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رابطه
سیاستمدار
و اقتصاددان
حمید آذرمند

تک ــرار و بق ــای چالشهـــای اقتصـــادی،
پرسـ ـشهایی را برمیانگیـــزد :جایگاه علم
اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مســـائل
اقتص ــادی کش ــور چیســـت؟ چـــرا در ایران
دان ــش اقتصادی ب ــه کار سیاســـتگذاری
نمیآی ــد؟ چ ــرا در بس ــیاری از کشـــورها بـــه
ات ــکای ش ــیوههای علمـــی بـــر مشـــکالت
اقتص ــادی مش ــابه ی ــا حتـــی بزرگتـــر فائـــق
آمدهان ــد ،ول ــی در ای ــران چنیـــن نبـــوده
ا ست ؟
در پن ــج ده ــه گذش ــته و از زمانـــی کـــه
ثروته ــای سرش ــار نفتـــی جایگزیـــن
حکمرانی و تدبیر ش ــد ،تغییرات بســـیاری
در خطمش ــی و دیدگاههـــای سیاســـی
رخ داده اس ــت ،ول ــی شـــیوه مدیریـــت
اقتص ــادی در اغلب دورهها بســـیار مشـــابه
ب ــوده اس ــت .از جمل ــه وجـــه اشـــتراک
سیاس ــتمداران در ادوار مختلـــف پنج دهه
گذش ــته ،بیاعتنای ــی و بیاعتمـــادی بـــه
توصی هه ــای اقتصاددانـــان بـــوده اســـت.
ب ــه نظ ــر میرس ــد سیاســـتمدار آ گاهانـــه
از توصی ــه اقتص ــاددان امتنـــاع میکنـــد،
چرا ک ــه عم ــل ب ــه توصیـــه اقتصـــاددان ،از
دامن ــه اختی ــارات سیاســـتمدار میکاهد و
رفت ــار وی را قاعدهمن ــد و پیشبینیپذیـــر
میکن ــد.
اقتص ــاددان ب ــا توز ی ــع بیقاعـــده رانـــت
مخال ــف اس ــت و توصیـــه میکنـــد
توز ی ــع درآمده ــای نفت ــی و رانـــت منابـــع
زیرزمین ــی ،تاب ــع ی ــک قاعده مالی شـــفاف
و پیشبینیپذی ــر باش ــد .چنیـــن توصیهای
ب ــاب می ــل سیاس ــتمدار نیســـت ،چـــرا
ک ــه مدیر ی ــت ران ــت منابـــع زیرزمینـــی و
تصمیمگی ــری در ب ــاره چگونگـــی توزیع آن،
مهمترین اب ــزار قدرت سیاســـتمدار اســـت
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و بنابراین حاض ــر به پذی ــرش الگویی برای
محـــدود کردن اب ــزار ق ــدرت خود نیس ــت.
اقتصـــاددان مخالف دس ــتکاری قیمتها
توســـط دولت اس ــت ،چرا که معتقد است
ته ــا ،ب ــه ناکارآی ــی و
دســـتکاری قیم 
اخـــال در بازاره ــا منجر میش ــود و ممکن
اســـت منش ــأ ران ــت و فس ــاد باش ــد ،ول ــی
سیاســـتمدار ،اختیار تصمیمگی ــری درباره
چگونگی تولید ،توز ی ــع ،واردات ،صادرات
و مصـــرف کااله ــا را اب ــزار حکمران ــی و
سیاســـتگذاری خ ــود میدان ــد و بنابراین
حاضـــر ب ــه چشمپوش ــی از آن ابزاره ــای
جـــذاب نیس ــت.
اقتصـــاددان معتق ــد اس ــت ک ــه وظیف ــه
اصلـــی دول ــت ،تولی ــد کاالی عموم ــی و
بهبـــود توز ی ــع درآم ــد و کاه ــش فق ــر اس ــت
و بنابرای ــن توصی ــه میکن ــد دول ــت ب ــه
جای دخال ــت در بازاره ــا و بن ــگاهداری یا
پرداخت ــن به ام ــوری که وظیفـ ـهای در قبال
آن نـــدارد ،ت ــوان خ ــود را مص ــروف ایج ــاد و
بهبود زیرس ــاختها ،آموزش و بهداش ــت،
امنیـــت ،بهب ــود رواب ــط ب ــا س ــایر کش ــورها،
ثبـــات اقتص ــادی و بهب ــود توز ی ــع درآم ــد
و کاهـــش فق ــر کن ــد؛ ام ــا سیاس ــتمدار،
پرداختـــن ب ــه اینگون ــه ام ــور را چن ــدان
خـــوش ندارد ،چ ــرا ک ــه در آن ص ــورت باید
منابـــع دول ــت را ص ــرف س ــرمایهگذاری در
امـــوری کند ک ــه دس ــتاوردهای آن را رقیب
سیاســـی در دور هه ــای آت ــی بهر هب ــرداری
خواهد ک ــرد؛ بنابراین سیاس ــتمدار ترجیح
ً
میدهد مناب ــع عمومی را مس ــتقیما صرف
امـــوری کن ــد ک ــه ب ــه محبوبی ــت فعل ــی او
کمـــک میکن ــد.
اقتصـــاددان ،تورم مزم ــن را مهمتر ی ــن مانع
رشـــد اقتص ــادی و بهب ــود رف ــاه جامع ــه
میدانـــد و توصی ــه میکند دول ــت از طریق
انضبـــاط بودجه و س ــامت نظ ــام مالی ،به
تعادلبخش ــی و ثب ــات در اقتص ــاد کم ــک
کنـــد ،ول ــی سیاس ــتمدار مای ــل نیس ــت
الزامـــات ی ــک بودج ــه مت ــوازن را بپذی ــرد و
مایـــل اس ــت هم ــواره بی ــش از درآم ــد خود
هزینـــه کند.
سیاســـتمدار ک ــه عامدان ــه ،هیـ ـچگاه ب ــه
توصی هه ــای اقتص ــاددان عم ــل نک ــرده
اســـت ،ب ــه وق ــت بح ــران ،در پاس ــخ ب ــه
مالمـــت اقتص ــاددان چنی ــن میگو ی ــد ک ــه
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در شـــرایط حس ــاس کنون ــی ،توصی هه ــای
دانشـــگاهی ب ــه کار کش ــورداری نمیآی ــد.
آنچـــه در کت ــاب اس ــت ،ب ــه کار درس و
مدرســـه میآی ــد و کش ــورداری در ای ــن
ســـرزمین ،ام ــر دیگ ــری اس ــت و آداب
دیگـــری دارد .طرف ــه آنک ــه حت ــی دی ــده
شـــده اس ــت ،سیاس ــتمداری ک ــه آ گاهانه
بـــه مبان ــی اقتص ــاد بیاعتنای ــی میکن ــد و
توصی هه ــای علم ــی و نس ــخههای آزم ــوده
شـــده در سراس ــر جه ــان را کن ــار مینه ــد،
خـــود را طرف ــدار اندیشـ ـههای نئوکین ــزی و
نهادگرای ــی و امث ــال آنجا میزن ــد ،بیآنکه
چنـــدان از مبان ــی نظری ای ــن اندیشـ ـهها و
کارکرده ــای آن آ گاه باش ــد.
سیاســـتمدار البت ــه گاه ــی همنشس ــتی
بـــا اقتصاددان ــان برگ ــزار میکن ــد و انتظ ــار
دارد اقتص ــاددان درهم ــان مجل ــس و ب ــه
طرفهالعینی نس ــخهای بپیچد و معجزهای
کنـــد و گرهها بگش ــاید .چه انتظ ــار میتوان
از عالم ــی داش ــت ک ــه هم ــواره از محی ــط
سیاســـتگذاری دور نگهداش ــته ش ــده
اســـت ،جز آنکه پن ــدی دهد و نق ــدی کند
و بـــه تک ــرار کلیات ــی اکتف ــا کند.

در نی مق ــرن گذش ــته ،هی ــچ خطای ــی در
سیاسـ ـتگذاری رخ ن ــداده اس ــت مگ ــر
آنک ــه اقتصاددانان نس ــبت به ع ــوارض آن
هش ــدار دادهاند و نتیج ــه آن را هم همگان
دیدهان ــد .بیاعتنای ــی سیاس ــتمدار ب ــه
اقتصاددان موجب ش ــده اس ــت بس ــیاری
از آن ــان از پن ــد و توصی ــه ب ــه سیاس ــتمدار

«در ن ــیــمق ــرن گ ــذش ــت ــه ،هیچ
خــطــایــی در س ــی ــاســتگ ــذاری
رخ ن ـ ـ ــداده اس ـ ــت م ــگ ــر آنــکــه
اقتصاددانان نسبت به عوارض
آن هشدار دادهاند و نتیجه آن
را هم همگان دیدهاند».

ناامی ــد ش ــوند و گوشهنش ــینی اختی ــار
کنند .برخی اقتصاددانان نیز سیاس ــتمدار
را دیگ ــر مخاط ــب خ ــود نمیدانن ــد و
ب ــرای اص ــاح ام ــور جامع ــه ،عامه م ــردم را

مخاط ــب خود قرار دادهانـــد .همانگونه که
ـار مدع ـ ِـی بیتوج ــه بـــه تجویز پزشـــک
بیم ـ ِ
نبای ــد انتظ ــار درمان داشـــته باشـــد ،بهطور
مش ــابه ،سیاس ــتمدار بیاعتنـــا و بینیاز به
توصی ــه اقتص ــاددان نی ــز نباید انتظـــار عبور
از بح ــران و ح ــل چالشهای اقتصـــادی را
داش ــته باشد.
علم اقتصاد ظرفیتهای گســـتردهای دارد
و ب ــرای عب ــور از رک ــود ،کاهـــش بیـــکاری،
تعادلبخش ــی ب ــه بودجـــه عمومـــی ،رفـــع
نات ــرازی صندو قه ــای بازنشســـتگی،
ثباتبخش ــی ب ــه اقتص ــاد ،اصـــاح نظـــام
بانک ــی ،رفع فق ــر ،حل بحـــران آب ،کاهش
ران ــت و فس ــاد و بهب ــود رفـــاه جامعـــه،
راهحله ــا و نس ــخههای شـــفابخش
دارد .البت ــه بدیه ــی اســـت که درمـــان این
مش ــکالت در گ ــرو اعتماد سیاســـتمدار به
اه ــل عل ــم و ب ــه ج ــان خریـــدن طعـــم تلخ
نس ــخه ش ــفابخش عالمـــان اســـت.
مأخذ :روزنامه دنیای اقتصاد (با اصالح و تلخیص)

