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پنج دهه فراز و فرود تولید
بررسی علل رشد پایین و بیثبات اقتصاد ایران
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1
انقالبی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق ،افزایش سریع جمعیت ،سیر نزولی تولید سرانه
حمید زمان زاده
را تشدید نموده است ،به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود  50درصدی ،از  7/2میلیون
ریال در سال  ،55به  3/5میلیون ریال در پایان سال  1367میرسد .اما از سال  ،1368با توجه
عملکرد تولید و نرخ رشد اقتصاد ایران
میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد اقتصادی است ،چرا که
به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه  70و  ،80روند صعودی تولید سرانه
آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال  1372تا سال  )1374که با کاهش مواجه بود،
این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیتهای تولیدی آن را نشان میدهد .تولید ناخالص
تا پایان سال  1390ادامه یافت ،به طوری که تولید سرانه از  3/5میلیون ریال در سال ،1367
داخلی ،بنا به تعریف ،ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور
به حدود  7/5میلیون ریال در سال  1390رسیده است .نکته جالب این است که میزان تولید
تولید میشود .البته باید توجه داشت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور ،صرفاً به
سرانه تازه در سال  1389از نقطه اوج خود در سال  1355عبور کرده است.
واسطه تولید ناخالص داخلی تعیین نمیشود ،بلکه شاخص بهتر ،تولید ناخالص داخلی سرانه
در کن��ار می��زان تولید ناخالص داخلی ،نرخ رش��د اقتصادی ،از مهمترین ش��اخصهای
اس��ت که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان میدهد .در واقع رفاه مردم
عملکردی اقتصاد کالن است .در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه ،بیانگر میزان رفاه است،
یک کشور متاثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص
نرخ رشد اقتصادی ،سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود
داخلی سرانه منعکس میشود .روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران
یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان میدهد .نرخ رشد اقتصاد ایران ،در این دوره
طی پنج دهه گذشته از سال  1340تا سال  1390در نمودار  1نشان داده شده است .تولید
ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده است .از سال
تاریخی افت و خیزهای بس��یار زیادی را تجربه کرده است .روند تاریخی نرخ رشد اقتصادی
 1340ت��ا پایان س��ال  ،1355تولید ناخالص داخلی ایران در ی��ک روند صعودی از  52هزار
ایران در نمودار  2نشان داده شده است .از سال  1340تا سال  ،1355اقتصاد ایران نرخهای
رشد اقتصادی باالیی را تجربه کرده است .در این دوره ،نرخ رشد اقتصادی بین  5تا  17درصد
میلیارد ریال به  242هزار میلیارد ریال (به قیمتهای ثابت سال  )1376رسیده است .در واقع
در نوسان بوده است .در مجموع در این دوره  15ساله ،میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود
اندازه اقتصاد ایران طی این دوره  15ساله 4/7 ،برابر شده است .با آغاز سال  ،1356روند تولید
معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز مینماید .شرایط نزولی تولید با توجه به بیثباتی دوره
 10/5درصد بوده است ،که نرخ رشد بسیار مناسبی است .با آغاز شرایط انقالبی در سال 1356
و پس از آن آغاز جنگ ،نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش مییابد و به جز سالهای 62 ،61
انقالب و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق ،ادامه مییابد ،به نحوی که تولید با کاهش 30
و  ،64نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ منفی بوده است .میانگین نرخ رشد اقتصادی در این
درصدی ،از  242هزار میلیارد ریال در سال  55به  170هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360
دوره  -2/1درصد در سال بوده است .در دوران پس از جنگ نیز ،نرخ رشد اقتصادی بسیار پر
میرسد .پس از آن ،با وجود افزایش تولید در سالهای  61و  ،62روند نزولی تا سال ( 67سال
نوسان ظاهر شده و از  -2/5درصد تا  16درصد را تجربه نموده است ،اما میانگین نرخ رشد
پایان جنگ) ادامه مییابد .اما از سال  1368روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک
دوره سه ساله (از سال  72تا سال  )74که افزایش تولید متوقف میشود ،روند صعودی تولید
اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال  5/2 ،1390درصد بوده است.
تا پایان سال  90ادامه یافته است .به طوری که تولید از  180هزار میلیارد ریال در سال ،67
بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه آن با
به  570هزار میلیارد ریال در سال  1390رسیده است .در واقع اندازه اقتصاد ایران طی دوره
س��ایر کشورها ،بیانگر معضالت مهمی در اقتصاد ایران است .معضل اول ،پایین بودن تولید
س��رانه ایران با توجه به ظرفیتهای بالقوه کش��ور است که نش��اندهنده سطح پایین رفاه
 23ساله پس از جنگ 3/1 ،برابر شده است.
اقتصادی مردم در ایران است .معضل دوم این است که عالوه بر پایین بودن سطح تولید ،نرخ
اما بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه ،واقعیات بیشتری را نمایان میسازد .تولید سرانه
رش��د تولید و به تبع آن سرعت افزایش رفاه اقتصادی نیز چندان مناسب نیست .در نهایت
نسبت به تولید کل ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای بیشتری را تجربه نموده است.
از سال  1340تا پایان سال  ،1355تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از  2/3میلیون
معضل سوم این است که نرخ رشد اقتصادی بسیار بیثبات و پرنوسان است .البته باید توجه
داشت که پایین بودن تولید سرانه ایران در شرایط فعلی ،عمدتاً به دلیل پایین بودن نرخ رشد
ریال به  7/2میلیون ریال در سال (به قیمتهای ثابت سال  )1376رسیده است .در واقع تولید
اقتصادی در دهههای گذش��ته بهخصوص دهه 60که عمدتاً نرخ رشد اقتصادی منفی بوده،
سرانه ایرانیها طی  15سال 3/1 ،برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ایرانها
رخ داده است .در واقع اگر اقتصاد ایران در یک دوره زمانی نسبت بلندمدت (یک تا دو دهه)
در این دوره حکایت دارد .با آغاز شرایط انقالبی در سال  ،1356روند تولید سرانه نیز معکوس
نرخ رشد اقتصادی باال و پایداری را تجربه نماید ،آنگاه تولید سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی
شده و سیر نزولی خود را آغاز مینماید .عالوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بیثباتی دوره
به اندازه قابل توجهی افزایش خواهد یافت .اما چرا تولید در
نمودار  :1تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمتهای ثابت سال )1376
اقتصاد کشور برای دورهای میانمدت یا بلندمدت ،به صورت
باثبات و پایدار ،رشد نکرده است؟
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منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دالیل رشد اقتصادی پایین و بیثبات در ایران

محدودیتهای گسترده و عدم شکل گیری اقتصاد رقابتی

از آنج��ا که رقابت عامل اصلی کارایی اقتصادی اس��ت،
محدود نمودن آن ،عامل ناکارایی سیس��تم اقتصادی است.
محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی ،بخش مهمی از
منابع و کارآفرینان اقتصادی در بازار و دولت را از فعالیتهای
مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن
کیک اقتصادی (تولید) ،درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع
تسهیم کیک اقتصادی موجود مینماید .نتیجه این امر ،عدم
کارایی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد
اقتصادی باال و در یک کالم ،رفاه و توس��عه اقتصادی است
(زمانزاده و الحسینی .)1391 ،وجود سیستم رقابت محدود
که در محدود کردن عرصههای رقابتی در بازار نمود مییابد،

تاریخ شفاهی تولید پرونـــده
درآمدهای نفتی تامین مالی گردد ،میتوان انتظار داشت که اثرات برونرانی مخارج دولت بر
مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر
مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.
در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت
مخارج دولت بر تولید اس��ت .اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژههای عمومی که
دارای بازدهی مناس��ب هس��تند به اجرای پروژههایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن
هس��ت ،تخصیص یابد ،میتوان انتظار داشت ،به دلیل کارایی کمتر بخش دولتی نسبت به
بخش خصوصی ،افزایش مخارج دولت ،اثر منفی بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت داشته
باشد .بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن ،اثر خالص مخارج
دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین میکند .در اقتصاد ایران ،بخش عمدهای
از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی میشود ،بنابراین میتوان انتظار داشت که
اثرات برونرانی مخارج دولت در ایران محدود باشد .اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت
در اقتصاد ایران چندان کارا نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخشها و پروژههایی صرف کرده
که یا بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده و یا این پروژهها ،پروژههایی پرخرج و کم فایده
برای کشور بودهاند .این تخصیص ناکارای مخارج دولت ،کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت
کاهش داده است .بنابراین ،از آنجایی که این دو اثر یکدیگر را خنثی مینمایند ،میتوان انتظار
داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما در افق زمانی کوتاهمدت ،نوس��انات مخارج دولت از اهمیت باالیی برای تولید و رش��د
اقتصادی برخوردار است .از آنجا که مخارج دولت یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد
اس��ت ،بنابراین روشن اس��ت که بیثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای
کل ،به بیثباتی تولید و رش��د اقتصادی در کوتاهمدت میانجامد .هنگامی که مخارج دولت
افزایش مییابد ،ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم ،تولید و رشد اقتصادی
به صورت موقتی افزایش مییابد ،اما در دورههای بعد به مرور اثرات برونرانی مخارج دولت
بر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی میشود .البته همان
طور که ذکر ش��د ،نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیینکنندهای بر شدت اثر برونرانی
خواهد داش��ت .در مقابل ،کاهش مخارج دولت ،ابتدا از طریق کاهش تقاضا ،تولید و رش��د
اقتصادی را کاهش خواهد داد ،اما در ادامه با افزایش سرمایهگذاری و مصرف بخش خصوصی،
کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد .در طول دهههای اخیر مخارج دولت از بیثباتی
و نوسانات بسیار باالیی برخوردار بوده است .بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ
تجربی چنین رابطهای را تأیید میکند و نشان میدهد که بیثباتی مالی دولت یکی از عوامل
اصلی بیثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است (زمان
زاده و الحسینی.)1391 ،

به خوبی در اقتصاد امروز ایران هویدا است .برای نمونه ،حاکمیت سیستم اقتصادی مبتنی
بر رقابت محدود در اقتصاد ایران ،به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی اقتصادی و
سهولت کسب و کار نمود یافته است .بر اساس گزارش سال  2011شاخص آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج ،ایران با کسب امتیاز  42/1از  100و رتبه  171در میان  183کشور جهان ،از
درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است .بر اساس گزارش سال  2010شاخص
سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی ،ایران در رتبه  129در میان  138کشور جهان قرار
داشته است .در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در این شاخصها و مقایسه آن با دیگر کشورهای
جهان به خصوص کشورهای توسعهیافته ،به نوعی بیانگر حاکمیت سیستم رقابت محدود در
اقتصاد ایران است.
ممکن اس��ت این سوال مطرح شود که آیا کش��ورهایی که دارای نمرات آزادی اقتصادی
بهتری هستند ،عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به دیگر کشورها بهخصوص در زمینه رشد
و توس��عه اقتصادی دارند یا خیر؟ تحقیقات تجربی بس��یاری در مورد رابطه شاخص آزادی
اقتصادی با شاخصهای گوناگون توسعه اقتصادی مانند درآمد باال و رشد اقتصادی صورت
پذیرفته است .اگرچه بحثهای نظری درباره چگونگی ماهیت این ارتباطات وجود دارد ،نتایج
تجربی نیز به خوبی رابطهای مثبت میان شاخص آزادی اقتصادی با شاخصهای اقتصادی
مذکور را نش��ان میدهند .امروزه با وجود تجارب بس��یار در این خصوص ،کمتر تردیدی در
اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد .به عبارت
دیگ��ر ،روز به روز تفاوتهای بزرگتری میان اس��تانداردهای زندگی مردم در نظامهایی که
آزادی اقتصادی بیش��تری دارند ،در مقایس��ه با نظامهایی که از آزادی کمتری برخوردارند،
آش��کار شده است .این تفاوتها نه در کش��ورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی و
اقلیمی و  ...بلکه حتی در منطقههای همسان و مشابه به خوبی دیده شده است .برای مثال
میتوان به کرهشمالی در مقابل کرهجنوبی ،آلمانشرقی در برابر آلمانغربی ،استونی در برابر
فنالند و زندگی کوباییها در میامی در مقابل زندگی کوباییها در کوبا اشاره کرد .در هر یک
از این موارد ،مردمی که در اقتصادهایی آزادتر زندگی میکنند ،در مقایسه با همتایان خود
در اقتصادهایی مشابه که صرفاً آزادیهای کمتری دارند ،تقریباً از هر نظر از وضعیت بهتری
برخوردارند.
اثرات مخرب درآمدهای نفتی
اثرات درآمد نفت را میتوان به لحاظ نظری به اثرات ساختاری و عملکردی تفکیک نمود.
اثر ساختاری درآمد نفت ،در حاکمیت دولت رانتی نمود مییابد .دولت رانتی ،دولتی است که
عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانتی برونزا ،مانند درآمدهای نفتی تامین مالی
مینماید .ساختار و سیستم چنین دولت رانتی از مسیرهای متفاوت تاثیرات منفی بر تولید و
نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت باقی میگذارد .از سوی دیگر ،وجود رانت نفتی سبب پایدار
شدن دولت رانتی شده و امکان حرکت به سمت سیستم رقابت محدود را کاهش میدهد.
درآمد نفت عالوه بر اثراتی ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد ،اثرات
قابل توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاهمدت نیز باقی میگذارد .در مجموع میتوان اثرات
کوتاهمدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم
نمود .درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کاالهای سرمایهای و
واسطهای میتوانند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی داشته باشند .اما در مقابل از طریق
افزایش واردات کاالهای مصرفی ،میتوانند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را
کاهش دهند .به هر حال خالص اثر درآمدهای نفتی بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاهمدت
چندان روش��ن نیست .عالوه بر این درآمدهای نفتی منبع
عمده بیثباتیهای رشد اقتصادی در ایران بوده است.
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اثرات مخرب مخارج باال و بیثبات دولت
اث��ر مخارج دولت بر تولید و رش��د اقتصادی را میتوان
در دو افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررس��ی قرار
داد .در بلندمدت نح��وه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و
رش��د اقتصادی ،متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از
یک ط��رف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر اس��ت .اگر
مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه
و استقراض از بانک مرکزی تامین مالی گردد ،انتظار میرود
اث��رات برونرانی مخارج دولت بر مصرف و س��رمایهگذاری
بخ��ش خصوصی موجب ش��ود ت��ا اثرات مثب��ت افزایش
مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایهگذاری
خصوص��ی همدیگر را خنثی نم��وده و در مجموع افزایش
مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت
نداش��ته باش��د .اما اگر افزای��ش مخارج دول��ت از طریق

اثرات مخرب نرخ باال و بیثبات رشد حجم پول
افزایش حجم پول اگرچه میتواند به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد
بینجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف
دیگر منجر میشود ،که این پدیده به رکود تورمی موسوم است .در واقع رونق اقتصادی اولیه
و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی
افزایش حجم پول باقی خواهد ماند .به عالوه در این مورد ،قانون آهنین کیفر نیز صادق است،
یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول ،جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد ،تورم حاصله
شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد ،شدیدتر ،عمیقتر و طوالنیتر خواهد بود .بر اساس
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تاریخ شفاهی تولید پرونـــده
این تحلیل ،سوال این است که اثر متغیرهای پولی بهخصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و
رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین
متغیر پولی ،از یک طرف بسیار باال بوده و از طرف دیگر از بیثباتی زیادی نیز برخوردار بوده
است .بر اساس تحلیل نظری ،در حالی که باال بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و
رشد اقتصادی نکرده و صرفاً به نرخ تورم باال در اقتصاد کشور انجامیده است ،اما بیثباتی نرخ
رشد حجم پول ،عالوه بر بیثباتی نرخ تورم ،یکی از عوامل عمده بیثباتی نرخ رشد اقتصادی
نیز بوده است .در واقع در دورههایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته ،در ابتدا موجبات
افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کرده ،اما در دورههای بعدی موجب افزایش تورم و کاهش
نرخ رشد شده است .در مقابل در دورههایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است ،ابتدا
نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده ،اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ
رشد اقتصادی را فراهم نموده است .به عبارت بهتر ،بیثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد
دورهای تجاری و بیثباتی رشد اقتصادی بوده است .شایان ذکر است که این بیثباتی پولی در
اقتصاد ایران ،بیش از هر چیز دیگری ،به بیثباتی درآمدهای نفتی مربوط میشود .رابطه میان
سهگانه نرخ رشد پول ،نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تا بدان حد قوی است که گفته میشود
شکاف میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد پول میتواند معیاری برای میزان تورم پنهان در
اقتصاد و باال رفتن یا پایین آمدن تورم در دورههای آتی باشد (نیلی و همکاران.)1387 ،
اثرات مخرب تعیین دستوری نرخ سود بانکی
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران موجب اخالل در کارکرد سازوکار بازار در
تعیین نرخهای تعادلی سود بانکی شده است .تعیین دستوری نرخ سود اسمی از سوی دولت
عموماً با تورم متناس��ب نبوده ،به نحوی که در عموم سالها ،نرخهای واقعی سود بانکی در
اقتصاد ایران منفی بوده است .این امر از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است .سرکوب مالی
عبارت اس��ت از :وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت.
در ادبیات اقتصادی ،شاخص سرکوب مالی ،گسترش همهجانبه نرخ بهره (سود بانکی) واقعی
منفی و کنترلهای دستوری دولت در راستای تخصیص اعتبارات نظام بانکی است .وظیفه
اساسی نظام بانکی در کنار بازارهای مالی ،تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم
اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و رشد و توسعه اقتصادی
است .هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت
کاراتری عمل نماید ،میتوان شاهد کاهش هزینههای تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد
اقتصادی بود .در غیر این صورت ،عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع
مالی موجب ایجاد هزینههای گسترده برای اقتصاد از جمله کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
اثرات مخرب کاهش نرخ واقعی ارز
نرخ ارز در اقتصاد ایران ،یکی از عوامل تعیینکننده تولید و رشد اقتصادی است .تغییر نرخ
ارز از مسیرهای متفاوت ،اثرات متضادی را بر تولید باقی میگذارد .برآیند این اثرات ،بیانگر اثر
خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است .اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار
میش��ود :یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر
میزان سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید در اقتصاد .کاهش نرخ واقعی ارز ،از
طریق افزایش قیمت کاالهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کاالهای وارداتی
در بازارهای داخلی ،تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کاالها و خدمات خارجی انتقال
میدهد .در واقع کاهش نرخ ارز ،تقاضای کاالهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در
بازار خارجی کاهش میدهد .کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی ،منجر به عدم استفاده کامل
از ظرفیت تولیدی موجود خواهد ش��د .بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز
و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید ،تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف میشود .در
مقابل ،افزایش نرخ ارز ،موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در
بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید موجود میشود و در نتیجه
اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.
عالوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود ،ایجاد ظرفیتهای جدید از طریق سرمایهگذاری
نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است .بنابراین سوال مهم در این
زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایهگذاری خواهد داشت؟ روشن است
که میزان س��رمایهگذاری بخش خصوصی تابعی مستقیم از میزان بازدهی سرمایهگذاری
(به طور عمومی س��ود تولیدکنندگان داخلی) و انتظارات فعالین اقتصادی از بازدهی آینده
است .تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایهگذاری از مسیر تغییر قیمتهای بازار
داخلی ،قیمتهای بازارهای صادراتی و قیمت کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی بر جای
میگذارد .کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کاالهای وارداتی و افزایش قیمت کاالهای
صادراتی ،قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و
خارجی ،کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایهگذاری در داخل بر
جای میگذارد .در نقطه مقابل ،کاهش نرخ ارز ،قیمت کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی
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را به طور مستقیم کاهش داده و با کاهش هزینههای سرمایهگذاری ،موجبات افزایش بازدهی
سرمایهگذاری و به دنبال آن افزایش سرمایهگذاری را فراهم خواهد نمود .بنابراین در مجموع
برآیند این دو اثر متضاد ،اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایهگذاری را روشن خواهد نمود .با
وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است ،به نظر میرسد
که در کوتاهمدت ،اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایهگذاری غالب باشد ،اما
در بلندمدت ممکن است اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب شود.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاهمدت ،از مس��یر کاهش اس��تفاده از
ظرفیتهای موجود بر تولید اثر منفی داشته ،اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیتهای جدید
تولید ،اثر مثبتی را باقی میگذارد .اما در بلندمدت ،کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش
استفاده از ظرفیتهای موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیتهای جدید تولید ،موجب
تضعیف تولید داخلی و رشد اقتصادی میگردد .نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقالب
و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل توجهی مواجه شده است ،اما از اواخر دهه هفتاد تا پایان
دهه هشتاد ،نرخ ارز طی یک روند نزولی به طور مداوم کاهش یافته است .بنابراین در دهه
هشتاد ،کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی ،قدرت رقابتی خود
نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات
و گسترش واردات ،تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف گردد .اما روند نزولی نرخ واقعی ارز
از سال  1390تاکنون نه تنها متوقف شده ،بلکه با توجه به گسترش تحریمهای اقتصادی و
جهش نرخ ارز در بازار آزاد ،نرخ واقعی ارز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است .افزایش
نرخ واقعی ارز پس از یک دهه س��یر نزولی اگرچه مزایایی را برای اقتصاد ایران در رقابت با
سایر کشورها خلق کرده است ،اما در عین حال جهش ناگهانی نرخ ارز ،نوسانات بیسابقه
نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن برای تولید و نیز حاکمیت مجدد نظام ارزی دو نرخی و
رانتهای گسترده حاصل از آن ،عم ً
ال موجب شده است تا اقتصاد ایران از مزایای افزایش نرخ
ارز بهره چندانی نبرد.
اثرات مخرب عدم پیشرفت تکنولوژیک
در نظریات جدید توس��عه ،پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد
اقتصادی بلندمدت است .پیشرفت تکنولوژیک از مسیر افزایش بهرهوری عوامل تولید مانند
نیروی کار و سرمایه ،زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم میآورد .هر کشور میتواند
از طریق تولید تکنولوژیهای جدید در داخل یا ورود تکنولوژی از خارج ،سطح تکنولوژی
را ارتقا بخشد .سرعت تولید تکنولوژیهای جدید در داخل نیز به پیشرفت دانش نظری و
کاربردی در داخل و گس��ترش تحقیق و پژوهش وابسته است .در مجموع هرچه نرخ رشد
تکنولوژی باالتر باشد ،نرخ رشد اقتصادی نیز باالتر خواهد بود .اقتصاد ایران طی قریب به سی
سال گذشته ،همواره به نوعی با پدیده تحریم مواجه بوده است .این امر سبب شده تا دسترسی
اقتصاد کشور به برخی از تکنولوژیها همواره ناممکن بوده و برخی از دیگر تکنولوژیها را
با مصائب بسیار و هزینههای بیشتر خریداری کنیم که در نتیجه آن محدودیتهای بزرگی
برای رشد اقتصاد فراهم آمده است.
نقش روابط خارجی
روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی بهخصوص رشد اقتصادی در بلندمدت
است .روابط خارجی صلحآمیز و سازنده با کشورهای جهان بهخصوص کشورهای توسعهیافته،
یکی از مولفههای اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایهگذاری
(اعم از داخلی و خارجی) است .افزایش سرمایهگذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت
سرمایه ،زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم میآورد .در عین حال سرمایهگذاری خارجی
مسیر اصلی ورود تکنولوژیهای جدید از خارج به داخل است ،که میتواند موجب افزایش نرخ
رشد اقتصادی را فراهم آورد .در نقطه مقابل ،روابط خارجی تنشآمیز میتواند از مسیر تضعیف
امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایهگذاری ،موجبات کاهش رشد اقتصادی را
فراهم نماید .این امر بیانگر اهمیت روابط خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی باال و
پایدار است .در اقتصاد ایران با وقوع انقالب اسالمی ،روابط خارجی ایران با قدرتهای بینالمللی
با تنش مواجه شد .اوج تنش در روابط خارجی ایران در بروز جنگ میان ایران و عراق نمود یافت
که از مهمترین عوامل کاهش ش��دید رشد اقتصاد ایران در دهه 60بود .با پایان یافتن جنگ،
اگرچه در مقاطعی روابط خارجی ایران با قدرتهای بینالمللی بهبود یافت ،اما این روابط هرگز
عاری از تنش نبوده است؛ بهخصوص طی سالهای اخیر تنش در روابط خارجی ایران و غرب بر
سر پرونده هستهای رو به گسترش نیز بوده است .این امر به هر حال اثرات منفی خود بر رشد
اقتصادی کشور را بر جای گذارده و میگذارد.
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