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ارسالی با نظر صاحبان اثر آزاد است.
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دولت آینده با چه مشکالتی روبروست؟  

بیست چالش مهم 

اقتصادی 
 دولت دوازدهم

۱۱. نرخ بیکاری باال

۱.فقر و محرومیت

۴. فساد سیستمی 

۷. توزیع ناعادالنه ثروت 

۲.نظام اداری و بروکراسی بازدارنده

۱۰. خصوصی سازی

بحران صندوق های بازنشستگی۶.

۱۸.ناکارامدی نظام گمرکی

 اتحاد نانوشته ران تخواران و پوپولیس تها ۱۹.
برای کارشکنی در مسیر اصالحات اقتصادی دولت

۱۷. بحران بان ک ها و 
موسسات مالی

ناپایداری ارزش پول ملی ۱۵.
در برابر ارزهای خارجی

 تاثیر نرخ سود بانکی بر ۱۳.
اقتصاد ایران

اصالح نظام مالیاتی۲۰.

۳. فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

پایین بودن نرخ سرمای هگذاری۱۴.

قوانین و نهادهای ناکارآمد و ضد تولید۸ . 

بحران آب۹.

آسی بپذیری اقتصاد ایران ۱۲.
در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی

سهم ایران از صنعت گردشگری۵.

۱۶. مشکالت به جامانده از تحریم ها

ِایران هم همانند بسیاری از کشورهایی که در مسیر نیل به توسعه 
قرار گرفته اند، با ده ها چالش فرهنگی، اجتماعی، اقتصـــــادی و 

سیاسی مواجه  است، تا بدان پایه که  بعضـــــی از این چالش ها در 

آستان هی تبدیل به یک بحران جدی قرار گرفته اند. 

انتخاب آقای حســــن روحانی به عنوان ریاست جمهوری و اتکاء 

ایشـــان به آرای اکثریت رای دهندگان، اکنون این امکان را فراهم 

آورده است تا ایشـــــان و تیم اجرایی دولت با جدیتی بیش از پیش 

چال شهای موجود در کشــــــور را شناسایی کنند و در جهت رفع 

آ نها اقدام نمایند.

ماهنامه کارایی،  با شـناسـایی فهرســتی از مهمترین چال شهای 

پیش روی دولت دوازدهم در حوزه های مختلف، نظرات اسـاتید و 

صاحبان اندیشــه را در خصــوص هر کدام از چال شها جویا شده و 

این نظــرات را بازتاب مــی دهد. اگــرچه  تبیین چالش ها و ارائه ی 

تحلیل ها، فی نفســـــه امکان رهایی از چالش ها را ممکن نخواهد 

ســـــاخت و برای رفع چالش ها وجود راه حل های مبتنی بر برنامه 

های واقع گرایانه و عمل گرایانه ضــرورت دارد، اما طرح این چالش 

ِها از سـوی فعالین جامع هی مدنی و رســانه ها زمینه را برای جلب 
ِتوجه هر چه بی شتر دولتمردان و برطرف نمودن این معضـــــالت 

فراهم تر می نماید.

این چالش ها، که پی شتر هم طی سـه شــماره در ماهنامه کارایی به 

چاپ رسـید هاند، هم اکنون در قالب یک ویژه نامه الکترونیکی در 

دسـترس عالقه مندان، سـیاسـ تگذاران و دسـت اندرکاران قرار 

گرفته است.

بیست چالش مهم 

اقتصادی 
 دولت دوازدهم
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ماهنامه اقتصادی کارایی

 20 چالش مهم اقتصادی دولت دوازدهم

چه  جوامع  تمام  نمی   شناسد.  جامعه  فقر   .1
چه  و  توسعه   یافته  چه  مانده،  عقب  چه  و  پیشرفته 
توسعه   نیافته، با این معضل اجتماعی دست و پنجه 
نرم می   کنند؛ فقط در کمیت و کیفیت فرق دارند. 
از  امر فردی فرض کرد.  نباید یک  را  هم   چنین فقر 
منظر جامعه   شناسی، فقر یک امر اجتماعی است و 
محصول شکل خاصی از ساختارهاست. ساختارهای 
به  باعث  که  هستند  اجتماعی    اقتصادی    سیاسی 
وجود آمدن فقر می   شوند. از این نقطه نظر، فقر یک 
مسأله اجتماعی به شمار می   آید. مسأله اجتماعی به 
شرایطی اطالق می   شود که اشتباه، مشکل   زا، شایع 

و قابل   تغییر باشد.
منظور  است،  اشتباه  فقر  وجود  می   گوییم  وقتی 
مسأله  این  باشد.  داشته  وجود  نباید  که  است  این 
عمومی  افکار  می   شود.  عمومی  افکار  به  مربوط 
تشخیص می   دهد که چه چیزی اشتباه است و چه 
چیزی اشتباه نیست. در افکار عمومی ادارات سالم، 
امکانات، مسأله  دارای  مدارس  و  خانواده   های شاد 
همگی  موارد  این   گونه  که  چرا  نیستند؛  اجتماعی 
امور بایسته و مثبت می    باشند. اما دزدی، اختالس، 
نباید  و  می   آیند  حساب  به  منفی  امور  فقر  و  رشوه 
وجود داشته باشند. عالوه بر منفی بودن فقر در افکار 
عمومی، فقر مشکل   زا نیز هست. این پدیده هنگامی 
که تداوم پیدا می   کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می   شود، به صورت یک فرهنگ درآمده و مانع هرگونه 
توسعه پایدار می   شود. در سنت دینی ما به مشکل   زا 
بودن فقر، فراوان اشاره شده است. فقر آرامش را بر هم 
می   زند، استعدادها را می   خشکاند، خفت و خواری به 
بار می   آورد و موجب تحقیر می   شود، باعث می   شود 
سخن انسان شنیده نشود، موجب می   شود انسان 
حتی در شهر خودش غریب باشد، انسان را بداخالق 
می   کند، موجب نومیدی می   شود، ارزش و اعتبار و 

احترام را زایل می   کند و باعث بدنامی می   شود.
فقر  میزان  می   دهد  نشان  ارقام  و  آمار  هم   چنین، 
در ایران بسیار باالست. بنا بر نظر پرویز فتاح، رئیس 
کمیته امداد »اگر حداقل حقوق سال 1395را ۸۱۲ 
هزار تومان در نظر بگیریم می توان گفت براساس آن 
۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. 
این در حالی است که برخی حداقل حقوق را یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر می گیرند که در آن 

صورت تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهد شد«.
می   باشد.  رفع  قابل  فقر،  این   که  دیگر  مهم  نکته 
یعنی این چنین نیست که وجود فقر و محرومیت 
اجتناب   ناپذیر باشد. فقر و محرومیت همیشه معلول 
یک   سری شرایط اجتماعی    سیاسی    اقتصادی است 
تقلیل  قابل  این   که  حداقل  می   باشد.  رفع  قابل  که 
می   باشد. همان چیزی که در کشورهایی مثل سوئد 

صورت گرفته است.
2. یکی از کاستی   های مباحث مربوط به فقر این 
است که به این مقوله از منظر حق کم   تر تأکید می   شود. 
به این معنا که هیچ   کس شایسته فقر و محرومیت 
حق  یک  محرومیت  و  فقر  بدون  زندگی  نیست. 
همگانی است؛ چندان   که می   توان آن را »حق غنی 
شدن« نامید. در ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
چنین ذکر شده است: »هر انسانی سزاوار یک زندگی 
با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه 
خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، 
اجتماعی  و خدمات  پزشکی  مراقبت های  مسکن، 
ضروری است«. از دیگر سو، این وظیفه دولت است 
که فقرا و نیازمندان را یاری رساند و آن ها را از وضعیت 
فقر و محرومیت برهاند. به دلیل این   که مهم   ترین منابع 
ثروت مثل نفت و گاز و معادن      مستقیم یا غیرمستقیم     
در اختیار دولت می   باشد. در جمهوری اسالمی ایران 
بخشی از این منابع که در اختیار دولت است در سند 
بودجه ملی منعکس می   شود. نفت و گاز و فرآورده های 
از  حاصل  درآمدهای  مالیاتی،  درآمدهای  نفتی، 
مالکیت دولت )مانند حق دولت در معادن، سود سهام 
شرکت های دولتی و...(، منابع حاصل از فروش اوراق 
مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 
و... بخشی از این ثروت عظیمی است که در اختیار 
دولت است. دولت وظیفه دارد با استفاده از این منابع 
و محرومیت  فقر  از  را  فقیران  و  نیازمندان  درآمدی، 
موظف  را  دولت  اساسی  قانون  سوم  اصل  برهاند. 
ساخته است همه امکانات خود را به کار بگیرد و رفع 
فقر کند؛ هم   چنین در اصل چهل و سوم بر ریشه کن 
کردن فقر و محرومیت تصریح شده است. این وظیفه 
دولت، در مورد کسانی که دچار فقر مطلق هستند، 
جای هیچ   گونه بحثی ندارد. نسبت دولت و کسانی که 
دچار فقر مطلق هستند، مثل نسبت پدر و فرزند صغیر 
می   باشد! همان   طور که پدر نمی   تواند در قبال فرزند 
صغیر از خود رفع تکلیف کند، دولت نیز نمی   تواند در 
قبال کسانی که دچار فقر مطلق هستند از خود رفع 

مسئولیت کند.

3. در مورد علل فقر، بحث   های فراوان شده است. 
ضریب باروری، اندازه خانواده، وضعیت شهرنشینی، 
میزان سرمایه   گذاری خانواده و دولت در امور آموزشی 
صنعتی  روند  تورم،  اقتصادی،  رشد  بهداشتی،  و 
ثروت  و  درآمد  توزیع  دستمزدها،  وضعیت  شدن، 
بخشی از این علل می   باشند. می   توان ادعا کرد که 
در چهار دهه بعد از انقالب 1357، همه این علت   ها، 
طی یک   سری قوانین، برنامه   ها، خط   مشی   ها پیگیری 
شده   اند تا بلکه فقر و محرومیت در این کشور ریشه   َکن 
شود. اما با وجود برنامه   های فقرزدایی در ایران و با 
طی  کشور  توسعه  برنامه  در  که  تالش   هایی  وجود 
سال   های بعد از انقالب اسالمی انجام شده، ادبیات 
است  آن  از  حاکی  فقر  رسمی  حتی  و  غیررسمی 
که در خوش   بینانه   ترین حالت اگر فقر افزایش پیدا 
نکرده   باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است. به قول 
حسین راغفر، فقر جلوی چشمان ما، هر روز و هر 

لحظه رژه می   رود«.
اساسی،  قانون  ایران،  در  حاکمیت  ایدئولوژی 
محور  عدالت  همگی  دولت  برنامه   های  و  طرح   ها 
هستند. هم   چنین گروه   ها و جریان   های غیردولتی 
بسیاری هستند که به طور جدی عدالت و برابری را 
پیگیری می   کنند. اما چرا این سرمایه   های اجتماعی 
عدالت محور، به نتیجه نمی   رسد و ما هنوز شاهد رژه 

فقر در جامعه هستیم؟ 
بی   اثر  را  محور  عدالت  تالش   های  ایران  در  آن   چه 
ساختار  در  فساد  می   باشد.  فساد  وجود  می   کند 
فرار  ارتشاء،  اختالس،  قالب  در  ایران  اقتصادی 
قابل  وضوح  به   ... و  پول   شویی  قاچاق،  مالیاتی، 
مشاهده است. به طوری   که طبق نظر رسمی مرکز 
ایران  کشور  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش   های 
از نظر شاخص ادراک فساد حول و حوش میانگین 
متمادی  های  سال  طی  و  دارد  نوسان  مشخصی 

هم    چنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
فساد اصل تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج 
می   کند و اولویت اساسی در طرح   های ملی را به دست 
فراموشی می   سپارد، و فعالیت   هایی اولویت می   یابند 
سازگاری  فاسد  متصدیان  نامشروع  منافع  با  که 
داشته باشد. مقابله با فساد به قدری مهم است که 
است  شده  مشخص  انجام   گرفته  پژوهش   های  طی 
که در کل، 90 درصد کشورهایی که برنامه فقرزدایی 
را به طور کامل اجرا می    کنند مقابله با فساد را نیز در 

استراتژی خود دارند. 
باری، فساد اجازه نمی   دهد »رفع فقر« حاصل شود.

فقر و محرومیت

۱

حبیب الله آقامحمدی 

پژوهشگر علوم اجتامعی
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به نظر می رسد که مفهوم بورورکراسی با مفهوم دولِت 
مدرن، قرین و هم زاد باشد؛ اگرچه پیشینه ی اداره امور 
جمعی توسط قدرت متمرکز، قدمتی به اندازه ی تاریخ 

تمدن بشر دارد. 
کامل  طور  به  بوروکراسی  واژه ی  پیدایش  منبِع 
مشخص نیست و همانند مفهوم این کلمه ابهاماتی در 
آن وجود دارد. در برخی متون آمده است که این واژه 
نخستین بار در قرن هجدهم به وسیله ی وزیر بازرگانی 
فرانسه در مفهوم فعالیت های دولتی به کار برده شد. 
به نظر می رسد ابهامات و سوگیری های مختلفی که در 
زمینه ی مفهوم این واژه وجود دارد، به دلیل تفاوت های 
موجود در رویکرِد توصیف آن و نقصان هایی است که 
در تعیین رویکرِد مناسب برای تعریف دقیق این واژه 
و  بوروکراسی  اصلی  ویژگی  هرحال،  به  دارد.  وجود 
سازمان های بوروکراتیک، وجود سلسله مراتب دقیق 
و همین طور، تقسیم کار معین و متمایز و شایستگی و 

صالحیت است. 
اگرچه نظام بوروکراتیک و مدیریت دولتی در ایران 
هم، قدمت بسیاری دارد، اما، ایجاد سیستم اداری 
به طور مشخص، به دوره ی امپراطوری هخامنشی، 
این  ساسانی  امپراطوری  آن،  از  پس  و  بازمی گردد 
دیوان ساالری را توسعه داد. در دوره ی معاصر و در عصر 
پهلوِی دوم، بوروکراسی و نظام مدیریت دولتی وظیفه ی 
حفاظت از سیستم را بر عهده داشت و بازیگر کلیدی 
این بوروکراسی شخص شاه بود. اگرچه جهت گیری 
کلی نظام سیاسی ایران در در رژیم پهلوی، مورد تأیید 
عامه ی مردم نبود و از این منظر نقدهایی بر آن وارد 
است، اما در نهایت اکثریت محققین علوم مدیریت 
و سیاست گذاری عقیده دارند که نظام اداری ایران، 
پیش از انقالب، واجد کارایی بود و در آن یک پارچگی 
وجود داشت. از این منظر، بوروکراسی تحقق یافته 
بود. پس از پیروزی انقالب، ساختارهای بوروکراتیک 
رژیم قبلی تقریبًا به طور کامل کنار گذاشته شد. تلقی 
عمومی این بود که چون رژیم سابق و نظام سیاسی آن 
رژیم و بالطبع بوروکراسی حاکم بر نهادهای عمومِی 
آن، دچار فساد ایدئولوژیک و در خدمت منافع نظام 
سلطه بودند، می بایست طرحی نو درانداخت و این 
نظام سیاسی فاسد را با ساختارهایی مبتنی بر ارزش ها 

و آرمان های انقالب اسالمی جایگزین نمود. 
به طور کلی نظام اداری و دیوان ساالری ایران، به ویژه 
پس از پیروزی انقالب از دو منظر مورد انتقاد جدی قرار 
گرفته است. از یک طرف، عامه ی مردم انتقاداتی بر 
نحوه عملکرد و کارایی سازمان های عمومی دولتی 

وارد می کنند و از سوی دیگر، این مسئوالن سیاسی و 
مدیران عالی کشور بوده اند که نظام بورکراتیک کشور 
و  کارایی  این که  بالطبع،  داده اند.  قرار  نقد  مورد  را 
اثربخشی نظام بوروکراتیک از منظر عامه ی مردم مورد 
ارزیابی قرار گیرد، نتیجه ی متفاوتی با زمانی خواهد 
داشت که این نظام از منظر متخصصین و مجریان امور 
سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار گیرد. عامه ی مردم 
بر مبنای نیازها و تقاضاهایی که از نظام اداره ی دولتی 
می    پردازند.  قضاوت  به  آن  مورد  در  دارند،  ایران  در 
است  قادر  میزان  چه  تا  موجود  بوروکراسی  این که 
نیازهای آنان را مرتفع نماید. در چشم مجریان این نظام 
و هم چنین متخصصین اما، بوروکراسی ابزاری است 
که می توان آن را در مسیر تسهیل کننده و درست یا در 
مسیر بازدارنده و نادرست مورد استفاده قرار دارد. در 
این منظر، آن چه اهمیت دارد، رسیدن به هدف است.
تردیدی نیست که تمام دولت های پایدار و باثبات 
و  اجرایی  بازوهای  دارای  امروز،  مدرن  جهان  در 
واجد  که  هستند  عمومی  خدمات  سازمان های 
نوعی  بنابراین،  می باشند.  بوروکراتیک  ویژگی های 
سازمان وسیع بوروکراتیک جهت افزایش کارایی دولت 
مشخص،  مراتب  سلسله  دارای  که  است  نیاز  مورد 
و تدوین معیارهای  بر مبنای وظیفه  تخصص گرایی 

مبتنی بر شایستگی جهت عضویت در آن است. 
به طور خالصه، می توان گفت که بوروکراسی از یک 
از  و  است  امور  به  بخشیدن  رسمیت  درصدد  طرف 
طرف دیگر، سودای تمرکزگرا کردن ساختار مدیریتی 
را در سر دارد. با این تفاسیر، بوروکراسی می    تواند هم 
کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد؛ 
بوروکراسی  کارکردهای  برای  می توان  که  طوری  به 
طیفی تصور کرد که یک سِر آن توانمندسازی و سِر 
دیگِر آن بازدارندگی است. برخی نظریه پردازان علوم 
بوروکراسی  عمده ی  کارکرد  دو  ترکیب  با  مدیریت، 
یعنی رسمیت بخشی و تمرکزگرایی، چهار نوع ترکیب 
بوروکراسی  توانمند،  بوروکراسی  عناوین  تحت  را 
بوروکراسی  و  مراتبی  سلسله  بوروکراسی  بازدارنده، 
وابسته به قوانین مورد شناسایی قرار داده اند. اگرچه 
ممکن است هر یک از سازمان های خدمات عمومی 
و دولتی، واجد یکی از ترکیبات فوق بوده باشند، اما 
به نظر می رسد در نهایت بورکراسی دولتی در ایران را 

بتوان با یکی از این ترکیب ها مورد شناسایی قرار داد.
در نهایت، بوروکراسی در واقع به مثابه ی نقطه    ای 
است که مردم را با بدنه ی سیاسی در کشور مرتبط 
بدنه  این  با  مردم  ارتباط  نوع  رو،  این  از  می نماید؛ 

و  تعیین کننده  دارند،  ارتباط  این  از  که  تلقی ای  و 
پاسخ گویی  و  برای کیفیت خدمت    رسانی  شاخصی 

نظام سیاسی در قبال مردم است. 
از ابتدای انقالب تاکنون، حرکت های گوناگونی برای 
تغییر در دستگاه اداری و بوروکراتیک کشور انجام شده 
نظام  نقصان های  خصوص  در  که  استداللی  است. 
بوروکراتیک در ایران می شود، این است که ما به عنوان 
یک کشور در حال توسعه، هم موفق به تعریف یک 
نظام بوروکراتیِک کارآمد نشده ایم و نتوانسته ایم چنین 
نظامی رابه مرحله ی تکامل برسانیم. بنابراین، نظام 
بوروکراتیِک موجود، نظام ناقصی است که کارآمدی 
مناسبی ندارد و هم در خالل مسیر دچار انحرافاتی 
شده ایم. در این میان، مجموعه ای از عوامل بیرونی و 
درونی نقش ایفاء کرده اند. اگرچه بوروکراسی هایی که 
در اوایل انقالب شکل گرفتند، به دلیل این که تعصب 
خاصی نسبت به ساختارهای خود نداشتند و هدف 
را در اولویت قرار دادند، بوروکراسی های بسیار کارآمد 
و اثربخشی بودند؛ اما پس از آن و با توجه به تغییرات 
در  جمعی  حیات  و  سیاسی  صحنه  در  آمده  پیش 
کشور، این مسأله با چالش های جدی مواجه شد. به 
طوری که هم اکنون یکی از چالش های جدی پیش 
روی مدیران و مسئولین و به ویژه دست اندرکاران دولت 
جدید، رفع و رجوع مسائل و چالش هایی است که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم با نظام اداری و بوروکراسی 

موجود در کشور ارتباط می یابند.
عدم قانون گرایی و قانون مداری، بحران اقتدار، عدم 
نشده  تعریف  روابط  اولویت  و  اداری  ضوابط  رعایت 
و خارج از چارچوب بر ضوابط، از جمله عمده ترین 
نقصان و مشکالتی هستند که گریبان گیر نظام اداری 

ماست.
در نهایت، با این که نمی توان چشم بر نقصان ها و 
سوء کارکردهای نظام بوروکراتیک در ایران بست، اما 
به هر حال، همین بوروکراسی هم مزایایی دارد که 
عدم استفاده از آن غیرعقالنی و منجر به پیچیده تر 
شدن مشکالت و نارسایی خواهد شد. به رسمیت 
شناختن هر چه بیش تر این ساختارها و عزم و اراده 
موجود  تدریج  به  نقصان ها،  رفع  جهت  در  جدی 
نظام  کارایی  ارتقای  و  افزایش  و  اوضاع  بهترشدن 
اداره ی عمومی در ایران خواهد شد. بدین ترتیب، 
یکی از جدی ترین مواردی که الزم است دولت ِجدید 
برداشتن  گام  بپردازد،  بدان  موفقیت  حصول  برای 
در جهت رفع کاستی های این نظام و حل و فصل 

تعارضات درون آن است. 

نظام اداری و بوروکراسی بازدارنده
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میان  در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  قاچاق، 
دعواهای  موضوع  و  سیاسی  مختلف  گروه های 
که، جدیت  به طوری  است.  بوده  ایران  در  جناحی 
مسأله ی قاچاق و نقش و تأثیر آن در اقتصاد به طور 
مکرر در مناظرات میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
طرح شد. طرح این مسأله از جانب شرکت کنندگان 
مناظره آن قدر جّدی بود که نوع نگاه و شیوه ی طرح 
و  متفاوت  کاماًل  مواضع  به  منجر  قاچاق،  مسأله ی 
متمایزی میان آن ها شد. اگرچه به طور کلی و در میان 
ناظران و فعالین اقتصادی نوع نگاه به مسأله قاچاق 
کاال از دریچه های متفاوتی صورت می گیرد، اما این 
واقعیت قابل انکار نیست که براساس اظهارنظرهای 
جابجایی  از  قاچاقچیان  سالیانه  »درآمد  رسمی 
کاالهای قاچاق در ایران، معادل بودجه عمرانی ۲ سال 
کشور است که از پیامدهای این قاچاق گسترده کاال، 
حذف نزدیک به ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور 
است«. با وجود غیرقابل انکار بودن این پدیده و ابعاد 
آن اما، بر سر دالیل وجود این پدیده اتفاق نظر وجود 
قاچاق  پدیده ی  وجود  صاحب نظران،  برخی  ندارد. 
در کشور و گستردگی ابعاد آن را به ناکارآمدی تولید 
در کشور و کیفیت پایین کاالی تولید شده در داخل 
نسبت می دهند؛ بدین ترتیب تا زمانی که کاالهایی که 
در داخل با کیفیت نامطلوب تولید می شوند و مشابه 
خارجی آن ها قابلیت انتقال قاچاقی دارد، پس ورود 
گسترده ی کاالی قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی 
کشور امری غیرمنتظره نیست. اما، در طرف دیگر، 
ناظران و صاحب    نظرانی وجود دارند که مسأله قاچاق 
را در سطحی فراتر از مسائل مرتبط با تولید و کیفیت 
ارزیابی می کنند و پیوند شبکه های قاچاق با کانون 
های قدرت را در مرکز توجه خود قرار می    دهند. این 
عده در تأیید نظر خود به این مسأله استناد می کنند که 
براساس گزارش های دریافتی از دستگاه ها و نهادهای 
نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق، از طریق مبادی 
رسمی کشور انجام می گیرد. قاچاق کاال در این سطح، 
در واقع توسط نیروهای ذی نفود در نظام تصمیم گیری 
کشور و به واسطه ی صدور مجوزهای خاص واردات، 
دالیل  می گیرد.  صورت  انحصارطلبی  و  رانت 

ساختاری تری که برای وجود پدیده ی قاچاق در کشور 
رانت خواری محافل  و  دولتی  اقتصاد  ارائه می شود، 
نظارت  امکان  نبودن  و هم چنین،  به قدرت  نزدیک 

مستقل جامعه و رسانه ها را مورد توجه قرار می دهند.
 از دالیل دیگری که در این زمینه طرح می گردد، 
هزینه قابل توجه واردات و صادرات از طریق کانال های 
رسمی نسبت به ورود آن از مبادی غیررسمی است. 
به بیان دیگر، سادگی قاچاق و سخت بودن واردات 
قانونی کاال و این که به صرفه نیست که حتی اگر کاالیی 
مشکل دار نیست، از راه قانونی وارد کشور شود. چرا که 
هزینه های  ذیربط،  رسمی  نهادهای  برآورد  براساس 
صادرات و واردات قانونی 17 درصد اما همین هزینه ها 
طرفی،  از  است.  درصد  قاچاق 4/6  کاالهای  برای 
به کشور هم کار  میزان دقیق ورود کاالهای قاچاق 
راحتی نیست و در برخی موارد صرفًا کشفیات کاالی 
قاچاق، برای تعیین مقدار و حجم ورود و خروج این 
نوع کاال به کشور مورد استفاده قرار می گیرد که البته 
صاحب نظران اقتصادی این کار را »امری غیرعلمی و 

غیرمنطقی« تلقی می    کنند.
به هر روی، دامنه ی این مسأله آن قدر گسترده است 
که نهادهای مختلفی از گمرک گرفته تا بانک مرکزی 
را در بر می گیرد. آن چه مسّلم است، مسأله ی قاچاق، 
پدیده ی ساده ای نیست و دامنه تأثیرات گسترده ای 
دارد. همین مسأله که میزان قاچاق کاال در سی سال 
و  دامنه  است،  شده  برابر  حدود 16  ایران  در  أخیر 
جّدیت این پدیده را نشان می    دهد و از این رو، نیازمند 
تدقیق بیشتر در خصوص علل و عوامل وقوع آن، آثار و 

تبعات آن و راه های پیش گیری از آن است.
آن چه مسّلم است، وجود این حجم عظیم از قاچاق 
در کشور نشان دهنده نقص ها و نارسایی های جدی 
و عمده ی سیستمی و نهادی است. به ویژه با وجود 
تأکیدی که در طی سال های أخیر روی مقاوم سازی 
اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی و محور قرارگرفتن 
موضوع اشتغال، تولید می گردد، می بایست چاره ای 
در  شود.  اندیشیده  معضل  این  حل  برای  اساسی 
همین راستا، به نظر نمی رسد که راه حل هایی مانند 
فشار بر ساکنان نواحی مرزی ایران و توقیف کاالهای 

آن ها در مبادی ورودی و تعیین جریمه های سنگین، 
تنها پاک کردن صورت مسأله است و در بلندمدت نه 

راه گشا خواهد بود و نه چاره ساز. 
با این تفاسیر، به نظر می رسد یکی از اولویت های 
اساسی و چالش های بسیار جّدی که دولت دوازدهم 
دقیق،  بررسی  روبروست،  آن  با  اقتصاد  حوزه ی  در 
شفاف و منصفانه ابعاد کلی پدیده قاچاق کاال و ارائه 
راه کارهایی برای کم کردن دامنه این پدیده و مبارزه با 

آن است. 
تا حدود  با کمک و همکاری هر سه قوه  امر  این 
نقش  البته  مجریه  قوه  است.  تحقق  قابل  زیادی 
»ستاد  که  طوری  به  دارد؛  زمینه  این  در  پررنگی 
زیرمجموعه ی  ارز«  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
عنوان  با  آن  ریاست  و  است  ریاست جمهوری  نهاد 
نماینده ی ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب می شود. این ستاد 
در پی صدور فرمان مقام رهبری برای مبارزه با قاچاق 
و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شده 
است. از طرفی، چنان چه قوه مقّننه، قوانین موجود 
با هدف شفافیت هر چه بیش تر و  را  این زمینه  در 
قابلیت اجرایی و عملی شدن، مورد بازنویسی قرار 
از  قانونی در عرصه های مختلف،  و خالءهای  دهد 
بانکی  نظام  زمینه  در  نیاز  مورد  قانونی  اصالحات 
گرفته تا بازبینی های مرتبط با قوانین گمرکی مرتبط با 
این پدیده را مورد توجه جدی قرار دهد، بخش بزرگی 
از مشکالت مربوط به این پدیده قابل رفع و رجوع 
خواهد بود. هم چنین، نقش قوه قضائیه هم با توجه 
به بازوهای اجرائی خود از جمله سازمان بازرسی کل 
کشور در برخورد با متخلفان در این حوزه نقش بسیار 

پررنگی ایفاء می کند. 
با این تفاسیر، دولت دوازدهم کار دشواری هم در 
زمینه هموار نمودن مسیر پرسنگالخی دارد که برای 
رسیدن به یک دیدگاه مشترک در زمینه ابعاد، دالیل، 
آثار و تبعات پدیده ی قاچاق کاال در میان مسئولین 
سه قوه و هم چنین سایر نهادهای ذیربط از جمله اتاق 
بازرگانی و فعالین حوزه ی تولید و هم چنین فعالین 

بخش خصوصی می بایست آن را بپیماید.

فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
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مقّدمه و بیان مسأله 
در جامعه   ی انسانی، مزایایی وجود دارد که همه 
آن   ها  به دنبال کسب  ناخواه  و  افراد جامعه خواه 
اجتماعی  مزایایی  عنوان  به  آن   ها  از  که  هستند 
مزیت  سه  در  می توان  را  مزایا  این  می شود.  یاد 
در  کرد.  خالصه  )دانش(  پرستیژ  و  ثروت  قدرت، 
این   گونه مزایای  افراد  از  از جوامع، بعضی  برخی 
خود  انحصار  در  ناعادالنه  طور  به  را  اجتماعی 
می   گیرند و به این ترتیب، موجب فساد در جامعه 
می شوند. از مصادیق این فسادها در زمینه مزیت 
بر  نصب  و  عزل  چون  مواردی  به  می توان  قدرت 
به  احزاب  مالی  تأمین  شخصی  ،  روابط  مبنای 
شیوه های غیرقانونی )فساد انتخاباتی(، تقلب در 
امور قضایی و  آراء، مداخله در  یا خرید  انتخابات 
قانون گذاری  ، تجارت نفوذ )سوء استفاده از نفوذ( 
زمینه  در   . و...  دولتی  مناصب  دارندگان  توسط 
رفیق  چون  مواردی  به  می توان  هم  ثروت  مزیت 
غیررقابتی،  شکل  به  امتیازها  سپردن  در  بازی 
در  جبران  انتظار  با  پارتی بازی  خویشاوندگرایی، 
آینده، ویژه خواری، رانت خواری، ارتشا و اختالس، 
ثروت اندوزی غیرقانونی، پول شویی، کاله برداری، 

جابه جایی اعتبارات، فرار مالیاتی و... اشاره کرد.
با توجه به مصادیقی که از فساد در باال به آن   ها 
»سوء  می توان  کلی  طور  به  را  فساد  شد،  اشاره 
استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد 
همان  یا  عمومی  منابع  این  دانست.  خصوصی« 
به دو منبع مهم قدرت و ثروت  مزایای اجتماعی 
اشاره دارد که توزیع ناعادالنه و غیرقانونی آنها به 
به  نهایتًا  و  اقتصادی  و  سیاسی  نوع  دو  در  فساد 

فساد کل سیستم منجر می شود.

فساد را زمانی می توان سیستمی نامید که اواًل 
یکی  چنان   که  سازد.  متأثر  سیستم  را  اجزای  کل 
از متفکرین به نام هربرت ورلین  ، فساد اتفاقی را 
و فساد سیستمی  فوتبال  بازی  در  انجام خطا  به 
تشبیه  فوتبال  بازی  در  به خشونت  را  نظام مند  یا 
با  توان  می  را  اولی  که،  طوری  به  است.  نموده 
تغییر  بازی  دومی،  در  اما  کرد،  کنترل  جریمه، 
ثانیًا  بازی تبدیل می شود.  ماهیت داده و به ضد 
فساد سیستمی، حتی با تغییر افراد هم حل نشده 
و از بین نمی رود. ثالثًا فساد سیستمی، ریشه در 
گذشته   ی یک جامعه داشته و صرفًا مربوط به زمان 
فعلی نیست. مثاًل این   که ادعا شود فساد سیستمی 
در ایران پدیده ای مربوط به بعد از انقالب اسالمی 
فساد    گردید،  بیان  آن   چه  به  توجه  با  است. 
بسیاری  سیاسِی  و  اجتماعی  حیات  سیستمی، 
از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و در 
جامعه آثار زیان   بار زیادی به بار می آورد از جمله: 
یافتن  شیوع  شایسته ساالری،  اصل  شدن  زایل 
بی اعتمادی اجتماعی، انحصارگرایی و غیررقابتی 
شدن امور، گسترده و عمیق تر شدن نابرابری   ها، 
تولید  و  کارایی  بحران  مشروعیت،  بحران  فقر، 
مجدد فساد. بنابراین، نوشته   ی حاضر سعی دارد 
در این ارتباط به دو سوال اساسی پاسخ دهد که: 
اواًل، عامل اساسی بروز فساد سیستمی چه چیز 
را  سیستمی  فساد  می توان  چگونه  ثانیًا،  است؟ 

بی اثر کرده و یا از بین برد؟
تحلیل مسأله

رویکرد  باید  ابتدا  فوق،  سؤاالت  به  پاسخ  برای 
گردد.  مشخص  مسأله  تحلیل  سطح  و  نظری 
قرار  بررسی  مورد  سطح  سه  در  می توان  را  فساد 
داد: سطح کالن، میانی و خرد. در هر یک از این 
سطوح نیز می توان از نظریه خاصی برای تحلیل 
مسأله ای  خرد،  سطح  در  فساد  برد.  بهره  فساد 

در  که  می شود  محسوب  حقوقی    روان   شناختی 
آن بر روی کارگزاران و افراد تأکید می شود. یعنی 
و  مفسد  افراد  یافتن  دنبال  به  حقوقی،  جنبه  از 
آن   ها برخورد کرده،  با  بوده و سعی دارد  متخلف 
آن   ها را به مجازات برساند و به این ترتیب، جلوی 
که  داشت  توجه  باید  اما،  بگیرد.  را  ممکن  فساد 
این   گونه عاملین فساد، خود معلول عامل دیگری 
نتیجه،  در  و  هستند  طولی  مراتب  سلسه  در 
دل  فساد  محو  به  رویکردی  چنین  با  نمی توان 
خوش کرد. در این سطح، می توان از نظریه های 
منطق  نظریه های  و  اخالقی     تربیتی  کالسیک 

فردی برای تبیین فساد بهره برد. 
فساد در سطح میانی نیز مسأله ای سازمانی به 
شمار می آید که در آن بر سازمان   ها و نهادها تأکید 
شده و سعی می گردد علل و عوامل فساد در درون 
و  نهادی  نظریه  از  استفاده  با  نهاد  یا  و  سازمان 

اداری مورد کاوش قرار گیرد. 
مسأله ای  کالن،  سطح  در  فساد  نهایتًا 
بر  آن  در  که  می شود  محسوب  جامعه شناختی 
می گردد.  تأکید  ساختاری  زمینه های  و  عوامل 
و  کالن  سطح  در  نیز  نوشته  این  در  فساد  بحث 
ساختاری مورد توجه است. چرا که فرض بر این 
جاری  ساختار  و  سیستم  کل  در  فساد  که  است 
بوده و بر آن حاکم است و به همین جهت نیز فساد 
فساد  تحلیل  برای  می شود.  خوانده  سیستمی 
سیاسی،  نظریه های  از  می توان  کالن،  سطح  در 
و  بحران ها  و  توسعه نیافتگی  نظریه  اقتصادی، 
کرد.  استفاده  فساد  و  توسعه  همبستگی  نظریه 
خرد  سطوح  در  فساد  که  داشت  توجه  باید  البته 
و  باال  سطح  در  فساد  به  زیادی  حد  تا  میانی،  و 
کالن بستگی دارد. به این معنی که وقتی مقامات 
درآمدهای  به  دستیابی  برای  فاسد  عالی رتبه   ی  
ناشی از فساد از یک طرف به کمک مدیران خرد 

فساد  سیستمی

۴

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 



ماهنامه اقتصادی کارایی

۵ 20 چالش مهم اقتصادی دولت دوازدهم

و میانی نیازمندند و از طرف دیگر،   ناچارند برای 
حسابرسی  نهادهای  خود،  فسادهای  پوشاندن 
و  مطبوعات  بازرسی  ،  سازمان های  نظارتی  ،  و 

دستگاه های قضایی را تضعیف کنند.
با توجه به مطالب فوق، رویکرد نظری این نوشته 
در سطح کالن و جامعه   شناختی بوده و با نظریه 
سیستمی پارسونز سعی در تحلیل چرایی زایش و 
شیوع فساد سیستمی دارد و در نهایت، به دنبال 

یافتن راه چاره ای برای درمان آن می باشد.
سیستم یا نظام اجتماعی بنا به نظریه پارسونز، 
خرده نظام  چهار  از  آمریکایی  جامعه    شناس 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل 
شده است. هر یک از این خرده نظام ها ، وظایف یا 
کارکردهای خاصی در ارتباط با سیستم به عهده 
دچار  ندهند،  انجام  خوب  را  آن   ها  اگر  که  دارند 
کژکارکرد شده، در نتیجه کل سیستم را با اختالل 
با  سیاسی  خرده نظام  می سازند.  مواجه  بحران  و 
خود  اصلی  کارکرد  »قدرت«  وسیله  از  استفاده 
یعنی »دست   یابی به اهداف« را در جامعه محقق 
از  استفاده  با  نیز  اقتصادی  خرده نظام  می سازد. 
یعنی  خود،  اصلی  کارکرد  پول«  یا  »ثروت  وسیله 
عملی  را  جامعه  بیرونی  محیط«  با  »سازگاری 
می کند. خرده نظام اجتماعی، کارکرد »یگانگی« 
و خرده نظام فرهنگی هم کارکرد »حفظ الگوها« را 

برعهده دارند. 
در  که  است  این  بر  نوشته  این  استدالل 
خرده نظام  اجتماعی،  خرده نظام   های  میان 
چرا  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سیاسی 
راه  از  را  جامعه  اهداف  به  دست   یابی  اواًل   که 
مجریه(  )قوه  اجرا  مقننه(،  قانون    گذاری)قوه 
ثانیًا،  می کند.  تعیین  قضاییه(  )قوه  قضاوت  و 
خرده نظام سیاسی با توزیع قدرت سروکار دارد و 
اگر قدرت و فرصت های مربوط به قدرت در جامعه 
به طور عادالنه و بر مبنای شایسته   ساالری توزیع 
نگردد و عده ای بخواهند به طور غیررقابتی آن را 
در انحصار خود درآورند؛ آنگاه همین نابرابری در 
قدرت موجب نابرابری در عرصه های دیگر زندگی 
آموزش،  ثروت،  در  نابرابری  جمله  از  اجتماعی 
خواهد  و...  رفاه  اجتماعی،  تأمین  بهداشت، 
خاص  عده ای  دست  در  قدرت  انحصار  شد. 
فضای  شدن  بسته  و  انسداد  می   گردد،  موجب 
انحصارگران  و  آید  وجود  به  جامعه  در  سیاسی 
امور  در  شفافیت  دیگران،  به  پاسخ   گویی  قدرت، 
این  به  و  نکنند  رعایت  را  رفتار  در  قانون مندی  و 
دولت،  به  بدبینی  عمومی،  بی اعتمادی  ترتیب 
کاهش رشد و سرمایه   گذاری و یأس و ناامیدی را در 
اگر خرده نظام  بنابراین،  جامعه حکم فرما سازند. 
سیاسی دچار فساد گردد، الجرم آثار منفی آن بر 
سایر خرده نظام ها  نیز نفوذ کرده، کل سیستم را با 
اینکه بدون  نتیجه  بحران مواجه خواهد ساخت. 
حمایت ساختار قدرت، فساد در مقیاس گسترده 

امکان پذیر نیست.
در جوامعی که تمامی و یا اکثر منابع و امکانات 
جامعه در اختیار دولت قرار دارد و قدرت دولت از 
قدرت شهروندان آن، یا به تعبیری از قدرت جامعه 
مدنی زیاد است، احتمال سوء استفاده از قدرت 
و یا فساد سیاسی بسیار زیاد است. همان   طورکه 
هابز معتقد بود قدرت مطلق به فساد مطلق منجر 
می گردد. در چنین جوامعی، همه امور جامعه به 
همین  لذا،  است.  متمرکز  دولت  دست  در  نوعی 
تمرکز قدرت باعث می شود تا تأثیر منفی اقدامات 

و عملکردهای دولت بر روی کل سیستم اجتماعی 
عنوان  به  قانعی راد  چنان   که  باشد.  زیاد  بسیار 
اقتصاد  در  می گوید:  باره  این  در  جامعه شناس، 
است  دولتی  آن  که %80  ایران  مانند  کشورهایی 
و دولت، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد، فساد 
نه  می   گیرد  شکل  دولتی  های  بخش  در  بیشتر 

خصوصی.
اقتصادی  از صاحب نظران  یکی  راغفر،  حسین 
االن،  تا  قاجاریه  دوره  اواخر  از  است  معتقد 
فروش  با  ملی  درآمدهای  مهم   ترین  و  اصلی ترین 
نفت تأمین می شود و درآمدهای نفتی اساسی ترین 
پایه ثروت ملی می باشد. تجربه صد سال گذشته 
همیشه  نفتی  درآمدهای  افزایش  می دهد  نشان 
با پیدایش هم   زمان رونق نسبی و ظاهری  همراه 
اقتصاد و فسادی مالیم بوده است. در واقع، شیوه 
انحصار  در  همواره  که  نفتی  درآمدهای  توزیع 
ساختار قدرت بوده، موجب رشد مالیم فساد در 
روند  این  اما،  است،  بوده  کشور  اقتصادی  نظام 
تغییر  ناگهانی  طور  به  دهم  و  نهم  دولت های  در 
نفتی   کشور  عظیم  درآمد  وجود  با  می کند؛  پیدا 
)رشد56% به نسبت کل درآمدهای نفتی کشور( 
در این دوره نه تنها رونق اقتصادی مشاهده نشد، 
بلکه با رکود و بحران های شدید اقتصادی مواجه 
شدیم و هم   زمان فسادی بسیار گسترده و بی سابقه 
در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت. لذا، یکی از 
شیوه  ایران،  در  فساد  شکل گیری  اصلی  عوامل 

توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت بوده است.
نیز  اصالح طلبان  تئوریسین  حجاریان،  سعید 
ایران  در  نفتی  اقتصاد  بودن  فسادزا  به  اشاره  با 
می گوید: نفت برای ایران پول مفت بوده  و باعث 
مثل  کشوری  در  اما،  است.  شده  فساد  ایجاد 
نبوده  این گونه  داشته،  نفت  ما  مانند  که  نروژ 
مبنای  بر  دو کشور  این  نظام سیاسی  زیرا  است. 
بوده  هم  از  متفاوت  دموکراسی  شاخصه های 
است. به همین جهت، معتقدم که فساد سیاسی 
بار  به  را  آن  و  داشته  اولویت  اقتصادی  فساد  بر 
نوع  بین  که  ادعا کرد  بنابراین، می توان  می   آورد. 
یک  در  سیستمی  فساد  میزان  و  سیاسی  نظام 
جامعه، رابطه و همبستگی معکوس وجود دارد. به 
این معنی که هر چه درجه دموکراسی یک نظام 
سیاسی پایین تر باشد، درجه فساد اداری و مالی 
چه  هر  برعکس،  و  می شود  زیادتر  نیز  جامعه  آن 
باشد،  باالتر  نظام سیاسی  درجه دموکراسی یک 
درجه فساد اداری و مالی آن جامعه کم تر می شود. 
برای اثبات این ادعا به رتبه بندی کشورها از نظر 
توسط  که  می گردد  اشاره  مالی  و  اداری  فساد 
سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵ انجام 
گرفته است. بر اساس این ارزیابی، کشور دانمارک 
از لحاظ وجود فساد اداری و مالی با شاخص ۹۱، 
سالم ترین کشور جهان و کره شمالی و سومالی با 
شاخص ۸، فاسدترین کشور جهان اعالم شده اند 
و در جایگاه 167 جهان قرار گرفته اند. هم   چنین، 
لحاظ  به  بریتانیا  و  آمریکا  ایاالت متحده  وضعیت 
شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا 
کشور  دهمین  جایگاه  به  شاخص۸۱  کسب  با 
سالم جهان و ایاالت متحده با کسب شاخص ۷۶ 
به جایگاه شانزدهم ارتقاء یافته است. ایران نیز در 
این جدول با کسب شاخص ۲۷ در رده 130 قرار 
دارد و با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، 
نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. 
در این ارزیابی، وضعیت وجود فساد در کشورهای 

حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت، در کشورهای 
حوزه آسیا– پاسیفیک رو به افزایش و در حوزه اروپا 

و آسیای مرکزی رو به کاهش ارزیابی شده است. 
بنابراین، به طور خالصه به دو سوال اساسی این 
نوشته چنین پاسخ داده شد که فساد سیستمی، 
بدون  ثروت  و  قدرت  انحصار  آمیزش  محصول 
پاسخ   گویی است. البته، در این میان نقش قدرت 
و یا همان نظام سیاسی بسیار پررنگ تر می باشد. 
چرا که بین نظام سیاسی غیردموکراتیک با فساد 
دارد.  وجود  مستقیم  همبستگی  سیستمی، 
در  پاسخ   گویی  عدم  به  قدرت  در  انحصارگرایی 
مقابل دیگران، عدم شفافیت و عدم رعایت قانون 
سیستم  ترتیب،  این  به  و  می انجامد  رفتار  در 
سازد.  می  بحران  و  اختالل  دچار  را  اجتماعی 
لذا، معادله فساد سیاسی به عنوان مبدأ و منشاء 
فساد سیستمی را می توان به این شکل بیان کرد: 
قدرت،  از  سوء استفاده  عالوه  به  »انحصارطلبی 
مساوی  عملکرد  شفافیِت  و  پاسخگویی  منهای 

است با فساد سیاسی«. 
اما مهم   ترین راه حل برای خنثی و یا از بین بردن 
اول،  درجه  در  جامعه،  یک  در  سیستمی  فساد 
دموکراسی  شاخص های  ارتقاء  و  سیاسی  توسعه 
آزادی های  تکثرگرایی،  انتخابات،  شیوه  چون 
مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است. 
شاخص های  لحاظ  به  که  کشورهایی  که  چرا 
معمواًل  برخوردارند،  باالیی  نمره  از  دموکراسی 
موجود  فساد  و  هستند  سیستمی  فساد  فاقد 
زمانی  لحاظ  به  و  کم  فراوانی،  لحاظ  به  آن   ها  در 
ادعا  این  بر  شاهدی  برای  است.  مقطعی  نیز 
سیاسی  نظام های  با  کشورهایی  به  می توان 
دموکراتیک واقع در حوزه اروپا، آمریکای شمالی، 
اما، کشورهایی که به  استرالیا و ژاپن اشاره کرد. 
پایینی  نمره  از  دموکراسی  شاخص های  لحاظ 
آن   ها  در  سیستمی  فساد  معمواًل  برخوردارند، 
راحتی  به  نیز  آن  بردن  بین  از  و  است  رایج  امری 
به  قدرت  انحصارگران  زیرا  نمی   باشد.  میسر 
نمی دهند  اجازه  قدرت  عادالنه  توزیع  به  آسانی 
و از راه   های مختلف چون ارعاب، تهدید، تلقین، 
حفظ  در  سعی  و...  ایدئولوژی سازی  تطمیع، 
ساختار موجود برای بهره مندی از قدرت متمرکز 
و منافع ناعادالنه خود دارند. بنابراین، دارندگان و 
عامالن قدرت متمرکز، تولیدکنندگان ساختارهای 
تنها  اما،  هستند.  غیردموکراتیک  و  استبدادی 
فساد  بازتولید  چرخه  این  می تواند  که  چیزی 
جامعه  افراد  همانا  کند،  متوقف  را  سیستمی 
جامعه  کارگزاران  و  عامالن  عنوان  به  که  هستند 
از  را  موجود  ناسالم  و  فاسد  ساختار  می توانند 
راه   های مسالمت آمیز و مدنی چون انتقاد، اعتراض 
مطلوب  و  سالم  وضعیت  به  مدنی  نافرمانی  و 
به  جدیدی  ساختار  ترتیب،  این  به  و  داده  تغییر 
امکان چنین امری در عصر جهانی  آورند.  وجود 
و  اطالعات  انفجار  با  خصوصًا  امروزی،  شده 
در  و  آگاهی ها  و  اطالعات  شفاف  و  آزاد  جریان 
به اطالعات  و آسان  سایه دسترسی نسبتًا سریع 
و  بین المللی  با  امروزی،  دنیای  در  است.  میّسر 
فرامرزی شدن اطالعات و به نوعی برابری نسبی 
کامل  کنترل  اطالعات،  به  دسترسی  در  همگان 
ایجاد  و  دولت    ملت ها  توسط  شهروندان  ذهنیت 
یک جامعه   ی توده ای از راه تزریق ایدئولوژی   های 
حاوی منافع فاسدانه و ناعادالنه یک عده خاص به 

سختی امکان پذیر شده است.
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ایران کشوری است که دارای توانمندی های قابل 
توجهی در حوزه ی گردشگری است؛ توانمندی هایی 
که نه تنها به واسطه ی جذابیت های تاریخی آن بلکه به 
تنوع فرهنگی و اقلیمی آن نیز مربوط می شود. ایران 
کشوری است چهارفصل با تنوع اقلیمی و جانوری، 
با کوه های بلند، کویرهای پهناور و جنگل هایی انبوه. 
ایران کشوری است با 2500 سال سابقه ی کشورداری 
آثار  مجموعه های  کهن ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  و 
تاریخی در جهان را داراست. مردمان این کشور نیز 
بسیار خون گرم، مهربان و مهمان نوازند. هر کسی به 
این لیسِت بلند باال، نگاهی بیندازد، ایران را جزء یکی 
داد.  خواهد  قرار  دنیا  در  گردشگری  اول  مقاصد  از 
اما، به رغِم تمام جذابیت های ایران، سهم این کشور 
از بازار گردشکری جهان چندان قابل توجه نیست؛ 
اگرچه این سهم به ویژه در سال های أخیر و با توجه به 
گشایش هایی که در عرصه بین المللی به وجود آمده، 

بهبود یافته و به سطح قابل    قبول تری رسیده است. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اوایل 
دهه ی 90، سهم ایران از صنعت گردشگری در دنیا 
چیزی کم تر از یک درصد بود. البته نبایستی فراموش 
کرد که از آن تاریخ تاکنون، ایران تغییرات زیادی را هم 
در عرصه ی داخلی و هم در عرصه ی روابط بین المللی 
تجربه کرده است. در عرصه  ی داخلی، نگرشی مبتنی 
بر »مستحکم تر نمودن و مقاوم سازی اقتصادی« به 
صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ی آن 
نیز، لزوم توجه به صنعت گردشگری به عنوان یکی 
از بهترین راه های تحقق اقتصاد مقاومتی پررنگ تر 

و جدی تر از پیش در دستوِر کار قرار گرفته است. در 
به  بین المللی هم، رفع تحریم های مربوط  عرصه ی 
فعالیت هسته ای ایران، راه را برای ورود گردشگران 

خارجی هموارتر نموده است.
نشان  و گردشگری  فرهنگی  میراث  آمار سازمان   
می دهد، اولین موج افزایِش وروِد گردشگران خارجی 
یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  به  از  پس  بالفاصله 
موج دوم آن پس از توافق هسته ای و موج سوم نیز 
با برداشته شدن برخی هشدارهای امنیتی از سوی 
وقوع  به  بریتانیا  مانند  سفارت خانه های کشورهایی 
تعداد  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  در  است.  پیوسته 
گردشگران خارجی در سال 2008 برابر با دومیلیون 
به  تعداد در سال 2014 میالدی،  این  که  بوده  نفر 
را  آنان  از  بخشی  البته  که  رسیده  نفر  میلیون  پنج 
زائران شیعه ی کشورهای مسلمان تشکیل می دادند. 

جهانی  گردشگری  سازمان  آمار  براساس  هم    چنین 
توریست هایی  تعداد  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته 
کردند،  دیدن  ایران  از  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  که 
درصدی  پنج  رشد  از   )۲۰۱۴( قبل  سال  به  نسبت 
مقایسه  در  رقم  این  اگرچه  است.  بوده  برخوردار 
سال  در  که  فرانسه  کشور  مثاًل  گردشگران  تعداد  با 
گذشته حدود 70 میلیون نفر بود، هنوز بسیار اندک 
است، اما به نظر می رسد ایران در حال جذاب تر شدن 
برای گردشگران خارجی است و دولت هم متوجه این 

موضوع شده است.
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، 
سهم صنعت توریسم در تولید ناخالص ملی ایران در 
سال ۲۰۱۵ میالدی حدود دو و نیم درصد بوده است 
که البته تخمین زده شده این سهم امسال بیش تر 

شود.

سهم ایران از صنعت گردشگری

2013
میلیارد ریال

2013
درصد از کل

نرخ رشد
میلیارد ریال 2014

کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی
مجموع کمک به تولید ناخالص داخلی

کمک مستقیم به اشتغال*
مجموع کمک به اشتغال
صادراِت بازدیدکنندگان

مخارج داخلی
مخارج تفریحی
مخارج تجاری
سرمایه   گذاری

151713
412095

415
1184

49577/5
218704
243332
24949/2
51791/5

2/2
6/1
1/9
5/3
3/1
3/2
2/0
0/2
2/9

10
7/4
2/9
2/7
3/1

12/6
10/6
13/1
7/6

289767
764366

625
1794

64156/9
452053
465061
51148/7
100031

شاخص کالن اقتصاد گردشگری ایران

مأخذ: گزارش آثار اقتصادی سفر و گردشگری    ایران، شورای جهانی سفر و گردشگری، 2014.
*    اشتغال در این جدول، بر اساس هزار شغل است.
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به هر حال، مسأله ی سهم درآمِد کشورها از صنعت 
با اهمیتی  گردشگری، موضوع قابل تأمل و بسیار 
از کشورهای دنیا  به گونه ای که در بسیاری  است. 
گردشگری  صنعت  پایه ی  بر  صرفًا  کشور  اقتصاِد 
در  توجهی  قابل  سهم  گردشگری  یا  و  شد  گذارده 
کالن  شاخص  جدول  دارد.  کشور  آن  درآمدهای 
اقتصاد گردشگری ایران را در سال 2013 و نرخ رشد 

آن را در سال 2014 نشان می دهد.
صنعت  اهمیت  به  توجه  با  و  میان  این  در 
گردشگری، الزم است موانع و چالش های پیش روی 
این صنعت در ایران که در گزارش مرکز آمار هم بر آن 
تأکید شده است، مورد توجه جدی تری قرار گیرد. 
در این گزارش، چالش ها به دو بخش چالش های 
بیرونی و درونی تقسیم بندی شده اند. براساس این 
بیرونی  چالش های  عمده    ترین  از  برخی  گزارش، 
از:  هستند  عبارت  ایران  در  گردشگری  پیش روی 
دست  در  دنیا  جهانگردی  قدرت  بودن  متمرکز 
شرکت های بزرگ و فراملیتی، ارائه ی تصویر نادرست 
از ایران در رسانه های غربی، کم بودن تعامل سیاسی 
بین ایران و کشورهای توسعه یافته    ی غربی و تحریم 
عمده ترین  پیشین.  سال های  در  ایران  اقتصادی 
چالش های درونی توسعه جهانگردی نیز بدین شرح 
تأسیسات  به  مربوط  مشکالت  شده    اند:  برشمرده 
رقابت  قابل  اقامت گاه    های  و  و هتل ها  جهانگردی 
صنعت  و  جهانگرد  به  نگرش  دیگر،  کشورهای  با 
جهانگردی در نظام فکری کشور، جایگاه و ساختار 
و  دولت  سلطه  جهانگردی،  تشکیالت  و  سازمان 
کنار  در  جهانگردی  صنعت  بر  دولتی  نهادهای 
سایر نارسایی ها. هم چنین فعالین حوزه ی خدمات 
گردشگری  تورهای  صاحبان  جمله  از  گردشگری 
و راهنمایان هم، کم بودن تبلیغات مربوط به کشور 
در سطح جهانی، ذهنیت منفی نسبت به کشور و 
کمبود امکانات داخلی را از مهم ترین موانع پیش رو 

می دانند.
نظر به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد و با 
به بحث های مطرح شده در سال های أخیر  توجه 
که عمدتًا پیراموِن کم کردن وابستگی اقتصادی به 

نفت و مقاوم تر کردن آن در مقابل تهدیدات و کش 
و قوس های بیرونی است، تالش برای مرتفع نمودن 
این چالش ها از جانب دست اندرکاران به ویژه دولت 

بیش از پیش ضروری می    نماید.
نمودار  تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های 

کالن اقتصاد را نشان می دهد.
به نظر می رسد با توجه به نبود سیستم بازاریابی 
پشتیبانی  نبوِد  در  هم چنین  و  مناسب  تبلیغات  و 
دولتی و روابط عمومی کارآمد که بتواند کشور ایران و 
ویژگی های منحصربه فرد آن را در عرصه ی جهانی و 
در نمایشگاه های بین المللی توریسم، معرفی نماید، 
کاِر تورگردانان و فعالین خصوصی در این حوزه بسیار 
نمی رسد  به نظر  بدان جاکه  تا  بود  خواهد  دشوارتر 
جذب  عرصه ی  در  چشم گیری  توفیقات  بتوانند 
گردشگر خارجی و شناساندن جذابیت های ایران به 

دنیا کسب کنند.
ایران  ساله،  بیست  انداز  چشم  سند  براساس 
می بایست تا پایان دوره، بتواند ساالنه بیست میلیون 
گردشگر خارجی جذب کند تا شاید سهم بیشتری از 
بازار گردشگری در دنیا که سالیانه نزدیک به 1000 
میلیارد دالر را شامل می شود، به دست آورد. به نظر 

صنعت  اهمیت  سال های  أخیر  در  دولت  می رسد 
پیش  از  بیش  را  ملی  درآمد  کسِب  در  گردشگری 
و  تسهیل  جهت  در  نیز  مثبتی  گام های  و  دریافته 
تحقق این امر برداشته است. به عنوان مثال، دولت 
أخیرًا با توجه به این که تعداد هتل های پرستاره در 
ایران حتی در مقایسه با کشورهای نزدیک و همسایه، 
رونق  برای  مشوق هایی  نیست،  پرشمار  آن چنان 
همین  در  است.  گرفته  نظر  در  هتل داری  صنعت 
راستا مقرر شده تا با ارائه تسهیالتی در صدد جذب 
سرمایه گذاران خارجی و مهیاکردن زمینه ورود آن    ها 
به بازار برای ساخت هتل های بین المللی زنجیره ای 
زمینه ی  در  تسهیالتی  هم چنین  دولت  برآید. 
»معافیت مالیاتی« برای کسانی در نظر گرفته است 

که در بخش توریسم سرمایه گذاری می کنند.
بسیار سازنده  اقدامات  این  تمام  این که  با وجود 
بازار  از  ایران  سهم  بر  افزودن  اما  هستند،  مثبت  و 
از چالش های  گردشگران هم چنان به عنوان یکی 
عمده ی پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد و انتظار 
می رود دولت با توجِه جدی تر به این صنعت راه را 
برای شکوفا شدن صنعت گردشگری و افزایش رونق 

و اشتغال در این بخش هموار نماید.

تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های کالن اقتصاد

مأخذ: روش شناسی گزارش 2014 شورای گردشگری و سفر مبنی بر بررسی آثار اقتصادی سفر و گردشگری، شورای جهانی سفر و گردشگری. 2014.
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۸ 20 چالش مهم اقتصادی دولت دوازدهم

هر  همانند  بازنشستگی  صندوق های  عملکرد 
سیستم دیگری پیچیدگی های خود را دارد؛ ضمن 
 18 بر  بالغ  هم اکنون  صندوق ها  این  تعداد  این که 
را  صندوق است که هرکدام مشخصات خاص خود 
دارند. این صندوق ها علی رغم شباهت های موجود، 
باعث  تفاوت ها  این  دارند.  نیز  بارزی  تفاوت های 
می شود که نتوانیم به صراحت و با اطمینان عملکرد 
مثال،  عنوان  به  کنیم.  مقایسه  یکدیگر  با  را  آن ها 
قباِل  در  بازنشستگی کشوری، مسئولیتی  صندوق 
ارائه ی خدمات درمانی ندارد، اما در مقابل، سازمان 
تأمین اجتماعی در این حوزه مسئولیت جدی دارد، 
به طوری که بخش عمده ای از انرژی پرسنل، منابع 
مالی و امکانات فیزیکی خود را صرف ارائه ی خدمات 
درمانی می کند. بنابراین، زمانی که درباره ی عملکرد 
یک صندوق صحبت می کنیم، بستگی دارد که این 
سازمان و صندوق چه وظایفی را بر عهده دارند. در 
حوزه ی ارزیابی عملکرد، بر اساس ادبیات برنامه ریزی، 

حداقل چهار معیار مورد نظر قرار می گیرد؛
معیار اول، قانون و مقررات است که به آن معیار خام 
نیز گفته می شود. بر این اساس بررسی می شود که 
آیا کارنامه ی یک صندوق مطابق با قوانین و مقررات 

موجود بوده است یا خیر. 
معیار دوم، بحث زمان است. مثاًل قرار است یک 
مشخص  زمانی  بازه ی  یک  در  را  خدمتی  شرکت، 
عرضه کند، حال برای تشخیص عملکرد یک مجموعه 
می توانیم بپرسیم که آیا این خدمت که مثاًل قرار بوده تا 

فالن تاریخ ارائه شود، ارائه شده یا خیر؟ 
معیار بعدی، معیار »کارایی« است. قضاوت عملکرد 
صندوق ها براساس این معیار یعنی این که آیا خدمتی 
که ارائه می شود، با کم ترین هزینه ی ممکن به دست 

گیرندگان خدمت می رسد یا خیر؟ 
معیار  کرد،  مطرح  می توان  هم  چهارمی  معیار 
»اثربخشی« است. بدین ترتیب، صندوق ها با کم    ترین 
هزینه و به اثربخش ترین صورت ممکن فعالیت کنند. 
به طور کلی، صندوق های بازنشستگی با این هدف 
ایجاد شده اند تا در سن پیری، کاهش یا از دست رفتِن 
درآمد را جبران کنند. پس الزم است این هدف و کارکرد 

براساس هر چهار معیار مذکور سنجیده شود.
خدمات  که  کرد  فراموش  نبایستی  طرفی،  از 
تأمین  نظام  با  اجتماعی هنوز  بیمه ی  صندوق های 
اجتماعی فاصله دارد. نظام تأمین اجتماعی شامل سه 
جزء بیمه ای، حمایتی و امدادی است. صندوق های 
فعالیت  آن  بیمه ای  ضلع  در  صرفًا  بازنشستگی 
می کنند؛ یعنی تأمین اجتماعی یک هرم سه وجهی 
است که صندوق ها فقط در یک وجه آن فعال هستند، 
بنابراین، وقتی صحبت از اثربخشی و کارایی و انطباق 
با هدف بودن و زمان مندی می کنیم، آن تعریف صرفًا 
برای بخشی از نظام تأمین اجتماعی است. از این بابت 
می توانیم بگوییم ما در ضلع بیمه هستیم و مسئولیتی 

در برابر نظام تأمین اجتماعی نداریم.

خدمات  بودن  ناکافی  که  این جاست  مسأله  اما 
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  از  یکی  تنها  بیمه ای، 
مسائل بیمه و البته صندوق های بازنشستگی در ایران 
است و مشکالت دیگری نیز بر سر راه خدمات دهی 
مناسب صندوق های بیمه ای وجود دارند. به گونه ای 
با  رابطه  در  مفّصلی  کم وبیش  فهرست  می توان  که 

مشکالت این صندوق ها تهیه کرد.
البته ممکن است، این مشکالت در یك صندوق 
نموِد  صندوقی  در  و  باشد  داشته  کم تری  نمود 
بیشتر. یکی از نمودهای صندوق های بازنشستگی 
می دهد.  نشان  را  خود  سه جانبه گرایی  مسأله ی  در 
در  شده  شناخته  مفهوم  یك  سه جانبه    گرایی 
که  مفهوم  بدین  است.  بازنشستگی  صندوق های 
این صندوق ها باید با حضور ذی نفعان اداره شوند و 
این ذی نفعان عبارت هستند از: کارفرما، بیمه شده 
با  معادل  سه جانبه گرایی  دیگر،  عبارت  به  دولت.  و 
استقالل اداری    مالی صندوق ها است. از 1952 که 
کار  بین المللی  سازمان  شماره ی 102  کنوانسیون 
تأمین اجتماعی«  با عنوان »حداقل استانداردهای 
منتشر شده، این اصل به قطعیت رسیده است، اما 
در ایران هیچ کدام از صندوق های 18گانه، این اصل 
می گذارند.  پا  زیر  را  آن  حتی  و  نمی کنند  رعایت  را 
هجوم دولت و نهادهای حاکمیتی در صندوق ها باعث 
شده که سازوکار صندوق ها به شدت خدشه دار شوند 
و نظم بیمه ای آن ها به هم بریزد. مسأله ی بعدی بحث 
ما  صندوق های  صندوق هاست.  عملکرد  شفافیت 

شفاف نیستند، و عالوه بر آن پاسخ    گو هم نیستند.
بیمه های  ادبیات  اصول  بنابر  این که  مثاًل 
بازنشستگی، ذی نفعان، یعنی کسانی که عضو یك 
صندوق هستند، باید از تصمیمات کلیدی آن صندوق 
مطلع باشند و هم چنین می بایست صورت های مالی 
آن ها منتشر شود، این در حالی  است که صورت های 
مالی هیچ کدام از صندوق های فعال در ایران منتشر 
نمی شود. باید تصمیمات کلیدی صندوق ها در معرض 
دید و نظارت ذی نفعان باشد. صندوق های ما در قبال 
جامعه ی ذی نفع پاسخ گو نیست، با این وجود طی دو 
سه سال گذشته اتفاقات مثبتی از قبیل انتشار آمار و 
اطالعات کلیدی صندوق ها، که شامل چهار صندوق 
کشوری،  بازنشستگی  اجتماعی،  تأمین  اصلی، 
صندوق  و  مسلح،  نیروهای  بازنشستگی  صندوق 
می شود،  عشایر  و  روستائیان  اجتماعی  بیمه های 
صورت گرفت. واژه هایی که در این زمینه به کار برده 
استقالل،  پاسخ گویی،  شفافیت،  همانند  می شود، 
مفاهیم مشخص و عناوین استانداردی هستند که 
توسط اتحادیه ی بین المللی تأمین اجتماعی با عنوان 
بازنشستگی«  صندوق های  در  خوب  »حکمرانی 
معرفی شده اند و دولت ملزم است در راستای تحقق 

این مضامین حرکت کند. 
در شش ماهه ی اول سال 95، به طور عمده در ارتباط 
با صندوق ها دو بحث مطرح شد که یکی بحث الیحه ی 
برنامه ی ششم و دیگری تدوین راه کارهای اصالحی در 
خصوص وضعیت صندوق ها توسط کارشناسان و تأیید 
اما  بود.  مجلس  در  مرتبط  کمیسیون های  در  آن ها 

جالب است که در مرحله ی آخر که قرار بود، الیحه ی 
مربوطه در مجلس ارائه شود، این اصالحات توسط 
از  آخر، خوِد دولت  و در مرحله ی  دولت حذف شد 
ارائه ی پیشنهادات به مجلس انصراف دارد که مشتمل 
بر مواردی از جمله افزایش سن بازنشستگی و افزایش 
تعداد سال ها در فرمول مستمری بود. این موارد در 
اصطالحات  نام  به  بازنشستگی  به  مربوط  ادبیات 
پارامتریک معروف است. که در واقع پارامترهای اداره 
صندوق است که مقرر بود طی برنامه ی ششم قدری 
اصالح گردد. اما با توجه به پیِش رو بودن انتخابات، 
دولت ترسید تا مبادا این اصالحات، باعث نارضایتی 
مردم شود. نارضایتی ها ممکن بود حول این موضوع 
شکل گیرد که افراد می بایست به جای 60 سال، در 
65 سالگی بازنشسته بشوند و این به معنای 5 سال کار 

بیش تر است.
انتخابات  در  پیشین  دولت  توفیق  به  توجه  با 
اردیبهشت ماه، الزم است مسائل و چالش های مرتبط 
در  جدی تری  طور  به  بازنشستگی  صندوق های  با 
دستور کار دولت مردان قرار گیرد. از جمله ی مسائل 
رابطه  در  می رود  انتظار  جدید  دولت  از  که  دیگری 
مربوط  بپردازد،  بدان  بازنشستگی  صندوق های  با 
به یک دمل چرکین و مزمن است. چیزی که ما به 
و  منطق  می گوییم.  موعد  از  پیش  بازنشستگی  آن 
و بعد  نظم می گوید می بایست سی سال کار کنید 
گروه ها  برخی  است  بازنشست شوید. ممکن  آن  از 
که وابستگی خاص دارند تالش کنند که این روال را 
مخدوش کنند، اما این مسأله نظم بیمه ای را به بدترین 
شکل ممکن مخدوش می کند. الزم است دولت این 
مسأله را نیز به طور جدی تری موردتوجه قرار دهد و از 

به هم خوردن نظم بیمه ای جلوگیری نماید. 
در نهایت دولت می بایست راه کاری که تحت عنوان 
شناخته  بازنشستگی«  صندوق های  در  »اصالحات 
می شود، را به صورت بسیار دقیق و با جدیت بیش 
ادبیات اصالحات در  توجه قرار دهد.  از پیش مورد 
صندوق    های بازنشستگی در دهه 80 میالدی مطرح 
شده است و ایران هم با آن آشنا بوده است. در این 
است.  شده  شناسایی  اصالحات  دسته  سه  زمینه 
و  پارامترها  یک سری  که   پارامتریک«  »اصالحات 
متغیرهای کلیدی را بهبود می بخشد. بهبود به این معنا 
که متغیرهای صندوق های بازنشستگی را به گونه ای 
تغییر می دهد که جریان ورودی تقویت شود و جریان 
ورودی  جریان  گردد.  کم تر  کمی  حداقل  خروجی 
منابع و جریان خروجی مسائل. به عنوان مثال، تغییر 
سن بازنشستگی که از آن به عنوان نرخ انباشته یاد 
می شود، در حوزه اصالحات پارامتریک قرار می گیرد. 
دسته ی دیگر از اصالحات، »اصالحات ساختاری« 
روش  منظر  از  صندوق ها  ساختار  باید  که  است 
تأمین مالی اصالح گردد. دسته ی دیگر »اصالحات 
عملیاتی« است که طی آن فرآیندهای داخل صندوق 
از جمله اتوماسیون، نیروی انسانی، آموزش پرسنل، 
فرآیندهای سرمایه گذاری بهبود می یابد. این سه دسته 
اصالحات وجود دارد. برای دولت، راه ها از پیش معین 

شده است اگرچه پیمودن آن دشوار است.

بحران صندوق های بازنشستگی

میکائیل عظیمی

پژوهشگر حوزه رفاه اجتامعی
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مسئله توزیع ثروت و درآمد در ایران موضوع بسیار 
که  جهت  این  از  بخصوص  است.  اهمیتی  حائز 
عامل  چند  به  کشوری  هر  در  توزیعی  نظام  مسئله 
عمومی  کارکرد  آن ها،  مهم ترین  ولی  دارد.  بستگی 
نظام اقتصادی در کشورها است. لذا در مقام توجه و 
پرداختن به دالیل نابرابری ها در کشور باید به کارکرد 
نظام اقتصادی توجه داشت. باید دید چه عواملی در 
اقتصاد ایران این مسئله را پررنگ تر کرده اند یا نقش 
توزیع درآمد را به نحوی که تاکنون صورت گرفته، رقم 

زده است.
نسبتا  ریشٔه  که  ایران  اقتصاد  ویژگی  عمده ترین 
طوالنی و قدیمی هم دارد، مسئله سرمایه های تجاری 
قرن  یک  در  که  معنا  بدین  است.  ایران  اقتصاد  در 
از  حتی  تاریخی،  شواهد  اساس  بر  البته  و  گذشته 
دورٔه قاجار تاکنون، تجارت، عمده ترین محل کسب 
درآمدها و تولید ثروت در ایران بوده است و سرمایه های 
تجاری در اقتصاد ایران همواره مسلط بوده اند که البته 
نیز به سرمایه های تجاری  بعدها سرمایه های مالی 

اضافه شده است.
علت اصلی را می بایست در ساختارهای کج و بیمار 
اقتصاد ایران جست وجو کرد. در همین راستا پاسخ 
به این سؤال می تواند بسیار راهگشا باشد. این که چرا 
بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در حوزه های 
مسکن، خریدوفروش زمین و فعالیت های سفته بازی، 
رباخواری، خریدوفروش مستغالت صورت می گیرد؟ 
به نظر می رسد پاسخ سؤال مذکور این باشد که این 
پرسودی  بسیار  فعالیت های  ایران،  در  فعالیت ها 
هستند. البته این فعالیت ها برای کسانی که قوانین 
و مقررات را تنظیم می کنند، ماهیتا بسیار پرسودتر 
می شوند. این قانون گذاران که از فعالیت های تجاری 
و مالی سود سرشاری می برند، در مقابل، فعالیت های 
تولیدی و صنعتی را فعالیت های پرریسک می نامند؛ 

به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه های تجاری و مالی 
فرآیند  درگیر  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به طور  که 
سیاست گذاری هستند و در موضع تصمیم گیری های 
همان  منتفعان  قرارگرفته اند،  کشور  اساسی 
سیاست هایی هستند که خود تدوین می کنند. در 
نتیجه همین تصمیمات است که بخش های مختلف 
دیگر همچون بخش های تولیدی فعالیت های بسیار 
پر ریسکی تلقی می شوند و این در واقع مبنا را برای 

توزیع ناعادالنٔه ثروت در کشور می گذارد.
اینکه بدانیم ثروت های هنگفت چگونه تولید و توزیع 
می شود، چندان دشوار نیست و من برای توضیح این 
فرآیند، به یک مثال ساده اکتفا می کنم. در منطقٔه 
22 تهران، قانونی وضع شده که بر اساس آن، مجوز 
نهاد  یک  برای  فقط  بلندمرتبه سازی  یا  برج سازی 
نظامی صادر می شود و مردم عادی در آن منطقه اجازه 
ساخت وساز بیش از دو طبقه را ندارند. به همین دلیل، 
قیمت زمین در این منطقه، قیمت نازل و بین چهار تا 
پنج میلیون تومان است. حال با لغو این قانون و صدور 
عادی،  مردم  برای  محدودیت  بدون  ساخت  مجوز 
قیمت زمین از پنج میلیون تومان به سیزده میلیون 
تومان افزایش خواهد یافت و در ادامه درآمد بسیار 
زیادی ایجاد می شود؛ درآمدی که در واقع در نتیجٔه 
هیچ فعالیت تولیدی ایجاد نشده است. تنها اتفاقی که 
افتاده است، این است که صرفا قانون استفاده از زمین 
تغییر کرده و درآمدهای بسیار قابل توجهی خلق شده 
انسانی  تولید، فعالیت  از  این درآمدها ناشی  است. 
و خلق ارزش توسط صنعت یا تولید نبوده بلکه تنها 
حاصل یک تغییر در قانون گذاری است. این مثال و 
نمونٔه کوچکی است از آنچه منجر به توزیع نابرابر ثروت 

در ساختار کشور می گردد.
به نظر می رسد یکی از جدی ترین گام هایی که الزم 
است در حال حاضر در جهت کاستن از نابرابری در 
توزیع ثروت و فرصت در کشور برداشته شود، اصالح 
خدمت  در  قانون  شرایط،  این  در  است.  قوانین 
گروه های بسیاری خاصی است که البته در بلندمدت 

آن ها هم از این فرآیند متضرر خواهند بود.
به هرحال یکی از عمده ترین چالش های اقتصادی 
و حتی اجتماعی در کشور این است که درآمدهای 
نتیجٔه  که  می شود  افرادی  نصیب  چشمگیر  بسیار 
تالش، نوآوری، خالقیت و تولید آن افراد نبوده است. 

این درآمد در عمل به معنای تورم برای جامعه است؛ 
و  پرداخت  به  مجبور  دیگری  گروه های  که  تورمی 
جبران آن می شوند. از سویی چنانچه سایر گروه ها، 
توان پرداخت و جبران را نداشته باشند، در جامعه رکود 
اقتصادی ایجاد می شود؛ اتفاقی که امروزه با آن مواجه 
هستیم. می بینیم که خود این قانون مربوط به زمین ها 
و تغییر کاربری آن ها زمینه ساز توزیع نابرابر ثروت و 
درآمد در کشور است. حال پرسش اینجاست که چه 
کسی این قوانین را وضع می کند؟ گروه هایی هستند 
که منافع آن ها با تغییر قوانین تأمین می شود؛ بنابراین 
از  جلوگیری  برای  قوی  اراده ای  چنانچه  است  الزم 
ثروت در جامعه وجود  ناعادالنٔه  توزیع  و  بی عدالتی 
این  مسببین  و  مسئولین  دنبال  به  حتما  دارد، 
نابسامانی های اقتصادی در نظام تصمیم گیری های 

اساسی رفت.
نمی تواند  ایران  اقتصاد  که  دالیلی  از  یکی  اصال 
سرمایه های مناسبی را برای بخش صنعت فراهم کند 
و بخش خدمات در ایران تا بدین پایه متورم شده و به 
نوبٔه خود منجر به نابرابری های ریزودرشتی در کشور 
شده است، همین ناکارآمدی در نظام تصمیم گیری 
این  است.  کشور  در  اساسی  تصمیم سازی های  و 
مسئله که سهم بخش خدمات در کشور که بخش 
نامولدی است که نه ارزش افزوده، نه ثروت و نه شغل 
نظام  در  ضعف  مسئلٔه  همان  به  نیز  می کند،  خلق 

تصمیم گیری های اساسی و قانونی بازمی گردد.
با این تفاسیر، تصور من این است مادامی که این 
ساختار معیوب تغییر نکند، صنعت نقش برجسته تری 
سرمایه گذاری  از  کشاورزی  سهم  نگیرد،  خود  به 
نشود،  صنعتی  کشاورزی  بخش  و  نیابد  افزایش 
همچنان شاهد ساختار کج در اقتصاد ایران خواهیم 
بود و امکان توسعه و دستیابی به عدالت و برابری در 

توزیع ثروت و فرصت در کشور فراهم نمی شود.
اقتصادی  نظام  این  پیامدهای  از  یکی  بالطبع، 
در  که  است  درآمدی  فاحش  نابرابری های  موجود، 
کشور  در  اقتصادی  نظام  این  سوءکارکردهای  اثر 
شکل گرفته است و یکی از عمده ترین چالش های 
پیش روی دولت دوازدهم هم تالش برای کاستن از 
کج کارکردی های این نظام و حرکت در سمت انجام 
در  اساسی  گیری های  تصمیم  نظام  در  اصالحات 

کشور خواهد بود.

توزیع ناعادالنٔه ثروت، معضل ریشه دار اقتصاد ایران
ضعف در نظام تصمیم گیری های اساسی و قانونی کشور سود بدون ریسک را هدف فعالیت های اقتصادی کرده است

۹

حسین راغفر

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء )س(
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معموال و به طور متعارف در اقتصاد، توان تولید هر 
جامعه تابعی از سطح دسترسی آن به منابع و عوامل 
تولیدی همانند نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، 
انرژی، آب و ... در نظر گرفته می شود و به تبع آن، ارتقاء 
توان تولید جامعه به افزایش سطح دسترسی به این 

منابع بستگی دارد.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن 
است که دسترسی به این منابع، تنها بخشی از توان 
تولید آن جامعه را نشان می دهد و عوامل دیگری نیز 
در تعیین توان تولید ملی و ارتقاء آن تأثیرگذار است. 
در بین این عوامل، نحؤه مدیریت این منابع و انتخاب 
سیاست های مناسب از مهم ترین آن ها است. درواقع 
توان تولید ملی هر جامعه بیش از آنکه به میزان تولید 
منابع  نحؤه مدیریت  از  متأثر  باشد،  بستگی داشته 
جامعه است. لذا به نظر می رسد الزمٔه تغییر و تحول 
در بنیان های تولید هر جامعه این است که مدیریت و 
سیاست گذاری های آن تغییرات اساسی داشته و برای 
رفع موانع و چالش های پیش  روی تولید، متناسب با 
فرهنگی  و  سیاستی  اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط 

خود، از راه حل های بهینه علمی بهره بگیرند.
عدم وجود نهادهای کارآمد و نبود سازوکارهای مؤثر 
از جملٔه مهم ترین عواملی است که سیستم تولید ما 
از آن رنج می برد. لذا به نظر می رسد محوریت اصلی 
بنیادین نظام تولید، می بایست  در تغییر و تحوالت 
اصالح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای کارآمد باشد. 
نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی، 
و  تجارت  تولید،  امور  با  متناسب  حقوقی  ساختار 
هزینه های  کاهش  با  مرتبط  نهادهای  و  قراردادها، 
بایستی  درعین حال  نهادها  این  مبادله.  و  تولید 
بستر الزم  و سازمان دهی گردند که  طوری طراحی 
برای شکل گیری سرمایه گذاری های داخلی، جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تحقق خالقیت و نوآوری را در 

فرآیند تولید فراهم نمایند.

و  مقررات  و  قوانین  در  موردنیاز  اصالحات  انجام 
نهادها، احتمال آسیب پذیری بنگاه ها را کم می کند، 
هزینه های تولید و مبادله را کاهش می دهد و زمینه را 
برای شکل گیری بنگاه های نوآور، دانش بنیان، خالق 
و کارآفرین فراهم می نماید و این همه به معنای ارتقاء 

توان تولید ملی است.
اجتماعی،  تشکل های  خصوصی،  بخش  دولت، 
اصلی  کارگزاران  از  اجتماعی  نهادهای  سمن ها، 
مدیریت منابع در جامعه هستند، اما متأسفانه به نظر 
از  اندازه  به یک  تقریبا  کارگزاران،  این  می رسد همٔه 
ضعف های اساسی رنج می برند. در این میان انگشت 
اتهام همواره به سوی دولت نشانه می رود، اما واقعیت 
این است که بخش خصوصی نیز همانند دولت فاقد 
منابع  مؤثر  و  بهینه  مدیریت  برای  کافی  توانمندی 
جامعه است. با این وجود، با توجه به جمیع شرایط و با 
توجه به مقطع تاریخی که در آن قرار گرفته ایم، به نظر 
می رسد امکان و نقش دولت در اصالح این سیستم 
بیش تر و پررنگ تر است. دولت می تواند بدون آنکه در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها یکه تازی کند، با 
تقویت نهادهایی که تعامل با بخش خصوصی را محقق 
و  و تسهیل می کنند، مانند شورای گفتگوی دولت 
بخش خصوصی، عزم خود را در به مشارکت واداشتن 
بخش خصوصی عیان تر نماید و این بخش را به صورت 
جدی در فرآیند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 

مشارکت دهد.
سیاست گذاری های دولت را می توان در سه سطح 
کالن، میانه و خرد دسته بندی نمود که برای اثربخش 
بودن اقدامات صورت گرفته بایستی سطوح مختلف 
سیاست گذاری ها سازگار باشند تا اثرات همدیگر را 
خنثی نکنند. شایان ذکر است که محور اصلی در 
بحث مداخلٔه دولت در تولید و نظام بازار، دخالت کمتر 
و یا بیشتر نیست، بلکه نوع و الگوی مداخله است. 
برای اثربخش بودن دخالت های دولت در فرآیند تولید 
این دخالت ها در جهت رفع  بایستی عمدتا  بازار،  و 
کاستی های بازار صورت گیرد. نکته مهم دیگر درزمینٔه 
به طورکلی،  که  است  این  دولت،  مداخله  الگوهای 
سیاست های مختلف دولت را از نظر ماهیت مداخله 
دولت در تولید، به دو رویکرد عمده می توان طبقه بندی 
نمود که عبارت اند از دخالت کارکردی )Functional( و 
دخالت گزینشی )Selective( . منظور از دخالت های 
کارکردی، مداخالتی از سوی دولت است که به طور 
فعالیت های  سمت  به  منابع  جهت دهی  مستقیم 

خاصی را عهده دار نمی شود، لیکن درعین حال سعی 
در رفع ناتوانی ها و شکست های بازار دارد. حمایت از 
آزاد گذاشتن  آموزش(،  و  انسانی )بهداشت  سرمایٔه 
جریان اطالعات و بهبود صادرات از جمله مصادیق 

دخالت های کارکردی دولت هستند.
در  دولت  که  جهت داری  دخالت های  مقابل،  در 
ارتباط با یک صنعت خاص و غیرموافق با بازار، انجام 
می دهد از نوع دخالت های گزینشی بوده و تخصیص 
هدایت  خاصی  گروه های  یا  گروه  نفع  به  را  منابع 
می کند. مداخلٔه دولت هند در صنعت IT، دخالت 
در  جنوبی  کره  دخالت  و  پوشاک  در  ترکیه  دولت 
صنعت خودرو از جمله مصادیق دخالت های گزینشی 
می باشند. هرچند این نوع مداخالت گزینشی آثار و 
تبعاتی منفی نیز دارد، ولی با انتخاب صحیح، می توان 
خاص  صنایع  انتخاب  داد.  کاهش  را  آن  منفی  آثار 
فراگیری،  همچون  ویژگی هایی  اساس  بر  می تواند 
مزیت، دانش بنیان بودن، بهره وری، اثرات سرریز بیشتر 
و غیره انتخاب شود تا در نهایت، در بلندمدت به نفع 
همه تمام شود. یکی از مداخالت گزینشی آن است 
که دولت، صنعت یا صنایع خاصی را بر اساس اهداف 
خود انتخاب کند و از طریق توانمندسازی نهادهای 
آن، توان تولید و رقابتمندی آن صنعت را ارتقاء دهد. 
شایان ذکر است که در تحلیل صنایع مختلف، توجه به 
زنجیرٔه ارزش از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب 
صنایع با فرآیند زنجیره ارزشی مشابه فرآیند زیر مواجه 
هستند؛ استانداردسازی، نوآوری، تحقیق و توسعه، 
طراحی، ساخت و تولید، مونتاژ، حمل ونقل و توزیع، 
بازاریابی و برندسازی. نکتٔه قابل توجه اینکه بررسی ها 
و مطالعات مختلف میدانی نشان می دهد در صنایع 
ما بیشترین فعالیت و تمرکز بر روی ساخت و تولید و 
مونتاژ صورت می گیرد، درحالی که این مرحله کمترین 
هدف گیری  با  می تواند  دولت  دارد.  را  ارزش افزوده 
خاصی همچون تقویت اقتصاد دانش بنیان و اشتغال 
برحسب  را  صنایعی  دانشگاهی،  دانش آموختگان 
مزیت دار بودن و فراگیر بودن انتخاب نماید و سپس، 
نهادهایی همچون بازاریابی، طراحی، مدیریت کیفیت 
این  رقابت  و  تولید  توان  ارتقاء  برای  را  برندسازی  و 

کسب وکارها ایجاد کند.
تنها در صورت توجه به این موارد است که می توان به 
فرآیند تولید و اثربخش بودن آن در کشور امیدوار شد و 
این گونه نهادسازی  به مثابه یک گام اساسی در جهت 

زدودن و رفع موانع تولید در کشور است.

قوانین و نهادهای ناکارآمد و ضد تولید چالش مهم دولت دوازدهم
تقویت نهادهای کارآمد تولید رشط الزم برای ارتقاء توان تولید ملی

پرویز محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز
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و  انسان ها  زندگی  در  آب  حیاتی  نقش  به  توجه  با 
وابستگی توسعه به آن، همچنین نسبت کم آب قابل 
دسترس به کل آب های جهان، توزیع نامناسب آن از 
لحاظ زمانی و مکانی و رشد روزافزون جمعیت موجب 
شده است که وقوع بحران آب در اقصی نقاط جهان 
از جمله در کشورمان ایران پیش بینی گردد. در جهان 
حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی 
ندارند. روزانه 50 هزار نفر در جهان بر اثر مصرف آب 
غیربهداشتی جان خود را از دست می دهند. تا سال 
2050 میالدی بیش از نیمی از کشورها در سراسر دنیا 
در تأمین آب آشامیدنی موردنیاز خود با بحران روبرو 
خواهند شد. تمام این جمله های هشداردهنده، بیانگر 
آن هستند که بحرانی جدی با نام »بحران آب« در حال 
گسترش و پیچیده تر شدن است. طوری که تا سال 
2025 حدود 1.8 میلیارد نفر در مناطقی که با کمبود 
آب روبرو خواهد بود زندگی خواهند نمود. این بدان 
معنی است که این مناطق آب کافی برای تأمین امنیت 
غذایی فعلی از طریق کشت اراضی نخواهند داشت و 
حتی در برخی مناطق بحران مذکور شامل آب شرب و 
صنعتی نیز خواهد بود و به ناچار آب موردنیاز آبیاری به 
مصارف شرب و امثالهم خواهد رسید. لذا این کشورها 
داشته  کشاورزی  محصوالت  واردات  به  شدیدی  نیاز 
و بحران های اقتصادی و اجتماعی گریبان گیر آن ها 

خواهد بود.
متخصصین امر از سال ها قبل با این معضالت آشنا 
بوده و از ابتکارات متعددی جهت ارتقاء آگاهی های 
استفاده  جهانی  جامعه  نمودن  درگیر  و  عمومی 
نموده اند. از آن جمله می توان به ابتکار اعالم روز جهانی 

آب و شورای جهانی آب اشاره نمود.
روز جهانی آب که 2 فروردین ماه مصادف با 22 مارس 
بار در سال 1992، در  اولین  جشن گرفته می شود، 
بیست ویکمین دستور جلسه کنفرانس )محیط زیست 
و توسعه سازمان ملل UNCED( در شهر ریودوژانیرو 

برزیل رسما مطرح شد؛ و نهایتا در 22 مارس 1993، 
این روز به طور رسمی از سوی مجمع عمومی سازمان 
کشورها  کلیه  از  و  گردید  اعالم  و  تعیین  متحد  ملل 
خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، 
این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد 
آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات 
در  نمایشگاه ها  و  سمینارها  کنفرانس ها،  برگزاری  و 

گرامیداشت آن بکوشند.
شورای جهانی آب نیز در سال 1996 تشکیل یافته که 
دفتر مرکزی آن در مارسی فرانسه است. در حال حاضر 
311 عضو دارد که از سازمان ملل متحد و سازمان های 
دولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های 
بین المللی، دولت های محلی و گروه های جامعه مدنی 
می باشند. مأموریت این شورا عبارت است از: ترویج 
آگاهی، ایجاد تعهد سیاسی و اقدامات اساسی و مؤثر 
در مورد مسائل آب در تمام سطوح و باالترین سطح 
تصمیم گیری، به منظور دست یابی به حفاظت، توسعه، 
برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از آب در تمام ابعاد آن 
بر اساس محیط زیست پایدار به نفع معیشت عمومی بر 

روی زمین است.
در کشور ایران نیز با توجه به قرارگیری آن در کمربند 
خشکی کره زمین از لحاظ جغرافیایی بحران آب مشهود 
است. طوری که میزان بارش متوسط ساالنه آن حدود 
یک سوم متوسط جهانی است و متوسط بارش ها از 
250 میلی متر به 242 میلی متر کاهش یافته و کشور با 
مسائل بسیار جدی در منابع آب روبرو است. از طرفی 
نیز مصرف بی رویه آن و افزایش روند مصرفی، بحران 
آب را به چالش اصلی تبدیل کرده است چنانچه به 
گفته وزیر محترم نیرو میزان مصرف آب در ایران 96 
میلیارد مترمکعب است و این در مقایسه با 120 میلیارد 
مترمکعب از کل منابع آب تجدیدشونده نشان دهنده 
وضعیت بحرانی آب در کشور است. همچنین بر اساس 
شاخص  مارک،  فالکن  شاخص  اصلی  شاخص  سه 
سازمان ملل، شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب 
جهت تعیین شدت بحران و تنش آبی، کشور ایران در 

رده بحران شدید آبی واقع است.
ناسا هشدار داده است که با روند تغییرات آب و هوایی 
به  تا 40-30 سال دیگر  ایران  و استفاده بی رویه آب 
بیابانی وسیع تبدیل می شود. اتفاقی که اگر رخ دهد 
ایران با بحرانی عظیم روبه رو خواهد شد. قطعا کشاورزان 
ایران را مصرف می کنند،  که 92 درصد آب مصرفی 
نه تنها بحران اقتصادی را پیش  رو خواهند داشت بلکه 

ایران با مشکالتی از جمله کمبود مواد غذایی، مهاجرت 
و حاشیه نشینی مواجه می شود. خشک شدن تاالب ها، 
روان  کاهش  و  زیرزمینی  سفره های  سطح  کاهش 
از مهم ترین نمودهای شرایط بحرانی  آب رودخانه ها 

وضعیت آب در کشور عنوان کرد.
از مهم ترین راهکارهای برون رفت از بحران آب از نظر 
متخصصین امر مدیریت یکپارچه منابع آب، حکمرانی 
مناسب و کارای آب، تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
آبخیزداری، صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف، باال 
بردن راندمان تأسیسات آبی، توجه به مقوله آب مجازی، 
بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، واقعی نمودن تعرفه 

آب و توسعه بازارهای محلی آب است.
بر این اساس توجه جدی به مسائل مدیریت منابع 
آب و انجام اقدامات اصالحی در این زمینه از مهم ترین 
اقدامات دولت یازدهم بوده است و موضوع آب یکی 
است  امید  و  تدبیر  دولت  برنامه های  محوری ترین  از 
و بر اساس آن بوده است که دولت اقدامات اساسی 
در زمینه های ذکرشده انجام داده و ادامه برنامه ها در 
دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 
برنامه ششم توسعه بیش از آنکه به مسائل کلی بپردازد، 
اصلی ترین  از  یکی  و  است  محور  مسئله  برنامه ای 
محورهای آن مسئله آب است. در بودجه سال ۱۳۹۶ 
نیز یکی از محورهای اصلی، توجه ویژه به مبحث آب و 

در نظر گرفتن بودجه مناسب برای آن است.
از دیگر اقدامات و برنامه های دولت در رابطه با آب 
و  مسائل زیست محیطی آن است که احیاء تاالب ها 
سامان دهی رودخانه و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
این  قابل مالحظه ای در  اقدامات  و  از زمره آن است 

خصوص در چند سال اخیر انجام پذیرفته است.
بحران  با  مقابله  برنامه های  نیز  دوازدهم  دولت  در 
آب با محورهای بازنگری و اجرای برنامه های ارزیابی 
محیط زیستی طرح های انتقال آب و سدهای بزرگ، 
آب های  تعادل بخشی  طرح  اجرای  و  برنامه ریزی 
زیرزمینی، ابالغ استاندارد و راهنمای تعیین شاخص 
سامان دهی  کارگروه  تشکیل  آب،  منابع  کیفیت 
رودخانه ها در استان ها، تدوین راهنمای پیشگیری، 
آب های  نفتی  آلودگی های  پاک سازی  و  ارزیابی 
زیرزمینی و اثرات محیط زیستی طرح های عمرانی بر 
منابع آب زیرزمینی، شناسایی منابع آالینده دشت های 
مهم کشور به منظور تدوین برنامه پایش، تدوین برنامه 
مدیریت محیط زیستی بنادر کشور و به عنوان زیر برنامه 

محیط زیستی اعالم و ابالغ شده است.

سوملاز حافظی زاده

مدیردفرت برنامه ریزی آب و بودجه رشکت آب منطقه ای آذربایجان رشقی

هشدار جهانی به استفاده بی رویه آب در ایران 
آب، فراتر از بحران

لزوم بازگشت تدبیر به حکمرانی منابع آب کشور
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به  توجه  با  خصوصی سازی  اهداف  به طورکلی، 
در  می گردند،  تعریف  کشور  هر  خاص  ویژگی های 
همان  بیشتر  خصوصی سازی  اهداف  ما  کشور 
اهداف مطرح شده در سیاست های ابالغی رهبری 
اهداف  این  است.  اساسی  قانون  اصل 44  درباره 
ملی،  اقتصاد  رشد  به  بخشیدن  شتاب  شامل 
گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور 
بنگاه های  کارایی  ارتقاء  اجتماعی،  عدالت  تأمین 
اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم 
ملی،  اقتصاد  در  تعاون  و  خصوصی  بخش های 
افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم 
به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها 

است.
برای ترسیم روند خصوصی سازی در دوره جمهوری 
اسالمی ایران سعی بر این شد که این روند در طی 
دولت هایی که از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون بر 
سر کار آمده اند؛ مورد بررسی قرار گیرد. دولت های 
بعد از انقالب اسالمی در ایران از ابتدا تاکنون شامل 
هفت دولت یعنی دولت بازرگان، رجایی، موسوی، 
و روحانی است که  هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد 

نحوه خصوصی سازی در آن ها به شرح زیر است:

دولت بازرگان )بهمن 57 – آبان 1358(
اقتصاد،  حوزه  در  موقت  دولت  کلی  سیاست 
تشویق بخش خصوصی بود. چنانکه مهندس بازرگان 
تأکید داشت که: »آنچه امروز به آن نیاز داریم بخش 
خصوصی است، زیرا ما هیچ گاه بخش خصوصی در 

اقتصادمان نداشته ایم. در گذشته، بخش خصوصی 
شامل تعدادی از خانواده های مرتبط با دربار بود و به 
همین دلیل نه تجارت آزاد وجود داشت و نه رقابت«.

 دولت موقت، کارخانه دارانی را که در طی انقالب از 
کشور گریخته بودند با این استدالل که »دولت اکنون 
است،  سرمایه داران  عمومی  عفو  بررسی  حال  در 
دعوت کرد به وطن بازگردند. در واقع دولت اسالمی 
پول داران  و  از سرمایه داران صادق حمایت می کند 
نباید بیم و هراس داشته باشند«. همچنین دولت 
نظر  در  کارخانه ها  مجدد  بازگشایی  برای  وام هایی 
گرفت و تا تیر 1358 پرداخت این وام ها را به 260 نفر 
از مجموع 950 متقاضی پیشنهاد کرد. بانک مرکزی 
قول  بودند  بازگشت  خواهان  که  کارخانه دارانی  به 
هرگونه مساعدتی را داد. دولت موقت تمام اعتصابات 
را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی 

کردن صنایع لغو کرد.
اما با این وصف در فضای انقالبی، نقش دولت در 
حوزه اقتصادی افزایش می یابد و جهت گیری های 
بازتوزیعی و مداخله گر به خود می گیرد. این اقدامات 
بازتوزیعی پس از انقالب را می توان بر اساس »اقدام 
از پایین« و »اقدام از باال« تقسیم بندی کرد. اقدامات 
بازتوزیعی از پایین اساسا شامل آن دسته از اقدامات 
فرودستی  طبقات  سوی  از  که  می شدند  رادیکال 
سیاسی  آنومی  از  استفاده  با  که  می گرفت  انجام 
اقدام  مؤثر،  مرکزی  قدرت  نبود  و  انقالب  از  ناشی 
اقدامات  باال کردند.  به تصرف دارایی های طبقات 
بازتوزیعی از باال نیز شامل الیحه دولت موقت می شد 
که در شهریور 1358 تقدیم شورای انقالب کرد که 
اراضی کشاورزی  و  بایر  اراضی  توزیع  تنها خواهان 
متعلق به خاندان پهلوی و وابستگانش بود که پیش تر 
بر اساس دستور شورای انقالب مصادره شده بود. 
بازتوزیعی  ماهیت  انقالب،  شورای  در  دولت  الیحه 
در  اراضی  توزیع  خواهان  و  گرفته  رادیکال تری 
با مخالفت گسترده  میان دهقانان شد. این الیحه 
زمین داران و به ویژه برخی روحانیون پرنفوذ مواجه 

شد که آن را غیراسالمی می دانستند.

دولت رجایی )بهمن 58- خرداد 1360(
دولت رجایی در عمر حدود یک سال و نیم خود، 
اقدامات و لوایحی را به انجام رساند که نشان دهنده 
دخالت دولت در اقتصاد است. چنانکه تشکیل ستاد 
اراضی  کردن  ملی  الیحه  کشور،  اقتصادی  بسیج 
شهری، الیحه انحصار تجارت خارجی یا دولتی کردن 
تجارت خارجی، الیحه اسالمی کار که بر اساس آن، 
شوراهای کارگری مستقل جای خود را به تدریج به 
شوراهای اسالمی کار دادند که زیر نظر دولت قرار 

داشتند.

دولت موسوی )مهر60- مرداد 1368(
اندیشه خصوصی سازی در ایران در پی عدم تحقق 
پیش بینی هایی که از تأسیس شرکت های دولتی در 
ایران انتظار می رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما 
اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم های 

اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست ها شد.
که  می کردند  استدالل  چپ[  ]جناح  »آن ها 
صنایع،  اراضی،  مورد  در  بزرگ  حاکمیت های 
سرمایه های بازرگانی با سایر فعالیت های اقتصادی، 
و  ساخته  فراهم  را  اکثریت  استثمار  مساعد  زمینه 
افزایش  و  خاص  طبقه  یک  در  ثروت  تکاثر  موجب 
فاصله طبقاتی شده و قطب های قدرت اقتصادی 
پدید می آورد که می توانند اقتصاد جامعه را جهت 
نشود،  همراه  آن ها  با  دولت  که  جا  هر  و  دهند 
بحران  با  را  دولت  کرده،  مشکل تراشی  می توانند 
روبه رو سازند. پس باید مهم ترین اهرم های اقتصادی 

در دست دولت باشد«.
بنابراین شرکت های بزرگ، صنایع و تمام بانک ها 
که صاحبان آن ها از ایران خارج شده بودند، مصادره 
نهادها  تشکیل  با  و  گرفت  قرار  دولت  اختیار  در  و 
ملی  صنایع  سازمان  مانند  جدید  سازمان های  و 
ایران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و... اداره 
شرکت های مزبور به آن ها واگذار شد که از میان آن ها، 
بنیاد مستضعفان با سرپرستی 410 شرکت، بنیاد 
شهید 177 شرکت و سازمان صنایع ملی ایران 371 
شرکت بیشترین سهم را داشتند. البته در شرایطی 

۱۲

رحیم زایرکعبه

دانشجوی دکرتای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه 

نگاهی به روند خصوصی سازی در جمهوری اسالمی ایران
خصوصی سازی در بستر زمان

خصوصی سازی اقتصاد ایران به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد
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که به اقتصاد چپ در دهه 80 در دنیا توجه خاص 
می شد؛ بازتاب راهکارهای اقتصادی این جریانات در 

برنامه ریزی های دولت امری طبیعی می نمود.
بنابراین در دوره هشت ساله جنگ به دلیل شرایط 
ویژه حاکم بر کشور، ضرورت تأمین مایحتاج اساسی 
مردم و همچنین تدارک نیازهای جنگ توسط دولت، 
سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت مردان 
قرار گرفت و شرایط اشاره شده نیازمند حضور دولتی 
مقتدر و پاسخگو بود. از طرف دیگر امنیت اقتصادی 
پایین و ریسک باالی اقتصاد کالن موجب شده بود 
شرایط الزم برای حضور و توسعه فعالیت های بخش 

خصوصی مهیا نباشد.
البته دولت موسوی متوجه بخش خصوصی نیز 
مرکزی  بانک  اسبق  رئیس  قاسمی  چنانکه  شد، 
جمهوری اسالمی ایران دراین باره می گوید: »در سال 
1360 سهم دولت از تشکیل سرمایه 38/4درصد 
بود که تا سال 1367 به 29درصد کاهش یافت. این 
موضوع بیانگر توجه جدی دولت به ترغیب بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری است. البته می توان 
استدالل کرد چون دولت دچار کسری بودجه شده 
بود، سهم آن در سرمایه گذاری کاهش یافته است؛ 
اما در سال های 1363 و 1362 که اوج درآمدهای 
نفتی بوده هم توجه کنیم، متوجه می شویم سهم 
دولت از 32درصد باالتر نرفته است. میانگین سهم 
دولت در تشکیل سرمایه در فاصله سال های 67-

1360 تنها 34درصد بوده که متهم است به بخش 
خصوصی کم توجه بوده است«.

دولت هاشمی )مرداد 68- اردیبهشت 1376(
در  خصوصی سازی  مسئله  جنگ،  پایان  از  بعد 
سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 
بندهای  به  توجه  با  و  اساسی  قانون  و ۱۳۸   ۱۳۴
۳۷-۴، ۱-۸، ۲-۸، ۳-۸ برنامه اول توسعه )۱۳۷۲-
برنامه  دنبال شد. نخستین  به طور رسمی   )۱۳۶۸
با  مقارن  تحمیلی  جنگ  از  پس  خصوصی سازی 
مالی  نهادهای  ساختاری  تعدیل  برنامه های  ترویج 
بین المللی و بخشی از برنامه کلی دولت سازندگی 
 ۱۳۶۸ سال  از  پس  اقتصادی  تعدیل  زمینه  در 
آمار  بررسی  با  بود.  توسعه(  اول  برنامه  آغاز  )سال 
مربوط به واگذاری شرکت های دولتی منتشرشده از 
ارزش سهام  سوی سازمان خصوصی سازی، سهم 

بورس،  طریق  از  خصوصی  بخش  به  واگذارشده 
 ۱۷۱۷ مبلغ  )به  دوره  این  طی  مذاکره  و  مزایده 
میلیارد ریال( از مجموع ارزش سهام واگذارشده به 
همان بخش، در طول برنامه های اول، دوم، سوم و 
چهارم توسعه )به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال( در 

مجموع معادل 0/58 درصد بوده است.
در رابطه با خصوصی سازی می توان گفت که طی 
سال های 1368 تا 1374 سه سازمان صنایع ملی 
و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  ایران، 
نهایتا بانک صنعت و معدن در فرآیند خصوصی سازی 
فعال بودند و بخشی از سهام شرکت های زیر پوشش 
واگذار  ریال  میلیون  ارزش 3,110,589  به  را  خود 
کردند. نتایج کم رنگ خصوصی سازی موسسه های 
تحت پوشش سازمان ملی صنایع ایران تا آخر سال 
زیر  شرکت  از 312  اوال  است:  زیر  شرح  به   1374
پوشش سازمان ملی صنایع ایران حدود 71درصد 
از  ثانیا  شد.  واگذار  خصوصی  بخش  به  آن ها 
حدود  71درصد(  )همان  واگذارشده  شرکت   222
مزبور  شرکت های  اکثر  بودند.  غیرتولیدی  نیمی 
کمافی السابق وابسته به نظام بانکی کشور بودند، 
واگذاری  از  پس  شرکت ها  این  از  50درصد  تولید 
افزایش  آن ها  37درصد  تنها  و  نیافت  تغییری 
بیشترین  در  آن ها  صادرات  میزان  داشتند،  تولید 
تغییری  واگذاری  از  پس  شده  بررسی  شرکت های 
صادرات  افزایش  آن ها  23درصد  تنها  و  نیافته 
تنها 25درصد  نیز  نظر سرمایه گذاری  از  و  داشتند 
بودند.  برخوردار  سرمایه  افزایش  از  شرکت ها  این 
شرکت های فوق پس از واگذاری طبق ادعای خود 
انسانی  نیروی  مازاد  15درصد  با  متوسط  به طور 
را  نیروی کار خود  اما فقط 10درصد  مواجه شدند 
کاستند. ثالثا بیشتر کارخانه ها در این میان به افراد 
در  را  قانونی  مجلس  همچنین  شد.  واگذار  معّین 
سال 1۳۷۳ تصویب کرد که به دولت اجازٔه فروش 
بنگاه های دولتی به طرق مختلف، نقدی یا اقساط 
وقف  را  خودشان  که  افرادی  به  میان مدت  و  بلند 
جنگ کرده بودند، می داد؛ اما این افراد ممکن بود 
پول کافی برای این کار در اختیار نداشته باشند. برای 
بنیادهای فرادولتی  این مشکل، همان قانون  حل 
روند  بود.  داده  تشخیص  آن ها  نمایندٔه  به عنوان  را 
خصوصی سازی به شدت پیگیری و برای آسان سازی 
و سامان یابی امور، بازار بورس تهران مورد توجه فراوان 

قرار گرفته و پشتیبانی شد.
در این دوره، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی 
در پنجم خردادماه 1367 و در دوره دولت موسوی 
عهده دار  به تازگی  نجفی  محمدعلی  که  زمانی  و 
وزارت آموزش وپرورش شده بود به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید. با شروع دولت هاشمی این 
خصوصی سازی  مظاهر  از  یکی  به عنوان  مدارس 
کشور  در  دولتی  آموزش وپرورش  کوچک سازی  و 

تأسیس شدند.
با تصویب  برنامه دوم توسعه )۱۳۷۴-۱۳۷۸(  در 
ایثارگران  به  دولتی  سهام  واگذاری  قانون  اجرای  و 
تحقق  راستای  در  دیگری  قانونی  گام  کارگران  و 
این  ویژگی های  از  شد.  برداشته  خصوصی سازی 
دوره افزایش واگذاری های بورسی از طریق دو روش 
)مزایده و مذاکره( در روند واگذاری ها بوده است. از 
سوی دیگر در این دوره سازمان گسترش و نوسازی 
واگذارکننده  نهاد  به عنوان  را  باالترین سهم  صنایع 
خود  به  خصوصی  بخش  به  دولتی  شرکت های 
اختصاص داده است. بررسی آماری در طول برنامه 
دوم توسعه نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش 
واگذارهای انجام شده در طول برنامه دوم توسعه به 
مبلغ 4890 میلیارد ریال و معادل 1/66 درصد بوده 

است.

دولت خاتمی )خرداد 76-خرداد 1384(
توسعه  برنامه سوم  مقدمات  که  دولت اصالحات 
مشکالت  کرد  سعی  نمود،  تهیه  را   )1379-84(
قبل  دوره های  خصوصی سازی  برنامه  در  اصلی 
خصوصی سازی  برای  منسجم  قانون  فقدان  که  را 
عنوان شده بود، مرتفع نماید. در این راستا، سازمان 
گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم 
داد.  نام  تغییر  خصوصی سازی  سازمان  به  توسعه 
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در  این  بر  عالوه 
سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی در عین انجام 
وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت های دولتی 
خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید 
تا از این راهکار نسبت به عرضه و فروش سهام خود در 

شرکت های دولتی نیز اقدام نماید.
از  پس  خصوصی سازی  برنامه های  تدوین  در 
برنامه خصوصی سازی در  انقالب اسالمی  پیروزی 
برنامه سوم توسعه یک نقطه عطف محسوب می شود. 
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این بدان علت است که دولت با تدوین قوانینی در 
برنامه های  مشکالت  حدودی  تا  سوم  برنامه  قالب 
خصوصی سازی در دوره های قبلی از قبیل ضعف 
قوانین و ضمانت اجرایی آن ها و فقدان یک متولی 
بخصوص برای اجرای سیاست های خصوصی سازی 
را رفع نمود. هرچند روند کند اجرای سیاست های 
توسعه  سوم  برنامه  سال های  در  خصوصی سازی 
نشان داد هنوز اجرای برنامه های خصوصی سازی 
پیچیده ای  مشکالت  با  قوانین  منظر  از  کشور  در 
مواجه است. به همین دلیل در رفع این نقیصه باید 
تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ آن ها از سوی 
رهبری به سران سه قوه را در راستای اصالح قوانین با 
جهت گیری سریع در روند حضور هر چه بیشتر بخش 
نمود.  ارزیابی  اقتصادی کشور  نظام  در  خصوصی 
با مقایسه آماری مربوط به واگذاری های انجام شده 
سهام  ارزش  که  می شود  مالحظه  دوره  این  طی 
واگذارشده طی این دوره نسبت به برنامه های قبلی 
توسعه به طور محسوسی بیشتر بوده؛ به طوری که از 
مجموع ارزش سهام واگذارشده به بخش خصوصی 
طی برنامه های اول، دوم سوم و چهارم توسعه سهم 
ارزش سهام واگذارشده طی این دوره معادل 7/34 

درصد بوده است.

دولت احمدی نژاد )تیر 84-خرداد 1392(
این دولت هم زمان با آغاز برنامه چهارم توسعه )88-

1384( بر سر کار آمد. با شروع برنامه چهارم توسعه، 
پیدا  بیشتری  اهمیت  خصوصی سازی  برنامه های 
کرد؛ به گونه ای که این برنامه شامل چندین آیین نامه 
و دستورالعمل بود. از سوی دیگر با ابالغ سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری در سال 
۱۳۸۴ خصوصی سازی ایران وارد مرحله اقتصادی 
با  اجرا  دامنه  و  ماهیت  نظر  از  که  گردید  جدیدی 
فعالیت های صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی 

دارد.
رسمی  سایت  طریق  از  منتشرشده  آمار  مطابق 
سهام  ارزش  نسبت  خصوصی سازی،  سازمان 
واگذارشده به بخش خصوصی در طول برنامه چهارم 
توسعه )به مبلغ ۲۶۵۵۲۰ میلیارد ریال( به کل ارزش 
در  خصوصی  بخش  به  انجام شده  واگذاری های 
طول برنامه های توسعه )به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد 
ریال( معادل 90/4 درصد بوده است که حکایت از 
تفاوت ویژه واگذاری های انجام گرفته طی این دوره با 
سایر دوره های یادشده دارد. همچنین مطابق با آمار 
یادشده، میزان ارزش سهام واگذارشده در قالب سهام 
عدالت طی این دوره معادل ۳۴۲۱۰۸ میلیارد ریال 
بوده که البته واگذاری های انجام گرفته در قالب رد 
دیون سهام عدالت بوده که تنها مربوط به دوره زمانی 
برنامه چهارم توسعه و عمدتا طی سال های ۱۳۸۶ و 

۱۳۸۷ صورت گرفته است.
از  را  خصوصی سازی  می توان  کلی  نگاه  یک  در 
منظر مبانی حقوقی اجرای سیاست واگذاری سهام 
دوره  یعنی  زمانی  مقطع  دو  به  دولتی  شرکت های 
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پیش 
اساسی و دوره پس از آن تقسیم بندی نمود. دلیل این 
تقسیم بندی، آثار و تبعات مثبت و بسترسازی مناسبی 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44  از  است که پس 
قانون اساسی برای فرآیند واگذاری سهام شرکت های 
اگرچه  این،  از  پیش  تا  است.  شده  فراهم  دولتی 
می توان در قوانین و مقررات موجود در کشور همواره 
جایگاهی برای پیگیری واگذاری ها پیدا نمود، اما این 

جایگاه از شرایط الزم و کافی برای تسریع واگذاری ها 
برخوردار نبوده است؛ اما با ابالغ سیاست های اصل 
اجرای  قانون  و  سال 1384  در  اساسی  قانون   44
سیاست های یادشده در سال 1387 و متعاقب آن 
تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی این 
قانون می توان گفت شرایط الزم و بستر مناسب برای 

واگذاری ها فراهم گردید.
حداقل  و  اقتصادی  حیث  از  احمدی نژاد  دولت 
نسبت به دو دولت پیش از خود، دولتی مداخله گر 
شناخته می شود. بخشی از سیاست های اقتصادی 
مداخله گرایانه این دولت مانند توزیع سهام عدالت 
چهار  در  مهر  مسکن  و  مردمی  خصوصی سازی  یا 
سال اول و برخی دیگر مانند هدفمندی یارانه ها و 
تغییر قابل توجه در فرآیند تخصیص منابع استانی 
اقدام  چهار  این  شدند.  اجرا  بعدی  سال  چهار  در 
دولت احمدی نژاد ناظر به حضور اقتصادی دولت در 

پیرامون و به سود پیرامون و به ضرر مرکز بودند.
دولت نهم و دهم به دالیل مختلف نتوانست انتظارات 
برآورده  را  اصل 44  کلی  سیاست های  این  مدنظر 
سازد. آسیب شناسی از عملکرد دولت نهم و دهم 
در خصوص اجرای این سیاست ها نشان می دهد، 
مادامی که اولین و مهم ترین هدف خصوصی سازی، 
و  دولت  بدهی های  تأمین  دولت،  دیون  رد  عمال 
سنوات  طی  دولت  بودجه  کسری های  کاهش 
مختلف باشد و سایر اهداف در نظر گرفته شده در 
سیاست های کلی اصل ۴۴ توجه نشود و در حاشیه 
قرار گیرد، کیفیت خصوصی سازی در کشور به شدت 
دچار تهدید شده و به همین ترتیب سایر متغیرهای 
مرتبط با خصوصی سازی و بخش خصوصی نیز نظیر 
سرمایه گذاری، کارآفرینی، رقابت پذیری و غیره نیز 

آسیب پذیر می شوند.

دولت روحانی ) تیر 92-تاکنون(
روحانی صراحتا در صفحه 782 کتاب امنیت ملی 
و نظام اقتصادی ایران می نویسد: »به نظر می رسد 
که نظریه های مکاتب نهادگرایان و کینزی های جدید 
با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسالمی ایران 

قرابت بیشتری داشته باشند«.
دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۲ با تکیه بر 
شعار اصالح نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 
و روند خصوصی سازی در دولت های پیشین بر روی 
کار آمد. دولت یازدهم تمرکز خود را بر اصالح روند 
خصوصی سازی در دولت قبل قرار داد. به طوری که 
حضور  توسعه  و  واقعی  خصوصی  بخش  به  هدف 
بهبود  گردید.  تعیین  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
فضای کسب وکار در جهت ترغیب بخش خصوصی 
به حضور در صحنه اقتصادی کشور و جلوگیری از 
واگذاری حجم عمده شرکت ها به مؤسسات عمومی 
غیردولتی و جلوگیری از گسترش شبه دولتی ها جزو 
محورهای مهم برنامه های دولت بود. با این حال باید 
دولت های  در  واگذاری  غالب  که حجم  متذکر شد 
هزار   ۱۵۰ حدود  از  و  بود  گرفته  صورت  گذشته 
میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری ها بالغ 
بر ۹۳۵ هزار میلیارد ریال واگذاری در دولت های قبل 
انجام گرفته بود. آمار واگذاری ها نشان می دهد از تاریخ 
ابالغ سیاست ها تا روی کار آمدن دولت یازدهم معادل 
۹۳۵ هزار میلیارد ریال حجم واگذاری ها بوده و در 
دولت یازدهم تا تاریخ 1394/2/11 معادل 367 هزار 
میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است؛ به عبارت 
دیگر از مجموع ۱۳۵۳ هزار میلیارد ریال واگذاری تا 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مقدار ۲۷درصد حجم واگذاری 

در این دولت صورت پذیرفته است.
بررسی وضعیت فضای کسب وکار کشور در مقیاس 
جهانی بر اساس روش شناسی بانک جهانی، گویای 
بهبود  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  که  است  آن 
چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب وکار ایران 
حاصل شده است. به نحوی که رتبه کشور از 152 در 
سال 1392 به 132 در سال 1393 و رتبه 118 در 

اواخر سال 1394 بهبود یافته است.
در مجموع بررسی ها نشان از این دارد علی رغم تالش 
دولت تدبیر و امید در اصالح روند خصوصی سازی در 
کشور، عدم رفع مشکالت ساختاری و نهادی فراروی 
توسعه بخش خصوصی در کنار طوالنی شدن روند 
موجب  خارجی،  طرف های  با  هسته ای  مذاکرات 
چندانی  تمایل  خصوصی  بخش  همچنان  گردید 
به حضور چشمگیر در اقتصاد نداشته باشد و دولت 
یازدهم دستاورد چشمگیر در جلب و توسعه بخش 
خصوصی در اقتصاد نداشته باشد. به طوری که وجود 
مشکالت ساختاری و نهادی متعدد از عالقه مندی 
بخش خصوصی به حضور و خرید سهام شرکت های 
دولتی کاست. از طرف دیگر اقدامات درخور توجه در 
توسعه بخش تعاون صورت نگرفت و همچنان سهم 

این بخش در اقتصاد ناچیز مانده است.
***

خصوصی سازی  سیاست  گفت،  باید  پایان  در 
برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  ایران  اقتصاد 
است. نخست این که واگذاری ها در بخش صنایع 
کارخانه ای )طبق قانون برنامه سوم توسعه( صورت 
گرفته است و بخش های امور زیربنایی اقتصاد مانند 
ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از 

سیاست خصوصی سازی باقی مانده است.
در چند  بنگاه  مالکیت یک  واگذاری  اینکه  دوم   
نوبت طی سال های مختلف انجام گرفته است. در 
حالی که در سایر کشورها معموال واگذاری مالکیت 

شرکت در یک نوبت انجام می پذیرد.
سوم این که عمدتا واگذاری مالکیت شرکت های 
شرکت  مدیریت  که  است  بوده  به گونه ای  دولتی 
مربوطه از حیطه مدیریت دولتی خارج نشده است. 
تجربه  و  نظری  مبانی  برخالف  که  معنی  این  به 
ایران  در  خصوصی سازی  سیاست  کشورها،  سایر 
شرکت های  نقش  و  دولت  اندازه  است  نبوده  قادر 
دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد؛ بلکه دایما 
افزایشی بوده است. به طوری که نسبت بودجه کل 
به عنوان   )GDP( داخلی  ناخالص  تولید  به  کشور 
سال  در  از 35/1درصد  دولت  اندازه  تعیین  معیار 
۱۳6۸ به 67/9درصد در سال 1376 رسیده است. 
همچنین نسبت بودجه شرکت های دولتی به تولید 
ناخالص داخلی به عنوان معیار تعیین اهمیت نقش 
شرکت های دولتی در اقتصاد کشور از 16/3درصد 
 1376 سال  در  37/8درصد  به   1368 سال  در 
افزایش یافته است؛ بنابراین می توان بیان کرد که 
تصدی گری  نقش  خصوصی سازی  سال های  طی 
دولت در اقتصاد افزایش یافته است. این مطلب با 
شرکت های  بودجه  نسبت  در  شده  ایجاد  افزایش 
دولتی به بودجه کل کشور نیز تأیید می شود؛ زیرا 
طی سال های 76-1368 نسبت بودجه شرکت های 
رقم  به  از 46/6درصد  بودجه کل کشور  به  دولتی 
55/6درصد افزایش یافته است. بنا به یک تشبیه 
ایران  اقتصاد  خصوصی سازی  که  گفت  می توان 
به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد، 
آن هم در شرایطی که میزان آب ورودی به سد، ده ها 

برابر میزان آب خروجی است.
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مسئله بیکاری به یک بحث جدی بدل شده است، 
بحثی که هم در خالل زندگی روزمرٔه شهروندان عادی 
کشمکش های  بحبوحٔه  در  هم  و  است  جریان  در 
سیاسی و مناظرات سیاسیون و تصمیم گیران و هم در 
گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به 

چشم می خورد.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 11/0 
درصد در سال 1394 به 12/4 درصد در سال 1395 
افزایش داشته و در سال 1395، 29/2 درصد نرخ 
بیکاری در گروه جوانان گزارش شده است. همچنین 
مطابق اعالم سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری ایران 
در سال 2017 بین 13 تا 17 درصد خواهد بود که 
رقم بسیار قابل توجهی است. این آمارها لزوم توجه 
جدی تر همگان را به این مسئله بیش از پیش عیان 

می کند.
از طرف دیگر نگاهی به آمار مرتبط با میزان اشتغال 
در بخش های مختلف اقتصادی در کشور نیز تصویر 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  اولویت های  از  دقیق تری 
اشتغال را به دست می دهد. در سال 1394، سهم 
اشتغال در بخش کشاورزی 18 درصد، بخش صنعت 
32/5 درصد و در بخش خدمات 49/4 درصد بوده 
بخش  در  اشتغال  سهم  نیز  سال 1395  در  است؛ 
درصد   31/9 صنعت  بخش  درصد،   18 کشاورزی 
و بخش خدمات 50/1 گزارش شده است. این آمار 
بخش های  در  که  افرادی  تعداد  که  است  آن  مؤید 

خدماتی اشتغال دارند، بیش از سایر بخش هاست.
مستقیم  به طور  چون  اشتغال  عدم  و  بیکاری 
کیفیت زندگی انسان ها را دستخوش تغییر می نماید، 
همچنین به دلیل ماهیت ملموس و غیرانتزاعی آن و 
نیز به دلیل آثار و تبعات گستردٔه آن، همواره در کانون 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاست گذاران  توجهات 
در  اگرچه  روی  همین  از  می گیرد.  قرار  دولتمردان 
کلی  اجماع  معضل  این  رفع  رویکردهای  و  روش ها 
این که  سر  بر  همگان  دست کم،  اما  ندارد  وجود 

»بیکاری« یک معضل و چالش اساسی است، اجماع 
دارند.

رویکرد قیاسی به منابع و امکانات موجود در سایر 
کشورها که موقعیت و جایگاه نسبتا مشابهی با ایران 
دارند، نشان می دهد که کشور ایران از لحاظ منابع در 
اختیار واجد جایگاه بهتری است. در اینجا منظور از 
منابع، هم منابع عینی و فیزیکی و هم منابع غیرمادی 
و معنوی است. به لحاظ منابع فیزیکی و مادی، ایران 
یکی از غنی ترین کشورهای دنیا است به ویژه زمانی که 
منابع زیرزمینی این کشور همچون نفت و گاز طبیعی 
را مورد توجه قرار دهیم. از لحاظ منابع غیرمادی هم 
ایران، دست کم در مقام قیاس با کشورهای مشابه، 
همچون  منابعی  می گردد.  محسوب  غنی  کشوری 
افراد  وجود  دانشگاهی،  دانش آموختگان  تعداد 
آماده به کار جوان و توانمند و پیشینه و سنت تاریخی 

مترقی و ظرفیت های بالقؤه در حوزٔه گردشگری.
این  تمام  وجود  به رغم  که  اینجاست  نکته  اما 
دارایی های محسوس و نامحسوس، همچنان مشکل 
بیکاری به ویژه در میان جوانان و زنان بسیار جدی و 
آسیب زاست. حال طرح این سؤال کامال به جاست که 
پس آنچه کشور را در بهره برداری از این منابع ناتوان 
دامن  اشتغال  عدم  و  بیکاری  مشکل  به  و  می کند 

می زند، چیست؟
به نظر من یکی از عمده ترین دالیل بر سر راه تبدیل 
توانایی های بالقوه به توانایی های بالفعل، عدم وجود 
برنامه های کاربردی کالن و سیاست هایی است که 
ازاین روی  باشند.  شده  تدوین  واقع بینانه  به صورت 
الزم است مدیران سطوح باال در کشور در خصوص 
عمیق تر  رویکرد  و  تفکر  کالن  سطح  در  اقدامات 

وجدی تری داشته باشند.
هر آنچه در سطوح بعدی به عنوان عوامل بیکاری 
برشمرده می شود به نوعی متأثر از همان عدم وجود 
برنامه های کالنی است که به صورت واقع بینانه تدوین 
از  که  فروشی  خام  مسئلٔه  مثال،  به عنوان  شده اند. 
عینی  عوامل  از  یکی  به عنوان  اقتصاددانان  جانب 
بیکاری در کشور مورد توجه قرار می گیرد، در واقع 
خود یکی از تبعات عدم وجود رویکرد جامع، کل نگر 

و واقع بینانه نسبت به منابع موجود در کشور است. 
اینکه مواد اولیه کانی و زیرزمینی موجود در کشور، 
بدون طی هیچ فرآیندی، صادر شوند، به طور حتم 
برنامه ریزی در خصوص  و  توجه صحیح  پیامد عدم 
استفادٔه صحیح از منابع کشور است. این خام فروشی 
البته تنها محدود و محصور به منابع فیزیکی نمی گردد 
جوانان  اگر  برمی گیرد.  در  نیز  را  معنوی  منابع  و 
سال ها  از  پس  که  را  کشور  برومند  و  تحصیل کرده 
و هیچ گاه  می شوند  خارج  کشور  از  سرمایه گذاری، 
بازنمی گردند را نیز به عنوان مثالی از مواد خام معنوی 
در نظر بگیریم، آنگاه این مسئله ابعاد تازه تری به خود 

می گیرد.
جدی تر  چرایی  و  دالیل  در  تدقیق  خصوص  در 
بیکاری در کشور، همچنین  روزافزون مسئلٔه  شدن 
عدم وجود برنامه های مناسب و واقع بینانه، بهره گیری 
از رویکرد سیستمی، راهگشا و کارگشا خواهد بود. 
رویکردی سیستمی مبتنی بر یک دیدگاه کل نگرانه 
است که روابط میان اجزا را نیز به طور دقیق مورد توجه 
قرار می دهد. چنانچه این رویکرد بر نحؤه نگرش ما 
مورد توجه قرار گیرد، آنگاه ما را به این نتیجه می رساند 
که زمانی می توانی انتظار خروجی باارزشی از منابع 
اجزا  تمام  به  که  باشیم  داشته  فرآیندهای موجود  و 
از  توجه داشته باشیم و پرداختن به تنهایی به یکی 
شاخص ها کارساز نخواهد بود؛ بنابراین بسیار اهمیت 
دارد که به مسئلٔه اشتغال و عوامل مؤثر و تأثیرپذیر از آن 
توجه جدی تری گردد. به ویژه زمانی که ارتباط مسئلٔه 
بیکاری با مؤلفه های متعدد دیگری همچون تولید 
داخلی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و رشد اقتصادی، 
نشاط اجتماعی و تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی 

را نیز مورد توجه قرار دهیم.
با این تفاسیر، دولت دوازدهم ملزم به تالش فزون تر 
و برنامه ریزی دقیق تر در قبال بیکاران و به ویژه جوانان 
دست یافتنی  زمانی  مهم  این  است.  کار  جویای 
اساس  بر  کشور  در  موجود  منابع  از  که  بود  خواهد 
برنامه ریزی های دقیق و کل نگر بهره برداری گردد تا 
با خود بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری، صادرات 

غیرنفتی و اشتغال به ارمغان آورد.

۱۵

تحریریه کارایی

گروه اقتصاد

زنگ خطر افزایش نرخ بیکاری ایران به صدا درآمده است
موج بیکاران در راه اند

ریشه های ناتوانی در برابر عدم اشتغال جوانان چیست؟ 
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کارتل  ایجاد  از  بعد  به خصوص  نفتی  درآمدهای 
حیات  در  تعیین کننده ای  نقش  اوپک  بین المللی 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای 
سال های  فاصلٔه  در  است.  کرده  پیدا  خاورمیانه 
در  اقتصادی  رشد  مدل های  از  یکی  ایران  میالدی 
خاورمیانه و در بین کشورهای درحال توسعه است. 
به طوری که تحلیل گران اقتصادی فاصلٔه سال های 
۱۹۶۲ و 1972 را دوران طالیی پیشرفت اقتصادی 
از  برخی  اما  وجود  این  با  می شمارند.  بر  ایران  در 
اقتصاددانان، نفت را به عنوان نفرینی برای اقتصاد و 
سرنوشت کشورها بر می شمارند. نفرینی که خود را در 
قالب موارد متعددی از عدم نیاز به اصالحات جدی 
اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت 
واقعی اقتصاد تا نبود یا کمبود دموکراسی و دخالت 
خارجی در کشورهای نفت خیز و آسیب پذیری بسیار 

در قبال نوسانات قیمت نفت خود را نشان می دهد.
اقتصاد ایران هم پس از اکتشاف نفت به طور عمده 
به این منبع زیرزمینی وابسته شد. به طوری که بخش 
عمده ای از برنامه های توسعه ای در کشور و همچنین 
این  به  بودجٔه ساالنه حول محور درآمدهای مربوط 
ماده تهیه و تدوین می گردد و قیمت نفت، به عنوان یک 
عامل بسیار تعیین کننده و اثرگذار در معادالت کالن 
کشور در همه ادوار و دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. 
هرچند در دهٔه اخیر که آسیب های وابستگی به نفت 
ابعاد خود را به طور روشن تری نشان داد، تالش شده تا 
هم در بودجٔه عمومی کشور و هم در برنامه استراتژیک 
سیاست های  و  توسعه ای  اسناد  در  جمله  از  کالن 
این  میزان  و  شدت  از  مقاومتی،  اقتصاد  ابالغی 
وابستگی کاسته شود اما پر بیراه نیست اگر بگوییم 
هنوز هم اقتصاد و به تبع آن شئون اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی و حتی بین المللی ما بوی نفت می دهد.
با موفقیت دولت یازدهم در مرتفع نمودن بخشی از 
تحریم های هسته ای که به طور مستقیم میزان صادرات 
نفت را تحت تأثیر قرار داده بودند، افزایش چشمگیری 
در درآمدهای نفتی ایران حاصل شد اما خود آقای 
مجلس  در   96 سال  بودجٔه  ارائٔه  هنگام  روحانی، 
که هدف آن را دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و 
اشتغال زا و ماهیت این بودجه را ضد فقر، عنوان نمود، 
اذعان کرد که ممکن است رشد اقتصادی که در پی 

رفع شدن تحریم های نفتی و به واسطٔه آن، افزایش 
پیوست،  وقوع  به  سال 95  در  نفت  صادرات  سطح 
در سال 96 میسر نباشد. بودجٔه سال 96 اگرچه در 
دورٔه پس از برجام تحویل مجلس شد، اما درعین حال 
شرایط با به روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ 

وضعیتی پیچیده تر یافته است.
در بودجه ای که رئیس جمهور به مجلس ارائه کرد، 
هزار   111  ،96 سال  در  نفتی  درآمدهای  مجموع 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به حجم 
بشکه  متوسط هر  قیمت  یعنی  این  نفت،  صادرات 
به طور متوسط 50 دالر تعیین شده است. اگر توافق 
و  به طور کامل اجرا شود  تولید  اوپک دربارٔه کاهش 
کشورهای غیر اوپک هم به این توافق ملحق شوند، 
بماند.  حدود  همین  در  نفت  قیمت  است  ممکن 
بدین ترتیب و بر اساس بودجٔه ارائه شده، اتکای این 
بودجه به نفت حدود 30 درصد است. با این وجود، 
ایران  اقتصاد  دارند  عقیده  تحلیل گران  از  برخی 
به طور قابل توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است 
به گونه ای که کاهش این درآمدها می تواند کشور را 
در شرایط بسیار دشواری قرار دهد. وابستگی شدید 
به درآمدهای غیرقابل اعتماد، اقتصاد ایران را همواره 
اقتصادی  برنامه های  و  داده  قرار  آسیب  معرض  در 
تا  اقتصاددانان  عقیدٔه  به  است.  کرده  شکننده  را 
هنگامی که درآمدهای نفتی، تشکیل دهندٔه بخش 
عمده ای از بودجٔه ساالنه ایران هستند، کشور به طور 
مستمر با تهدید »کاهش قیمت نفت« مواجه خواهد 
بود. تحلیل گران در راستای اثبات نظر خود به تجربٔه 
تاریخ معاصر ایران در ارتباط با شوک های نفتی اشاره 

می کنند.
کاهش  شوک  بار  چند  گذشته  دهه  سه  در  ایران 
شدید قیمت نفت را تجربه کرده است. یکی از این 
 ۱۳۶۰ دهه  در  نفت  قیمت  شدید  کاهش  موارد، 
است که به عقیده کارشناسان یکی از دالیل عمده 
پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران و پایان 
جنگ هشت ساله ایران و عراق به حساب می آید. در 
آن سال ها که ایران گرفتار جنگی فراگیر بود، درآمد 
و ۲۰۰  میلیارد  به ۶  زمانی  این کشور  نفتی  ساالنه 
میلیون دالر در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت و تا پیش از 
پایان جنگ نیز هیچ گاه به مرز ده میلیارد دالر نرسید. 
این وضعیت ده سال پیش نیز تکرار شد. در دومین 
سال ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ 
نیز درآمدهای نفتی به زیر ده میلیارد دالر سقوط کرد 

و اقتصاد ایران روزگار دشواری را پشت سر گذاشت.
ایران پس از توافق بر سر پرونده هسته ای، تالش 
به  را  نفت  تولید  سقف  تا  داد  خرج  به  گسترده ای 
سطح قبل از تحریم ها برساند. به نظر می رسد این 
تالش ها مثمر ثمر بوده و صادرات نفت ایران نزدیک 
به یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است و عمده 
رشد اقتصادی اخیر مربوط به افزایش صادرات نفت 
افزایش  مؤید  نیز  مرکزی  بانک  گزارش  است.  بوده 
افزایش  محل  از  که  است  اقتصادی  رشد  سریع 
حاصل  درآمدهای  بر  شدن  افزوده  و  نفت  صادرات 
این در حالی است که در دیگر  این محل است.  از 
شاخص های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به قبل 
دیده نمی شود. همان طور که اشاره شد، مقامات بانک 
مرکزی اذعان کرده اند که عمده رشد اقتصادی سال 
95 به ویژه در تابستان و پاییز مربوط به نفت بوده است 
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی »بخشی از رشد 
از روندی است که در بخش تولید  اقتصادی ناشی 
نفت از دو ماهه پایان پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت 
تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر این 
بخش بودیم. رشد اقتصادی در بخش هایی همچون 
کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان 95 نسبت 
به بهار روند بهتری داشت که می توان از آن به عنوان 

خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد«.
آسیب پذیری  میزان  نشان دهندٔه  موارد  این  تمام 
ایران در مقابل نوسانات و شوک های نفتی  اقتصاد 
است. زمانی که این واقعیت که رشد اقتصادی اخیر 
مربوط به نفت بوده است را در کنار این مسئله قرار 
دهیم که افزایش تولید نفت تنها یک بار رخ می دهد 
چالش  ماهیت  نیست،  همیشگی  معجزه  این  و 
برانگیز نوسانات قیمتی نفت آشکارتر می گردد. به زعم 
نفتی  درآمدهای  اقتصادی،  کارشناسان  از  تعدادی 
این  اما  ایجاد می کند  اقتصادی  اگرچه رشد مثبت 
رشد سقف معینی دارد و مانند آب باریکه ای است که 
با آن می شود روزگار را سپری کرد و تنها رشد متوسط 

بلندمدت سه تا چهار درصدی داشت.
به هر روی کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی 
و ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیتی 
این مادٔه خام که البته پیش تر و در قالب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است، یکی 
از عمده ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم 
که نیازمند عزم و ارادٔه جدی و اهتمام ویژه به مقاوم تر 

کردن اقتصاد در مقابل تهدیدات بیرونی است.

۱۶

تحریریه کارایی

گروه اقتصاد

آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی 
درآمدهای غیرقابل اعتماد

ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیت نفت چالش دولت دوازدهم است



ماهنامه اقتصادی کارایی

 20 چالش مهم اقتصادی دولت دوازدهم

نگاهــی بــه وظایــف بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــه  ــران نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد، ب اســالمی ای
ــق  ــواره از طری ــت، هم ــتقالل از دول ــدم اس ــل ع دلی
ــه  ــری بودج ــده کس ــش تامین کنن ــول نق ــار پ انتش
دولــت را بــه عهــده دارد. همیــن امــر ســبب گردیــده 
اســت تــا اقتصــاد ایــران همیشــه شــاهد نــرخ تــورم 
باالیــی باشــد. از طــرف دیگــر، ایــن بانــک نرخ هــای 
ــی  ــورت تکلیف ــرده و به ص ــن ک ــی را تعیی ــود بانک س
بــه بانک هــای تجــاری ابــالغ می کنــد. وجــود تــورم 
بــاال، منجــر بــه کاهــش نرخ هــای ســود واقعــی 
ــالن  ــایر عام ــا و س ــذا خانواره ــود. ل ــا می ش بانک ه
ــای  ــبد دارایی ه ــاب س ــد انتخ ــادی، در فرآین اقتص
ــرخ  ــا ن ــرخ ســود واقعــی ب ــن ن ــه مقایســه ای خــود، ب
بازدهــی ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن، طــال 
ــد، در  ــن فرآین ــه ای ــد. نتیج ــورس می پردازن ــازار ب و ب
برهه هایــی از دهه هــای گذشــته، کاهــش اســتقبال 
ــه انتخــاب  از ســپرده های بانکــی و تمایــل بیشــتر ب
ســایر اقــالم دارایــی از قبیــل زمیــن و مســکن بــوده 

ــت. اس
در ســال های اخیــر، بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــده،  ــن پدی ــگیری از ای ــت پیش ــران جه ــالمی ای اس
ــود.  ــی نم ــود بانک ــای س ــش نرخ ه ــه افزای ــدام ب اق
در ایــن راســتا، برخــی از بانک هــای خصوصــی و 
موسســات اعتبــاری جهــت جــذب هــر چــه بیشــتر 
منابــع اعتبــاری، نرخ هــای ســود خــود را بــه مراتــب 
ــر  ــد. ه ــش دهن ــاری افزای ــای تج ــتر از بانک ه بیش
ــا افزایــش  چنــد کــه در نظــر اول، ایــن امــر منجــر ب
جــذب اعتبــارات توســط نظــام بانکــی گردیــد، ولــی 

در گام بعــدی، افزایــش مطالبــات مشــکوک الوصول 
ایــن بانک هــا و موسســات، به عنــوان مهم تریــن 
ــود  ــرخ س ــرا ن ــت؛ زی ــود یاف ــت نم ــن سیاس ــره ای ثم
تســهیالت اعطایــی بانک هــا بــه حــدی افزایــش 
ــد  ــچ فرآین ــرمایه گذاران در هی ــا س ــه تقریب ــت ک یاف
تولیــدی، توانایــی بازپرداخــت ایــن تســهیالت را 
نداشــتند. لــذا چــه بســیار واحدهــای تولیــدی کــه 
بــه دلیــل عــدم توانایــی پرداخــت تســهیالت، مجبور 
ــی از  ــا در برخ ــدند. ی ــود ش ــگاه خ ــی بن ــه تعطیل ب
ــان، فــروش واحــد تولیــدی خــود و  مــوارد، کارفرمای
ــی  ــام بانک ــل از آن در نظ ــه حاص ــپرده گذاری وج س
را بســیار عاقالنه تــر از ادامــه فعالیــت تولیــدی و 
پاســخ گو بــودن در قبــال کارگــران، نهادهــای حامــی 
ارائه کننــده  )به عنــوان  بانکــی  سیســتم  و  آنــان 
تســهیالت مــورد نیــاز خــود( یافتنــد؛ بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد سیاســت افزایــش نــرخ ســود 
بانکــی کــه جهــت مقابلــه بــا کاهــش قــدرت خریــد 
ــر  ــود منج ــود، اوال خ ــده ب ــه ش ــپرده گذاران تعبی س
بــه افزایــش حجــم نقدینگــی و تــورم و کاهــش 
ــه ایجــاد  ــا ب ــد و ثانی ــد شــهروندان گردی قــدرت خری
شــرایط رکــودی )به ویــژه در حــوزه تولیــد( دامــن زد. 
لــذا ایــن سیاســت، اقتصــاد ایــران را بــه ســمت دور 
باطلــی هدایــت کــرد کــه در پیــروی از این سیاســت، 
و  بانکــی  ســود  نرخ هــای  افزایــش  پدیده هــای 
افزایــش نــرخ تــورم بــه توالــی تکــرار خواهنــد شــد.
و  دویســت  و  هــزار  یــک  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــار در مــورخ  ــول و اعتب بیســتمین جلســه شــورای پ
هشــتم تیرمــاه 1395 نــرخ ســود تســهیالت عقــود 
مشــارکتی و غیــر مشــارکتی حداکثــر معــادل 18 
درصــد تعییــن شــد. متاســفانه بانک هــای تجــاری و 
خصوصــی ایــن کاهــش نــرخ ســود را صرفــا در حــوزه 
ســپرده ها اعمــال کردند و بســیاری از آنــان از کاهش 
نــرخ ســود تســهیالت )کــه نقــش بســیار مهمــی در 
ــده دارد(  ــر عه ــدی ب ــای تولی ــی بنگاه ه ــن مال تامی

ــد. امتنــاع کردن
ــه  ــی و تجرب ــاد پول ــات اقتص ــه ادبی ــی ب ــا نگاه ب

کشــورهای توســعه یافته می تــوان دریافــت کــه ایــن 
کشــورها، از میــان راهکارهــای متفــاوت موجــود 
بــرای کنتــرل عرضــه پــول )از قبیــل سیاســت بــازار 
ــل  ــی و تنزی ــره قانون ــای ذخی ــر در نرخ ه ــاز، تغیی ب
مجــدد و تغییــر در نرخ هــای ســود کوتاه مــدت و 
بلندمــدت(، کنتــرل نــرخ ســود بانکــی کوتاه مــدت 
ســازوکارها  مطلوب تریــن  از  یکــی  به عنــوان  را 
ــا کنتــرل  ــا تغییــر و ی ــرا کــه ب انتخــاب می کننــد؛ زی
نرخ هــای بهــره کوتاه مــدت، می تــوان نرخ هــای 
بهــره بلندمــدت رســمی )و حتــی غیررســمی( و 
ــرار داد  ــر ق ــادی را تحت تاثی ــای اقتص ــایر متغیره س
و یــا کنتــرل کــرد. حتــی نگاهــی بــه رونــد تاریخــی 
نرخ هــای بهــره در ایــن کشــورها نشــان می دهــد کــه 
معمــوال ایــن نرخ هــا، از یــک رونــد بــا ثبــات تبعیــت 
ــن تغییــرات در  می کننــد و در صــورت تغییــر نیــز ای

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــطح جزئ س
ــرایط  ــت از ش ــت برون رف ــه جه ــر اینک ــخن آخ  س
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــود، کاه ــودی موج ــورم رک ت
)به ویــژه در حــوزه تســهیالت اعطایــی( و تخصیــص 
اعتبــارات به بخــش تولیــد می تواند راهکار مناســبی 
باشــد. در ایــن راســتا ایــن بحــث مطــرح می شــود که 
بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی، تمایــل ســپرده گذاران 
بــه ســپرده گذاری در بانک هــا کاهــش می یابــد 
و لــذا بانک هــا در جــذب اعتبــارات بــا مشــکل 
مواجــه می شــوند. بدیهــی اســت ایــن سیاســت 
در کوتاه مــدت، هزینه هایــی را بــر اقتصــاد ایــران 
تحمیــل خواهــد کــرد؛ امــا جهــت رفــع ایــن مشــکل 
ــتمی در  ــرش سیس ــک نگ ــه ی ــاز ب ــدت، نی در بلندم
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــروری اس ــران ض ــاد ای اقتص
نمی تــوان انتظــار اصــالح نظــام پولــی کشــور را 
داشــت و بــه نظــام مالیاتــی و یــا قانون گــذاری 
توجهــی نکــرد؛ بنابرایــن دولــت می توانــد بــا تقویــت 
ــال از  ــرای مث ــی و کارآمــد نمــودن آن، ب نظــام مالیات
طریــق وضــع مالیــات ســنگین بــر فعالیت هــای 
رانت جویــان، منابــع جامعــه را بــه ســمت مســیر 

ــد. ــت کن ــح آن هدای صحی

تاثیر نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

زهرا کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز
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همــه راه هــا بــه پــول ختــم می شــود. ایــن ظاهــر 
یــک امــر مســلم اقتصــادی اســت. چــه در یــک خانه 
دو ســه نفــری، چــه در یــک کارخانــه صــد نفــری و 
چــه در یــک کشــور هشــتاد میلیــون نفــری. پاســخ 
بســیاری از پرســش های مالــی و اقتصــادی ایــن 
ــه همیــن  ــه ب ــن جمل ــول الزم اســت«؛ ای اســت: »پ
ــث از  ــه دار در بح ــم خان ــک خان ــان ی ــادگی از زب س
خریدهــای روزانــه شــنیده می شــود. در ادبیــات یک 
ــا  ــعه ی ــای توس ــرای برنامه ریزی ه ــه ب ــر کارخان مدی

اداره امــور روزمــره بــه »نقدینگــی الزم اســت« تبدیل 
ــاال  ــر دولتــی ســطح ب ــان یــک مدی می شــود و در زب
بــه ایــن جملــه تبدیــل می شــود: »ســرمایه الزم 
اســت تــا کشــور توســعه یابــد«؛ پــس ظاهــر مســاله 
یکــی اســت؛ امــا در ورای ایــن ظاهــر ســاده و بــا یک 
ــن  ــی در ای ــر مســاله بی پول ــر و عمیق ت ــگاه دقیق ت ن

ســه متفــاوت اســت.
ــع بســیار محــدودی دارد، منابــع  ــه مناب یــک خان
یــک کارخانــه بــه نســبت محــدود اســت، امــا منابــع 
ــت.  ــدود اس ــاید نامح ــاد و ش ــیار زی ــور بس ــک کش ی
ــای اصــول کارآفرینــی انجــام  ــر مبن ــن مقایســه ب ای

می شــود.
ــه  کارآفرینــی، چگونگــی ترکیــب منابــع اســت؛ ب
ــام  ــاالی تم ــژه در ب ــارت وی ــک مه ــر، ی ــارت دیگ عب
ــود  ــور وج ــا کش ــه ی ــا کارخان ــه ی ــک خان ــات ی امکان
ــه  ــر عهــده می گیــرد و ب دارد کــه نقــش رهبــری را ب
ــا  ــت ی ــه موفقی ــع ب ــب مناب ــی ترکی ــب چگونگ تناس
ــی  ــی زندگ ــا حت ــعه ی ــای توس ــت در برنامه ه شکس

ــن مســاله ســرمایه گذاری،  عــادی می رســد؛ بنابرای
یــک مســاله کارآفرینــی اســت. اگــر مدیــر خانــه یــا 
کارخانــه یــا مســئول اجرایــی کشــور ترکیب درســتی 
از منابــع ایجــاد نکننــد، ســرمایه گذاری محقــق 

نخواهــد شــد.
ــع سیاســی،  ــا وجــود انبــوه مناب در یــک کشــور ب
و بین المللــی  اقتصــادی، فرهنگــی  اجتماعــی، 
نبایــد مشــکل ســرمایه گذاری وجــود داشــته باشــد؛ 
ــی  ــرمایه گذاری، یک ــم س ــت دوازده ــرای دول ــا ب ام
در  ســرمایه گذاری  چالش هاســت.  مهم تریــن  از 
ــا و  ــرل آلودگی ه ــمند آب، کنت ــع ارزش ــظ مناب حف
حفاظــت از محیط زیســت، توســعه گردشــگری، 
نــو،  فناوری هــای  گاز،  و  نفــت  حوزه هــای 
ــل  ــزرگ حم ــای ب ــر، طرح ه ــای تجدیدپذی انرژی ه
فرودگاه هــا  و  جاده هــا  و  بنــادر  از  اعــم  نقــل،  و 
اجتماعــی،  و  شــهری  طرح هــای  راه آهــن،  و 
صنایــع بــزرگ صادراتــی، صنایع دســتی و فــرش 
تکنولــوژی  و  کشــور  کشــاورزی  مزیت هــای  و 

پایین بودن نرخ سرمایه گذاری؛ 
ضرورت اصالح چگونگی ترکیب منابع کشور

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات
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اطالعــات از جملــه نیازهــای اساســی کشــور در این 
برهــه اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ترکیــب بهینه ای 
از منابــع هنــوز بــه دســت نیامــده اســت تــا جریــان 

ــد. ــهیل کن ــور تس ــرمایه را در کش س
ــع  ــب مناب ــی ترکی ــه چگونگ ــن ب ــش از پرداخت پی
بــرای تحلیــل میــزان تاثیرگــذاری آن بــر جریــان 
ســرمایه در کشــور بایــد دو نــوع ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی را از هــم تفکیــک کــرد. ایــن دو 
ــی،  ــات حقوق ــل الزام ــه دلی ــرمایه گذاری ب ــوع س ن
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــِی متفــاوت دارای 
ــذب  ــال ج ــوان مث ــتند. به عن ــوی هس ــاوت ماه تف
ســرمایه خارجــی نیازمنــد ایجــاد ضریــب باالیــی از 
امنیــت و اطمینــان سیاســی و حقوقــی اســت و تــا 
ایــن اطمینــان ایجــاد نشــود، ســرمایه گذاری در کار 
ــی خــود بخشــی  ــا ســرمایه داخل ــود؛ ام نخواهــد ب
از فرآینــد امنیت ســازی در کشــور اســت؛ امــا در 
نهایــت نامــوس ســرمایه داخلــی نیــز چــون ســرمایه 
خارجــی امنیــت اســت. ســرمایه در شــرایط ناامــن 
میــل بــه گریــز دارد؛ امــا مولفه هــای غیراقتصــادی 
ــل  ــن عوام ــود دارد. ای ــی وج ــرمایه داخل ــم در س ه
ــرای  ــالش ب ــتی و ت ــتند از: وطن دوس ــارت هس عب
ــی  ــتگی های عاطف ــور و وابس ــت کش ــود وضعی بهب
ــن  ــه ای ــی ک ــور. در حال ــه کش ــا کاری ب ــی ی ــا مال ی
خارجــی  ســرمایه گذاری  معیارهــای  در  عوامــل 
جایــی ندارنــد. ســرمایه گذار خارجــی فقــط بــه 
بازگشــت ســرمایه می اندیشــد و اگــر مولفه هــای 
اعتبــاری همچــون تحقــق مســئولیت اجتماعــی یــا 
حفاظــت از محیط زیســت و تــالش بــرای بهبــود 
وضعیــت کــودکان در میــان باشــد، بــاز عامــل اصلی 

در تصمیم گیــری بازگشــت ســرمایه اســت.
بنابرایــن در جــذب ســرمایه خارجــی باید به ســهم 
ــه  ــی توج ــی و سیاس ــای امنیت ــه معیاره ــل توج قاب
کــرد، امــا در فرآینــد جــذب ســرمایه داخلــی، توجــه 

بــه معیارهــای اقتصــادی اهمیــت بیشــتری دارد.
ترکیــب منابــع بــرای جــذب ســرمایه بایــد بــا یــک 
پاســخ صریــح آغــاز شــود: اولویــت کشــور چیســت؟ 
ــا اصــالح امــور  ــا اولویــت کشــور اقتصــاد اســت ی آی
جهــان یــا ترویــج ارزش هــای ملــی. عمــر ایــن 
ــی  ــد؛ یعن ــال باش ــی س ــد س ــِت کم بای ــخ دس پاس
ــای  ــت گروه ه ــاع اکثری ــس از اجم ــخی پ ــر پاس ه
ــگاه  ــاتید دانش ــادی و اس ــاالن اقتص ــی و فع سیاس
ســی ســال بــدون تغییــر اولویــت کشــور باشــد. پــس 
ــه  ــت؛ ب ــت پرداخ ــل محیط زیس ــه عوام ــد ب از آن بای
عبــارت دیگــر، اگــر پاســخ اصلــی ناظــر بــه اولویــت 
مســایل اقتصــادی باشــد، گام اول اجــرای آن تهیــه 
نقشــه محیط زیســتی کشــور اســت. ســپس نیــروی 
ــجم  ــد منس ــارج بای ــل و خ ــور در داخ ــانی کش انس
شــود. نیــروی انســانی شایســته منســجم شــده در 
اولیــن گام بایــد طرح هــای اقتصــادی کشــور را 
ــی و  ــق بررس ــبی و مطل ــای نس ــاس مزیت ه ــر اس ب
تدویــن کننــد. پــس از ایــن کارهــای زیربنایــی، فضــا 

ــرای جــذب ســرمایه آمــاده اســت. ــه نســبت ب ب
در نهایــت عوامــل تســهیل ســرمایه گذاری در 
ــک  ــاس ی ــر اس ــش در آن ب ــر بخ ــهم ه ــور و س کش

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب ــی علم روش شناس
ــی  ــام جهان ــیون نظ ــار اپوزیس ــرمایه در اختی 1  س
نیســت؛ یعنــی ســرمایه و نظــام جهانــی پیونــد 
ــه  ــزاره دو نتیج ــن گ ــد. از ای ــم دارن ــا ه ــی ب محکم
جهانــی  ســرمایه  نخســت:  می شــود.  حاصــل 
اختیــار گروه هــای مخالــف  به طــور طبیعــی در 
نظــام جهانــی قــرار نخواهــد گرفــت. دوم: بایــد 

ضمــن حفــظ اســتقالل کشــور و اهمیــت دادن بــه 
ارزش هــای داخلــی، سیاســت خارجــی تنــش زدا را 
بــه کار بســت. ایــن دو نتیجــه از یــک مــدل تحلیلــی 
ــای  ــن گزاره ه ــود و در بی ــی می ش ــه ناش واقع گرایان
جانشــین همچــون عــدم نیــاز بــه ســرمایه خارجــی 
ــد  ــا پیون ــا وجــود توطئه هــای عظیــم در جهــان، ی ی
مســتحکم ســرمایه خارجــی و دخالــت خارجــی 
ــا  ــی ب ــچ تعارض ــه هی ــن دو نتیج ــرد. ای ــرار می گی ق
ــی  ــن و آزادگ ــتی، دی ــی، وطن دوس ــی ایران ملی گرای
نــدارد. می تــوان سیاســت تنــش زدا را بــا اصــول 
شــرعی چــون تقیــه توجیــه کــرد و بــر اســاس 
اصــول اســتقالل خواهی ورود ســرمایه بــه کشــور را 
ــی و  ــه جهان ــران در عرص ــری ای ــه قدرت گی ــج ب منت
تاثیرگــذاری بیشــتر بــر جهــان بــر اســاس ارزش های 
ملــی و دینــی دانســت. بــرای تنش زدایــی بایــد 
اجمــاع ملــی در کشــور حاصــل شــود. دولــت 
دوازدهــم می توانــد پیشــتاز اجمــاع در کشــور باشــد. 
دولــت به عنــوان مهم تریــن تجلــی رای مــردم در 
کنــار مجلــس و ســایر ســازمان های موثــر بایــد 
ــخص  ــا را مش ــه آن ه ــیدن ب ــازوکار رس ــداف و س اه
کنــد. طبیعــی اســت کــه گاه مشــکالتی در ایــن راه 
پیــدا خواهــد شــد؛ امــا ســختی فرآینــد اجمــاع در 
ــد؛  ــد ش ــران خواه ــتاوردهای آن جب ــا دس ــور ب کش
بنابرایــن، اولیــن گام دولــت دوازدهــم بــرای عبــور از 
چالــش ســرمایه گذاری، پیشــتازی بــرای اجمــاع در 

ــت. ــور اس کش
ــف  ــاید هم ردی ــی و ش ــل تنش زدای ــار عام 2  در کن
ــه  ــران توج ــب وکار در ای ــانی کس ــه آس ــد ب ــا آن بای ب
شــود. در کشــور مــا کســب وکار بــه ســختی آغــاز و به 
ســختی پیــش مــی رود. مثــال معــروف و ســاده ایــن 
ــران اســت. ثبــت یــک  ســختی، ثبــت شــرکت در ای
ــول  ــا ط ــا و گاه ماه ه ــا هفته ه ــور م ــرکت در کش ش
می کشــد. ایــن مثــال بــه قــدری زده شــده کــه 
تکــراری شــده و گاه شــنونده را خســته می کنــد؛ اما 
بــه ظاهــر متولیــان امــر هیــچ توجهــی بــه آن ندارنــد 
و ایــن مســاله بســیار ســاده را کــه بــا یــک تصمیــم و 
ــه  ــد. رتب ــده گرفته ان ــود، نادی ــنامه حــل می ش بخش
بســیار نــازل ایــران در کســب وکار جهانــی هیــچ 
ــی  ــرمایه خارج ــذب س ــای ج ــا برنامه ه ــبی ب تناس
نــدارد. تســهیل کســب و کار وظیفــه دولــت اســت. 
دولــت بــرای رفــع بحــران ســرمایه گذاری در کشــور 
ــک اقــدام  ــوان ی ــه تســهیل کســب وکار به عن ــد ب بای
پیشــینی همــت کنــد؛ امــا متاســفانه در چهــار 
ــاره  ــن ب ــدی در ای ــدام ج ــم اق ــت یازده ــال دول س
ــای  ــهیل فض ــد تس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــام نش انج
کســب وکار به جلســه و صدور بخشــنامه های فــراوان 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــک ب ــدارد. ی ــاز ن ــده نی و گیج کنن
بایــد نظــام اداری ایــران دگرگــون شــود. دولــت 
ــت و  ــور صنع ــی ام ــا جدای ــام ی ــف ادغ ــوز تکلی هن
بازرگانــی را معلــوم نکــرده اســت. هنــوز نظــام اداری 
حتــی در بخش هــای متولــی نوآوری هــا، قدیمــی و 
ســنتی اســت، هنــوز روابــط اربــاب رعیتــی در برخی 
اداره هــا وجــود دارد و ســرمایه گذاران و کارآفرینــان و 
صنعتگــران هــم به عنــوان بخشــی از اربــاب رجــوع 
عــادی قلمــداد می شــوند. هنــوز تعــدد مراکــز صدور 
مجــوز و نظــارت بــر واحدهــای تولیــدی وجــود دارد. 
مناطــق آزاد کــه قــرار بــود به پیشــرانه اقتصاد کشــور 
تبدیــل شــوند بــا فزونــی واردات بــر صــادرات و نظــام 
اداری ســنتی خــود گاه بــه گــره کــور اقتصــاد کشــور 
تبدیــل شــده اســت و ... دولــت دوازدهــم اگــر در دو 
ــن  ــی ای ــای ضربت ــود در طرح ه ــت خ ــال نخس س

ــهیل  ــرمایه تس ــان س ــد، جری ــل کن ــکالت را ح مش
شــده و بــه تدریــج شــاخص های آن در کشــور رشــد 

خواهــد کــرد.
ایــران  در  کــه  اســت  ایــن  ســوم  مســاله    3
»بازاریابــی ســرمایه« بســیار ضعیــف اســت. به طــور 
معمــول آگاهی هــای درســت و دقیقــی دربــاره 
ــه تفکیــک  ــران ب ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در ای
طرح هــای  نــدارد.  وجــود  شــهرها  و  اســتان ها 
ــای  ــوان فرصت ه ــه به عن ــه ای ک ــی و گاه کلیش کل
تبلیــغ  مختلــف  جاهــای  در  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاران  ــت. س ــد اس ــخت ناکارآم ــود س می ش
خارجــی هرچنــد آگاه و بــا مطالعــه وارد یــک شــهر 
شــوند، هیــچ گاه نمی تواننــد بــه انــدازه ســاکنان آن 
شــهر اطالعــات داشــته باشــند؛ بنابرایــن آن هــا در 
فضــای نیمــه تاریکــی قــدم می گذارنــد. وظیفــه 
روشــن کــردن ایــن فضــا بــه عهــده میزبــان اســت؛ 
همایش هــای  و  جلســات  تعــارف،  بــدون  امــا 
فضــای  روشــنی  بــه  تنهــا  نــه  ســرمایه گذاری 
کســب وکار کشــور بــرای ســرمایه گذاران کمکــی 
نمی کنــد؛ بلکــه گاه ایــن جلســات بــه وهــم و 
غبارگرفتگــی ایــن فضــا می انجامــد. نشــان دادن 
آمــار یــا تحلیل هــای دروغ بــه ســرمایه گذار شــاید او 
را بــرای یــک بــار بــه ایــران جــذب کنــد، امــا به طــور 
اساســی جریــان ســرمایه بــه کشــور را متوقــف 
ســرمایه  بازاریابــی  روی،  ایــن  از  کــرد.  خواهــد 
اهمیــت ویــژه ای دارد. دولــت دوازدهــم بایــد فکــری 
ــی ســرمایه در کشــور بکنــد.  ــرای بازاریاب اساســی ب
ــه کار  ــت ک ــم اس ــت یازده ــه دول ــت ادام ــن دول ای
چنــدان مهمــی بــرای بازاریابــی ســرمایه در جهــان 
ــداده اســت. نکتــه مهــم و طالیــی در ایــن  انجــام ن
خصــوص ایــن اســت کــه بازاریابــی ســرمایه بایــد بــه 
شــرکت های خصوصــی ســپرده شــود. بدنــه دولــت 

ــت. ــوان اس ــق نات ــف و دقی ــن کار ظری از ای
4  چهارمیــن عامــل کــه بــی ارتبــاط بــا ســه عامــل 
ــش  ــت در بخ ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــت ام ــین نیس پیش
جداگانــه ای بررســی می شــود، شــفافیت نظــام 
اقتصــادی اســت. گاه ابهام هــا و گلوگاه هــا بــرای 
ــی از  ــته ایم بخش ــا زاده و زیس ــا آن ابهام ه ــه ب ــا ک م
فرآینــد کار تلقــی می شــود. به عنــوان مثــال، وقتــی 
ــام  ــه ای انج ــا کاری ده دقیق ــم ت ــه اداره ای می روی ب
ــن  ــت ای ــن اس ــم ممک ــی می کنی ــم پیش بین بدهی
کار بــه علــت خرابــی سیســتم های کامپیوتــر یــا 
قطعــی بــرق یــا نبــودن متولــی مربــوط و یا هــر علت 
دیگــری تــا آخــر وقــت اداری و یــا دو ســه روز طــول 
ــواردی  ــن م ــی چنی ــک خارج ــرای ی ــا ب ــد، ام بکش
پذیرفتنــی نیســت؛ بنابرایــن اصــالح نظــام اداری و 
شــفافیت در آن ضــروری اســت. بــرای این مهــم باید 
تمــام مناقصه هــا و مزایده هــا شــفاف باشــد، تمــام 
قراردادهــا شــفاف و بــدون تبصــره و گریــزگاه نوشــته 
شــود، قوانیــن مالیــات و کار و گمــرک و تجــارت 
شــفاف و بــدون تبصــره باشــد، خصوصی ســازی 
واقعــی باشــد، شــرکت های شــبه دولتی منحــل 
شــوند، انحصــار از میــان برداشــته شــود و ... . 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بنــای اولیــه 
شــفافیت، قوانیــن شــفاف اســت؛ امــا مهم تــر از آن 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــت گویی اس ــگ راس ــالق و فرهن اخ
ســرمایه گذاری یــک امــر اخالقــی هــم اســت. 
متاســفانه در ایــران گاه موفقیــت در تجــارت مترادف 
دروغ گویــی تلقــی می شــود. ســرمایه ممکــن اســت 
بــا دروغ وارد چرخــه اقتصــادی کشــور شــود امــا بــا 

ــت. ــد یاف ــداوم نخواه دروغ ت
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نرخ ارز به عنوان معیاری برای انعکاس ارزش برابری 
دیگر،  کشورهای  پول  برابر  در  کشور  یک  ملی  پول 
یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی کالن اقتصادی 
هر کشور بوده و هرگونه تغییرات آن به طور گسترده 
حتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بر  می تواند 
سیاسی کشورها تاثیرگذار باشد. در این میان، تشدید 
نوسانات نرخ ارز موجب برهم خوردن تعادل بازارهای 
مختلف اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار و کاال 
می گردد که در این صورت مسئولین اقتصادی کشور 
را با نگرانی مواجه می سازد. از این رو، به دلیل نقش 
و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشورها، تنظیم بازار ارز 
تثبیت نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی در برابر 
ارزهای خارجی همواره در برنامه ریزی های اقتصادی 
بوده  کشورها  اقتصادی  سیاست گذاران  توجه  مورد 
است. تنظیم نرخ ارز در سطح تعادلی و تثبیت نوسانات 
نرخ ارز یکی از سیاست های پیچیده و در عین حال 
مشکل در کشورها تلقی می شود. این پیچیدگی مربوط 
به تنظیم و تثبیت نرخ ارز از این جهت نشات می گیرد 
که تعیین ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی 
باید با در نظر گرفتن ساختار و تغییرات اقتصاد ملی و 
خارجی صورت گیرد؛ چرا که بدون توجه به تغییرات 
ارز  نرخ  در  بی ثباتی  بروز  موجب  کشورها  اقتصادی 
می شود که این امر خود موجب بروز بی ثباتی در سطح 
اقتصاد کالن می گردد. شواهد تجربی نیز داللت بر این 
دارد که هرگونه بی ثباتی در بازار ارز موجب بی ثباتی 
اقتصاد کالن شده و در نهایت عملکرد اقتصادی را در 
شاخص هایی نظیر سرمایه گذاری خارجی و داخلی، 
صادرات و واردات، تولید و تورم تحت تأثیر قرار می دهد. 
از این رو مسئولین اقتصادی کشورها همواره سعی 
می کنند با تدوین و اجرای سیاست های مناسب ارزی، 

از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری نمایند.
و  بی ثباتی  نشان دهنده  ارز  نرخ  نوسانات  شدت 
نااطمینانی در روند ارزش پول ملی در برابر پول های 
فضایی  ایجاد  سبب  نوسانات  این  است.  خارجی 
بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شوند و در نتیجه با 

ایجاد بی ثباتی نرخ ارز، روند متغیرهای کالن، به ویژه 
و  تورم  خارجی،  تجارت  سرمایه گذاری،  و  پس انداز 
نهایتا تولید داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و تخصیص 
بهینه منابع غیره ممکن می شود که این امر لطمات 
جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند. بی ثباتی 
نرخ ارز حتی در رژیم های انعطاف پذیر ارزی نیز اثرات 
جای  بر  خود  از  کالن  متغیرهای  روی  معنی داری 

می گذارد.
عملکرد  ارز  نرخ  بی ثباتی  تاثیر  کانال  مهم ترین 
مباحث  است.  سرمایه گذاری  کانال  از  اقتصادی، 
نظری و شواهد تجربی داللت بر این دارد که بی ثباتی 
نرخ موجب می شود میزان سرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و توسعه کاهش یافته و عدم کارایی در تخصیص 
منابع به وجود می آید که به تبع آن سطح تولید کاهش 
می یابد. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، میزان نهاده های 
سرمایه ای و واسطه ای در دسترس بنگاه ها را کاهش 
می دهد که این امر موجبات کاهش تولید و خدمات 
نهایی را فراهم می نماید. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، 
معموال مطلوبیت انتظاری سود در بخش خارجی در 
مقایسه با بخش داخلی کاهش یافته و بنگاه اقتصادی 
سرمایه را از بخش تحقیق و توسعه به بخش داخلی 
انتقال می دهد که نهایتا منجر به کاهش سطح تولید 

در اقتصاد خواهد شد.
برابر  در  پول ملی  ارزش  بین المللی،  نظام  در یک 
هزینه های  تعیین  در  اساسی  نقش  خارجی  پول 
اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و واردات 
ایفا می نماید. به طوری که کاهش ارزش پولی ملی 
)افزایش نرخ ارز( و تشدید بی ثباتی آن رشد اقتصادی 
را کاهش می دهد. نوسانات شدید و مکرر نرخ ارز، سود 
مبادالت تجاری را تحت تأثیر قرار داده، سبب کاهش 
تجارت و نیز کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش 
از  می گردد.  خارجی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
سرمایه  بازار  تعادل  ارز،  نرخ  بی ثباتی  بروز  با  طرفی 
به هم خورده و ترکیب سبد دارایی ها نیز تغییر می کند. 
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قیمت 
کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات 
تجارت  نوسانات  می گردد.  ارز  نرخ  شده  پیش بینی 
خارجی، تراز پرداخت ها در نتیجه ایجاد بی ثباتی در 
بی ثباتی  پیامدهای  مهم ترین  از  دیگر  یکی  ارز  نرخ 
بازار ارز است. این امر باعث می شود تجارت خارجی 
پر ریسک شده و در نتیجه تصمیمات واردکنندگان و 
صادرکنندگان کاال و خدمات را کاهش می دهد. با ایجاد 
کاهش واردات کاالهای سرمایه ای، در نتیجه بی ثباتی 
نرخ ارز، انتقال تکنولوژی و دانش فنی با کندی مواجه 

می گردد و در نتیجه سر ریز فنی و دانش جهانی کمتر 
به اقتصاد داخل سرازیر می شود. همچنین بی ثباتی 
بازار ارز سبب بی ثباتی قیمت کاالها و خدمات صادراتی 
بر حسب پول داخلی می گردد که این امر موجبات 
کندی رشد صادرات را فراهم می نماید. با کندشدن 
واردات کاالهای  آهنگ  و کندی  از یک سو  صادرات 
در  به ویژه  تولید،  اساسا  دیگر،  سوی  از  سرمایه ای 
بخش صنعتی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. اصوال 
بی ثباتی بازار ارز سبب پر ریسک شدن فعالیت های 
صادراتی و وارداتی شده که این امر به نوبه خود موجب 
افزایش مطالبه حاشیه سود فعالین تجاری می گردد. 
با تقاضای افزایش حاشیه سود توسط واردکنندگان و 
صادرکنندگان، قدرت رقابتی آن ها در بازارهای داخلی 
و جهانی کاهش می یابد که این امر به نوبه خود منجر به 

کندی رشد اقتصادی می شود.
بی ثباتی نرخ ارز عالوه بر آثار مستقیم بر عملکرد 
اقتصاد، دارای آثار غیرمستقیم نیز هست. به طوری که 
بی ثباتی نرخ ارز در نهایت منجر به ایجاد بی ثباتی در 
فعالیت های اقتصادی می شود که این امر به نوبه خود 
تصمیم گیری و هم اجرای برنامه ریزی های اقتصادی 
را با مشکل مواجه می سازد و از این منظر هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می کند. 
ارز  بازار  نااطمینانی  از  ناشی  اقتصادی  رشد  کندی 
به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می زند. رشد 
بیکاری، تحمیل هزینه اقتصادی ناشی از دست  دادن 
از  قابل توجهی  اجتماعی  هزینه های  بالقوه،  تولید 
جمله رشد سرخوردگی، افسردگی و بزهکاری را منجر 
می شود. در نتیجه به تبع رشد شاخص های نامطلوب 
اجتماعی یاد شده، فشار بر هزینه های عمومی دولت 
افزایش می یابد. چرا که برای مقابله با رشد بزهکاری 
جامعه مستلزم استفاده از نیروی انتظامی بیشتر بوده 
و به دلیل انباشت پرونده های قضایی، تقاضای نیرو در 
این حوزه افزایش می یابد و یا طول رسیدگی به پرونده ها 
افزایش خواهد یافت که همه این ها در نهایت باعث 
افزایش هزینه های عمومی خواهد شد. رشد هزینه های 
عمومی جاری نیز به نوبه خود مشکالت متعدد دیگری 
مانند افزایش بدهی دولت، رشد کسری بودجه، رشد 
پول و نهایتا رشد قیمت ها و تورم را دامن خواهد زد. از 
این رو الزم است دولت با اتخاذ سیاست های مناسب 
و تعیین ترتیبات نظام ارزی صحیح، نوسانات ارزی را 
به حداقل ممکن برساند تا ضمن ایجاد محیط باثبات 
ریسک  کاهش  و  ایران  اقتصاد  محیط  و  ارز  بازار  در 
فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، موجبات رشد و 

توسعه اقتصادی را فراهم نماید.

حسین اصغرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز

ناپایداری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی
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این کـه در توصیـف اولویـت اساسـی دولـت یازدهـم 
عنـوان گردد که رئیـس دولت و اعضای تیـم وی آینده 
سیاسـی خـود را بـر سـر توافـق هسـته ای گذاشـت، 
اغراق آمیـز نخواهـد بـود. اکثـر ناظـران عقیـده دارنـد 
تمرکـز اساسـی در ایـن دوره بـر توافـق پیرامـون رفـع 
تحریم هـای مرتبـط بـا برنامه هسـته ای ایـران و تحقق 
وعده هـای اقتصادی مرتبط بوده اسـت. بدین ترتیب 
در نهایـت و بـا وجـود مشـکالت و اختـالف نظرهـای 
فـراوان در داخـل و خارج، برنامه اقدام جامع مشـترک 

)برجـام(  در دی مـاه سـال 94 بـه تصویب رسـید.
بـا وجـود گذشـت دو سـال از ایـن توافـق، بسـیاری 
برجـام یـا توافق هسـته ای را توافقی بـد می دانند؛ اما 
بـا ایـن وجـود به نظر می رسـد برجـام فعال تنهـا گزینه 
موجـود اسـت. در این میان طرفیـن اصلی دعوا یعنی 
ایـران و آمریـکا، هـر دو از رونـد اجرایـی شـدن برجـام 
ناراضـی هسـتند و به گفته وزیـر امور خارجـه ایران که 
اخیـرا بـرای شـرکت در یک مجمع وابسـته به سـازمان 
ملـل در نیویورک به سـر می بـرد، از عملکـرد آمریکا در 
رابطـه بـا اجرایـی کـردن برجام شـکایت کـرد و عنوان 
نمـود که آمریـکا تاکنـون در پایین ترین سـطح ممکن 
بـه توافـق پایبنـد بـوده و بـا جلوگیـری از اینکـه ایـران 
از همـه منابـع برجـام منتفـع شـود، گاهـی بـه متن و 

بیشـتر بـه روح برجـام پایبند نبوده اسـت.
از  ناراحتی هـا  ابـراز  و  شـکایت ها  ایـن  دلیـل  امـا 
رفتـار آمریـکا در قبـال توافـق هسـته ای عمدتـا حـول 
ایـن محـور اسـت کـه آمریـکا در طی ایـن دو سـال که 
از توافـق سـپری شـده اسـت، رفتـاری در پیش گرفته 
دلیـل  بـه  جهـان  بـزرگ  بانک هـای  همـه  هنـوز  کـه 
مالحظاتـی کـه در رابطه با آمریـکا دارنـد، از کار کردن 
بـا ایران اسـتقبال نمی کنند و درسـت بـه همین دلیل 
هـم قراردادهـای اقتصـادی ایـران بـا شـرکای اروپایِی 
خـود سرنوشـت و چارچـوب معیـن و مشـخصی بـه 
خـود نگرفتـه اسـت و همچنان موانع بسـیاری بر سـر 
راه مـراودات کاری بانک هـا و بسـیاری از شـرکت های 

بـزرگ بـا ایـران وجـود دارد.
بـا تصویـب برجـام، بیشـتر نهادهـای بین المللـی 

اعـالم کردنـد کـه اقتصـاد ایـران فرصتـی اسـتثنایی 
بـرای رشـد و توسـعه خواهـد داشـت و اسـاس ایـن 
پیش بینی هـا هم بر پایه لغـو تحریم های مالی و بانکی 
ایـران صـورت گرفت. دلیل پیش بینی مذکـور این بود 
که تحریم ها که به مدت چند سـال اقتصاد ایـران را در 
عرصـه بین المللی منـزوی کـرده و آسـیب های زیادی 
بـه بخش های صنعتـی و تولیدی ایـران وارد کرده بود، 

از میـان برداشـته خواهند شـد.
بـا تصویـب برجـام انتظـار می رفـت ارتبـاط مالـی 
و بانکـی ایـران بـا نهادهـای بین المللـی برقـرار شـود 
و بـر همیـن اسـاس هـم بانـک جهانـی پیش بینـی 
کـرده بـود در سـال 2016 رشـد اقتصـادی ایـران کـه 
نشـان دهنده رونق کسـب وکار، افزایش اشـتغال و باال 
رفتـن درآمدهـای عمومـی اسـت، دسـِت کم 5 درصـد 
باشـد کـه در ایـن صـورت ایـن رشـد اقتصـادی تقریبا 
معادل رشد کشورهایی همچون الئوس و ترکمنستان 

می بـود کـه واجـد بیشـترین رشـد اقتصـادی بودنـد.
امـا در عمـل و در واقعیـت و به رغم توافق هسـته ای، 
برخـی از مشـکالت همچنـان بـر جـای خـود باقـی 
بـه  مربـوط  مشـکالت  آن هـا  راس  در  کـه  مانده انـد 
مـراودات بانکـی قـرار دارد. به گونـه ای کـه بـا وجـود 
اشـتیاق تعـداد زیـادی از شـرکت های اروپایی بـرای از 
سـر گرفتـن روابـط تجـاری خـود بـا ایـران، بانک هـای 
عمـده همچنـان از ارائـه تسـهیالت بانکی خـودداری 
می کننـد. ایـن بانک هـا از ادامـه  تحریم هـای آمریـکا 
علیـه ایـران در سـایر حوزه ها و احتمال محکوم شـدن 
از جانـب آمریـکا بـه پرداخـت جریمه هـای سـنگین 
می هراسـند. گفتـه می شـود یکـی از دالیـل بـه وجود 
آمـدن ایـن وضـع ایـن اسـت کـه بانک هـا در مذاکرات 
طرفیـن  از  هیچ یـک  و  نداشـتند  حضـور  هسـته ای 
مذاکـرات تصـوری از مشـکالت جامعـه مالـی نـدارد.
مقامـات دولتـی در ایـران هـم بـر رفـع موانـع بانکی 
موانـع  رفـع  بـر  و  تحریم هـا  دوران  از  مانـده  به جـا 
دسترسـی ایران به نظام بانکی جهان و سیسـتم مالی 
بین المللـی اصـرار داشـته اند. اگرچـه برجـام بحـث 
بانک هـای آمریکایـی را شـامل نمی شـود و بـه گفتـه 
وزیـر امـور خارجه، بحث صرفا بر سـر »عـدم مزاحمت 
آمریـکا بـرای همکاری سـایر بانک هـا با ایران« اسـت.
بـا اجرایـی شـدن برجـام، ایـران دوبـاره بـه شـبکه 

بـه  لزومـا  ایـن  ولـی  اسـت؛  شـده  وصـل  سـوئیفت 
دو  نیسـت.  خارجـی  بانک هـای  همـکاری  معنـای 
باشـد.  ایـن وضعیـت  تبیین کننـده  دلیـل می توانـد 
تحریم هـای  دوره  در  بـزرگ  بانک هـای  اینکـه  یکـی 
بین المللـی علیـه ایـران تقریبـا همـه از بابـت نقـش 
جریمه هـای ایـران جریمـه شـده اند. بعضـی از ایـن 
بانک هـا با جریمه های سـنگینی هم مواجه شـده اند. 
همچنیـن این مورد کـه تحریم معامله بـا دالر تا حدود 
ایـران می گویـد وزارت  پابرجـا مانـده اسـت.  زیـادی 
دارایـی آمریـکا می بایسـت بـه ایـن بانک هـا اطمینان 
بدهنـد کـه کار در جایـی که تحریم هـا در آن برداشـته 

شـده اسـت، قانونـی اسـت.
در ایـن میـان، مشـکل دوم مرتبـط بـا بانک هـای 
ایرانـی اسـت. ایـن بانک هـا بـرای مدت هـای طوالنی 
بـا دنیـای خـارج ارتبـاط نداشـته اسـت و در راه تحقق 
پول شـویی  بـا  مبـارزه  هماننـد  جهانـی  معیارهـای 
مشـکالت فراوانـی پیـش روی دارد. مشـکالتی از این 
قبیـل کـه نظـام بانکـی ایـران بـرای پیوسـتن کامل به 
نظـام مالـی بین المللـی می بایسـتی قوانیـن مربـوط 
بـه مبـارزه بـا پول شـویی و قاچـاق پـول برای تروریسـم 
را بـه اجـرا درآورد. در همیـن ارتبـاط، معـاون صنـدوق 
در  قبـل،  سـال  اردیبهشـت ماه  در  پـول  بین المللـی 
دیـدار بـا رئیس کل بانـک مرکزی ایـران اعـالم کرد که 
ایـن نهـاد بـه ایـران در مبـارزه بـا پول شـویی و تامیـن 
مالـی تروریسـم کمـک خواهـد کـرد و همچنین گفت 
کـه توافـق هسـته ای بـه ایـران ایـن امـکان را می دهد 
کـه به صـورت عمیق تر با اقتصـاد جهانی ادغام شـود.
از دوره  بانکـی به جامانـده  بـه هـر روی مشـکالت 
اقتصـادی  چالش هـای  عمده تریـن  جـزء  تحریم هـا 
پیـش روی دولـت دوازدهم اسـت. اهمیت این مسـاله 
تـا بـدان جاسـت کـه تـا زمانـی کـه بانک هـای بـزرگ 
بـا کسـب و کار  مرتبـط  ارائـه خدمـات  از  بین المللـی 
آثـار مثبـت  ایـران هـراس داشـته باشـند، ظهـور  در 
اقتصـادی مرتبـط بـا رفـع تحریم هـا و تصویـب برجام 
بسـیار دشـوار و دیریاب خواهد بـود. از ایـن روی، الزم 
اسـت دولـت دوازدهـم به صـورت جدی تـری موانـع و 
مشـکالت بر سـر راه ظهور آثـار برجام را مـورد بازبینی 
قـرار دهـد و به ویـژه در ارتبـاط بـا موانع به جا مانـده در 
نظـام بانکی بین المللـی گام هـای موثرتری را بـردارد.

الناز علیزاده ارشفی

تحریریه کارایی

مشکالت به جامانده از تحریم ها
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ــی  بحــران بانکــی به عنــوان نوعــی از بحــران مال
موقعیتــی اســت کــه در آن تعــدادی از بانک هــا 
هم زمــان تحــت فشــار قــرار می گیرنــد، از یــک 
طــرف ارزش دارایی هــای آن هــا کمتــر از ارزش 
ــوم  ــا هج ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــا اس ــی آن ه بده
روبــرو  ســپرده ها  خــروج  بــرای  ســپرده گذاران 
بــا  بانک هــا  کــه در چنیــن حالتــی  می شــوند 
ــا  ــای ب ــوق و دارایی ه ــات مع ــاالی مطالب ــم ب حج
درجــه نقدشــوندگی پاییــن، نمی تواننــد دیــون 
ــه  ــذا مداخل ــد، ل ــت نماین ــپرده گذاران را پرداخ س
دولــت در نظــام بانکــی در مقیــاس وســیع صــورت 

می گیــرد.
بررســی شــاخص های بــازار پــول نشــان می دهــد 
کــه نظــام بانکــی ایــران در زمان هــای مختلــف 
بحــران بانکــی را تجربــه کــرده اســت، امــا بــه علــت 
دولتــی بــودن بانک هــا و حمایت هــای مالــی بانــک 
ــران  ــروز بح ــه ب ــل ب ــرایط در عم ــن ش ــزی، ای مرک
ــن  ــت. ممک ــده اس ــر نش ــاد منج ــکار در اقتص آش
ــی  ــی و اجتماع ــل سیاس ــه دالی ــا ب ــت دولت ه اس
ــی از  ــت پنهان ــه حمای ــران ب ــه بح ــل اولی در مراح
بانک هــا بپردازنــد؛ یعنــی مداخــالت سیاســی 
اولیــه دولــت در ابتــدای وقــوع بحــران ممکــن 
ــن  ــن در ای ــد؛ بنابرای ــاهده نباش ــل مش ــت قاب اس
روش، تعییــن دوره زمانــی بحــران مشــکل اســت. 

ــرای شناســایی  ــازار پــول ب یکــی از شــاخص های ب
بحران هــای بانکــی در ایــران نســبت تســهیالت 
غیرجــاری بــه کل تســهیالت سیســتم بانکــی 
اســت. چنانچــه ایــن شــاخص بیشــتر از ده درصــد 
باشــد، نشــان دهنده وقــوع بحــران بانکــی در ایــران 
اســت. داده هــای مربــوط بــه بانــک مرکــزی نشــان 
ــن شــاخص در ســال های 1393 - می دهــد کــه ای

1386 باالتــر از ده بــوده اســت و امــا ســال های 
ــن  ــد ای ــت و رون ــه ده اس ــک ب 1394 و 1395 نزدی
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــال نش ــی س ــاخص در ط ش
شــاخص از ســال 1390 رو بــه کاهــش بوده اســت.

ایجــاد  و  اصــل 44  سیاســت های  ابــالغ  بــا   
ــز  ــران نی ــی ای ــام بانک ــی، نظ ــای خصوص بانک ه
در ســال های اخیــر شــاهد بــروز هجــوم بانکــی در 
ــوده اســت.  ــاری ب ــی و اعتب برخــی موسســات مال
لــذا بــرای جلوگیــری از ســرایت بحــران بانکــی 
ــده  ــل ایجادکنن ــی عوام ــا، بررس ــایر بانک ه ــه س ب
بحــران بانکــی و راه هــای برطــرف کننــده ایــن 

بحــران از اهمیــت ضــروری برخــوردار اســت.
ــع  ــه وقای ــی ب ــران بانک ــده بح ــل ایجادکنن عوام
ــد  ــردد. بع ــل برمی گ ــال قب ــن س ــادی چندی اقتص

از انقــالب اســالمی ســاختار بانک هــا در ایــران 
بــه صــورت دولتــی بــود. در آن زمــان چنانچــه 
ــت  ــد، دول ــاد می ش ــی ایج ــام بانک ــکلی در نظ مش
ــی  ــای نفت ــق درآمده ــا تزری ــود و ب ــت خ ــا حمای ب
ایــن مشــکل را برطــرف می کــرد. بعــد از بــه وجــود 
بانک هــا  ایــن  خصوصــی،  بانک هــای  آمــدن 
بهــره  نــرخ  بیشــتر  ســپرده های  جــذب  بــرای 
خــود را افزایــش دادنــد. در ســال های 1390 -

1383 قیمت هــای نفــت افزایــش پیــدا کــرد و 
ــق اقتصــادی در کشــور شــد. در  باعــث ایجــاد رون
ایــن مــدت بخــش عظیمــی از اقتصــاد کشــور بــه 

ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان و مســکن 
ــای کاذب  ــاد تقاض ــث ایج ــت و باع ــاص یاف اختص
در بخــش مســکن و حبــاب قیمــت مســکن گردید. 
همچنیــن در ایــن مــدت بــه دلیــل ســودده بــودن 
بخــش مســکن اکثــر بانــک و موسســات اعتبــاری 
نیــز بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخــش پرداختنــد و 
بخــش اعظــم دارایی هــای خــود را بــه ایــن بخــش 
اختصــاص دادنــد. عــالوه بــر ایــن، اکثر موسســات 
ــدت  ــن م ــز در ای ــی نی ــاری خصوص ــی و اعتب مال
ــر  ــزی ب ــک مرک ــی بان ــدم توانای ــدند. ع ــاد ش ایج

بحران بانک ها و موسسات مالی

لیال غالمی حیدریانی

دانشجوی دکرتای اقتصاد
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نظــارت ایــن موسســات مالــی باعــث شــد تــا ایــن 
ــا اعــالم نرخ هــای بهــره باالتــر، عــدم  موسســات ب
رعایــت مقــررات کفایــت ســرمایه و همچنیــن عــدم 
ــررات  ــود، مق ــاز خ ــعبه های مج ــداد ش ــت تع رعای
بانــک مرکــزی را رعایــت ننمــوده و عمــال از کنتــرل 
و نظــارت بانــک مرکــزی خــارج شــدند. ایــن رونــد 
همچنــان ادامــه داشــت تا اینکــه در ســال 1391 با 
ایجــاد شــوک نفتــی منفــی )بــه خاطــر تحریم هــای 
بین المللــی(، رکــود اقتصــادی در کشــور ایجــاد 
شــد. ایــن امــر باعــث ترکیــدن حبــاب قیمــت 
مســکن و ایجــاد رکــود عمیــق در بــازار مســکن 
شــد کــه ایــن رکــود مســکن حتــی بــا از بیــن رفتــن 
رکــود اقتصــادی از ســال 1394 هنــوز بــر اقتصــاد 
ایــران ســایه افکنــده اســت. وجــود رکــود اقتصادی 
ــرمایه گذاران و  ــد س ــش تولی ــث کاه ــور باع در کش
تولیدکننــدگان در کشــور شــد. لــذا تولیدکننــدگان 
ــا  ــن وام از بانک ه ــا گرفت ــود را ب ــد خ ــش تولی کاه
ــران  ــدت جب ــر در کوتاه م ــره باالت ــای به ــا نرخ ه ب
نمودنــد؛ امــا بــاز بــه دلیــل رکــود، توانایــی پرداخت 
را  باالتــر  بهــره  نرخ هــای  بــا  وام هــا  اقســاط 
نداشــتند، ایــن امــر از ســویی باعــث عــدم وصــول 
محــل  از  بانک هــا  پیش بینی شــده  درآمدهــای 
شــد  ســرمایه گذاری ها  و  اعطایــی  تســهیالت 
و ترازنامــه بســیاری از بانک هــا بــه هــم ریخــت 

و چندیــن بانــک زیــان ده شــدند؛ لــذا بانک هــا 
مجبــور بــه گرفتــن وام از بانــک مرکــزی بودنــد ولــی 
به دلیــل جریمــه کــردن ایــن کار توســط بانــک 
مرکــزی، بانک هــا مجبــور شــدند تــا از یکدیگــر 
ــره  ــرخ به ــش ن ــث افزای ــن کار باع ــد و ای وام بگیرن
بین بانکــی شــد و همچنیــن بدهــی بین بانکــی 
نیــز افزایــش یافــت. از ســویی دیگــر ایــن امــر 
ــد،  ــا ش ــوق بانک ه ــات مع ــش مطالب ــث افزای باع
بــه  یــا  بانکــی  بدهــکاران  اکثــر  بــه طوری کــه 
دلیــل کاهــش نظــارت بانــک مرکــزی هیــچ وثیقــه 
ــد،  ــرده بودن ــت نک ــا پرداخ ــه بانک ه ــی ب تضمین
در نتیجــه مطالبــات مشــکوک الوصول بانک هــا 
ــکاران  ــه بده ــه وثیق ــا اینک ــرد و ی ــدا ک ــش پی افزای
ــازار  ــه دلیــل رکــود ب ــود کــه ب زمیــن و ســاختمان ب
ــا  ــرای بانک ه ــتفاده ای ب ــچ اس ــال هی ــکن عم مس
نداشــته اســت. همچنیــن در ایــن ســال ها بــه 
دلیــل افزایــش تحریم هــای مالــی کشــور، اختــالل 
مالــی ســپرده گذاران نیــز باعــث افزایــش مطالبــات 

ــد. ــا ش ــوق بانک ه مع
همــان طــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــده در دوران 
رونــق اقتصــادی )1390 -1383( اکثــر بانک هــا و 

موسســات اعتبــاری بخــش وســیعی از دارایی های 
بخــش مســکن  بــه ســرمایه گذاری در  را  خــود 
و ســاختمان اختصــاص داده بودنــد، بــا ایجــاد 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــکن بخ ــش مس ــود در بخ رک
ــود  ــوندگی خ ــت نقدش ــا قابلی ــای بانک ه دارایی ه
را از دســت داده و بــه دارایی هــای راکــد تبدیــل 

ــد. ــارج گردی ــد خ ــردش تولی ــدند و از گ ش
همچنیــن بــه دلیــل رکــود اقتصــادی در ایــن 
و  بودجــه شــد  کســری  دچــار  دولــت  ســال ها 
ــارات  ــود از اعتب ــه خ ــری بودج ــن کس ــرای تامی ب
ــک مرکــزی و بانک هــای دیگــر اســتفاده کــرد.  بان
نتیجــه ایــن کار، افزایــش شــدید بدهــی دولــت بــه 
ــش  ــه بخ ــد. در نتیج ــزی ش ــک مرک ــا و بان بانک ه
عمــده دارایــی بانک هــا شــامل بدهــی دولــت 
اســت. چــون دولــت بدهــی خــود را پرداخــت 
نکــرده اســت، ایــن قســمت از دارایــی نیــز عمــال از 
گــردش تولیــد خــارج می شــود. بررســی داده هــای 
بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه بدهــی دولــت 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــی از 910 ه ــتم بانک ــه سیس ب
ــارد در ســال  ــه 2197 هــزار میلی در ســال 1391 ب
1395 افزایــش یافتــه اســت، بــه طوری کــه بدهــی 
دولــت بــه سیســتم بانکــی در طــول ســال های 
1395 -1391 حــدود 2/4 برابــر شــده و به طــور 
متوســط ســاالنه 24 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

افزایــش  کــه  گفــت  می تــوان  نهایــت  در   
مطالبــات معــوق بانک هــا، افزایــش بدهــی دولــت 
ــدم  ــد و ع ــای راک ــش دارایی ه ــا، افزای ــه بانک ه ب
ــات  ــا و موسس ــه بانک ه ــزی ب ــک مرک ــارت بان نظ
مالــی باعــث شــده اســت تــا گــردش وجــوه و 
و  یافتــه  کاهــش  بانک هــا  در  پولــی  نقدینگــی 
بــه  بانک هــا دچــار بحران هــای شــدید شــوند 
طوری کــه بــا افزایــش رشــد اقتصــادی از ســال 
مشــاهده  بانکــی  بحــران  ســایه  هنــوز   1394

می شــود.

راهکارهای خروج از بحران
بــرای برطــرف کــردن بحران هــای بانکــی تجربــه 
کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد کــه عمومــا 
راه حل هــا را می تــوان بــه دو دســته تقســیم نمــود: 
ــدت  ــای بلندم ــدت و راه حل ه ــای کوتاه م راه حل ه
و زمان بــر. راه حل هــای کوتاه مــدت هیــچ وقــت بــه 
تنهایــی باعــث بهبــود بحــران نمی شــوند ولــی در 
کوتاه مــدت باعــث کاهــش تنش هــای اجتماعــی و 
بهبــود اعتمــاد ســپرده گذاران می شــوند و فرصتــی 
را بــه مســئوالن می دهنــد تــا مشــکالت اساســی تر 

را شناســایی کــرده و بــه آن هــا پاســخ دهنــد. 
راه حل هــای کوتاه مــدت شــامل اعطــای ضمانــت 
بــه تمامــی اعتباردهنــدگان و ســپرده گذاران بــا 
ــل دوم  ــت و راه ح ــا اس ــاد آن ه ــب اعتم ــدف جل ه
ورشکســته  بانک هــای  نقدینگــی  تامیــن  هــم 
توســط دولــت اســت کــه ایــن روش باعــث ایجــاد 
ــبختانه در  ــت. خوش ــرخ ارز اس ــر ن ــار ب ــورم و فش ت
ــپرده  ــت س ــدوق ضمان ــال 1392 صن ــران از س ای
ــاد  ــپرده گذاران ایج ــه س ــت ب ــای ضمان ــرای اعط ب

شــده اســت.
طــول  ســال  چنــد  بلندمــدت  راه حل هــای 
می کشــد ولــی باعــث بهبــود ســاختار بانک هــا 
می شــود. در ایــن روش ابتــدا یــک کارگروهــی 
متشــکل از متخصصــان بانکــی تشــکیل شــده 
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــروع ب ــان ش ــن متخصص و ای
لحــاظ  از  را  بانک هــا  و  نمــوده  بانک هــا  همــه 
و  ســرمایه  کفایــت  ورشکســتگی،  ســوددهی، 
مقــدار دارایی هــای راکــد، مقــدار مطالبــات معــوق 
بررســی کــرده و بانک هــای خــوب را از بانک هــای 
بــد تفکیــک نمــوده و دارایی هــای راکــد را تفکیــک 
ــهام داران  ــپرده گذاران و س ــت س ــوده و در نهای نم
ــد و  ــته بندی نماین ــز دس ــی را نی ــکاران بانک و بده
ــد  ــبی ندارن ــت مناس ــه وضعی ــی را ک آن بانک های
بــا بانک هــای خــوب ادغــام نمــوده تــا کمبــود 
ــای  ــط بانک ه ــد توس ــای ب ــن بانک ه ــرمایه ای س
خــوب جبــران شــود. همچنیــن آن بانک هایــی 
کــه وضعیــت نســبتا مناســبی دارنــد، کمبــود 
ســرمایه آن هــا توســط دولــت خریــد و تقبل شــود و 
دولــت بــا اســتفاده از اوراق قرضــه از ایــن بانک هــا 
حمایــت نمایــد. در ایــن مــدت تمامــی اعمــال 
ــزی  ــک مرک ــط بان ــدت توس ــه ش ــد ب ــا بای بانک ه
ــا  ــود ت ــزوده ش ــی اف ــررات بانک ــود و مق ــرل ش کنت
از افزایــش مجــدد معوقــات بانکــی و عــدم رعایــت 
مقــررات بانــک مرکــزی جلوگیــری شــود. در ایــران 
ــرای کاهــش بحــران  ــا حــدودی اقداماتــی ب نیــز ت
بانــک  نظــارت  اســت،  بانکــی صــورت گرفتــه 
ــش  ــاری افزای ــی و اعتب ــات مال ــر موسس ــزی ب مرک
یافتــه و رتبه بنــدی بانک هــا از ســال 1388 در 
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت و 
حتــی ادغــام برخــی موسســات مالــی و اعتبــاری 
نیــز در دســتور کار اســت. همچنیــن اگر بــا نظارت 
بیشــتر بانــک مرکــزی اســتانداردهای بین المللــی 
را در زمینــه بانکــداری در بانک هــا مســتقر شــود، 
بانک هــای ایــران می تواننــد منابــع خارجــی را 
جــذب نمــوده و اثــر بحــران را تــا حــدودی کاهــش 
دهنــد. عــالوه بــر ایــن دولــت می توانــد بــا انتشــار 
اوراق بدهــی، بدهــی خــود بــه بانک هــا را بــه اوراق 
میان مــدت تبدیــل نمایــد. هرچنــد ایــن روش 
باعــث تبدیــل دارایی هــای غیرنقــدی بانک هــا 
بــه اوراق میان مــدت می شــود، ولــی تکیــه صــرف 
دولــت بــه ایــن اوراق نمی توانــد مشــکل بدهــی را 
ــه  ــا تکی ــرا ممکــن اســت ب ــد؛ زی ــه کل حــل نمای ب
ــرمایه گذاری  ــد و س ــتوانه تولی ــدون پش ــر اوراق ب ب
بدهــی  بحــران  پروژه هــا،  ســوددهی  بــدون  و 
ــرخ  ــا کاهــش ن ــوان ب ایجــاد شــود. درنهایــت می ت
بهــره و همــگام شــدن نــرخ بهــره بــا نــرخ تــورم در 
ــرمایه گذاری  ــک س ــث تحری ــا، باع ــی بانک ه تمام
و تولیــد شــده و بخــش مســکن نیــز رونــق بگیــرد و 
دارایی هــای راکــد تبدیــل بــه نقــد شــود و مشــکل 

ــود. ــرف ش ــا برط ــی بانک ه نقدینگ
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متعددی  چالش های  با  ایران  در  گمرکی  نظام 
مواردی  به  می توان  جمله  آن  از  که  روبروست 
زمینه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  تعدد  همچون 
شخصی  سلیقه های  اعمال  گمرکی،  فعالیت های 
کاالهای  خصوص  در  به ویژه  کاالها  ارزش گذاری  در 
افزایش  تجاری،  دادوستد  جهانی شدن  وارداتی، 
جرایم سازمان یافته، چالش افزایش تجارت کاالهای 
تقلبی، عضویت در سازمان های بین المللی و رعایت 
کنوانسیون های گمرکی، الزامات رعایت استانداردهای 
و  امنیتی  استانداردهای  برابر  در  تسهیل کننده 
هماهنگی با جهت گیری های مساعد و قوانین روزآمد 

اشاره کرد.
به هر روی آنچه مسلم است و همان گونه که برخی 
از مشکالت برشمرده شد، عوامل متعددی در سطوح 
و حوزه های مختلف قابل شناسایی هستند که برای 
نظام گمرکی در کشور مشکل ایجاد می کنند. یکی 
حیطه  در  که  گمرکی  نظام  مشکالت  عمده ترین  از 
قانون گذاری و تقنین قرار دارد، »فراوانی مراکز و مراجع 
سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی« 
است. به گونه ای که برخی از قوانین و مقررات موجود، 
این قوانین موازی  و تعدد  با یکدیگر موازی هستند 
مشکالتی را در امور گمرک به وجود می آورد. از طرفی 
صادره  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  باالی  حجم 
برای گمرک که در برخی موارد حتی با یکدیگر متناقض 
هستند هم باعث ایجاد مشکالتی برای نظام گمرکی 

می گردد.
در برخی موارد نیز تعارض قوانین مربوط به تجارت 
خارجی و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده 

نیز مساله ساز است.

بحث  در  که  متعدد  سازمان های  وجود  همچنین 
ترخیص کاال درگیر هستند هم یکی از مشکالتی است 
که کارآمدی نظام گمرکی را تقلیل داده است. در همین 
راستا و به منظور رفع این مشکل، سازمان گمرک پنجره 
تبادل  آن،  استقرار  از  هدف  که  کرده  ایجاد  را  واحد 
به صورت  کاالها  ترخیص  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
هم زمان و آنالین است، با این وجود تعدد دستگاه های 
دخیل در امر تجارت بین الملل یک مساله و چالش 

جدی برای نظام گمرکی در کشور است.
اعمال  برخی  هنوز  واحد  پنجره  استقرار  وجود  با 
روی کاالهای  بر  ارزش گذاری  سلیقه ها در خصوص 
وارداتی وجود دارد که منجر به ایجاد مشکالتی برای 

فعالین اقتصادی به ویژه برای واردکنندگان می گردد.
از طرفی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی 
به  اخیر  ایران، سویه سیاست گذاری سال های  علیه 
سمت تاکید بر تولید داخلی متمایل شده و محورهایی 
که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، 
تولید  و  اشتغال  کاهش  باعث  واردات  که  امر  این  بر 
راستا  همین  در  می ورزند.  تاکید  می شود،  کشور  در 
برخی از سیاست گذاران به منظور جلوگیری از واردات 
دارند،  را  خارجی  مشابه  تولید  امکان  که  کاالهایی 
پیشنهاد می کنند تعرفه ها را آن چنان افزایش دهیم تا 
از واردات آن کاال به کشور جلوگیری شود؛ اما مساله 
اینجاست که چنانچه تعرفه غیرمعقولی بر مواد اولیه 
گذارده شود، این امر به دلیل باال بردن قیمت تمام 
را پیش روی  نوبه خود چالش های دیگری  به  شده، 
نظام اقتصادی به طور عام و نظام گمرکی به طور خاص 
قرار می دهد. به طور کلی چنانچه هزینه های تمام شده 
موارد اولیه وارداتی باال باشد، این مساله، تولید و به تبع 
آن اشتغال را به صورت جدی با چالش مواجه می نماید. 
پس مساله تعرفه گذاری صحیح و منصفانه نیز از جمله 
دیگر چالش هایی است که برای اصالح نظام گمرکی 

بایستی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
دولت  با  مرتبط  زیرساخت های  ایجاد  مساله  
جمله  از  الکترونیکی  سیستم های  و  الکترونیک 
دیگر مسائلی است که نظام گمرکی را با چالش های 
اخیر  سال های  در  اگرچه  می نماید.  مواجه  جدی 
پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، 

زیرساخت های  زمینه  در  هم  هنوز  گمرکی  نظام  اما 
نرم  پنجه  و  دست  عدیده ای  مشکالت  با  مربوطه 
می کند. به نظر می رسد در این مورد هم استقرار سامانه 

پنجره واحد تا حدود زیادی راهگشا بوده باشد.
همچنین نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی 
این  ندارد.  چندانی  کارآمدی  هم  اقتصادی  فعاالن 
مساله به اندازه ای جدی است که وجود هزاران کارت 
بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از جدی ترین 
چالش های مرتبط با قاچاق و نظام گمرکی در کشور 

تبیین شد.
چالش های  می توان  را  چالش ها  برخی  طرفی  از 
بین المللی نظام گمرکی کشور اطالق کرد. نبایستی 
فراموش کرد که نقش گمرک در عرصه روابط بین المللی 
نسبت به سال های پیشین تغییر کرده است. بر این 
مبنا گمرک به عنوان یکی از نهادهایی شناخته می شود 
که تجارت را تسهیل می کند، از تولید حمایت می کند 
تفاسیر  این  با  می نماید.  ارائه  اجتماعی  خدمات  و 
می توان برآوردی از میزان محدودیت ها و آسیب هایی 
که در دوره تحریم ها بر پیکره نظام گمرکی در ایران وارد 
شد را تخمین زد. بالطبع تحریم های بانکی گسترده، 
نظام گمرکی را در زمینه هایی همچون انتقال اسناد و 
یا خرید تجهیزات مورد نیاز با مشکالت عدیده مواجه 
کرد. اگرچه ممکن است نظام گمرکی به اندازه بانک ها 
و به صورت مشهود با مساله تحریم ها درگیر نبوده باشد، 
اما به هر حال آثار و تبعات تحریم ها بر روی آن مشخص 

است.
عواملی که در باال برشمرده شد، عمده ترین موانع و 
چالش های پیش رو در راه کارکرد مطلوب نظام گمرکی 
از  اصالحی  گام های  برخی  اگرچه  است.  کشور  در 
جمله استقرار پنجره واحد برای از پیش رو برداشتن 
مشکالت متعدد نظام گمرکی در کشور برداشته شده 
است، اما با توجه به حجم و گستردگی مشکالت که 
هر کدام ریشه در یک حوزه معین و مشخص دارند، 
الزم است دولت عزم جدی تری در راه مرتفع نمودن 
این چالش ها بردارد؛ چرا که همان گونه که عنوان شد 
به نظر می رسد اصالح نظام گمرکی در کشور یکی از 
جدی ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم بوده 

باشد.

ناکارآمدی نظام گمرکی

مهرداد ایرانی اصل

رئیس اتحادیه حق العمل کاران و ترخیص کاران آذربایجان رشقی
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ریشـه های پوپولیسـم در ایران را می توان در انقالب 
مشـروطه یافـت. پیـش از آن، نظـام قبیلـه ای روابـط 
سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی را بـر اسـاس قوانیـن 
چنـد صـد سـاله قبیلـه تنظیـم می کرد. نـه نیـازی به 
پوپولیسـم بـود و نـه امـکان بـروز آن وجـود داشـت. با 
انقـالب مشـروطه کـه رای و نظـر مـردم اهمیـت پیـدا 
کـرد، پوپولیسـم هـم رواج یافـت. امـا این پوپولیسـم، 
کـه بیشـتر در سـخنرانی های تحریک-کننـده نمـود 
می یافـت، بیشـتر تالشـی احساسـی بـرای بیـداری 
سـریع تر  پیمایـش  و  مـردم  ذهـن  پیـش  از  بیـش 
راه مشـروطه بـه شـمار می-رفـت. امـا بـه هـر حـال 
پوپولیسـم زاده شـد و در طـول صـد سـال گذشـته 
همواره در عرصه سیاسـی ایران حضور داشـته است. 
پوپولیسـمی که امروز بیشـتر چهره تامین کننده رفاه 
بـرای مردم )یک مسـاله اقتصـادی( را برگزیده اسـت.

از ویژگی هـای پوپولیسـت ها کـه همواره -خواسـته 
تخریـب  در  توجهـی  قابـل  نقـش  ناخواسـته-  یـا 
سـتون های اقتصـادی و سیاسـی ایفـاء می نماینـد، 
و  نمی پذیرنـد  مسـئولیتی  معمـوال  کـه  اسـت  ایـن 
هـر زمـان در قـدرت نباشـند و یـا از آن بـه هـر نحـوی 
خـارج شـوند، ردای نقـادی مفـرط و جامـه مدعـی 
بی تقصیـر بـه تـن می کننـد. داسـتان آن هـا شـبیه 
فـردی اسـت که بـا تمام توان تیشـه و کلنگ به ریشـه 
و بنیـان سـاختمانی می زنـد و هـر موقع ابـزار تخریب 
بـه هـر دلیلی همچـون مداخله فـرد دیگر از دسـتش 
خـارج گـردد، بـا توان بیشـتر فریاد می کشـد کـه چرا 
ایـن خانـه خـراب اسـت! و چرا سـاخته نمی شـود؟ از 
دیگـر ویژگی هـای پوپولیسـت ها ایـن اسـت کـه فقط 
قادرند خانه سیاسـت را در زمین عوام فریبی بسـازند. 
بنابرایـن فریـب اذهان عمـوم را جایگزین اقنـاع افکار 
عمومـی می نماینـد و گفت وگـو بـا متخصصـان را در 
اولویت قرار نمی دهنـد. ضعف جدی در فعالیت های 
منظم و حرفه ای تشـکیالتی از دیگر خصوصیت های 

ایـن گروه اسـت کـه می تـوان برشـمرد.
تنهـا  نـه  خـود  سیاسـت های  بـا  پوپولیسـت ها 
بـرای  اقتصـادی  انتفـاع  بی نظیـر  فرصت هـای 
رانت خـواران پدیـد می آورنـد، بلکـه خـود بـه اتصـال 
معتمدیـن خود بـه رانت های متعـدد کمک می کنند 
تـا در مواقـع لزوم نیز از پشـتیبانی مالی ایشـان برای 
تـداوم حضـور در عرصـه قـدرت و سیاسـت بهره منـد 
شـوند. تجربـه جهانـی بـه وضـوح نشـان می دهـد 
کـه با حضـور دولـت قانونمنـد، منظـم و تخصص گرا 
اسـت،  گمـارده  کار  بـه  را  شایسـته ای  مدیـران  کـه 
امـکان رانت خـواری بـه حداقـل می رسـد. بنابرایـن 
رانت خواری پیوند محکمی با پوپولیسـم و مولفه های 
تشـکیل دهنده آن دارد. بـا ایـن تبییـن سـاده، پـر 
واضـح اسـت که اگر دولتـی بخواهد راه های فسـاد را 
مسـدود نماید، در برابر اتحاد رانت خوار و پوپولیسـت 
قـرار می گیـرد و توامـان بایـد بـا هـر دو مبـارزه کنـد.

تیـره  و  ابهـام  فضـای  اتحـاد،  ایـن  رشـد  فضـای 
اسـت و طبیعـی اسـت که ایـن اتحاد شـوم عـالوه بر 

تخصص گرایـی، شایسته سـاالری، نظـم و انضبـاط 
مالـی، تشـکل گرایی و قانونمنـدی کـه در بـاال بحـث 
شـد، علیـه هـر نـوع شـفافیت و مولفه هـای آن نیـز 
بایسـتد. زیـرا هـر نوری کـه بر اقتصـاد کشـور تابانده 
شـود، پوپولیسـت ها و رانت خواران را تضعیف خواهد 
کـرد. از ایـن روی، هـر دوی آن هـا بـا رسـانه های آزاد، 
کارهـای علمـی روش مند و هر گونه قانـون و معاهده 
که علت و یا معلول شـفافیت باشد، مخالف هستند. 
ایـن فهرسـت از مخالفت هـا بـه طـور دقیـق راهـی 
را نشـان می دهـد کـه دولـت ضـد رانـت و مخالـف 
پوپولیسـت باید بپیماید. پرسـش مهم در این مرحله 
توانسـت  خواهـد  دوازدهـم  دولـت  آیـا  اسـت:  ایـن 

چنیـن مسـیری را بپیماید؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـه طـور اساسـی 
اتحـاد  چالـش  از  دوازدهـم  دولـت  عبـور  راه کار 
پوپولیسـم و رانت خـواری اسـت باید به چند پرسـش 

پاسـخ گفـت:
1- آیـا دولت یازدهم که سـلف دولـت دوازدهم بود، 
توانسـت گام هـای جـدی در راه تضعیف پوپولیسـم و 

بـردارد؟ رانت خواری 
2- آیـا سـازوکارهای برداشـتن گام هـای بـزرگ، بـه 
طـور بالقوه و بالفعـل، در دولت دوازدهـم وجود دارد؟
بـه نظـر می رسـد دولـت یازدهـم موفقیـت مـورد 
انتظـار را در عبـور از چالش پوپولیسـم و رانت خواری 
نداشـته اسـت. دالیل این گزاره به این شـرح اسـت:
1- صـرف نظـر از مدیریـت موفـق نـرخ تـورم کـه از 
افزایـش اختـالف بیـش از پیـش طبقاتـی تـا انـدازه 
قابـل قبولـی جلوگیـری کـرد، کارهـای زیربنایـی و 
اساسـی الزم بـرای کاسـتن از تبعیض هـای طبقاتـی 
که یکی از نقاط اتکای پوپولیسـم اسـت، انجام نشد؛
2- بـه جای دگرگونی نظـام اداری کـه الزمه مبارزه 
بـه  بازگشـت  نوعـی  بـود،  فسـاد  و  رانت خـواری  بـا 
گذشـته، در قالب به کارگماردن سیاسـت ها و مدیران 

سـابق، رخ داد؛
3- فضـای مـورد انتظـار کافـی بـرای اظهـار نظـر 
رسـانه های بی طرف و احـزاب و گروه های اجتماعی 

فراهم نشـد؛
4- خـود دولـت گاه )درسـت یا خـالف واقع( متهم 
بـه رانت خـواری یـا فسـاد شـد کـه دفـاع مناسـب و 
یـا اقـدام کافـی بـرای اقنـاع کامل افـکار عمومـی در 
راسـتای اثبـات عکس آن اتفاق نیفتـاد و همین تاثیر 

بسـیار مخربـی بر مبـارزه بـا رانت خـواری داشـت؛
5- دولـت برنامـه جامـع و مهمـی دربـاره مبـارزه با 

رانت خـواری و فسـاد ارائـه نـداد.
بـا ایـن مدعیـات، پرسـش دیگـری دربـاره وجـود 
سـازوکار مبـارزه بـا رانت خواری برجسـته تر می شـود 
کـه آیـا سـازوکار قانونـی مبـارزه بـا رانت خـواری در 

اختیـار دولـت اسـت؟
بـه طـور طبیعی اگـر دولـت ابـزاری بـرای مقابله با 
رانت خـواری نداشـته باشـد انتظـار از او بـرای مقابله 
بـا ایـن پدیـده دور از عقـل خواهـد بـود. برخـی از 
طرفـداران دولت فقدان این سـازوکارها را اصلی ترین 
بـا  مبـارزه  در  یازدهـم  دولـت  توفیـق  عـدم  عامـل 

رانت خـواری تلقـی می کننـد. اگـر ایـن اسـتدالل )یا 
توجیـه( پذیرفته شـود، بایـد در انتظار عـدم موفقیت 
دولـت دوازدهم نیـز در این مبارزه باشـیم. چون هیچ 
تحول اساسـی در قوانین کشـور و اسـناد باالدسـتی 

ایجاد نشـده اسـت.
امـا بـه نظـر می رسـد مهم تریـن سـازوکار مبـارزه با 
فسـاد، بسـتن راه های آن اسـت که عمدتـا در اختیار 
دولـت اسـت. دادگاه هـا و سـازمان-های نظارتـی و 
بازرسـی تنهـا پـس از تحقـق فسـاد و جـرم می توانند 
بـا آن مبـارزه کننـد، امـا دولـت می توانـد بـه عنـوان 
یـک اقـدام پیشـینی و مهم راه های فسـاد را مسـدود 
کنـد. برای مثال دولت با ده کار اساسـی)اصالحات( 
زیـر می توانـد زمینـه بـروز رانت اقتصـادی را تـا اندازه 

بسـیاری از بیـن ببرد:
1- یکسان شدن نرخ ارز؛

2- واقعی شدن نرخ انرژی؛
3- کوچـک و چابک سـازی واقعـی دولـت در حوزه 

اقتصاد؛
4- آزاد سازی و خصوصی سازی واقعی؛

5- اصـالح قوانیـن صـادرات بـه سـمت تشـویقی 
شـدن؛

6- اصـالح مدیریـت و قوانیـن مناطـق آزاد بـرای 
جلوگیـری از قاچـاق و افزایـش صـادرات؛

7- اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی و کاسـتن 
از فاصله طبقاتی؛

8- اصالح قوانین ناظر بر کسب وکار؛
9- اصـالح قوانیـن مالیات برای تشـویق صـادرات 

تولید؛ و 
10- حرکت به سمت دانشی شدن کسب وکار.

تجارب کشـورهای توسـعه یافته به خوبی نمایان گر 
اساسـی  اصـالح  ده  ایـن  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن 
می تواننـد ضربه های اساسـی بـه پیکـر رانت خواری 
ایـن  از  و پوپولیسـم وارد نماینـد. دربـاره هـر کـدام 
ده مـورد بـه تنهایـی نیـز بـه انـدازه کافی منابـع قابل 
نیـز  و  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  علمـی  اتـکای 
تجربه هـای موفـق یـا شکسـت خـورده وجـود دارد و 
می تـوان بـه آن هـا مراجعـه کـرد. بنابراین یـک دولت 
توسـعه گرا ناچـار اسـت ایـن مـوارد را در دسـتور قـرار 
داده و گام هـای عملـی مناسـبی را در جهت اجرایی 

نمـودن آن هـا بـردارد.
واقعیـت این اسـت که هیـچ دلیلی بـرای دو نرخی 
کشـور  در  انـرژی  نـرخ  واقعی نبـودن  یـا  ارز  بـودن 
وجـود نـدارد. بـه نظر می رسـد وجـود این هـا، میراث 
دوره هـای سیاسـت گذاری های اشـتباه در اقتصـاد 
اسـت. یـا خصوصی سـازی بـه عنـوان اصـل مـورد 
اجمـاع در ایـران بایـد بـه سـمت واقعی شـدن حرکت 
کنـد و از حرکت هـای نمایشـی و ایجـاد شـبکه های 
بـزرگ شـبه دولتـی دوری کنـد. اصالح قوانیـن برای 
و  مالیـات  و  قانـون کار  و اصـالح  تشـویق صـادرات 
غیره، دیگر ضرورت اساسـی در حوزه اقتصاد اسـت. 
قوانیـن فعلـی جـز تشـویق واردات و افزایـش فاصلـه 
طبقاتـی و فسـاد و رانت خـواری ثمر چنـدان دیگری 

است. نداشـته 

جواد رنجرب درخشی لر

مشاور صادرات

اتحاد نانوشته رانت خواران و پوپولیست ها برای 
کارشکنی در مسیر اصالحات اقتصادی دولت
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اقتصادی،  پیچیده  مسائل  کلیه  همانند 
ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی در کشور هم 
سیاسی،  ساختاری،  قانونی،  مختلف  ابعاد  دارای 

نهادی و فرهنگی می باشند.
طرف  از  منتشرشده  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان امور مالیاتی، در ایران برای ۲۰ تا 
۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، مالیات قانونی 
هزار   250« بر  بالغ  رقم  این  که  نمی شود  پرداخت 
میلیارد تومان« می شود و معادل دو برابر بودجه نفت 

ایران در سال 94 بوده است.
 این فرار مالیاتی مشتمل بر فعالیت های غیرقانونی 
و قاچاق هم می گردد؛ اگرچه به گفته  مسئولین و 
نهادهای ذی ربط حجم فرار مالیاتی در واقعیت بسیار 

بیش تر از این مقادیر است.
دامنه  این امر تا بدان جا گسترده شده است که 
دارند  عقیده  اقتصادی  صاحب نظران  از  بسیاری 
ایران برای کسانی که عالقه ای به پرداخت مالیات 
ندارند، مکان بسیار مطلوبی است. بر اساس آمارهای 
ایران  در  مالیات  پرداخت  از  حاصل  درآمد  رسمی، 
آن چنان قابل توجه نیست و به همین دلیل به ویژه در 
سال های اخیر تاکید بسیار زیادی روی اصالح نظام 

مالیاتی در ایران شده است.
مالیاتی  نظام  در  موجود  ناکارآمدی های  مساله 
دولت،  مالیاتی  درآمدهای  سهم  افزایش  لزوم  و 
به خصوص در سال های اخیر که درآمدهای نفتی با 
کاهش فراوان روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده 
است. تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله  
مسائلی بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت 
و مجاب نمودن آن برای اقدامات جدی تر در حوزه  

اصالح نظام مالیاتی شدند.
از این روی و به ویژه در چند سال گذشته، دولت 
همواره تالش نموده است تا کمبود درآمد خود را با 
اخذ مالیات، به ویژه از بخش هایی که تاکنون مالیات 
نپرداخته اند، جبران نماید. به نظر می رسد مالیات 
گرفتن در ایران به طور رسمی و دقیق تنها در مورد 

حقوق بگیران دولت اعمال می شود.
در همین راستا؛ در اواسط سال 94، دولت یازدهم، 
طرح اصالح نظام مالیاتی را به مجلس ارائه کرد. بر 

اساس این طرح مقرر بود در سال بعد، درآمدهای 
مالیاتی حدود ۲۸ درصد نسبت به سال 94 افزایش 
یابد و به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. قانون 
اصالح نظام مالیاتی واجد دو ویژگی است؛ اول اینکه 
بار تخلفات مالیاتی جرم  اولین  در این قانون برای 
محسوب می شود و دوم این که بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری موظف شده اند تا اطالعات مربوط 
به افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار دهند. هدف از این قانون، شفاف شدن 
فعالیت های اقتصادی همه فعاالن اقتصادی است. 
چرا که یکی از جدی ترین مشکالت نظام مالیاتی در 
ایران کمبود اطالعات درباره فعالیت های اقتصادی 
است، به طوری که به عنوان مثال در مورد ۳ درصد 
در  مالیاتی  اطالعات  هیچ گونه  پزشکان  جامعه  از 
ارائه  با  هم زمان  و  ترتیب  بدین  نیست.  دسترس 
تالش  دولت،  توسط  مالیاتی  نظام  اصالح  قانون 
برای جمع آوری اطالعات آغاز شد و به نظر می رسد 
نظام مالیاتی هم اکنون به بخشی از این اطالعات 
دست اندرکاران،  گفته  به  اگرچه  دارد؛  دسترسی 
الزم است این اطالعات »نظام مند« شوند. البته این 
فرآیند، انتقادهایی را نیز بر انگیخته است؛ از جمله 
اطالعات  به  دولت  دسترسی  است  ممکن  این که 
حساب های بانکی موجب بی اعتمادشدن مردم به 
سیستم بانکی گردد و ممکن است سپرده گذاران، 

سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند.
البته مشکالت موجود در خصوص نظام مالیاتی 
قرار  بررسی  مورد  متفاوتی  منظرهای  از  کشور،  در 
کارشناسان  از  برخی  مثال  به عنوان  می گیرد؛ 
معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود قانون و 
عدم شفافیت بلکه »جدی نگرفتن مالیات و محور 
قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی 
خصوص  در  انتقادهایی  راستا  همین  در  است«. 
خصوص  در  مالیاتی  دست اندرکاران  دقت  عدم 
نیز  گذشته  سال های  در  مالیاتی  فرهنگ سازی 
صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه 
که باید و شاید به جنبه های فرهنگی پرداخت مالیات 
اگر  که  می شود  مطرح  راستا  این  در  نپرداخته اند. 
مالیات دهندگان اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته 
باشند و لزوم این امر را به تمامی درک نکنند، تالش ها 
نخواهد  پی  در  مطلوبی  نتایج  مالیات  اخذ  برای 
ارائه  آمادگی  مردم  که  زمانی  تا  همچنین  داشت. 
باشند،  را نداشته  مدارک فعالیت های تجاری خود 

پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه 
فشار در این زمینه بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال 
قانونی کردن فعالیت خود برای فرار از مالیات خواهند 

بود.
به هر روی، شواهد نشان می دهد که دولت هم 
از مسائلی که نظام مالیاتی با آن ها دست به گریبان 
هستند، مطلع است و هم به چالش بزرگ پیش روی 
اصالح این نظام وقوف دارد. به طوری که پیش تر از 
اقتصادی  فعالیت  تا  بود  خواسته  دستگاه ها  همه 
خود را به صورت شفاف اعالم نمایند. این اظهارنظر 
توسط رئیس دولت یازدهم نشان می دهد که او به 
وجود برخی مشکالت پیچیده در امر اصالح در نظام 
مالیاتی واقف است: »اقتصاد ما بیشتر سیاسی است 
تا اقتصاد محض، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی 
کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می گوییم فالن 
نهاد هم باید مالیات بدهد می بینید که چه بساطی 

درست می کنند«.
این اظهارنظر و همچنین ارائه  لوایحی در راستای 
اصالح نظام مالیاتی، نشان می دهد که این دولت، 
مساله مالیات ها را به عنوان یک چالش جدی پیش 
دارد  تالش  و  داده  قرار  شناسایی  مورد  خود  روی 
گام هایی در خصوص مرتفع نمودن این چالش بردارد.
سهم  ایران  اقتصاد  می خواهد  نهایت  در  دولت 
بیشتری از درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این امر 
به ویژه با عنایت به این واقعیت که 60 درصد از افراد 
پرداخت  مالیات  درآمد  صاحب  حقوقی  و  حقیقی 
نمی کنند، به مساله قابل تامل تری تبدیل شده است. 
نگاهی به آمارهای جهانی هم می تواند بخشی از این 
چالش را به شکل آشکارتری به تصویر بکشد. نسبت 
مالیات به تولید خالص داخلی در ایران 6 درصد و این 
رقم در نروژ که یکی از کشورهایی است که کم ترین 
درصد   20 دارد،  وجود  آن  در  مالیاتی  فرار  امکان 
است. این آمار تطبیقی در کنار آمارهای اقتصادی 
نظام  اصالح  چالش  که  می دهد  نشان  داخلی 
روی  پیش  از جدی ترین چالش های  یکی  مالیاتی 
دولت دوازدهم است و پرداختن به آن با وجود کلیه 
مسائل و معضالت موجود همت عالی طلب می کند؛ 
چون به هر حال نمی توان منکر این مساله شد که با 
وجود تاکیداتی که روی اصالح نظام مالیاتی در ایران 
صورت می گیرد، هنوز هم مالیات در برنامه ریزی های 
مربوط به پیشرفت و توسعه در کشور جایگاهی فرعی 

دارد.
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