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 اقتصاد ایران در یساختار و یاقتصاد لیتعد یهااست یس اعمال جینتا بررسی

 عابدین رستمی

 قم اسالمی معارف ، دانشگاهاسالمی انقالب مدرسی رشتهدانشجوی دکتری 

 چکیده 

ما طی این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوه باشد. می سیاست اقتصادی شیوه ای ازتعدیل اقتصادی می دانیم که 

های اینترنتی معتبر و مصاحبه ای و مراجعه به کتب و مقاالت در دسترس و سایتگردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

 نظام در یساختار و یاقتصاد لیتعد یهااستی س اعمال حاصل از جینتابا متخصصین این حوزه، به بحث و بررسی 

نظر اهداف مدبه  دستیابی جهتها دولت ما در این پژوهش دریافتیم که پردازیم.می رانیاسالمی امهوری ج اقتصادی

های تجاری و انقباض ، تثبیت کاالها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاستکه همان آزادسازی قیمتخود 

سیاست  .کنندو بلند مدت اعمال میمدت، میان مدت های کوتاه برنامه ریزی شیوهدستمزدها و ... است اصالحاتی را در 

شود و شامل می القاحال توسعه  به کشورهای درصندوق بین المللی پول  و  بانک جهانیتعدیل اقتصادی از سوی دو نهاد 

هایی چون بهداشت و اصالحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش 

اجرای تمام و  ،برای دادن وام اقتصادی به کشورهااقتصادی غرب  بازوی دو این شرط شود و جالب آنکهآموزش می

 اقتصاد ایران ،یساختار ،یاقتصاد ،لیتعد یهااستی س ،جینتاواژگان كلیدی: .کمال بندهای این سیاست است
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 مقدمه 

ها که سیاست تعدیل اقتصادی یک نسخه عمومی و همگانی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آن می دانیم

جمله  از هاملت ساختاری هایتفاوت آنکه جالب شد و این نسخه برای همه کشورها یکسان بود و پیشنهاد و تحمیل می

میزان اعتماد مردم به دولت  مورد نظر، کشور قتصادیآمادگی نظام ا نوع سیستم سیاسی، اعتقادات مذهبی، نوع فرهنگ،

ترین عدول از بندهای سیاست تعدیل با واکنش شدید شد و کوچکهمگی نادیده گرفته می برای اجرای این برنامه،

های شوک های تندی همانند سیاستسیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه. شدصندوق پول و بانک جهانی مواجه می

های انرژی،کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات ی افزایش و واقعی کردن قیمت حاملدرمانی برا

واگذاری بسیاری از نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه  و گسترده سازی اقتصاد،خصوصی از دولت یکباره خروج ،

در حال اجرایی کردن بند بند این  ،هارسد تکنوکراتست که به نطر میدولت و اصطالحًا چابک سازی دولت ا

 .ها هستندسیاست

 

 روش تحقیق  

 در یساختار و یاقتصاد لیتعد یهااستی س اعمال جینتاما طی این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به بحث و بررسی 

های ای و مراجعه به مقاالت در دسترس و سایتو برای گردآوری اطالعات نیز از شیوه کتابخانه اقتصاد ایران پرداختیم

 .استفاده کردیمو مصاحبه با اساتید متخصص و خبره اینترنتی معتبر 

 

 

  یافته ها

یم و کن می را بررسی ایران و در سایرکشورهاهای تعدیل اقتصادی و ساختاری در نتایج اعمال سیاست این پژوهش  درما 

 : دهیممی ی خود را در این بخش ارائهیافته ها

 های تعدیل اقتصادی در ایرانارزیابی سیاست  (1

دهنده آن است که با وجود اینکه اکثر کشورهای جهان سوم اجرای تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان

اقدام به این کار کردند موفقیت چندانی نداشتند و صندوق و بانک جهانی در تحقق اهداف  1980-1970در خالل دهه 

توان گفت که عملکرد این دو بوده است. در مجموع میاولیه خود برای کمک به رشد کشورهای در حال توسعه موفق ن

سیاسی در کشورها ثباتی گذارند که بعضاً به بینهاد آثار مخربی بر پیکره اقتصاد کشورهای در حال توسعه به جای می

 (.  1384، نژادابراهیمیمنجر شده است )

مطرح شد بین المللی پول صندوق  و انک جهانیب ش تورم به عنوان یکی از اهداف دو نهاددر کنفرانس برتون وودز، کاه

که عماًل چنین چیزی تحقق نیافت. عملکرد صندوق و بانک جهانی جز فقر برای کشورهای در حال توسعه چیز دیگری 
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ها به دنبال نداشت که این باعث ایجاد بحران در این کشورها شد و در مواردی به شورش و در نهایت به سقوط دولت

المللی از اساسنامه و اهداف اولیه که اقتصادی بودند پیروی نکردند و تبدیل به وه بر این، دو نهاد بین عال  منجر شد. 

، نژادابراهیمیاند )بزرگ به ویژه آمریکا درآمده های اند و عماًل به عنوان ابزاری در درست قدرتنهادهای سیاسی شده

1384 .) 

عدیل این است که اغلب کشورها به صورت تکراری مجبور به دریافت های موسوم به تیکی از دالیل نارسایی سیاست

 99-1980های دهد که طی سالگردند. ویلیام ایسترلی نشان میالمللی پول و بانک جهانی میوام از صندوق بین 

بار،  20ک بار، پاکستان، اوگاندا و مکزیک هر ی 22بار، مراکش  26بار، غنا  26بار، ساحل عاج  30کشورهای آرژانتین 

همین که   1اند.بار و به همین ترتیب سایر کشورها وام دریافت کرده 19های کنیا و فیلیپین هر یک بار و کشور 18زامبیا 

دهد که کند نشان میالمللی پول و بانک جهانی این کشورها را مکرراً مسئول و مستحق دریافت وام میصندوق بین 

جاری، کنترل کسری بودجه، مهار تورم، افزایش صادرات جهت بازپرداخت اصل و  های قبلی قادر به اصالح حسابوام

بیشترین اولویت و  1980دهد کشورهایی که از نظر بانک و صندوق در سال اند. همین مطالعه نشان میها نبودهفرع وام

 (.1385اند )یوسفی، رار داشتهق کشورهای نیازمند اند در پایان دوره نیز همچنان در صدرضرورت دریافت وام را داشته

پذیرد. واقعیت آن است که های تعدیل در خیلی از موارد رشدمحور است و توزیع ثروت و توسعه عادالنه را نمیبرنامه

رشد اقتصادی به تنهایی برای فقرزدایی کافی نیست. برای اینکه رشد اقتصادی بتواند کارآیی را تبدیل به فقرزدایی کند، 

هیدستان کار پدید آورد؛ سطح درآمدشان را افزایش دهد و دسترسی آنها را به تمام امکانات و خدمات حیاتی باید برای ت

جا دیده باال ببرد. به عبارت دیگر رشد اقتصادی وسیله، و رفاه و توزیع عادالنه ثروت و امکانات هدف است و نباید جابه

 شوند. 

های تعدیل پزشکانی هستند که فقط چند دارو در اختیار دارند که در نسخه سیاستالمللی پول و بانک جهانی صندوق بین 

کنند. هیچ یک از کشورهای آسیایی که شود و بیماری هرچه باشد همین داروها را تجویز میاقتصادی پیچیده می

گویند که نرخ الص شوند نمیخ 98و  1977المللی پول را به اجبار پذیرفتند تا از بحران مالی سال های صندوق بین توصیه

رشد اقتصادی آنها در پنج سال بعد از پیچیده شدن نسخه های اقتصادی صندوق بین المللی پول از پنج سال پیش از آن 

المللی پول و بانک جهانی به عرصه اقتصادهای داخلی، تهیدستان با ورود صندوق بین  (.1383)کیاوند،  تر بوده استسریع 

اند که مشکالت را آفریدند، بلکه شرایط محیطی و مدیریتی و اقتصادی هر کشور ما این تهیدستان نبودهبینند، اآسیب می

کنند، لذا کشورهای جهان سوم های تعدیل فکر میفراخور خودش متفاوت از آن چیزی است که طراحان سیاست

فهمند و تا حدود زیادی هم راست یکنند که مسائل آنها را نمالمللی پول و بانک جهانی را متهم میصندوق بین 

 گویند. می

 
 ؛ توسعه پایدار در دنیای پویا.2003گزارش ساالنه بانک جهانی، سال  1
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کند. اقتصاددانان صندوق غالباً المللی پول را به نداشتن اطالعات کافی متهم میکارکنان صندوق بین   2»جوزف استیگلیتز«

افزاید.» به احتمال زیاد اطالعات دست اول فاقد تجربه همه جانبه هستند. او با تبدیل اتهام فوق به اتهام خودبینی طبقاتی می

نظر  به 3(.2000Joseph stiglitz ,) « روستاهای آن استعات مربوط به های پنج ستاره کشور بیشتر از اطال آنها از هتل

المللی پول به جای افزایش ثبات اقتصادی جهان حامی و حافظ نظام مالی جهان شده است. صندوق ایشان صندوق بین 

ت فشار های ریاضت اقتصادی خود به نفع آزادسازی سریع، خصوصی سازی و تثبی المللی پول همیشه با سیاستبین 

سازد. به نظر استیگلیتز، تر میدهد و شکاف درآمدی تهیدستان و ثروتمندان را عمیقآورد که فقر را افزایش میمی

سازی ممکن است به خودی خود خوب باشد اما باید به تدریج پیاده شود زیرا کشورهای در حال آزادسازی و خصوصی

پس از انهدام صنایع قدیمی به دست تجارت آزاد صنایع جدید مورد  توسعه آن مغزهای صنعتی و اقتصادی را ندارند که

المللی پول اشتغال کامل را از بین برده و در عمل نیاز خود را راه بیندازند و اداره کنند. به نظر استیگلیتز صندوق بین 

 (. 1383کند )کیاوند، ی مشتری خود را امر و نهی میحاکمی استعماری شده است که کشورها

های تعدیل در کشورهای جهان سوم است. ترین دالیل شکست سیاستناپذیری اصالحات اقتصادی یکی از مهمانفرم

های متعددی است و بر، پرهزینه و مستلزم زمینهای از اصالحات ساختاری زمانطبیعی است که انجام چنین طیف گسترده

توان اجرای آنها را فرمان داد و مثاًل عی و سیاسی است و نمیپذیر و مسلماً دارای تبعات اقتصادی، اجتمابه تدریج امکان

های درست های درست را بدست آورید و آنها را تثبیت کنید« و برای اینکه قیمتچنین دستور داد که »شما باید قیمت

را فراموش کنید«،  بدست آیند »شما باید انضباط مالی داشته باشید« و از کسری بودجه اجتناب کنید و »شما باید سوبسیدها

های مالیاتی را گسترش دهید«. چنین برداشتی از مسائل و های دولتی را خصوصی کنید« و »شما باید پایه»شما باید شرکت

توان اصالحات اقتصادی فوق را انجام انگارانه است. واقعیت آن است که نمیمشکالت کشورهای توسعه نیافته بسیار ساده

ای توجه به حال برای سیاستگذاران کالن جامعه (.1385سیاسی اجتماعی نداشته باشند )یوسفی، بعات داد بدون اینکه ت

های و تبعات سیاسی های تعدیل اقتصادی باالتر است یا هزینههای عمل نکردن به سیاستاین نکته مهم است که آیا هزینه

تر کاهش روابط با صندوق ارت واضحها در پی خواهد داشت؟ به عب و اجتماعی که اجرای دستوری این سیاست

المللی پول و بانک جهانی در درازمدت به نفع جامعه است یا ارتباط گسترده بدون قید و بند و اجرای تمام بین 

های آنها؟ یکی از دالیل کاهش روابط جمهوری اسالمی ایران با این دو نهاد بین المللی تحت تأثیر همین رویکرد خواسته

 باشد. می

دیگری که در این مورد حائز اهمیت است و از نظر علمی نگران کننده، این است که اجماع واشنگتن )طراحان  نکته

دهد که اگر گردد. چنین ماهیتی نشان میشود و معرفی می ناپذیر و خطاناپذیر فرض میهای تعدیل( همواره اشتباهسیاست

. (1385)یوسفی،  ابد همیشه اشکال و اشتباه از طرف دولت استها را اتخاذ کند و رشد و توسعه نی یک کشور این سیاست

 
2 Josef Stiglitz.        2001 اقتصاددان ارشد و معاون ارشد بانک جهانی، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 

 المللی.جوزف استیگلیتز در برابر صندوق بین3

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 

 

هایی المللی پول یکی دیگر از مؤلفههای بانک جهانی و صندوق بین گذاریطلبانه در سیاستوجود این رویکرد جاه

یل از دیگر های تعدباشد که بر روابط ایران و این دو نهاد تأثیر مستقیم گذاشته است. تعارض درون ساختاری سیاستمی

شود که بین کنند. در مقام انتقاد از سیاست تعدیل ساختاری اینگونه بیان مینکات مهم است که منتقدان به آن اشاره می

ها برای بهبود وضع تراز پرداخت وام است، تعارض ذاتی دو مؤلفه اصلی برنامه تعدیل ساختاری یعنی پرداخت سریع وام

های تعدیل ضروری .به عبارت دیگر دریافت وام برای اجرای سیاست(1375)آزاد،  های عملی وجود داردو دشواری

 هاست.است و از طرفی پرداخت وام نیز مشروط به اجرای این سیاست

های تعدیل ساختاری به دلیل شکست دولت در اقتصاد ضروری است گویند اجرای سیاستنکته دیگر اینکه طراحان می

های تعدیل دانند. همین تعارض ذاتی در سیاستها را در دخالت دولت در اقتصاد مییاستو از طرفی اثربخشی همین س

المللی پول وجود دارد. کشورهای جهان سوم برای اینکه بین گذاری خارجی مورد نظر بانک جهانی و صندوقدر سرمایه

گذاری دست به دامان این دو مایههای چندملیتی را از خود دفع کنند، برای سرگذاری خارجی و شرکتتبعات سرمایه

کنند، در حالیکه یکی از شرایط پرداخت وام توسط این دو نهاد، آزادی حرکت نهاد شده و از آنها وام دریافت می

 گذاری خارجی است. سرمایه و باال بردن ضریب سرمایه

  امروزه این نکات مورد قبول همگانی است که:

 اند.اند، بهره از آنها دریافت کردههایی که به کشورهای فقیر پرداختهی بیش از وامالمللی پول و بانک جهانصندوق بین 

المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه، فقر، گرسنگی و های تعدیل از سوی صندوق بین اجرای سیاست

 (. 1390افزایش بدهی خارجی آنها شده است )الهی،  ماندگی را گسترش داده و موجبعقب

های اجتماعی و انسانی مرتبط با فقرا را از دایره توجهات خود خارج کرده و با اتخاذ برنامه تعدیل از همان ابتدا اولویت

های خارجی را مد نظر قرار داده است بدون نگرشی یک بعدی در عمل تنها بهبود وضع اقتصادی با هدف پرداخت بدهی

برنامه بر زندگی فقرا توجه نماید. به تعبیر رابرت موگانه »صندوق و بانک جهانی اینکه به پیامدهای منفی ناشی از اجرای 

 (.  1375)داودی،  های خود توجه ندارند« دیکتاتورهای کوری هستند که به اثرات سیاست

(، مکزیک 1984(، شیلی )1982(، اروگوئه )1985(، )1981(، آرژانتین )1997سیاست تعدیل در کشورهای شرق آسیا )

-1988(، سنگال )1990، بلغارستان )1992و  1991های (، نروژ، فنالنند و سوئد در سال1997(، جمهوری چک )1994)

(،  1989(، نیجریه )1989(، ونزوئال )1988-1985(، مالزی )1993-1989(، سریالنکا )1995-1991(، مجارستان )1991

کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن، گواتماال و  ( و1991(، بنگالدش )1980(، یوگسالوی )1991(، هند )1990پرو )

 کنیم:شد که به مواردی به عنوان نمونه اشاره می 4های اقتصادی و سیاسی، موجب بحران1980هائیتی در دهه 

 
شناسی جهانی شدن های تعدیل در فرایند توسعه اقتصادی نوشته محمدقلی یوسفی و آفتبرای مطالعه بیشتر رجوع شود به: بررسی علل شکست سیاست 4

 دانشگاه آزاد و شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم نوشتهه همایون الهی.  نوشته اسماعیل مردانی گیوی، رساله دکتری
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المللی پول در نوعی اقتدارگرایی اقتصادی بر کشورها اعالم نمود که:» صندوق بین  5رئیس جمهور ونزوئال  1989در سال 

 200فرستد.« در این سال به علت افزایش ها را نه با گلوله بلکه با قحطی به آغوش مرگ میکند که انسانیاعمال م

 درصدی قیمت نان در کاراکاس اغتشاش ایجاد شد که موجب مرگ صدها نفر گردید.

گذاری ا و سرمایههدر هند آغاز شد. دولت هند جهت تضمین وام 1991های تعدیل اقتصادی در ژوئیه ( اجرای برنامه2

های تعدیل کل اقتصاد هند را به سوی تن طال را به خزانه بانک انگلیس منتقل کند. اعمال سیاست 47آتی مجبور شد 

صادرات خارجی سوق داد تا نیازهای خارجی ارزی از جمله هزینه وام تأمین شود. ریاضت کشی اقتصادی منجر به تنش 

ها قویترین حزب بود متالشی شد. کارکنان ب به وجود آمد و حزب کنگره که سالسیاسی در هند شد. انشعابات در احزا

ای در دولت مرکزی دست یافتند. حاکمیت سیاسی های کلیدی مشاورهالمللی پول به موقعیتبانک جهانی و صندوق بین 

پذیری ی منجر به تسلیمهای اجتماعی و وابستگی اقتصاددولت توسط این دو نهاد مخدوش شد. آشفتگی سیاسی، ناآرامی

   .(1390)الهی،  شودهند گشت. در چنین شرایطی است که دولت هند با فشار آمریکا به اسرائیل نزدیک می

( اصالحات اقتصادی زیر نظر صندوق و ایجاد دموکراسی پارلمانی تحت فشار صندوق در بنگالدش باعث شد که افراد 3

د را تقویت کنند. حزب حاکم تحت حمایت و سلطه نظامی قرار گرفت و قدرتمند در داخل تشکیالت نظامی تجاری خو

 هایی وابسته درآمدند، زمامداران بنگالدشی به صورت عروسک1991الرحمان در سال در نتیجه آن بعد از ترور مجیب

ی را احتیاج و موارد دیگری از این نوع که از حوصله و وسع این نوشته خارج است و بررسی مستقل 331( 1390)الهی، 

 دارد.

 های تعدیل اقتصادی در ایرانارزیابی سیاست  (2

های تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران متأسفانه مطالعه جامعی صورت نگرفته است و صرفاً آمار و در زمینه تأثیر سیاست

ی ساختار ماندگاطالعات محدودی وجود دارد که به صورت خام و تحلیل نشده در دسترس هستند. با توجه به عقب

ها و محاصره های پیش از پیروزی انقالب اسالمی، بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تحریماقتصاد ایران در سال

الشعاع قرار داده و ضعیف کرده است، همواره در اقتصادی که امکان پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را تا حال تحت

 از ضروریات غیرقابل انکار بوده است. های مختلف اصالح ساختارهای اقتصادی دولت

های تعدیل اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در برنامه اول و دوم توسعه توجه ویژه به سیاست

های تثبیت و ها بوده است. با وجود آنکه اجرای نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و سیاستبیشتر از سایر برنامه

ها به صورت توزیع نابرابر درآمدها و فشارهای درصدی انجامید، اما آثار منفی این سیاست 7ل به رشد اقتصادی تعدی

اگر چه کسری بودجه  1373و  1372های در سال 6( 1375)بررسی های بازرگانی،  تورمی به اقشار کم درآمد آسیب زد

های مالیاتی، افزایش نرخ استفاده از کنترل شد، نباید از نظر دور داشت که افزایش درآمدهای دولت از رشد دریافت

 
5 Carlos Andres Perez  

 .راننگاهی اجمالی به مفاهیم و عملکرد سیاست تعدیل در ای 6
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 های باالتر و نیز منابع مالی خارجی ممکن گردید. این امور حجم نقدینگی را باال برد وخدمات دولتی، فروش ارز به نرخ

 در کنار آن باال رفتن بهای خدمات دولتی، هر دو به رشد میزان تورم کمک کرد.

افزایش  1373در سال  2/35به  7/20از  1370براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کاالهای مصرفی در سال 

رم در تاریخ در صدر رسید که باالترین نرخ تو( 1377)مرتضوی،  5/49به  74یافت و نرخ تورم در نهایت در سال 

، 1373نسبت به مدت مشابه سال  1372باشد. تورم نقطه به نقطه در سه ماهه نخست جمهوری اسالمی ایران تا به حال می

میلیارد دالر مواجه  6/10های تعدیل(، با کسری ها در این دوره )اجرای سیاستدرصد افزایش داشت. تراز پرداخت 5/55

ساله توسعه اقتصادی سیر صعودی داشت اما توزیع های اجرای نخستین برنامه پنجسالشد. و اگرچه درآمد ملی سرانه در 

 های اجتماعی ناعادالنه تر شد. درآمد میان گروه

در عرصه تعدیل نرخ و ارز و آزادسازی پولی، حرکت در جهت اتخاذ سیستم دونرخی )رسمی و شناور( تداوم یافت اما 

گران ارز، ثبات بازار را بر هم زد. در همین سرگردان و اقدامات سوداگرانه معامله هایوجود نقدینگی فراوان و سرمایه

حال منابع ارزی کافی در اختیار سیستم بانکی برای پاسخگویی به نیازهای واردکنندگان نبود و این دولت را مجبور کرد 

 شود.یکه نرخ ارز شناور را از دستور کار حذف کند و این یک گام رو به عقب تلقی م

کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز که در برنامه اول و دوم توسعه در دستور کار قرار گرفت، با توجه به اینکه سهم 

های کم درآمد تحمیل درصد بود، آسیب زیادی را به خانواده 67/26کاالهای ضروری در هزینه خانوارهای کم درآمد 

 درصد رسید. 9/93ای ضروری خانوارهای کم درآمد به کرد به طوری که اثر افزایش قیمت ها بر کااله

آثار اولیه تضعیف پولی ملی، البته افزایش صادرات است، اما به شرطی که کشور کاالیی برای صادر کردن داشته باشد و 

کاالی صادره محصول تولید ملی مانند کاالی کشاورزی باشد، اما اگر محصوالت قابل صدور، ناشی از عملیات ساخت 

مونتاژ باشد و مواد اولیه و قطعات آن نیز از خارج و وارداتی باشد، بدیهی است که خود این محصول گران تولید  و

شود و قدرت رقابت در بازارهای خارجی را نخواهد داشت و بنابراین، این سیاست بازده و منافع چندانی به دنبال می

شد که هم قدرت ریالی تولید می 70ا قبل از برنامه تعدیل با ارز نخواهد داشت. به عبارت دیگر، کاالی تولیدی ایران ت

ای ریال، تورم فزاینده 1000رقابت با کاالی خارجی را داشت و هم قابل صدور بود، اما با تعیین نرخ ارز رقابتی در سطح 

ار تورمی آن همچنان محفوظ ریال تقلیل داده شد، اما آث 600برای اقتصاد ایران تحمیل شد، هرچند که این نرخ بعداً تا 

های تعدیل چیزی جز شکست اولیه برنامه 70و  69ماند. بدین ترتیب اثرات مالی در عرصه صادرات و واردات در سنوات 

نبود و تنزل نرخ برابری ریال هم تأثیر چندانی بر صادرات و درآمد ارزی ایران نداشت و درآمد ارزی غیرنفتی ایران که 

میلیون دالر افزایش یافت.  800میلیون دالر افزایش به  200با  70و  69میلیون دالر بود در سنوات  600معادل  68در سال 

 9/21به  1370در سال  1368میلیارد دالر مربوط به سال  7/11در حالیکه واردات کاال و خدمات در همین مدت از 

میلیارد دالر کل  18نیز با  1371کسری روبرو شد. در سال میلیارد دالر  8میلیارد دالر بالغ شد و تراز بازرگانی خارجی با 

های تعدیل در بخش ارزی . در حالیکه اجرای سیاست(1372)رزاقی،  میلیارد دالر بالغ شد 29درآمد ارزی واردات به 
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 بایست به نفع صادرات باشد نه اینکه کسری تجاری همراه داشته باشد.می

مه تعدیل نه تنها سبب رشد اقتصادی، افزایش تولید و کاهش تورم نشد، بلکه نتوانست های دیگر اقتصای نیز برنادر زمینه

های دیگر تعدیل مثل خصوصی سازی هم تأثیر چشمگیری داشته باشد. عملکرد اقتصادی کشور در فاصله در برنامه

د و در مقابل نرخ تورم با تصویر معکوسی را ارائه نمود، رشد اقتصادی سیر نزولی چشمگیری را پیمو 1370-73های سال

رسید. قیمت بازار آزاد ارز که  1373درصد در سال  35به بیش از  1369درصد در سال  10شدت زیادی از کمتر از 

های تعدیل شناخته شده بود نیز عالوه بر نقش متعارف اقتصادی خود به عنوان شاخصی از توان دولت در پیشبرد سیاست

درصد افزایش یافت. به رغم افزایش نرخ رسمی ارز  80بیش از  1373تا  1368های ی سالنه تنها کاهش نیافت، بلکه ط

ریال، نسبت نرخ در بازار آزاد به نرخ  1750ریال به ازای هر دالر به  70در جهت یکسان سازی نظام برابری، نرخ ارز از 

 ن یعنی عدم موفقیت در ساماندهی بازار ارز.ایو ( 1377)مرتضوی، پایین تر نیامد 1373برابر در سال  5/1رسمی از حدود 

 28ای افزایش یافت و سرانجام به رشد متوسط ساالنه سابقهدر این دوره خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با شدت بی

درصد درآمد دولت از  41. در همین دوره (1377)نیلی،  رسید 1373تا  1370های درصد نقدینگی ظرف فاصله سال

 شد. فروش ارز و طال تأمین می

)مرتضوی،  المللی پول و بانک جهانی هم نبوده باشد،های تعدیل اقتصادی اگر تحت فشار صندوق بین به طور کلی برنامه

ای دو رقمی به خصوص هنه رشد اقتصادی را سبب شد و نه عدالت اجتماعی را برقرار ساخت، به طوری که تورم( 1377

و آثار منفی  (1377)رواسانی،  درصد جمعیت ایران را به زیر خط  فقر برد 79درصد عماًل  5/49و با نرخ  1374در سال 

درصد مردم مرفه را  3نها درصد مردم شد و آثار مثبت آن که افزایش سرمایه و درآمد بود، ت 97این تورم نصیب 

تنها بر رفاه بلکه بر ن راستا بدیهی است که آثار و نتایج مشکالت اقتصادی نهدر همی(. 1377فراگرفت )مرتضوی، 

 اخالقیات و فرهنگ هم تأثیر مستقیم به جا خواهد گذاشت. 

های مساعد اقتصادی، اجتماعی های برنامه تعدیل هم مقتضیات و مشکالت و فراهم نبودن زمینهبه طور کلی علت ناکامی

شد. آثار المللی پول و بانک جهانی توصیه میهای تعدیل که از سوی صندوق بین ای برنامههو سیاسی بود و هم ویژگی

های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد به شرایط اولیه کشورها بستگی دارد. در کشورهایی که ساختار تولید آنها از سیاست

گذارد تا بر سطح تولید و ها اثر میح قیمتهای تعدیل بیشتر بر سطپذیری الزم برخوردار نیست، اجرای سیاستانعطاف

  .(1380)پروین و همکارش،  اشتغال

ای در کشورهای جهان سوم و حتی در خود المللی پول به اندازههای تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین سیاست

المللی پول و د که »صندوق بین داری پیشین جرج بوش به این نتیجه رسی غرب ناموفق بوده است که »پل انیل« وزیر خزانه

 1944بانک جهانی هر دو زاید هستند. به این دو سازمان نباید کمک کرد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 

 (. 1383)کیاوند،  « آنها باید از نو سامان داده شوندبرای انجام وظایفی تأسیس شدند که دیگر مورد نیاز نیستند هر دوی 

المللی پول طیف عظیمی از اقتصاددانان و مؤسسات های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین استمخالفان سی 
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اند. »جیمز دی ولفنسون« رئیس وقت شوند که خود هم سیاستگذار بوده( که شامل افرادی می1هستند )جدول شماره 

دارد: »ممکن است که ما چنین اظهار می المللی پولبانک جهانی در جلسه مشترک ساالنه بانک جهانی و صندوق بین 

ای به آن خانه المللی مالی را ایجاد کنیم اما اگر بدون توجه به نیازهای اجتماعی صورت گیرد،بتوانیم یک عمارتی بین 

گوید: »فرهنگ ( می2000تا  1997و »جوزف استیگلیتز« معاون بانک جهانی از ) (1385)یوسفی،  «روی شن خواهد بود

(. Joseph stiglitz, 2000) « ین دموکراسی جهان دموکراتیک نیستالمللی آمریکا در بزرگترای اقتصاد بین هسیاست

های که سیاست 1974با در نظر گرفتن این نکته که توسط پروفسور »اگوست فن هایک« استاد اقتصاد و برنده جایزه نوبل 

المللی پول و بانک سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر و ریگان و صندوق بین تعدیل در بستر فکری نظریات او توسط 

داری( کاماًل بی جهانی جنبه عملی به خود گرفت، مبنی بر اینکه »مفهوم عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی بازار )سرمایه

های تعدیل در ، سیاست( 1377، )مرتضوی شود« معناست و نهایتاً منجر به نابودی خانواده و ایجاد حکومت استبدادی می

ای مثل ایران اثرات مثبت در پی نخواهد داشت و در صورت اجرای آن بدون دقت در همه جوانب، اثرات منفی جامعه

های کار انگلیس و مجری سیاستوزیر محافظهزیادی بر جای خواهد گذاشت. زمانی که خانم مارگارت تاچر نخست

گفت »دولت مؤسسه رفاهی های خود مبنی بر تضعیف عدالت اجتماعی میسیاستتعدیل در خود انگلیس در توجیه 

پاسخ او شکست فاحش این حزب و روی کار (. 1377)مرتضوی،  « ردم خود مسئول خویشتن خویش هستندنیست و م

 آمدن حزب کارگر توسط مردم بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

اغلب مقاالتی است که در این زمینه وجود دارد؛ در واقع طی این  در این پژوهش، یافته های حاصل در راستای یافته های

نه عدالت اجتماعی را نه رشد اقتصادی را سبب شد و در کشور، های تعدیل اقتصادی برنامه مشخص گردید کهپژوهش 

در کشور با  توان بیان کرد که این نوع برنامه هامی برقرار ساخت و موجب افزایش چشمگیر تورم نیز گردید؛ بنابراین 

داشته  تنها بر رفاه بلکه بر اخالقیات و فرهنگ هم تأثیر مستقیمیج مشکالت اقتصادی نهموفقیت همراه نبوده است و نتا

اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در بخش بهداشت ( با عنوان »1393است؛ در پژوهش مشابهی که الهی و همکارانش )

های طی سال اقتصادی های تعدیلجرای سیاستا« انجام دادند نیز مشخص گردید که و درمان بر رشد اقتصادی ایران

احمدی و همکارش  .داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته استدر بخش بهداشت و درمان اثر معنی 1370-1375

به نتایجی رسیدند که طی ( در مطالعات خود در زمینه تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران 1383)

آن مشخص گردید که سیاست های تعدیل اقتصادی در کوتاه مدت بر اقتصاد تاثیر منفی داشته و هزینه های زندگی 

دهد و در کشورهای جهان سوم که ساختار تولید از انعطاف پذیری الزم برخوردار نیست، می اقشار کم درآمد را افزایش 

ی بیشتر از اینکه بر سطح تولید و اشتغال اثر بگذارد، بر سطح قیمت ها موثر است و اجرای سیاست های تعدیل اقتصاد

منجر به رشد قیمت ها و رشد بیکاری و در نتیجه رشد فقر خواهد شد. و تنها در صورتی که رویکرد منطقی از رشد 
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ندمدت منجر به اصالح ساختاری تواند در میان مدت و بلمی اقتصادی توام با توجه به توزیع درآمد، سیاست های تعدیل

 درآمد گردد.  

های تعدیل رشدمحور بوده و توزیع ثروت و توسعه عادالنه را در این پژوهش خواندیم که در بسیاری از موارد برنامه

پذیرد.در حقیقت برای فقرزدایی تنها رشد اقتصادی کفایت نمی کند. برای تبدیل کارایی اقتصادی به فقر زدایی، باید نمی

تهیدستان شاغل گردند و سطح رفاه و درآمدشان افزایش یابد و ثروت به صورت عادالنه در اقشار مختلف مردم توزیع 

 های تعدیل اقتصادی منجر به آسیب بیشتر تهیدستانالمللی پول و بانک جهانی تنها با سیاستگردد؛ اما صندوق بین 

و شرایط محیطی و مدیریتی و اقتصادی هر کشور فراخور خودش شوند. در واقع علت این امر خود تهیدستان نیستند می

کنند، بنابراین کشورهای جهان سوم این اتهام را به های تعدیل فکر میمتفاوت از آن چیزی است که طراحان سیاست

ادی نیز کنند و این مسئله تا حدود زیکنند که مسائل آنها را درک نمیمی المللی پول و بانک جهانی واردصندوق بین 

های حقیقت دارد.  در حقیقت اقتصاددانان این نهادها خود تجربه چندانی در تمامی زمینه ها ندارند و همواره با سیاست

کنند و با ایجاد شکاف می ریاضت اقتصادی خود به نفع آزادسازی سریع، خصوصی سازی و تثبیت جایگاه خود عمل

توان دریافت می شوند. بنابراین می نجر به آسیب بیشتر به قشرهای ضعیف ترطبقاتی عمیق تر بین تهیدستان و ثروتمندان م

المللی پول به جای افزایش ثبات اقتصادی جهان، تنها حامی و حافظ نظام مالی جهان شده است. همانطور که صندوق بین 

ریج پیاده شود چرا که سازی ممکن است به خودی خود خوب باشد اما باید به تدکه اشاره کردیم آزادسازی و خصوصی

 باشد که در کشورهای جهان سوم کمتر مشاهدهمی برای اداره این گونه سیستم ها نیاز به تفکرات صنعتی و اقتصادی قوی

رود و نیاز به می شود. در حقیقت در کشورهای جهان سوم با افزایش صنعتی شدن، اشتغال کامل نیز رو به کاهش می

 شود.می با شرایط موجود احساسمدیریت و اداره قوی متناسب 

ناپذیری اصالحات های تعدیل، فرمانترین دالیل شکست سیاستدانستیم که در کشورهای جهان سوم یکی از مهم

 های فراوانیبر و پرهزینه بوده و نیازمند زمینهباشد، چرا که این گونه از اصالحات ساختاری پیچیده زمانمی اقتصادی

باشد و می پذیر است و  دارای تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسینوع از اصالحات به تدریج امکان باشد؛ در واقع این می

اجرای دستوری آنها امکان پذیر نیست. تمامی این موارد در سطح یک جامعه کالن نیازمند تجربه و تفکرات بیشتری 

 وانی انجام گیرد تا نتیجه بخش باشد. بنابراین است و در مورد هر یک از این زمینه ها باید بررسی های همه جانبه فرا

توان گفت که تاثیرات این رویکردها بر جامعه، یکی از دالیل کاهش روابط جمهوری اسالمی ایران با این دو نهاد بین می

 گردد. می المللی تلقی

است که همواره اجماع همانطور که در بخش یافته ها نیز اشاره کردیم یکی دیگر از مواردی که اهمیت دارد، این 

گردد. بنابراین در صورتی که شود و معرفی میناپذیر و خطاناپذیر فرض میهای تعدیل( اشتباهواشنگتن )طراحان سیاست

باشد. از می جامعه ای از این سیاست ها بهره بگیرد و توسعه پیدا نکند، آنگاه مشکل اصلی همواره ارکان دولتی آن جامعه

طلبانه در ثر بر روابط ایران و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجود رویکردهای جاهدیگر مؤلفه های مو
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 های تعدیلباشد. همچنین یکی دیگر از این موارد تعارض درون ساختاری سیاستمی های این دو نهادگذاریسیاست

ود وضع تراز پرداخت وام،  های تعدیل، جهت بهب باشد؛ بدین صورت که با در نظر گرفتن شرط اجرای سیاستمی

 گردد. می های عملی مشاهدهگیرد، که در این مسئله تعارض ذاتی و دشواریمی پرداخت سریع وام در دستور کار قرار

های چندملیتی از بانک جهانی و صندوق گذاری خارجی و شرکتکشورهای جهان سوم جهت مقابله با تبعات سرمایه

کنند؛ این در صورتی است که یکی از شروط پرداخت وام از سوی این دو نهاد آزادی می بین المللی پول تقاضای وام

باشد که این خود یک تعارض با خواسته این کشورها است. می گذاری خارجیحرکت سرمایه و باال بردن ضریب سرمایه

ساله عراق علیه علیه  8نیز جنگ  ساختار اقتصادی نامناسب و عقب ماندگی های اقتصادی دوران قبل از انقالب اسالمی و

ایران، و تحریم ها و محاصره های اقتصادی علیه کشورمان ، توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و سرعت 

پیشرفت آن را کاسته است؛ این مسائل موجب شده تا دولت های مختلف در برنامه های خود، اصالح ساختارهای 

ار خود قرار دهند. به همین علت در برناکه های اول و دوم توسعه توجه ویژه ای به اقتصادی کشور را در دستور ک

های تعدیل اقتصادی مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شده است. به همین منظور در نخستین سیاست

ت توزیع نابرابر درآمدها میزان درصدی اقتصاد بود، با این وجود به عل 7ساله توسعه اقتصادی، کشور شاهد رشد  5برنامه 

درآمد به صورت ناعادالنه ای بین اقشار مختلف مردم تقسیم شد و منجر به فشارهای تورمی به اقشار کم درآمد گردید، و 

 در نتیجه میزان تورم سیر صعودی به خود گرفت و باالتر رفت.

سرمایه های سرگردان و راکد و اقدامات در عرصه تعدیل نرخ و ارز و آزادسازی پولی، نقدینگی های فراوان و 

گران ارز موجب از بین رفتن ثبات بازار و حذف نرخ ارز شناور از دستور کار دولت گردید در نتیجه سوداگرانه معامله

کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز، منجر به آسیب های فراوانی به اقشار کم درآمد کشور گردید. با افزایش هزینه های 

ابتی، تولیدات محصوالت داخلی مشابه نمونه های خارجی کاهش یافت و این مسئله بر صادرات کشور ضربه زد و  ارز رق

های اقتصادی نیز برنامه تعدیل نه تنها سبب رشد نیز موجب تحمیل افزایش تورم بر اقتصاد کشور شد. در سایر زمینه

های تعدیل مثل خصوصی سازی هم تأثیر ر سایر برنامهاقتصادی، افزایش تولید و کاهش تورم نشد، بلکه نتوانست د

 ای افزایش یافت.سابقهچشمگیری داشته باشد، در حقیقت در این دوره خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با شدت بی

دهد که اینگونه سیاست می اقتصاد ایران نشان در یساختار و یاقتصاد لیتعد یهااستی س اعمال جینتادر حقیقت بررسی 

های تعدیل اثرات مثبت آنچنانی را در پی نخواهد داشت و در صورت اجرای آن نیز بدون دقت در همه جوانب، اثرات 

منفی فراوانی را به همراه خواهد داشت. و سیاست مداران باید سیاست های تعدیل اقتصادی و ساختاری را در کشوران به 

به سمت تعادل پیش برود و تضاد طبقاتی کمتر گردد و درآمدها به  گونه ای در نظر بگیرند که تورم کاهش یابد و جامعه

صورت عادالنه بین اقشار مردم توزیع گردد؛ همچنین باید حمایت های همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد تا 

را به عرصه تولید برسانند این گروه از افراد بتوانند محصوالت داخلی با کیفیت برابر و باالتر از محصوالت مشابه خارجی 

 و منجر به رونق صادرات گردند. 
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