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موانع اصلی ساختاری در اقتصاد ایران

بسمه تعالی
مقدمه:
مطالعات اقتصادي نشان می دهد که کشورهاي جهان ،بدون اصالحات ساختاری نتوانسته اند به رشد پويا و
مستمر اقتصادي ،تعامل فعاالنه با اقتصاد جهانی ،صادرات کاال و بهبود درآمد سرانه دست يابند.در اين مقاله،
به تبيين تعدادي از موانع ساختاری در ج.ا.ايران پرداخته می شود.
 -1عدم توازن منابع و مصارف بودجه در ابعاد کمی و کیفی :بودجه مهمترين ابزار اجراي سياست مالی در
همه کشورهاست .بودجه ،بايد متضمن رشد ،ثبات اقتصادي و همچنين عدالت اجتماعی باشد .براي اين امر،
بودجه بايد نشان دهد که منابع را از چه طريق تامين میکند (ماليات  ،فروش نفت يا استقراض) و چه
هزینههایی را انجام می دهد (آموزش  ،بهداشت و درمان  ،امنيت)(قاسمی )6931،و همچنين چه تناسبی بين
منابع و مصارف برقرار است.
در ابعاد کمی بين منابع و هزينههاي دولت ،توازن و تناسب الزم وجود ندارد .جدول ذيل نشان می دهد که
در بودجه سال  ،6931هزينه هاي جاري حدود  49درصد تمامی منابع که شامل ماليات و در آمدهاي نفت
(ثروت بين نسلی) میشود را مصرف مینمايد.
(ارقام به هزار ميليارد تومان)
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در ابعاد کیفی نيز وضعيت خدمات دهی دولت مناسب نمی باشد .همچنين بايد افزود که بخش قابل توجهی
از بودجه عمرانی ،از طريق اوراق مشارکت و ...تامين می شود که آثارگرانباري را براي کشور خواهد داشت.
با توجه به چالشهاي کمی و کيفی که بودجه کشور وجود دارد ،بودجه فاقد ظرفيت مورد انتظار براي اعمال
سياست گذاري هاي مناسب در کشور است .اين امر موجب شده است که رشد اقتصادي باال و مستمر در
کشور حاصل نشود.
 -2وابستگی باالی بودجه دولت به نفت :وابستگی بودجه ساالنه به نفت همواره موجب شده است که با
افزايش قيمتهاي نفت ،هزينههاي دولت افزايش يابد .اما با کاهش قيمت نفت ،دولتها نمیتوانند هزينهها را
کاهش دهند .لذا آنها براي جبران کمبود در آمدها ،به سياستهايی از جمله تغيير قيمت ارز با هدف
درآمدزايی اقدام مینمايند .به اين ترتيب قيمت ارز به عامل تعادل بخشی بين مخارج ريالی و درآمدهاي ريالی
دولت تبديل شده است .
در همه بودجه هاي ايران ،يک عامل از طريق افزايش قيمت ارز محاسباتی بودجه صورت می گيرد .اين معادله
عبارت است از اينکه درآمدهاي نفتی دولت در بودجه معادل است با قيمت نفت ضرب در مقدار صادرات آن،
ضرب در قيمت ارز .اين معادله ريشه مشکالت بسياري از مسائل اقتصادي

ماست(قاسمی. )6931 ،

-3کاهش مستمر ارزش پول ملی :در پی کاهش درآمدهاي نفتی و افزايش قيمت ارز  ،کاهش ارزش پول
ملی شکل میگيرد .لذا زنجيره وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی ،افزايش نرخ ارز و سپس کاهش ارزش پول
ملی ،بیثباتی اقتصادي را در بر دارد که موجب ايجاد ابهام در روند سرمايه گذاري ها(داخلی و خارجی) می
شود .کاهش سرمايه گذاريها نيز به کاهش رشد اقتصادي می انجامد.
 -9انتشار اوراق بدهی :استفاده از اوراق بدهی در زمان هاي کاهش درآمدهاي نفتی در سال هاي اخيررواج
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پيدا کرده است .ماهيت کسري بودجه دولت که قبال با پول نفت (مثل برداشت از حساب ذخيره ارزي) يا با
فروش سهام شرکت هاي دولتی جبران می شد ،اکنون از طريق درآمد ريالی نفتی و فروش انواع اوراق تعهد زا
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(مثل اوراق مشارکت ،صکوک و )...پوشش داده می شود .لذا ماهيت کسري بودجه در ايران در حال تغيير است
و به سمت تامين کسري از محل اوراق تعهد زا حرکت میکند .االن از مردم قرض گرفته می شود ،تا پول
خريد گندم از کشاورز را بدهيم و يا بدهی به بيمارستان ها پرداخت شود .در سال هاي اخير نه تنها براي
هزينه ها و طرح هاي عمرانی ،بلکه حتی براي انجام تعهدات جاري نيز اوراق منتشر میشود ( .خريد گندم،
طرح سالمت و )...اين نحوه تامين مالی از طريق فروش اوراق ،تاثيرات نامطلوبی در اقتصاد کشور دارد
(قاسمی.)6931،
زمانی گفته شد که دولت و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها می توانند براي طرح هاي انتفاعی ،اوراق منتشر
کنند .فرض بر اين بود که اين طرح ها بازدهی دارند؛ بنابراين اگر  65درصد سود داده شود ،اين سود ،با
بازدهی طرح ها پوشش داده می شود و اصل بدهی ها هم پرداخت می شود .اما آيا طی دو دهه اخير ،گزارش
مستدل و مستند راجع به يکی از طرح هايی که اوراق براي آن منتشر شده ،ارائه گرديده که داللت کند از
محل بازدهی طرح هاي انجام شده ،اصل و سود پرداخت شده است؟
ممکن است گفته شود ژاپن و آمريکا نيز اوراق منتشر می کنند و بخش مهمی از مخارج دولت در اين
کشورها ،مبتنی بر ايجاد بدهی است .اما در اين کشورها ،از يکسو نرخ هاي سود بسيار پايين است و از سوي
ديگر نيز هزينه ها به شدت کنترل می شود .اگر نرخ سود در اين کشورها حتی سه درصد هم باشد ،بيش از
 ٠٢سال طول می کشد که بدهی دو برابر شود ولی در ايران هم نرخ بهره بسيار باالست و هم نسبت به کنترل
هزينهها اقدام مناسب صورت نمی گيرد .بعنوان نمونه بايد گفت که نرخ بهره اوراقی که در حيطه بهداشت و
درمان منتشر می شود ،با هزينه کارمزد در حدود  ٠5درصد است .به اين ترتيب در مدت کوتاهی حجم
انبوهی از بدهی ها براي دولت به بار می آورد .اين بدهی ها در سه سال می تواند حتی دو برابر شود و پايداري
مالی دولت را به خطر بيندازد .همچنين در خصوص عدم کنترل هزينهها نيز بايد گفت که درآمدهاي مالياتی
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طی سالهاي اخير افزايش يافته است؛ اما رشد هزينه هاي دولت بيشتر از درآمدهاي مالياتی و نفتی بوده است.
بنابراين بايد بجاي افزايش منابع از طريق استقراض ،درپی اصالحات ساختاري در اقتصاد کشور بود
(قاسمی.)6931،
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 -5فساد :متاسفانه فساد در اليههاي مختلف دستگاههاي حاکميتی و اجرايی کشور ،رسوخ پيدا کرده است.
مطالعات راهبردي داللت بر رابطه معنی دار بين«شفافيت» و «کاهش فساد» با « افزايش قدرت اقتصادي» و
«صادرات کاال» درکشورهاي جهان دارد .جدول ذيل اين رابطه را نشان می دهد.
رابطه شاخص شفافيت با قدرت اقتصادي
تولید ناخالص داخلی

کشور
ردیف

رتبه
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1
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3
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3
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3
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3

3
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65
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5

6٢
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٠٠
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٠1
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4
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٠5

4553٢353

63

٠55

65

ماخذ :بانک جهانی  -موسسه جهانی ادراک فساد٠٢61.،

همانطور که مشاهده می شود 11 ،کشور از  25کشور اول دنیا (از لحاظ توليد ناخالص داخلی و صادرات
کاال) داراي رتبه باال در شاخص شفافيت هستند(داراي رتبه  4تا  .)٠9اين امر همبستگی باال ميان متغيرهاي
مزبور را نمايان می سازد.
 -6تعارض در سیاست گذاریها :در سياست گذاريهاي کالن کشور ،انسجام الزم وجود ندارد و حتی
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تعارض ميان آنها برقرار است .بعنوان نمونه بايد گفت ،سياست مالی دولت با سياست پولی تعارض دارد .بدين
معنی که دولت از يک سو در بازار پولی ،خواهان کاهش درصد نرخ سود بانکی است ،اما از سوي ديگر در بازار
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مالی اوراق با نرخ باال منتشر می شود .از يک سو دولت براي خريد اوراق ،سود  ٠5درصدي را تعيين کرده
است و از سوي ديگر می گويد نرخ سود بانکی  63درصد بايد باشد؛ بايد پرسيد سپرده گذار کدام يک را
انتخاب می کند؟  63درصد سود بانک را يا  ٠5درصد سود اوراق را؟ پس بانک ها ترغيب می شوند که براي
جلوگيري از خروج پول از بانک ،نرخ سود خود را باال نگه دارند و اين امر زمينه ساز بحران در بانکها می شود.
آيا اساساً تاکنون بررسی شده است که منابع خريد اوراق دولتی از کجا تامين میشود؟ آمارها میگويد که
بانکها (با واسطه يا بی واسطه) بخش اعظم اوراق را خريداري میکنند.

ارزیابی:
يکی از داليل عدم تحقق اهداف کالن نظام همچون رشد  8درصدی اقتصادي ،تک رقمی ساختن بيکاري
به موانع ششگانه ساختاری مزبور ،بازگشت دارد .همچنين بايد افزود که اين موانع نبود رقابت پذيري،
اتالف منابع ،از دست دادن فرصتها و عقب ماندگی از روند تحوالت فناوري جهانی را براي اقتصاد ايران در بر
داشته است .بنابراين بايد تمامی همت ،عزم ،تالش ،برنامه ها و اقدامات نخبگان سياسی معطوف به رفع موانع
ساختاري در اقتصاد شود ،تا ظرفيتهاي اقتصاد ملی شکوفا و زمينه تعامل فعاالنه با اقتصاد جهانی فراهم
گردد.
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