
 

 

 ایران معاصر   یاقتصاد یحکمران یینتب

 1 ینیجعفر حس یددکتر س
 

ای یسهمقاتر در مورد حکمرانی داشته باشیم و بنابرآن قبل و بعد از انقالب را با هم ینظرابتدا یک بحث 
 بکنیم.

 تولید 
کنم، معمواًل اقتصاددان ی محکمرانی اقتصادی به چه معناست؟ با یک تعریف ساده از علم اقتصاد شروع  

که تولید چه   شودی ممطرح  . سؤال اول این  علم تولید، توزیع و مصرف  گویندیمکنند  یمها وقتی صحبت  
که   و مسئله اول اینچیزی   دهند مسئله تولید ارزش است.یم  هااقتصادداناست؟ بالفاصله جوابی 

مسیر  یک  دارد.  وجود  مسیر  دو  ارزش،  تولید  و  خلق  فعالیت    برای  و  کار  که  است  و یممسیری  کنیم 
کار  کنیم یمی را برای اقتصاد ایجاد اتوسعهو  استفادهین، یک اگیریم و مبتنی بر یمنهادهای تولید را به 

 شود.یمی برای اقتصاد خلق اافزودهیک ارزش  اینمبتنی بر و 

که اقتصاد   صورتبهکه معمواًل در دانش اقتصاد  -اما مسیر دومی هم وجود دارد    کالسیک، دانشجویانی 
بحث پردازند و بعدها در  بحث توسعه یا  یمخوانند خیلی با این مسیر دوم آشنا نیستند، یا کمتر به آن  یم

و خیلی   -فردی دنبالش بروند  صورتبهدر مقاطع تحصیالت تکمیلی شاید  خوانند  یمینی  های پیش ب
از   جدی نیست ولی که خلق ارزش  اتفاقًا در موضوع حکمرانی خیلی مسیر جدی است. مسیری است 

که ریشه در  هاکنشطریق یک سری امتیازات، مبنایی از قراردادهای پیشینی و یک سری    یهاکنشیی 
ها یناهم ریشه در طبیعت و مواهب الهی دارد اتفاق می افتد که ما به همه   هاآنانسانی دارد و بعضی از 

افتد. یعنی یک بهره اضافی و ینمگوییم. یعنی ارزش در نتیجه فعالیت اتفاق  یمیا بهره اضافی    »رانت«
گویم از همان  یمطور  یناست. من اصطالحًا  منشأ خلق ارزش اای وجود دارد و آن خودش  یهاولیک رانت  
برای   یکاول  در  شروع    کسی  صفر  صفر  اقتصادی  و  ینمبازی  شروع   3شود  گروه  یک  نفع  به  صفر  به 

 
گروه   1  اقتصاد دانش بنیان ، پژوهشکده مطالعات فناوری عضو هیئت علمی 

hosseini@tsi.ir 
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یعنی باالخره   است، مواهب طبیعی  است  1ین مثالش همین مسئله عامل بیماری هلندی ترسادهشود.  یم
کستان   یا افغانستان بخشی از برتری اقتصادی اش در یک و  کشور ایران در برابر کشورهای همسایه مثل پا

از موهبت   که خداوند در قالب منابع  یالهصد سال اخیر ناشی  یدروکربنی در اختیار آن قرار های بوده 
ی ور بهرهجلوتر باشیم. این لزومًا به    هاآنداده است و درآمدهای حاصل از این باعث شده که به نحوی از  

کارایی و   های نهادی ما مرتبط نبود. یرساختز و 

یع  توز
کار فیزیکی  که بحث تولید مبتنی بر تالش و  خواهد  یمحاال مسئله اصلی این است که چه در آن ساحتی 

که   ارزش در اقتصاد شکل   ، خلقهارانتخواهد مبتنی بر یک سری  یماتفاق بیفتد و چه در این ساحتی 
ی به نام توزیع مواجه هستیم؛ چه توزیع درآمد حاصل از تولید  امسئلهبگیرد، در هر دو حالتش ما با یک  

خواهد در مورد توزیع ی مگردد که  یبرم و چه توزیع رانت. از منظر من حکمرانی به ساختارهایی در اقتصاد  
 گیری کند.یمتصمقدرت و ساری و جاری شدن قدرت 

که ما در اینجا ُبعد اقتصادی آن را بررسی میها ساحتحث توزیع قدرت ب یژه کار وکنیم. ی مختلفی دارد 
ینی در ساحت توزیعی است. حاال چه توزیع درآمد حاصل از تولید و آفرنقشاصلی آن تعیین و تکلیف یا  

که در اقتصاد شکل   که ماحصل مواهب طبیعهارانتگیرد از  یمچه توزیع رانت  یی ها رانتی است تا  یی 
که به افراد  یتمعافکه ماحصل قراردادهای اجتماعی است. مثل انواع   دهیم مثل انواع یمهای مالیاتی 

شود و مسائل یمیجه حقوق مالکیت در اقتصاد خلق  درنتیی که  هارانتهای اعتباری،  یاستسها،  یارانه
  .  دیگر

 
  یحو رکود در بخش صنعت را توض یعیاز منابع طب رویه یب یبرداربهره بینرابطه  کندیاست که تالش م  یمفهوم اقتصاد یک 1

.  یاوردب  یرونب  یا از حالت صنعت ر  ی اقتصاد مل  تواند یم  یعی از منابع طب  ی درآمد ناش  یشکه افزا  دارد یم  یان مفهوم ب  ین دهد. ا
کاهش نرخ ارز    ین ا م صورت م  یش ا عدم افزایاتفاق به علت    یفکه بخش صنعت را در رقابت ضع  گیرد، یآن در حد نرخ تورَّ

حالکندیم در  ا  ی.  طب  یماریب  ینکه  منابع  کتشاف  ا به  مربوط  فعال  تواندیم  شود،یم  یعیاغلب  »هر  که    ی اتوسعه  یتبه 
ب  اشیجهنت خارج  رویهیورود  شد  «شودیم   یارز  نوسان  مانند  شود؛  ق  ید مربوط  طبیمدر  منابع  اقتصاد   یعی، ت    ی کمک 

کونومیستتوسط مجله    1977در سال    ی هلند  بیماری . واژه  یخارج  یم مستق  گذاری یهسرما  ی،خارج رکود بخش    یفتوص  ی برا  ا
گاز طب یصنعت  . شد گرفته کار به 1960در دهه   یعی در هلند بعد از کشف 
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 مصرف
مشخص   بود  مصرف  بحث  که  اقتصاد  سوم  قسمت  آن  تکلیف  توزیع،  موضوع  این  که   کندیمبعد  چرا 

کسی  یممشخص   که چه  کند؟ یمکند  کند و چه بخشی از جامعه چقدر باید مصرف  تواند چقدر مصرف 
توزیع   واقع  و    عنوانبهدر  هزینه  تکلیف  حکمرانی،  ثقل  مشخص  یدهفانقطه  اقتصاد  در  را  کند. یمها 

که در اقتصاد دارد خلق  ی ممشخص   کیکی  کسی  ی مکند  ها سهم دارد و چقدر در ینههز  در چقدرشود هر 
که به آن   رسد سهم داشته است؟یممنافعی 

یع   بررسی روند حکمرانی اقتصادی از منظر توز
به اینکه در مسئله   گرددی برمها و مسائلی که در دوره ماقبل انقالب وجود داشت  ینابسامان بخشی از این  

یم و در واقع جامعه ایرانی موفق نبوده است و آن ساختاری که برای توزیع درآمدها  انبودهتوزیع ما موفق  
ین است ادر اقتصاد وجود داشته است در نهایت توزیع نامناسبی بوده است. حاال سؤال    هارانتیا این  

توانستیم   چقدر  انقالب  از  بعد  دوران  در  ما  تحوالت هاانگارهآن    سطهوابهکه  آن  و  خودمان  انقالبی  ی 
توانیم ی ممثبتی که در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاد، این جریان توزیع را دگرگون کنیم؟ و از این منظر  

فلذا مسئله حکمرانی ییراتی داشته است.  تغبگوییم که حکمرانی اقتصادی ما نسبت به قبل از انقالب چه  
در این مسئله کند،  ی مکه آن لحظه توزیع تکلیف مصرف را تا حد زیادی مشخص  در آن لحظه توزیع است  

تغییری نکرده است که  رسد  ی ممان در یکصد سال اخیر به نظر  یحکمرانی  هاچالشگفتم که ما بخشی از  
را   مسیر  همان  انقالب  و  از  بعد  متأسفانه  کردیم  بعضًا  ما  و طی  است  کرده  تغییر  مسائل  از  بخشی  ولی 

که بعد از انقالب افتاد ما شاهد تحوالت جدی بودیم.  اتفاقات  واسطهبه که به  هاچالشبخشی از آن  ی  یی 
جور مسیر مدرن شدن جامعه  مواجه بودیم و یک   هاآنبا    مانجامعهرسد ما در این مسیر تحوالت  ی منظر  

که در دنیای یخیتار ی  افتادگقبعین  ابوده و به نحوی یک مسیر جبران   مان بود نسبت به آن اتفاقاتی 
 کردیم یمیم آن را پیگیری داشتمغرب زمین افتاد و 

که ساختارهای حکمرانی ما در حوز ه اقتصاد در دوران قبل و بعد از انقالب در این من نگاهم این است 
یکصد سال اخیر یک مسیر واحدی را طی کرده است و تفاوت چندانی نداشته و نتایجش هم تقریبًا مشابه  

به طور مثال یی را دیدیم و تغییراتی را حاصل شده است.  هاتفاوتیی ما  هاحوزه بوده است. ولی در یک  
تنظیم  اصطالحبهنویسیم و یمداریم  اآلنی که ابودجهطرح است. این م بودجهیی که بحث ها حوزهدر 

تا قبل  بود که 40دهه الت أمتدر جمهوری اسالمی مرسوم است، محصول  اآلنالیحه بودجه به شکلی که 
سال   داریم    1343از  االن  که  شکلی  این  به  را  کشور  بودجه  قانون ینمنویسیم  یم ما  البته  نوشتیم 
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گونه ینا  40شروع شد و تا قبل از دهه    40است اما تحوالتش از دهه    1351محصول سال    وبودجهبرنامه
کنار وزارت اقتصاد، وزارت دارایی داشتیم که بودجه جاری کشور را تنظیم  که در    1کرد یمبود 

که مسئله برنامه و سازمان برنامه ایده   که ابتهاج از زمان رضاشاه پیگیری یهاولشایان ذکر است  ای بود 
کرد، در واقع یک ابرنامهمدل سازمان    2کرد ولی در دوران پهلوی دوم محقق شد. ابتهاج یم که تهیه  ی 

که خود سازمان برنامه، پروژه اجرا  اتوسعهسازمان   ی اولیه هاپروژهکرد و خیلی از  یمی بود به این معنا 
در کشور داریم مثل سد امیرکبیر در اطراف تهران و چند پروژه عمرانی   اآلنهایی که  سدعمرانی کشور مثل  

کرد. سازمان برنامه، بدوًا هیئت عالی برنامه بود. در واقع آن هیئت یم دیگر را خود سازمان برنامه اجرا  
کشور یک نهاد نخبگی بود و در دهه  ر برنامهعالی   سیاسی و  آن فضای    واسطهبهمشخص    طور به   30یزی 

که آن زمان وجود داشت  هارقابت ابزار شاه برای    شدتبهی سیاسی  مورد حمایت شاه بود و به نوعی 
تقریبًا   سال  تا  منتهی  آمد.  دولت  هیئت  ذیل  برنامه  سازمان  ابتهاج  از  بعد  بود.  دولت  نهاد   43کنترل 

که  یزیر بودجه نبود.   51سال    وبودجهمهبرنااست و بعد محصولش شد آن قانون    اآلنمان به این شکلی 
که ما  اه  ب را به سازمان برنامه  ینفت درآمدهای    درصد  50ین سبک بود  دادیم و سازمان برنامه، یممان 

گرفت یمقرار  هادستگاههم در اختیار  درصدش 50داد. و یمی عمرانی خودش را انجام هاپروژه برنامه و 

 
 هایزیر برنامه  ینه نکرده است و ما چه در زم  ییر تغ  قوانین که بعد از انقالب شد متأسفانه    ی سه تجربه و تالش  یرغم . همچنان عل  1

گر بخواهم ا  یا  یهبودجه همچنان قانون پا  ینهو چه در زم کامل  ینمان همان است. ا   یهااز چالش  یکیتر کنم اصاًل  حرفم را 
گر در   ینما ا آن ساختار  تواند یکه م  یمبدان یی از آن َمحمل ها یکی اصطالح قرار بود را به ینقوان یحکمران مسئله است که ما ا
قدرت جهت دهد ما   یعبه ساختار توز   تواندیکه م   یم بدان  یی هااز محمل  یکی   یا به آن جهت دهد،    یاقدرت را منظم کند    یعتوز 

از جمله   ی، بانک ی نکرده است از جمله قانون پول ییر تغ هایلیخ یر اخ  دهه چند  ین در ا  یباً قرت مانیهپا ین در حوزه اقتصاد، قوان
بودجه برنامه  حتقانون  مال  ییهاقانون  یمان،  قانون  تغ  مانیستان  یاتمثل  پا  ییراتیکه  باز  اساسش همان    یهکرده است  و 

  اییهآن اصالح  ی شود و حت  ی عمل م  آن بر   ی و هنوز هم مبتن  یمکرد  یم و تنظ  یهاز انقالب ته یشبوده که ما در دوران پ  ینیقوان
که در سال   قانون نفتمان    یک در بحث انفال    90در آن حاصل نشد، حاال در سال    اییجد  ییر تغ   یلی انجام شد خ  1366هم 

که ما در قبل از انقالب ته  یو مدل   یننفت هم همچنان قوان  ینامه شرکت ملکرد اما اساس  ییر تغ . یما کرده  یمظو تن  یهاست 
ها که از همان زمان بود، ما در دوران بعد از  کرده بودند و همان چالش  یجاد ما ا ی برا  ین که آن قوان  ییها همان چالشیعتاً طب

کردانقالب هم همان چالش  .یمها را تجربه 
عامل سازمان برنامه    یر مد  1337تا    1333 یکه در فاصله سالها  یرانتوسعه در ا  یزیر برنامه  ی اصل  گذار یهابوالحسن ابتهاج  پا  2

 بود.
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تنظیم   کشور  جاری  بودجه  دارایی  وزارت  سری یمو  یکی  بود.  جدا  اقتصاد  وزارت  از  زمان  آن  که  کرد 
 یزی خودشان را داشتند.ر بودجهها نظام ینامثل شرکت ملی نفت و  هادستگاه

ها به سمتی رفتند که سازمان ینابود،    1یان خداداد فرمانفرمائیج با آن ایده که ایده آقای  تدر به  40در دهه  
یزی را در داخل کشور تنظیم کنند و ر بودجهر تنظیم کند و این مدل  برنامه، این بودجه متمرکز را در کشو

که ورود مستقیمش به اجرا اواًل منجر به یک  که سازمان به این نتیجه رسیده بود  دلیلش هم این بود 
یم گرفت آن بحث اجرا تصمطلبد و  یم شود و ثانیًا قدرت کار خیلی سنگینی را  یمهایی  یکارسری موازی  

کند و خودش روی مسئله    ها اهدستگرا به   گذار  که داشتند این ر برنامهوا کند. منتهی چالشی  یزی تمرکز 
صرفًا   بخواهیم  گر  ا ما  که  و  ر برنامهبود  کنیم  قدرتی   اصطالحبه  هاسازمانیزی  دیگر  ما  کنند،  اجرا  بروند 

گرفته و می روند اجرا    هاسازماننداریم چون   که مسئله کنند. ایمخودشان بودجه خودشان را  ینجا بود 
که   که بودجه آن ابزاری است  کردند  کردند و احساس  تواند قدرت سازمان برنامه را یمبودجه را مطرح 

کند و نظام   که تا همین ر بودجههمچنان حفظ  کشور از وزارت دارایی به سازمان برنامه منتقل شد  یزی 
 .کنیم. این یک تجربه بودیمرا داریم مشاهده  اشمسئلهامروز 

که در همان دهه تا قبل از این )دهه یمبینیم و یمدر حوزه پولی بانکی هم ما شبیه این را باز  (  30دانیم 
که هم   39و سال    30بانک مرکزی نداشتیم در دهه   گرفت و قبل از آن بانک ملی بود  بانک مرکزی شکل 

کمیتی کشور بود که ضرب سیمنقش یک بانک تجاری را ایفا  که و تولید و نشر اسکناس کرد هم بانک حا
بانک   1339به خاطر تحوالتی که اتفاق افتاد در سال  هم  به بعد    30را هم بر عهده داشته است اما از دهه  

کردیم. یک سری نهادهای دیگری هم مطرح بود.   مرکزی را تأسیس 

که ما در دهه   داریم و در ی را  موفقرشدهای طالیی داشتیم و تجربه نسبتًا    40یک نکته مهم این است 
بینیم. جالب است که از نظر تاریخی این دهه یمی بسیار موفقی را  هاشاخصی اقتصاد کالن  هاشاخص

کرد و همین اصالحات ادهههمان  کره تقریبًا در همین دهه با ما شروع  ی است که کشورهایی مثل کشور 
ات را شروع کردیم و اصالحات هم را در زمان ژنرال پارک معروف انجام داد و با همدیگر یک سری از اصالح

ی ها رانتمشخص در توزیع رانت به خصوص    طور به  - از این جهت بود که سعی کردیم در آن نظام توزیعی  
ای برمی های مالیاتی، سیاست های اعتباری و پولی بانکی و نظام یارانهیتمعافیازات و  امتسیاسی که به  

 
 وقت سازمان برنامه  یسرئ 1
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تغییراتی را اعمال کنیم تا مبتنی بر این تغییرات یک هسته صنعتی را در کشور ایجاد شود و مبتنی   -گردد
 ی تاریخی کشور جبران شود. افتادگ عقببر این هسته صنعتی، 

و در    طبیعتاً  کردیم  شروع  را  مونتاژی  صنعت  یک  و  زدیم  رقم  را  واردات  جایگزین  سیاست  یک  اول  فاز 
که   آمدند  تاریخ    البته -برندهای خارجی  که حول  کتابی  نیلی در  نقش   1یزی نوشتند ر برنامهآقای دکتر 

دانیم که در آن دوره حداقل یک روایت دیگر  یمدر عین حال ما    -کندیمسازمان برنامه را خیلی برجسته  
برجسته   را  وقت  اقتصاد  وزارت  نقش  که  دارد  و  یموجود  آقای   طور بهکند  اقتصاد  وقت  وزیر  مشخصی 

کشور داشت.  2عالیخانی  کند، یمهایی  یگیریپ ایشان    بود تأثیر زیادی در بازطراحی  نظام توزیع رانت در 
بخشی، بین وزارت اقتصاد وقت، سازمان برنامه و بانک مرکزی ایجاد کند هماهنگی های بین  ی مو سعی  

باعث   این  که  این  یمکند  در  بتوانیم  دستاورد   نظامشود  یک  و  بکنیم  ایجاد  تحولی  یک  رانتی  توزیع 
که در دهه  ی ماما  ای را در آخر دهه داشته باشیم.  یهاول شود و یماز این توافقات اولیه عدول    50بینیم 

و   نتایج  و  اولیه ثمرات  توافقات  این  از  کرده  هاچالشعدول  را درگیر  ما  و یش همچنان جامعه  ما   است 
که اتفاق افتاده و  همچنان نتوانستیم در دوران بعد از انقالب هم علیرغم تحوالت مث اینکه   علیرغمبتی 

تغییرات    هاساحتدر   رانت،  توزیع  این  از  دادیم  یجد دیگری  خدمات   طور به-ای  ارائه  در  مشخص 
را در  یرساخت ز عمومی و در   که نتایجش  کشور  آموزشی  المللی ینبی حتی  هاشاخص های بهداشتی و 

ی اقتصادی، آن تحول و اصالحات در نظام توزیع را هاارزشاما نتوانستیم در این بخش خلق  -بینیمیم
که در دهه    طور بهو بعد از انقالب هم بتوانیم    50کردیم را مجددًا در دهه    40داشته باشیم و آن توافقاتی 

یعنی ما در  بینیمیماز انقالب اش را در این نوسانات اقتصادی در فضای بعد یجهنتدیگری احیا کنیم، و 
در یک   از یک سمتبینیم و  یم  شکاف عجیبی را در نظام حکمرانیاز یک سمت  فضای بعد از انقالب  

کشور مثل  ها شاخصسری از   ای یجدهای  یشرفتپی بهداشتی و آموزشی  هاشاخصی حکمرانی یک 

 
 1356-1316: یراندر ا  یزیر برنامه 1

هم به آن اعتقاد داشتم. هنوز هم اعتقاد    یلیو خ  کردم یدرآمد نگاه م  یعبه شدت به طرف توز   یشه درآمد من هم  توزیع  درباره  2
کشور  ین. هنوز هم که هنوز است، در ایشهدرآمد، چپ بودم هم  یع ناخواه در مورد توز خواه  یعنی .  کندیهم نم  ی فرق  یچ دارُم ه

دار  که  خواه  ینهاا  رحمانهیب  سیستممن    کنیم، یم  ی زندگ   یمهم  ندارم.  قبول  مبهم  را  صورت  به  ز  ا  ی ا گونه  یک ناخواه 
کار  یی اروپا  یالیسمسوس )    قبولش دارم و معتقدم درست است.  یعنیبکنم،    توانم یهم نم  اشیدر من مانده و خواهد بود. 

 (33ص  ی،دهباش ینبه کوشش حس یخانیعال ینقی : گفتگو با علیتاقتصاد و امن
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یادی انجام شده است و نتایج مثبتی را هم به ز   های ینههزای اتفاق افتاده است.  یجد دیدیم و تحوالت  
و حوزه مسائل اقتصاد کالن می آییم   وکار کسب همراه داشته است ولی از آن سمت وقتی به سمت حوزه  

جسته برای بخش زیادی از جامعه این بخش بر  اآلنمی بینیم نتایج خوبی را به دست نیاوردیم، و اتفاقًا  
داریم پررنگ   اصطالحبه بینید که این بخش را خیلی  ی مشده است حتی در شعارهای اقتصادی سال هم  

که در این بخش نتوانستیم نتایج یمکنیم و پیگیری یم  را به دست آوریم.  موردنظر کنیم چرا 

 آشفتگی اقتصاد جمهوری اسالمی در عمل 
که به طور مثال قطب ها و رئوس فضای سیاست داخلی یا سیاست   نمکدر ادامه به این نکته اشاره می

یی ها حوزهکنیم؟ حتی در  یمخارجی جمهوری اسالمی چیست و ما مبتنی بر چه چیزی داریم صحبت  
دانیم ینمگویم در اقتصاد اصاًل مشخص نیست و ما اصاًل  یممثل فرهنگ تا حدی مشخص است. اما من  

گر بخواهم اقتصاد جمهوری  ممکن است در مقام   -اسالمی را توضیح دهیم و رئوس اقتصادی را بگوییم  ا
سند بتوان به اصولی اشاره کرد به طور مثال سند اقتصاد مقاومتی داریم، در قانون اساسی هم یک نکاتی 

سند   مقام  در  که  گفتیم  یک    -استرا  عمل  مقام  را  یبعجهای  یچیدگیپدر  اصاًل ی موغریب  که  بینیم 
ی دیگر تا حدودی یکپارچگی وجود هاحوزهتوانیم. یعنی در مقام سیاست، در مقام فرهنگ و در  ینم

گر حتی   خواهم یمدانم چه چیزی را  ی میک مخالف نظام سیاسی بخواهم حرف بزنم    عنوانبه دارد و من ا
 توانم.  ینمنقد کنم ولی من در اینجا 

کردیم. اصاًل   1381ببینید، در مورد نظام بانکی، سال   قانون بانکداری خصوصی را مستقیم وارد مجلس 
قانون   بند  یاستس طبق  کلی طبق  بکنیم. من اصاًل ینمقانون اساسی    44های  کاری  توانستیم چنین 

ین در مجلس وجود همه نهاد قانونی و هیئت تطبیق قوانینادانم چطور با توجه به اینکه در آن زمان  ینم
کنیم،   خصوصی   صنایعمانکه ما هنوز  یدرحالداشت ما توانستیم قانون بانکداری خصوصی را تصویب 

کره و چین، آزادسازی مالی آخرین مرحله شان بود آن  کشورهای مثل  که  نشده بود. این در حالی است 
آزادسازی   ها با این رشد و با این قدرتینیچ  اآلن هم با احتیاط؛ یعنی   که ما در بخش مالی  به نحوی 

کار را بکنیم  نکردند و  انجام دادیم که چطور توانستیم این  کار را ندارند و مبهوت هستند  اصاًل جرئت این 
ما   آهنذوبکه  یدرحالی بدهیم.  ااجازهمان چنین  یبانکو چطور توانستیم به نهادهای مالی و پولی و  

و   نبود  خصوصی  بود،  ها کارخانههنوز  دولتی  فوالدمان  نشان هابانکی  این  کردیم.  خصوصی  را  یمان 
دانیم ینمدهد که اصاًل در نظام تصمیم گیری اقتصادی یک کشور واقعًا تعریفی از اقتصاد نداریم یعنی  یم

کمیتی وجود دارد،   شما ببینید در ادامه چون  که موضوع اقتصادی یعنی چه؟ و این امر در کل سیستم حا
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ی ها بانکیادهای تعاونی آمدند در بخش نظامی  بنی مجوزی گرفتند و  نظام نهادهای    80ر دهه  آن روند د
که چه   که با    آفریدی  افاجعهخصوصی زدند و بعد دیدیم  گزاف آن را جمع ینههزو بعد مجبور شدیم  ای 

گیری در   ی اقتصاد، هایچیدگیپی مختلف هنوز متوجه  ها بخشکنیم. یعنی ما در ساختارهای تصمیم 
هایش بر ما تحمیل می ینههزگیری اقتصادی نبودیم و تصمیمات بدی را گرفتیم و  یمتصمهای  یچیدگیپ

 شود.

کردیم. که هر دو قبل  اآلنمثال قوانین پایه را زدم. ببینید ما   دو رئیس بانک مرکزی در دولت فعلی عوض 
از اینکه بیایند رئیس بانک مرکزی شوند رئیس یک بانک تجاری بودند. این یعنی یک تعارض منافع کاماًل 

در   روشن.  و  در یهسرماواضح  آیا  ببینید  بروید  شما  ندارد.  وجود  قانونی  چنین  دنیا  کشور  دارترین 
که رئیس بانک تجاری بوده بالفاصله امروز استعفا بدهد و فردا رئیس فدرال یممتحده  یاالتا کسی  شود 

کند؟ یمرزرو بشود؟ اصاًل چنین چیزی ممکن است یا کلی قوانین تعارض منافع وجود دارد که این را منع  
مان یاودجهب ای چه پولی بانکی چه قوانین  یهپادر قوانین    -ای خودمان  یهپاکه در قوانین  یدرحالیعنی  

ما کلی ابهام و چالش داریم یعنی   -را طی کردیم و هیچ تغییری ایجاد نشده است  سالهپنجاهکه یک مسیر  
آن   توزیع  گر  هارانتدر  ا ما  که  است  این  بحث  همین  یکی  سیاسی،  بانکداری یمی  سمت  به  خواهیم 

کشور بانکدار م  مان را ارتقا دهیم. اول یک نظای مرکزخصوصی برویم اول باید بانکداری   ی مرکزی در این 
کم باشد   شود در یک کشور امروز رئیس یک بانک تجاری  ینمگوییم بانکداری مرکزی  یموقتی داریم    -حا

کردیم و توانستیم در   -فردا رئیس یک بانک مرکزی بشود  بعد از اینکه این اتفاقات افتاد ما اینجا تمرین 
کردیم   اصطالحبهداشته باشیم و    یتوجهقابلحکمرانی نظام پولی مالی رشدهای   آن ارتقای الزم را پیدا 

گیری  یمبعد   کنیم. ها بانکدر  توانیم در مورد آزادسازی نظام پولی بانکی و شکل  ی خصوصی صحبت 
ای یهپای حکمرانی سوار بر یک سری از قواعد و قوانین و اصول  هابحثاین دو دلیل دارد؛ یکی اینکه ما در  

از  یهتجزده بودیم و دوم بحث فهم و قدرت  نش  روز بهقدیمی و   های یچیدگیپهای و  یدهپدوتحلیل ما 
اقتصادی است. در مثال مذمور فهم درستی از پول نداشتیم و هنوز هم نداریم. فهم درستی از قدرت 

کنند و ما هنوز نظام   توانند از هیچیم  هابانکخلق پول و اینکه در این نظام پولی اعتباری،    خلق پول 
پول  یبانک بحث  در  که  نظریاتی  و  نیست  این  متوجه  و    زادرونمان  است  کرده  پیدا    اآلن تکامل 

هم یبانکدار  را  این  هنوز  ما  ولی  دادند  تغییر  را  خودشان  حکمرانی  نظامات  آن،  بر  مبتنی  مرکزی  های 
کنترل  ی تجاری را در خلهابانکتوانیم  یمکنیم با نرخ ذخیره قانونی  یممتوجه نشدیم و خیال   ق پول 
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که اصاًل اضافه   که دارد اتفاق می افتد  هابرداشت کنیم. نمی دانیم  در فرآیند طبیعی خلق   صورتبهیی 
 شویم. ینم آنمتوجه  همی تجاری است و وقتی متوجه نباشیم در حکمرانی  ها بانکپول در 

آخر    عنوانبه داشتم یمجمله  بزرگواری  دوست  هستیم.  اقتصادی  انقالب  یک  نیازمند  ما  که  گویم 
نقل  اجمله وقتی  یمی  که  حکمرانی  یم کرد  از  صحبت  استفاده  یمآییم  قرآن  آیه  این  از  کرد؛ یمکنیم 

ُفوا«حکمرانی یعنی اینکه   ُفواحکمرانی در قسمت )   1»ُکُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسر  ( ُکُلوا َواْشَرُبوا در )  ( است،َواَل ُتْسر 
ما   نیست.  سختی  کار  خیلی  و  هستند  بلد  همه  )  هاسال که  الیه  آن  در  نفتی  درآمدهای  بر  ُکُلوا  مبتنی 

کردیم و در قسمت و )َواْشَرُبوا کار  ُفوا(  که صداها بلند  َواَل ُتْسر  کار آنجا خودش را یم( است  شود و سختی 
کار است.  یمنشان   آن بخش  که  دهد. حکمرانی  اتفاقی هم  از یممتأسفانه یک  ما وقتی صحبت  افتد 

کشور ما حتی نهادهای انقالبی ما تصورشان از انقالب یمتصمکنیم نهادهای  یمانقالب اقتصادی   گیری 
کار مردم  کردم در قسمت تولید، تولید  اقتصادی این است که عجله کنند و در آن ساحتی بروند که عرض 

کار تولید را بر ی مو    کندد اقتصادی ملی ما به آن قسمت ورود می  دانم چرا نهای نماست و من   خواهند 
کار مردم است. حکمرانی در قسمت توزیع خودش را نشان   دهد، نه تولید، این ی معهده بگیرند. تولید 

گذار شود. در قسمت توزیع است که حکمرانی می تواند زمین بازی را طوری بچیند   قسمت باید به مردم وا
گری، داللی یزه انگهای تولید در کشور شکل بگیرد یا اینکه  یزهانگ  که های فعاالن اقتصادی به سمت سودا

که صحبت از انقالب اقتصادی   شود متأسفانه نهادهای ما تصورشان این است یمو امثالهم برود وقتی 
البته نتایجش خیلی کار تولیدی بکنند  را در تولید بگیرند و  را نشان   که بیایند جای مردم  زود خودش 

افتد نه در یمیج این اتفاق  تدر به است و    بر زماندهد. شما در ساحت حکمرانی بیایید نتایج خیلی  یم
کشورهای دیگر هم می بینید. یک قرن طول   کشور ما در  َواَل توانید این بخش ) یمکشد تا شما  یممورد 

ُفوا کنید و یک جامعه به توافقات بنیادی تاریخی برسد. اشتباهی که این وسط اتفاق   وسختسفت( را  ُتْسر 
شود بعضًا نهادهای مؤثر ما اینجا نقش یمی  اقتصادافتد وقتی صحبت از انقالب اقتصادی و تحوالت  یم

ت این اس  هاآنیا نقش دلسوزانه   هاآنکنند نقش تاریخی  یمشوند و خیال  یمخودشان را اشتباه متوجه  
کار مردم و   که  کنند و  جاکه بیایند بروند در ساحتی  نابسامانی را هم بعضًا رقم نتایج  ی مردم است ورود 

 زنند.یم
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منظور از انقالب هم اصالح حکمرانی اقتصادی است. نکته دیگری نداشتم و بحث شعاری نبود، بحث 
یی ها مثالکه این نظام حکمرانی با    بودیتی کردن موضوع اقتصاد نبود. مسئله این  بگیر و ببند و بحث امن

ی کشور و مسائل دیگر این نظام، نظام معیوبی است و بر اساس ابودجهکه زدم نظام پولی بانکی، در نظام  
آن   توزیع  زدم در  که  اولی  و  هارانتهمان حرف  توافقات اجتماع ها رانتی سیاسی  که ماحصل  و یی  ی 

 کند. یمقراردادهای اجتماعی ما است به بدترین شکل عمل 

را   ما  که  چیزی  آن  نیست.  متفاوت  خیلی  دنیا  اقتصادی  مسائل  با  هم  ما  اقتصادی  تواند ی ممسائل 
کند   که زدیم داریم  هامثال ی متفاوت ما است. وگرنه در مسئله  هاپاسخمتفاوت  بینیم ما در ی میی هم 

که در دنیا وجود یزیر برنامهنظام    یزی و ر بودجهبحث نظام   از همان دست مسائلی است  ، مسائلمان 
مختلف   کشورهای  که  است  این  تفاوت  منتهی  داشتند  هم  دیگر  کشورهای  و  متفاوتی ها پاسخدارد  ی 

در است.   داشتهها را از هم متمایز کرده و برای آنها الگوهای متفاوتی را  ی متفاوت آنها پاسخدارند و این  
گریزی از اینکه نظام بانکی داشته باشیم نیست. دیگر امروز صحبت از این عباراتی   که من   -نظام بانکی 

گذرد یا بازار آزاد ی ممانند اینکه حکمرانی اقتصادی ما از مسیر اقتصاد دولتی  -پسندم  ی نمخودم خیلی  
که دولت بیاید مداخالت بک کرونا. دولت نیست. ما هم یکجاهایی نیازمند این هستیم  ند مانند مسئله 

کمیتی مد نظر است، ستاد اجرایی هم یک به معنای -بخشی از دولت است و دولت  به معنای نظام حا
گر آن فاندهای   -حکومت بزرگی که دولت آمریکا   1بیاید مداخله کند در دنیا هم دیدیم که این اتفاق افتاد. ا

این دستاوردها اتفاق   اآلناز مالیات شهروندان آمریکایی به شرکت فایزر و شرکت مدرنا و ... نداده بود،  
ی خودش رهزن نوعبه های کاذبی است و  یسازافتاد. اصاًل دیگر این دوگانه سازی ها به نظرم دوگانه  ینم

و ورود کند   دخالتد این هستیم که یکجاهایی دولت  تواند حجاب شود. ما هم نیازمنی ماست و خودش  
همین جابجا شدن این   یک جایی  در نظام حکمرانی ما  اآلنو یکجاهایی اتفاقًا نباید دولت مداخله کند.  

گذار شود دولت دارد مداخله  یمتق  نظام  بهیعنی یکجایی که مسئله باید    هاستمسئله کند  ی مگذاری وا
ایجاد با مداخله خودش سبب  باید دولت یاهسبازار    و  که  و یک جاهایی  شده  نامناسب  بازارهای  و  ها 

کنم وارد این یمشوم و فکر  ینمرا متوجه    ها هدوگاناست. دیگر این    شده  رها باشد نیست و    داشته   حضور 

 
 است  ی گذار یههمان سرما یاخاص  ی هدف ی کردن برا  یهوجه ته ی به معنا 1
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مان مشخص یحکمرانی  هامسئلهکند. ما  یممی کند و وقت ما را تلف    منحرفشدن بیشتر ما را    هاهدوگان
 است.

کنیم می توان به چند حوزه اساسی اشاره ا  گر بخواهم در مورد چالش های حکمرانی اقتصادی صحبت 
مان چالش کسری بودجه است و یک چالش دیگر نظام پولی بانکی و دیگری هم  یاساسکرد: یک چالش  

فضای   وقتی    وکار کسببحث  من  چالش  ی ماست.  بانکی  گویم  پولی  چالش   وکار کسبی  جابهنظام  و 
که هاصندوقیی مثل هابحثی چالش نظام پولی و بانکی جا بهی بودجه کسر ی بازنشستگی و مسائلی 

کردند  ینا ایجاد  آنجا    روندیمها  یناها  فضای  یمذیل  چالش  بگویم  گر  ا بحث   وکار کسبگنجد.  تمام 
که ما در بیمه و مالیات ستانی داریم ذیل این   کرد.  یمها را  ینابینم.  یمهایی  ها خودشان یناشود باز 

کردند و ما باید در این  انجام دهیم. این  حکمرانانهیک سری اصالحات  هاحوزهیک سری مسائلی ایجاد 
گر انجام نگیرد    حکمرانانهاصالحات   کالن ماهاشاخص ا که دارد   ی اقتصاد  مثل ضربان قلب یک بیمار 

گر جلوی این روندها    . اینایستدیمکند و دارد قلبش  یمسکته   معلوم نیست یک دهه آینده اصاًل برای ما ا
 بزندرقم  را  چه سرنوشتی  ینده برای ما  آمعلوم نیست یک سال  را نگیریم و جلوی این نوسانات را نگیریم  

هم به تأخیر بیفتد این مسئله   هرروز واقعًا    توانیمینمتوانیم متصور باشیم یا  یمآینده را    اصاًل یک دهه 
 هایش بیشتر است. ینههز

ین بخش اصالحات حکمرانی ترسختدر حوزه اقتصاد همیشه    حکمرانانهضمنًا کالم آخر اینکه اصالحات  
شود. در تاریخ خودمان هم یمگیر  ملموس در   صورت بهبوده است چون با منافع و هزینه آحاد جامعه  

قبل از انقالب انجام شد تا به همین امروز هنوز پرونده   ارزی طور است. شما ببینید یک اصالحات  ینهم
است و هنوز بسیاری از موارد و مباحث زمین   ارزیحقوق مالکیت زمین در کشور تحت تأثیر آن اصالحات  

ما    هاشهرستاندر   مختلف  های  استان  در  و   نشدهحلو  فرهنگی  سیاسی،  موضوعات  در  اما  است. 
کنیم و خیلی سریع تحوالت ایجاد  یمتصمریع توانستیم  خیلی سدهد  یمنشان  اجتماعی   شود یمگیری 

 شود و آنجا به این دشواری نیست یم به هر حال خیلی سریع تغییرات ایجاد    - خوب و بدش را کار ندارم    -
که در آن ی م  تر سختآییم در ساحت اقتصاد مسئله خیلی پیچیده و  یمولی وقتی   شود و به این راحتی 

کنیم در  یم  ما  هاحوزه توانیم یک انقالب فرهنگی راه بیندازیم و چند سال یمآنجا ما  توانیم تحول ایجاد 
کنیم یا مثاًل    هادانشگاه کنیم و چند استاد را جابجا  کنیم و پاالیشی  یی برای تربیت هاسازمانرا تعطیل 

به روزمره   اشمسئلهن راحتی نیست و اقتصاد  ی ترتیب بدهیم ولی اقتصاد به ایاللهحزباساتید جوان و  
و    خوردهگره مردم   است.  یچیدگیپاست  بیشتر  خیلی  سیر هایش  فقط  بر   مثالً   شما  مالیات  قانون  این 

کرده و هنوز هم به نتیجه مطلوب خودش در ساحت اجرا نرسیده را  که در مجلس طی  عایدی سرمایه 



   82                                                  معاصر  رانیا  یاقتصاد یحکمران نییتب
 

 

که یک قانون مال کنید و ببینید  که  پیگیری  گری در  یمیاتی  یی جلوگیری هابخشخواست فقط از سودا
کرد چون درگیر منافع ملموسی شد. هنوز هم تازه به نتیجه  یچیدهپکند چه مسیر دشوار و   ای را طی 

 خودش در ساحت اجرا نرسیده است. توجهقابل

 

 


