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 مؤلفیادداشت 
 

 

عیت ای، وضدر کنار فراگیری و تدریس موضوعات مختلف اقتصادی به عنوان یک دغدغه شغلی و حرفه

های پایدار، نگرانی اصلی ماست. بدون شک ایجاد شغلاقتصادی کشور و سرنوشت آن دغدغه و دل

اعتالی  وطنان خود و تأمین رفاه و پیشرفت جامعه وهای زندگی برای همنوعان و همتأمین حداقل

ها و وظایف اصلی ما دانشجویان و المللی، عالوه بر مسئوالن از مسئولیتجایگاه کشور در سطح بین

 معلمان اقتصاد نیز هست.

ریزی و اجرا شود که فراتر از پرداختن به آموزش و پژوهش در حوزه اقتصاد باید طوری برنامه 

و اجتماعی و فروض و شرایط نظریات هم نظریات متعارف و صورت ظاهری آنها به بسترهای نهادی 

بپردازد و بتواند موضوعات اقتصادی که به خاطر تعامل با موضوعات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی، حالت چند وجهی و پیچیده به خود گرفته است را توضیح دهد. لذا محقق باید حتی قبل 

ه، درکی ملموس و منطقی از مسائل یِ آشکار شدبندی شدهاز دستیابی به حقایق آماری طبقه

معضالت  جوییتوان برای تبیین، تحلیل و چارهاقتصادی جامعه داشته باشد. بنابراین به هیچ وجه نمی

 های مبتنی بر فروضاقتصادی کشور به صورت ظاهری نظریات متعارف و نتایج استخراج شده از مدل

های بکارگیری سطوح تحلیلی چند الیه و لحاظ جنبهسازی شده اکتفا کرد، بلکه باید با شمارِ سادهبی

ها را رمزگشایی کرد. این به معنی ابعاد پیچیده آن ،نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موضوعات

های مدلی و کمّی نیست بلکه تأکیدی بر ضرورت تعمیق کم گرفتن نظریات متعارف و روشدست

 یلی در تبیین و توضیح مسائل و موضوعات است.کارگیری سطوح مختلف تحلآموزش و پژوهش و به

س اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائی یدرتکتاب حاضر حاصل چندین دوره  

ادی و الملل و توسعه اقتصای اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، مالیه بینهای پایهاست و با تکیه بر نظریه

متعدد و پیچیده موضوعات و همراه با دغدغه و نگرانی های آشکار و پنهان و توجه به ابعاد واقعیت

نسبت به سرنوشت اقتصاد کشور نگارش یافته است. این دغدغه و نگرانی )و در عین حال امیدواری( 
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و تأکید و تکیه بر نظریات اقتصادی در سطوح متعدد تحلیلی در تمام صفحات و سطور آن مشهود و 

 آشکار است.

ایم های متضاد و متفاوت پرداختهها و نگاهکه به نقد و بررسی دیدگاه در این کتاب در عین حال 

ها بر ایم و تنفایده نبودهبه هیچ وجه دنبال پیدا کردن مقصّر یا پرداختن به مناقشات و مجادالت بی

ایم. تمسّک به قواعد نظری و علمی در جای ها تأکید کردهمنطق استداللی مشترک میان همه دیدگاه

ای و سطحی در مواجهه با موضوعات به خوبی گواه این مدعاست. ات کلیشهاب و پرهیز از تلقیّجای کت

ها ها و استداللاستفاده از حقایق آماری، جداول و نمودارهای فراوان به عنوان شواهد تجربی تحلیل

 از امتیازات این کتاب است.

یِ موضوعات مربوط به تاب، همهدر اینجا باید تأکید کنیم که موضوعات مطرح شده در این ک 

اقتصاد ایران نیست و طرح و تحلیل همه موضوعات اقتصاد ایران به مجال و فرصت بسیار زیادی نیاز 

دارد که به یاری خداوند و همراهی و مساعدت دانشجویان و همکارانم در حد توان به آن خواهیم 

 پرداخت.

ای درس اقتصاد ایران و حتی دروس اقتصاد کالن، بنابراین مطالعه این کتاب را به دانشجویان بر 

آن برای  کنم. البته مطالبالملل و اقتصاد توسعه، توصیه میاقتصاد پولی، پول و بانکداری، مالیه بین

قابل استفاده و مفید است. امید است این نیز اندرکاران امور اقتصادی و کارآفرینان کارشناسان، دست

وزی و احساس مسئولیت و این گام کوچک برای اعتالی آموزش و پژوهش تالشِ از سرِ دغدغه و دلس

 جویی مسائل اقتصادی کشور مفید باشد. شناسی و چارهعلم اقتصاد در کشور و آسیب

هم با بضاعت محدود نگارنده البته پرداختن به چنین موضوع مهم و در عین حال مشکل، آن 

بر عهده گرفتن همه ایرادات از همه مخاطبان، اساتید  خالی از اشکال و ایراد نیست. اینجانب ضمن

 ارجمند، دانشجویان گرامی و کارشناسان محترم انتظار ایراد، تصحیح و راهنمایی دارم.

جانبه همکار ارجمند و دانشمند، سرکار گیر و همهدر اینجا الزم است از مساعدت و همکاری پی 

نظرات بسیار مفید سیدن این مجموعه و ارائه نقطهخانم دکتر پریسا مهاجری برای به سرانجام ر

های بیش از پیش مسئلت کنم. همچنین قدردانی و سپاسگزاری نموده و از خداوند برایشان موفقیت

از دوستان ارجمندم جناب آقای مهندس سیدمحمد بحرینیان و مهندس احسان سلطانی به خاطر 

یشنهادات خوب تشکر نمایم. به ویژه آقای مهندس در اختیار گذاشتن آمارها و نمودارهای مفید و پ

دست کردن تمامی آنها و ارائه بعضی مستندات را یاری از نمودارها و یکسسلطانی که زحمت تهیه ب

دار شدند. همچنین از مساعدت همکار ارجمند جناب آقای دکتر رضا زمانی به خاطر بازخوانی عهده

نمایم و باالخره مساعدت دانشجویان دوره دکتری می نظرات خود سپاسگزاریفصول و ارائه نقطه

 زاده و سرکار خانم فاطمه رجبی نیز قابل امتنان است.جناب آقای حسین نبی
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تر خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که به من فرصت و توفیق داد تا این گام هر از همه مهم 

 هایم در مقابلای ایفای دیون و مسئولیتچند کوچک را بردارم و به استعانت و لطف او در آینده بر

 سش امیدوارم.مردم، جامعه و ذات مقدّ

 

 

 عباس شاکری    

2255اردیبهشت     
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 فصل اول
 نییبت وضعیت موجود اقتصاد اریان

 

 

شرط حصول اجماع برای ضرورت شناسانه، پیشهای آسیبها و تحلیلتبیین و ترسیم واقعیت

های موجود ها و بیان نکردن تلخیتپوشی از واقعیّمتقابالً چشماصالحات جدی امیدوارانه است. 

دهد. دستیابی به اجماع های گزاف را به شدت کاهش میهای اصالحی با هزینهکارآمدی سیاست

های موجود است. در میان مردم و دولت و بسیج ذهنی و عملی برای توسعه مستلزم تبیین واقعیت

ا ها و تهدیدها را توضیح داد تها، فرصتمقصر بود بلکه باید واقعیتاینجا نباید دنبال پیدا کردن 

های فردی و اجتماعی خود در قبال توسعه کشور همه قشرها از مردم، دولت و حکومت به مسئولیت

 متنبّه شوند.

 

 

 مقدمه

ز اقبل از اینکه موضوعات خاصی را در اقتصاد ایران مورد بحث قرار دهیم ضرورت دارد تصویری کلی 

یافتگی، جایگاه تاریخی اقتصاد کشور، وضعیت وضعیت اقتصاد کشور ارائه دهیم، زیرا درجه توسعه

ها و رفتارها در تبیین و ارزیابی وضعیت موجود و پیدا هاجتماعی و تشریح رویّ-متغیرهای اقتصادی

 جویی بسیار تأثیرگذار است.کردن راهکار و چاره

 

 اقتصادهای سنتی، مدرن و در حال گذار و جایگاه اقتصاد ایرانهای ه. تبیین مشخص7-7ّ
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های خاص خود را دارد. در ل، اقتصاد در هر یک از مراحل تاریخی، ویژگیدر جوامع درحال تحوّ

ن. یافته مدرتی قرار دارد و در انتهای آن، جامعه توسعهابتدای مراحل تاریخی، اقتصاد در وضعیت سنّ

 کی است، اکثریت برای کاهش فقراً بر مناسبات کشاورزی و فئودالیسم متّدر جامعه سنتی که عمدت

شود که خوراک مردم کنند و تعادل جامعه وقتی برقرار میمطلق و رفع ضروریات زندگی تالش می

زم شود. یعنی وقتی قوت التأمین باشد که در اصطالح به آن، تعادل بخور و نمیر معیشتی گفته می

 أمین باشد.برای ادامه حیات ت

یافتنی است و همه به دنبال حداکثر کردن رفاه اما در زندگی اقتصادی مدرن، رفاه باال دست 

هستند و در آن دیگر فقر مطلق مشهود نیست که در واقع تعادل جامعه همان تعادل رفاه است. در 

ادها، وضعیت نه حد فاصل این دو وضعیت تاریخی، یک دوره تحول گذار قرار دارد که کشورها بسته به

المللی و وفور و کمبود منابع، ای، جایگاه بینریزی توسعهمندی از برنامهآوری، بهرهجایگاه علم و فن

ای که در توانند این دوره را سریع یا بسیار طوالنی طی کنند. نکتههای فرهنگی و اجتماعی میزمینه

اند ندارند و مدام در حال تعدیل و تطبیق اینجا وجود دارد این است که طی این دوره، جوامع تعادل

ها بدون هزینه نیست و کشورها برای اینکه از تعادل بخور و نمیر معیشتی ها و ناآرامیو این عدم تعادل

 به تعادل رفاه دست پیدا کنند باید این مرحله گذار را طی کنند.

ول فکری یافتگی را تحگر توسعهنیافته است، زیرا ام است اقتصاد ما یک اقتصاد توسعهآنچه مسلّ 

و ذهنی جامعه متناسب با دنیای پیچیده صنعتی، تأمین رفاه سطح باال همراه با محیط زیست سالم 

های تولید و تأمین آوری و استفاده کامل از آن در فرآیند و روشو پاکیزه، انباشت ذخایر علم و فن

ایم. ما از جامعه سنتی هم دور یت نرسیدهبهداشت روانی و اجتماعی بدانیم ما هنوز به این وضع

آوری در تولید کشاورزی و صنعتی، تعادل های علمی و فنکارگیری محدود روشایم زیرا با بهشده

ایم. لذا جامعه ما در حال گذار از وضعیت بخور و نمیر سنتی و معیشتی را تأمین و پشت سر گذاشته

ر ایم. وقتی جوامع دهاست در این مرحله گیر کردهسالیافتگی قرار دارد و سنتی به وضعیت توسعه

اجتماعی، ارتقاء فکری و ذهنی جامعه -گیرند بسته به تأمین نهادهای اقتصادیدوره گذار قرار می

متناسب با مقتضیات جوامع صنعتی و مدرن، حضور و مشارکت عامه مردم در تحوالت رو به جلو، 

توانند زود یا دیر آن را طی کنند. های تولید میوری در روشآکارگیری علم و فنتقویت و تشدید به

 ایم و متأسفانه هنوز با یکشاید بتوان گفت که از زمان مشروطیت به بعد در این مرحله قرار گرفته

 یافته زیاد فاصله داریم. لذا ما یک جامعه سنتی در حال گذاریم.کشور توسعه

منابع شناخته شده و نیروی انسانی با انگیزه و با  آوری ودر جوامع سنتی، ذخایر علم و فن 

های مزاحم و نامولد گسترده است انرژی که دارای دانش و مهارت کافی باشد، محدود است. فعالیت

که رشد تولید کل رود. به طوریلذا تولید بسیار محدود است و بخشی از همین منابع هم هدر می

چه به لحاظ کیفی بسیار ضعیف بوده است. حل مشکالت های گذشته چه به لحاظ کمّی و طی سال
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آمیز این دوره در یک افق زمانی مناسب است. بهر مربوط به رشد و توسعه در گرو طی کردن موفقیت

حال این دوره گذار تاریخی اقتضائات خاص خود را دارد. زمان هم بسیار حساس است و هر چه 

شود. لذا در این دوره برزخی، نه جامعه و اقتصاد بیشتر میها ها، فشارها و رقابتگذرد، محدودیتمی

شود و اگر درست مدیریت نشود حرکت به سمت تعادل اندازها شفاف میرسد و نه چشمبه تعادل می

 شود.به درجا زنی و بازتولید مشکالت، انفعال و گذران امور در این حالت متالطم بدل می

گیرد اگر برای ای در مرحله گذار تاریخی قرار میجامعهنکته قابل توجه، این است که وقتی  

های حساس ریزی نکند و عزم عمومی را بسیج نکند و از فرصتآمیز آن برنامهطی کردن موفقیت

برداری نکند از آنجا که در دوره گذار و تحول، اقتصاد و جامعه مدام عدم تعادل و تغییر را تجربه بهره

های اقتصادی و اجتماعی و ادل ساده جامعه سنتی محروم شود و آسیبکند چه بسا از مزیت تعمی

 گیرش شود.های متعدد گریبانناپایداری

 

 . بررسی جایگاه ایران از منظر توسعه اقتصادی بر اساس دیدگاه نهادی7-1

تیم. نیس یافتهکنند ما نیز توسعهیافته ارائه میبا تعریف و مالکی که نهادگرایان برای جامعه توسعه

های اصلی جامعه داگالس نورث نظم اجتماعی با دسترسی باز سیاسی و اقتصادی را از ویژگی

کند که در آن، رانت ناپایدار شومپیتری عامل پیشرفت است، اما نظم اجتماعی یافته قلمداد میتوسعه

پایدار  رانت داند که در آنهانیافته میبا دسترسی محدود سیاسی و اقتصادی را مشخصه جوامع توسعه

یافتگی به نزدیکی و دوری نظم و مستمر ائتالف غالب عامل بازدارنده است. بنابراین میزان توسعه

اجتماعی حاکم از نظم اجتماعی با دسترسی باز بستگی دارد. با توجه به اینکه فاصله ما با نظم 

 ری داریم.یافتگی مطلوب هم فاصله بسیاتا توسعه ،اجتماعی با دسترسی باز زیاد است

 

 . تبیین تفاوت دوره گذار ایران با دوره گذار کشورهای اروپایی و صنعتی7-3

یکی از نکات مهم قابل بحث، این است که دوره گذار کشورهایی مثل ما با دوره تاریخی گذار کشورهای 

تر راروپایی بسیار متفاوت است. آنها در یک بستر تاریخی آرام و تدریجی بدون سلطه اقتصادهای ب

یافتگی خود را طی دیگر و بدون توقع و انتظارات رفاهی مردم و بدون حساسیت زمان، مراحل توسعه

تر است زیرا زمان بسیار حساس و رقابت کردند. اما کار برای کشورهایی مثل ما از یک جنبه مشکل

االست. ه بالمللی بسیار شدید است. توقعات رفاهی مردم نیز در مقایسه با کشورهای پیشرفتبین

انداز د، توزیع درآمد نامتعادل و واگراست. چشمنکنهای ما را محدود میاقتصادهای مسلط انتخاب

 های نامولد بسیار مشکل سازای روشن نیست. رانت پایدار ائتالف غالب و بخشگذار تاریخی توسعه

ه امساک و انباشت است، آنقدر که در آن جوامع، در فضای ذهنی جامعه و مسئولین و در واقعیت ب

 شود.شد در کشورهایی مثل ما نمیسرمایه تأکید و توجه می
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های نامولد گسترده باشد، مصرف سنتی و صنعتی باال اساساً وقتی تولید ضعیف باشد، فعالیت 

ماند تا انباشت گرایی بر گروهی از جامعه حاکم باشد، مازادی باقی نمیباشد، رفاه طلبی و تجمل

هر حال این قضیه یک وجه  های مبنایی افزایش یافته و شتاب گیرد. اما بهگذاریایهسرمایه و سرم

تر بودن دوره گذار کشورهای درحال توسعه کنونی، دیگر هم دارد و آن این است که با وجود سخت

های دانش و بر با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته و سرریز اندوختههای میانها راهبرای آن

ها و مردم و لحاظ ریزی توسعه و تالش هوشمندانه و وافر دولتآوری آنها از طریق برنامهفن

بری که ژاپن، کره و بسیاری از کشورهای ها وجود دارد. همان راه میانها و استفاده از فرصتحساسیت

توسعه های پیشرفت و جنوب شرق آسیا بعد از جنگ دوم جهانی انتخاب کردند و خود را به دروازه

نزدیک کردند. اساساً موفقیت دوره گذار کشورهای در حال توسعه در گرو این است که این کشورها 

صورت ای خود را به انجام برسانند. در غیر این بر در یک زمان محدود، تحوالت توسعهاز راه میان

ها را از ود و آنشمشکالتی را که برای این نوع کشورها برای دوره گذار برشمردیم سد راهشان می

ایم اما بعد از یک سازد. ما از مشروطیت گام در مسیر تحول نهادهتوسعه و پیشرفت حتی دور می

قرن، هنوز فاصله زیادی با توسعه داریم و کارهای اساسی که باید برای تحقق این مهم انجام دهیم 

 همه بر زمین مانده است.
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ایم و نسبت به آن حساسیت اله دوره گذار ما گویای آن است که ما زمان را جدی نگرفتهمسیر صد س

دهی آنها به سمت نداریم. به جای امساک از مصارف غیرضرور و ایجاد مازادهای کافی و جهت

طلبی و مصرف و تجمل در حوزه مصرف و اولویت دادن به خرید و فروش گذاری بیشتر به رفاهسرمایه

-ایم. در صد سال اخیر با چندین تحول سیاسیهای نامولد پرداختهو سوداگری و رواج فعالیت و داللی

اجتماعی عمده مثل مشروطیت و منازعات مربوط به آن، حمله متفقین، نهضت ملی شدن صنعت 

ها ایم که اینای مواجه بودهالمللی مربوط به منازعات هستههای بیننفت و انقالب، جنگ و تحریم

ساز است. تحوالت متعدد نتوانسته اندازهای توسعه و رشد مشکلگذاری و چشمای ثبات سرمایهبر

است رانت پایدار ائتالف غالب را به رانت ناپایدار شومپیتری و نظم اجتماعی با دسترسی محدود را به 

ار نیست، زگای سانظم اجتماعی با دسترسی باز تبدیل کند. نظام آموزشی ما با مقتضیات گذار توسعه

ها ای ندارند. آنریزان و متصدیان اقتصاد، نگرش توسعهها و برنامهروحیه علمی ضعیف است. دولت

زنند اما به الزامات آن پایبند نیستند. علوم اجتماعی و انسانی در کشور از اگرچه از توسعه دم می

اده است. قتصادی، تلقیاتی سجایگاه شایسته برخوردار نیست. تلقیات نسبت به موضوعات اجتماعی و ا

ر سشان از ما بدتر بوده است ما را پشتکره، مالزی، چین و ترکیه که در چند دهه گذشته وضعیت

دهه گذشته رشد  4میلیارد دالری نفت، در  2544که به رغم درآمدهای حدود اند. در حالیگذاشته



 71اول؛ تبیین وضعیت موجود اقتصاد ایران     فصل 

 

 

 درآمدمان بسیار محدود بوده است

 ه کنید(.( را نگا1-2( و )2-2)جدول )
 

 1071تا  7170های جنوبی و چین طی سال(. رشد تولید ناخالص داخلی در ایران، کره7-7جدول )
 واحد: درصد

 نرخ رشد سال نرخ رشد سال

 چین جنوبیکره ایران چین جنوبیکره ایران

(2574 )2245 52/24 57/21 44/25 (2552 )2271 47/2- 22/5 54/22 

(2572 )2254 74/22 44/24 7 (2554 )2272 74/2- 77/5 45/22 

(2571 )2252 54/24 52/5 54/2 (2555 )2274 44/1 52/5 55/24 

(2572 )2251 44/7 75/24 54/7 (2555 )2275 25/5 25/7 51/5 

(2574 )2252 54/5 25/5 24/1 (2557 )2275 25/2 77/5 12/5 

(2575 )2254 22/4- 24/7 74/5 (2555 )2277 45/1 72/5- 55/7 

(2575 )2255 15/25 45/22 5/2- (2555 )2275 1 72/24 51/7 

(2577 )2255 77/1- 51/22 54/7 (1444 )2275 54/5 52/5 42/5 

(2575 )2257 54/21- 24/24 55/22 (1442 )2254 25/1 51/4 24/5 

(2575 )2255 41/21- 25/5 54/7 (1441 )2252 45/5 42/7 45/5 

(2554 )2255 54/12- 55/2- 52/7 (1442 )2251 54/5 52/1 41/24 

(2552 )2254 55/5- 44/7 27/5 (1444 )2252 22/4 54/4 47/24 

(2551 )2252 27/12 15/5 41/5 (1445 )2254 14/4 51/2 25/22 

(2552 )2251 45/22 25/21 75/24 (1445 )2255 74/5 25/5 55/21 

(2554 )2252 24/7- 55/5 14/25 (1447 )2255 21/5 45/5 25/24 

(2555 )2254 57/2 47/7 55/22 (1445 )2257 51/4 52/1 51/5 

(2555 )2255 75/5- 14/21 52/5 (1445 )2255 22/1 72/4 12/5 

(2557 )2255 27/4- 17/21 71/22 (1424 )2255 55/5 45/5 52/24 

(2555 )2257 45/5- 55/22 2/22 (1422 )2254 75/2 55/2 45/5 

(2555 )2255 22/5 75/5 12/4 (1421 )2252 52/5- 15/1 75/7 

(2554 )2255 55/21 24/5 52/2 (1422 )2251 52/2- 55/1 55/7 

(2552 )2274 71/21 72/5 17/5 (1424 )2252 24/4 22/2 17/7 

(2551 )2272 24/2 77/5 17/24     

Source: World Bank (2015), “world development Indicators”. 
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 های مختلف زمانی(. درآمدهای نفتی در دوره1-7جدول )
 درآمد به میلیارد دالر بازه زمانی

 5/15 2251تا سال 

 7/221 2257تا  2251

 5/15 های اول و دومدولت

 5/224 های سوم و چهارمدولت

 7/242 های پنجم و ششمدولت

 1/257 های هفتم و هشتمدولت

 522 (2254های نهم و دهم )تا دولت

 7688611(، شناسه خبر 7317منبع: خبرگزاری مهر )
 

ور های دوره گذار به طایم بلکه از فرصتبر برای توسعه استفاده نکردهلذا ما نه تنها از راه میان 

ایم و بسیاری از تهدیدهای این دوره را هم برای کشور خود و سرنوشت توسعه محدود استفاده کرده

های اقتصادی و خواه، رواج فساد و رانت، عدم تعادلایم. فقدان دولت توسعهرساندهآن به فعلیت 

های اجتماعی حالتی ماندگار، پیچیده و عمیق به خود گرفته های نسبی و عدم تعادلاختالالت قیمت

ها مثل رشد، تورم، بیکاری، فساد، حقوق مالکیت، است و جایگاه نسبی ما را در بسیاری از زمینه

ای کسب و کار، ریسک و محیط زیست به طور مستمر تنزل داده است. در این فرآیند تاریخی، فض

ریزان بدون برخورداری از دانش توسعه و تر شده است که بعضی از برنامهکار وقتی پیچیده و سخت

 ههای کلیدی، شرایط را برای رشد و توسعدرمانی و تغییر مکرر قیمتای با ابزار شوکنگاه توسعه

اند و یک ربع قرن فرصت تاریخی بعد از جنگ را ها را تشدید کردهتر و اختالالت و عدم تعادلسخت

های زمان، عدم انباشت کافی اند. بنابراین عدم درک حساسیتگونه هدر دادهها و اقدامات اینبا نگاه

های تولید، سازی روشهای موجود در مدرنآوریمازاد و سرمایه، عدم استفاده از ذخایر دانش و فن

 ریزان وای، ضعف فرهنگ توسعه در میان دولتمردان، برنامهنگر و غیرتوسعههای کوتهحضور دولت

های مردم، استفاده ناصحیح از منابع خدادادی و گسترش بخش نامولد، بنیان تولید مبتنی بر روش

عف بدتر شدن توزیع درآمد و ضجان به انباشت کمتر سرمایه، علمی را تضعیف کرده است و تولید بی

 دوباره تولید منجر شده است.

یدات تی با تولت تولید و ساختار آن نیز مناسب نیست. تولیدات سنّعالوه بر کمیّت، کیفیّ  

های مدرن و سنتی، پیشرفت فنی تولید صنعتی و مدرن، هماهنگ و سازگار نیستند. دوگانگی بخش

ای، را کند و مشکل کرده است. تولید از ناحیه کاالهای واسطهو گذار از تولید سنتی به تولید مدرن 

ای و مواد اولیه به خارج وابسته است. گسترده بودن بخش خدمات در بسیاری از موارد، مکمل سرمایه

یر گذاری چشمگای برای سرمایهتولید نیست بلکه مزاحم آن است. ضعف و محدودیت کاالهای سرمایه

 پذیری الزم برخوردار نیستند.اردهای کیفی مناسب و رقابتاست و کاالها از استاند



 17اول؛ تبیین وضعیت موجود اقتصاد ایران     فصل 

 

 

عوامل اقتصادی مقهور و  2سیطره بخش نامولد بر اقتصاد موجب شده است درآمد اکتسابی 

قرار گیرد و این امر بازی اجتماعی اقتصاد را  2و جریان درآمد سرمایه 1ایالشعاع عایدات سرمایهتحت

 باخت تبدیل کرده است. نظام-برد به بازی با جمع صفر و برد-ردبه جای یک بازی با جمع مثبت و ب

های مولد هماهنگ نیست. سهم معامالت نامرتبط الیتبانکی و نظام مالی اقتصاد با نیازهای تولید و فعّ

از کل معامالت رو به افزایش است. مبنای علمی و فنی تولید یعنی دانش علمی، دانش فنی  GNPبا 

تولید با مقتضیات دنیای مدرن فاصله زیادی دارد. تحول فرهنگی چرخش از  هایو وسایل و روش

ای و آزمایشگاهی و شاگردی به مطالعات کتابخانه-های استادرویه آزمون و خطای سنتی و روش

 های جدید و مؤثر و انقیاد نسبت به تحکم علم بسیار کند و ضعیف است.آموزش

کشور، در مجموع هنوز وجوه اشتراک ما با جامعه  با وجود طوالنی شدن دوره گذار توسعه 

سنتی نسبت به جامعه مدرن بیشتر است. مثالً همانطور که گفتیم موجودی سرمایه در اقتصاد ما 

بازده است. منابع طبیعی قابل دسترس محدود است و در عین حال مثل جامعه سنتی محدود و کم

اقتصادی، گذران امور و تداوم حیات است نه توجه های هدر دادن منابع هم زیاد است، هدف فعالیت

تر افزوده بیشتر روی مواد خام. از همه مهموری و خلق محصوالت جدید و ایجاد ارزشبه کارایی، بهره

های زندگی کنونی تغییر نکرده و هنوز نگاه مردم نسبت به اقتصاد و جامعه متناسب با پیچیدگی

است تا جامعه صنعتی جدید. البته اقتصاد ما دیگر هویت ملی و بیشتر با فضای جوامع سنتی سازگار 

الملل متوازن المللی است، اما نه تنها نسبت و رابطه آن با اقتصاد بینمحلی ندارد بلکه یک اقتصاد بین

 نیست بلکه تا حدودی یک اقتصاد وابسته است.

ها با مقتضیات ز سنتباورهای فرهنگی جامعه هم نه مانند دنیای مدرن علمی و جدا شده ا 

توسعه سازگار و همراه است و نه سنت محور و غیرعلمی. به عبارت دیگر جامعه در یک گذار و تحول 

های ثباتی و عدم تعادلفرهنگی قرار دارد. عدم تعادل و واگرایی در این قلمرو هم شدید است. لذا بی

از  کهگرفته است و به جای اینگسترده مختص اقتصاد نیست بلکه جامعه و فرهنگ را هم در بر 

های صحیح برای اعتالی رشد و توسعه کشور استفاده شود و رشد و پیشرفت فرهنگ کار و سنت

های زمان و اقتصاد و اجتماع ارتقا دهد ما به نوعی هم کشور، فرهنگ جامعه را متناسب با پیچیدگی

داند مشروع می ،و تالش و خدمت نافع های صحیح خود که در آن، درآمد را تنها از مجرای کاراز سنت

ایم. هم اینکه به یک شمارد جدا شدهو احترام به حقوق دیگران و جامعه و آیندگان را محترم می

گریزی، ایم. قانونهای یک جامعه صنعتی دست نیافتهظرفیت فکری و ذهنی متناسب با پیچیدگی

انگاری امور در سعه و رو به جلو و سادهسواری مجانی و عدم لحاظ مقتضیات یک جامعه در حال تو

                                                            
2. Earning Income 

1. Capital Gain 

2. Flow of Capitalized Income 
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ها و روحیه داللی و تولید گریزی ها؛ سوداگریدرمانیرفتارهای فردی و اجتماعی مشهود است. شوک

های ناشی از آن، فرهنگ جامعه را هم تنزل داده است. لذا فرهنگ و اقتصاد به جای ثباتیو تورم و بی

 کنند.دیگر را تضعیف میتقویت و تعامل دو سویه مثبت، عمالً هم

چشمی، و همگرایی، چشم روحیه داللی، سوداگری، سواری مجانی، کتمان اطالعات، تجمل 

توجهی به کار و تالش، عدم توجه به حفظ حقوق متقابل کسب درآمدهای باال از هر مجرا و روش، بی

طور چشمگیری وارد تلقیات فرد و جامعه و افراد با یکدیگر، خالف کاری و قانون گریزی و قاچاق به 

ها و مقتضیات دوره تاریخی گذار و الزامات مندیها و فرهنگ جامعه شده است. البته قانونو ارزش

شود نه با قواعد متعارف و جریان غالب ریزی و رفتاری آن در دانش توسعه بحث مینهادی و برنامه

یشه و فرهنگ متناسب با دوره گذار نظریات کنونی کشورهای پیشرفته. لذا برای تحول فکر و اند

های روزمره اقتصاد، تأکید ها در فعالیتآوری و استفاده کارآمد از آنموفق و سریع، انباشت علم و فن

های بیرونی و جانبی و پرهیز از اختصاص منابع به امور بر تخصیص منابع به موضوعات دارای صرفه

ه شود نجویی مینگر چارهنظران ژرفو توسط صاحبای با آثار جانبی منفی در نظام فکری توسعه

 ها. های نظری کمّی مبتنی بر صِرف نظام قیمتصرفاً در چارچوب تحلیل

در فضای اقتصاد کالن هم متغیرهای بیکاری و تورم در اقتصاد به طور مستمر باال هستند که  

 توان وضعیت هر دو را با شاخص فالکت نشان داد.می
 

 شاخص فالکت (.7-7نمودار )

 
 منبع: محاسبات بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی
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اد پذیری در اقتصآوری باال بسیار محدود است که حکایت از ضعف رقابتصادرات کاالهای با فن 

 دارد.
 

 7188-1073آوری پیشرفته در کشورهای منتخب سالهای (. ارزش صادرات کاالهای دارای فن3-7جدول )
 واحد: میلیارد دالر

 ترکیه هند مالزی کره جنوبی ایران چین برزیل سال

2555 255/2 - - 155/24 575/4 521/4 224/4 

2554 452/2 - - 525/24 454/5 457/4 247/4 

2552 541/4 - - 555/21 552/7 544/4 455/4 

2551 447/2 242/4 - 425/24 125/24 525/4 212/4 

2552 544/4 147/5 - 452/25 455/22 555/4 245/4 

2554 457/2 155/5 - 252/14 257/25 555/4 127/4 

2555 147/2 457/22 - 755/15 445/15 252/2 252/4 

2555 575/2 511/25 - 554/17 222/15 551/2 175/4 

2557 211/1 477/14 441/4 541/22 542/15 555/2 412/4 

2555 545/1 525/14 442/4 524/24 551/22 424/2 454/4 

2555 255/2 555/15 445/4 275/42 554/25 575/2 572/4 

1444 554/5 725/42 421/4 221/54 415/47 451/1 477/2 

1442 457/5 445/45 415/4 255/44 515/44 155/1 552/4 

1441 112/5 115/55 425/4 525/45 575/42 252/1 525/4 

1442 524/4 555/245 454/4 455/57 274/47 724/1 752/4 

1444 554/5 447/252 474/4 227/75 155/52 255/2 424/2 

1445 422/5 515/125 222/4 547/52 744/57 225/4 551/4 

1445 425/5 222/172 441/4 252/52 454/52 575/4 152/2 

1447 475/5 772/241 - 421/242 114/55 557/5 544/2 

1445 155/24 225/244 - 545/244 571/41 725/7 575/2 

1445 555/7 542/245 - 555/51 571/54 715/24 255/2 

1424 211/5 455/445 554/4 475/212 221/55 455/24 724/2 

1422 424/5 247/457 551/4 412/211 217/52 572/21 512/2 

1421 514/5 545/545 - 221/212 115/52 424/21 575/2 

1422 252/5 455/554 - 454/224 271/54 552/25 277/1 

Source: World Bank (2015), World Development Indicators. 
 

بنیان و های تولیدی دانشگذاری، فقدان روشو این خود معلول ضعف تولید، ضعف سرمایه 

علم محور و وجود بخش نامولد مزاحم تولید است. محصوالت علمی و پژوهشی از کیفیت و عمق الزم 

کتب و مقاالت تولید شده انعکاس تولید علم در کشور نیستند. آموزش عالی برخوردار نیستند. 

ها ضعیف یافته با کیفیت و انضباط آموزشی و پژوهشی همراه نیست. تحقیق و توسعه در بنگاهگسترش
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های علمی نخبگان و عالمان واقعی های علمی طیفی از تالشاست. مدارک و مدارج تحصیلی و رتبه

دهد و این موجب افت گرا را انعکاس میمحتوا و مدرکسند افراد کاسب کار و بیتا شگردهای ناپ

 اعتبار علم و عالمان واقعی در کشور شده است.

ود شکه گفته میهم ریخته است به طوریدهی بسیار نامناسب و بهنظام انگیزشی و پاداش 

 که تنها راه ثروتمند شدن و تأمین تواند با کار و تالش به جایی برسد. باور رایج این استکسی نمی

های زندگی داللی و سوداگری است و این یک باور خطرناک برای سرنوشت توسعه کشور است. هزینه

ای هوجود دولت رانتیر غیرپاسخگو در کنار بخش نامولد مزاحم، ضعف فضای عمومی و ضعف بنیان

ولت و نحوه دخالت آن در اقتصاد هم های دای اساسی در مورد مسئولیتجامعه مدنی و نبود نظریه

 های دیگر اقتصاد ما در این دوره گذار است.از ویژگی

توانست به سرعت گذار اقتصاد کمک کند موجب شده است وجود نفت در اقتصاد هم که می 

نفت  که اقتصاد روز به روز بهبنیه تولیدی ضعیف بماند اما بنیه مصرفی جامعه تقویت شود به طوری

تر شود و اقتصاد کشور در دام بیماری معروف هلندی گرفتار گردد و مصرف و تولید ات وابستهو وارد

کند. اساساً وقتی هر دو به خارج وابسته شوند و این وضعیت، حرکت ما به سوی توسعه را کند می

دادن  رارتواند از دو مسیر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. در یک مسیر قشود مینفت وارد اقتصاد می

هم خوردن تعادل بخش قابل مبادله درآمدهای نفت در بودجه و اختالالت و تأثیرات پولی نفت و به

و غیرقابل مبادله به نفع بخش غیرقابل مبادله موضوعیت دارد و در یک مسیر هم نفت که وارد بودجه 

 مبادله، بخش زیادیشود و بخش غیرقابل شود عامل عمده اختالل در کارکرد پول و نقدینگی میمی

یابد. ما در اقتصاد های نامولد رواج میکند و داللی، سوداگری و فعالیتاز منابع را به خود جذب می

ایم و همه مقدمات با نحوه نگاه و کارکرد خود همه مجاری تأثیرگذاری مثبت نفت را مسدود کرده

هم  اییاست تجاری مشخص و سنجیدهایم. استراتژی و سزایی نفت در اقتصاد را فراهم کردهاختالل

های جایگزینی واردات در گذشته هم در مورد کاالهای مصرفی اجرا شده است نه نداریم. سیاست

شود و قابلیت دسترسی به ارز محدود ثبات میای. لذا وقتی نرخ ارز بیای و سرمایهکاالهای واسطه

شود و توزیع درآمد، رفاه ا زلزله ایجاد میشود، در اقتصاد هم در طرف تولید و هم در طرف تقاضمی

 دهد.جامعه و بافت تولید را تحت تأثیر قرار می

همانطور که قبالً هم اشاره کردیم نظام پولی و مالی کشور و نظام بانکی به طور خاص با  

ای است که گونهای دوره گذار سازگار نیست. سازوکار خلق پول و اعتبار بهمقتضیات توسعه

های نامرتبط با تولید است. این امر موجب بروز دهنده فعالیتهای نامولد و بسطکننده فعالیتتسهیل

اال های تولید را بشود. تورم هم ماهیتی بسیار نامتناسب دارد. هزینهتورم باال و مستمر در اقتصاد می

دهد و به طور میمندی عوامل نامولد را افزایش دهد، بهرهبرد، سهم عوامل مولد را کاهش میمی

انداز شود و بین مازاد کاالیی و پسگذاری میمستمر موجب محدودیت مازاد کاالیی برای سرمایه
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فیت شود و ظرکند. این امر موجب محدودیت بیشتر تولید میانداز پولی شکاف ایجاد میواقعی و پس

بدتر شدن توزیع درآمد و دهد که این امر بالطبع به بیکاری مستمر و گذاری را کاهش میسرمایه

 ضعف مستمر بنیه تولیدی منتج خواهد شد.

عملکرد نظام بانکی نیز غیرشفاف است و بانک مرکزی هم استقالل الزم را ندارد. بخش منفعل  

ها همه کار را پذیر است و اینمالحظه است. سرعت گردش پول بسیار انعطافپول در اقتصاد قابل

گذاری تورم و ایجاد رونق تولید در اقتصاد مشکل کرده پولی برای هدف هایبرای استفاده از سیاست

 است. 

روز در حال افزایش است. های شبه دولتی در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و روزبهحضور بخش 

های تجاری و فعالیت سوداگرانه حضور آنها در ساخت و ساز تجاری و تجارت خارجی و احداث برج

های دهند و به خاطر نگرشپایدار غیرشومپیتری ائتالف غالب را به خوبی نشان می دارند و تداوم رانت

خت س ،آمیز از این مرحله تاریخیمدت، زمینه را برای گذار موفقیتسودجویانه، رانتی و ماهیتاً کوتاه

کنند. حضور آنان در اقتصاد زمینه گسترش عدم شفافیت، قاچاق و فساد و تداوم آن را تشدید می

 شود.های نامولد منجر میکند که در مجموع به تنزل جایگاه بخش مولد نسبت به فعالیتیم

مندی عوامل نامولد از درآمد کل وضعیت توزیع درآمد هم به لحاظ تابعی مناسب نیست، بهره 

ن یابد و ایمندی کارگران و کارآفرینان و صاحبان سرمایه کاهش میبه روز افزایش یافته و بهره روز

ترین خودروها توسط عوامل نامولد وارد و استفاده قیمتواگرایی در توزیع درآمد باعث شده که گران

که تولید خودروی شود اما عامّه مردم توان خرید خودروهای داخلی را هم نداشته باشند به طوری

ر ن، لوستهای لوکس تهراداخلی با کمبود تقاضا از جانب مردم مواجه شده است. در بعضی فروشگاه

هزار تومان به  244شود اما سازمان بهزیستی برای دادن دو میلیارد تومانی و بیشتر فروخته می

 های فقیر صاحب فرزند معلول محدودیت دارد.خانواده

وری و روش ها نیز مناسب نیست. خدمات با وجود عدم رخداد انقالب بهرهجایگاه نسبی بخش 

کیفیت است. بسیاری از خدمات نه تنها زاییده تولید یا مکمل و بی علمی تولید انبوه، بسیار گسترده

آن نیستند بلکه مزاحم آن نیز هستند. بخش صنعت با وجود ایجاد صنایع فراوان از روش و مناسبات 

افزاری صنعت به فراموشی سپرده شده است، لذا صنایع ما به های نرممند نیست، جنبهصنعتی بهره

افزاری آالت، از استقالل و دانش فنی بومی و نیازهای نرمها و ماشینکارخانه ای ازعنوان مجموعه

مند نیستند. به عبارت دیگر ما صنعت زیاد داریم اما به مفهوم واقعی کلمه صنعتی نیستیم. بخش بهره

های حاصلخیز از دانش فنی به طور محدود استفاده کشاورزی با وجود تنوع اقلیمی و وجود زمین

ی و محیطوری عوامل تولید و آب بسیار پایین است، الگوهای کشت با نیازهای زیستد. بهرهکنمی

های مقیاس به خاطر سطح کوچک مزارع استفاده ای سازگار نیست، از صرفهمحدودیت منابع منطقه

 شود. توزیع محصوالت کشاورزی بسیار نامناسب و در بعضی موارد ظالمانه است.نمی
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ر مورد توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی وجود ندارد لذا روزبه روز دیدگاه مشخصی د 

نشینی و به زیان ده و روستا در حال تغییر است و تعادل شهر و روستا به نفع شهرنشینی و حاشیه

کند. این روند مهاجرت نامتعادل تنها به مشکالت اقتصاد افزوده و تحقق رشد و توسعه را پیچیده می

یافته کنونی کامالً متفاوت از روستا به شهر در کشور ما با روند آن در کشورهای توسعه روند مهاجرت

ل در وری عوامهای فنی نوین تولید، ضمن افزایش بهرهاست. در آنجا پیشرفت فنی و استفاده از روش

شد که در های صنعتی شهری میشد و جذب بخشبخش کشاورزی، نیروی کار از این بخش آزاد می

ل پیشرفت و گسترش بود. توجه به عمران و توسعه روستاها و صنایع مکمل کشاورزی در بخش حا

کرد. اما در ایران به خاطر ضعف بنیه روستایی، تعادل مناسب جمعیت شهر و روستا را تنظیم می

تولید علمی کشاورزی، نامناسب بودن شبکه توزیع و نبود صنایع تکمیلی و پایین بودن بازدهی و 

کنند از روستاها به شهرها یا حومه آنها مهاجرت کنند و با وجود وری این بخش، همه تالش میبهره

محدودیت بازار کار در شهر و حومه مستقر شوند و به پویایی و پیچیدگی مقوله بیکاری بیفزایند و 

 های اجتماعی شوند.تعادل شهر و روستا را به هم بریزند و حتی موجب گسترش آسیب
 (. آمار جمعیت شهرنشین و روستایی و مهاجرت1-7)جدول 

 سال
جمعیت 
 شهری

 )میلیون نفر(

میزان 
 شهرنشینی

 )درصد(

جمعیت 
روستایی 

 )میلیون نفر(

میزان 
 روستانشینی

 )درصد(

 آمار مهاجرت

 (میلیون نفر)

2225 552/5 4/22 442/22 5/55 
میلیون نفر که طی  455/5از مجموع 

محل ، 2254تا  2255های سال
اند محل اقامت خود را تغییر داده

درصد آنها نقاط  5/75اقامت قبلی 
درصد آنها نقاط  2/12شهری و 

 روستایی بوده است.

2245 754/5 5/27 554/25 2/51 

2255 555/25 47 554/27 52 

2255 544/15 2/54 544/11 7/45 

2275 525/25 2/52 125/12 7/25 

2255 155/45 5/55 125/11 5/22 

2254 547/52 4/72 447/12 5/15 

 7310تا  7331منبع: مرکز آمار ایران، سری زمانی جمعیت و میزان شهرنشینی طی دوره 

 .7310های داخلی کشور در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (، مهاجرت7313مرکز آمار ایران )

 

های نهادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. امتیاز ایران شاخصهمچنین اقتصاد ایران به لحاظ  

از ده بوده است. این شاخص  4/4حدود  1421المللی حقوق مالکیت در سال های بیناز منظر شاخص

از سه نماگر حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت فیزیکی و محیط حقوقی و سیاسی تشکیل شده 

و در محیط حقوقی  242، در حقوق مالکیت فیزیکی 247نوی رتبه ایران در حقوق مالکیت مع .است

باشد. نکته قابل ذکر این است که محیط حقوقی و سیاسی به وضعیت استقالل می 247و سیاسی 

قضایی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد اشاره دارد. حقوق مالکیت فیزیکی به حمایت از 

ه برسی به وام اشاره دارد و باالخره حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت اموال و دست

 رایت اشاره دارد.حمایت از مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و ممانعت از سرقت ادبی و کپی



 17اول؛ تبیین وضعیت موجود اقتصاد ایران     فصل 

 

 

 المللی حقوق مالکیت(. وضعیت ایران در شاخص بین1-7نمودار )

 
، گروه «1071المللی حقوق مالکیت شاخص بینجایگاه ایران در »(، 7317های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 .71717مطالعات کسب و کار، شماره 

 

این جایگاه نهادی برای دوره گذار موفق و سریع مناسب نیست و واقعاً باید برای آن تدبیری  

 اتخاذ شود. وضعیت شاخص فساد در اقتصاد کشور نیز مطلوب نیست.
 ( شاخص ادراک فساد1-7جدول )

 نام کشور 1424رتبه در سال  1424نمره در سال  1422نمره در سال 

 دانمارک 2 51 52

 نیوزیلند 1 52 52

 فنالند 2 55 55

 سوئد 4 57 55

 نروژ 5 55 55

 سوئیس 5 55 55

 سنگاپور 7 54 55

 هلند 5 52 52

 لوکزامبورگ 5 51 54

 کانادا 24 52 52

 ایران 225 17 14

Source: Transparency International Organization (2014), Corruption Perceptions Index. 
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آمیز ساختاری توان اصالحات موفقیتشود با این وضعیت نهادی نمیهمانطور که مالحظه می 

انجام داد و گذر موفق از مرحله گذار تاریخی تقریباً ناممکن است. طبق گزارش بانک جهانی، شاخص 

 یران هم حکایت از جایگاه نامطلوب اقتصاد کشور دارد.سهولت کسب و کار در ا
 

 های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کارکشور در شاخص 781(. رتبه ایران در میان 6-7جدول )

 سال

شاخ

ص 

انجام 

کسب 

 و کار

)رتبه 

 کلی(

شروع 

کس

ب و 

 کار

کسب 

مجوزها

ی 

ساخت و 

 ساز

دسترس

ی به 

انرژی 

الکتریک

 ی

ثبت 

مالکی

 ت

دریاف

ت 

 اعتبار

حمایت از 

گذاراسرمایه

 ن

پرداخ

ت 

 مالیات

تجارت 

خارج

 ی

اجرای 

قرارداده

 ا

حل و فصل 

ورشکستگ

 ی

تعداد 

کشوره

 ا

142

2 
244 42 251 --- 255 55 255 225 222 45 227 252 

142

1 
244 54 255 254 255 57 257 215 225 54 215 252 

142

2 
245 57 255 252 255 52 254 215 242 52 215 255 

وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، »(، 7317های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 .71610، گروه مطالعات کسب و کار، شماره «1073
 

شود وضعیت فضای کسب و کار در ایران نسبت به ( مالحظه می5-2همانطور که از جداول ) 

این در حالی است که در محاسبه شاخص وضعیت کسب جهان و کشورهای منطقه مطلوب نیست. 

های بخش نامولد را هم منظور کرد. زیرا تورم نامتناسب باال و و کار در ایران باید تورم باال و بازدهی

های نامولد منتقل های مولد به بخشهای باالی بخش نامولد، منابع را از بخشمستمر و بازدهی

های غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی نیز باالست. لذا استمرار یتکند. از این گذشته سهم فعالمی

ریزی شده برای گذر موفق از مرحله تاریخی توسعه، مانعی گسترش این بخش برای هر اقتصاد برنامه

 شود و باید برای آن فکری کرد.جدی محسوب می

ولد در اختیار بخش نام ترای است که منابع روز به روز آسانکار نظام پولی و مالی کشور به گونه 

 ( نگاه کنید.(2-2شود. )به نمودار )تر میگیرد و دسترسی بخش مولد به آن روز به روز سختقرار می
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 های اقتصادی از تسهیالت بانکی (. روند تغییرات سهم بخش3-7نمودار )

 

 منبع: محاسبات بر اساس آمارهای بانک مرکزی   

 

 . مشکل عدم تناسب7-1

ها، نشانه کارکرد ها و بخشها در فعالیتتوازن و تناسب میان تغییر و رشد متغیرها و سهماساساً 

نسبتاً خوب اقتصاد است مگر در یک دوره کوتاه گذار اصالحات قیمتی که در آن برای بهبود تخصیص 

واهد خ کنند. بنابراین تغییر آن با تغییر متغیرهای دیگر متفاوترا تصحیح می هامنابع بعضی قیمت

های ها نسبت به بخشها و رشد نامتناسب آنافزایش نامتناسب قیمت بعضی از بخشاگر بود. اما 

دیگر با بدتر شدن تخصیص منابع متناظر باشد معضلی است که تشدید و تداوم آن نشانه کارکردهای 

های ب شاخص(، عدم تناس5-2( و )4-2سوء در اقتصاد است و باید برای آن فکری شود. نمودارهای )

اند. همچنین های مختلف اقتصاد را به تصویر کشیدههای بخشقیمت بخشی و افزایش قیمت

های مختلف را ارائه داده ( افزایش نامتناسب تولیدهای بخشی و فعالیت7-2( و )5-2نمودارهای )

 است.
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 کننده بخشهای اقتصادی کشور(. روند شاخص ضمنی تعدیل1-7نمودار )

 
 های بانک مرکزیجزیه و تحلیل بر اساس دادهمنبع: ت 

 
 های اقتصادی در دو دهه اخیر(. روند رشد بهای زمین، مسکن و شاخص1-7نمودار )

 
 های بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانمنبع: تجزیه و تحلیل بر اساس داده  
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 ایرانهای صنعت، کشاورزی و ساختمان در (. روند تولید ناخالص بخش6-7نمودار )

 
 های بانک مرکزیمنبع: تجزیه و تحلیل بر اساس داده 

 

 (7378-10افزوده( بخشهای اقتصادی )دوره (. روند تغییرات درآمد )ارزش7-7نمودار )

 
 های بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانمنبع: تجزیه و تحلیل بر اساس داده 
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ها چه در حوزه های بخشی و فعالیتتناسبشود، عدم همانطور که از این نمودارها مالحظه می 

ها و چه در حوزه کارکردها بسیار شدید است و تشدید آنها در جهت بدتر شدن تخصیص منابع، قیمت

های مولد است. جلو افتادن بیش از حد تناسب قیمت، های نامولد و تضعیف فعالیتتقویت فعالیت

کند و چون توزیع ای دیگر را محدود و راکد میهها مسلماً ابتدا بخشدرآمد و سهم بعضی از بخش

ها را محدود ساخته و خود آنها دهد تقاضای آینده خود این بخشدرآمد را هم تحت تأثیر قرار می

روند. اساساً دوره گذار تاریخی باید با بهبود مستمر فضای کسب و نیز با چند وقفه در رکود فرو می

نبود فساد، ارتقای حقوق مالکیت و خشکاندن قاچاق و  کار، محدود شدن و تضعیف فساد و حتی

شود و عدم صورت دوره گذار طوالنی میهای غیررسمی همراه باشد. در غیر اینمحدود شدن فعالیت

ند کنها به جای حالت موقت، جنبه دائمی پیدا میثباتیها و بیها، روزمرگیهم ریختگیها، بهتعادل

سازد. همانطور که از آمار و اطالعات مربوط به وضعیت قریباً ناممکن میو این، رسیدن به توسعه را ت

 های مذکور مالحظه شد وضعیت ما در همه این موارد نامطلوب است.شاخص

نکته بسیار مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از مسائل اقتصاد ایران و  

طوالنی شدن و پیچیده شدنِ شرایطِ دوره گذار، ماهیت ها و موانع به خاطر بسیاری از عدم تعادل

ا اند. لذاند و به وضعیت نهادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور گره خوردهتاریخی پیدا کرده

رفًا های صگذاری اقتصادی آن هم از نوع سیاستتوان صرفاً با سیاستمسائل و موانع تاریخی را نمی

های ماهیتاً تاریخی برخورد مقطعی و سیاستی قیمتی انجام پدیدهقیمتی رفع و رجوع کرد. اگر با 

های توسعه مرتکب کند و این خبط فاحشی است که ما در برنامهشود مطمئناً شرایط را بدتر می

های کلیدی، تورم و بیکاری مزمن را خواهیم با شوک درمانی و صرف رها کردن قیمتایم و میشده

چاق و پولشویی مبارزه کنیم. از فرار مغزها جلوگیری کنیم. حقوق مالکیت با فساد و قا و مرتفع کنیم

را ارتقا دهیم و فضای کسب و کار را بهبود بخشیم. در اقتصاد حتی موضوعاتی مثل تورم، بیکاری، 

سیاسی،  هایکنند و با زمینهثباتی نقدینگی و رکود وقتی ماندگار شوند ماهیت تاریخی پیدا میبی

شود چه رسد به موضوعاتی مانند نهادها و فضای کسب رهنگیِ موضوع در هم آمیخته میاجتماعی و ف

 و کار و فساد.

شناختی و سیاستی دست برداشت و فضای ذهنی و بنابراین باید از این اشتباه فاحش روش 

مام تکه نام توسعه را با خود دارند با های توسعه ما با وجودیگذاری را تصحیح کرد. برنامهسیاست

های تاریخی اقتصادی، برخورد سیاستی داشته و برای بسیاری از آنها سیاست قیمتی ارائه پدیده

تی اند و حها هم افزودهاند بلکه به مشکالت و پیچیدگیاند و لذا نه تنها به اهداف خود نرسیدهکرده

ه ی اقتصاد در صحنپذیراند. به عنوان مثال رقابتهای نسبی هم شدهموجب اختالالت بیشتر قیمت

الملل ارتقاء نیافته است. البته ممکن است گفته شود به هر حال برای حل معضالت تاریخی تجارت بین

و موانع پیش راه، آیا نباید از سیاست اقتصادی استفاده کرد؟ مسلماً برای مواجهه با موانع و عدم 
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 مدت )اما با نگاهل باید اقدامات کوتاهمدت عبور کرد و در عمهای بلندمدت باید از مسیر کوتاهتعادل

های بلندمدت( انجام داد اما جدول راهکار، ماهیت تاریخی بلندمدت دارد که در ظرف زمان و در دوره

های سازگار اقتصادی را نیز شامل مدت در کنار اقدامات اجتماعی، نهادی و فرهنگی، سیاستکوتاه

نهادی ما برای فراهم کردن بستر و محیط مناسب  شود. در این صورت چه بسا برای اصالحاتمی

 رو اقدامات ساختاری و نهادی اتخاذ کنیم.های مناسب اقتصادی و دنبالهمجبور باشیم سیاست

ایم اما چون که صنعتی نشدهزیست در کشور وضعیت خوبی ندارد. با وجودیاقتصاد محیط 

اند. ریم. شهرهای بزرگ بسیار آلودهمحیطی آن را داصاحب صنعت هستیم همه آثار منفی زیست

های آلوده در حاشیه ها را آلوده کرده است. آبیاری با آبها، رودخانهها و حتی فاضالبپساب کارخانه

ها به طور مستمر در جریان است. سموم دفع آفات شهرها رایج است. تخریب باغات، مزارع و جنگل

ده کرده و بهداشت محصوالت را ناامن کرده است. در نباتی و کودهای شیمیایی، مزارع کشور را آلو

اعتنایی به محیط شود. بیمحیطی منظور نمیهای کوچک و بزرگ، مالحظات زیستطراحی پروژه

ها رها ها و جادهها، جنگلها، بیابانها در حاشیه رودخانهزیست در رفتار همه مشهود است. زباله

گیری عوامل محیطی اقدامات اقتصادی در مدل تصمیمستهای زیشود. محصوالت منفی و هزینهمی

هایِ رفاهی توسعه، مشکالت یافتن به شاخصکه بدون دستاقتصادی درونی نشده است به طوری

شود و این خود کار ما را برای دستیابی به توسعه محیطی از مشکالت خطرناک ما محسوب میزیست

های های گذار با پدیدهی گویای آن است که وقتی در دورهها به خوبکند و اینپایدار بسیار سخت می

که ماهیت تاریخی، اجتماعی دارند صرفاً برخورد قیمتی و سیاستی  یتاریخی و معضالت و موانع

شود، در آن صورت های دیگر موضوعات رها و یا به فراموشی سپرده میگیرد و همه جنبهصورت می

عه محیطی جامیابد و امنیت غذایی، اخالقی، اقتصادی و زیستمیهای فوق به جای ارتقاء، تنزل جنبه

 شود.دار میسست و خدشه

رد ریزی کرفت از دوره گذار باید با استفاده از یک نظام اطالعات و آمار کارآمد برنامهبرای برون 

 ت. درهای مناسب اعمال نمود اما نظام اطالعات و آمار اقتصادی اجتماعی بسیار ضعیف اسو سیاست

ها و وضعیت و مراحل ها، جریان درآمدی ثروت و سرمایهمورد بازدهی بسیاری از فعالیت

ها، اطالعات مناسب وجود ندارد، اطالعات مربوط به قیمت تمام شده محصوالت به طور افزودهارزش

اچیز عام و کاالهای عمومی به طور خاص که برای اجرای بودجه عملیاتی الزم است بسیار محدود و ن

شود. اسناد مالکیت های ملی، اجزاء و مصارف درآمد کل محاسبه نمیاست. در طرف درآمد حساب

گیر نیست. ثبت هوشمند برقرار نیست لذا اطالعات معامالت زمین و مسکن زمین و ساختمان همه

ایجاد ها بسیار کم است. متأسفانه دولت و حاکمیت از بسیار محدود است. اطالعات در مورد دارایی

کند. مردم هم از دادن اطالعات خصوصاً در مورد نظام اطالعات و آمار فراگیر و شفاف استقبال نمی

آوری شده موجود هم دقیق نیست. لذا با توجه ها و درآمد خود اباء دارند، اطالعات و آمار جمعدارایی



 31اول؛ تبیین وضعیت موجود اقتصاد ایران     فصل 

 

 

گذار تاریخی قرار دارد و مدام که اقتصاد ما در دوره به این وضعیت آمار و اطالعات و با توجه به این

اند ها مواجه است و بسیاری از موضوعات اقتصادی ماهیت تاریخی پیدا کردهثباتیها و بیبا عدم تعادل

ادی های اقتصزا، تعاملی و سازگار نیست، قابلیت اعتماد مدلهای اقتصادی درونو ارتباط میان بخش

 موجود و نتایج آن هم جای تردید دارد.

شود این است که وقتی ما در دوره گذار تاریخی توسعه خود قرار ی که در اینجا مطرح میسوأل 

های ثباتیها و بیهاست که قصد جامعه توسعه یافته را داریم اما روزبه روز عدم تعادلداریم و سال

 اگونه است که در سطور و صفحات قبلی گفته شد، آیکنیم و وضعیت ما اینبیشتری را تجربه می

آمیز این دوره وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که ای برای طی کردن موفقیتانداز امیدوار کنندهچشم

های ها، اگر نگاه خود را تصحیح کنیم و با ایدهو عدم تعادل هابا وجود انباشت مشکالت و پیچیدگی

ماعی، سترهای نهادی اجتریزی کنیم و بژرف موقعیت تاریخی اقتصاد را بشناسیم و بر اساس آن برنامه

سیاسی و فرهنگی را مورد توجه قرار دهیم و به طور کلی رویه خود را تغییر دهیم با توجه به وجود 

کامالً  های فراوان آنها، دستیابی به توسعهمنابع بالقوه و بالفعل، نیروی انسانی تحصیل کرده و قابلیت

 پذیر است.امکان
 

 بندیجمع

ابتدایی به عنوان تبیین وضع موجود ارائه کردیم این بود که مشخص کردیم ما نه آنچه در این فصل 

یافته مدرن و زمانی طوالنی است که در دوره گذار و تحول جامعه سنتی هستیم و نه جامعه توسعه

ه کها مواجهیم. لذا تأکید کردیم ریختگیها و بهمثباتیها، بیقرار داریم، بنابراین مدام با عدم تعادل

ریزی کرد که این دوره اقتضائات خاص خودش را دارد و باید جامعه و اقتصاد را طوری اداره و برنامه

ایم. لذا عدم آمیز طی شود اما ما اقتضائات فوق را مورد توجه قرار ندادهاین دوره سریع و موفقیت

و به خاطر عدم درک  اجتماعی به خاطر طوالنی شدن این دوره-ها و موانع و مشکالت اقتصادیتعادل

اند و ما صرفاً برای اصالح آنها اجتماعی پیدا کرده-صحیح سیاستگذاران از شرایط، ماهیت تاریخی

که به جای ارتقاء شرایط و رفع موانع، شرایط بدتر و ایم به طوریسیاست اقتصادی صرف اعمال کرده

 ها و تصحیحای جز اصالح نگرشرهرفت از این گذار حساس چاتر شده است. برای برونموانع پیچیده

ریزی و سیاستگذاری سازگار با اقتضائات این دوره نداریم. لذا با های مواجهه با مسائل و برنامهروش

توصیف مختصری که از وضع موجود ارائه دادیم در فصول بعدی بعضی از موضوعات مهم اقتصاد ایران 

ختلف آنها را بررسی و تبیین کنیم و در پایان هر های مکنیم جنبهرا ارائه خواهیم کرد و سعی می

 فصل راهکار الزم برای اصالح وضعیت مرتبط ارائه دهیم.
 


