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کتاب »اقتصاد ایران به کدام ســو می رود؟« چکیده مطالعه ای گســترده درباب 
»عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران« است که توسط دکتر مسعود 
نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است. 
روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شــده اســت1و مولف برای سهولت 
دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خالصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. 
پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران 
و پژوهشــکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشــگاه صنعتی شریف انجام شده، 

جامع ترین تحقیِق انجام شده در سطح اقتصاد کالن ایران به شمار می رود. 
انتشــارات دنیای اقتصادی با خرسندی از اینکه نتایج این پژوهش گرانسنگ را 
در اختیار مردم ایران می گذارد، از مولف دانشمند و همکاران ایشان، همچنین اتاق 
بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی شــریف که امکان انتشار این پژوهش را فراهم 
آوردند، سپاسگزاری می کند. نام بزرگوارانی که در آماده سازی این پژوهش سهمی 
داشــته اند در پیشگفتار مولف آمده است. انتشارات دنیای اقتصاد نیز بر خود فرض 

می داند از همه این محققان و کوشندگان، سپاسگزاری کند.

1-  عناوین مباحث پژوهش 9جلدی، در صفحه 45 این کتاب آمده است. 
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پیش گفتار

پــروژه مطالعاتي »عوامل تاثیرگــذار بر عملکرد میان  مدت اقتصــاد ایران  « در 
زمســتان سال 1390 از طرف پژوهشــکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شریف به 
اتاق بازرگاني و صنایع و معادن و کشــاورزي تهران پیشنهاد شد که پس از بررسي 
در شوراي مشاوران اقتصادي اتاق و انجام اصالحات و اضافه کردن برخي محورها، 

در قالب قراردادي میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتي شریف آغاز شد.
اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار عالقه  مندان و خوانندگان 
قرار مي  گیرد مي  توان با اطمینان بیشــتري در مقایســه با نقطه آغازین آن، در مورد 
دستاوردها و ویژگي  هاي قابل ذکري که این مطالعه را ممتاز مي  سازد اظهارنظر کرد. 
اولین ویژگي این تحقیق را مي  توان به حوزه پوشــش موضوعي آن نسبت داد. 
مطالعه حاضر را شــاید بتوان جامع  ترین تحقیق انجام شده در سطح »اقتصاد کالن  « 
ایران دانست. حوزه  هاي مختلف سیاســت  گذاري شامل سیاست هاي پولي، مالي، 
ارزي و تجاري در کنار شناخت ویژگي  هاي اصلي اقتصاد ایران در زمین  هاي بازار 
کار، بازار مالي شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه 

اصلي آشنایي با اقتصاد ایران را تشکیل مي  دهند.  
ویژگي دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلي سیاست  گذاري  هاي مهم 
و پرچالش مقطع زماني موجود اقتصاد ایران مربوط مي  شود. افزایش قیمت انرژي 
به صورت جهشــي و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدي و به میزان مساوي به 
همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشــتن سایر قیمت  هاي مهم اقتصاد از قبیل 
نرخ ارز و نرخ سود بانکي را مي  توان اصلي  ترین مشخصه  هاي تغییرات اعمال شده 
در بازار انرژي کشور در ســال 1389 تحت عنوان هدفمندسازي یارانه  ها دانست. 
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پس از اعمال این سیاســت  ها ســواالت زیادي در مورد آثار و پیامدهاي آن مطرح 
شد. بخشي از این ســواالت معطوف به پیامدهاي رفاهي این اقدام بود. اینکه چه 
گروه  هاي درآمدي منتفع و چه گروه  هایي متضرر شــده  اند. تفاوت وضعیت نسبي 
جامعه روســتایي قبل و پس از اعمال سیاســت و مشــابه همین ارزیابي در مورد 
جامعه شــهري بخشي از این سواالت را تشکیل مي  داد. از طرف دیگر، از آنجا که 
فعالیت  هاي تولیدي به دلیل ارزان نگاه داشتن حامل  هاي انرژي، با شدت بسیار زیاد 
انرژي  بر شده بودند، میزان آسیب  پذیري تولید در واکنش به افزایش جهشي قیمت  ها 
ســوال مهم دیگري بود که باید به آن پرداخته مي  شــد. میزان عدم توازن مالي این 

سیاست و آثار پولي آن مسئله دیگر سیاست اعمال شده را تشکیل مي  دهد. 
سیاست  هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و فرصت فراهم شده براي خصوصي  سازي 
بنگاه  هاي دولتي و نحوه اجراي این سیاســت  ها، یکي دیگر از موضوعاتي بود که عدم 
پرداختن به آن، به معني نادیده گرفتن یک رویداد مهم سیاســت  گذاري از یک  طرف و 
اجرایي از طرف دیگر تلقي مي  شد. شیوه واگذاري، ساختار حقوقي و قابلیت  هاي مالکان 
جدید بنگاه  هاي واگذار شده، اولویت در نظر گرفته شده در واگذاري بنگاه  هاي بزرگ 
به  جاي کوچک و متوسط در راستاي توانمند  سازي بخش خصوصي و بسیاري موارد 
دیگر، موضوعاتي را تشــکیل مي  دادند که الزم بود در کنار بررسي تجربه غني موجود 

جهاني از خصوصي  سازي مورد توجه قرار گیرند. 
ویژگي ســوم مطالعه حاضر را مي  توان در توجه آن به مسائل جهاني به طور اعم 
و مناطق و کشــورهاي مشخص به طور اخص شناســایي کرد. اتحادیه  ها، پیمان  ها و 
همکاري  هاي منطقه  اي و بین  کشــوري یک بعد مهم در شرایط جاري جهاني است که 
نمي  توان از آن چشم  پوشــي کرد. بعد دیگر، تحوالت رخ داده و الگوهاي جدید شکل 
گرفته در رفتار تولید و ســرمایه  گذاري و تجارت و نیز شیوه تامین مالي فعالیت  هاي 
اقتصادي در عرصه جهاني است که عدم شناخت کافي آن مي  تواند پیامدهاي زیان  باري 
داشــته باشد. بعد متفاوت دیگر این مطالعه در همین چارچوب، تحلیل پدیده تحریم 
اقتصادي علیه جمهوري اســالمي ایران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده 
است. ویژگي چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازي مي  بخشد، رویکرد آینده  نگارانه 
آن است. مطالعه موجود خود را محدود به شناخت ساز و   کارهاي وضع موجود نکرده 
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و در صــدد آن برآمده تا تصویر آینده اقتصاد ایران را در قالب ســناریوها و شــرایط 
محیطي متفاوت ترســیم کند. الزمه این  کار طراحي یک مدل اقتصاد  سنجي در سطح 
کالن با قابلیت  هاي ویژه  اي بود که مهم  ترین آن برخورداري از قابلیت تجزیه و تحلیل 
سیاست  گذاري اســت. این تحقیق موفق شده است سناریوهایي را براي آینده ترسیم 
کند و پیامدهاي هر مدل محتمل از سیاست  گذاري یا شرایط محیطي را ارائه کند. ارائه 
نتایــج این تحقیق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمیت اســت که از یک   طرف 
اسناد باالدستي مانند سند چشم  انداز، اهداف واالیي را براي افق 1404 ترسیم کرده  اند 
و از طرف دیگر، تحوالتي جدي هم در عرصه سیاست  گذاري و هم در عرصه شرایط 

محیطي اتفاق افتاده که بررسي مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروري مي  سازد.  
آخریــن، اما نه کم  اهمیت  ترین ویژگي مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع 
زماني برمي  گردد که نتایج این تحقیق ارائه مي  شود. مجموعه گزارش  هاي تهیه شده، 
همگي »آینده میان مدت  « را به عنوان مبنا قرار داده  اند. شرایط سیاسي کشور به دنبال 
برگزاري انتخابات ریاســت جمهوري در سال 1392، تقاضاي گسترده  اي را براي 
ارائــه تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشــور و چالش  هاي پیش  روي آن مطرح 
ســاخته که تحقیق حاضر به خوبي از عهده آن برمي  آید. حاصل تحقیق موجود در 
شــکل نهایي خود، یک برنامه اقتصاد کالن براي افق زماني 1392-1395 است که 

مي  تواند به عنوان یک مبنا براي دولت یازدهم استفاده شود.
پس از معرفي نحوه شــکل  گیري و ویژگي  هاي این تحقیق، الزم مي  دانم مراتب 
تشکر و قدرداني خود را از همه کساني که در به وجود آمدن این اثر تحقیقي نقش 
داشــته  اند ابراز کنم. از آقایان آل  اســحاق، دوست  حسیني، صابري و بهادراني برای 
حمایت از شکل  گیري پروژه و پشتیباني مالي آن و نیز از شوراي مشاوران اقتصادي 
اتاق تهران برای پیشنهاد  هاي سازنده  اي که براي چارچوب اولیه مطالعه ارائه کردند 
تشــکر مي  کنم. اما اگر تالش صادقانه محققاني که اینجانب را در انجام این تحقیق 
متنوع یاري کرده  اند نبود، مسلما مجموعه گزارش  هاي تهیه شده از ویژگي  هایي که 
برشمردم برخوردار نمي  شد. آقایان حمید فیروز، فرهاد خان  میرزایي و محمد خاني، 
چارچوب اولیه این مطالعه را تهیه کردند که پس از اعمال اصالحاتي نهایي شــد. 
خانم امینه محمودزاده در همکاري نزدیک با اینجانب، همه گزارش  هاي تهیه شده 
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را هم به لحاظ میزان انطباق با چارچوب شرح خدمات و هم از نظر شیوه نگارش و 
طبقه  بندي موضوعي، با دقت مطالعه کرده و پیشنهادهاي اصالحي داده  اند. همچنین 
ایشــان و آقاي مهران بهنیا زحمات زیادي را براي تهیه گزارش جمع  بندي و تلفیق 
نهایي متحمل شده  اند که به  خاطر همه این زحمات از آنها صمیمانه تقدیر و تشکر 
مي  کنم. بخش مهمي از نتایج كار تحقیق حاضر را تهیه مدل کالن  ســنجي و اجراي 
آن در قالب ســناریوهاي مختلف تشــکیل مي  دهد. تهیه مدل کالن  سنجي نیازمند 
به کارگیري تئوري اقتصاد، به کارگیري دانش اقتصاد  سنجي و آشنایي عمیق با اقتصاد 
ایران است. نســخه اولیه مدل کالن  ســنجي موجود با همکاري خانم  ها مهرنوش 
شاه  حســیني و سلیمه منیري جاوید تحت هدایت آقایان دکتر حسن درگاهي، دکتر 
داود ســوري و اینجانب تهیه شــد. در مرحله بعد، خانم صفورا معیني مسئولیت 
توســعه و بهبود مدل را به عهده گرفتند که با پشتکار و جدیت ویژه نه تنها بهبود 
قابل  توجهــي در مدل اولیــه ایجاد کردند، بلکه آن را به مرحلــه کاربرد عملي در 
ارزیابي اثرات سیاســت  ها و شرایط مختلف محیطي رســاندند. جناب آقاي دکتر 
درگاهــي همچنان بنده را در به نتیجه رســانیدن کار مدل و راهنمایي خانم معیني 

همراهي کردند که از همگي تشکر و قدرداني مي  کنم. 
آقاي محمد احمدي  زاده گزارش تجربــه جهاني بازار محصول را تهیه کرده  اند 
كه شــامل مباحث جهاني شدن بازار محصول عملكرد بازار محصول در كشورهاي 
در حال توســعه و عملكرد ایران در بازار محصول مي  شود. آقاي صادق اسحاق  نیا 
سرفصل  هاي جهاني شدن بازار مالي عملكرد كشورهاي در حال توسعه در بازار مالي 
و عملكرد ایران در بازار مالي را پوشــش داده  اند و آقاي قدیر اسدي تحوالت بازار 
انرژي و پیش  بیني  هاي آینده این بازار را مورد بررسي قرار داده  اند. از مباحث مربوط 
به تحــوالت بین المللي موضوعاتي از قبیل همكاري  هاي منطقه  اي و بین كشــوري 
شــامل مناطق یورو، G20، شــوراي همكاري خلیج فارس، شوراي همكاري اكو و 
نیز موضوع بحران مالي جهاني و پیامدهاي آن را آقاي دكتر محمد حســین رحمتي 
مطالعه كرده  اند. آقاي كیوان اسالمي و خانم غزال صابري وضعیت بازار مالي شامل 
سیستم بانكي و بازار سرمایه را بررسي كرده  اند و آقایان مهران بهنیا و آرش علویان 
تحوالت بازار كار شامل عملكرد گذشته و چالش  هاي آینده و نیز بازار پول را مورد 


