
 1مسیر توسعة ایران

 حسین عبده تبریزی

 

رصدی، نرخ د 1/2درصد است، با توجه به نرخ رشد جمعیت  5/3نرخ رشد اقتصادی چهار دهة اخیر که حدود 

رد. طبعاً صحبت کبه بعد، نرخ رشد درآمد سرانه را کاهشی  1385ویژه از سال رشد مناسبی نیست. چنین ارقامی به

مناسب های توسعه نیز حکایت از وضعیت ناوجه از توسعه است. متأسفانه شاخصاز رشد اقتصادی، تنها یک 

کننده ط مأیوسشد، این شرایشرایط در ایران است. برای نسل ما که انقالب سرآغازی برای توسعة ایران تلقی می

 کند.است، چه رسد به نسل جوانی که ما را برای بروز چنین وضعیتی سرزنش می

 ای خاص است.کنیم، منظورمان محاسبة بازده کاالها و خدمات در طول دورهرا محاسبه می وقتی رشد اقتصادی

( و یا درآمد GNP)( یا تولید ناخالص ملی GDPبرای محاسبة چنین نرخی معموالً متغیر تولید ناخالص داخلی )

، ممکن ترده و فواید بسیاررغم کاربرد گسگیرد. این محاسبات بهسرانه )حقیقی یا اسمی( مورد استفاده قرار می

در  ٪8 اگر نرخ رشد توجهی ندارند.« توزیع»است گاهی تصویر نادرستی از وضعیت ارائه کنند، چرا که اوالً به 

ایم، ه جامعه نکردهبدرصد مردم توزیع شود، نه تنها کمک زیادی  5سال هم باشد، اما نصف آنچه تولید شده بین 

د فزایش شدیاایم. اگر درآمد سرانة باالتر به استرس بیشتر، تعادل جدیدی هم ایجاد کردههای عدمبلکه حوزه

اسبة کند. به عالوه، در محبه کشور نمیای عمدهساعات کار، مشکالت سالمتی و خانوادگی بینجامد؛ کمک 

GDP/GNPکه در  یاهس ، مشکالت محاسبه هم وجود دارد: ارز مورد محاسبه، وجود بخش اقتصاد غیررسمی یا

و  هاتری همهها در کشاورزی معیشتی و تولید درون خانوار و معامالت تثبت بعضی فعالیتآید، عدممحاسبه نمی

 کند.رقم رشد را ناکافی میبهرف توجه صِهمه 

ة عهای رفاه در جامچنین است که رشد اقتصادی را تنها یک وجه توسعه باید بدانیم. توسعة اقتصادی از سنجه

عدالتی، رشد، ( همچون بیnormativeر است از مفاهیم هنجاری )کند. مفهوم توسعه پُانی صحبت میانس

                                                           
تئاتر دانشگاه امیرکبیر. این نشست به دعوت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار ، در آمفی20/09/1397شنبه مناظرة روز سه . نکات مورداشاره در نشست 1

 تواند با متن فایل صوتی این مناظره از نظر توالی مطالب متفاوت باشد.های دکتر عبده استخراج شده، و میشد. متن حاضر از یادداشت



گیری رفاه اجتماعی را مفهوم اندازههمچنین « توسعه» ؛نفس، پایداری درآمد و غیرهمعیشت، فقر، آزادی، اعتمادبه

 است. subjectiveعناصر ذهنی یا  ای به تفسیر باز است و حاویدر خود دارد. البته، چنین مفهوم گسترده

کند، مالحظات بسیاری چون زند، از اجزاء پیشرفت صحبت میاز سطوح فقر مطلق و نسبی حرف می« توسعه»

گوید، و نفس آحاد جامعه سخن میکند، از تغذیه و اعتمادبههای سیاسی را در مفهوم رفاه انسانی وارد میآزادی

های توسعة شود. در شاخصهای اولیه، ثانویه، ... مختلف اقتصاد متمرکز میشبر نسبت فعالیت هر شهروند در بخ

های غیرپولی است. سه شاخص اصلی طول عمر، دسترسی به آموزش و نرخ انسانی تمرکز عمدتاً بر سنجه

. شود( محاسبه میPPPآخری با درآمد سرانه )براساس  و باسوادی، و نهایتاً سطح زندگی هستند که معمول است

گردد، وضع نامناسبی برمی« توسعه» های متنوعی که به سنجش خُوب متأسفانه هم در نرخ رشد و هم در شاخص

 متمرکز شویم.« رشد»جا روی موضوع بسیار محدودتر در این دداریم. چرا؟ اجازه دهی

*** 

رسیم و رشد خودپایداری نمیکنند توضیح دهند که چرا به سطح در ایران تحقیقات دانشگاهی بسیاری تالش می

و  ناپذیر اقتصادی نداریم. بعضی عامل مهم را به نبود قدرت فکری منسجم برای ادارة اقتصادی کشوربرگشت

سال چهل در این  دانند.تعامل با دنیا را عامل اصلی میای از محققان عدمدانند. عدهاستفاده از علم مربوط میعدم

 ده است. شل جمهوری اسالمی در نوعی جدایی از دنیا تعریف استقالعمالً به طور مداوم، 

اند؛ ماندگی معرفی کردهتمرکز در اخذ تصمیمات مدیریتی و سوءمدیریت را عامل اصلی عقبهایی عدمپایاننامه

 های غیراقتصاد، مقاومت سنتویژه معتقدند در انتخاب مدیران، دامنة انتخاب بسیار تنگ شده است. در دانشکدهبه

توسعه معرفی شده است. بسیاری از این پژوهشگران معتقدند تا موانع اولیة در مقابل مدرنیته به عنوان عامل عدم

 توسعه رفع نشود، رشد پایدار تولید ملی محقق نخواهد شد.

تا شرایط  30 دهة هایمحور سالاز اقتصاد محدود کشاورزی - بررسی اقتصاد ایران از دورة پهلوی تا امروز

ها ها، نقش دولتسالدر طول تمامی این بیانگر آن است که  -90هة دآقای روحانی در امروز ریمی دولت تح

 بوده است. یافتهتر از دخالت در کشورهای توسعهدر ادارة اقتصاد بسیار پررنگ)حاکمیت( 



انداز متأسفانه امروز تغییر انداز روشنی شروع به کار کردند. این چشمدر شروع دولت آقای روحانی، همه با چشم

های باالتری از رشد هاست تا بتوان نرخای سئوالانداز جدید در گرو پاسخگویی صحیح به پارهکرده است. چشم

 در ایران تجربه کرد:را اقتصادی 

 آید؟ آیا قدرت قبلی درآمدی کاهش یافته است؟ آیا سر درآمدهای نفتی می های آینده چه بردر سال

تواند برای مدتی طوالنی دستیابی به درآمدهای نفتی ایران را مختل کند؟ آیا این منابع ترامپ می

 زنیم؟ثباتی دامن میها، به بیشود تا ثبات ایجاد شود یا با توزیع ناعادالنة آندرستی صرف میبه

 ها در اختیارات این قوه دخالت های گذشته، سایر بخشة مجریه قوی خواهد شد یا همچون سالآیا قو

تواند کاالهای عمومی باکیفیت تولید کند، ند؟ آیا چنین دولتی میرداکرده و آن را ضعیف نگاه می

 وجود آورد؟های باثباتی بهگذاری کند، و نظامسرمایه

 سازی روابط با مانیم یا به سمت عادی؟ آیا در شرایط انقالبی باقی میرودرابطة با دنیا در چه مسیری می

گیریم؟ چگونه که مسیر تعامل با دنیا یا مسیر تقابل با آن را پیش میرویم؟ خالصه ایندنیا پیش می

ها که در بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی های خود را با امریکا مدیریت خواهیم کرد؟ ژاپنیتعارض

از پایان )یعنی پس  1945فوریة  15ها که فقط در روز اند؛ آلمانیکشته داده 220ر000ها ط امریکاییتوس

ها که مثالً فقط اند؛ و یا ویتنامینفر کشته داده 25ر000مخاصمه( با بمباران امریکا و انگلستان در درسدن 

اند، ... ها قتل عام شدهامریکایینفر از زنان و کودکانشان به دست  500بیش از  1968مارس  16در روز 

 ای برای ایران دارد؟ا امروز آموزههاند و آیا تجربة آنچگونه تعارضات خود را با امریکا حل کرده

 کنیم؟ آیا منظور از بخش خصوصی های دولتی و خصوصی را در اقتصاد چگونه تعریف مینقش بخش

آید؟ آیا دولت )حاکمیت( حق ف ما میآیا بخش خصوصی خارجی هم در تعریهاست؟ همین خصولتی

ای به تشخیص خود و بدون حد و مرز در اقتصاد وارد شود؟ ما از دولت عموماً دارد در هر حوزه

آیا  ؛کنیمهای مدرن توسعه را طلب میکاالهای عمومی چون آموزش، بهداشت، امنیت و زیرساخت

توان از دست این بخش خصوصی آیا می شود عالئق دولت را به تولید همین کاالها محدود کرد؟می

خوار و عمالً وابسته به دولت خالص شد؟ آیا دولت توجه دارد که دیگر دولت کوچک، منفعل، رانت

باید نقش مؤثر خود را با بخش خصوصی اصالح کند؟ دولتی که می ةپولداری نیست، و بنابراین باید رابط



داند که باید رفتار خود یفا کند. آیا بخش خصوصی هم میای برای گذر اقتصاد به مرحلة بعد او سازنده

را با دولت تغییر دهد و به جای اعتبار ارزان، سوخت ارزان و ارز با قیمت پایین، از دولت فضای 

 وکار بهتر طلب کند؟کسب

نوعی اجماع و دید واحد باید به میهای مشابه های باال و بسیاری سئوالدر کشور در پاسخ به سئوال

 ها با هم به توافق برسیم.. باید روی پاسخ به این سئوالبرسیم

*** 

اجازه دهید بحث را به رشد اقتصادی محدود کنیم؛ در مسائل مربوط به رشد اقتصادی باید دید که علم 

دهندة رشد، های علم اقتصاد به ا جزای تشکیلگوید. در جلساتی این چنین، در مورد پاسخاقتصاد چه می

 مباحث ایدئولوژیک هم مطرح نیست. ؛ابهام باشدنباید 

 باید مورد اجماع دهد که نقدینگی و تورم با هم رابطة تنگاتنگ دارند، میکه علم اقتصاد به ما یاد میاین

پذیر نیست که هر کس از این رابطه صحبت کرد و خواهان اقدام برای سبباشد. این موضوع علمی برچ

روی از صندوق فالن یا مکتب فالن محکوم کنیم. این آموزة علم دنبال کنترل نقدینگی شد، او را به

افتد، نظریه را زیر سئوال ببریم و که بین رشد نقدینگی و تورم فاصلة زمانی میاست. نباید به محض این

رابطه را نفی کنیم. این رابطه قطعی است، اما به دالیلی ممکن است با تغییر حجم نقدینگی، اگر کاال و 

داشتن نرخ وقوع بپیوندد. در دولت نهم با پایین نگاهدمات کافی خلق نشود، بروز تورم هم با تأخیر بهخ

در دولت یازدهم با سپر نرخ سود و کندشدن سرعت گردش پول، تورم اما ارز، تورم موقتاً کنترل شد؛ 

 موقتاً کنترل شد.

 ها کار داشته ید توافق کنیم که با ریشهباروی مسئلة تورم که بحثی در چارچوب علم اقتصاد است، می

کند. این بحثی مکتبی یا ایدئولوژیک نیست. حاصل ها فرق میباشیم. بدانیم کنترل تورم با کنترل قیمت

های عملی توسط اقتصاددانان است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که نظریه و بررسی تجربه

هاست. خودکرده را چندنرخی ارز وجه بارز این کنترلکنیم. نظام دو نرخی و گذاری دستوری میقیمت

ها نه فقط به نتیجة این نوع دخالت ؟کنیمبه مبارزة با تورم با شالق و اعدام می رتدبیر نیست. چرا تظاه

کند، بلکه باعث سرکوب تولید، افزایش فساد، افزایش رانت و تخصیص غلط منابع تولید کمک نمی



ها نزد لیل اصلی رشد پایة پولی، قرمزشدن حساب بانکه روشن شده که دشود. االن دیگر برای هممی

که اصالح نظام بانکی کنیم و بگوییم ببخشید که منِ دولت و منِ بانک بانک مرکزی است. به جای این

بندیم و قیمت کنترل و انبار می هام و تورم پدید آمده، خود قهرمان مبارزه با تورم شدمرکزی اشتباه کرده

 کنیم.می

 های ها و مکتبرابطة  نرخ ارز با سطح نقدینگی نیز بحثی در چارچوب علم اقتصاد است و به نوع نظام

کنیم. داریم از امکانات یک علم صحبت میندارد. بستگی ها در کشورهای مختلف حاکم بر رفتار دولت

درصد  40نیست که در آن دولت هنوز  ی( نرخ ارز در کشورtargetingگذاری )کسی مخالف هدف

دمت به کشورهای خی اداشتن نرخ ارز که به معنار دارد. اما اصرار بر ثابت نگاهعرضة ارز را در اختی

کند. آورد، هیچ کمکی به شهروندان نمیخارجی است و بیشترین فشار را روی تولیدکنندة داخلی می

شود که در ناسب با تورم و نقدینگی، شوک ارزی میمت ارز حاصل این کنترل نرخ و حرکت ندادن نرخ

آورد. تعدیل تدریجی نرخ به های امنیتی و سیاسی با خود مینظمی به دنبال دارد و حتی نگرانیاقتصاد بی

تومان تثبیت  4ر200بگوید ارز را در  96دهد. حال اگر دولتی در شرایط پایان سال اقتصاد کالن ثبات می

 علم اقتصاد سخن نگفته است.کنم، در چارچوب می

 باید با یکدیگر توافق کنیم. درک ما از بازار آن نیست که روی مفهوم بازار و شرایط عادالنة آن هم می

رغم شکست و گسست بازار، شیوة تخصیص گوید که بهشکست و گسست ندارد؛ علم اقتصاد به ما می

نیت بهتر است. وقتی ی افراد بسیار عادل و پاکتوسط حتمنابع بازار به مراتب از هر نوع تخصیص متمرکز 

کند، ما به عنوان ها را کنترل میکند، و به جای کنترل تورم، قیمتدولت از این سازوکار استفاده نمی

گذاری برق در کشوری که منابع گازی مند به بازار، چه باید بگوییم؟ آیا قیمتعالقه دانشجویان اقتصادِ

، ما را به این وضعیت استدر جهان تولیدکنندة توربین  ه یکی از پنج کشورعالوگسترده دارد و به

مضحک هدایت نکرده است که به مردم بگوییم برق مصرف نکنید؟ آیا عرضة مجانی یا ارزان آب، 

 محیطی ایجاد نکرده است؟مشکل زیست

 نمایندگان مجلس در این  باید با یکدیگر توافق کنیم. آیاریزی در دنیای مدرن نیز میروی مفهوم بودجه

باید در بودجه دخالت کنند؟ در کشوری که حزب سیاسی نداریم تا آن حزب منافع کشور را در حد می

این سطح از دخالت در آیا به دنبال منافع حوزة انتخابیة خود است،  هسطح ملی دنبال کند و هر نمایند



پذیرند که کار دولت عرضة یاب است؟ آیا میپذیرند که منابع کمبودجه معنا دارد؟ آیا نمایندگان می

توانیم شاهد عرضة این کاالها باکیفیت کاالهای عمومی است و اگر وضعیت درآمدی اصالح نشود، نمی

 الزم باشیم؟

پذیری مردم در فرایند سیاسی و ... از جملة دیگر تدبیر مدیریتی، مشارکت مردم در اقتصاد و مسؤولیت

 ها به اشتراک نظر برسیم.مورد آنمسائلی است که باید در 


