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تحليل وضعيت اقتصادي كشور

يالن اقتصادكيرهايت متغيوضعيابيارز.7

 چكيده

و مقياس تحريم كشور دستخوشهاي اخير طي سال و طيف شدههاي اقتصادي تغيير نوع، گستره

ا. ها عليه ايران اعمال شده است در اين ساليهاي اقتصادموسيعي از تحري ميدر تيوضعيان بررسين

ايالن اقتصادكيديلكيرهايو نحوه تعامل متغيفعل و بازخوردهاينتايبررسيه براكنيعالوه بر يج

اياقتصاديهاميتحر ميران حائز اهميدر اييهااميپيتواند حاويت است، نن مسئليدر رابطه با زيه

حدكباشد ايالت فعلكمشيه تا چه ايهاميران به تحرياقتصاد .ران ارتباط داردياقتصاد

ا تلقيدر حال حاضر مين افيدر سيار عمومكان هكاستگذاران به وجود آمده استيو بعضاً

مشير ايالت فعلكشه عمده اياقتصاديهاميران تحرياقتصاد و با رفع بسمين تحريبوده ياريها،

شدكيالت اقتصادكاز مش ان. شور رفع خواهد نكاگرچه قابل ياقتصاديهاميه وضع تحركستيار

اكمش ركت آن استيرده است، واقعكجاديالت حاد خاص خود را مشيه بسكشه اريالت موجود

ميتر از موضوع تحرقيعم و تبعات آن حديا. باشديم . داده استن مسئله را نشانياين گزارش تا

آنيادرهكييرهايغمت ازهان گزارش به يسركد،ي، تورم، تولينگينقد: پرداخته شده است عبارتند

و نرخ ارز مياز نتايه در ادامه برخكبودجه .شوديج آن ارائه

مي در بررسي متغيرهاي كالن اقتصادي، عالوه به بر آنكه دقت مورد بايستي كميت متغير

مي بررسي قرار گيرد، توجه به كيفيت پي آن نيز داشته تواند رهنمودهاي سياستي مفيدي را در

طي30رشد متوسط. باشد از24درصدي نقدينگي و افزايش آن ميليارد تومان 1650سال گذشته

بي هزار ميليارد تومان در اواسط برنامه پنجم، گوياي جنبه 470در ابتداي برنامه اول به  ثباتي اي از

دليل ورود قابل توجه ارزهايبه(ه افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي در اقتصاد است، ضمن آنك

يكش مانده بدهي بانكيو افزا) نفتي و افزايش پوشش معامالت غيرمرتبط ها به بانك مركزي از سو

ن ازسوي ديگر، منعكس GDPبا  .ز تنزل يافته استيكننده آن است كه كيفيت نقدينگي

و محدود گرفتار توليد اقتصادي نيز از منظر كميت و در دام رشد پايين ، وضعيت مناسبي نداشته

و برخي اوقات منفي در توليد حقيقي مشاهده شده است و رشد نوساني ا عالوه. شده ن، فقدان روشيبر

و دانش، وابستگي بخش توليد انبوه، عدم وقوع انقالب بهره وري، مبتني نبودن توليد بخش سنتي بر علم

و واسطه هاي سرمايهتوليد مدرن به كاال ها، هاي مقياس در بنگاه اي وارداتي، عدم استفاده از صرفه اي
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و نامتناسب بخش خدمات در مقايسه با درجه توسعه رشد بيش و از اندازه نيز از ... يافتگي اقتصادي

.اند هستند كه موجب نامناسب بودن كيفيت توليد در اقتصاد شدهيمهمترين عوامل

و در سال4تورم نيز طي به طرز استثنايي 1392و 1391، 1374هاي دهه گذشته همواره باال بوده

تمام هاي نيمه اين تورم باال عموماً نشئت گرفته از رشد نقدينگي فعال، انبوه طرح. افزايش يافته است

و نرخ ارز، افزايش قيمت حامل)جاذبه تقاضا(گذاري سرمايه ت، وجود قدر)فشار هزينه(هاي انرژي

و (قيمتگذاري دلخواه، ضعف فناوري توليد ها، توزيع بوده است كه در خالل اين سال) علل ساختاري...

و به ضرر بخش مولد تغيير داده است و تخصيص منابع را همواره به نفع بخش نامولد .درآمد

ن عنوان يكي ديگر از متغيرهاي كليدي كالن اقتصادي، منبعث از تعامل ميا نرخ ارز نيز به

و احاله تعيين آن توسط بازاري كه اساساً وجود ندارد، سبب شده نيروهاي بنيادي اقتصادي نيست

در اين ميان،. هاي توليد تشديد گردد هاي اقتصادي از مجراي افزايش نهاده است تا اثرگذاري تحريم

به كسري بودجه دولت نيز مقياس اط طوري هاي جديدي را تجربه نموده است العات كه براساس

به 1382هزار ميليارد ريال در سال 444موجود، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از حدود 

افزايش يافته 1391هزار ميليارد ريال در سال 2558و 1390هزار ميليارد ريال در سال 1355

ر هاي دولت، بيش از مقادي بديهي است با احتساب بدهي دولت به پيمانكاران، ميزان بدهي. است

شد اين در حالي. مذكور خواهد بود نهياست كه نرخ ارز تنها كسري بودجه داً افزايش يافته است، اما

دولت مرتفع نگرديده، بلكه وضعيت آن بدتر شده، ضمن آنكه توليد نيز با محدوديت مواجه گرديده 

.و قدرت خريد مردم عادي نيز به نصف تقليل يافته است

و با كاهش ميدر شرايط فعلي به درآمدهاي ارزي پيشنهاد عنوان شود كه از استفاده نرخ ارز

و  و ضمن نظارت شديد بر عملكرد مؤسسات مالي ابزار ترازكننده بودجه دولت شديداً احتراز گردد

و منابع ارزي با اولويت نيازهاي ارزي توليد، بانك هاي خصوصي، ارز از پرتفوي آنها خارج شده

ت و دارو از طريق انضباط مالي، اصالح بايدكسري بودجه را نيز. خصيص يابدكاالهاي اساسي

و استقراض از سيستم بانكي در شرايط ضروري برطرف ساختار هزينه .شودها

 مقدمه

بي در اينجا وضعيت متغيرهايي را كه به مي طور عمده، ثبات يا دهند، ثباتي اقتصاد را تحت تأثير قرار

ازتر شوند كه كليدي بررسي مي و ارز: ين آنها عبارتند بدين. نقدينگي، تورم، كسر بودجه، توليد

و در نهايت، تأثيرپذيري  و پس از آن، نحوه تعامل آنها منظور در ابتدا، وضعيت موجود آنها ارزيابي

.گيرد آنها از فشارهاي تحريم مورد بررسي قرار مي
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 نقدينگي.1

هم به كميت نقدينگي چهدر اقتصاد ايران بايد و هم به كيفيت آن بسا بررسي كيفيت آن، توجه كرد،

در اينجا ابتدا كميت نقدينگي را مورد بررسي قرار. اشارات سياستي بااهميتي به ما ارائه دهد

مي مي و كيفيت آن و سپس به ماهيت .پردازيم دهيم

هم 1650كميت نقدينگي كه در ابتداي برنامه اول حدود بها ميليارد تومان بود، هزار 470كنون

و طي  30سال، رشد متوسط نقدينگي حدود24ميليارد تومان در وسط برنامه پنجم بالغ شده

يك. درصد بوده است و باال بودن رشد مذكور، از سو، بزرگترين مانع براي تحقق اهداف استمرار

به هاي پنج برنامه و عدم دستيابي و ازسوي ديگر، انعكاسي از عدم موفقيت اهداف برنامه بوده ساله

به. است هم طور مستمر، معطوف به محدود كردن رشد اين در حالي است كه اهتمام مقامات پولي

و مقايسه آن با عملكرد رشد هاي رشد مصوب در برنامه نرخ. نقدينگي بوده است و دوم هاي اول

.نقدينگي، گواه اين مدعاست

ب.1جدول و عملكرد نقدينگي و دوم برنامها ارقام مصوبمقايسه نرخ رشد  هاي اول

)درصد/ميليارد ريال(

 سال
 عملكرد برنامه

 نرخ رشد حجم نرخ رشد حجم

1368 16,988 8/1018,753 5/19

1369 18,975 7/1122,969 5/22

1370 20,726 2/928,628 6/24

1371 21,940 9/535,866 3/25

1372 22,707 5/348,135 2/34

1373 53,858 37/161,844 5/28

1374 60,564 5/1285,072 56/37

1375 68,106 5/12116,553 01/37

1376 76,586 5/12134,286 21/15

1377 86,122 5/12160,402 45/19

1378 96,845 5/12192,689 13/20

و دارايي:مأخذ .آمارهاي اقتصادي، معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي

ك به بي لي، روند افزايش نقدينگي با اين شيب تند، گوياي جنبهطور ثباتي در اقتصاد كشور اي از

.است
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 روند افزايش حجم نقدينگي.1نمودار
)ميليارد ريال(

و گزيده آمارهاي اقتصادي، بخش پولي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانك اطالعات سري:مأخذ هاي زماني اقتصادي

.و بانكي

و اسكناس در دست مردم، سپرده هاي نكته قابل توجه اين است كه مانده نقدينگي از جمع سكه

و سپرده پس هاي مدت ديداري بخش خصوصي و اندازي نزد بانك دار هاي تجاري محاسبه شده

مي به و در تحليل تأثيرات. آيد دست اما اقالم معتنابه ديگري هم وجود دارد كه كاركرد پول را دارند

چك. حساب آورده شوند پولي بايد به چك. دار مبادله شده است هاي تاريخ يكي از اين اقالم، اگر

و وسيله و جاري باشد نقشي در نقدينگي ندارد، اما اگر تاريخ بدون تاريخ دار اي براي برداشت آني

چندين دست شود خصوصاً اگر باشد تا حد زيادي كاركرد پول را دارد زيرا با آن، كاال مبادله مي

و هرچه بيشتر در دست مردم بچرخد،. ان مردم چرخش كنديم هم مهم است لذا سرعت گردش آن

و حكم افزايش نقدينگي را دارد معامالت بيشتري را پوشش مي چك. دهد هاي مبادله روند زماني

.ارائه شده است2شده در جدول 
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چك.2جدول و ارزش روند زماني و نقدينگيهاي قابل مبادله  آن نسبت به توليد ناخالص داخلي
)ميليارد ريال(

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

هاي ارزش چك

عــادي تحــويلي 

به اتاق پاياپاي 

 اسناد بانكي

3,686,949 5,259,200 7,406,234 8,149,400 7,851,500 10,284,200 12,225,200 

نســـــبت ارزش

هـاي عـادي چك

تحويلي بـه اتـاق 

 GDPياپاي به پا

99/13/26/24/22/24/22

نســــبت ارزش

هاي عـادي چك

تحويلي به اتاق 

M2پاياپاي به 

41/45/43/43/35/34/3

).1390-1384هاي سال(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، خالصه تحوالت اقتصادي كشور: مأخذ

مي همان چك مبادله شده هزا 1200حدود 1390شود در سال طور كه مالحظه ر ميليارد تومان

چك4است كه اين مبلغ، حدود تر، با نگاهي دقيق. است 1384هاي مبادله شده در سال برابر مبلغ

ب مالحظه مي ازيشود كه اين رقم، كه. برابر نقدينگي كنوني رسمي است3ش ممكن است گفته شود

چك از بسياري از اين و براي پرداخت ميها بدون تاريخ است شود حساب با تاريخ جاري استفاده

چك كه در جواب گفته مي به شود اين مطلب صحيح است، اما طور متوسط چند هاي مبادله شده

چك. كند دست چرخش مي چك ها تاريخ اگر نيمي از و سرعت به دار باشند باشد،2طور متوسط ها

به مي بر دقت كامل نيست، اما كليت ها مبتني تحليلالبته اين. مثابه نقدينگي است توان گفت كه اين مبلغ

و حا ـ پرداخت غوطهكيآن، صحيح و وسيله دريافت .ور است از آن است كه اقتصاد، در نقدينگي

و گردش يكي از اقالمي كه بايد در ارزيابي وضعيت نقدينگي به حساب آورد سرعت چرخش

مي همان. پول است شود مثل اين است كه نقدينگي افزايش دانيم اگر سرعت گردش پول زياد طور كه

2هاي فروش به حدود هاي انجام شده روي پايانه، جمع تراكنش1391وقتي در سال. يافته است

مي GDPبرابر به بالغ و اين نشان از آن دارد كه پول سرعت از اين طريق در حال چرخش شود

از طريق كارت پرداخت، پول كاال را از طرفي مقرر شده بود كه دو روز بعد از اينكه خريد. است

ها وقتي متوجه شدند اين امر موجب كند پول به حساب فروشنده واريز شود، اما بانك پرداخت مي

ميليارد تومان نزد آنها 6000حدود 1391براي نمونه در سال(شود رسوب پول نزد آنها مي

و از اين محل، شروعها اين تأخير در پايا شدن وجوه كارت) رسوب پيدا كرده بود را ناديده گرفتند
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به در اين مورد، عالوه. به وام دادن كردند نقدينگي) كه غيرقانوني است(دليل خلق اعتبار بر اينكه

مي افزايش مي به. يابد يابد، سرعت گردش پول نيز افزايش بنابراين هم عدم رعايت وقفه در پرداخت

هم حجم  و و پاياپاي كردن وجوه هاي انجام شده گوياي اين است كه سرعت تراكنشفروشنده

.گردش پول از اين مجرا افزايش يافته است

هم چند عامل وجود دارد كه باعث شده كيفيت نقدينگي تنزل يابد در. در مورد كيفيت نقدينگي

و از طريق سال هايي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته، ارزهاي زيادي وارد بودجه شده است

ذ ها به بانك مركزي، نقدينگي را طوري افزايش خاير ارزي بانك مركزي يا مانده بدهي بانكافزايش

و تورم بيشتر بوده است داده است كه در اين سال طبيعتاً وقتي. ها، رشد نقدينگي از جمع رشد توليد

و پوشش معامالت باشد كه براي پوشش افزايش قيمت نقدينگي بيش از آن چيزي مي و تورم ها

معامالت) نسبت به قبل بيشتر(بوط به توليد رشد يافته الزم است بقيه آن، صرف پوشش مر

ميمي GDPنامرتبط با  و اجاره درنهايت با تورم تعديل . شوند نه بيشتر شود، زيرا دستمزد، سود

و قيمت1385مثالً وقتي در سال هاست اين بدان، نرخ رشد نقدينگي دو برابر نرخ رشد توليد

هزار ميليارد20هزار ميليارد تومان نقدينگي افزايش يافته، مثالً حدود40كه از حدود معناست

و رشد حدود5/13تومان آن صرف پوشش تورمِ حدود  و حجم موجود6درصدي درصدي

و حدود GDPمعامالت نامرتبط با  هزار ميليارد تومان آن، صرف معامالت اضافي20شده است

ا GDPنامرتبط با  باشد نقدينگي سال5يعني اگر سرعت گردش معامالتي نقدينگي حدود.ستشده

با 100حدود 1385 . را پوشش داده است GDPهزار ميليارد تومان بيشتر از قبل، معامالت نامرتبط

هاي سوداگرانه به اين مقدار افزايش يافته اين درواقع، بيانگر اين است كه معامالت مربوط به فعاليت

نسبت2ايو عايدي سرمايه1اي اين موارد، حكايت از آن دارد كه جريان درآمد سرمايه تمامي. است

و شدت افزايش يافته است كه اين امر، خود موجب رونق فعاليت به درآمد اكتسابي به هاي نامولد

و خواهد شد و اشتغال شده .محدود شدن توليد

مييك تحليل مقايسه به اي ن تواند در اقتصاد. قدينگي ما را ترسيم كندخوبي وضعيت كيفيت

و كره و بنابراين سرعت گردش درآمدي GDPجنوبي، نقدينگي بسيار بيشتر از مقدار ژاپن است

.كمتر از يك است) كه ماهيت حسابداري دارد(پول 

و مالزي مشاهده مي نكته معمايي اين است كه در اين. شود وضعيت مشابهي نيز در چين

البته باال بودن. است، اما تورم بسيار ناچيز است GDPبرابر5/1نقدينگي كشور، با وجودي كه

در. مربوط به سطح باالي نقدينگي است، اما رشد آن محدود است GDPنسبت نقدينگي به  اما

 
1. Flow of Capitalized Income 
2. Capital Gain 
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به GDPاقتصاد ايران، نسبت نقدينگي به و سطح آن نسبت از GDPبيش از يك است بسيار كمتر

هم همراه استالذكر است كشورهاي فوق و ركود قضيه اصلي مكتب بروات.و در عين حال با تورم

تا. گويد مالك انتشار مناسب پول، توليد است اين معما را رمزگشايي كرده است كه مي1حقيقي

و بانككوقتي و انتشار پول به سمت توليد ها، بروات توليدكنندهه بانك مركزي ها را تنزيل كنند

مي دهي شود انتشار جهت هم اتفاق .افتد بيش از حد پول

و كره با. جنوبي هم، همين امر اتفاق افتاده است در ژاپن وقتي صدها ميليارد دالر كاالي

و صادر مي اي شود، يعني مبادالت زيادي روي كاالهاي واسطه تكنولوژي باال در اقتصاد توليد

باچه. شود انجام مي يك واحد محصول و بسا براي توليد نهايي تكنولوژي باال صد مرحله توليد

و اين مستلزم ده اي است، لذا الزمه چنين ها مبادله روي كاالهاي واسطه ساخت الزم باشد

.از نقدينگي استياقتصادي، وجود حجم باالي

و ايران سرعت گردش نقدينگي در ژاپن، كره.2نمودار  جنوبي، چين، مالزي

Source: World Bank (2013), “world development Indicators”. 

 
1. Real Bills Doctorin 
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و سرعت گردش پول در كشورهاي منتخب.3نمودار روند صادرات كاالهاي با فناوري باال به صادرات كاالها  

Source: Ibid. 
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با نكته جالب در اينجا اين است كه آمارها نشان مي دهد همزمان با افزايش توليد كاالهاي

.و سرعت درآمدي گردش پول كاهش يافته است GDPولوژي باال، نسبت نقدينگي به تكن

و محصوالت با تكنولوژي باال از سهم بااليي برخوردار لذا وقتي مبناي كار اقتصاد، توليد باشد

بي باشد نقدينگي به تورم منجر نمي و اقتصاد را و نامتعادل نمي شود با. كند ثبات اما در اقتصاد ما

در مقايسه با كشورهاي فوق كمتر است، اما همين مقدار فوق GDPودي كه نقدينگي نسبت به وج

كاالهاي با تكنولوژي باال در اقتصاد از سهم ناچيزي برخوردار است، لذا.هم بسيار زياد است

حتي همين فرآيندهاي ساده. اي نيست فرآيند توليد كاال مستلزم معامالت زياد روي كاالهاي واسطه

و سرمايه در گردش مواجه هم با مشكل تسهيالت و نقدينگي موجود عمدتاً به سمت توليد اند

و سوداگرانه معطوف است فعاليت و بايد براي آن،. هاي نامولد لذا كيفيت نقدينگي ما پايين است

س چاره و آنچه در اقتصاد ايران اهميت دارد اين است كه بايد نقدينگي را به مت اي انديشيده شود

.توليد معطوف كرد

 وضعيت توليد.2

هم كيفيت و سال گذشته وضعيت40كميت توليد در طول. در مسئله توليد، هم كميت مطرح است

روند رشد توليد ناخالص ملي حقيقي طي اين دوره، گوياي آن است كه رشد. مناسبي نداشته است

و بعضاً منفي توليد حقيقي كه توليد در دام با  و محدود گير كرده استنوساني اگرچه. رشد پايين

به درآمدهاي نفت به به لحاظ اتحادي لحاظ طور قابل مالحظه بر رشد توليد كل تأثير گذارند، اما

و تأثيرگذاري و غيرمستقيم ديگر، اقتصاد را به عارضه بيماري معروف هلندي تابعي هاي مستقيم

الذكر با توجه به درجه اد ما در دوره فوقرشدهاي تجربه شده در اقتص. سخت دچار كرده است

به يافتگي كشور به هيچ توسعه و نوسانات شديد آن بي وجه مطلوب نيست ثباتي اين خوبي گوياي

و محوري است .متغير كليدي
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در.3جدول  سال گذشته40رشد توليد ناخالص داخلي

 نرخ رشد سال نرخ رشد سال نرخ رشد سال نرخ رشد سال

1351 71/161361 56/121371 99/31381 2/8

1352 45/71362 07/111372 48/11382 82/7

1353 55/121363 05/2-1373 49/01383 43/6

1354 85/41364 21374 95/21384 94/6

1355 57/171365 15/9-1375 08/61385 61/6

1356 34/2-1366 1-1376 81/21386 95/4

1357 38/7-1367 48/5-1377 87/21387 85/0

1358 23/4-1368 91/51378 6/11388 95/2

1359 13/15-1369 12/141379 96/41389 75/5

1360 42/4-1370 12/121380 28/31390 3
Source: Ibid. 

 

در.4نمودار  سال گذشته40رشد توليد ناخالص داخلي

Source: Ibid. 

 

و نه انقالب در اقتصاد ايران در قلمرو توليد، نه روش توليد انبوه به طور مطلوب محقق شده

و تعادل حداقل در حالي. وري رخ داده است بهره كه در دنياي جديد براي رهايي از دام رشد پايين

د . توليد بخش كااليي اقتصاد ايران يا سنتي است يا مدرن وابسته.و امر اتفاق بيفتدمعيشت بايد اين

و روش بخشي از اقتصاد با همان روش سنتي اداره مي آن هاي جديد مبتني شود بر دانش در

و مواد اوليه اي، سرمايه بخشي هم مدرن است، اما از ناحيه كاالهاي واسطه. موضوعيت ندارد اي

.ردات از خارج استوابسته به وا
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و محاسبه ارزبري توليد وابستگي به واردات كاالهاي واسطه.4جدول و سرمايه  اي

 سال
و كاالهاي واردات مواد اوليه

)ميليون دالر()1(اي واسطه

واردات كاالهاي

)ميليون دالر()2(اي سرمايه

توليد ناخالص

)ميليون دالر()3(داخلي

)4(ارزبري توليد

)درصد(

1381 9,766 9,668 116,421 7/16

1382 12,187 11,226 135,410 3/17

1383 16,898 12,105 163,227 8/17

1384 25,269 9,165 192,015 9/17

1385 27,155 8,172 222,881 9/15

1386 32,943 8,798 286,058 6/14

1387 37,696 10,505 338,187 3/14

1388 35,936 9,812 331,015 8/13

1/16 وسطمت

و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)2(و)1( ).1388و 1383(گزارش اقتصادي

).2009(بانك جهاني، اطالعات سري زماني)3(

و سرمايه مجموع ارقام واردات واسطه(محاسبات محقق)4( به اي و حاصل صورت درصد اي بر توليد ناخالص داخلي تقسيم شده

.)بيان شده است

و بهره منظور. وري الزم برخوردار نيست ضمن وجود وابستگي فوق، توليد مدرن از كارآيي

و استفاده از صرفه بي. هاست هاي مقياس در بنگاه از كارآيي، رعايت مقياس به در اقتصاد ما، توجه

.مقياس، ورود به صنايع مختلف انجام شده است

دا تعداد بنگاه.5جدول و مقايسه با كشورهاي خارجيها در برخي صنايع  خلي

 وضعيت برخي كشورهاي منتخب وضعيت ايران نام صنعت

خودروسازي
شركت خودروسازي38مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 1,599,454ايران، 

شركت خودروسازي15مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 1,094,557تركيه 

شركت خودروسازي11مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 9,625,940ژاپن 

شركت خودروسازي5مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 4,271,941جنوبي كره

شركت خودروسازي4مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 567,715مالزي 

شركت خودروسازي53مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 18,264,867چين 

شركت خودروسازي5مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 857,359ايتاليا 

شركت خودروسازي8مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 2,227,374فرانسه 
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 وضعيت برخي كشورهاي منتخب وضعيت ايران نام صنعت

شركت خودروسازي29مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 7,781,440آمريكا 

شركت خودروسازي18مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 3,648,358برزيل 

شركت خودروسازي19مجموع ظرفيت توليد-

 دستگاه 1,393,463انگلستان 

شركت خودروسازي12ظرفيت توليد مجموع-

 دستگاه 5,905,958آلمان 

 فوالد
و11مجموع ظرفيت توليد-  116شركت فوالد دولتي

م6/38شركت خصوصي معادل  باشديميليون تن

جنوبي شركت كره3مجموع ظرفيت توليد-

 ميليون تن بوده است3/52

 سيمان

كارخانه فعال سيمان71مجموع ظرفيت توليد-

مي 70,167,812معادل با   باشد تن

كارخانه در حال ساخت با جمع ظرفيت90حدود-

با درصدهاي مختلف پيشرفت وجود دارد 123,713,155

واحد نيز طرح توسعه با صفر درصد پيشرفت وجود44-

 تن است 49,171,400دارد كه ظرفيت آنها معادل با 

ايبه- ران طور كلي، متوسط كل ظرفيت هر واحد در

 تن است 1,233,768

كارخانه10ميالدي، كل توليد 2004در سال-

با كره به 59,194,000جنوبي معادل تن بوده كه

معناي آن است كه متوسط توليد هر واحد 

مي 5,919,400  باشد واحد

موتورسيكلت

و در دست اجرا- مجموع واحدهاي فعال، باطل، راكد

توليدي معادل با واحد است كه ظرفيت 328معادل با 

 دستگاه موتورسيكلت را دارد 6,850,597

در 2007شركت در سال20توليد مجموع-

 دستگاه بوده است 566,655ايتاليا معادل با

در 2009شركت در سال28توليد مجموع-

 دستگاه بوده است 23,930,000چين معادل با

در 2010شركت در سال11ظرفيت توليد-

 ميليون دستگاه بوده است17هند معادل

در آلمان معادل 2007شركت در سال4توليد-

 دستگاه بوده است 261,098با 

 2001شركت ژاپني در سال4مجموع توليد-

 دستگاه بوده است 2,327,668معادل با

 بانكداري

و28در ايران،- و خصوصي وجود دارد بانك دولتي

كه است در حاليعدد 884هاي اعتباري تعداد تعاوني

با 2010در سال GDPرقم ميليارد دالر 325معادل

 بوده است

با در كره- ميليارد دالري، GDP 832جنوبي

به 30  كارند بانك مشغول

با- 45ميليارد دالري، GDP 614در تركيه

 كارند بانك مشغول به

با- 17ميليارد دالري، GDP 1285در كانادا

ندكار بانك مشغول به

با- 30ميليارد دالري، GDP 4984در چين

 كارند بانك مشغول به

با- 14ميليارد دالري، GDP 2023در برزيل

 كارند بانك مشغول به
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 وضعيت برخي كشورهاي منتخب وضعيت ايران نام صنعت

فرنگي رب گوجه

رب 297مجموع توليد- فرنگي گوجه واحد

مي 1,109,509  باشد تن

از- اي با درصدهاي مختلف طرح توسعه 427بيش

 1,679,946رد كه ظرفيتي معادل با پيشرفت وجود دا

 تن دارند

 طيور

واحد مرغداري در ايران وجود 18192در مجموع،-

عدد است 285,028,388دارد كه كل ظرفيت توليد آنها 

طور متوسط، برابر كه ظرفيت هريك از اين واحدها به

 عدد خواهد بود 15,677با 

.اندفتر اقتصاد كالن اتاق بازرگاني اير:مأخذ

فرنگي يا طيور، سازي، بانكداري، رب گوجه صنايع خودروسازي، فوالد، سيمان، موتورسيكلت

هم پايين است بهره. كه مقياس، شرط مبنايي كارآيي است اند، در حالي نوعاً اينگونه عمل كرده وري

و هاي صحي نخست نبود كارآيي، زيرا وقتي چينش. گيرد كه عمدتاً از دو دليل مهم نشئت مي ح

و اين همان تشكيالت توليدي بهينه انتخاب نشود طبيعتاً بازدهي هر واحد هزينه كاهش مي يابد

و اكتشاف در حوزه توليد. وري است كاهش بهره و توسعه، اختراع دليل دوم، نبود نوآوري، تحقيق

و محدوديت است لذا رقابت. است  در صنايعي نظير. پذيري فني در صنايع مدرن دچار كُندي

و اوليه پتروشيمي كه صنعتي فرآيندي است تنها حلقه وسط كه همان توليد محصوالت خام

حلقه شيميايي است را گرفته و و راه ايم حلقه هاي دانش فني، دانش نصب و هاي توليد كاالهاي اندازي

و ايم كه اينها همه خود منجر به كاهش نسبي ستانده افزوده باال را رها كرده مختلف با ارزش به داده

.وري شده است بنابراين كاهش بهره

هم متناسب با درجه توسعه و نسبت به درجه اندازه بخش خدمات يافتگي اقتصاد نيست

و توليد معموالً بعد از انقالب بهره. يافتگي كنوني اقتصاد بسيار شديدتر رشد كرده است توسعه وري

مي ال افزايش بهرهيابد زيرا دستمزدها به دنب انبوه، خدمات گسترش مي و زمينه وري، افزايش يابد

اما كيفيت خدمات انبوه در اقتصاد ما نيز نامتناسب. شود براي تقاضاي گسترده خدمات فراهم مي

و به هيچ و انقالب بهره است كه طوريبه. وري مشابه نيست وجه با خدمات رشد يافته بعد از ارتقا

.ولد استهاي نام بخش زيادي از آن، شامل فعاليت

و بخش نامولد به نه لذا قسمتي از خدمات كل و مكمل توليد نيستند طور كلي در(تنها مشوق

و تقويت كه خدمات در دنياي توسعه حالي و) كننده توليد است يافته مكمل بلكه با جذب منابع به خود

ميگذاري در بخش تولي هاي باال در اقتصاد، هزينه فرصت سرمايه رايج كردن بازدهي . بردد را باال

آن بخش نامولد چنان در نظام پاداش دهي نفوذ يافته است كه بخش زيادي از توليد كااليي را از
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مي خود مي و موجب و مأيوس شود عوامل مولد روز به روز ضعيف كند اساساً بخش. تر شوند تر

و سازگار با بخش توليد كااليي باشد و مكمل و اين دنبالهاگر اين. خدمات بايد متناسب روي منطقي

و سازگاري رعايت نشود حتي اقتصادهاي توسعه مي تناسب در. شوند يافته هم دچار مشكل اخيراً

و آمريكا، بخش خدمات مالي بي توجه به مقتضيات بخش توليد گسترش برخي كشورهاي اروپايي

و خدمات مالي به اق طور مستقل، فعاليت پيدا كرد تصادهاي آنها نيز دچار هاي گسترده انجام داد،

و پرتغال، 2008بحران. مشكل شد و بحران اسپانيا، يونان و تداوم آثار آن در اقتصاد آمريكا

.هايي از اين وضعيت هستند نمونه

 افزوده در كشورهاي منتخب از ارزش) كشاورزيو صنعت(روند تحوالت سهم خدماتو بخش حقيقي.5نمودار
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Source: Ibid. 

 

مي مانه شود در كشورهايي كه در بحران اخير دچار مشكل طور كه از نمودارها مالحظه

و اند، كشورهايي بوده شده اند كه سهم نسبي خدمات در آنها، روندي رو به افزايش داشته است

كشورهايي كه بحران مذكور تأثير چنداني بر آنها نداشته است عمدتاً سهم نسبي خدمات باال نبوده 

مير اقتصاد ايران هم هماند. است شود بخش خدمات نسبت به توليد از جايگاه طور كه مالحظه

.بااليي برخوردار است

و بخش حقيقي.6نمودار و صنعت(روند تحوالت سهم خدمات  افزوده ايران از ارزش) كشاورزي

Source: Ibid. 

 
خود، داللت بر وضعيت نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه سهم نسبي خدمات به خودي

در. مطلوب يا نامطلوب ندارد و اگرنه و تركيب آن است بلكه آنچه مهم است كيفيت خدمات

ن ميكشورهاي باثبات كه خدمات مالي مكمل توليد است سهم خدمات اساساً. باشديز در اقتصاد باال
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و بحران دنياي سرمايه به مشكالت دنياي پيشرفته امروز بي داري رويه بخش مالي نسبت خاطر رشد

.هاي مولد است به بخش

سه روند افزايش دارايي.6جدول  دهه هاي مالي جهان طي

 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1980 عنوان

1/105/214/297/318/443/485/54 توليد ناخالص جهاني

 230 167 12436694142 هاي مالي جهاني دارايي

ي مالي به توليد ناخالصها شدت فزوني دارايي

)درصد(جهاني
109 201 223 294 317 346 422 

Source: Haworth, Bill (2009), "Financial Sector Development and Global Economic Crises", International 
Finance Corporation, World Bank Group. 

مي همان به طور كه مالحظه از GDPشود نسبت دارايي مالي به 1980درصد در سال 109جهاني

و اين بيانگر آن است كه وقتي تريليون 2006درصد در سال 470 ها دالر از ناحيه افزايش يافته است

.كاغذبازي در بازارهاي مالي دنيا درآمد عايد شود زمينه محدوديت توليد را فراهم خواهد كرد

صن در حالي و ايع دستي با استفاده از تجارت صنعتي مدرن دنيا كه ما بايد از درون توليد صنعتي

و سپس به سمت صنعتي شدن پيش مي رفتيم، اما ابتدا كاالهاي مصرفي مدرن از خارج وارد كرديم

و واسطه نه براي كاالهاي سرمايه(براي آنها  و عمالً صنعت جايگزيني واردات انجام داده) اي آنها اي ايم

به. سنتي قرار داديم با اين ماهيت را در مقابل بخش و مدرن لذا جاي اينكه عدم تعادل ميان بخش سنتي

و شيوه شد به صنعتي شدن هاي نوين توليد در كل اقتصاد منجر شود، دوگانگي در اين دو بخش تشديد

و محدودتر كردو زمينه و پويايي توليد را محدود در اين ميان، حضور پرقدرت بخش نامولد. هاي رشد

و زمين هم مزيد بر و توليد را محدود .گير كرده است علت شده است

و چشم گذاري كيفيت سرمايه با. اندازهاي آن را كامالً محدود كرده است ها نيز رشد توليد

به كه نسبت سرمايه وجودي به گذاري در كشور نسبتاً باالست، اما اين سرمايه GDPگذاري ها همه

و مولد منجر نمي .شود انباشت سرمايه مفيد

)ميليارد ريال( طي دهه اخير)(گذاري به توليد نسبت سرمايه.7جدول

138213831384138513861387138813891390عنوان

318,820401,765474,983544,249685,452957,271949,3541,146,9171,523,304تشكيل سرمايه

947,4521,204,7061,653,9962,029,186258,36463,061,5543,177,2383,851,8035,588,603درآمد ملي

گذارينسبت سرمايه

)درصد(به توليد
65/3335/3372/2882/2653/2627/3188/2978/2926/27

.هاي عمده اقتصادي هاي مختلف مربوط به شاخص مركزي، گزارش بانك: مأخذ
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ن57ما حدود از يمههزار طرح درصد پيشرفت20تا0درصد آنها تنها70تمام داريم كه بيش

و مسئله نحوه اجرا وجود. اند اجرايي داشته اين بدين معناست كه مشكل ما، مشكل منابع نيست

گذاري انجام شده باالست، اما بخش زيادي از آنها به سرمايه كه حجم سرمايه لذا با وجودي. دارد

و عدم تعادل ميان بخش. شود واقعي تبديل نمي و بنابراين توليد دچار وضعيت دوگانگي هاي سنتي

مي. مدرن است و كارآيي رنج هم از مشكل مقياس به بخش صنعتي و بنابراين خاطر اين برد

و نوآوري، بهره و توسعه و نبود تحقيق به ناكارآيي و توليد هم پايين است طور وري توليد صنعتي

و واردات كاالهاي واسطهكلي به درآمدهاي ارز و مواد اوليه وابسته است اي، سرمايهي نكته. اي

و گذشته، سياست برنامه توسعه در دو دهه5جالب توجه اين است كه طي اجراي  هاي تعديل

با. طور مكرر اجرا شده، نتوانسته است وضعيت توليد را بهبود ببخشد اصالح ساختار كه به حتي

هم شده استتقويت بخش نامولد، وض .عيت بنيه توليدي كشور بدتر

 وضعيت تورم.3

و روز به روز بر پيچيدگي آن چهار دهه است كه تورم در اقتصاد ايران مستقر شده است هاي

و در بعضي سال4كميت تورم در طول. شود افزوده مي ها مثل سال دهه هميشه باال بوده است

دا1392و 1391، 1374 .شته است، وضعيت استثنايي

 طي چهار دهه اخير) كننده افزايش شاخص قيمت مصرف(روند تورم.7نمودار

Source: World Bank (2013), “world development Indicators”. 
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و نرخ تورم طي دهه اخير.8جدول  رتبه تورم

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

47/1676/1443/139/1121/1755/2550/1314/1062/203/27 نرخ تورم

141017145581963 رتبه تورم
Source: Ibid. 

 

تداوم تورم دو رقمي طي چهار دهه گذشته همراه با رشد نسبتاً محدود توليد ناخالص ملي حقيقي

.ب استماهيت تورم هم نامناس. نشانگر رسوخ پديده شوم ركود تورمي در اقتصاد كشور است

و بي و توزيعي آن و اساساً كيفيت تورم به ميزان آثار تخصيصي تفاوتي آن نسبت به تخصيص

ا. توزيع بستگي دارد و تخصيصي تورم در و روز به روزياما تأثير توزيعي ران قابل مالحظه است

ن. شود شديدتر مي و هم تخصيص منابع را به فع عوامل يعني تورم در اقتصاد ايران هم توزيع درآمد

و به زيان عوامل مولد تغيير مي اساساً بخش نامولد در اقتصاد ايران از ناحيه تورم تقويت. دهد نامولد

لذا اگر بخواهيم در مواقع تورم باال، نرخ تورم را در نرخ سود تسهيالت توليد تعبيه كنيم. شود مي

بر توليدكننده توان پرداخت بهره و اي توليدكننده متناسب عمل نميهاي باال را ندارد، زيرا تورم كند

و هزينه قيمت توليدكننده متناسب با تورم تغيير نمي مي كند اما. كند هايش بيش از تناسب تورم تغيير

.پذير بود اگر تورم ماهيت متناسب داشت تعبيه نرخ تورم در نرخ سود تسهيالت كامالً امكان

و مان طور كه در اين همان. دگاري آن استيكي ديگر از خصوصيات تورم، حالت اينرسي

مي سال ايم بايد نرخ ارز شود كه چون چندين سال تورم دو رقمي داشته ها شاهد بوديم مكرر گفته

مي.هم افزايش پيدا كند تا صادركنندگان متضرر نشوند يابد تورم داخلي اما وقتي نرخ ارز افزايش

و حتي بيشتر افزايش مي علل. ابدي دوباره متناسب با تورم خصوصيت ديگر تورم موجود، وجود

هم به علل متعدد. چندگانه است و هم از ناحيه فشار هزينه هم از ناحيه جاذبه تقاضا، تورم

و تقويت مي .شود ساختاري ايجاد

. گذاري مربوط است تمام سرمايه هاي نيمه جاذبه تقاضا به رشد نقدينگي فعال، وجود انبوه طرح

بههمانطور كه در بخش هاي اگر از جنبه. طور مستمر باال بوده است قبلي مالحظه شد، رشد نقدينگي

و انعطاف سرعت گردش پول در شرايط كنوني اقتصاد كشور بگذريم، در هر صورت  انفعال پولي

و جهت و انضباط پولي دهي آن به سمت توليد رشد نقدينگي، يكي از عوامل مهم تورم بوده است

به هاي تواند پويايي مي و تعداد باالي هاي نيمه وجود طرح. طور مبنايي را تضعيف كند تورم تمام

مي طرح و از مجراي گذاري شود كه سرمايه هاي در حال اقدام باعث ها به سرمايه تبديل نشوند

و فراوان شدن كاال، فشار تورم را كاهش ندهند، بلكه برعكس با باال نگه داشتن تقاضا،  طرف عرضه

.ها دامن بزنند ايش قيمتمدام به افز
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 تمام هاي نيمه طرح.9جدول

)درصد(تمام هاي نيمه سهم از كل پروژه تعداد درصد پيشرفت

تا 70 2039877صفر

12 396831تا 20

9 595352تا 40

4 792558تا 60

5 2739 درصد به باال 80

و تجارت،: مأخذ ر پيش«وزارت صنعت، معدن و تجارتنويس برنامه ، ويرايش دوم،»)سطح كالن( اهبردي صنعت، معدن

ص 1391دي ماه، ،115.

درماني اخير، باال بردن هاي شوك سياست. تورم فشار هزينه نيز در ايران كامالً فعال است

و پرش نرخ ارز باعث اين شد كه هزينه قيمت حامل به هاي انرژي شدت افزايش يابند، زيرا هاي توليد

ك هم اينكه توليد داخلي به وارداتهم شدت و اربرد انرژي در صنايع ما نسبت به دنيا باالست

و مواد اوليه وابسته است اي، سرمايه كاالهاي واسطه .اي

 مقايسه روند شدت كاربرد انرژي ايران نسبت به دنيا.8نمودار

به( هر مصرف انرژي )2005ت دالر توليد ناخالص داخلي براساس دالر ثاب 1000ازاي

Source: World Bank (2013), “world development Indicators”. 

و درماني نيز هزينه ور شده ناشي از فضاي شوك انتظارات تورمي شعله هاي توليد را موجه

دو(بدون توجيه  و كاالهاي از همه مهمتر واردات انحصاري نهاده. شدت باال برده استبه) هر ها

س واسطه و وضع به ودهاي باال بر آنها نيز هزينهاي طور قابل مالحظه افزايش داده هاي توليد را

و سرعت گردش پول هم1از آنجا كه بخشي از پول در اقتصاد حالت منفعل. است پيدا كرده است

به پذير است، فشار هزينه انعطاف مي ها دقت عنوان عامل مهم تورم در اقتصاد، تركتازي و بايد كند
 

1. Passive 
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د و ريشهداشت كه و نمي يابي تورم، سهم باالي فشار هزينهر تعليل بايستي ها را نبايد كتمان كرد

علت. همه را به رشد نقدينگي منتسب كرد به ثمره اين كار، اين است كه اگر همه هاي تورم را

و  و متغيرهاي مرتبط با آن منحصر كرديم سياستگذاران را از اقدامات نسنجيده نقدينگي

و استمرار آن بايد لذا سهم فشار هزينه. ايم براي ايجاد تورم تبرئه كردهآفرين شوك ها در تورم

و برجسته انعكاس داده شود به .طور خاص

و ضعف فناوري علل ساختاري تورم مثل وجود قدرت قيمتگذاري دلخواه، وجود انحصارات

و نامرتبط ر، قيمتوقتي بدون اصالح ساختا. توليد هم در اقتصاد ايران كامالً فعال است هاي مرتبط

مي را دستخوش بي و بودجه كنند، لذا اصالحات قيمتي ما بجاي اينكه اختالل ثباتي ها را تصحيح كند

و سوداگران فعال در اقتصاد  و وضعيت توليدات مبنايي ما را بهبود بخشند نوعاً بخش نامولد دولت

مي را بهره ا درماني ما قبل از شوك. كند مند ميها نه دهيم نه مديريت قيمت براي صالح ساختار انجام

.كنيم دوره گذار اعمال مي

و و بسيار تأثيرگذار است و پيچيده يك پديده چندوجهي بنابراين، تورم در چنين شرايطي

مي هاي سياست تنها همه رشته بروز آن، نه كند، بلكه وضعيت متغيرهاي كليدي هاي اصالحي را پنبه

و مي ساختارها، رفاه و براي خالصي از آن، نمي تخصيص منابع را بدتر از قبل به سازد توان صرفاً

.شعار ضرورت انضباط نقدينگي بسنده كرد

 وضعيت ارز در اقتصاد كشور.4

و حساسي دارد كه بسياري ارز از كليدي و وضعيت خاص ترين متغيرهاي اقتصاد كالن ايران است

و سياستگذاران به ميس از تحليلگران معموالً در غالب كشور،. گذرند ادگي از اين وضعيت خاص

و خالص ورودي  و ارزهاي موجود در اقتصاد از مجراي صادرات متنوع كاالها درآمدهاي ارزي

مي جريان سرمايه به مي دست و تقاضاي آن، طوري است كه به قيمت ارز و عرضه كه آيد انجامد

ميخوبي به متغيرهاي كالن اقتصادي عالم به ميت و گاهي اوقات به دهد عنوان ابزار تواند

در سياستگذاري براي تنظيم تراز پرداخت و اقتصاد صادرات مورد استفاده قرار گيرد، اما ها

مي. اقتصاد ما وضعيت اينگونه نيست از ارز از مجراي عضو پيوندي نفت وارد اقتصاد شود نه

و با فناوري باال اگ. مجراي صادرات متنوع ميلذا شودر درآمد نفت باال باشد ارز در اقتصاد فراوان

و بلندپروازيو اين فراواني به هاي دولت در شرايط وفور، به افزايش خاطر وابستگي بودجه به نفت

و نقدينگي، افزايش نسبت كاالهاي غيرقابل و قاچاق مبادله به كاالهاي قابل مبادله، گسترش واردات

ميوابستگي بيشتر اقتصاد چه  و واردات و چه در قلمرو مصرف به ارز . شود در قلمرو توليد
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به هنگامي مي خاطر كاهش قيمت نفت يا معضل تحريم كه درآمدهاي نفتي يابد به محض ها كاهش

و هلدينگ هاي سرمايه هاي خصوصي، شركت بروز كمبود ارز، هجوم سوداگرانه مردم، بانك هاي گذاري

ميدولتي به بازار مؤسسات شبه به آغاز شدت افزايش شود، نيازهاي ارزي واقعي هم كه در دوره وفور

بي. يافته است و مي در اينجا نرخ ارز شروع به پرش مي كند، انتظارات تورمي را شعله ثباتي سازد، ور

و سرمايه كند، توليد با مشكل مواد اوليه، كاالهاي واسطه محيط اقتصاد كالن را ملتهب مي اي مواجه اي

مي مي بي شود، تأمين كاالهاي اساسي با مشكل مواجه قبل اين و از همه مهمتر، از در شود ثباتي، تورمي

و عالوه اقتصاد پديدار مي و توزيعي دارد به شود كه آثار سوء تخصيصي بر اينكه تخصيص منابع را

و هم دولت زيان بخش مولد تغيير مي تحت تأثير قرار دهد توزيع درآمد را هم به زيان بخش مولد

.نقشي را بازي كرده است ارز طي يك سال گذشته در اقتصاد ايران چنين. دهد مي

و چه در دوره كمبود، نرخ نكته جالب اين هاي ارز حاصل تعامل نيروهاي كه چه در دوره وفور

و با همه بخش كه. هاي كالن اقتصادي سازگار نيستند بنياني اقتصاد نيستند اين در حالي است

و نظام ارزي صحبت مي و بسياري از تحليلگران از وجود بازار ارز و متصديان امور اقتصاد كنند

آن حتي در شرايط بي و ضرورت احاله تعيين قيمت ارز، به و ارز، از وجود بازار ارز ثباتي اقتصاد

دم مي د در حالي. زنند بازار و چه كه اعتقاد ما اين است كه ما بازار ارز نداريم، لذا چه ر مواقع وفور

مي. در مواقع كمبود بايد درآمدهاي ارزي را مديريت كنيم توانيم تعيين نرخ ارز را به بازار وقتي

.احاله كنيم كه بازار عميق ارز در اقتصاد ايجاد شود

بي)كه وجود نداشت(عنوان احاله كردن نرخ ارز به بازار در شرايط اخير، به ثبات، نرخ ارز را

. ها را مؤثر كرديم المللي بود، اما ما با اين كار، تحريم هاي بين البته منشأ اين كمبود، تحريم.ايم كرده

به نهاده و قيمت كاالهاي واسطه هاي توليد و سرمايه شدت گران شد به اي . شدت افزايش يافت اي

چه هاي كسري. ركود تورمي تشديد گرديد، قدرت خريد مردم حدوداً به نصف تقليل پيدا كرد دولت

و ها، مقياس هاي دولتي، بدهكاري به پيمانكاري در زمينه بودجه عمومي، بودجه شركت هاي جديد

به باالتر به و نفت با وجودي. شدت افزايش يافت خود گرفت كه سهم بودجه دولت از درآمدهاي

و قاعدتاً بايد با افزايش نرخ ارز، وضعيت بودجه دولت بهتر شود بعد از حذف اما. بسيار باالست

بي يارانه و به ها به ثباتي ارز، كسري بودجه يك مورد، بانك شدت افزايش يافته است طوري كه در

ارزهايي كه قبالً به بانك مركزي فروختهيعني(مركزي در صدد بود با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي، 

هدفمندي، مسكن مهر، هزار ميليارد ريال بدهي دولت در زمينه بودجه جاري، سازمان 740،)است

و شد را پاياپاي سازد، كه با مخالفت مجلس روبه... شركت بازرگاني كه. رو حتي گفته شده است

و نظام. بدهي دولت بيش از اين مقادير است و دارندگان اوراق مشاركت بدهي دولت به پيمانكاران

.بانكي ممكن است به چند صدهزار ميليارد تومان بالغ شود
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)هزار ميليارد ريال( بدهي دولت به سيستم بانكي.10ل جدو

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

بــدهي بخــش

ــه  ــي بــ دولتــ

 سيستم بانكي

 4/619 528 469 285 207 189 160 136 149 143 دولت

هاو شركت

 مؤسسات دولتي
79 87100 9692858084150 6/659 

 1279 678 553 365 292 281 256 236 236 222 مجموع

بــدهي بخــش

دولتي به بانك 

 مركزي

 9/93110 9/974/912/92173 1/104 3/101 9/111 1/117 دولت

هاو شركت

 مؤسسات دولتي
9/184/20223/279/338/387/426/49125 637 

 747 9/218 6/222 135 3/130 8/131 4/131 2/123 4/132 136 مجموع

ــش ـدهي بخـ بــ

دولتـــــي بـــــه 

هـــــاي بانـــــك

ــيو  غيردولتــــ

ــات  مؤسســــــ

 اعتباري غيربانكي

 4/509 7/433 9/295 7/192 9/256/385/342/568/905/115 دولت

هاو شركت

 مؤسسات دولتي
60 8/669/776/68588/45379/34256/22

 532 7/458 8/330 7/229 3/161 8/148 8/124 4/112 9/856/103 مجموع

هاي مجلس، مركز پژوهش»)هاي فرابخشي حوزه(بررسي وضعيت برخي متغيرهاي اقتصاد كالن ايران«گروه كارشناسان،: مأخذ

.13125، شماره 1392شوراي اسالمي ايران، 

 حجم مطالبات از دولت.11جدول

 تاريخ منبع خبر بدهي دولت به
 ميزان بدهي

)هزار ميليارد ريال(
 محل تسويه

 تأمين اجتماعيسازمان

 رئيس سازمان تأمين اجتماعي

دولت تصميم واگذاري معادل براي(

)تسويه گرفته است

پايان

1390 
 واگذاري دو معدن 350

و آبي  رئيس سنديكاي صنعت برق پيمانكاران برقي
خرداد

1391 
70 

و نفت تهاتر با سهام

)1392بودجه(

 هاي خدماتي شركت
رئيس هيئت مديره كانون

 رمايان خدماتي كشوركارف

خرداد

1391 
50 

و پيمانكاران در مشاوران

 صنعت احداث

 رئيس جامعه مهندسان

 مشاور ايران

خرداد

1391 
50 

پيمانكاران حوزه

 راهسازي
و شهرسازي  وزير راه

خرداد

1391 
20-30

هاي مجلس، مركز پژوهش»)فرابخشي هاي حوزه(بررسي وضعيت برخي متغيرهاي اقتصاد كالن ايران«گروه كارشناسان،: مأخذ

.13125، شماره 1392شوراي اسالمي ايران، 

.هاي كسر بودجه قبالً بسيار كوچكتر از اين مقادير بوده است اين در حالي است كه مقياس
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)هزار ميليارد ريال( روند بدهي دولت به سيستم بانكي طي دهه اخير.9نمودار

بيهاي آشك اين كسري و پنهان، مسلماً و تورم ار و باال را تداوم انضباطي پولي هاي مستمر

و چه بي هزينه. بسا آنها را تشديد كند خواهد داد به ثباتي هاي توليد بعد از شدت باال رفته هاي ارزي

به طوري است به 20كه مثالً شركت خودروسازي سايپا مدعي است كه هزينه تمام شده پرايد

و توليد بنگاه.ن افزايش يافته استميليون توما و سازمان كار هاي البته ناكارآيي مديريت

گونه نرخ اما تأثير اين. خودروسازي مسئله ديگري است كه بايد در جاي خود به آن پرداخته شود

مي هاي توليد، مسلماً آينده فعاليت خودروسازي ارز بر هزينه .كند ها را تهديد

بياساساً وقتي متغير كليد و ميي نرخ ارز دستخوش چنين پرش شود هم اقتصاد ثباتي

و بي مي دستخوش تغيير و فعاليت، مشغول تعديل ثباتي هم بخش و مي شود و آنچه هاي مكرر گردد

و تعديل مي در اين تغيير و آثار مثبت حقيقي نيست، ها، اصالح قيمت شود رفع اختالل ها حاصل ها

و منابع  و دولت به سمت بخش از بخشبلكه جابجايي درآمد و سوداگران است هاي مولد هاي نامولد

هم متوجه آن شده .اندو اين واقعيتي است كه در جامعه امروز ما حتي مردم عادي

هم كسر كه انتظارات بعضي از تحليلگران اين بوده است كه با افزايش اينگونه در حالي نرخ ارز،

هم صادر بودجه دولت بهبود مي مييابد، حل ات غيرنفتي شتاب و اشتغال هم مشكل توليد گيرد،

مي. شود مي مي اما مالحظه در كنيم كه مشكل كسر بودجه دولت بدتر شود، صادرات غيرنفتي تنها

و كلوخه زمينه كاالهاي سنتي، خام و سيمان رشد محدود فروشي پتروشيمي و معادن هاي فلزي

ميكند، اما توليد كل اقتصاد، دست پيدا مي و محدوديت اساساً وقتي در اقتصاد،. شود خوش ركود

آن توليد، محورِ فعاليت و تجاري شدن و نوآوري و توسعه ضعيف باشد، ابداع ها نباشد، تحقيق
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پايين داشته يا ناچيز باشد، استراتژي صنعتي وجود محدود باشد، محصوالت با فناوري باال، دست

و  غيرشفاف باشد، جريان نقدينگي در اختيار بخش نامولد باشد، نداشته باشد، بودجه دولت وابسته

و شتاب صادرات غيرنفتي به .دنبال افزايش نرخ ارز قدري غيرواقعي است انتظار افزايش

هم متذكر شديم در مورد متغير كليدي ارز بايد چند نكته را مورد توجه لذا همان طور كه قبالً

با. قرار داد بي(زار در هر شرايطي اوالً احاله نرخ ارز به ، اقدام صحيحي)ثباتي خصوصاً در شرايط

لذا بدون شك در دوران. خاطر اينكه بازار واقعي براي اين كاال در اقتصاد ما وجود ندارد نيست، به

و بي به كمبود و در مديريت اين متغير كليدي بايد به آثار ثباتي، بايد آن را شدت مديريت كرد

ر بودجه بياي، توليدي، و ها، تنها انگاري در سياستگذاري ساده. ثباتي آن واقف بود فاهي، اجتماعي

هم دقيقاً به چنين امري منتج شده بخش نامولد را بر اقتصاد مسلط مي و عملكرد سياستي اخير كند

بي. است و و درآمدهاي ارزي در شرايط محدوديت يك ضرورت لذا مديريت نرخ ارز ثباتي آن،

و اعطاي مبا. مسلم است رزه با فساد، نظارت بر جريان نقدينگي، شفاف كردن عمليات بانكي

و توليدي كارآمد از اجزاي ضروري هاي تجاري مناسب، سياست تسهيالت، سياست هاي صنعتي

.اين مديريت هستند

 ها بر متغيرهاي كالن تأثير كلي تحريم.5

مي وقتي تحريم مي(شود ها تشديد رابه) شود يا اساساً وضع طور مسلم ابتدا تراز حساب جاري

مي منفي مي و در صورت نبود ذخاير كافي ارزي، موجب بروز كمبود ارز در اقتصاد اين. شود كند

نفت كمبود، يا به به)در صورت تحريم خريد نفت(خاطر كاهش درآمدهاي حاصل از صدور خاطر، يا

به)كيهاي بان تحريم(عدم دستيابي به ارزهاي مربوط به آن  دليل محدوديت در صادراتو يا

و حمل و بازاري و محدوديت بانكي در. المللي است هاي بين ونقل غيرنفتي اولين اثر كمبود ارز

به بودجه دولت خود را نشان مي و چون بودجه طور قابل مالحظه وابسته به درآمد نفت است، دهد

مي به و عدم تعادل ده كمبود، معامالت سوداگرانه روي ارز به محض مشاه. شود شدت دچار كسري

مي آغاز مي و تقاضاي ارز را كه در شرايط عادي به تقاضاي معامالتي محدود به شود شدت شود

مي افزايش مي و اگر بر آن، نظارت نشود تقاضاي سوداگري وجه غالب پيدا و اين موجب دهد كند

و پرش نرخ ارز مي و افزايش در اينجا اگر دولت. شود افزايش شديد تصور كند كه اين فضاي ملتهب

مي نرخ ارز حاصل از آن، مشكل بودجه چه اش را حل مي كند بي بسا مجال ثبات دهد كه نرخ ارز

بي. شود و شعله اما چون مي ثباتي ارز موجب افزايش تورم و معموالً ور شدن انتظارات تورمي شود
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نه. شود وارد عمل مي1»تانزي-اليورا«با بروز تورم، اثر و فساد هم رايج باشد تنها اگر عدم شفافيت

دهد، بلكه مقياس كسر بودجه را همانطور كه قبالً ثباتي ارزي كسر بودجه دولت را كاهش نمي بي

مي گفتيم شديداً افزايش مي و موجب واگرايي كسر بودجه .شود دهد

ود اوليه، كاالهاي واسطهاز طرف ديگر توليدكنندگان كه براي تداوم كار خود به واردات موا اي

مي سرمايه و با افزايش شديد هزينه اي نياز دارند دچار مشكل مي شوند كه هاي توليد مواجه شوند

و بيكاري باالتر مي را اين خود موجب تورم بيشتر و معماي ماندگار ركود تورمي در اقتصاد شود

ميتأمين كاالهاي اساسي مردم با مشكل موا. دهد استمرار مي به جه و طيور شود زيرا صنعت دام

و قيمت نهاده و دارو بايد از خارج وارد شود و بعضي كاالهاي اساسي هاي وارداتي وابسته است

و بهداشتي به مي خدمات درماني .يابد شدت افزايش

به سؤالي كه در اينجا مطرح مي مي شود اين است كه وقتي نرخ ارز بي شدت افزايش و ثبات يابد

و كسر بودجهش مي به ود، اگر دولت متضرر شود هم خاطر اش افزايش يابد وضعيت توليدكنندگان

و حقوق ها محدودتر شود، رفاه مصرف افزايش هزينه بگيران ثابت هم كاهش يابد، پس اين كننده

و چه گروهي بهره كاستي كجا مي مي رود مي مند و شود؟ در پاسخ گفته شود بخش نامولد

و هم ميسوداگران .كنند ان مؤسساتي كه در رشد منفي اقتصاد، سودهاي بسيار باال كسب

و نرخ را لذا در چنين شرايطي، دولت نبايد نرخ ارز را ابزار ترازكننده بودجه خود قرار دهد

بر. طوري تنظيم كند كه با ارزهاي كمتر، همان درآمد قبلي را براي خود ايجاد كند متعاقب آن، بايد

و به بانك مؤسسات مالي هاي اخير شدت نظارت كند، تركيب پرتفوي آن در سال هاي خصوصي

اساساً در چنين شرايطي بايد تمهيدي. هاي سوداگرانه ارز است گوياي مشاركت آنها در فعاليت

در صورت فشار بيشتر. انديشيده شود كه ارز تنها براي اهداف معامالت حقيقي نگهداري شود

و خدمات ضروري ها، درآمدهاي ارزي تحريم براي نيازهاي توليد، كاالهاي اساسي، دارو

به اولويت و و. طور مديريت شده در اختيار آنان قرار گيرد بندي شود در چنين تنگنايي، بحث بازار

و با مباني نظري ساده اقتصادي هم سازگار  احاله تعيين قيمت به بازار ارز اساس موضوعيت ندارد

. هاي منطقي در اختيار آنها قرار داد را بايد با قيمت ارز توليدكنندگان. نيست

م و اصالح ساختاريستيبايكسر بودجه دولت را و شفاف كردن آن از طريق انضباط بودجه

و ماليات هزينه و استفاده ستاني از مؤسساتي كه تا به حال ماليات نداده ها و اصالح نظام مالياتي اند

و اعتباراتي كه در بخشي از ناحيه استرداد واماز منابع بانكي در مواقع ضرور هاي هاي معوق

.جويي كنيم شود، چاره نامولد صرف مي

مي با بروز تورم، هزينه.1 هاي زياد يابد، اما درآمدهاي نسبت به تورم تعديل شده دولت با وقفه هاي دولت بدون وقفه زماني افزايش

.شود حاصل مي
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را هاي مكانيكي محاسباتي ساده كه براي تأمين كسر بودجه دولت، شوك برخالف تحليل درماني

مي درماني كنند شوك توصيه مي ت ها در اين خصوص، نتيجه عكس و همانطور كه كراراً أكيد دهند

مي كرده هاي تصحيح امور در چنين وضعيتي اين يكي از روش. كنند ايم وضعيت بودجه دولت را بدتر

و فعاليت و نقدينگي را از امور نامولد و است كه مقام پولي بايد جريان پول هاي سوداگرانه با جسارت

و به و امور مولد جهت شجاعت دريغ داشته ني اين بخش توليد در شرايط كنو. دهي كند سوي توليد

است كه بخش اين در حالي. كااليي است كه بيشترين سهم را در تأمين درآمد مالياتي دولت دارد

مي19درصدي، تنها50خدمات  و معطوف لذا جهت. كند درصد ماليات توليد كل را تأمين كردن دهي

و پول به سمت توليد در شرايط فعلي، عامل تضعيف .د تورمي استكننده ركو منابع ارز

مي آنچه ما سال در(كنيم اين است كه رشد نقدينگي را براي توليد واقعي هاست تجربه عمالً نه

مي) اعتقاد به مذموم و استفاده دولت را دانيم طور محدود از منابع بانكي در شرايط اضطراري

و بانكي را عمالً.تر مذموم و تشويق كردهاما استفاده بخش نامولد از انبوه منابع پولي و تجويز ايم

و در چنين فضايي براي طور متوسط براي تأمين اغراض اين قشر سيالن داده حتي نقدينگي را به ايم

مي بهبود وضعيت توليد، بهبود بودجه دولت بر طبل اجراي شوك اين سازوكاري. كوبيم درماني

و تحريم است كه هر روز اقتصاد را بي و المللي هاي بين ثبات كرده تحميل شده به كشور را مؤثرتر

.سازد پرخطرتر مي

و نتيجه جمع  گيري بندي

ا.1 تلقيدر حال حاضر مين افيدر سيار عمومكان بهيو بعضاً هكوجود آمده است استگذاران

مشير ايالت فعلكشه عمده اياقتصاديهاميران تحرياقتصاد و با رفع بسمين تحريبوده ياريها،

اقكاز مش شدكيتصادالت ان. شور رفع خواهد نكاگرچه قابل ياقتصاديهاميه وضع تحركستيار

اكمش ركت آن استيرده است، واقعكجاديالت حاد خاص خود را مشيه بسكشه اريالت موجود

ميتر از موضوع تحرقيعم و تبعات آن سعيا. باشديم حدكين گزارش رايايرده است تا ن مسئله

اكييرهايمتغ. نشان دهد ازيه در د،ي، تورم، تولينگينقد:ن گزارش به آن پرداخته شده است عبارتند

و نرخ ارزيسرك مياز نتايه در ادامه برخكبودجه .شوديج آن ارائه

و كيفيت آن ضروري است.2 درخصوص جنبه. در بررسي مقوله نقدينگي، توجه توأماً به كميت

طي نخست مشاهده مي از30رشد متوسط نقدينگي حدود سال گذشته،24شود كه و درصد بوده

به 1650حدود  هزار ميليارد تومان در ميانه برنامه پنجم 470ميليارد تومان در ابتداي برنامه اول

و اين روند افزايش نقدينگي، منعكس بي كننده جنبه بالغ شده است . ثباتي در اقتصاد كشور است اي از
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ا چكذكر اين نكته ضروري است كه با دار مبادله شده كه تا حد زيادي كاركرد هاي تاريخ حتساب

در. پول را دارد، افزايش نقدينگي بالغ بر ارقام مذكور خواهد بود لذا مشخص است كه اقتصاد

و درواقع،. ور است نقدينگي بااليي غوطه كيفيت نقدينگي نيز به داليل متعدد تنزل يافته است

و از طريق جب ورود ارزهاي قابلدرآمدهاي نفتي افزايش يافته مو توجهي در بودجه شده است

اي رشد ها به بانك مركزي، نقدينگي به اندازه افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي يا مانده بدهي بانك

و تورم بوده است بديهي است انتشار بيش از حد نقدينگي،. نموده است كه بيش از جمع رشد توليد

و باال بودن سودآوري GDPصرف معامالت نامرتبط با  را خواهد شد هاي بخش غيرمولد، نقدينگي

.به سمت آنها هدايت خواهد نمود

از.3 آن: توليد نيز از دو جنبه قابل بررسي است كه عبارتند و كيفيت و بعضاً. كميت رشد نوساني

و در دام با و منفي توليد حقيقي گوياي آن است كه كميت توليد، وضعيت مناسبي نداشته رشد پايين

و انقالب بهره. محدود گرفتار شده است رخ در مقوله كيفيت نيز، روش توليد انبوه وري نيز در ايران

و بخش سنتي توليد ايران، مبتني و بخش مدرن توليد نيز به واردات نداده است بر دانش نيست

و سرمايه كاالهاي واسطه و بهره اي و از كارآيي برخوردار نيست، بدين وري الزم اي وابسته است

گسترش بخش خدمات نيز. ها صورت نگرفته است هاي مقياس در بنگاه معنا كه استفاده از صرفه

و بسيار شديدتر رشد نموده است متناسب با درجه توسعه به. يافتگي اقتصادي نبوده كلي لذا طور

و بخش نامولد، نه بل قسمتي از خدمات و مكمل توليد نيستند، هاي باال كه با ترويج بازدهيتنها مشوق

در. اند گذاري در بخش توليد را باال برده در اقتصاد، هزينه فرصت سرمايه تجربه كشورهايي كه

اند نيز حاكي از آن است كه سهم نسبي خدمات در آنها، روندي بحران اقتصادي اخير گرفتار شده

.رو به افزايش داشته است

طي تورم نيز از مهمترين متغيرهاي.4 دهه اخير همواره باال4كالن اقتصادي است كه كميت آن

و تداوم آن، به انضمام رشد محدود توليد ناخالص داخلي، بيانگر حاكميت پديده شوم ركود  بوده

هم از ناحيه جاذبه تقاضا. تورمي در اقتصاد كشور است رشد نقدينگي(تورم باالي اقتصاد ايران

و انبوه طرح هم از ناحيه فشار هزينه)گذاري مام سرمايهت هاي نيمه فعال درماني هاي شوك سياست(،

و پرش نرخ ارز اخير، باال بردن قيمت حامل هم به علل متعدد ساختاري) هاي انرژي وجود قدرت(و

و ضعف فناوري توليد و تقويت شده است) قيمتگذاري دلخواه، وجود انحصارات ماهيت تورم. ايجاد

و و تخصيصي قابل نيز نامناسب بوده هم توزيع مالحظه تأثير سوء توزيعي اي دارد، بدين معنا كه

و به زيان عوامل مولد تغيير مي هم تخصيص منابع را به نفع عوامل غيرمولد و .دهد درآمد

يا(اي نرخ ارز نيز از ديگر متغيرهاي كليدي كالن اقتصادي كشور است كه در هيچ دوره.5 وفور

و با همه بخش، حاصل تعام)كمبود هاي كالن اقتصادي سازگاريل نيروهاي بنياني اقتصاد نيست
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و با وجود تحريم. ندارد كه وجود(هاي اقتصادي نيز نبايد نرخ ارز را به بازاري در شرايط فعلي

مي) ندارد و با اين احاله هاي زيرا نهاده. ها بر اقتصاد را تشديد نموديم كار، اثرگذاري تحريم كرديم

بهتول و قيمت كاالهاي واسطه يد و سرمايه شدت گران شد و ركود تورمي اي اي شديداً افزايش يافت

و كسري. را تشديد كرد در در پي آن، قدرت خريد مردم حدوداً به نصف تقليل يافت هاي دولت چه

و بدهي به پيمانكاران، مقياس زمينه بودجه عمومي، بودجه شركت و باالت هاي دولتي ر هاي جديد

به به و بانك طوري خود گرفت و كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، بانك مركزي هاي غيردولتي

به مؤسسات اعتباري به افزايش يافت، 1391هزار ميليارد ريال در سال 532و 747، 1279ترتيب

ريال هزار ميليارد 1355حدوداً 1390كه مجموع كل بدهي دولت به سيستم بانكي در سال در حالي

بي بديهي است كه اين كسري. بود و پنهان، و تورم انضباطي هاي آشكار هاي باال را تداوم هاي پولي

نه. خواهد داد آن لذا با افزايش نرخ ارز، تنها مسئله كسري بودجه دولت مرتفع نشد، بلكه وضعيت

و محدوديت گرديد و كل توليد نيز دستخوش ركود .بدتر شد

تح.6 مي ريموضع يا تشديد و منفي شدن حساب جاري و در صورت كافي ها موجب كاهش شود

ازبه. گردد نبودن ذخاير ارزي، كمبود ارز ايجاد مي به50دليل وابستگي بيش درصدي بودجه دولت

درآمدهاي نفتي، نخستين اثر كمبود ارز روي بودجه دولت خواهد بود كه آن را شديداً دچار كسري 

مي به محض مشاهده كمبود، تقاضاي سوداگرانه ارز شعله. نمايدو عدم تعادل مي در ور شود كه

و افزايش شديد نرخ ارز منجر مي افزايش نرخ ارز، تورم. گردد صورت عدم نظارت بر آن، به پرش

مي باالتر را به هاي توليدكنندگان دهد، هزينه دنبال خواهد داشت كه مقياس كسري بودجه را افزايش

مي برد را باال مي در اين ميان، صرفاً بخش. سازدو تأمين كاالهاي اساسي مردم را با مشكل مواجه

و سوداگران، سودهاي بسيار باال به مي نامولد .آورند دست

و با وجود تحريم.7 و با عنايت به توضيحات مذكور، توصيه در شرايط فعلي هاي اقتصادي

به شود كه اوالً نرخ ارز به هيچ مي ا وجه . بزار ترازكننده بودجه دولت مورد استفاده قرار نگيردعنوان

و بانك ثالثاً تمهيداتي انديشيده. هاي خصوصي افزايش يابد ثانياً نظارت بر عملكرد مؤسسات مالي

ها، منابع رابعاً در صورت تشديد فشار تحريم. شود كه ارز تنها براي معامالت حقيقي نگهداري شود

و دارو با اولويتارزي ميان نيازهاي توليد،  همچنين كسري. بندي تخصيص يابد كاالهاي اساسي

و اصالح ساختار هزينه بودجه از طريق انضباط بودجه، شفاف و استفاده از منابع بانكي سازي ها

.جويي شود چاره) در مواقع اضطراري(
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و مĤخذ  منابع

، گزيده آمارهاي»اقتصاديهاي زماني بانك اطالعات سري«بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،.1

و ترازنامه، در و بانكي، خالصه تحوالت اقتصادي كشور، گزارش اقتصادي ـ بخش پولي اقتصادي

.هاي مختلف سال

در هاي مربوط به مقايسه تعداد شركت دفتر اقتصاد كالن اتاق بازرگاني ايران، گزارش.2 هاي توليدي فعال

و خارج .برخي صنايع در داخل

، مركز)هاي فرابخشي حوزه(ان، بررسي وضعيت برخي متغيرهاي اقتصاد كالن ايران گروه كارشناس.3

.1392، 13125هاي مجلس شوراي اسالمي ايران، شماره پژوهش

و دارايي، آمارهاي اقتصادي.4 .معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي

و تجارت، پيش.5 و تجارت وزارت صنعت، معدن ،)سطح كالن( نويس برنامه راهبردي صنعت، معدن

.1391ماه ويرايش دوم، دي
6. Haworth, Bill, "Financial Sector Development and Global Economic Crises", 

International Finance Corporation, World Bank Group, 2009. 
7. World Bank, “world development Indicators”, 2013. 
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