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پیشگفتار:
طی سالهای گذشته تحریم های اقتصادی خارجی و از طرف دیگر اتخاذ سیاست های نادرست داخلی وضعییت
اقتصاد کشور را به گونه ای تغییر داد که رشد اقتصادی منفی ،وابستگی بیش از پیش کشور به درآمدهای نفتعی،
دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و خیلی تبیات دیگر حاصل شد .پس از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم در
سال  22این انتظار در بین جامیعه نخبگعان بعه وجعود آمعد تعا معدیریت اقتصعادی از ضاعای احساسعی و گعرضتن
تصمیمهای خلقالساعه و غیرکارشناسی بیرون آید و روی ریل عقالنیت قرار گیرد.
دولت اگرچه برای تیم اقتصادیاش ترکیب نسبتا مناسبی را در نظر گرضته است امعا طعی دو سعال گذشعته اتخعاذ
برخی رضتارها و صدور بخشنامه هایی باعث انتقاد نخبگان و کارشناسان شده است .منتقعدان بعر ایعن باورنعد کعه
دولت یازدهم راه گذشتگان را طی میکند و تغییری بنیادین در عرصه مدیریت اقتصادی کشور به وجود نیاورده
است .در بحث مهار تورم ،سیاست سرکوب قیمتها و تثبیت آن مطرح می شود .گاها بنظر می رسد این دولعت
نیز مانند دولت قبل از اصول علم اقتصاد سرپیچی میکند و جلب رضایت مردم ولو در کوتعاه معدت را اولویعت
میدهد تا از این طریق پشتوانه خود را در میان مردم از بین نبرد .حال سوال اینجا است که آیا دولعت از اصعولی
که در ابتدای چیدمان تیم اقتصعادی خعود بعه آن پایبنعد بعود ،عقعبنشعینی کعرده اسعتی آیعا تغییعر رویعهای در
ضرماندهی اقتصادی خود به وجود آورده و سیی دارد در سالی که انتخابات مجلس را پعیش روی خعود دارد بعه
رضتارهای پوپولیستی روی آوردی
در بخش اول گزارش به اظهار نظر برخی کارشناسان در رابطه بعا سیاسعت هعای اخیعر دولعت کعه در جرایعد
منتشر شده است می پردازیم و دیدگاههای مواضقان و مخالفان سیاست های ضیلی را مرور کرده و در بخعش دوم
به مروری بر بخشهایی از مقاله صندوق بین المللعی پعول پیرامعون موضعو «سعرعت تیعدیل و تعوالی اصعالحات
اقتصادی؛ چالشعها و راهاارهعا» معی پعردازیم .معدنظر قعراردادن رهنمودهعای مطعرح شعده در ایعن مقالعه بعرای
سیاستگذاران ،هنگام اتخاذ تصمیمات سیاستی ،ضروری می نماید .در بخش سعوم گعزارش نیعز بعه ارارعه برخعی
توصیه های کارشناسی ،پیرامون موضو اصالحات اقتصادی در ایران می پردازیم.
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دکتر موسی غنینژاد
اقتصاددان

سایه سیاسیون بر سیاستهای اقتصادی
از ابتدای امسال سه اقدام از سوی دولت انجام شده که همه را حیرتزده و کارشناسان را نگران کرده کعه مبعادا
راه خطای گذشتگان تارار شود و مفاهیم اصعولی علعم اقتصعاد بعه بهانعههعای گونعاگون کنعار گذاشعته شعود و
مالحظهکاریهای سیاسی جای آن را بگیرد .
ب ا وجود ایناه دولت قصد دارد در حوزه اقتصادی کارشناسعانه عمعل کنعد ،امعا عالرمعی دریاضعت معیشعود کعه
متاسفانه نگرانکننده است و نشان از رویاعرد عامعهپسعندانه و سیاسعتزده دارد تعا کارشناسعی .بخشعنامه دولعت
درخصوص قیمتگذاری و کاهش نرخ سود سپرده هعا و تسعهیالت بعانای و همچنعین تثبیعت قیمعت انعر ی در
سالجاری ،مصداقهایی از این عالرم است .این گونعه عملاردهعا از سعوی دولعت نشعان معیدهعد کعه دیعدگاه
کا رشناسانه و اقتصادی در آن لحاظ نشده و بیشتر برای راضی نگعه داشعتن سیاسعیون و عامعه معردم بعوده اسعت.
بهنظر می رسد ضشارهایی از سمت کسانی که صرضا پست سیاسی داشته و نگاه کارشناسعی و اقتصعادی ندارنعد بعه
دولت وارد میشود .از جمله با هدف کاهش نرخ تورم قیمتها را کنترل میکنند ،برای رضایت مردم قیمتت
انرژی را ثابت نگه داشته و برای کمک به تولیدکننده ،نرخ سود بانکی را کاهش دادهاند .همه این کارهتا در

تناقض با رویکرد علمی و کارشناسی است .همعه جعای دنیعا بعرای کعاهش نعرخ تعورم ،نعرخ سعود بعانای را در
کوتاهمدت اضزایش میدهند حعال آناعه مقامعات پعولی معا درسعت بعرعاس عمعل معیکننعد .گمعان نمعیکعنم
کارشناسان بانک مرکزی از این موضو بیخبر باشند در این صورت اتخاذ چنین تصمیماتی را چگونه میتعوان
توضیح دادی چیزی جز ضشار سیاسیون بر کارشناسان بهنظر من نمیرسد .ثابت نگه داشتن قیمت انرژی ،کتاهش
نرخ سود بانکی و اقداماتی از این قبیل در سال انتخابات صرفا میتواند جنبه تبلیغاتی و احیانتا صترفه سیاستی
داشته باشد ،اما از جهت اقتصادی توجیهی ندارد و نهایتا به زیان عملکرد نظام اقتصتادی در درازمتدت تمتام

خواهد شد.

کاهش دستوری نرخ سود منجر به انحراف منابع بانای به سمت رانتخعواری و مقاصعد غیرتولیعدی معیشعود و
موانع سر راه تولید آن چنان زیاد است که در یک روند طبییی نقدینگی به سمت تولید حرکعت نخواهعد کعرد؛
بنابراین تولید آسیب خواهد دید و باز دولت مجبور خواهد شعد بعرای جبعران کمبعود نقعدینگی بعه منعابع بانعک
مرکزی متوسل شود که نهایتا اضزایش تورم را بهدنبال خواهد آورد و تمام این اقدامات در تااد با سیاستهعایی
است که دولت از زمان روی کار آمدن در پیش گرضته است تا بتواند تورم را کنترل کند.
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مهدی عسلی
اقتصاددان

احتیاط در فضای «پسا پوپولیستی»
برخی از کارشناسان و منتقدان ،در چند هفتعه گذشعته عملاعرد اقتصعادی دولعت را معورد نقعد قعرار داده و تعیم
اقتصادی دولت را به ضرصتسوزی متهم کردهاند .از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوریهعای سعاده و آزمعون
شده اقتصادی را در بخشهای مختلف اجرا کند و در برابر این تئوریها برخوردی محاضظهکارانعه داشعته اسعت.
آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کاال در سال  49و همچنین کاهش نترخ ستود بتانکی ،فرصتت

آزادسازی در سه بازار کاال ،انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است .بعه نظعر
میرسد خارج از مباحث تئوریک و اصول علم اقتصاد که همه ما به آن پایبند هستیم مالحظاتی در حوزه سیاسی
وجود دارد که سیاستگذار بدون توجه به آن نمیتواند درباره بخشهای مختلف اقتصادی تصمیمگیعری کنعد.
اگر رضتارهای دولت را در حوزه اقتصادی مورد کنااش قرار دهیم ،متوجه خواهیم شد که این دولت نسعبت بعه
سایر دولت ها ،مسیر بهتری برای مدیریت اقتصاد انتخاب کرده اما به نظعر معیرسعد سعیی دارد آهسعته و پیوسعته
حرکت کند؛ چراکه ممان است در ضاای پساپوپولیستی بهکارگیری برخی سیاستها بهطور آنی نتیجه مطلوب
را نداشته باشد و اضاار عمومی را ضد خود کند.
کارشناسانی که بیرون از گود عملکرد دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند فقط از دریچه تئوریک بته
مستتا ل نگتتاه متتیکننتتد ،امتتا سیاستتتگتتذار عینتتک دیگتتری بتته شتتم متتیزنتتد و تبعتتات تصتتمیمگیتتری و

سیاستگذاریهای خود را با این عینک میبیند.

برآیند اقدامات اقتصادی دولت نشاندهنده آن است که مسیر سیاستگذاریها به درسعتی انتخعاب شعده ،امعا بعا
توجه به شرایط سیاسی و حساسیتهای اجتماعی ،دولت نمیتواند با سرعت بیشعتری بعه اصعالحات اقتصعادی و
تغییر ساختار موجود ادامه دهد و بدیهی است که سرعت مالیمی را آغاز کرده است .از اینرو نمیتعوان گفعت
که دولت تغییر جهت داده ،بلاه میتوان گفت سرعت را برای رسیدن به هدف تنظیم کرده تا حساسیتی در ایعن
راه ایجاد ناند و در بستر آرامی اقتصاد کشور را سر و سامان دهد.
بنابراین میتوان گفت که بخشنامههایی نظیر تثبیت قیمتها و اقداماتی مانند کاهش نرخ سعود بعانای اگرچعه از
منظر تئوری قابل بحث نیست ،اما از نظر اقتصاد سیاسی توضیح داده میشعود .بعرای معا کعه بیعرون از گعود قعرار
گرضتهایم شاید این اقدامات عجیب و به دور از شأن کارشناسی باشد ،اما برای سیاستگذارانی که در وسط گود
قرار دارند و گزارشهای گوناگونی از وضییت کشور را دریاضت میکنند ،شاید گرضتن چنعین تصعمیمهعایی بعه
دور از عقالنیت نباشد.
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دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

اصالحات اقتصادی نیازمند شجاعت سیاسی
دکتر روحانی با شیار و وعده ایجاد رونق اقتصادی و چرخاندن چرخ تولید و انجام اصالحات اقتصادی توانست
رای و نظر مردم را به سوی خود جلب کند و امیدهای ضراوان و انتظعارات بعاییی را ایجعاد کنعد .امعا در صعحنه
عمل ،کند عمل کرده است .بهنظر میرسد در سطح قوه مجریه سیاستهای اقتصادی به سمتی میرود که حفع
محبوبیعت ظععاهری و رایآوری همچععون دولععت گذشععته حععرف اول را بزنعد .در سععطح حععاکمیتی نیععز بععه دلیععل
بیثباتی های گوناگونی که از بدو انقالب وجود داشته است از آن دسته سیاسعتهعای اقتصعادی محاضظعهکارانعه
استقبال میشود که حاض بقای سیاسی بوده و اهداف کوتعاهمعدت را تاعمین کنعد .لزومعا چنعین رویاردهعایی
تامینکننده مناضع بلندمدت کشور که بخشی از آن خود را در رشد بایی اقتصادی نشان میدهد نیست .
ایران اکنون با جامیهای جوان و عمدتا بیاار و انتظارات بسیار بای برای بهبود اوضا اقتصادی روبهرو است .پس
اگر نتایج اقتصادی ملموس به جامیه تحویل داده نشود که البته خیلی هعم سعریع بایعد باشعد آینعده خعوبی بعرای
دولت ترسیم نخواهد شد .
دولت یازدهم همچنان حفظ وضع موجود و آرامش کوتاهمدت را به ایجاد میلیونها شغل متورد نیتاز بترای
نسل جوان ترجیح میدهد .به این ترتیب ایرانیان با درآمد متوسط بازندگان وضع موجودی خواهند بود که

دولت روحانی قول اصالح و تغییر آن را داده بود.

وضع موجودی که میاون اول رریسجمهوری میگوید  71هزار میلیعارد تومعان کسعری بودجعه بابعت پرداخعت
یارانه نقدی داریم؛ اما از سوی دیگر هیچکس حاضر نمیشود دهکهای بای را که به ناحق یارانه معیگیرنعد از
ضهرست یارانهبگیران حذف کند.
وضع موجودی که موجودی صندوق توسیه ملی را مماناست مشابه دولت پیشین به صفر برساند و ضریاد رریس
و هیات امنای صندوق بلند شده است ،وضع موجودی که موسسات مالی غیرمجاز همچنعان جعوین معیدهنعد و
بانععک مرکععزی و نهادهععای نظععارتی از برخععورد بععا آنهععا گریععزان هسععتند .اینهععا برخععی از مععوارد عقععبنشععینی و
کوتاهآمدن های دولت کنونی در مسیر انجام اصالحات اقتصادی بهشدت موردنیاز برای تحرکبخشی به اقتصاد
ایران است .البته اگر می خعواهیم شعرایط پسعاتحریم واقیعا کمعک و منفیتعی ضراگیعر بعرای اقتصعاد داشعته باشعد
هماکنون هم برای اجرای این اصالحات دیر شده است.
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سعید لیالز
روزنامهنگار اقتصادی

آیا دولت به جاده خاکی زده است؟
اقتصععععاد ایععععران طععععی هفتععععههععععای گذشععععته شععععاهد دخالععععت دولععععت در برخععععی حععععوزههععععا بععععوده
که این موضو باعث به وجود آمدن برخی انتقادها از سوی کارشناسان صاحبنعام و شناسعنامهدار کشعور شعده
است .آنچه بیشتر از هر موضو دیگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصوی چرا دولت بعهرغعم بهعره
بردن از اضرادی که به سازو کار اقتصاد آزاد میتقدند ،بخشنامههایی منتشر میکند که با این سازوکارها در تاعاد
استی
دولت هماکنون که با سرمایه اجتماعی باالیی روبهرو است ،می تواند دست به اصالح ساختار اقتصادی بزنتد و
یکبار برای همیشه تکلیف خود را با قیمت گذاری روشن کند و از سویی دیگر هم قیمت انترژی را بته ستمت

آزادسازی پیش ببرد .بازار هماکنون در وضییتی قرار گرضته که مناضع مصرفکننده را مرتفع میکند و نیازی بعه
بخشنامههای دستوری دولت برای کنترل قیمتها نیست .بازار در حال حاضر با مشال تقاضا روبهرو اسعت و در
چنین شرایطی هیچ عرضهکننده یعا تولیعد کننعده ای قیمعت را اضعزایش نخواهعد داد .شعاید برخعی از دولتمعردان
استدیل کنند که جلوگیری از اضزایش قیمتها و در پیش گرضتن سیاست تثبیت قیمتها به کاهش تورم کمعک
خواهد کعرد .این یک اشتباه تاریخی در بین سیاست گذاران است و بهتر است اشاره شود که تتورم بته دلیتل

بخشنامه های دولت کاهش نیافته ،بلکه انضباط پولی و مالی دولت باعث شده تا تورم کاهش یابد .کاهش تورم
انتظاری در جامیه در کنار آرامش حاکم بر کشور یای از عوامل کاهش منظم نرخ تورم بهشمار میرود.
عملارد دولت در سه شاخص مهم بیااری ،رشد و تورم بیانگر آن است که در یک سال و نعیم گذشعته در هعر
سه شاخص شاهد تحویت بسیار خوبی بودهایم .این توضیقات دولت در راستای پیادهسازی اصول علمعی اقتصعاد
به وجود آمده نه بخشنامه و دستور .از این رو دولت بهتر است در آزمون سختی که سر میعز آن نشسعته زیعر بعار
ضشارها نرود و با توجه به نظرات کارشناسی و تجربه آزمودهشده دیگر کشورها دست به اصالح سعاختار اقتصعاد
بزند و دخالتهای خود را در بازارها کاهش داده و آن را منطقی کند .اگر چنین رویهای را ادامه دهد ،میتعوان
مدعی شد که دولت تغییر جهتی در سیاستهای اقتصادی خود به وجود نیاورده ،اما اگعر بخواهعد بعه بهانعههعای
مختلف پا روی نظرات کارشناسی بگذارید ،میتوان گفت از مسیر درست خارج شعده و بعه اصعطالح بعه جعاده
خاکی زده است .همانطور که در درست بودن ایناه دولت در سال  24بهترین ضرصت را بعرای اضعزایش قیمعت
انر ی از دست داده ،بیشتر کارشناسان اجما دارند ،در غلط بودن ایناه بای رضتن قیمعت انعر ی باععث اضعزایش
تورم می شود نیز تقریبا عمده اقتصاددانان اتفاق نظر دارند .از این رو دولت از اجما کارشناسان میتوانعد بهعره
یزم را ببرد و به گونهای سیاستگذاری کند که منجر به تثبیت قیمتها نشود و داسعتان سعال  44کعه مجلعس و
دولت وقت رو به تثبیت قیمتها آوردند و در سال  29ضنر آن از جا در رضت ،تارار نشود.
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دکتر علیرضا سلطانی
روزنامهنگار اقتصادی

نقشه راه کدام است؟
یای از مسارل عمده که این روزها ضیاین و کارشناسان اقتصادی را نگران کرده اسعت بلنعد شعدن دوبعاره معوج
پوپولیسم در اقتصاد ایران است .دولت یازدهم اگرچه در مدت  27ماه ضیالیت خود ،زمینه بازگشت امید و اعتماد
نسبی به اقتصاد کشور را ضراهم کرده اما همچنان نسبت به اضتادن در دام پوپولیسعم آسعیبپعذیر بعوده و نتوانسعته
کامال خود را از آن دور کند .تداوم شیوه نادرست پرداخت یارانه نقدی برجای مانده از دولت پیشین از یاسو و
متوسل شدن به برخی سیاستها نظیر سیاست کاهش دستوری نعرخ سعود بعانای ،تثبیعت دسعتوری و غیررقعابتی
قیمتها در سال جاری و محدود کردن بخش قابل توجهی از تالشها و سیاستگذاریها به حوزههای اجتماعی
مانند طرح تحول سالمت و تداوم بی تعوجهی بعه تولیعد و رونعق آن از سعوی دیگعر ،زمینعه نگرانعی کارشناسعان
اقتصادی را مبنی بر تقویت حس پوپولیستی و سیاستزدگی در دولت یازدهم ضراهم ساخته است.
حس پوپولیستی با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران و حاکمیت نگاه سیاسی ،در همه دولتهتا وجتود دارد.
آنچه دراین راستا اهمیت دارد ،مقاومت دولتها در برابر آن است .دولتت یتازدهم بتر ختالف دولتتهتای
گذشته از ابتدای فعالیت با در پیش گرفتن رویکرد انضباط نسبی مالی ،مقاومت خوبی در برابر نفوذ پوپولیستم
از خود نشان داد ،اما این مقاومت به نظر میرسد در حد انضباط متالی بتاقی مانتده و بته دیگتر بختشهتای

سیاست گذاری از جمله سیاست یارانه نقدی و نظام قیمتگذاری تستری پیتدا نکترده استت .ذکعر ایعن ناتعه
ضروری است که گرایشات پوپولیستی گاهی از درون ساختار دولت نشات میگیرد و گاهی از بیعرون در قالعب
ضشارهای سیاسی و اجتماعی بر دولت تحمیل میشود .هنوز اضاار عمومی ایران به مارات و زیانهعای هنگفعت
پرداخت یارانه نقدی و طرحهایی مانند مسان مهر (به شیوهای که اجرا شعد) آگعاه نیسعت و در بسعیاری معوارد
نمیخواهد که واقییتها را در این زمینه بپعذیرد .از سوی دیگر اقتصاد کشور نیز به گونتهای شتکل گرفتته کته

همواره نیازمند هدایت و مدیریت دولت است و از خود تحرک یا خالقیتی ندارد .در این شرایط آیعا حعذف
یاباره و بدون مقدمه برخی سیاستها و اقدامات که با رضتار و زندگی روزمره مردم مرتبط است ،منطقی به نظعر
میرسدی پاسخ منفی است .نباید انتظار داشت دولت یازدهم ،برای تغییر مسیر اقتصاد ایران و هدایت آن به مسعیر
درست و عقالنی دست به حرکعت انقالبعی بزنعد .تحرکعات و سیاسعتهعای انقالبعی در اقتصعاد کعه میمعوی بعا
هزینه های سنگین اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی همراه اسعت ،چعه بسعا مماعن اسعت نتعایج و پیامعدهای منفعی و
غیرقابل جبرانی داشته و زمینه بازگشت و تیمیق بیشتر پوپولیسم را ضراهم سازد .انتظار واقعی و منطقی این است
کتته دولتتت ،آگاهانتته ،هدفمنتتد ،علمتتی ،فرآینتتدمحور و توس تعهگرایانتته ،سیاستتتگتتذاری اقتصتتادی کنتتد.
سیاست گذاری اقتصادی با اشنی پوپولیستی اگر برنامهریزی شده ،مرحله ای ،موقت و هدفمند برای فتراهم
کردن بسترهای اجتماعی گذار از پوپولیسم باشد ،امری معقول و مناسب است.
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میموی مفاهیم سرعت و توالی اصالحات بصورت مشترک باار می رود و مقایت نیز عموما مفعاهیم معذکور را
بطور کامل تیریف نمی کنند .و این موضو قابلیت مقایسه تحلیل ها را اماان پذیر نمی کند بنابراین تحلیعل هعا
همیشه قابلیت مقایسه ندارند .تیاریف سرعت و توالی در این مقاله به صورت زیر آمده است:

 سرعت :
سرعت می تواند به عنوان زمان سپری شده بین حرکت از یک مجموعه متغیرهای اولیه کالن اقتصعادی
به سمت یک مجموعه هدف گذاری شده از آن متغیرها تیریف شود .بطور مثال اگر در دوره صفر نرخ
تورم

9

درصد باشد و این نرخ ،زمان  tرا برای رسیدن به نرخ تورم هعدف گعذاری شعده

کند ،آنگاه سرعت تیدیل به تیداد دوره های زمانی برای رضتن از

9

به

سعپری

اشاره دارد .بعه هعر حعال

ممان است روابط خیلی پیچیده نیز باشند و بطور مثال شامل اهداف از پیش تییین شعده رشعد ،تعورم و
حساب بخش خارجی و یا بطور مشابه آن ،اهداف میانی مثل توازن بودجه و نرخ بسط اعتبارات باشد.
بنابراین سرعت تیدیل به زمان سپری شده در حرکت از یک ساختاز سازمانی اقتصادی به یک سعاختار
دیگر اشاره دارد .بطور مثال در یک بید وسیع تر ،سرعت تیدیل به زمان صرف شده در حرکت از یک
اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز به یک اقتصاد بازارمحور .و در یک بعد محدودتر ،سرعت به زمان صرف
شده برای کاهش کنترل قیمتها ،تغییر ساختار تعرفه ها ،خصوصتی ستازی شترکتهای دولتتی ،اعمتال
اصالحات بخش مالی و ایجاد نهادهای مرتبط مربوط می شود.

 توالی :
توالی اصالحات به ترتیبی که اقدامات سیاست اقتصاد کالن و یعا اصعالحات خعاص مطعرح معی شعوند
اشاره دارد .توالی شامل چارچوبی است که اصالحات بین بخشها را مشخص می کند (بطعور مثعال چعه
تیدیل مالی و چه نو تثبیتی باید بینوان پیش نیازی برای اعمال آزادسعازی حسعاب جعاری یعا کعاهش
کنترل قیمتها انتخاب شود) و چارچوبی که در آن اصالحات درون بخشها را شعامل معی گعردد ( بطعور
مثال در مورد آزاد سازی حساب سرمایه ،ابتدا می بایسعت سعرمایه گعذاری مسعتقیم خعارجی و جریعان
سرمایه کوتاه مدت آزاد شود).

.Speed
.Sequencing
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از آنجایی که توالی اصالحات بین بخشعها و درون بخشعها بعه زمعان نیعاز دارد ،درنتیجعه روی سعرعت
اصالحات نیز تاثیر می گذارد.

رهنمودهایی برای اصالحات:
تفار اقتصادی در مورد سرعت تیدیل و توالی اصالحات در طول زمان تغییر کرده است .نظریه های اولیه مبتنی
بر تجربه کشورهای امریاای یتین بوده است .در حالی که تحلیلهای اخیر بعر پایعه تجربعه اقتصعادهای در حعال
گذار اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای سابق اتحادیه شوروی و بخشهایی از بحران اخیر اراره می شود.
مباحث مطرح شده نشان می دهد که استدیل ها نه از یک روش مطلق تدریجی و نه یک باره جانبداری
نمی کنند .هرکشوری باید سرعت و توالی مناسبی از اصالحات را از طریق آزمون نمودن شاخص های خعاص
خود انتخاب کند.
در این بخش چک لیستی از سوایت کلیدی برای سیاستگذاران در تییین سرعت و توالی مناسب برنامه اراره
می شود:
 شرایط اولیه یست؟ میزان عدم تعادل مالی و درجه تنگنای ساختاری قدر است؟ در صورت ثابعت
بودن سایر شرایط ،عدم تیادل زیاد و محدودیت های ساختاری بیشعتر ،باععث معی شعود زمعان بیشعتری
برای برقراری مجدد تراز مالی و کاهش تنگناها موردنیعاز باشعد .ضعرورتا ععدم تیعادل اولیعه و تنگنعای
بیشتر ،نیازمند ضرآیند اصالح تدریجی تر نیستند .بررسی تاثیر سایر عوامل نیز ،به ترتیبی که در زیرآمعده
است مهم است.


ه میزان منابع مالی در دسترس کشور است؟ در دسترس بودن منابع مالی می تواند سرعت اصالحات
را از دو روش متااد تحت تاثیر قرار دهد .از یک طرف اگر منابع معالی کمیعاب باشعند و ععدم تیعادل
مالی زیاد باشد ،اقتصاد نیاز به اقدامی سریع و ضوری دارد ،چون یک ضرآیند تدریجی نمی توانعد تعامین
مالی کند .از طرف دیگر ممان است کشوری که قبال بدهی زیادی متحمل شده است ،منابع مالی برای
اجرای سریع همه اصالحات ساختاری یزم نداشته باشد ،بنابراین سرعت کم در این اصالحات پیشعنهاد
می شود.

 ظرفیت نهادی کشور برای تدوین و اجرای بسته سیاستی در ه حد است؟ وقتی ظرضیت نهادها پعایین
باشد ،هزینه هعای اصعالحات اضعزایش معی یابعد و ضرآینعد اصعالحات دشعوارتر معی شعود .بنعابراین در
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صورتیاه سایر شرایط برابر باشد ،محدودیت هرچه بیشتر ظرضیت ها باعث کاهش سعرعت تیعدیل معی
شود.
 مالحظات سیاسی به ه صورتی است؟ مالحظعات سیاسعی تحعت تعاثیر ضرصعت و بعه تبعع آن سعرعت
اصالح است .عواملی که ضرصت را تحت تاثیر قرار می دهند شامل زمعان بعاقی مانعدن بعر حاومعت تعا
انتخابات بیدی برای دولتی که بوسیله دموکراسی انتخاب شده است ،درک و ضهم روشنفارانه مقامات
از اصالحات ،مرز تحمل عمومی برای پذیرش هزینه های گذار قبل از ایناه اصالحات نتعایج مثبتعی از
خود نشان داده باشد ،است .اگر انتخابات بسته و هزینه های تیدیل کوتاه مدت زیاد باشد ،ممان اسعت
دولت برای شرو یک برنامه اصالحات دور از دسترس بی میعل باشعد .اگعر گروههعای منتفعع خاصعی
بطور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرند به احتمال زیاد کمپینی تشایل معی دهنعد تعا ضرآینعد اصعالحات را
متوقف کنند و یا سرعت آن را کاهش دهند .مقامات باید همیشه از خود سوال کنند که چه گزینه هایی
برای بهبود ضرصت اصالحات دارندی اگرچه ممان است برخی عوامل مثل زمان انتخابات مجدد ،برای
تغییر دادن مشال باشند ولی مقامات احتمای قادر به بهبود محیط برای اصعالحات بطعور مثعال از طریعق
اراره خدمات سالمت اجتماعی هستند.
 مقامات گونه می توانند تداوم روند اصالحات را حفظ کنند؟ مقامات ه کاری متی تواننتد بترای

افزایش تداوم اصالحات انجام دهند؟ پایداری روند اصالحات می تواند از طریق اهداف سیاسعتی کعه
بدست می آیند سرعت را اضزایش دهند .تیهد مقامات برای اصالحات و توانایی آنها بعرای رسعیدن بعه
حمایت گسترده عمومی و حف وضعاق اجتمعاعی بعه میعزان زیعادی توانعایی آنعان را بعرای حفع رونعد
اصالحات تحت تاثیر قرار می دهد .مخالفت با اصالحات چه از طرف گروههای خواهان قدرت و چعه
گروههای بطور خاص آسیب پذیر ،بطور نامطلوبی برنامه اصالحات را تحت تاثیر قرار می دهد و تمعام
ضرآیند اصالحات را به خطر می اندازد(اولسون .)7242
از حیث وسیت و دامنه ،زمانیاه اصالحات با گستره بیشتری به اجراگذاشته می شود ،شعانس موضقیعت
مجموعه اصالحات بیشتر می شود.
در این نگرش ،شفاضیت و استراتژی برقعراری ارتباطعات مهعم اسعت .بعرای ارتقعای شعفاضیت ،معی بایعد
مقامات اصالحات خود را به جامیه اعالم کنند ،اولویت ها و دییل منطقی توالی عناصعر اصعالحات را
مشخص کنند .حمایت عمومی از طریق انتخاب درست استراتژی برقراری ارتباط دولت ،تقویت
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می یابد .به عنوان مثال دضاتر ارتباط با سرمایه گذاران در کشعورهای مازیعک و برزیعل بعه درک بهتعر
بنگاههای ضراملیتی از برنامه اصالحات دولت کمک نمود (نهاد مالی بین الملل .)7222
استراتژی برقراری ارتباط موثر به ویژه برای کشورهایی که قعبال در جریعان انتقعال بعین المللعی سعرمایه
مشارکت ضیاینه داشته اند یا کشورهایی که اقداماتی را برای دستیابی به بازارهعای بعین المللعی سعرمایه
آغاز کرده اند ،حارز اهمیت است.
 مقامات گونه می توانند اعتبار برنامه اصالحات را افزایش دهند؟ اعتبار مقامات به احتمال زیادی بعه
سوابق آنها بستگی دارد .وقتی اعتبار آنها از دست برود بعرای بدسعت آوردن مجعدد آن زمعان زیعادی
مورد نیاز است .اگرچه یک دولت جدید از یک «اعتبار اولیه» 4منتفع می شود ،ولعی یزم اسعت اعتبعار
دولت ها برای پیگیری انجام اصالحات علی رغم ایناه تاکنون آزمون نشده است ،شال بگیرد.
وقتی اعتبار کم باشد ممان است عوامل خصوصی در واکنش به اصالحات همانطوریاعه انتظعار معی
رود ناموضق باشند و در نتیجه باعث اضزایش هزینه های اصالحات می شود .این بدین میناست کعه اگعر
مقامات کم اعتبار باشند ممان است نیاز به یک نگرش پیشعرونده بعرای بازیعابی مجعدد اعتبعار داشعته
باشد .در مقابل ،یک دولت با اعتبار بای ،حتی درصورتیاه اصالحات به تدریج اجرا شوند ،معی توانعد
واکنش عمومی مثبتی را نسبت به اصالحات دریاضت کند .بنابراین بایستی مقامات همیشه در رضتار خود
درزمینه تالش برای اضزایش اعتبارشان از طریق یک برنامه واقیی و سازگار با شرایطی کعه قعرار اسعت
اجرا شود ،تجدید نظر کنند .بطور مثال مقامات می توانند اعتبار برنامه ها را بوسیله وضع قعوانین جدیعد
و یا اعمال تغییرات نهادی یا ایجاد روابط در زمینه برنامه ها یا پرو ه های حمایت شده بوسیله نهادهای
مالی بین المللی اضزایش دهند.


ه بلندنظری هایی از نظر کمی و کیفی در برنامه اصالحات وجود دارد؟ اهداف اصالحات ،ماهیت
کمی یا کیفی دارند .اهداف کیفی اصالحات تغییراتی مثل انتقال از یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز
به یک اقتصاد بازارمحور یا بهبود در خدمات سالمت و آموزش اشاره دارد .اهداف کمعی بعه اهعداف
خاصی از اقتصاد کالن یا متغیرهای ساختاری مانند کسری بودجه بعه صعورت درصعدی از  GDPو یعا
تیداد دانش آموزان به ازای هر میلم.

. Starter bonus
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هر دو حوزه و اهداف کمی اصالحات ،سرعت را با آن دسته اهداف اصالحاتی که می توانعد بدسعت
آورد ،تحت تاثیر قرار می دهد به هر حال مقامات برای اضزایش شانس موضقیت نیاز دارند تا
اولویت های اصالحات را مشخص کنند و در مورد آنچه در یک زمان خاص قابل دستیابی است واقع
بین باشند.
 گزینه های سیاستی ه هستند؟ اهداف کلی اصعالحات معی تواننعد از طریعق مجموععه هعای سیاسعتی
مختلفی با هزینه های تیدیل متفاوت و اثرات توزییی مختلف ،قابل دستیابی باشند .بطور مثال در یعک
سیستم نرخ ارز ثابت ،ممان است تیدیل خارجی پیشنهاد شود و یا از طریق کعاهش ارزش نعرخ ارز و
سیاست های حمایتی و یا به تنهایی از طریق محدودیت های مالی و سیاست پولی انجام شعود .بسعته بعه
انیطاف ناپذیری اقتصاد ،ممان است محدودیت سیاست مالی و پولی با هزینه های تیدیل کوتاه مدت
بایتر به ویژه در زمینه تولید رخ دهد ولی با ضشارهای تورمی کمتری نسبت به حالت اول همعراه باشعد.
این مثال اهمیت مبانی مقایسه بین سیاست های مختلف و بده بستان بین آنها را نشان می هد.
مالحظات عمومی و دقت در انتخاب گزینه های سیاستی جایگزین ،می تواند اصالت برنامه را تقویعت
کند .و بحث در مورد گزینعه هعای سیاسعتی جعایگزین نیعز معی توانعد در ایجعاد درک مشعترک بعین
سیاستگذاران ،جامیه داخلی و بین المللی در مورد مطلوب ترین بسته سیاستی برای اصالح اقتصعادی و
تواضق عمومی درمورد سرعت انجام آن ،موثر باشد.


ه تمهییدات احتمالی برای مقابله با بروز شوکهای غیرقابل پیش بینی و ناگهتانی بتالقوه اصتالحات

الزم است؟ تمهیدات احتمالی با اقدامات خاصی که در صعورت ععدم تحقعق نتعایج معورد انتظعار بایعد
اتخاذ شود مربوط می شود .بطور مثال اگر اثرات درآمدی مورد انتظار از یک سیاست خعاص مالیعاتی
محقق نشود ،تمهیدات احتمالی می توانعد از طریعق کعاهش مخعارج صعورت پعذیرد .حتعی اگعر هعیچ
تمهیدی هم اندیشیده نشود شاید نیاز به ماانیسم خاصی مانند تشایل یک کمیته سیاستی برای تصعمیم
گیری در مورد واکنش سیاست مورد نظرباشد .بطعور مثعال درحالعت بعروز یعک شعوک خعارجی ،بعه
احتمال زیاد واکنش به عواملی نظیر ماهیت شوک ،ماهیت شوک از حیث عرضعه و تقاضعا ،دارمعی یعا
موقت بودن شوک و میزان شوک بستگی دارد .در مورد ایناه تمهیدات به میزان کاضی و ماانیسم هعا
به جا باشند ،واکنش سیاست به اتفاقاتی که می توانند اثر نعامطلوبی بعر تیعدیل و تالشعهای اصعالحاتی
بگذارند ،باعث شتاب بخشیدن به نتایج در دستیابی به اهعداف در یعک چعارچوب زمعانی سعرییتر معی
شود.
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با توجه به ایناه سوایت مطرح شده در بای می تواند سیاستگذاران را در تییعین سعرعت کلعی تیعدیل و ضرآینعد
اصالحات کمک کند ،لذا هار عامل کلیدی مطرح شده در زیر می توانتد سیاستتگذاران را در
تصمیمات بعدی راهنمایی نماید:
 .7زمان مقدماتی :زمان مورد نیاز برای آماده سازی و پیاده سازی اصالحات مختلعف
متفاوت است .بطور مثال اجرای مالیات بر ارزش اضزوده بعه ضرمعول بنعدی و تصعویب
قوانین ،ایجاد زیرساختهای اداری و ضراهم کردن زیرساختهایی برای انتقعال پرداختهعا
نیاز دارد .بنابراین منطقی نیست که بدون اهمیت قارل شدن نسبت به زمعان معورد نیعاز
برای توالی دهی به همه ی مراحل مقدماتی ،برای پیاده سازی مالیات بر ارزش اضزوده
تالش کرد.
 .2پیش نیازها :برخی مواقع اصالحات خاصی پیش نیازهعایی بعرای سعایر اصعالحات
هستند .اصالحات خاص نهادی قبل از سایر اصالحاتی که قرار است اجرا شوند ،یزم
هستند و ممان است برخی رویه های ایجاد ثبات قبل از پیگیری سایر اصالحات یزم
باشععند .بطععور مثععال حععذف قععدرت انحصععاری دولععت در زمینععه واردات و توزیععع
محصویت خاص ،ابتدا نیاز به آزادسازی روشهای واردات و کنترل قیمعت هعا بعرای
حذف اختالیت دارد .بطور مشابه تقویت بخعش معالی نیعز قبعل از بعازکردن حسعاب
سرمایه یزم است .ثبات مالی نیز یای از پیش نیازهای اساسی برای سعایر اصعالحات
است.
 .3مکمل ها :درک اهمیت مامعل هعای اصعالحات در تشعخیص دقیعق پیامعدهای آن
بسیار مهعم اسعت .بطعور مثعال ،معی توانعد نعوعی رابطعه ماملعی بعین سیاسعت معالی،
آزادسازی تجاری و اصالح شرکتهای دولتی وجود داشته باشد .تالش بعرای کعاهش
کسری بودجه می تواند از طریق جایگزینی محدودیتهای مقداری تجعارت بعا تیرضعه،
دریاضت منابع حاصل از خصوصی سازی شرکتهای دولتی و یا کاهش دادن یارانعه بعه
شرکتهای دولتی غیرسودآور ،جایگزین شود .مشابه این اقدامات می تواند برای ایجاد
یک شباه امنیعت اجتمعاعی بعرای مقابلعه بعا انتقعایت نیعروی کعار و اثعرات تعوزییی
ضرآیندهای تیدیل و اصالحات خاص ،انجام شود.
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 .4ابزارهای متناقض :توالی باید پتانسیل های متناقض بین ابزارهای سیاسعت گعذاری
مختلف را مدنظر قرار دهد .بطور مثال آزادسازی تجاری به حمایت از کاهش ارزش
نرخ ارز حقیقی نیاز دارد در حالیاه آزادسازی حساب سرمایه در شرایط اضزایش نرخ
ارز حقیقی نتیجه می دهد.

بطور خالصه ،سرعت و ترتیب مالحظات بطور نزدیای باهم در ارتباطند .سعرعت بهینعه و تعوالی در هعر کشعور
خاص و منحصر به همان کشور است .خالصه ی چک لیست بای می تواند به سیاستگذاران برای ارزیابی عناصر
سیاست های مختلف کمک کند تا در یک بسته ی جامع ،مناسب ترین سرعت و توالی اصالحات انتخاب شود.
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بخش سوم

توصیه های کارشناسی
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در این بخش از گزارش با توجه به ناات کاربردی و عملی ذکر شده در مقاله صندوق بین المللی پول و تطبیعق
شرایط ضیلی اقتصاد ایران در زمینه اصالحات به اراره یک مجموعه اظهارنظر کارشناسی می پردازیم:
 با توجه به ایناه اهمیت اجرای برخی اصالحات در نظام اقتصادی ایران از مدتها پیش بر همگان آشاار
شده است و از نظر الزام اجرای آن ،تواضق عمومی وجود دارد ،تدریجی عمل کعردن در زمینعه اجعرای
اصالحات توصیه نمی شود .همچنین با توجه به شرایط ضیلی اقتصاد و بحث تواضق هسته ای ،در صورت
عملی شدن این تفاهم و رضع تحریم ها در آینده ای نه چندان دور با توجه به ضرصعت محعدودی کعه در
دوران گذار برای ایجاد شرایط اولیه برای ورود به شرایط پساتحریم ،در اختیار داریعم ،بنظعر معی رسعد
می باید به ضرآیند اصالحات سرعت بیشتری بخشید.
 از نظر منابع مورد نیاز برای شرو اصالحات ،می توان از ضاای اعتماد عمومی جامیه نسعبت بعه دولعت
یازدهم که به جرات می توان آن را سرمایه اجتماعی بزرگ این دولت نامید ،یاد کرد .موضقیعت دولعت
در عملی ساختن بزرگترین وعده انتخاباتی خود ،یینی کاهش تعورم ،یعک بعاور عمیعق و ارزشعمند در
جامیه نسبت به دولت در جهت تحقق وعده هایش ایجعاد نمعود کعه دولعت معی توانعد در سعایه چنعین
سرمایه ای ،در جهت عملی ساختن سایر اهداف اقتصادیش گام بردارد.
 همچنین با در نظر گرضتن گشایش های نسبی مالی و بین المللی که پس از رضع تحریم ها بدست می آید
می توان از نظر منابع مالی که یای از پعیش نیازهعای ضعروری بعرای شعرو اصعالحات اسعت ،دولعت
یازدهم را در وضییت نسبی خوبی تصور نمود.
 از منظر مالحظات سیاسی نیز با توجه به ایناه با نزدیک شدن هرچه بیشتر به زمان انتخابات دوره بیدی،
ضرصت تیدیل در دولت ضیلی ،رضته رضته سپری می شود لذا منطقی بنظر نمعی آیعد کعه ضرصعت طالیعی
دوره یازدهم را بخاطر ترس از ناموضق بودن اصالحات و یعا از دسعت دادن حمایعت جامیعه بعرای دوره
بیدی انتخابات ،از دست داد.
 دولت می باید با در نظر گرضتن مرز تحمل عمومی جامیه و ضراهم کردن شرایط و تمهیدات یزم بعرای
مقابله با بروز شوک های احتمالی و اختالیتی که ممان است در خالل ضرآیند اصالحات ایجاد شعود،
اقدام به شرو اصالحات نمایعد .بطعور مثعال در زمینعه اجعرای ضعاز دوم هدضمنعدی یارانعه هعا و حعذف
گروههای پردرآمد ،از طریق ضراهم نمودن زمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر و گروههایی کعه مماعن
است به دلیل نقایص موجود در سیستم های اطالعاتی در تصعمیم گیعری هعا بطعور نادرسعتی از جامیعه
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آماری یارانه بگیران حذف شوند ،و ایجاد ضاای آرامش نسبی و اعتماد عمومی در جامیه در این مورد
که دولت پاسخگوی مشاالت احتمالی پیش آمده در خالل اجرای سیاست اصالحی خود خواهد بود،
اقدام به اصالحات نماید.
 دولت می تواند از طریق شفاضیت بخشیدن به سیاست ها ،مشخص کردن اولویعت هعا و همچنعین اععالم
نقشه راه کلی سیاست های خود برای عموم ،در جهت جلب حمایعت عمعومی و تاعمین تعداوم رونعد
اصالحات گام بردارد.
 با توجه به توصیه های اراره شده از سوی صندوق بیل المللی پول ،مبنی بر ایناه اعتبار برنامه اصتالحات
به اعتبار دولت اجراکننده آن بستگی دارد لذا اینگونه استنباط می شود که تا زمانیکته اعتبتار دولتت
نزد جامعه باال باشد ،حتی اگر روند اصالحات کند باشد و نتایج آن طی آینده نزدیک ،ملموس نباشد،
بازهم فرآیند اصالحات می تواند واکنش مثبت و حمایت عمومی را به دنبال داشته باشد.

 از آنجایی که اعتبار سیاستگذاری ها به اعتبار دولت بستگی دارد لذا می باید دولت وسواس بیشتری در
سیاستگذاری به خرج دهد چون در صورت اتخاذ نوعی سیاست اشتباه و یا شاست سیاسعتی خعاص بعه
دییلی که ناشی که قصور و یا ضقدان مدیریت صحیح دولت باشد ،نهایتا منجعر بعه از بعین رضعتن اعتبعار
دولت ضیلی می شود و برای بازگشت مجدد چنین اعتمادی زمان زیادی یزم است.
 دولت می باید از اعمال سیاستهایی که منجر به تحمیل فشار به فعاالن اقتصادی می شتود ختودداری
نماید .کنترل دستوری قیمت و یا هرگونه سیاستی که در سایه تحمیل فشار بته فعتاالن اقتصتادی ،بتا
هدف بهبود رفاه اجتماعی صورت می پذیرد ،منطقی بنظر نمی آید.

 توجه به تناقض اهداف و سیاست ها در مجموعه اصالحات از الزامات اولیه سیاستگذاری به شمار
می رود .زمانی که آزادسازی اقتصادی بینوان هدف کلی مجموعه اصالحات ،در نظر گرضته می شعود،
صدور بخشنامه هایی در راستای کنترل قیمت ها و یا کنترل دستوری نعرخ سعود بعانای ،در تنعاقض بعا
هدف اصلی اصالحات بوده و لذا باعث اضزایش هزینه ها ،طوینی شدن زمان و بی نتیجه ماندن ضرآینعد
اصالحات می شود.
 توجه به توالی اصالحات نیز یای دیگر از الزامات سیاستگذاری اسعت .بطعور مثعال در مطالیعه ای کعه
توسط دکتر مسیود نیلی و همااران در سال  22پیرامون تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملارد میان معدت
اقتصاد ایران صورت گرضته است ،در مطالیه مربوط به بازار انر ی ،به این ناته اشاره شده است :اجرای
آزادسازی قیمت ها در بازار انرژی بدون فراهم آوردن پتیش شترط هتای آن نتیجته ای مشتابه بتا
وضعیت فعلی را در پی خواهد داشت .از بعد دقیق تر ،در صورتی که بازارهای متالی پتیش از بتازار
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انرژی اصالح نشده باشد ،افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری بنگاهها سبب افزایش مطالبتات معتوق
بانکها می شود و نظام بانکی با ریسک سیستماتیک مواجه می شود که تبعات نامطلوبی برای اقتصاد بته
همراه دارد .به طور مشابه اصالح بازار محصول و بازار ارز نیز قبل از اصتالح بتازار انترژی ضترورت
دارد( نیلی و همکاران. ) 4 ،

تهیه و تدوین:
پریسا مطرانلویی

 -5عنوان پرو ه :تحلیل عوامل تاثیرگذار برعملارد میان مدت اقتصاد ایران
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