منطقه ويژه اقتصادی .  صادرات چشمگيری نمی باشند
 تاسيس شده و 90 که در سال   در جنوب شرقی کشور است سيرجان
 شرکت صنعتی ميباشد که به توليد پوشاک، تلويزيون رنگی و 50دارای 

در مجموع، مناطق .  تعدادی ديگر از کاالهای مصرفی اشتغال دارند
دچار همان مشکالت و کاستی های مناطق تجارت آزاد ويژه اقتصادی 

  .هستند
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هدف از تاسيس موسسات مالی توسعه صادرات عبارت است از بهبود 
اين کار به شيوه های مختلف .  دسترسی بخش صادرات به سرمايه مالی

ميتواند انجام پذيرد که متداول ترين آن دادن وام بانکی به موسسات 
  .   ضوابط ترجيحی استصادراتی با نرخ بهره و

  

 ميليون 12 با سرمايه اوليه  1991 در سال  بانک توسعه صادرات ايران
 بانک تجاری کشور  در اختيار آن گذاشته شده بود آغاز 5دالر که توسط 
بانک توسعه صادرات از پرداخت ماليات بر سود معاف . به کار کرد

ليت های صادراتی است و موظف است که سرمايه خود را برای ارتقا فعا
.   دالر ميباشدميليون 40سرمايه فعلی بانک توسعه بالغ بر .  استفاده  کند

 دالر ميليون 100ت که مبلغ سهمچنين، در بودجه دولت پيش بينی شده ا
  .ديگر توسط بانک مرکزی به آن واگذار شود

  
فعاليت عمده بانک توسعه صادرات عبارت است از دادن وام های کوتاه 

به موسسات صادراتی با نرخ های ترجيحی ) کمتر از يک سال(مدت 
 5  هزار دالر تا حداکثر20اين  وام ها بين  حداقل .  کوچک و متوسط

نرخ بهره .   هزار دالر است70مبلغ متوسط آن   دالر ميباشند وميليون
 در صد باالی نرخ بهره بين بانکی لندن 3 تا 2.5وام های دالری 

)LIBOR (است که از 18%بهره وام های ريالی حداکثر نرخ .  است 
  .  است بيشتر ميباشد25% تا 19%نرخ بهره ساير بانک ها  که بين 

  
 سرمايه خود 25%در چند سال اخير، بانک توسعه صادرات نزديک به 

کرده است ) برای ايجاد ظرفيت صادراتی(را صرف وام های ميان مدت 
 توليد و صادرات داروهای ماشين آالت برای مانند خريد کارخانه و

  .گياهی، کمپوت ميوه، ميوه های خشک، رب گوجه و عصاره سيب
  

 100 حجم کل وام های بانک توسعه صادرات بالغ بر 1999در سال 
 کل صادرات غير نفتی کشور بود که 20% دالر يعنی نزديک به ميليون

در واقع اين .   دالر آن مربوط به وام های دالری ميباشدميليون 10تنها 
يارانه قابل توجهی است که از طريق بانک توسعه به بخش صادرات 

مقدار قابل مالحظه ای از اين يارانه ها به صادر .  واگذار شده است
صادر کنندگان ساير کاالهای . کنندگان پسته و فرش پرداخت شده است
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ی سنتی غالبا مجبورند  نيازهای مالی خود را از طريق بازار و با بهره ها
  .بيشتر تامين کنند

  

 تاسيس شد، اما عمال تا 1975 در سال صندوق تضمين صادرات ايران
صندوق تضمين صادرات به صورت شرکت .   فعال نبود1997سال 

.   تمام سرمايه آن متعلق به دولت ميباشدوسهامی خصوصی به ثبت رسيده 
اليات را اما سود بعد از م، صندوق شامل قانون ماليات بر سود ميشوداين 

عالوه .  به دولت نمی پردازد و برای ارتقا صادرات غير نفتی بکار ميبرد
 ارزش واردات غير دولتی را به 1%بر اين، هر ساله دولت مبلغی معادل 

در حال حاضر سرمايه رسمی صندوق  . سرمايه صندوق اضافه ميکند
  .  دالر است که تمامی آن پرداخت نشده استميليون 34بالغ بر 

  
الوه بر خدمات بانکی، صندوق در زمينه های بيمه و سرمايه گذاری ع

نرخ بهره وام های .  مشترک در شرکت های ايرانی نيز فعال است
اين وام ها غالبا به موسساتی داده ميشود که .   است18%صندوق حداکثر 

فعاليت های بانکی . در زمينه توليد و صادرات کاال های صنعتی فعالند
  :ا بر سه نوعندصندوق عمدت

  
هنگام تحويل کاالی صادراتی به خريدار خارجی، :  اعتبار خريد .1

صندوق بهای محموله را به صادر کننده ايرانی می پردازد و به 
ميدهد که در ظرف يکسال ) اعتبار(خريدار خارجی فرصت 

 .  مبلغ مربوطه را به صندوق بپردازد

ده ايرانی صندوق به بانک خارجی که صادر کنن: پشت نويسی .2
از آن وام گرفته است تضمين ميدهد که وام صادر کننده ايرانی 

اين امر به صادرکنندگان ايرانی کمک ميکند تا .  پرداخت شود
از بانک های خارجی وام های بلند مدت و ميان مدت دريافت 

 .             کنند

وقتيکه توليد کننده کاالی صادراتی برای تامين :  اعتبار فروش .3
ز توليدات خود اقدام  به ورود جنس از خارج ميکند، صندوق نيا

به فروشنده خارجی تضمين ميدهد که خريدار ايرانی ظرف 
 .مدت تعيين شده بهای کاالی مربوطه را بپردازد
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.  اخذ وام از صندوق صادرات مستلزم سپردن پشتوانه ملکی يا چکی است

صندوق ملکی و  پشتوانه های دريافت شده توسط 44%در حال حاضر 
اخيرا، تحت فشار صادرکنندگان و با وساطت .   چکی ميباشند%56

نمايندگان مجلس، صندوق پذيرفته است که در مورد صادرکنندگان بزرگ 
 ارزش وام تقليل دهد که ميبايست 25%مقدار پشتوانه الزم را به 
  .  بصورت ملکی پرداخت شود

  

  جمعبندی .  3

. ا.جت دولاز يکسو، .  انه و متضاد استدوگ. ا.سياست های صادراتی ج
با کاربرد سياست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و 

 و از سوی ديگر، بخش قابل  رقابت به زيان صادرات غير نفتی ميگردد
توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسيد شده صرف 

تضاد امکانات محدود مالی اين سياست م.  ارتقا صادرات غير نفتی ميکند
ارتقا صادرات غير نفتی پيش از آنکه نيازمند . کشور را به هدر ميدهد

دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب 
  :مهمترين اين عوامل عبارتند از.  تضعيف بنيادين آن ميشوند

م سياست های نادرست ارزی، وارداتی و يارانه ای که موجب بره •
زدن تناسب رقابت به زيان توليدات داخلی از جمله صادرات غير 

 .نفتی شده اند

قوانين دست و پاگيری که برای اداره و کنترل صادرات غير نفتی  •
 .تدوين شده اند

 نا به هنجاری  بخش بانکی و سياست های پولی کشور •

جو مناسب برای رشدبخش خصوصی و جلب سرمايه گذاری  نبود •
 خارجی

 ولت و نهادها بر امور اقتصادی کشورسيطره د •

  مديريت بخش دولتیوءفساد گسترده  و س •

 نبود يک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصميمات دولت •
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اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتی کشور در بهترين شرايط 
 بليون دالر تجاوز نکند که متناسب با توان کشور نبوده  و 4 تا 3از حد 
  . به ويژه بحران بيکاری نميباشد وی  معضالت اقتصادی آنپاسخگ
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  فصل دوازدهمم
  

  نظام بانکی
  
  
  
  

نظامی کامال دولتی است که در آن نه تنها مالکيت بانک . ا.نظام بانکی ج
بلکه دولت مستقيما کليه نرخ های بهره را تعيين  ها متعلق به دولت ميباشد

خص ميکند که چند در صد سرمايه کرده و طبق بخشنامه های بانکی مش
بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ های ديکته شده به بخش های مختلف 

  .  اقتصاد وام داده شود
  

 زير نرخ  15%  تا  6%  بطور متوسط نرخ بهره بين 90طی دهه 
 در مقايسه با نرخ واقعی تورم،  دين معنی است کهباين .  رسمی تورم  بود

منفی بودن .   بوده است25% تا  منفی 15% بين منفی بهرهواقعی نرخ 
نرخ بهره موجب کاهش سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاری ميگردد که 

و مصرف گرايی را دامن  در بلند مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده 
اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن به فعاليت های .  ميزند

از سوی ديگر، .  موجب افزايش تورم ميگرددداللی و مصرفی شده و 
پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی سوبسيد به 
.  دريافت کنندگان وام است که موجب اتالف انبوه منابع اقتصادی ميگردد

عالوه براين، تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های 
نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت ازپيش تعيين شده سبب ميشود که 

اين امر موجب اتالف بيشتر .  های مورد نظر را به درستی منعکس کند
. ا.طبق برآوردهای موجود سيستم بانکی ج.  سرمايه های کشور ميگردد
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بليون دالر سرمايه است تا بتواند زيان های   2تا  1.5نيازمند تزريق 
  .  کندناشی از وام های نسنجيده را جبران

  
پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی و اجتماعی و حل بحران های 

اما در نظامی . اقتصادی کشور مستلزم اصالح بنيادين نظام بانکی است
که در آن مافيای اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد کشورمسلط ميباشد 

  .  انجام مطلوب اين امر مستلزم استقرار دموکراسی سياسی است
  
 

  نظام بانکی های ويژگی.  1

 بانک تجاری که پس اندازهای 6:  بانک بزرگ وجود دارد10در ايران 
مردم را جمع آوری کرده و به بخش های  خصوصی و دولتی وام ميدهند 
و چهاربانک  تخصصی  که عبارتند از بانک مسکن، بانک کشاورزی، 

سرمايه بانک های .  و بانک توسعه صادرات بانک صنايع و معادن 
صصی توسط بانک های تجاری، بانک مرکزی و ساير منابع دولتی تخ

  .  تامين ميشود
  

سيستم بانکی کشور و ابزاری که بانک ها ميتوانند برای دريافت سپرده ها 
 تعيين شده 1982و دادن وام استفاده کنند توسط قانون بانک داری اسالمی 

  :مشخصات عمده اين سيستم عبارتند از.  است

ای اصلی کشور تماما درمالکيت دولت ميباشند که کليه بانک ه •
دربر  را کشور  سرمايه نظام بانکی99%مشترکا متجاوز از 

 .ميگيرند

تمام بانکها، از جمله بانکهای تجاری، مستقيما تحت کنترل بانک  •
بانک مرکزی تعيين ميکند چند در صد .  مرکزی قرار دارند

ه داشته شود و سرمايه بانک ها ميبايست به صورت ذخيره نگا
چند در صد آن ميتواند به نسبت ها و نرخ های تعيين شده به 

 .   بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود
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تخصيص بخشی وامها عمدتا توسط  بانک مرکزی تعيين ميشود  •
يعنی بانک مرکزی به بانک ها ابالغ ميکند که وام های آنها 

د مانند ميبايست به چه نسبت بين بخش های مختلف اقتصا
مسکن، کشاورزی، صنايع، صادرات و موسسات دولتی تقسيم 

 سرمايه خود را آزادانه به 20%بانک ها ميتوانند تنها . شوند
نسبت های دلخواه خود به بخش های مختلف اقتصاد تخصيص 

 .    دهند

حداکثر نرخ بهره ای که بانک ها مجاز ميباشند  برای انواع   •
ده کنند توسط بانک مرکزی تعيين پس اندازها و وام ها استفا

 . ميگردد

: بانک های تجاری مجاز به گشايش سه نوع  حساب ميباشند •
پرداخت بهره به حساب .  حسابهای جاری، پس انداز و سرمايه

تنها بهره ای که ميتواند به حساب .  های جاری مجاز نميباشد
های پس انداز پرداخت شود از طريق يک سيستم قرعه کشی 

.    بهره است2%ميگيرد که جايزه آن بطور متوسط معادل انجام 
 ميزان  وپرداخت بهره به حساب های سرمايه ای مجاز ميباشد

.  ماندميکه پس انداز در حساب دارد به مدت زمانی بستگی آن 
، اما به استپرداخت بهره برای داد و ستدهای بين بانکی مجاز 

ک ها برای تامين ندرت استفاده ميشود زيرا درعمل تمام بان
به اين .  نيازهای نقدينگی خود به بانک مرکزی متکی ميباشند

داليل متجاوز از دو سوم پس اندازها در حساب های سرمايه ای 
 .قرار دارند

در مجموع، نرخ های تعيين شده بسيار کمتر از ميانگين نرخ  •
بل از   بطور متوسط نرخ بهره ق90طی دهه . تورم بوده اند

بوده )  23(% زير نرخ  رسمی تورم 15%  تا  6%ماليات بين 
 ساله 5، حسابهای 15% حساب های سرمايه کوتاه مدت -است 

در مقايسه با نرخ واقعی تورم ).   را مالحظه کنيد1جدول  (%6
بهره حساب واقعی  بوده است نرخ 23%که به مراتب بيشتر از 

 تا  15%اب بين منفی های سرمايه بسته به مدت سر رسيد حس
 5در ظرف   اين بدين معنی است که . بوده است25%منفی 

. سال پس انداز مربوطه عمال ارزش خود را از دست ميدهد
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ماليات بر سود که به ارزش کتابی بهره تعلق ميگيرد موجب 
 . کاهش بيشتر نرخ واقعی بهره ميگردد

ر صد و  د60 تا 50نرخ بهره در بخش بازار بطور متوسط بين  •
اين نشان ميدهد که نرخ های .    ميباشد80%گاه متجاوز از 

حد نصاب الزم بوده و چه مقدار  زيرميزان بهره دولتی تا چه 
از ثروت ملی کشور از طريق وام های کم بهره به موسسات 

در بخش خصوصی منتقل شده حاميان حکومت دولتی، نهاد ها و 
 .   است

 برای موارد مختلف بکار تنوع  در سطح نرخ بهره ای که •
ميرود بسياراندک بوده و متناسب با تنوع سطح ريسک پروژه 

پروژه های پر ريسک .  ها  و ريسک وام خواهان نميباشد
ميبايست نرخ بهره باالتری از پروژه های کم ريسک داشته 
باشند و تفاوت در سطح نرخ های بهره ميبايست متناسب با 

اين امر در مورد وام .   باشدتفاوت در سطح ريسک پروژه ها
 در نظام بانکی اما. هايی که به افراد داده ميشود نيزصادق است

 .  اين اصول رعايت نميشوند. ا.ج

تمام وام های بزرگ ميبايست مستقيما به تائيد بانک مرکزی  •
 .برسند

اين .   شعبه ميباشند12000در مجموع دارای . ا.بانک های ج •
ه و بر مبنای مالحظات تجاری قابل تعداد بيش از اندازه بود

دو . ا.برای مثال، تعداد شعبات بانکی در ج.  توجيه نميباشد
. ا.برابر اندونزی است در حاليکه حجم پول در گردش در ج

 .  نزديک به نصف حجم پول در گردش در اندونزی ميباشد

داده شده است . ا.طی دو سال اخير تغييراتی در قانون بانکی ج •
و فعاليت بانک های خصوصی و خارجی را در ايران تا تاسيس 
اما هنوز حضور بانک های خصوصی و خارجی .  ميسر کند

اين بانک ها عمدتا در .  بسيار ناچيز و صوری است. ا.در ج
مناطق تجارت آزاد فعال ميباشند که فعاليت آنها اساسا آزاد بوده 

  .  و هست
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  .ا.بانکی جنظام پيآمدهای .  2

 نظام بانکی ايران به ويژه عدم شفافيت آن ناشی از دخالت بيشترمشکالت
بانک ها ناچارند در .  دولت در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد

تخصيص اعتبارات به بخش های اقتصادی از سهميه بندی دولت تبعيت 
کنند و موظف به اجرای اهداف اجتماعی و سياست هايی ميباشند که به 

تمام بانکها از جمله بانک .  ا متناقض ميباشنددقت تعيين نشده و غالب
مرکزی توسط مجموعه متعددی از کميسيون ها، کميته ها و زير کميته ها 
اداره ميشوند که وظايف آنها دقيقا مشخص نبوده وغالبا کارهای يکديگر 

  .  را تکرار و گاه نقض ميکنند
  

قبل از   بطور متوسط نرخ بهره 90همانطور که اشاره شد،  طی دهه 
در مقايسه .   زير نرخ  رسمی تورم  بوده است15%  تا  6%ماليات بين 

 بوده 25% تا منفی 15%بهره بين منفی واقعی با نرخ واقعی تورم،  نرخ 
منفی بودن نرخ بهره موجب پايين بودن سطح پس انداز و لذا .  است

ه و سرمايه گذاری ميگردد که در بلند مدت موجب افت کارايی اقتصاد شد
اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی .  مصرف گرايی را دامن ميزند

و جلب آن به فعاليت های داللی و مصرفی شده و موجب افزايش تورم 
از سوی ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها درعمل بمنزله .  ميگردد

اعطای نوعی سوبسيد به وام گيران است که موجب اتالف انبوه منابع 
عالوه براين، تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط .   ميگردداقتصادی

دولت به نرخ های ازپيش تعيين شده  سبب ميشود که نرخ بهره وام ها 
اين امر . نتوانند ريسک فعاليت مورد نظر را به درستی منعکس کنند

  .  موجب اتالف بيشتر سرمايه های کشور ميگردد
  

اعطای وام های نسنجيده تماما در نظام بانکی دولتی زيان های ناشی از 
اما در نظام بانکی خصوصی اين زيان ها ابتدا  . به دولت منتقل ميگردد

توسط  سرمايه خصوصی پرداخت شده و سپس در صورتيکه مبلغ زيان 
از کل سرمايه خصوصی تجاوز کند مازاد آن از محل سرمايه دولتی 

مطالبه سپرده تضمين دولت مبنی بر اينکه در صورت .  پرداخت ميشود
ها تمام مبلغ مربوطه را به صاحبان آنها پرداخت خواهد کرد تنها پس از 

لذا، .  آنکه سرمايه خصوصی تماما مصرف شده باشد مورد خواهد داشت
حجم هنگفت سرمايه خصوصی  در نظام بانکی آزاد مالکيت خصوصی و



ناتجربه اير: دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار  
 
  

 136

بی و به بانک ها انگيزه الزم را ميدهند تا ريسک ها را با دقت ارزيا
کنترل کنند، کاالها و خدماتی را ارائه دهند که پاسخگوی نيازهای بازار 

باشد، هزينه اداره سيستم را به حداقل برسانند و با کاربرد خالق منابع،  
در نظام دولتی عاملی که نقش .  پويايی سيستم را در بلند مدت تامين کنند

د ميزان حقوقی سرمايه خصوصی را در تامين کارايی سيستم ايفا ميکن
  .است که مديران در صورت بر کنار شدن از دست خواهند داد

    
سيطره دولت، تخصيص تحميلی وام ها و نرخ های . ا.در نظام بانکی ج

.  بهره پايين  سبب عدم کارايی سيستم و اتالف انبوه منابع گرديده است
 همچنين، نقايص اين نظام موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم

  .مطلوب برای ارزيابی، نظارت و کنترل ريسک شده است
  

مديران بانکهای دولتی غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسی وام خواهان 
اين پديده  همراه با . پرنفوذ برای دريافت وام های کم بهره دوام بيآورند

نبود يک سيستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداری و 
لذا،  در نظام  دولتی اعطای وام به .   ميگردد  ای مافيايیپيدايش بانده

پروژه های با ريسک باال که قادر به باز پرداخت وام نميباشند امری 
  .     متداول است

  
.  نمونه کاملی از مشکالت بانکداری دولتی است. ا.عملکرد نظام بانکی ج

 کمتر 90هه طی د. ا.طبق آمار رسمی، سود قبل از ماليات نظام بانکی ج
به علت چگونگی سيستم .  در صد کل دارائی های آن بوده است0.2از 

اين رقم به درستی زيان های ناشی . ا.حسابداری جاری در نظام بانکی ج
از وام های نسنجيده را که دريافت کنندگان آن به احتمال قوی قادر به باز 

 بين المللی، طبق استانداردهای.  پرداخت آنها نميباشند منعکس نميکند
 ارزش دارايی های آن پس ازاحتساب 8%سرمايه بانک ميبايست برابر 

 تا 1.5نيازمند تزريق . ا. براين اساس، سيستم بانکی ج .   باشد52ريسک
به اين رقم که تخمينی از ارزش وام های  به .    بليون دالر سرمايه است2

از طريق رفته را بدست ميدهد ميبايست ارزش سوبسيدی را که  هدر
عرضه وام های کم بهره داده شده است نيز اضافه کرد تا بتوان تخمينی از 

احتماال رقم .  بدست آورد. ا.پيآمدهای مستقيم سوء مديريت  نظام بانکی ج
 بليون دالر يک تخمين محافظه کارانه از زيان های مستقيم نظام 1.5

                                                 
52    8% of risk-weighted assets  
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ء مديريت به بايد توجه داشت که اثر نهايی اين سو.  است. ا.بانکی ج
مراتب بيشتر از ارزش زيان های مستقيم آن ميباشد، زيرا تصميمات 
نادرست سيستم بانکی دارای پيآمدهای غير مستقيم گسترده ای برای کل 

برنامه ای برای تزريق . ا.در حال حاضر دولت ج.  اقتصاد کشور ميباشد
برای جبران نيم بليون دالر سرمايه به نظام بانکی در دست دارد که عمدتا 

خسارات ناشی ازوام های نسنجيده نظام بانکی به موسسات دولتی و نهاد 
  .               ها ميباشد

  
کل اعتبارات تخصيص داده شده . ا.عليرغم تعداد زياد شعبات بانکی در ج

 توليد ناخالص ملی است که در 20%به بخش خصوصی نزديک به 
کشورهايی مانند تونس و مصر مقايسه با  کشورهای همرديف ايران حتی 

  به توليد ناخالص ملی اخيرا به 53نسبت حجم پول.  بسيار پايين تر ميباشد
 رسيده است که تازه هم طراز کشورهای فقيری چون 45% تا %40

اين شاخص ها نشان ميدهند که نظام بانکی و سياست .  پاکستان شده است
 نميباشند و به سبب عدم های پولی کشور متناسب با نيازها ی اقتصادی آن

رشد و پويايی الزم به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور 
 .عمل ميکند

  
سياست پولی يکی از روش های اصلی مديريت و تنظيم اقتصاد کالن از 

اين . جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاری، اشتغال و کنترل تورم ميباشد
آنها نرخ مهمترين ميشود که سياست از طريق ابزارهای مختلفی اعمال 

تحميل يک نظام  و با مختل کردن اين ابزار. ا.نظام بانکی ج.  ميباشدبهره 
عقب مانده عمال مديريت اقتصاد کالن کشور را دشوار و پر هزينه کرده 

  .و زيان های هنگفتی بر اقتصاد کشور وارد آورده است
  
  

  بانکینظام اصالح .  3

هايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش قابل اصالح سيستم بانکی ايران ن
مالحظه ای از آن طبق ضوابطی صحيح به بخش خصوصی واگذار 

در بخشی که انجام اين کار ميسر نميباشد ميبايست سيستمی تدوين .  گردد
                                                 

  broad moneyدر تعريف عام آن، يعنی    53
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کرد که در آن سطح درآمد و امنيت شغلی مديران بانک ها مستقيما به 
 همچنين، از آنجا که در اين . عملکرد و سود آوری  بانک وابسته باشد

بانک ها تمام سرمايه متعلق به دولت ميباشد، عملکرد درست  بانک ها، 
عالوه بر ايجاد يک سيستم حسابرسی  شفاف و کارا مستلزم سيستم 
نظارتی دقيقی است که بتواند ريسک های پذيرفته شده را تنظيم و کنترل 

 .کند
 

ند شديدا به يارانه های ارزی، موسساتی که از نظام بانکی وام گرفته ا
.  انرژی و ساير يارانه های مستقيم و غير مستقيم دولت وابسته ميباشند

 .ا. در جهمانطور که در فصل های پيش گفته شد، ارزش اين يارانه ها
 کاهش اين يارانه ها موجب  .ميباشد توليد ناخالص ملی 15%متجاوز از 

وانند وام هايی را که از بانک ها خواهد شد که بسياری از اين موسسات نت
لذا، دولت مجبور خواهد شد بيشتر اين .  دريافت کرده اند پرداخت کنند

وام ها را متقبل شود و مبلغ الزم را به صورت تزريق سرمايه به بانک 
بنا بر اين،  پيش از يا همزمان با اصالح نظام .   های مربوطه بپردازد

صالح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و بانکی دولت ميبايست اقدام به ا
بدون .  مديريت بخش های توليدی به ويژه موسسات دولتی و نهاد ها بکند

انجام اين امر اصالح بنيادين نظام بانکی به ويژه مشارکت بخش 
خصوصی در مالکيت و مديريت آن ميسر نخواهد بود زيرا ريسک هايی 

ن ميتوانند به بخش بانکی منتقل شده که در کنترل نظام بانکی نميباشند هرآ
  . و سودآوری آنرا دگرگون کنند

  
قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصی سازی گسترده موسسات بزرگ از 

  :جمله بانک ها بکند ميبايست

ابتدا سياست های اقتصادی خود را در زمينه های ارزی،  .1
واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره  

 .   کندتصحيح

سپس، طی يک حسابرسی دقيق و شفاف ارزش واقعی موسسات  .2
 .  دولتی و نهاد ها را  در فضای سياست های جديد محاسبه کند

بعد، آن بخش از بدهکاری موسسات دولتی به نظام بانکی را که  .3
و  در فضای جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند متقبل شود

 . الزمه جبران کندخسارت بانک ها را با تزريق سرمايه
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سپس، طی يک حسابرسی دقيق ارزش بانک ها را بر مبنای  .4
 .  جديد ارزيابی کند

آنگاه، طی يک برنامه حساب شده اقدام به خصوصی سازی  .5
 .  موسسات مزبورو بانک ها بکند

 
تا حد امکان، بخشودگی بدهی موسسات دولتی به نظام بانکی و جبران 

يست همزمان با خصوصی سازی خسارت بانک ها توسط دولت ميبا
چنانچه اين امر . موسسات مقروض و بانک های مربوطه انجام پذيرد

از بخشودگی  ميسر نباشد، خصوصی سازی ميبايست با کمترين تاخير بعد
در غير اين . بدهکاری ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گيرد

اين صورت،همانطور که تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان ميدهد 
خطر وجود خواهد داشت که بخشودگی بدهکاری موسسات دولتی و 
جبران خسارات بانک ها موجب تشديد سوء  مديريت موسسات دولتی 

خصوصی . گشته و به خسارات و بدهکاری های بزرگتری  بيانجامد
سازی فوری موسسات دولتی بعد از تقبل وام های موسسات مقروض و 

واهد شد مسئوليت مديريت و ريسک جبران خسارات بانک ها موجب خ
حال آنکه انجام . های آتی اين موسسات  به بخش خصوصی منتقل گردد

اين اصالحات بدون خصوصی سازی  نه تنها عرصه را برای 
اين باور مديران دولتی در  بلکه ،تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت

 ،فساد اداریکه در صورت تکرار سوء مديريت و را بوجود خواهد داد 
دولت مجددا به ياری آنها شتافته و بدهکاری ها و خسارات آنها را دوباره 

 . متقبل شود
  

در مورد موسساتی که خصوصی سازی سريع آنها ميسر نميباشد ميبايست 
برنامه و اهداف موسسه و مديران آنرا به دقت تعيين کرده سپس با ايجاد 

و امنيت شغلی مديران يک سيستم حسابرسی کارآ و شفاف، درآمد 
موسسات را به سود آوری و موفقيت اقتصادی موسسات تحت مديريتشان 

که در آن . ا.موفقيت اين امر در اقتصادی مانند اقتصاد ج.  وابسته کرد
مافيای اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است مستلزم 

  .         وجود دموکراسی سياسی است
  

اما اين کار .  نکی پيش شرط رشد بخش خصوصی استاصالح بخش با
در عين آنکه اجتناب ناپذير ميباشد،  دشوار بوده و ريسک های جديدی را 
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در نظام دولتی موجود بانک ها غالبا فاقد .  با خود همرا ه خواهد داشت
تخصص و مهارت الزم برای ارزيابی ريسک پروژه ها و تخصيص 

کانون توجه نظام فعلی در آن .  ه ميباشنداعتبارات بر مبنای ريسک پروژ
است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصيص منابع، سهميه بندی ها و 

انتقال به سيستم جديد بدون . نرخ های بهره ديکته شده را رعايت کنند
لذا قبل از تغيير نظام .  داشتن تخصص های الزمه حامل ريسک ميباشد

  .  الزمه را به پرسنل بانکی آموزش بدهدبانکی دولت ميايست مهارت های 
  

بعالوه، همانطور که تجربه اصالح  بخش مالی در ساير کشورها نشان 
داده، استفاده صحيح از تجربه، مهارت ها، تکنولوژی و توان مالی بانک 
های خارجی ميتواند کار اصالح نظام بانکی را تسهيل کرده و ريسک 

  .های آنرا کاهش دهد
  

مه اصالحات اقتصادی و اجتماعی و استفاده مطلوب از توان پيشبرد برنا
 سال 25اقتصاد کشور مستلزم اصالح بنيادين نظام بانکی است که طی 

اما انجام اين امر مستلزم . گذشته دچار عقب افتادگی مزمنی شده است
در نظام هايی که در آن مافيای اقتصادی .  وجود دموکراسی سياسی است

قتصاد مسلط گرديده استقرار دموکراسی سياسی غالبا ريشه گرفته و برا
  . پيش شرط موفقيت برنامه اصالحات اقتصادی ميباشد
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 نرخ بهره پس اندازها و وام ها:  1جدول 

  )2001-1990(نرخ بهره پس اندازها   واقعی  صوری
 کوتاه مدت •
  ماهه6 •
 يکساله •
  ساله3 •
   ساله5 •

%7.6  
%12.2  
%13.5  
%14.6  
%16.7  

%15.4-  
%10.8-  
%9.4-  
%8.3-  
%6.3-  

  23%  2001-1990) طبق آمار رسمی(نرخ تورم 

  2001-02نرخ بهره وام ها، 
 کشاورزی •
 صنايع و معادن •
 مسکن •
 تجارت و خدمات •
  صادرات •

  
%14-%15  
%16-%18  
%15-%16  

%23  
%18  

  2001) غير رسمی(نرخ بهره در بازار 
  تهران •
  ساير شهرهای بزرگ •
  ساير شهرهای کوچک •

  
%48  
%54  
%60  

   3/2002بر مبنای آمارهای بانک جهانی، گزارش ساالنه   :ماخذ
      بدون احتساب نرخ تورم  :صوری

بعد از احتساب نرخ تورم  :واقعی  
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  فصل سيزدهم
  

تصاد سياسی ديکتاتوریاق  
 
 
 

 
و تدوين يک   ديکتاتوریامعوجبرای شناخت چگونگی تحوالت 
بررسی اقتصاد ادی پايدار عی و اقتصااستراتژی مناسب برای توسعه اجتم

  .تواند راه گشا باشدميسياسی ديکتاتوری 

  

  مکانيزم ديکتاتوری.  1

در نظام های ديکتاتورِی، ديکتاتورها ناچارند برای حفظ رژيم همواره بر 
اما افزايش قدرت، مردم را نسبت به رژيم بيگانه تر .  قدرت خود بيافزايند

برای غلبه بر اين .  مردم می افزايدکرده و برهراس و نا امنی ديکتاتور از
  :معضل، ديکتاتورها همواره از دو ابزار استفاده ميکنند

 سرکوب .1
  .خريد و جلب پشتيبانی و وفاداری مردم .2

  
افزايش سرکوب هزينه ابراز مخالفت و نافرمانی را باال برده و از احتمال 

سرکوب از يکسو شامل تدابيری ميشود که حقوق .  وقوع آن ميکاهد
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مانند محدود کردن (هروندان را برای انتقاد از دولت محدود ميکند ش
و از سوی ديگر شامل ابزاری ) آزادی احزاب و رسانه های عمومی

ميشود که برای اعمال کنترل و نظارت بر مردم و تنبيه نافرمانی بکار 
اين امر ديکتاتور را به ابزار و دستگاههای سرکوب وابسته . ميروند
تخفيف اين ريسک تدابير و تاکتيک های  گوناگونی بکار برای . ميکند

اوال، تقسيم دستگاه : اشکال عمده اين تدابير عبارتند از. گرفته ميشود
نظامی و امنيتی به شاخه ها و ساختارهای فرماندهی مختلف به گونه ای 

دوما، . که هر شاخه بتواند قدرت ساير شاخه ها را کنترل و نظارت کند
 و وحشت در بين نيروهای امنيتی و نظامی از طريق ايجاد جو رعب

ايجاد رقابت بين نهادها و فراکسيون ها و انجام تغييرات ادواری اما 
  .    گسترده در سازماندهی دستگاه های نظامی و امنيتی

     
به موازات سرکوب، ديکتاتورها همچنان از تدابيری استفاده ميکنند تا 

م وابسته کرده  و آنها را به رژيم وفادار بخش هايی از جامعه را به نظا
  : اين تدابير بر دو گونه اند.  نگاه دارند

 تدوين و ترويج ايدئولوژی •

  .  توزيع رانت اقتصادی •
  

  انواع نظام های ديکتاتوری.  2

نظام های ديکتاتوری را ميتوان براساس ميزان و ترکيب استفاده آنها از 
  :سه دسته عمده تقسيم کردسياست های سرکوب و جلب وفاداری به 

 ديکتاتوری تماميت خواه .1

 اتوکراسی .2

 .  ديکتاتوری خودکامه .3
  

ديکتاتوری تماميت خواه از هر دو ابزار سرکوب و جلب حمايت بيشترين 
برعکس، وابستگی اتوکراسی به ابزارهای سرکوب و . استفاده را ميکند

ای است ما ديکتاتوری خودکامه مقوله .  جلب حمايت نسبتا کمتر ميباشد
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بين دو نظام تماميت خواه و اتوکراسی،  بدين معنی  که ازسياست 
سرکوب استفاده فراوان ميکند اما استفاده آن از سياست های تطميع و 

  . جلب حمايت نسبتا اندک است
  

ويژگی عمده ديکتاتوری تماميت خواه عبارت است ازدخالت همه جانبه 
 و اقتصادی شهروندان برای دولت در تمام جنبه های زندگی اجتماعی

به عبارت دقيقتر، ديکتاتوری تماميت خواه رژيمی .  تحميل ايد ئولوژی
است که در آن حاکميت تمام نيروی قهريه دولت را برای دگرگون کردن 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی، عقايد، باورها، ارزش ها و گرايشات 

 هيتلری وجوامع آلمان.  روحی و روانی جامعه و افراد بکارميگيرد
   .سوسياليستی بلوک شرق مثال های تاريخی اين پديده اند

  
در رژيم اتوکراسی دخالت دولت در امور اجتماعی و زندگی روزمره 

در چنين نظامی، هدف اصلی ديکتاتوراز .  مردم نسبتا محدود است
سرکوب مردم و قبضه انحصار  قدرت سياسی عبارت است از تامين 

  .صرفحداکثر ثروت و م
    

در پهنه نظام ديکتاتوری تماميت خواه  از چند دهه اخير اشکال جديدی در 
ايدئولوژی و پايگاه اجتماعی سنتی و   بر پايه جهان شکل گرفته که
 بطور گسترده در امور شخصی افراد دخالت اند وآپارتايد مذهبی بنا شده 

و زنان را از بخش وسيعی از جامعه به ويژه جوانان نظامها اين .  دنميکن
 کرده، موجب رژيم رانده و دامنه کاربرد تدابير جلب حمايت را محدود 

 به  های ديکتاتوری رژيمنوع   اين بعالوه،  .ميشوندکارايی آنها کاهش 
 امر  که خود فاقد پويايی اقتصادی ميباشدعلت ايدئولوژی و پايگاه سنتی

  . تامين هزينه دستگاه ديکتاتوری را دشوار ميسازد
  
  

  توزيع رانت.  3

دموکراسی اعتماد و  ديکتاتورها نميتوانند از راه کارهای متداول در
عرضه رانت اقتصادی در برابر دريافت . پشتيبانی مردم را بدست بيآورند

.  پشتيبانی شيوه متداول ديکتاتورها برای جلب اعتماد و پشتبانی مردم است
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زيع امتيازهای اقتصادی  ديکتاتورها با دخالت در مناسبات اقتصادی وتو
ميکوشند تا برای رژيم خود ) توزيع رانت(به نفع طرف داران خود 

اما اينگونه توزيع منابع  بر موازين .  پايگاهی اجتماعی فراهم آورند
هنجاری ساختار اقتصاد و کاهش کارايی ه اقتصادی مبتنی نبوده و به نا  ب

  .آن منجر ميگردد
  

ک سياست مالياتی نا درست اقتصاد را از اينگونه سياست ها، مانند ي
پويايی بازداشته، سبب کاهش پس انداز و سرمايه گذاری و کاهش خالقيت 

بعالوه، اين سياست ها با هدايت انرژی مردم به سوی .  و نوآوری ميشوند
فعاليت های غير توليدی و ترغيب فرهنگ رانت خواری انرژی قابل 

اسا فرهنگی را دامن ميزنند که برای مالحظه ای را به هدر ميدهند و اس
  .توسعه اقتصادی و اجتماعی مضر ميباشد

  
همچنين، سيستم رانت خواری موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام 

در چنين سيستمی، پس از مدتی تکنوکرات های .  اداری کشور ميشود
مد وزارتخانه ها با مديران بنگاههای اقتصادی تبانی ميکنند تا حداکثر درآ

بعالوه، همانگونه که .  را برای خود و نه برای دولت و کشور تامين کنند
مديران بنگاه های توليدی برای تحصيل سودهای انحصاری در بازار 
کمبودهای ساختگی بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتی برای ايجاد 
فرصت های رشوه گيری و تحصيل حداکثر درآمد دستگاه اداری دولت را 

اين امر کانال .   شته از قوانين غير ضروری و دست و پاگير ميکنندانبا
های تصميم گيری سيستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارايی و موثر 
بودن می اندازد و زيان های هنگفتی بر اقتصاد وارد ميآورد که در نهايت 

  . ميتواند سبب از هم پاشيدگی دستگاه اداری و اقتصادی شود
  

در نظام .  ر سيستمی نياز به اطالعات مفيد و قابل اطمينان دارداداره ه
های ديکتاتوری بين مردم و رژيم يک بی اعتمادی و ترس متقابل وجود 

اين امر منجر به کمبود .  شوددارد که مانع تبادل اطالعات صحيح مي
اطالعات مفيد و معتبر ميگردد که در نهايت سيستم تصميمگيری را از 

  .ردپای درميآو
  
 آن دسته از ديکتاتوری های تماميت که متکی بر مناسبات اجتماعی در

کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواری سنتی ميباشند 
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اين رژيم علت اين امر را بايد در ايدئولوژی . بسياررايج و پر دامنه است
که با قطبی کردن خواستها و سليقه های جامعه و تشويق ها جست 
 به عدم بردباری ونپذيرفتن خواستهای يک ديگر نظام را بيش شهروندان

  . ميکنداز حد و بطور فزاينده ای به استفاده از سياست توزيع رانت وابسته 
  

ديکتاتوری های متکی بر پی آمدهای منفی سياست رانت خواری در 
در مقايسه با ساير سيستم های تماميت خواه به مراتب مناسبات سنتی 

توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی اين رژيمها  زيرا در .شديدتر است
 سنتی ميشود که نسبتا از مهارت و پويايی یاز قشر های مدرن به قشرها

  .اقتصادی کمتری برخوردار ميباشند
  

سهميه بندی در تخصيص : روش های عمده توزيع رانت عبارتند از
ی، توزيع مشاغل،  تبعيض شغلی،  سهميه بندی در موسسات آموزش

پروانه های صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان، 
سهميه بندی کاالهای مصرفی، توزيع زمين رايگان به خانوارها و 
واحدهای توليدی، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کاالی مصرفی، 

سرمايه ای ی توزيع پروانه کسب به حاميان رژيم، توزيع مواد خام وکاال
با نرخ های ترجيحی و ضوابط آسان، معافيت های مالياتی، توزيع وام 

  ....های ارزان و آسان و 
  

ميشود بسيار ديکتاتوری ثروتی که از اين طريق نصيب حاميان رژيم 
اما در بلند مدت اين سياست ها سبب افت کارايی اقتصاد و .  هنگفت است

يزان طرفداران رژيم اين امر از يکسو از م.  کاهش درآمد ملی ميشوند
 سرکوب و تطميع را دشوار و  ی ميکاهد و از سوی ديگر تامين هزينه

در دراز مدت اين سياست ها حتی منافع .  نهايتا غير ممکن ميسازد
سرمايه داران وابسته به رژيم رابه خطر می اندازد و آنان را به سوی 

  .اردوگاه مخالفان ميراند
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  ادیديکتاتوری و پيشرفت اقتص.  4

رابطه بين شرايط اقتصادی واستبداد سياسی رابطه ای است پيچيده که 
ايان شدر اين زمينه بررسی سه ويژگی .  ازعوامل گوناگون تاثير ميپذيرد

  .توجه است
  

تجربه نشان ميدهد که در مجموع دخالت بيش از حد دولت در امور 
از رژيم با اين همه، برخی . اقتصادی سبب کاهش کارايی اقتصاد ميشود

های تماميت خواه در مراحل معينی از توسعه خود توانسته اند درعرصه 
برای مثال ميتوان از .  اقتصاد نرخ های رشد چشمگيری بدست آورند
يکی از علل اين امر را . رژيم های تماميت خواه شوروی سابق نام برد

ميبايست در جهان بينی اين سيستمها جست که در پی علمی بودن،  
علت شکست . ی کردن اقتصاد و مدرنيزه کردن جامعه بوده اندصنعت

نهايی اين نظام ها در نادرستی شيوه هايی است که برای دستيابی به اين 
   . ميگيرنداهداف در پيش 

  
ديکتاتوری تماميت خواه که بر پايه مناسبات نظامهای آن دسته از 

ادی ناموفق تر استوار ميباشند غالبا در امر توسعه اقتصاجتماعی سنتی 
 که نه تنها در پی علمی  استآنهانی جهان بيدر علت اين امر .  ميباشند

بودن و صنعتی کردن اقتصاد نيست بلکه اساسا با اصول مدرنيته وعلم نا 
 تا آنجا که اين نوع نظامها به عالوه، رشد اقتصادی در .  سازگار است

بر مناسبات داللی غالبا  هاآنند به علت پايگاه اجتماعی ند آنرا تامين کنبتوان
متکی است که در بلند مدت فاقد پويايی الزم برای تحول صنعتی جامعه 

  .است
  

ادامه تامين اين هزينه .  رقمی نجومی استحکومتی هزينه اداره دستگاه 
حرکت اصالحات از معموال . اقتصاد بيمار ميسر نيستيک فزاينده برای 
شی است برای کاهش و تامين اين بخشا تالهای ديکتاتوری باالی رژيم

در عرصه اجتماعی، هدف اين تدابير تعديل شرايطی است که .  هزينه
مردم را از رژيم رانده و شرايط را برای جلب حمايت مردم  دشوار و پر 

اين تدابير از در عرصه اقتصادی و اداری هدف .  هزينه کرده است
وجود جناح های .  تافزايش کارايی اقتصاد و ماشين اداری دولت اس

تا اجرای اين تدابير از ميآورد اين امکان را  فراهم يک رژيم مختلف در 
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اين حرکت در مرحله نخست . طريق مسابقه سياسی سازمان داده شود
داد که توسط جناح ميدهد تعديل شرايط اقتصادی و اداری را هدف قرار 

به تعديل شرايط در مرحله بعد دامنه اين حرکت .  ميشودرهبری اقتصادی 
که رهبری اصالحات از باال را به جناح ميشود اجتماعی گسترش داده 

اين نوع  مبارزات مردم و ناتوانی ذاتی غالبا  اما .ميکند منتقل ديگری
 برای انجام اين تحوالت به داليلی که در باال اشاره شد ابتکار هارژيم

ن بست اقتصادی  رژيم را به يک ب، عمل را از دست حاکميت خارج کرده
  . دکشانميو سياسی 

  
در . نکته سوم در رابطه بين رونق اقتصادی و شدت سرکوب نهفته است

نظام های تماميت خواه  هدف اصلی ديکتاتور عبارت است از اعمال 
حداکثر کنترل، حال آنکه در اتوکراسی هدف اصلی ديکتاتورعبارت است 

مخارج  دستگاه (مخارج از تحصيل حداکثر ثروت با هزينه کردن حداقل 
بهبود شرايط ).  های سرکوب و هزينه های مربوط به خريد حمايت مردم

.  اقتصادی ميزان حمايت و وابستگی مردم به سيستم را افزايش ميدهد
ديکتاتور اتوکرات که در پی تحصيل حداکثر سود است از اين فرصت 

.  رکوب ميکاهداستفاده کرده، برای پايين بردن هزينه های خود از شدت س
اما در رژيم تماميت خواه که در آن ديکتاتورعمدتا در پی اعمال حداکثر 
کنترل بر مردم است و کمتر نگران هزينه ماشين ديکتاتوری خود ميباشد، 
رونق اقتصادی برای ديکتاتور اين فرصت را فراهم ميآورد تا بر شدت 

ر ديکتاتوری های به اين ترتيب، د.  اعمال قدرت و سرکوب خود بيافزايد
تماميت خواه  بهبود شرايط اقتصادی غالبا با افزايش شدت اختناق و 
سرکوب همراه است، حال آنکه در اتوکراسی بهبود شرايط اقتصادی غالبا 

 هایبنا بر اين استدالل، ديکتاتوري.  موجب کاهش شدت اختناق ميشود
 انحصارطلبی ر شرايط رونق نسبی اقتصاد ميل به افزايش دتماميت خواه 

  .د داشتنو سرکوب خواه
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  عوامل موثر.  5

توانايی ديکتاتورها در اعمال ديکتاتوری و ادامه حيات رژيم  به عوامل 
  :متعددی بستگی دارد، از جمله

توانايی و کارايی دستگاه سياسی رژيم ديکتاتوری در جلب  .1
 .حمايت، توليد و انباشت قدرت

 . رشد اقتصادیتوانايی و کارايی رژيم در تامين  .2

توانايی و کارايی رژيم در تامين و کنترل هزينه دستگاه  .3
 .ديکتاتوری

توانايی رژيم در تاثيرگذاری بر منافع و سياست ساير کشورها،  .4
به ويژه از طريق روابط بازرگانی و دادن امتيازهای اقتصادی، 
رقابت نظامی و توانايی در ديپلماسی و تاثير گذاری بر افکار 

 .ير کشورهاعمومی سا

ميزان دستيابی شهروندان به رسانه های مستقل ودريافت  .5
اطالعات معتبر و توانايی و کارايی اين رسانه ها در رساندن 

 .اطالعات و تاثير گذاری بر اذهان عمومی
  

و مناسبات اجتماعی پيشا بر پايه يک ايدئولوژی نظام تماميت خواهی که 
پيش اشاره شد، در تمام موارد باال  به داليلی که درباشد، بنا شده صنعتی

مردم به ويژه و قشری تحميل مناسبات کهنه .  ميباشداساسا نا توان 
.  دسازحکومت بيگانه ميجوانان، زنان و گروه های اجتماعی مدرن از 
سرشت همچنين   .دميکناين امر تدابير جلب حمايت را کم اثر و پر هزينه 

برای نوسازی، توسعه و رشد ها رژيم اين نوع عقيدتی و اجتماعی 
تامين هزينه روز افزون دستگاه  خصوصا آنکه . اقتصادی مطلوب نيست

بنيادگرايی و باالخره، . ديکتاتوری توسط يک اقتصاد بيمار ميسر نميباشد
را در عرصه جهانی منزوی کرده و اين نوع حکومتها ماجراجويی 

 .  ميسازدبی اثر  را ها  سياست خارجی آن
  

ديکتاتوری غالبا درجوامعی متولد جه داشت که .ديگر بابد تواز سوی 
ميشود که در آنها خواستهای اجتماعی قطبی شده اند و گرايش شهروندان 
و گروههای سياسی به مصالحه و ائتالف بر سر منافع مشترک اندک 
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در چنين شرايطی جامعه در چنبره بی عملی گرفتار ميشود تا آنکه .  است
تحت رهبری يک فرد و يا يک گروه بتواند کنترل جامعه بخشی از جامعه 

بر عکس، دموکراسی درجوامعی پا ميگيرد که در .  را در دست بگيرد
آنها خواستهای اجتماعی قطبی نشده باشند و شهروندان و گروههای 

برای لذا، .  سياسی بتوانند بر سر منافع مشترک مصالحه و ائتالف کنند
يک رهبران جامعه ميبايست نزديکی استقرار يک نظام دموکرات

. خواستهای اجتماعی و ائتالف بر سر منافع مشترک را تشويق کنند
غالبا در چنين شرايطی استقرار يک نظام دموکراتيک به جای ديکتاتوری 

تواند با اتخاذ تدابير مناسب و بتا  بر پايه يک همبستگی ملی ميسر است
  .ميسر سازددمکراتيک را گذار به يک جامعه  ،تشويق پروسه تجانس


