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اقتصاد رشد و پیشرفتفصل سوم

اگر مجموعه فعالیت های اقتصادی را به یک میدان بازی تشبیه کنیم، این بازی، اصول و قوانینی دارد که فراگرفتن و به کار بستن آن، 
شرط موفقیت است. آنچه در فصل اول فراگرفتید، مانند اصول و قوانین بازی در میدان اقتصاد و کسب و کار است. از زاویه ای دیگر، هر 
میدان بازی، بازیگرانی دارد که هر کدام نقشی ایفا می کنند. خانوارها، بنگاه های اقتصادی، دولت ها و سازمان ها، چه در داخل کشور و چه 
خارج از کشور، بازیگران اصلی در میدان فعالیت های اقتصادی اند. اکنون نوبت آن رسیده است دربارۀ نتیجه بازی سخن بگوییم. به چه 
دلیل می گوییم یک تیم در یک رقابت ورزشی می بازد و تیم دیگر برنده می شود؟ چه شاخص ها و معیارهایی برای برد و باخت وجود دارد؟ 
موفقیت در میدان اقتصاد را می توانیم با مفاهیمی همچون رشد و پیشرفت اقتصادی و یا توزیع عادالنه ثروت درک کنیم و در مقابل، عدم 
موفقیت را با مفاهیمی چون رکود و بیکاری و بی عدالتی. اما همان طور که برای موفقیت یا عدم موفقیت، به شاخص هایی نیاز داریم، برای 
مفاهیمی همچون رشد و پیشرفت و یا رکود و بیکاری نیز به شاخص هایی نیاز داریم. پاسخ دادن به این پرسش که کدام کشور پیشرفته تر 
از دیگري است و کدام عقب مانده تر است، کار چندان ساده اي نیست. اقتصاددانان تالش کرده اند، موفقیت و یا عدم موفقیت اقتصادی را 
به وسیلۀ شاخص ها و معیارهایي اندازه گیري کنند. در این فصل با برخي از این شاخص ها آشنا خواهید شد؛ همچنین خواهید دانست که 

علل و عوامل پیشرفت و یا فقر و رکود اقتصادي کشورها چیست و چه راه حل هایي براي آن وجود دارد.

  نمایی از پاالیشگاه نفت بندرعباس
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 موقعیت 

سراشیبی سقوط گاهی از آنچه تصور می شود تند و تیزتر است. برای آنهایی که نسبت به تولید 
و کار، غیرت بیشتری داشتند؛ این موضوع بیشتر صدق می کرد؛ چرا که برخی از تولیدکنندگان 
عطای تولید را به لقایش بخشیدند و وارد فضای واردات یا واسطه گری در اقتصاد شدند؛ اما آقای 
محمدی با چنگ و دندان می جنگید تا کارگاه را حفظ کند. با این حال هر دم از این باغ بری 
می رسید. هر شب آقای محمدی با یک خبر بد جدید به خانه برمی گشت. قاچاق کاال و واردات 
بی رویه محصوالت ارزان قیمت خارجی، شرایط رقابت را به شدت برای محصوالت شرکت ایران 
سبز، سخت و یا شاید غیرممکن کرده بود و تقریباً فروش داخلی را به کمترین حد ممکن رسانده 
بود. حتی مشتری های قدیم آقای محمدی هم دیگر از محصوالت او نمی خریدند. روزنۀ امید 
صادرات هم که قباًل به واسطه تحریم ها بسته شده بود. تاب آوری در چنین شرایطی، غیرممکن 

به نظر می رسید.
همان شب پدر بعد از اخبار ساعت نُه به خانه رسید؛ درحالی که در همۀ بخش های خبری تلویزیون 
سخن از قاچاق های گسترده و سوءاستفاده های مالی برخی تولیدکنندگان از ارز و تحریم بود. از 
چهرۀ او به خوبی می شد فهمید که خبرها به گوش او هم رسیده است. بعد از شام که در سکوت 

برگزار شد، ستایش جرئت کرد و سر صحبت را باز کرد:
ستایش: بابا حاال اوضاع خیلی بد می شه؟

پدر: چی بگم؟ من که دیگه هیچ امیدی ندارم! فکر کنم باید تعطیل کنم !
امیرعلی: پس کارگراتون چی می شن؟

پدر: همۀ غصه ام به خاطر اوناس! من که فوقش زمین کارگاه رو می فروشم و یه کاسبی دیگه 
راه می ندازم. این بندگان خدا چه کنن که همین حقوق کمی هم که می گرفتن به زور خرجشون 

رو تأمین می کرد! خدا به خیر بگذرونه.
مادر: خب بقیۀ همکارا تون چی کار می کنن؟

رکود، بیکاری و فقر
درس هشتم



83

پدر: شرایط برای همه یکیه! فقط چیزی که منو خیلی می سوزونه نیش و کنایه های رفقای قدیمه 
که جمع کردن و رفتن خارج! 

امیرعلی: چه فکر خوبی کردن که رفتنا!
پدر )با عصبانیت(: پسر من نیستی اگه از این حرفا بزنی! غیرت ملی ات کجا رفته؟ اینجا کشورمونه؛ 

خونه مونه! تو خونه ات رو به خاطر سختی هاش رها می کنی و می ری؟ 
امیرعلی: حاال چرا عصبانی می شین؟ خب یه جمله گفتما!

پدر: آخه عزیز من اگه همه ول کنن و برن، یا بزنن تو کار خرید ملک و ماشین و سکه و دالر و 
واردات، اون وقت کی تولید کنه؟ چرخ اقتصاد چطوری بچرخه؟ اقتصاد مملکتمون چطوری رشد کنه؟ 
اونایی که ندارن چی کار کنن؟ تو که همیشه خوب فکر می کردی بعد حرف می زدی، حاال چرا...؟

مادر: همۀ اونایی که رفتن خارج یه روزی دلشون برای کشورشون تنگ می شه! من اینو توی 
این فیلمای مستند زیاد دیدم.

ستایش: حاال شما می خواین چی کار کنین بابا؟ 
پدر: چی بگم واال! تنها چیزی که به ذهنم می رسه اینه که همه خط تولید ها رو خاموش کنم و 

فقط یکی رو نگه دارم تا کارگاه نخوابه!
مادر: طفلک این کارگرا! همشون دارن بیکار می شن!

ستایش: تازه داشت کارا درست می شدا ! چقدر بده آدم حس کنه داره کم کم و خورده خورده 
بدبخت می شه؟ 

گفت وگو در کالس
1ـ از شنیدن واژه بیکاری چه احساسی به شما دست می دهد؟

2ـ آیا می شود گفت بین احساسی که از بیکاری دارید با آنچه واقعاً در حال روی دادن است، 
تفاوت وجود دارد؟

3ـ به نظر شما چه ارتباطی بین رکود و بیکاری در یک کارگاه تولیدی و رکود و بیکاری در کل 
کشور وجود دارد؟

نقشه راه
ما در این درس می خواهیم دربارۀ رکود و بیکاری سخن بگوییم؛ دالیل بیکاری را بشناسیم و دربارۀ محاسبه 

نرخ بیکاری مطالبی فراگیریم. در پایان این درس خواهیم توانست:
 دربارۀ چیستی و علت های رکود، بحث کنیم.

 میزان بیکاری را اندازه گیری کنیم.
 دربارۀ پیامدهای بیکاری و مشکل فقر، بحث کنیم.
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طرح مسئله
اگر پای خاطرات پدربزرگ و مادربزرگتان بنشینید، احتمااًل دربارۀ کسانی می شنوید که در قدیم کارشان 
پنبه زنی و درست کردن تشک و لحاف  بود و در کوی و برزن می گشتند و کار خود را فریاد می زدند؛ اما امروزه 
خبری از این شغل نیست و به جای آن کارخانه هایی با هزاران نفر نیروی کار به وجود آمده است که به صورت 
صنعتی کاالی خواب تولید می کنند. داستان از بین رفتن برخی شغل ها و به وجود آمدن برخی دیگر از مواردی 

است که دائم در اقتصاد در حال تکرار است. 

گاهی اوقات ازدست دادن شغل به دلیل تغییرات در فناوری های صنعتی و رویه های تولید نیست؛ بلکه عواملی 
همچون ضعیف بودن ساختار اقتصادی، قاچاق و واردات بی رویه و یا تحریم های اقتصادی، عده ای را از کار، 
بیکار می کند. در این صورت، تولیدات شرکت ها و کارخانه ها کاهش می یابد و اقتصاد کشور گرفتار رکود می شود.

منابع غیرفعال و منحنی مرز امکانات تولید
با کاهش تولید و پدید آمدن رکود، کارگران کمتری هم مورد نیاز است و سرمایۀ کمتری مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ در چنین شرایطی اقتصاد دارای منابع بیکاری است که این منابع می توانست برای تولید کاال و خدمات 

از آن استفاده شود اما از آنها برای تولید هیچ چیز استفاده نمی شود! 

  تصویری از بیکاران در رکود بزرگ دهه 1930 میالدی در اروپا
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وجود این منابع بیکار سبب می شود که کشور در زیر مرز 
امکانات تولید قرار گیرد )نقطه  x در شکل روبه رو(. دالیل 
مختلفی برای قرار گرفتن در درون مرز امکانات تولید به 
جای قرار گرفتن روی آن وجود دارد. شاید برخی از کارخانه ها 
بسته شده اند یا بعضی از کارگرها بیکار هستند. وقتی یک 
اقتصاد منابع غیرفعال دارد، به راحتی می تواند با استفاده از 

آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند. 

مقدار بقیة کاالها

منحنی مرز امکانات 
)PPF( تولید

مقدار غذا

فعالیت فردی در کالس
در درس های گذشته راجع به منحنی امکانات تولید سخن گفتیم. با توجه به مفهوم آن تحلیل 
کنید که چرا این جمله صحیح است: »وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، هیچ احتیاجی به 

انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست«. 

اشتغال و بیکاری
همۀ ما از صبح که از خواب بیدار می شویم تا شب کارهای مختلفی انجام می دهیم. اما اینها لزوماً شغل ما 
نیست؛ بنا به تعریف، کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق می گیرند، شاغل محسوب 

می شوند؛ این شغل می تواند تمام وقت یا پاره وقت باشد.
همۀ کسانی که شغلی ندارند، هم بیکار نیستند. بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جست وجوی کار 
است؛ اما کاری برای خود پیدا نمی کند. بنابراین کسانی که دانش آموز و دانشجو هستند و یا بازنشسته و خانه دارند 

و دنبال کار نمی گردند، بیکار محسوب نمی شوند.

آمار جمعیت، اشتغال و بیکاری کشور در سال 98

83،000،000 کل جمعیت

21،418،000 پاینی  تر از 15 سال

33،937،000 غیرفعال 61،582،000 15 سال و باالتر

24،750،000 شاغل  27،645،000 فعال

2،894،000 بیکار

اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را باهم جمع کنیم، جمعیت فعال جامعه به دست می آید. جمعیت فعال افرادی هستند 
که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند. افراد دیگری را که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل 

و یا بیکار نیستند، در جمعیت غیرفعال دسته بندی می کنند )مانند دانشجویان و دانش آموزان باالی 15 سال(.
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نرخ بیکاری 
اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران 

به کل جمعیت فعال کشور ضرب در صد به دست می آید.

 = نرخ بیکاری
جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر

___________________
جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر  × 100  

فعالیت فردی خارج از کالس
مرکز آمار ایران که وظیفۀ استخراج این آمارها را دارد از کجا متوجه می شود 
که مردم بیکار هستند یا نه؟ دربارۀ شیوۀ آمارگیری از اشتغال و بیکاری 
تحقیق کنید و آن را در کالس ارائه کنید. آیا می توانید با توجه به داده های 

مرکز آمار، نرخ بیکاری را برای سال 1398 محاسبه کنید؟

چرا بیکاری را بیشتر از آنچه اعالم می شود، احساس می کنیم؟
آنچه در سنجش تعداد بیکاران اتفاق می افتد، گاهی با احساس عمومی جامعه از بیکاری سازگار نیست؛ چرا که: 

 طبق تعریف، کسانی را که از جست وجوی شغل دلسرد شده اند بیکار محسوب نمی کنند!
 همۀ کسانی را که به صورت پاره وقت مشغول به کارند شاغل به حساب می آورند، در حالی که آنها در جست وجوی 

شغل تمام وقت هستند و خود را شاغل به حساب نمی آورند.
 همۀ کسانی را که در غیر از زمینه تخصصی شان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب می کنند.

 برخی افراد نیز ممکن است به دالیلی مانند اشتغال در بخش غیررسمی یا به امید بهره مندی از بیمۀ بیکاری 
و... با مأموران آمارگیری دربارۀ وضعیت شغلی خود با صداقت برخورد نکنند.

این دالیل سبب می شود که نرخ بیکاری از مقدار واقعی اش فاصله داشته باشد ولی در هر صورت همچنان 
بهترین سنجه برای مشخص شدن وضعیت بیکاری در جامعه است.

بازار نیروی کار
نیروی کار نیز در اقتصاد دارای بازار است. همان طور که در بازار کاال، مقدار عرضه و یا تقاضای یک کاال با 
قیمت آن ارتباط می یابد، در بازار کار نیز قیمت نیروی کار که نام آن دستمزد است، با میزان تقاضا یا عرضه نیروی 
کار ارتباط دارد. عرضه کننده نیروی کار، همان کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود، محصول یا 
خدمتی را تولید می کنند و حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان کار قرار دهند. تقاضاکنندگان نیروی کار، 
صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند و گاهی در اقتصاد 

به آنها کارفرما هم می گویند.
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فعالیت گروهی در کالس
در نمودار زیر، مقدار و قیمت )دستمزد( تعادلی در یک بازار کار، نشان داده شده است. در دستمزد 
پنج میلیون تومانی )برای هر ماه(، بازار دارای مازاد عرضه است و در قیمت دو میلیون تومانی، بازار 
با مازاد تقاضا روبه روست. اواًل تحلیل کنید که مازاد عرضه و تقاضا در بازار کار به چه معناست؛ 

ثانیاً چگونه مقدار و قیمت در بازار کار به حالت تعادلی باز می گردد.

8

6/5

5

3/5

2

0/5
0

50
تعداد نیروی کار )هزار نفر ساعت(

دستمزد )میلیون تومان(

عرضه

تعادل

تقاضا

  تعادل در بازار کار

انواع بیکاری
بیکاری به دالیل مختلفی می تواند به وجود آید اقتصاددانان انواع بیکاری را با توجه به دالیل آن دسته بندی 

می کنند   :

تعریفنوع بیکاری

بیکاری اصطکاکی
این نوع بیکاری شامل کسانی می شود که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر 

در جست وجو هستند. همچنین شامل کسانی است که به تازگی در حال ورود به بازار کار هستند.
این نوع بیکاری کوتاه مدت است و در همة کشورها وجود دارد.

زمانی اتفاق می افتد که کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند، مانند برخی بیکاری فصلی
کارگران ساختمانی و کشاورزان در فصل زمستان.

بیکاری ای  که ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی از جمله عدم بیکاری ساختاری
تطابق مهارت هاست، مثاًل نیروی کار ساده در اقتصاد وجود دارد؛ ولی نیروی کار متخصص مورد نیاز است.

بیکاری ای که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد. در دورة رکود، تولید کاهش می یابد و به همین دلیل بیکاری دوره ای
شرکت ها استخدام خود را متوقف می کنند یا بخشی از نیروهای خود را بیکار می کنند.
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بیشتر بدانیم
آیا نرخ بیکاری صفر هم داریم؟

برخی افراد ممکن است به دالیل مختلف شغل خود را رها 
کنند و به جست و جوی شغل بپردازند و تا زمانی که دوباره 
استخدام شوند، بیکار خواهند بود )بیکاری اصطکاکی( . 
برخی از کارگران هم در پایان فصل کاری خود برای 
مدتی بیکارند تا فصل کارشان مجدد آغاز شود )بیکاری 
فصلی(. همچنین فناوری و ساختار تولیدی همیشه در 
حال تغییر است و مهارت های برخی افراد ممکن است 
تقاضا نداشته باشد )بیکاری ساختاری(. اقتصاددانان این 
میزان از بیکاری را که همیشه در جامعه وجود دارد نرخ 
طبیعی بیکاری برای یک اقتصاد سالم توصیف می کنند . 

بیکاری و رکود، چه پیامدهایی دارد؟
بیکاری مشکالت زیادی برای بیکاران و خانواده های آنها به وجود می آورد. عالوه بر از دست دادن درآمد 
خانوار، بسیاری از بیکاران، بیمۀ خدمات درمانی خود را نیز از دست می دهند. خانواده هایی که هیچ دستمزد دیگری 
ندارند، مجبورند از پس انداز خود برای غذا، پوشاک و مسکن استفاده کنند یا از دیگران براي تأمین این نیازها قرض 
بگیرند، ضمن اینکه برای هزینه های غیرمترقبه مانند درمان و خرابي لوازم خانگي و... ناتوان مي شوند. بیکاری 
همچنین می تواند موجب بروز اختالفات خانوادگي شود و حتی جرم و جنایت را در جامعه بیفزاید. بیکاری تأثیری 
منفی نیز بر بودجه دولت دارد. میزان باالی بیکاری، دولت را مجبور می کند تا پول بیشتری را صرف برنامه های 
اجتماعی مانند بیمه بیکاری و کمک به تغذیه خانواده های نیازمند کند؛ در حالی که درآمد مالیاتی دولت به دلیل 

بیکار بودن کارگران و کاهش تولید شرکت ها کاهش یافته است.
فقر نیز یکی از پیامدهای غم انگیز بیکاری و رکود است. به این جمله فکر کنید: »در هر چهار ثانیه یک کودک 
بر اثر مشکالت مرتبط با فقر در دنیا جان خود را از دست مي دهد.« چرا در جهانی که شرکت ها و قدرت های 

صنعتی بزرگ با توان درآمدزایی باال در آن فعالیت می کنند، کودکان 
در فقر جان خود را از دست می دهند؟ در کل جهان، 1/4 میلیارد نفر 
در فقر مطلق به سر مي برند. بسیاري از کشورهاي جهان درگیر مسائل 
مرتبط با فقر و نابرابري اند. حتي کشورهاي با درآمد باال نیز دست به 

گریبان نابرابري هاي اقتصادي اند. 
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روش کلی در تعیین میزان فقر آن است که نیازمندی های افراد و یا خانوار را با توانمندی های آنان برای دستیابی 
به آن نیازها مقایسه کنیم. اما از آنجا که کافی بودن یا نبودن این شاخص ها به طور خاص به وضعیت نسبی رفاه 
گروه ها و طبقات مختلف مردم برمی گردد، ممکن است میزانی از این شاخص ها که برای یک گروه کافی به نظر 

می رسد، برای گروه دیگر ناکافی باشد.
این وضعیت به ویژه در مقایسۀ نواحی ای که از نظر سطح رفاه یکسان نیستند، همانند شهر و روستا، صدق می کند؛ 
به عنوان مثال ممکن است میزانی از »سالمت« که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و ایده آل است، 
برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی شود و براین اساس آنها خود را، فقیر بدانند. این وضعیت منجر به تعریف »فقر 
نسبی« شده است. در فقر نسبی همیشه تعریف فقر نسبت به وضعیتی که ما در آن هستیم صورت می گیرد. از 

این رو معیار فقر در نواحی و زمان های مختلف متفاوت خواهد بود.
با توجه به مفهوم فقر نسبی، می توان گفت که محاسبۀ تعداد افراد فقیر بسیار پیچیده و سخت و شاید ناممکن 
است. از این رو مفهوم دیگری تعریف می شود به نام »فقر مطلق« که مطابق با آن می توان معیاری را برای 
سنجش میزان فقر درنظر گرفت؛ به عنوان مثال، مطابق با معیار بانک جهانی، افرادی که زیر 1/9 دالر در روز 
درآمد دارند1، زیر خط فقر مطلق اند و از تأمین احتیاجات اولیۀ زندگی خود عاجزند. بر همین اساس می توان تولید 

ناخالص داخلی یا درآمد سرانۀ کشورها را معیاری برای رتبه بندی آنها از نظر فقر، درنظر گرفت.

1ـ در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر، از طریق روش برابری قدرت خرید )PPP( محاسبه می شود.

درس زندگی
یک طناب بزرگ می خواهم!

روزی می خواستم در یکی از شهرهای پرجمعیت کشور که نامش را نمی آورم، با یک طناب بزرگ، 
خط فقر را تعیین کنم. می دانید، من آن روز احساس می کردم آدم بزرگی هستم، مثاًل رئیس کل 
بانک مرکزی و یا رئیس مرکز آمار؛ و آدم بزرگ باید کار بزرگ بکند؛ مثاًل خودش خط فقر را تعیین 
کند . اما اولین مشکل من این بود که طنابی که از این سر شهر تا آن سر شهر درازا داشته باشد، 
پیدا نکردم. مشکل دوم این بود که بر فرض من خط فقر را تعیین می کردم، چه تضمینی وجود 
داشت که مثاًل مردمی که پایین این خط هستند پایشان را آن طرف خط نگذارند؟! البته بد هم نبود؛ 
دراین صورت آنها که فقیر بودند می توانستند روزی چند بار به قسمت های باالی خط فقر سفر کنند 
و در بین آدم های پول دار سری بچرخانند. مشکل سوم از همه بدتر بود. چگونه می توانستم آدم های 
پول دار را راضی کنم که گاهی به پایین خط فقر تشریف بیاورند و سری به فقرا بزنند و از حال آنها 
جویا شوند؟. نه... نمی شود. آنها حتی ممکن بود خط فقر را آن قدر باال ببرند که فقط خودشان و اقوام 
محترمشان باالی خط فقر قرار گیرند و بقیه فقط حق داشته باشند از دور به دیدن کاخ های آنها بروند .

ْرناها تَْدِمیًرا ..ًَقْرَیه أََمْرنا ُمْتَرفیها َفَفَسقوا فیها َفَحقَّ َعلَْیَها الَْقْوُل َفَدمَّ َو إِذا أََرْدنا أَن نُْهلَِک 
(سوره اسراء، آیه 16)
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دولت و مسئله بیکاری و فقر
اگر پای درد دل کارآفرینان و صاحبان شرکت ها و صنایع تولیدی بنشینید، تا اندازه ای می توانید 
از عوامل ایجاد بیکاری و فقر در کشور، اطالعاتی به دست آورید. آنها به شما خواهند گفت که در طی 
دوره های گوناگون مجبور شده اند بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند و یا دستمزد آنها را کاهش 
دهند. حتی برخی از آنها ممکن است به شما بگویند که مجبور شده اند، کارگاه یا کارخانۀ تولیدی شان 
را تعطیل کنند. بیشتر تولیدکنندگان، از اینکه کاالهایی را که خود آنها با تالش و خون دل فراوان 
تولید می کنند، به راحتی توسط قاچاقچیان یا واردکنندگان به کشور وارد می شود، گله دارند. قاچاق یا 

واردات کاالیی که مشابه آن در کشور تولید می شود، یکی از عوامل مهم بیکاری و فقر است.
عالوه بر این، برخی تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کالِن بانکی و یا از نبود فضای مناسب کسب وکار 
گالیه دارند. گاهی برخی از آنها برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی یا اضافه کردن خط تولید جدید، 
باید ماه ها و حتی سال ها در انتظار مجوزهای دولتی باشند و در پیچ و خم های اداری سازمان ها و نهادها، 
معطل بمانند. گاهی قانون گذاری های متعدد، متناقض و دائماً در حال تغییر، بر بی ثباتی فضای کسب وکار 
دامن می زنند. تصور کنید به عنوان یک تولیدکننده، سال ها برای تولید یک محصول وقت و سرمایه 
گذاشته اید و کارگاهی راه انداخته اید؛ ناگهان قانون جدیدی ابالغ می شود که تولید محصول موردنظر 
شما را غیرقانونی اعالم می کند یا واردات آن را آزاد می سازد. چه احساسی به شما دست می دهد؟

بی ثباتی و ناامنی در فضای کسب وکار اقتصادی، عوامل دیگری نیز می تواند داشته باشد؛ مثالً اختالل 
در بازارهای انرژی جهان یا بحران های محیط زیستی یا بهداشتی، مثل ویروس کرونا! با این حال، در 
اقتصاد ایران، بی ثباتی در قیمت ها که در درس های بعدی بیشتر با آن آشنا خواهیم شد، بر بی ثباتی 
بازار کار و فعالیت اقتصادی اثر منفی قابل توجهی گذاشته است و خود یکی از عوامل مهم بیکاری و 
رکود به شمار می رود. یکی از وظایف دولت ها در هر کشوری، اجرای سیاست های فقرزدایی و برقرار 
کردن عدالت است. دولت ها موظف اند از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر 

و بیکاری مبارزه کنند. 

مسئولیت اجتماعی مردم
مردم نیز برای حفاظت از پیشرفت های اقتصادی خود در مقابل ویروس فقر مسئولیت دارند. آنها می توانند 
از طریق ایجاد نهادهای توانمندسازی، خیریه و کمک های مردمی و نیز تأسیس صندوق های قرض الحسنه و 

فعالیت های جهادی، از یکدیگر در برابر خطر فقر و نابرابری، محافظت کنند.
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بیشتر بدانیم
الگوی جهادی فقرزدایی

ماه رمضان بود. شب خسته و کوفته از مناطق دوردست بشاگرد برگشته بود. حاضر نبود افطار کند. 
گفتم حاجی چی شده، چرا این قدر ناراحتی؟ در پاسخ گفت رفتم در یک روستا دیدم با نان و پیاز افطار 
می کنند. تا یک افطاری مناسب برای آنها نبرم نمی توانم افطار کنم. همه مشغول شدند، مقداری غذای 
مناسب آماده کردند و با چند وانت راهی آن روستا شدند. آن موقع بود که دیدم حاجی آسوده شد.

برای تفکر و تمرین
شرایط پیش آمده و واردات بی رویۀ تجهیزات کشاورزی، باعث شد تا آقای محمدی 
مجبور شود بخشی از واحد تولیدی کارگاه خود را که مربوط به سموم زیستی بود، 
تعطیل کند. همین اتفاق در بسیاری از کارگاه ها و تولیدی های منطقه نیز رخ داد. آقای 
محمدی برای محاسبۀ نرخ بیکاری منطقۀ خودش به اطالعات زیر دست یافته است. لطفًا 

محاسبه کنید که نرخ بیکاری در منطقۀ زندگی آقای محمدی چقدر است.

جمعیت شاغل منطقه )نفر(جمعیت غیر فعال )نفر(جمعیت زیر 15 سال )نفر(جمعیت کل )نفر(

1،860،000360،000250،0001،000،000

تحلیل کنید
 نرخ بیکاری در کشور چگونه محاسبه می شود و چرا معمواًل نرخ بیکاری اعالم شده، از آنچه 

ما تصور می کنیم، کمتر است؟
 از نظر شما مهم ترین راهکار برای مقابله با بیکاری و فقر چیست؟ 

یکی از الگوهای موفق در فقرزدایی کشور، الگویی 
است که حاج عبداهلل والی در بشاگرد اجرا کرد. او 
سال ها با مردم بشاگرد هم نفس شد و طی بیست و 
سه سال خدمت و جهاد با اخالص، آن دیار محروم 
را به آبادانی نسبی رسانید. حاج عبد اهلل والی با شناخت 
وضع موجود و امکانات منطقه با طراحی برنامه های 
درآمدزایی و توانمندسازی و با تشویق و حمایت 

همه جانبه از تولید تا مصرف به افزایش سطح زندگی مردم کمک کرد. او با تشویق مردم به کار 
کردن و آموزش آنان توانست مردم آن منطقه را به سطح خودکفایی برساند. مهم ترین تأثیر او 

ایجاد روحیه خودباوری در مردم و افزایش سطح آگاهی و توانمندی آنها بوده است.
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 موقعیت 

بسیاری از فعاالن میدان تولید که عالقه ای به از دست دادن سود نداشتند یا توان ماندن در بازار 
برایشان نمانده بود، از گردونۀ رقابت خارج شدند. تحریم های بانکی به همه فشار آورده بود. دولت 
با کسری بودجه مواجه شده بود؛ یعنی هزینه هایش بیشتر از درآمدش شده بود و راهی جز افزایش 
مالیات نداشت. از طرفی وابستگی ساختار پولی کشور به دالر، کمر همه را شکسته بود. دالر کمیاب 
شده و نرخ برابری ریال و دالر به شدت باال رفته بود. چندی پیش هر دالر با 3 هزار تومان قابل 
تعویض بود، اما اکنون این عدد به 16 هزار تومان رسیده بود. شاید دیگر هیچ نکتۀ منفی ای نبود 
که برای تولیدکنندگان خودنمایی نکند. تا قبل از این تحریم، خرید مواد اولیه موردنیاز کارگاه آقای 

محمدی را سخت کرده بود و اکنون تورم هم گلی به این بوستان افزوده بود! 
دوراهی انتخاب شاید هیچ گاه انقدر سخت نشده بود. موضوع آن قدر پیچیده بود که آقای محمدی 

تمام روز جمعه را مشغول فکر کردن به آن بود.
امیرعلی: بابا یه جمعه رو می شه بی خیال کار بشین؟

ستایش: خب دلمون گرفت از بس شما توی خودتونین!
مادر: راست می گن بچه ها خب! چرا این کار شما تعطیلی نداره؟

پدر: نمی دونم چی کار کنم؟ یا باید قیمت محصوالتمون رو سه برابر کنم یا اینکه تعطیل کنم بره.
ستایش: همه که گرون کردن، شما هم گرون کنین!

پدر: فرض کن که این کارو کردم، بعد کشاورز بیچاره چی؟ میاد از ما بخره؟
امیرعلی: بله که میاد! مگه تحریم نیستیم؟ جنس خارجی شده پنج برابر ایرانیش شده سه برابر، 

خب معلومه ایرانی می خره.
پدر: فرض کن قاچاق نیست و اومد جنس منو خرید، حاال میوه و محصولشو چند برابر بده به 
فروشنده تا بتونه دوباره تولید کنه؟ تازه این وسط دالل ها هم که هرکاری دلشون بخواد می کنن!

تورم و کاهش قدرت خرید
درس نهم
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ستایش: خب همه همین کار رو می کنن پدر من مگه چیه؟
پدر: نفست از جای گرم بلند می شه ها، من و تو داریم و می تونیم بخریم، اونی که نداشت و نداره 

چی می شه؟ 
امیرعلی: چه افتضاحی!! چرا این طوری شد آخه؟ 

پدر: تورم همینه دیگه! مثل یخ فروشی که توی گرمای تابستون زیر نور آفتاب داره سرمایه اش 
آب می شه، پول توی حساب بانکی تو هم بی ارزش می شه.

ستایش: تورم چه ربطی به ارزش پول داره بابا؟
مادر: بی خود نبود قدیمی ها می گفتن هرچی بدبختیه از پول شروع می شه.

امیرعلی: اگه اینترنت رو می دیدن چی می گفتن؟ 

گفت وگو در کالس
1ـ به نظر شما افزایش قیمت ها چه تأثیری در کسب وکار ها خواهد گذاشت؟

2ـ به نظر شما آیا میان تورم، پول و خرید کاالها رابطه ای وجود دارد؟
3ـ چرا معمواًل گمان می کنیم تورمی که واقعاً وجود دارد، بیشتر از آن چیزی است که مسئوالن 

اقتصادی می گویند؟

نقشه راه
در این درس می خواهیم دربارۀ رابطۀ تورم با پول گفت وگو کنیم و بدانیم چرا تورم یک آسیب و تهدید 
اقتصادی است. همچنین می خواهیم دربارۀ محاسبۀ نرخ تورم مطالبی فراگیریم. این محاسبه درک بهتری از 
نوسان قیمت ها به ما خواهد داد. محاسبه تورم، همچنین باعث می شود تا بدانیم چرا میان آنچه از تورم احساس 

می کنیم و آنچه واقعاً در اقتصاد روی داده است، تفاوت هایی وجود دارد. در پایان این درس خواهیم توانست:
 چیستی پول و رابطۀ آن با تورم را توضیح دهیم.

 مفهوم تورم را شناسایی و نرخ آن را محاسبه کنیم.
 تأثیر تورم بر کسب وکارهای اقتصادی را توضیح دهیم.

طرح مسئله
یکي از باورهاي رایج میان مردم این است که گمان مي کنند، پول همان ثروت است. براي اینکه این باور را 
بیازمایید، کافي است به پولي که در جیبتان دارید فکر کنید؛ مثاًل شما با 5000 تومان پولي که در جیب دارید اکنون 
مي توانید دو بسته بیسکویت بخرید. در حالي که با همین 5000 تومان در 10 سال پیش مي توانستید یک پیراهن و 
 در بیست سال قبل، یک کیف تهیه کنید. پس ارزش پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش پیدا کرده است.
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حاال فرض کنید مدیرعامل یک شرکت تولیدی هستید و تورم باعث شده است تا یکی از نهاده های تولیدی که 
سال قبل با 500 میلیون تومان می خریدید، اکنون باید بابت همان نهاده، 700 میلیون تومان پرداخت کنید و این 

افزایش قیمت را روی محصول نهایی خود اعمال کنید.
هر ساله میزان پولي که دست مردم است افزایش مي یابد. مثاًل حقوق کارمندان یا درآمد مشاغل افزایش مي یابد، 
اما آیا این به معناي ثروتمندتر شدن مردم هم است؟ پاسخ به این سؤال به این بستگي دارد که قدرت خرید پول 
چه تغییری کرده است. براي اینکه بدانیم آیا قدرت خرید پول افزایش یافته است یا کاهش، باید با مفهوم تورم 

و پیش از آن با مفهوم پول، آشنا شویم. 

پول چیست؟
پیش از این با مفهوم مبادله آشنا شدید. در یک اقتصاد پویا روزانه میلیون ها مبادله انجام مي شود. کشاورزان 
و دامداران و صنعتگران و دیگر قشرها، محصوالت خود را با یکدیگر مبادله مي کنند. فرض کنید قرار باشد همۀ 
این مبادالت به صورت پایاپاي )تهاتري( صورت گیرد؛ یعني مثاًل کشاورز گندمش را با کفش صنعتگر مبادله کند 
و مجدداً کفش خریداري شده را با گوسفند دامدار معاوضه کند. به همین شکل دامدار و صنعتگر نیز با گوسفند 
و کفش با یکدیگر مبادله کنند. در این صورت چگونه می توان گوسفند را با کفش مبادله کرد؟ چه تعداد گوسفند 
در برابر چه تعداد کفش باید مبادله شود؟ آیا گوسفندها یا گندم ها در طی مبادالت گسترده فاسد نمی شوند؟ آیا 
می شود آنها را به راحتی حمل کرد؟ تصور کنید یک نفر برای تأمین یکی از نیازهایش، مجبور باشد به ده ها نفر 

مراجعه کند و ده ها مبادلۀ کاال به کاال انجام دهد؛ به نظر شما چنین فرایندی، چه مشکالتی ایجاد می کند؟
به دلیل همین مشکالت، بشر براي مبادالت خود، از کاالیي با دوام و فاسدنشدنی و قابل تقسیم به تکه های 
کوچک و پرطرف دار استفاده کرد. البته در هر منطقه، کاالیی خاص پرطرف دار بود. مثاًل در ایران، غالت؛ در 
هندوستان، صدف؛ در تبت، چای و در روسیه، پوست سمور خواهان بیشتری داشت. ساکنان این مناطق حاضر 
بودند کاالهای اضافی خود را با این کاالها معاوضه کنند؛ زیرا اطمینان داشتند که با دادن این کاالها می توانند 
کاالهای موردنیاز خود را دریافت کنند. به این ترتیب، این نوع کاالها به عنوان اولین پول، مورد استفاده قرار گرفت.

هرچند مبادله به وسیله کاالهای یاد شده، با سرعت و راحت تر از مبادالت پایاپای انجام می گرفت، افزایش تولید 
و زیاد شدن حجم و تعداد مبادالت، مشکالت جدیدی را با خود به همراه آورد؛ از جمله اینکه کاالهایی که 
به عنوان وسیلۀ مبادله از آنها استفاده می شد، درصورتی که مدت زیادی بدون مصرف می ماندند، فاسد و غیرقابل 
استفاده می شدند. همچنین به دلیل حجم زیاد، فضای زیادی را اشغال می کردند. از سویی دیگر، تأمین جا برای 
محافظت از این کاالها، هزینه نگهداری آنها را افزایش می داد که به تولیدکنندگان، ضرر می رساند. به این ترتیب، 
بشر دریافت که این کاالها وسیلۀ مناسبی برای معامله نیست و به جای آن می توان از برخی فلزات، مثل طال 
و نقره استفاده کرد. این انتخاب، موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از 

قبیل دریانوردی و حمل و نقل را نیز رونق بخشید. 
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با وجود فواید زیاد استفاده از پول های فلزی مثل طال و نقره، بازهم مشکالتی وجود داشت؛ مثاًل میزان طال و 
نقره محدود بود و با افزایش تجارت و مبادله، به پول بیشتری نیز نیاز بود. در این میان، عده ای از بازرگانان در 
معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود. طرف مقابل 
هم براساس اعتمادی که داشت، این رسید را می پذیرفت. به تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، این 
رسیدها را بین خود مبادله می کردند. مردم هم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن 
از حمل مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، رسید معتبر از 
آنان دریافت می کردند و در معامالت خود این رسیدها را به کار می گرفتند تا جایی که در دوران تمدن اسالمی، 
کارگری در بلخ رسید صرافی اسالمبل )استانبول( را می گرفت. این رسیدها درواقع نخستین اسکناس ها بود که 
پشتوانۀ آنها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد. رونق روز افزون کار صرافی ها، آنها 

را به نهادی مهم در اقتصاد تبدیل کرد که نام آن، بانک شد.
بی مباالتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و 
اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت 
به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند. فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت. 
با گسترش ارتباطات، بانک ها فعالیت خود را گسترش دادند و نقل و انتقال اسکناس هم کم کم دشوار شد. در این 
میان یکی از خدماتی که بانک ها ارائه دادند، چک بود. در معامالتی که با چک انجام می شود، پول نقد بین افراد 
رد و بدل نمی شود، بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد. چون 

افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند، به آن »پول تحریری« یا »ثبتی« گفته می شود.  
افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن آن با انقالب دیجیتال و الکترونیک، موجب شد تا بشر به دنبال 
روش های سریع تر و راحت تری باشد. در نتیجه امروز شاهدیم که پول الکترونیکی قابل ثبت در کارت های بانکی 
و قابل انتقال در شبکه های ارتباطی، خریدوفروش و انتقال دارایی را بسیار آسان کرده است. در آینده پول های 
 دیجیتالی گوناگونی را خواهیم دید که فرصت ها و تهدیدات جدیدی را برای زندگی بشر ایجاد خواهد کرد.

»بیت کوین« یکی از این پول های نوظهور است.
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داستـان پـــول
قبل از به وجود آمدن پول مردم از کاالهای گوناگون جهت پرداخت ها بهره می بردند.

صدف ها
به عنوان  حلزونی  صدف  نوعی 
رواج  چین  در  مبادله  وسیلة 

داشت.

پوست و دندان حیوانات

دام، یکی از معتبرترین کاالها بود.

تنباکو اسلحه غالت دانه ها نمک ابزارها

قبایل  از  مایاها  و  آزتک ها 
مکزیک )قبل از قرن شانزدهم( 
استفاده  کاکائو  دانه های  از 

می کردند.
بزرگی  امپراتوری  اینکاها 
تشکیل دادند و در آن از پول 

نوعی  از  غربی  آفریقای  قبایل 
دستبند و بازوبند که از مس و 
برنز درست شده بود، استفاده 

می کردند .
استفاده ای نکردند و به جای آن از طال و نقره استفاده کردند.

داریوش هخامنشی اولین کسی 
بود که در ایران به ضرب سکه 
اقدام کرد و پس از او در دوره 
نقوش  با  سکه ها  ساسانیان، 
مختلفی ضرب می شد. در اوایل 
دوره اسالمی نیز، ضرب سکه به 
شیوه های رومی و ایرانی بود و 
بعدها تصاویر اسالمی در سکه ها 

نقش بست. 

در رم  و در نزد یکی یکی 
از معابد، سکه ضرب شد.

اولین  میالد،  از  قبل  قرن   7
سّکه های استاندارد، در جایی 
که اکنون در غرب ترکیه است، 

ساخته شد.

کمبود مس در قرن نهم میالدی 
در چین، باعث شد تا چینی ها به 
کاغذی  پول های  تولید  سمت 

بروند .

در قرن شانزدهم در جایی که اکنون کشور چک اسلواکی 
است،  سّکه های نقره ای ضرب شد که به آن تالر می گفتند.

نوع اسپانیایی تالر، اولین پوِل 
جهانی قلمداد می شود.

بزرگ ترین وسیله کاغذی مربوط 
سال  در  مجارستان  کشور  به 
1946 است که 100 میلیون  
پنگو )واحد پول مجارستان در 

آن زمان( ارزش داشت  .

در سال 2012، 167 
در  مختلف  پول  نوع 

دنیا رواج یافته بود  .

بزرگ ترین سّکه 
لیا  ا ستر ا ر  د
در سال 2011ساخته 
شد که وزن آن 2/221 

پوند بود     . در سال 1934، رسید کاغذی100/000 دالری، که 
پشتوانه طال داشت، بزرگ ترین رسیدی بود که تا آن 

زمان در ایاالت متحده ساخته شده بود.

رسیدهای کاغذی در آمریکا و دورة جنگ شهری، 
رواج داشت .

اولین پول

پول جدید

سّکه نیکلی آمریکایی، 
فقط 5 گرم وزن داشت.

بیشتر بدانیم
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پول هاي کاغذي، تحریری یا الکترونیکی، خصوصیتي اعتباري دارند. پولي که شما در دست دارید و روي آن 
نوشته شده است 10 هزار تومان، به این معني نیست که این ورقۀ کاغذ به خودي خود، 10 هزار تومان مي ارزد؛ 
بلکه به معني سند یا رسیدی است که به شما امکان مي دهد، با آن معادل 10 هزار تومان کاال یا خدمات دریافت 
کنید. اطمیناني که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، پشتوانۀ پول به شمار مي رود. زماني که پول طال و 
نقره رایج بود، پشتوانۀ پول همان طال و نقرۀ موجود در خود پول بود. پشتوانه پول کاغذي هم پول هاي فلزي 
و شمش هاي طال و جواهراتي بود که نزد صراف یا بانک بود؛ اما امروزه پول هاي فلزي و کاغذي و تحریري و 

الکترونیکي که در دست افراد یا در حساب آنهاست، پشتوانه اي جز قدرت اقتصادي کشور ندارد.

درس زندگی

نهاد بین المللی ما
ما یک مؤسسه سرمایه گذاری مطمئن هستیم. می توانید در مؤسسه ما سرمایه گذاری کنید 
و مطمئن باشید که هر سال 30 درصد از سرمایه ای که گذاشته اید به شما سود می دهیم. 
نگران ما نباشید؛ ما با هر سختی و فداکاری و ایثاری که هست، سعی می کنیم این میزان 
سود را به شما تحویل بدهیم. اصاًل نگران منشأ درآمد ما نباشید. کسانی هم هستند که ما  
سرمایه ای در اختیارشان قرار می دهیم و آنها به ما سود می دهند. اساساً اقتصاد یعنی بدهـ  
بستان. این را شما که اقتصاد خوانده اید بهتر می دانید. اقتصاد، حساب وکتاب دارد. پول هم 
مثل سایر کاالها خریدوفروش می شود و سودی به آن تعلق می گیرد، واال چرا من و شما 
باید از حق استفاده از پول خودمان بگذریم و آن را به دیگری قرض بدهیم؟!  نه، اصاًل توجیه 
اقتصادی ندارد. ما پول شما را می گیریم و در عوض سود پولتان را می دهیم. ما راضی، شما 
هم راضی و مدیر عامل ما هم راضی. چی؟ مدیرعامل ما اسمش چیست؟ چه اهمیتی دارد! 
همین قدر بدانید که او از فرشتگان مقرب درگاه الهی بود که کمی، البته فقط کمی، در مسئلۀ 

آفرینش انسان و سجده بر او، با خداوند اختالف نظر داشت!

اگر از رباخواری دست بر نمی دارید، با خدا و پیامبرش، اعالم جنگ کنید.

(برگرفته از سوره بقره، آیه 278)



98

وظایف پول
براساس آنچه گفته شد، مي توان نتیجه گرفت که پول چهار وظیفه مهم دارد:

1ـ وسیله پرداخت در مبادالت: شما در مبادالت خود، پول را مي پذیرید؛ زیرا مي دانید که دیگران نیز هنگام 
فروش کاالها یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت. نقش اصلي پول در مبادالت، آسان سازي مبادله است.

2ـ وسیله سنجش ارزش: با پول مي توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبي آنها را باهم 
سنجید. عماًل پول، کار خرید و فروش کاالهاي مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان مي کند. هریک از 
کشورها داراي واحد ارزش خاص خود هستند؛ مثاًل واحد ارزش در اتحادیۀ اروپا یورو، در آمریکا دالر و در ایران 

ریال )تومان( است.
3ـ وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش: شما نیازهاي گوناگوني دارید که با پرداخت پول، آنها را برطرف مي کنید. 
بعضي نیازها هر روزه و بعضي در طول زمان پیش مي آید و فرد همواره باید مقداري پول را براي رفع نیازهاي 
آیندۀ خود نگهداري کند. عالوه بر هزینه هاي روزمره، برخي هزینه هاي غیرقابل پیش بیني نیز هست که در 

موقعیت هاي خاص پیش مي آید.
4ـ وسیلۀ پرداخت هاي آینده: در صورتي که پول بتواند حفظ ارزش کند، مي تواند وسیلۀ مناسبي براي پرداخت 
آینده نیز باشد. این وظیفۀ پول در روزگار ما کاماًل محسوس است؛ زیرا بیشتر معامالت تجاري در مقابل 
پرداخت هاي آینده صورت مي گیرد. خرید اقساطي و رد و بدل کردن حواله هاي بانکي نیز از همین نوع است. 

نقدینگی
یک استخر بزرگ با مقدار مشخصی آب را درنظر بگیرید. می توانیم کل پولی را که به شکل اسکناس در 
دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود، به حجم آب یک استخر تشبیه کنیم. 
کل حجم پول موجود در کشور، نقدینگی آن کشور به شمار می رود. همان طور که آب استخر قابل زیاد یا کم 
شدن است، حجم نقدینگی نیز کم یا زیاد می شود. البته در بیشتر موارد حجم نقدینگی در کشورها با افزایش 
روبه روست. سازوکار ایجاد نقدینگی یا درواقع چگونگی افزایش نقدینگی در کشور، سازوکار نسبتاً پیچیده ای 
است که نمی خواهیم در اینجا وارد جزئیات آن شویم؛ اما بد نیست بدانید که افزایش نقدینگی معمواًل ناشی از 
عملکرد بانک هاست. اگر می خواهید تا حدودی از این ساز وکار سر دربیاورید، متن قاب صفحۀ بعد را مطالعه کنید.
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بیشتر بدانیم
بانک ها و افزایش نقدینگی

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسالمی در قرن های سوم تا هشتم 
هجری و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر 
شد. با جریان یافتن پول های کاغذی و اعتماد به آنها، کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند که 
کار اصلی آنها حفظ و تأمین امنیت پول و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر 
بود. این مؤسسات که ابتدا »صرافی« و سپس »بانک« نامیده می شد، با آسان کردن فعالیت های 
تجاری به افزایش مبادالت و درنتیجه تولید بیشتر کمک کردند. اعتبار این مؤسسات به این دلیل 
بود که مؤسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی که 

ارائه می کردند، کارمزد دریافت می کردند.
مدیران این مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نکتۀ مهم شدند: اول اینکه در اغلب موارد صاحبان 
پول های فلزی )که پول های خود را به امانت نزد آنها گذاشته و رسید گرفته اند(، تمامی پول خود 
را از صندوق مؤسسه خارج نمی کنند و به همین سبب، بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی 
به مراجعان کافی است. همچنین هم زمان با مراجعۀ تعدادی از افراد به مؤسسه برای دریافت 
پول خود، عده ای نیز برای واریز کردن پول به حسابشان مراجعه می کنند. در نتیجه هیچ گاه 
موجودی صندوق به صفر نمی رسد. این دو مسئله برخی را به این فکر واداشت که پول های 

راکد در صندوق را به کار گیرند.
از دیرباز صاحبان پول های راکد دو دسته بودند. عده ای با دادن قرض الحسنه، نیاز همنوعان خود را 
تأمین می کردند و با مشارکت مالی در تجارت و تولید، بخشی از سود آن فعالیت اقتصادی را به دست 
می آوردند. در مقابل عده ای هم بودند که پول های راکد خود را به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی وام 
می دادند و در مقابل، مبالغی اضافه بر وام دریافت می کردند؛ بدون اینکه در فعالیت اقتصادی مشارکت 
کنند یا ضرری متحمل شوند. این عده برخالف آموزه های همۀ ادیان الهی، رباخوار بودند. در این 
مؤسسه های پولی )صرافی یا بانک( مسئله این بود که مالک پول های راکد کیست؟ صرافان دین دار 
پول های مردم را نزد خود امانت می دانستند و از این رو نمی توانستند بدون رضایت صاحب پول از 
آن استفاده کنند و اگر هم این پول های راکد را با اجازۀ صاحبان و از سوی آنان به کار می گرفتند، 
دراین صورت مؤسسۀ مالی صرفاً واسطه و وکیل بود و سود فعالیت اقتصادی، مال صاحب پول بود 
و مؤسسه فقط حق الوکالۀ خو د را برمی داشت. در جوامع غیردینی، مؤسسه هایی شکل گرفتند که 
پول های راکد را نه امانت، بلکه قرض مردم به آنان و مال خود می دانستند و از این رو به آنها وام می دادند 
و ربا می گرفتند. از سوی دیگر مؤسسات، برای افزایش توان وام دهی خود با دادن بخشی از آن ربا 
 به مردم، آنها را برای سپرده گذاری بیشتر تشویق می کردند. بانک های ربوی، این گونه شکل گرفت.
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در هر صورت این گونه مؤسسات یا بانک ها )چه ربوی و چه غیرربوی( عالوه بر خدمات نقل و انتقال 
و محافظت از پول، به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند. امکان گرفتن وام و اعتبار و پیدایش 
مؤسسه ای که اعتبار دارد و می تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد )وام( در حجم و شکل 

فعالیت های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.
این مؤسسات با چاپ رسید )پول کاغذی( قدرت خلق اعتبار یافتند و برخی هم از این فرصت 
سوء استفاده کردند. دولت ها هم با اطالع از این مشکل، سعی کردند همان طور که حق ضرب 
سکه را منحصراً در اختیار خود داشتند، حق چاپ و نشر اسکناس را هم از افراد و مؤسسات 
بگیرند. هرچند انحصار این حق در دست دولت، ظاهراً بانک ها را صرفاً به واسطه دریافت و 
پرداخت تبدیل کرده بود و دیگر نمی توانستند اسکناس چاپ کنند؛ اما ماهیت منحصر به فرد 
بانک، فراتر از آن بود. بعدها مشخص شد بانک ها حتی اگر اجازۀ چاپ پول را هم نداشته باشند، 
امکان خلق پول را دارند. فرض کنید در جامعه ای یک بانک بیشتر نداریم و اولین مراجعه کننده 
به این بانک، مبلغی را برای سپردۀ بلندمدت می گذارد. بانک می تواند حداکثر تا سقف کل آن 
مبلغ را به دیگری وام دهد. حال اگر بانک شرط کند که وام افراد را به جای اسکناس، به صورت 
اعتبار یا چک بپردازد و تمام کسانی که این چک ها را برای وصول به بانک می برند مجاب کند 
که پول نقد درخواست نکنند و در همان بانک حساب باز کنند و از خدمات چک یا کارت اعتباری 
استفاده کنند، دراین صورت با پدیدۀ منحصربه فردی روبه رو خواهیم بود. بانک می تواند به هر 
تعداد و به هر میزان که بخواهد، وام دهد، زیرا پول از گردش درون بانک خارج نمی شود. به این 
فرایند خلق پول یا خلق اعتبار می گویند. دولت ها این توان عجیب بانک را نیز باید مهار کنند. 
به همین دالیل بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری می باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی و صرفًا 
با هدف ارائۀ خدمات به فعاالن اقتصادی باشند. بانک ها فقط با مجوز بانک مرکزی تأسیس 

می شوند و تمام فعالیت های پولی آنها باید تحت کنترل و نظارت شدید باشد.

تورم
معمواًل هنگامی با تورم روبه رو می شویم و آن را احساس می کنیم که بخواهیم کاالیی 
را خریداری کنیم. در چنین حالتی اگر ببینیم برای کاالی مورد نظر باید پول بیشتری پرداخت 
کنیم، متوجه حضور تورم در اقتصاد می شویم. البته به این نکته توجه کنید که هر گونه افزایشی 
در قیمت را نمی توان تورم دانست؛ مثاًل ممکن است فروشنده ای بی انصاف کاالی موردنظر 
شما را گران تر از آنچه هست، به شما بفروشد. آیا دراین صورت می توانیم بگوییم این افزایش 

قیمت، تورمی است؟ 
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اقتصاددانان افزایش در سطح عمومي قیمت ها را تورم مي گویند. نرخ تورم، درصد افزایش ساالنۀ سطح عمومي 
قیمت هاست. اگر قیمت کاالها در امسال نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته باشد؛ یعني ما نسبت به 
سال قبل تورم 20 درصدي داریم و این به معنای آن است که قدرت خرید پول ما 20 درصد کاهش یافته؛ یعني 
با یک مقدار مشخص پول )مثاًل 5 هزار تومان( امسال 20 درصد کمتر از سال قبل مي توان کاال خریداري کرد، 

پس تورم نشان مي دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است.

چگونه نرخ تورم را محاسبه می کنند؟
معموالً براي اندازه گیري تورم از شاخص قیمت مصرف کننده )cpi( بهره مي برند. براي تشکیل شاخص قیمت 
مصرف کننده، دولت ها معمواًل یک سبد بازار یعني بسته اي از کاالهاي گوناگون را که عموم مصرف کنندگان 
احتمااًل خریداري مي کنند در نظر مي گیرند، سپس دولت هزینۀ این سبد بازار را در طول زمان رصد مي کند. اگر 
قیمت این سبد در طي یک دورۀ مشخص، 10 درصد افزایش داشت، cpi نیز 10 درصد افزایش دارد. سبد بازار 

طیف وسیعي از کاالها را شامل انواع مواد غذایي، ماشین، لباس، خدمات تفریحي و... پوشش مي دهد. 

درصد کل سبد بازار
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

مسکن
)اجاره، رهن، سوخت، اسباب منزل( %41/5

غذا و نوشیدنی
)شیر، غالت، گوشت، قهوه( %14/8

آموزش و ارتباطات %6/4
تفریحات %6/3

پوشاک %3/6

دارو و درمان %6/6

سایر %3/5

حمل و نقل
)ماشین ها، سوخت موتور، حمل و نقل عمومی( %17/3

  سبد بازار کاالهای مصرف کنندگان )نمونة فرضی برای یک سال(

بعد از گردآوري اطالعات قیمت از سبد کاالها، دولت از طریق رابطۀ زیر شاخص قیمت مصرف کننده )cpi( را 
محاسبه مي کند:

 = cpi برای یک ماه )یا یک سال( معین
هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل - هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین
_____________________________________

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل  × 100  

مثاًل فرض کنید در ماه جاري، هزینۀ سبد بازار یک میلیارد و صد میلیون تومان باشد. اگر هزینۀ سبد بازار در 
سال قبل، چنین ماهی، برابر با یک میلیارد تومان بوده باشد، آنگاه شاخص قیمت مصرف کننده برابر است با:

cpi = 1/1 - 1_______
1  × 100 = 10  
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عدد 10 به ما مي گوید که از سال قبل تاکنون، 10 درصد شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است و یا به 
عبارت دیگر، ما نسبت به سال قبل، تورمي معادل 10 درصد داشته ایم. 

پیامدهای تورم
تورم از نظر علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت هاست. وقتي این افزایش در سطح قیمت ها، بي رویه، پرنوسان 
و مداوم باشد، با تورم زیان بار روبه رو هستیم. تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آنها اثر منفی دارد. تورم موجب 
می شود فضای کسب    و کار بی ثبات شود و تولیدکنندگان و بازرگانان نتوانند پیش بینی درستی از آیندۀ قیمت ها 
در بازار داشته باشند. به این ترتیب، تولید و خرید و فروش کاالها با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد. از سوی 
دیگر، مصرف کنندگان کاالها و خدمات نیز، با کاهش قدرت خرید پولشان مواجه می شوند و این بر رفاه آنها اثر 
منفی خواهد گذاشت. متأسفانه اقتصاد کشور ما در سال های متمادی از تورم های لجام گسیخته آسیب دیده است.

فعالیت گروهی در کالس
با توجه به آنچه تاکنون راجع به تورم آموختید، تحلیل کنید 
که اگر تورم باالیی در اقتصاد داشته باشیم، برای نمودار 
تقاضای مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد )فرض کنید که 
نمودار عرضه و تقاضای مقابل مربوط به سبد کاالهای 

مصرفی مردم است.(

  منبع: داده های بانک مرکزی                                                                                     نمودار تورم در ایرانـ  سال پایه: 1395
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علل تورم و نقش دولت
دربارۀ علت به وجود آمدن تورم در جامعه، نظریه هاي مختلفي وجود دارد. گاهي علت تورم، نابرابري عرضه و 
تقاضاي کل در اقتصاد است. این فزوني تقاضا بر عرضه، به صورت افزایش قیمت ها بروز مي کند. تصور کنید که 
برای خرید خودرو وارد بازار شده اید، اما خودرو به اندازۀ تقاضاکنندگان وجود ندارد و بازار با مازاد تقاضا مواجه است.
در این صورت تنها عدۀ محدودی از تقاضاکنندگان می توانند صاحب خودرو شوند. به نظر شما چه کسانی خودرو 
را تصاحب می کنند؟ درست است؛ آنهایی که قیمت باالتری برای خودرو حاضرند بپردازند. به این ترتیب قیمت 
خودرو به سمت باال می رود. اگر سایر کاالها نیز به نحو مشابهی افزایش قیمت داشته باشد، کم کم بر روی 
سطح عمومی قیمت ها اثر می گذارد و نرخ تورم کل کشور را افزایش می دهد. در این صورت دولت براي مقابله 
و کنترل تورم باید میزان عرضۀ کاالها را افزایش دهد. دولت به دو روش می تواند عرضه را افزایش دهد؛ روش 
اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد؛ اما ازآنجاکه این روش معمواًل زمان بر است، دولت ها ترجیح 

می دهند از طریق افزایش واردات، بازار را تنظیم کنند.

فعالیت گروهی در کالس
ویژگی های مثبت و منفی هر دو روش )افزایش عرضه و افزایش واردات( را بررسی کنید و به 

کالس ارائه دهید.

تورم می تواند علت دیگری هم داشته باشد. اگر افزایش نقدینگی در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد، مي تواند 
سبب تورم شود. در این صورت دولت موظف است تا با کنترل میزان نقدینگی در کشور تورم را کنترل کند. در 
کشور ما، افزایش درآمدهای نفتی هرچندگاهی به افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند؛ اما باعث رشد 
درآمدهای اقتصادی و رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که تورم زا است. عالوه براین، نوسانات نرخ ارز نیز بر 
ارزش پول ملی ما اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و در پی آن منجر به تورم می شود.  
سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند، 

سیاست های پولی است. سیاست های پولی معمواًل به دو شکل انجام می شود:
1ـ کاهش نقدینگی در گردش؛
2ـ افزایش نقدینگی در گردش.

سیاست اول به سیاست پولی انقباضی مشهور است و سیاست دوم را سیاست پولی انبساطی می گویند. زمانی که 
اقتصاد کشور گرفتار تورم می شود، برای پیشگیری از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن، بانک مرکزی 
سیاست کاهش نقدینگی یا همان کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد. در حالت رکود اقتصادی که 

سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معمواًل سیاست های انبساطی اعمال می شود. 
یکی از روش هایی که بانک مرکزی کشورها برای کنترل تورم و تنظیم نقدینگی در گردش به کار می گیرد، 
سیاست بازار باز )فروش اوراق مشارکت( است. در این روش بانک مرکزی می تواند با فروش اوراق مشارکت به طور 
مستقیم از مقدار نقدینگی در دست مردم بکاهد یا با خرید اوراق مشارکت، نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق کند.
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فعالیت فردی در کالس
گاهي افراد با شنیدن کاهش نرخ تورم به اشتباه انتظار دارند که سطح عمومي قیمت ها کاهش 
یابد و به عبارتي دیگر، کاالها ارزان تر شده باشد؛ با توجه به معنای تورم )افزایش سطح عمومی 

قیمت ها(، چرا مردم چنین اشتباهی را مرتکب می شوند؟ 

برای تفکر و تمرین
1ـ هرچند تورم در کل، برای اقتصاد کشور زیان بار است، اما برای برخی نیز سودرسان است. در 
هر یک از موارد زیر مشخص کنید که فرد توصیف شده، از تورم زیان می بیند یا سود می برد؟ 

دالیل خود را توضیح دهید.
 بازنشسته ای با یک حقوق ثابت بازنشستگی در طول دوره تورم.

 خریدار یک واحد ساختمانی که آن واحد ساختمانی را یک سال پیش از اتمام و تحویل، 
خریداری کرده است و بعد از تحویل، به خاطر تورم، افزایش در قیمت ساختمان روی داده است.
 مغازه داری که مجبور است قیمت محصوالتش را بعد از تغییرات قیمت، به روزرسانی کند.

2ـ فرض کنید تورم امسال معادل 23 درصد بوده است. شرکت تولیدی ایران سبز )شرکتی که 
آقای محمدی مدیرعامل آن است( نیز همچون سایر شرکت ها تحت تأثیر این نرخ تورم قرار 
گرفته است و هزینۀ عوامل تولید این شرکت به میزان 23 درصد افزایش یافته است. شرکت 
تصمیم می گیرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر، قیمت هر دو محصولش )کود زیستی و سم 
زیستی( را افزایش دهد. به نظر شما آیا با وجود تورم عمومی و افزایش قیمت این دو محصول، 
تقاضای آنها کاهش می یابد؟ اگر تقاضا هیچ تغییری نکند، دربارۀ سود شرکت چه فکر می کنید؟ 
آیا می توان گفت افزایش می یابد؟ تحلیل کنید که اگر سود شرکت افزایش یابد، آیا واقعاً حال 

شرکت بهتر می شود؟ )یعنی با این فرض آیا قدرت خرید شرکت افزایش می یابد( چرا؟

تحلیل کنید
 براساس آنچه دربارۀ شیوۀ محاسبه نرخ تورم آموختید، میان تورم و کاهش قدرت خرید پول 

چه رابطه ای است؟ 
 چرا معمواًل بین نرخ تورمی که سازمان های رسمی اعالم می کنند و آنچه ما احساس می کنیم، 

تفاوت وجود دارد؟
 اگر به جای دولت بودید، چه راهکارهایی برای مبارزه با تورم، ارائه می دادید؟
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 موقعیت 

هر ساله معمواًل دو ماه پایانی سال، برای بسیاری از کسب و کار ها، پرکار و پررونق است؛ اما امسال 
ظاهراً مثل هیچ سالی نیست. همه چیز دست به دست هم داده تا بیشتر شرکت های کسب و کار 
خصوصی و حتی قسمت هایی از بخش های عمومی و دولتی را آن چنان زمین بزند که دیگر توانی 
برای برخاستن مجدد برایشان نماند. همۀ اعضای خانواده محمدی به خوبی این شرایط عجیب و 
بی سابقه را حس می کنند. تحریم، تورم، قاچاق گسترده، رکود در بخش کشاورزی و البته ناتوانی 
سیستم اقتصادی کشور به خاطر وابستگی به نفت و ارز خارجی، کمر تولیدکنندگان را خرد می کند. 
وقتی که شرایط بسیار سخت می شود و هیچ راه خروجی باقی نمی ماند، یا باید منتظر بمانیم تا 
ذره ذره فشار محیط ما را نابود کند یا به این فکر کنیم که تسلیم نشویم و تا آخرین لحظه تالش 
کنیم. شاید همۀ ما یک بار این تجربه را کسب کرده باشیم که در چنین شرایطی و هنگامی که 
واقعاً اراده می کنیم که با تمام توان شرایط را عوض کنیم، ناگهان دری به رویمان باز می شود و 
ورق به کلی برمی گردد. جالب اینجا است که این مسئله آن قدر برای بشر اجتناب ناپذیر و البته 
جذاب است که درون مایۀ بسیاری از کتاب های پرفروش جهان نیز هست. امیرعلی هم یکی 
از طرف داران جدی این دست کتاب هاست. برای همین حوالی یک شب دلگیر زمستانی وقتی 
همه توی حال نشسته بودند و سرشان را به کاری مشغول کرده بودند، امیرعلی با این جمالت 

سکوت را شکست و سرها را از توی کتاب و گوشی و تلویزیون باال آورد:
امیرعلی: بابا می شه چند کلمه باهم حرف بزنیم.

پدر )با لبخندی از روی رضایت و نهایت خستگی(: چه فکر خوبی، من سراپا گوشم بابا!
امیرعلی: شما همیشه می گفتین نباید تسلیم بشیم! هنوزم سر حرفتون هستین؟

پدر )با ناامیدی(: نمی دونم. شاید! چطور؟

مقاوم سازی اقتصاد
درس دهم



106

امیرعلی: این یعنی تسلیم شدین! درسته؟
پدر فقط سری به چپ و راست تکان داد که اجازه هر برداشتی را می داد!

امیرعلی: ولی من یه فکری به سرم زده!
پدر )با ابرو های باال انداختۀ پرسشگر(: مطمئنی نتیجه می ده؟

امیرعلی: خب یه احتماله؛ ولی هرچی هست بهتر از تسلیم شدن و پذیرش شکسته.
پدر: موافقم، منطقیه!

امیرعلی: چرا مواد اولیه رو خودتون تولید نمی کنین؟
پدر: خب چون نمی تونیم!

امیرعلی: شما نمی تونین! از کجا معلوم بچه های دانشگاه های صنعتی نتونن؟ شاید به اونا بگین 
براتون تولید کنن.

ستایش: راست می گه ها! مگه همین موشک نبود؟ یا هسته ای یا لیزر. همشو خودمون تولید کردیم!
مادر: زنده باد مرد جوان من! اصاًل برای اینکه بدونین معمواًل بچه های دانشگاه های صنعتی 
شرکت تأسیس می کنن برای همین کارا، اسمش رو هم می گذارن شرکت های دانش بنیان. 

کارشون حل مشکالت تولید با روش های علمی داخلیه.
پدر )با لبخندی نه چندان مطمئن(: چه ایدۀ جذابی! خب فروش خارجی رو چی کار کنم؟

ستایش: اون که کاری نداره بابا! اواًل فقط به یه نفر نفروشین، بعدشم به هرکسی فروختین ازش 
پول نقد بگیرین، یا بهش بگین به یه بانک گمنام پول بریزه یا حتی ازش جنس بگیرین. بعد 

جنسشو بیارین داخل و بفروشین.
پدر )که حاال دیگر داشت کم کم روحیه می گرفت(: چقدر شما ها خوب فکر می کنین!

امیرعلی: به جان خودم اگه به ما جوون ترا میدون بدین، کشورو براتون آباد می کنیم. فقط همه 
باید مثل شما به حرفمون گوش بدن همین!

گفت وگو در کالس
1ـ به نظر شما چگونه می توان شرکت های کسب وکار را در برابر مشکالتی نظیر رکود، بیکاری، 

تورم و تحریم یاری کرد؟
2ـ چه الگویی در تجارت خارجی، اقتصاد کشور ما را قوی می کند و به رونق و پیشرفت می رساند؟
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نقشۀ راه
در این درس می خواهیم دربارۀ راه حل خروج از شرایط پیچیدۀ فعلی اقتصاد ایران گفت وگو کنیم و البته 
این شمایید که این درس را می سازید. همچنین می خواهیم بدانیم چه اصولی واقعاً می تواند نجات بخش اقتصاد 

باشد. در پایان این درس خواهیم توانست:
 اصول یک اقتصاد مقاوم را درک کنیم.

 با توجه به اصل مزیت اقتصادی بیابیم که در چه حوزه هایی باید توانمند شویم.
 راه های مقابله با تحریم ها را بررسی کنیم.

 دربارۀ توان داخلی برای حل مشکالت بحث کنیم. 

طرح مسئله
با وجود ارتباطات گسترده ای که میان کشورهای جهان وجود دارد، چرا همچنان اختالف ها، تهدیدها، 
تحریم ها و دشمنی ها پا برجاست؟ چرا برخی کشورها زیر ستم کشورهای دیگرند و چرا اقتصاد آنها با مشکالت 
فراوانی روبه روست؟ واقعیت آن است که کشورهای مختلف جهان و دولت های آنها، با وجود روابط اقتصادی 
پیچیده ای که با هم دارند، هنگام حضور در روابط جهانی، نگران منافع ملی خود نیز هستند. برخی کشورها حاضر 
نیستند کشورهای دیگر پیشرفت کنند و دوست دارند، خودشان تنها قدرتمند جهان باشند. کشورهای دیگر نیز یا 
باید در مقابل خواستۀ آنها سر تسلیم فرود آورند و به مزرعه ای از گاوهای شیرده تبدیل شوند یا باید از شرافت و 
استقالل ملی و دینی خود دفاع کنند و در برابر زیاده خواهی ها بایستند. البته نگه داشتن این استقالل ملی و دینی 
بدون هزینه نیست. انواع تحریم های اقتصادی، سنگ اندازی ها و دشمنی ها، بیشتر و بیشتر خواهد شد. با این حال 

کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، راه های قوی شدن را نیز فرا خواهد گرفت.

مسیر تاریخی اقتصاد ایران
ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی، از 
دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است. وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ، لشکرکشی ها 
و جنگ ها، پهناوری مرزهای ایران باستان، جادۀ ابریشم و تجارت با چین و امپراتوری روم، از اهمیت و بزرگی 
اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند. طی هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی، جلوه هایی از پیشرفت 
اندیشۀ اقتصادی، تأمین مالی مراکز علمی، عمران و آبادانی، تجهیز زیرساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد 
ایران و جهان اسالم مشاهده کرد. احکام اقتصادی اسالم پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه، 
آسیای غربی و جنوب غربی، شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا قرار گرفت. به عنوان مثال، در موقعیتی که در اروپا، 
بربریت حاکم بود و زنان حتی حق مالکیت نیز نداشتند، وقف نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی، حجم 

عظیمی از مالکیت و سرمایه گذاری و مشارکت آنها را در تولید نشان می دهد. 
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رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه 
می توان از زیربناها و عمران بندرها، بازارها، مدارس علمی، 
کاروان سراها، مساجد باقی مانده و فعالیت های خیریه ها درک 
کرد. در نیمۀ اول حکومت صفویه، عالوه بر یکپارچگی 
سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با 
سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی 

داشت؛ اما در دورۀ پایانی حکومت صفویه، اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد. حاکمان وقت از موقعیت 
جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و 

بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.
این وضعیت با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود. دولت های 
اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند. 
این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر، موجب تسریع جریان توسعۀ این کشورها شد. آنها از یک سو با 
چنگ انداختن بر دارایی های سایر ملت های جهان به ثروت اندوزی پرداختند و از سوی دیگر در رقابت با یکدیگر 

به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند. 
در دوران قاجار، ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها، از دست داد. تالش حاکمان صرف تحکیم 
پایه های حکومت خود، افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم، اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود، 
تأمین هزینه های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجمالت می شد. ازدست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع 
ایران، هزینه های شکست در جنگ، عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها، بی توجهی به سرمایه های 
انسانی و اجتماعی، سیاست های رکودی و انقباضی، نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی، اعطای امتیازها به 
شرکت ها و کشورهای استعماری، تأسیس بانک های روسی و انگلیسی و سیل ورود کاالهای خارجی، آسیب های 
توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد. اقدامات محدود مذهبی و ملی، مثل تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و 
اداری توسط امیرکبیر، تأسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهان، تحریم تنباکو و 

لغو قرارداد رژی و بیانیه هایی در حمایت از تولید ملی، متأسفانه چندان اثر بخش نبود.
روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و تشکیل سلسلۀ پهلوی ادامه یافت. ویژگی عمدۀ این دوره، جدا 
شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود. اقتصاد ایران به جای تکیه بر 
پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد. حتی ایجاد 
زمینه ای قانونی )مثل قانون تجارت و تعاونی ها( و زیرساخت های مواصالتی )مانند راه آهن(، گسترش مدارس و 
دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند. تعدی حکومت 
پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی، واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای 
برنامه هایی موسوم به انقالب سفید، که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد، بر بیماری های اقتصاد 
 ایران افزود. نوسازی و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و
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درآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی، بر 
مشکالت اقتصاد ایران افزود. در این دوران، دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست 
سازمان و تشکیالت خود را نوسازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد؛ درعین حال، نظام نوینی در مالیات ستانی 
و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی بهبود یافت. از سوی دیگر در 
نتیجۀ افزایش درآمدهای نفتی، قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت. در این زمان، دولت با هدف ایجاد توسعۀ 
نمایشی به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت و به این ترتیب، بخشی از درآمدهای نفتی کشور، 
صرف ساخت وساز شد. کارخانه ها و مؤسسات شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در عرصۀ اقتصاد 

مطرح شد. ساختارهای اساسی اقتصاد کشور نیز زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت.

بیشتر بدانیم
غارت و قحطی

یکی از ابزارهای دولت های غربی برای این استثمار و غارت، تأسیس و تقویت شرکت های بزرگ 
چند ملیتی است. یکی از این نمونه ها، شرکت انگلیسیـ  هلندی هند شرقی است. گزارش زیر 

از کتاب نگاهی به تاریخ جهان، اثر جواهر لعل نهرو انتخاب شده است:
موقعیت انگلیسیان در شمال هند به صورتی بود که قدرت و ثروت را در دست داشتند، بدون آنکه 
هیچ مسئولیتی را قبول کنند. بازرگانان ماجراجوی کمپانی هند شرقی هیچ حد و فاصله ای میان 
بازرگانی قانونی و بازرگانی غیرمجاز غارت و چپاول واقعی قائل نمی شدند. عدم امنیت سیاسی 
و آشوب ها و آشفتگی ها و کمی باران و سیاست غارتگرانۀ انگلستان همه باهم سبب شدند که 
در سال 1770 قحطی عظیمی در بنگال و بیهار روی داد. گفته می شود که بیش از یک سوم 
اهالی این نواحی نابود و تلف شدند. این منظرۀ رقت انگیز و مهیب را درنظر مجسم کنید که 
چگونه میلیون ها نفر از مردم آرام آرام و بر اثر گرسنگی می مردند. تمامی این منطقۀ وسیع از 
مردم خالی شد؛ جنگل ها روییدند و دهکده های مزروعی و مزارع کشاورزی را در خود بلعیدند. 
هیچ کس، هیچ کاری برای کمک به گرسنگان و قحطی زدگان نمی کرد. کمپانی هند شرقی 
قدرت و امکان داشت؛ اما آنها هیچ مسئولیت و تمایلی در خود احساس نمی کردند. وظیفۀ اصلی 
آنها به دست آوردن پول و جمع آوری درآمد بود و این کار را که به نفع جیب خودشان بود، با دقت 
و مراقبت بسیار انجام می دادند. بسیار جالب است که در گزارش رسمی کمپانی گفته می شود با 

وجود قحطی شدید و با وجود آنکه بیش از یک سوم مردم 
تلف شدند، آنها رقم درآمد و عایدات معمولی را از آنان 
که زنده بودند، گرفتند. غیرممکن است که بتوان تصور و 
درک کرد که این جمع آوری اجباری پول و درآمد از مردم 
قحطی زده و مصیبت کشیده ای که از چنگال قحطی جسته 

بودند، چقدر ظالمانه و غیرانسانی بوده است. 
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مشابه همین شرایط در زمان جنگ جهانی اول برای کشور خودمان نیز روی داده بود. نویسندۀ 
کتاب قحطی بزرگ )نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول(، در ضمن پژوهش خود اخبار 
و گزارش هاي دست اول و رقت انگیزي از نتایج حضور نیروهاي نظامي بیگانه و عملیات و 
اقدامات آنان در ایران ارائه داده است؛ اقداماتي که با »جنایت جنگي علیه غیرنظامیان« همسان 
و برابر بوده است. او نشان داده است که چگونه نیروهاي انگلستان، در حالي که مردم یک شهر 
از گرسنگي به جان آمده بودند، آذوقه اي را که از شکم گرسنۀ همان مردم زده بودند، به هنگام 
عقب نشیني از برابر نیروهاي عثماني براي آنکه به دست حریف نیفتد، یک جا از میان بردند؛ و 
نیز چگونه ارتش انگلستان براي تدارک آذوقه مورد نیاز نفرات خود در ایران، به جاي وارد کردن 
آذوقه از هندوستان، به لطایف الحیل اقدام به جمع آوري و خرید گندم و جو و سایر مایحتاج مردم 
گرسنه و قحطي زدۀ ایران مي کند تا در ناوگان دریایي انگلستان جاي خالي بیشتري براي ترابري 
نظامي ارتش انگلستان باقي بماند؛ زیرا وارد کردن گندم از هندوستان، مستلزم حمل آن با کشتي 
است؛ و نیز چگونه ژنرال انگلیسي مسئول تدارک آذوقه در گفت و گو با دیپلمات آمریکایي از 
این »زرنگي« به خود مي بالد )نگاه کنید به کتاب قحطی بزرگ )نسل کشی ایرانیان در جنگ 
جهانی اول(؛ محمدقلی مجد، ترجمۀ محمد کریمی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی(.

با پیروزی انقالب اسالمی، مردم ما به توانمندی های خود برای ایجاد تحول و تغییر در شیوۀ حکمرانی سیاسی و 
زندگی جمعی پی بردند. مردمی که تا آن روز خود را در برابر زورگویی کشورهای غربی در تعیین حاکمان و تعیین 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی شان، ناتوان می دیدند، روی پای خودشان ایستادند و خواستار استقالل و آزادی 
کشورشان شدند. میشل فوکو، متفکر شهیر فرانسوی و نویسندۀ کتاب »ایران، روح یک جهان بی روح«، دربارۀ 
آنچه خودش از شور و حال انقالب اسالمی ایران در آن ایام دیده بود، می گوید: »یکی از چیزهای سرشت نمای 
این رویداد انقالبی، این واقعیت است که این رویداد انقالبی اراده ای مطلقاً جمعی را نمایان می کند و کمتر مردمی 
در تاریخ چنین فرصت و اقبالی داشته اند. ارادۀ جمعی اسطوره ای سیاسی است که حقوق دانان یا فیلسوفان تالش 
می کنند به کمک آن، نهادها و غیره را تحلیل یا توجیه کنند. نمی دانم با من موافقید یا نه، اما ما در تهران و 
سرتاسر ایران با ارادۀ جمعی یک ملت برخورد کردیم. این ارادۀ جمعی که در نظریه های ما همواره اراده ای کلی 
است، در ایران هدفی کاماًل روشن و معین را برای خود تعیین کرده و بدین گونه در تاریخ ظهور کرده است. در 
ایران عرق ملی بی نهایت قوی بوده است. سرباز زدن از اطاعت از بیگانگان، بیزاری از چپاول منابع ملی، عدم 
پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت همه جا آشکار آمریکایی ها، همه و همه عوامل تعیین کننده ای بودند 

تا شاه، یک دست نشاندۀ غرب به شمار آید «.
، رهبر ایران و خواسته ملت بود در  بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی، آنچه موردنظر امام خمینی  
قانون اساسی کشور تجلی یافت و تصویری از خطوط کلی اقتصاد مطلوب اسالمیـ  ایرانی نیز در آن درج شد. در 
بخش اقتصادی قانون اساسی، بر آموزه هایی همچون اقتصاد مردمی، نفی سلطۀ بیگانگان و استقالل اقتصادی، 

حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی تأکید شده است.
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فعالیت فردی خارج از کالس
مستند »پرزیدنت آکتور سینما« را مشاهده کنید و بخش های اقتصادی آن را به کالس ارائه دهید.

اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی
اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده، چه واکنشی نشان می دهند، به قدرتمند بودن آنها بستگی 
دارد. آیا ساختارهای اقتصادی یک کشور پرقدرت است؟ آیا شرکت های تولیدی در شرایط سخت می توانند نیاز 
کشور را برآورده کنند؟ آیا اقتصاد کشور وابسته است یا مستقل؟ پاسخ به این پرسش ها و پرسش های مشابه، در 

روبه رو شدن کشورها با شرایط سخت تحریم و تهاجم تعیین کننده است.
برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی ما را تهدید می کند، مقاوم سازی 
اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی، ضروری است. اقتصاددانان با اصطالحاتی 
مانند »ثبات اقتصادی«، »استحکام اقتصادی«، »تاب آوری اقتصاد« و »پایداری«، بر مقاوم سازی اقتصادی 
تأکید می کنند. مقاوم سازی اقتصادی به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها، مؤسسات تولیدی 
و خدماتی یک کشور، روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای اساسی و 
حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند. اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تالش 
و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایۀ بیگانگان زندگی کنند و 
به آنان وابسته باشند. رشادت ها و دالوری های مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که ایرانیان مسلمان، 
از چنین قدرتی برخوردارند و هرکجا از این قدرت خود استفاده کرده اند، به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند. 

شهد و شکر

از بی آبی مردن بهتر تا از قورباغه اجازه گرفتن!
گاهی شخصیت انسان، مانع از آن می شود که برای برآوردن نیازهای خود از اشخاص زبون 

و خوار، درخواستی کند.
(فوت کوزه گری، ج 1، ص 93)
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فعالیت گروهی در کالس
لطفاً کالس را به گروه های چهار نفره تقسیم کنید و سپس بریدۀ صفحاتی که در ذیل آمده و 
»متن مربوط به موقعیت« این درس را به دقت مطالعه کنید. سپس فرض کنید که گروه شما 
هیئت مدیرۀ شرکت ایران سبز است که با مشکالت گفته شده روبه روست و در آستانه فروپاشی 
است. حال با توجه به آنچه تاکنون آموختید، برای برون رفت از مشکالت اقتصادی شش اصل 
در گروه خود تدوین کنید. پس از پایان تدوین شش اصل، هر گروه نتیجۀ کار خود را روی تخته 
کالس بنویسد و از اصول خود در برابر بقیۀ گروه ها دفاع کند. )تذکر: اصل به موضوعات کلی ای 

گفته می شود که مصادیق مختلفی را شامل می شود(.

... حال اگر به هر دلیلی یکی از کشور های عضو اپک بخواهد 
سقف تولید نفت را کاهش ندهد، ما دچار افت قیمت نفت خواهیم 
شد و طبیعتاً دچار مشکالتی در بودجه می شویم و این یعنی ...

مشاور وزیر نفت:
روایتی است که فرمود: »اَلِعلُم سلطاٌن َمن َوَجَده صاَل و من 
لْم َیِجْده صیَل َعلیه«. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، 
پنجۀ قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید، کسانی که 

دارای پنجه قوی هستند، دست شما را می پیچانند.

رهبر انقالب:

ببینید مردم، وقتی که شرکت ها و تولیدی ها، دولتی می شود، 
اشکال کار این است که مدیر آنجا کاری به سود و زیان شرکتش 
ندارد، چون حقوق ثابتی از دولت دریافت می کند که معمواًل 
هم حقوق باالیی است. خب نتیجه چه خواهد بود؟ عدم رشد 

در صنعت و تولید و اشتغال و ...

یک نماینده انتخابات مجلس:

اینکه چرا ما در برخی حوزه ها توان رقابت با نمونه های مشابه 
خارجی نداریم به این دلیل است که هزینۀ تولید در کشور ما 

باالست.
مجری: خب جناب وزیر چرا هزینه ها باالست؟

وزیر: یک علت عمدۀ این موضوع بر می گردد به کهنه بودن 
دستگاه ها و به روز نبودن مکانیسم های تولید که بهره وری را 

به شدت کاهش می دهد و هزینه ها را افزایش می دهد.

وزیر صمت دیشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت:
گاه به دالیل طبیعی، اقتصادی، قانونی یا ...، تعداد فروشنده 
یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود. این وضعیت را 
انحصار می گوییم و تولیدکننده یا فروشنده منحصر به فرد را 
انحصارگر در فروش و خریدار یا تقاضاکننده منحصر به فرد 

را انحصارگر در خرید می نامیم.
انحصارگر قیمت گذار است و خریداران در بازار انحصاری 

قیمت پذیرند .

یکی از برکات نظام مالیاتی درست این است که چون درآمد 
دولت به درآمد مردم وابسته می شود، دولت به سرعت متوجه 
اوضاع بد اقتصادی مردم خواهد شد و دیگر از مردم غافل 

نخواهد بود.

هفته نامه اقتصادی .... اقتصاد:
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ما فکر می کنیم اگر دالر از مبادالت ما حذف شود بدبخت می شویم، مکرر در مکرر گفتم: دالر یک کاغذ رایج است که هیچ پشتوانه ای 
ندارد، می توانیم به جای آن شیء با ارزش را تحویل بگیریم. مثل همین مبادله با ونزوئال. فالن کاال را دادیم به جای آن طال گرفتیم. 

چرا همه چیز را به دالر گره می زنیم؟

مسئول اتاق بازرگانی کشور .... در جلسۀ وزارت خانه:

آقای رئیس، ما تحقیقی در کشورهای اطراف کردیم از حیث تولیدات رایانه ای، نتیجه واقعاً حیرت انگیز است! کشور ما به راحتی در 
ساخت نرم افزار های موبایلی جزو دو کشور اول منطقه است. حاال بازار منطقه را نگاه کنید، چقدر جذاب است.

نکته مهم تر اینکه همان طور که مستحضرید ما نیازی به استفاده از منابع اولیه نداریم. فقط فکر نیروی متخصص ماست که می تواند 
برایمان ارزآوری داشته باشد.

مسئول کارگروه تولیدات رایانه ای در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری:

به نظر می رسد که دوستان همگی به جنبه های فرهنگی حرکت اربعین اشاره کردند و از یک جنبۀ بسیار مهم غافل اند. ببینید ما در 
پیاده روی اربعین از حدود 70 ملیت مختلف زائر داریم. همین زائران خودشان یک شبکۀ اجتماعی خوبی در کشورشان دارند. از دوست، 

آشنا و همکار و فامیل و ... .
اگر از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، به این معناست که ما حداقل به حدود بیش از 70 بازار محلی دسترسی داریم که اصاًل 

نمی توان این بازارها را تحریم کرد. تازه شاید به خاطر عالقه ای که شیعیان به ایران دارند بتوان از ظرفیت  هایشان هم استفاده کرد.

مسئول جنبش ..... دانشجویی در جلسۀ هم اندیشی ستاد اربعین:

... من مایلم حاال که بحث به اینجا رسید گریزی هم به مشکالت اقتصادی جامعه بزنم! همان طور که عرض کردم، انسان وقتی برای 
یک چیز تالش می کند که در آن حس موفقیت داشته باشد. حاال فرض کنیم که در شرایط کنونی، یک کارگر با خودش فکر کند که 
من صبح تا شب تالش می کنم زحمت می کشم توی سرما و گرما کار می کنم، آخرش 2 میلیون درآمد دارم. اما فالنی که از رابطه 
استفاده می کند. بدون هیچ دردسری یک شبه به ثروتی فراوان می رسد. به نظر واضح است که اگر چنین تفکری در جامعه حاکم شود، 
دیگر کسی برای اصالح اقتصاد تالشی نمی کند. به عبارت بهتر موضوعاتی که به عدالت برمی گردد اگر درست به آنها نپردازیم، ما 

نمی توانیم انتظار موفقیت در رسیدن به اهدافمان را داشته باشیم و این رسالت کارگروه های میان رشته ای است.

خانم دکتر ... استاد روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در همایش علوم انسانی و رشته های میان رشته ای:

خبر نگار: به نظر شما چرا خودروسازان ما با مشکل عدم تحویل خودرو روبه رو شدند؟
دکتر .... : چون نتوانستند قطعات آن را تولید کنند.

خبرنگار: مگر تولید قطعه کار سختی است؟
دکتر ... :  مشکل اصلی در قرارداد های ما با شرکت فرانسوی این است که ما را وابسته به فناوری خودش می کند. اگر دانش فنی منتقل 

شود، دیگر ما چه مشکلی برای عدم تحویل خودرو ها داریم. خب قرارداد را فسخ کرده ما هم از ...

یک اقتصاد دان در گفت وگو با خبرگزاری ... مطرح کرد:
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فعالیت فردی در کالس
با توجه به فعالیت فوق آنچه را بین همه گروه ها مشترک است، در جدول زیر بنویسید  .

مفهوم و کاربرد آننام اصل )به دخلواه خودتان( ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است پیشرفته، مردمی و دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و 
خارجی، آسیب ناپذیر است و با اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی، نیازها 
و مشکالت اقتصادی را رفع می کند و با تحریم ها و تهدیدات دشمنان، به زانو در نمی آید. وابسته نبودن اقتصاد 
ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقالل اقتصادی شناخت. با این حال استقالل اقتصادی به معنای 
قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد. 

مهم آن است که این تعامل، مقتدرانه و از روی تدبیر باشد. 

فعالیت فردی خارج از کالس
با مراجعه به بخش های اقتصادی قانون اساسی و به ویژه اصل 43، 44 و 45، اصول کلی و 

ویژگی های اصلی قوانین اقتصادی کشورمان را شناسایی و آن را در کالس ارائه کنید.
همچنین با مراجعه به متن اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، عناصر و مؤلفه های اصلی این 
سیاست را فهرست کنید و آن را با آنچه در فعالیت فردی در کالس به دست آورده اید، مقایسه کنید.

برای تفکر و تمرین
تحلیل کنید

از نظر شما مهم ترین راه های مقابله با تحریم های اقتصادی و زمینه سازی برای رونق کسب و 
کارهای اقتصادی کشور چیست؟



115

 موقعیت 

اراده های مستحکم وقتی با امیدهای ریشه دار همراه می شوند، هر ناممکنی را ممکن می سازند. 
موضوعات ناراحت کننده ای که هر روز از آسمان و زمین بر سر تولیدکنندگان مستقل می ریخت، 
رفته رفته داشت جای خود را به گشایش و خوشی برای آقای محمدی می داد. ورود شرکت های 
دانش بنیان و استفادۀ آقای محمدی از فکر جوانان و همت جهادیشان، شب های سیاه رکود را به 
روز های روشن رونق تولید تبدیل کرده بود؛ اما داستان بقیۀ تولیدکنندگان کمی متفاوت بود. هنوز 
عدۀ زیادی از تولیدکنندگان در آستانۀ ورشکستگی و یا تعطیلی بودند و این اخبار برای خانوادۀ 
محمدی خوشایند نبود، چرا که شرایط مشابه را تازه تجربه کرده بودند و طعم تلخ آن را تازه از 

کامشان بیرون کرده بودند.
صبح یک روز جمعه، بعد از صبحانه، آقای محمدی داشت گروه های مجازی را در تلفن همراهش 

بررسی می کرد که ناخودآگاه با صدای بلند آهی کشید.
ستایش: وای نه! بابا ما دیگه تحملشو نداریم. اگه برای کارگاه اتفاقی افتاده لطفاً چیزی نگین!

پدر: نه باباجون! ما که به لطف خدا اوضاعمون داره خوب می شه. البته کمک شما دوتا هم 
بی تأثیر نبوده.

مادر: حاال چی شده که ناراحت شدین؟
پدر: یکی از رفقام که باهم شروع کردیم، پیام زده توی گروه که کارگاهشو با همه تجهیزاتش 

می فروشه. معلومه که کم آورده.
ستایش: خب شما نمی تونین کمکش کنین؟

مادر: مگه حوزه کاریش با شما یکیه؟

رشد و پیشرفت اقتصادی
درس یازدهم
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پدر: نه! اون توی کار تولید پالستیکه.
امیرعلی: خب خودش باید یادبگیره. بعدشم به قول قدیمیا هرکسی باید کاله خودشو بچسبه. 

ما چی کار به بقیه داریم!
پدر: راستش منم مثل تو فکر می کردم؛ می گفتم هر کسی باید به فکر خودش باشه؛ ولی االن 

بعد از این شرایط حسم عوض شده.
امیرعلی: یعنی االن دیگه این حرفو قبول ندارین؟ هرکسی کار خودشو درست انجام بده، همه 

درست می شن دیگه.
پدر: واقعاً نمی دونم چی بگم. خودم هنوز به جمع بندی نرسیدم؛ ولی حسم دیگه مثل قبل نیست. 
مادر: آخه اگر هرکسی به فکر منافع فردی خودش باشه، قصه مون می شه قصه االن کشور.

طرف پوالشو برمی داره و باهاش سکه و دالر و ماشین می خره تا خودش بعداً گرون تر بفروشه. 
خودش سود می کنه اما دودش توی چشم بقیه می ره.

پدر: مامان راست می گه. منم به خاطر همین چیزا می گم حسم نسبت به این موضوع عوض شده.

گفت وگو در کالس
1ـ شما نظر امیرعلی را بیشتر می پسندید یا نظر مادرش را؟

2ـ به نظر شما افزایش رفاه یک شخص می تواند لزوماً رشد جامعه را در پی داشته باشد؟ 
3ـ چه رابطه ای میان رشد اقتصادی هر فرد و هر شرکت، با پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟

4ـ تفاوت رشد اقتصادی با پیشرفت اقتصادی چیست؟ هرکدام با چه شاخص هایی اندازه گیری 
می شود؟

نقشۀ راه
در این درس می خواهیم دربارۀ رشد و پیشرفت اقتصادی گفت وگو کنیم. در پایان این درس خواهیم توانست:

 نرخ رشد اقتصادی )رشد تولید ناخالص داخلی( را محاسبه کنیم. 
 وضعیت توزیع درآمد افراد یک جامعه را براساس سهم دهک ها محاسبه کنیم.

 دربارۀ شاخص توسعۀ انسانی توضیح دهیم. 
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طرح مسئله
شما ممکن است رشد خود را در افزایش سطح آگاهي و تحصیالت خود بدانید و دوست شما رشد خودش 
را در ایجاد و گسترش یک کسب و کار درآمدزا مي بیند. در اقتصاد معمواًل کشورهایي را که از قدرت تولیدي 
باالتر و درآمد بیشتری برخوردار باشند، پیشرفته تر مي دانند. افزایش قدرت تولید کشور در گرو افزایش قدرت 
تولید شرکت هاي تولیدي و سازوکارهاي مناسب براي ایجاد کسب و کار و دادوستدهاي مناسب است. کشورهاي 
پیشرفته معمواًل درآمد و تولید باالیي دارند و درآمدها به صورت عادالنه تري توزیع شده است و تعداد بیکاران این 
کشورها نیز کم است. رشد و پیشرفت، نقطۀ مقابل رکود است. یک کشور پیشرفته در برابر شوک هاي اقتصادي، 
قدرت مقاومت دارد؛ از ثبات نسبي قیمت ها و بازارها برخوردار است؛ مي تواند در شرایط بحراني نیازهاي اولیۀ 
خودش را تأمین و حتي مازاد آن را صادر کند. معمواًل کشورهاي پیشرفته از سطح سواد و بهداشت عمومي 
باالیي برخوردارند و روحیۀ اعتماد و همبستگي میان مردم این کشورها براي تکاپو و تالش اقتصادي، برجسته 
است. کشورهای پیشرفته در سطح منطقه و جهان تأثیرگذارند. در یک کلمه، کشورهاي پیشرفته، کشورهاي 
قدرتمندي محسوب مي شوند و بقیه روي آنها حساب باز مي کنند. پیشرفت اقتصادی کشور دارای مؤلفه هایی 
است که می توان مهم ترین آنها را رشد اقتصادی، شاخص های توسعۀ انسانی )نظیر بهداشت، سواد و امید به 

زندگی( و شاخص توزیع عادالنه درآمد دانست.  

رشد اقتصادي 
اگر در جامعه ای میزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت به دورۀ قبل افزایش یابد، می گوییم در آن جامعه 
رشد صورت گرفته است. رشد به معنای افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی کمی است. کشورها معمواًل با 
سرمایه گذاری بیشتر یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر، ظرفیت تولیدی خود را افزایش می دهند 
و این امر به درآمد بیشتر می انجامد. به همین دلیل گاهی افزایش شاخص رشد  یک کشور را با افزایش درآمد 

آن معادل درنظر می گیرند. 
یک منشأ رشد اقتصادی افزایش در منابع است؛ برای مثال، اگر جمعیت در طول زمان رشد کند، به طور کلی 
عرضه نیروی کار هم افزایش می یابد. سرمایه های فیزیکی کشور می تواند با سرمایه گذاری در کارخانه ها، ساختمان 
ادارات، ماشین آالت و مغازه ها افزایش یابد. سرمایۀ انسانی با آموزش افزایش می یابد. با منابع در دسترس بیشتر، 

یک کشور می تواند کاال و خدمات بیشتری تولید کند. 
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بررسی رشد با الگوی مرز امکانات تولید
از الگوی مرز امکانات تولید که در درس چهارم فراگرفتید، می توانیم برای نشان دادن تأثیرات رشد اقتصادی استفاده 
کنیم. به نمودار سمت چپ از شکل زیر نگاه کنید. محور افقی مقدار غذای تولید شده در کشور را نشان می دهد 
و محور عمودی همۀ مقادیر از کاالهای دیگر؛ یعنی کاالها و خدمات به جز غذا را که در کشور تولید شده است، 
نشان می دهد. تصمیم گیری بین یک واحد »غذا« و یک واحد »  از کاالهای دیگر« واقعاً دشوار است؛ اما به این 
فکر کنید که واحد »غذا« همۀ انواع غذاها و واحد »کاالهای دیگر« همۀ انواع کاالها و خدمات را دربرمی گیرد. 

فرض کنید کشوری ابتدا نقطه X را انتخاب می کند. روشن است که مردم مقدار بیشتری از غذا و سایر کاالها 
می خواهند تا سالمتی و رفاه بیشتری داشته باشند. اگر با صرفه جویی، سرمایه گذاری بیشتری انجام  دهند، با 
گذشت زمان، ظرفیت تولیدی آنها توسعه می یابد و مرز امکانات تولید به سمت باال منتقل می شود. نمودار سمت 
راست شکل باال مرز امکانات قبلی و مرز امکانات جدید را نشان می دهد. رشد اقتصادی به کشور امکان می دهد 

تا غذا و کاالهای دیگر بیشتر و بیشتری را تولید و مصرف کند. 
رشد اقتصادی یک هدف مشترک است، زیرا کشور را قادر می سازد کاالها و خدمات بیشتری تولید کند و گام 
مؤثری برای تأمین نیازها و خواسته های شهروندان خود بردارد. وقتی که اقتصاد رشد می کند، کشور قادر است از 
هرچیزی مقدار بیشتری تولید کند. با این حال هر کشور برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی در آینده لذت ببرد، 
باید چیزهایی را در زمان حال در اقتصاد فدا کند؛ باید منابعی را که می توانست برای ساختن کاالهای مصرفی 
در زمان حال استفاده شود، برای ساختن انواع سرمایه ها و توسعۀ روش های تولید بهتر برای آینده صرف کند. 
همان طور که شما هم گاهی از بعضی خریدهای لذت بخش صرف نظر می کنید تا پولتان را برای انتخاب های 

دیگری در آینده که زندگی شما را بهتر می کند، پس انداز کنید. 

مقدار بقیة کاالها

)PPF( منحنی مرز امکانات تولید

مقدار غذا

مقدار بقیة کاالها

منحنی مرز امکانات تولید بعد 
از رشد اقتصادی

مقدار غذا

                                                         رشد اقتصادی و منحنی مرز امکانات تولید
رشد اقتصادی، منحنی را به سمت راستـ  باال،  منتقل می کند که نشان دهندة امکان بیشتر تولید در کشور است  .

کاالها و خدمات
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فعالیت فردی در کالس
در درس چهارم با مفهوم کارایی آشنا شدیم و در این درس 
دربارۀ رشد سخن گفتیم. تفاوت بین دستیابی به کارایی و رشد 

اقتصادی را با کمک نمودار توضیح دهید.

D

C

A

B

X

Y

YA

YB

XA XB

PPF

چگونه رشد اقتصادی را اندازه گیری کنیم؟ تولید (درآمد) ناخالص داخلی
همان طور که گفتیم، رشد به معنای افزایش تولید است. بنابراین اقتصاددانان برای اندازه گیری رشد، به میزان رشد 
تولیدات یک کشور در طول سال می نگرند. تولید ناخالص داخلی یک کشور )GDP1( ارزش پولی همۀ کاالها 
و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در طول یک سال است. با فرض اینکه هر تولید داخلی، 
درآمدی را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کرده است، می توان درآمد داخلی را نیز معادل تولید داخلی دانست. 
درآمد داخلی، مجموع درآمدهایی است که در طول سال برای کشور به دست می آید. با تقسیم درآمد داخلی به 

جمعیت کشور، درآمد سرانه به دست می آید.
برای فهم بهتر تولید داخلی، بر پنج کلید واژۀ مهم این تعریف تمرکز می کنیم: »  ارزش پولی«، »همۀ کاالها و 

خدمات«، »نهایی«، »درون مرزهای کشور« و »در یک سال«.
ارزش پولی: برای اندازه گیری تولید کشور، نیاز به یک واحد مشترک داریم که بتوانیم هر چیزی را که تولید 
شده است، اندازه گیری کنیم. از هر واحد اندازه گیری مثل کیلوگرم هم می شود استفاده کرد؛ اما شاید نتیجه 
مفید نباشد؛ چراکه قطعاً یک کیلوگرم چیپس سیب زمینی با یک کیلوگرم چیپست رایانه قابل جمع شدن 
نیست! درعوض وقتی همه را به ارزش پولی که از بازار به دست آمده برگردانیم و آنها را جمع کنیم، منطقی تر 
می شود. در این صورت صرف نظر از ابعاد و اندازه و وزن، هر کاال با ارزشی که در بازار داشته در محاسبۀ مقدار 

تولید لحاظ خواهد شد.
کاال و خدمات: تولید فقط محدود  به تولید کاالهایی مانند توپ و لبنیات نیست، بلکه خدماتی مانند خدمات 

لوله کشی، خلبانی هواپیما، رانندگی کامیون و معاینۀ پزشکی هم تولید است و باید در محاسبۀ ما لحاظ شود. 
تولید نهایی: برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم، نه محصوالت 
واسطه ای را؛ چراکه کاالها و خدمات واسطه ای همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر آنها را هم جداگانه 
محاسبه کنیم، دچار خطای محاسبه مجدد می شویم. مثال پنبه و لباس را )در درس مالیات بر ارزش افزوده(، به 
یاد آورید. برای محاسبۀ ارزش لباس های تولید شده، الزم نیست ارزش محصوالتی نظیر پنبه و نخ و پارچه را نیز 
جداگانه محاسبه کنیم؛ بلکه با محاسبۀ ارزش کل لباس های تولید شده، خود به خود ارزش کاالهای واسطه ای 

که در آن به کاررفته است نیز محاسبه می شود.

Gross Domestic Product ـ1
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داخل مرزهای یک کشور: تولید ناخالص داخلی، تولیداتی را که در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود، 
اندازه می گیرد؛ صرف نظر از اینکه چه شهروندی آن را تولید کرده است. از این رو، تولید ناخالص داخلی ایران، 
جمع تمام تولیداتی است که شرکت ها و افرادی که در ایران فعالیت می کنند، آنها را تولید کرده اند؛ حتی اگر 

بخشی از این تولید متعلق به خارجی ها باشد. 
در یک سال: تولید ناخالص داخلی تنها شامل کاالهای نهایی و خدمات تولید شده در یک سال تقویمی از اول 
فروردین تا پایان اسفند است. این مقدار شامل فروش اقالم باقی مانده از سال قبل نمی شود؛ یعنی چیزهایی که 

در یک سال ساخته می شود و در سال بعد فروخته می شود.

مواردی که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند

به دلیل دشواری های محاسباتی برخی از اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند:
اول: کار بدون دستمزد؛ مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد یا خدماتی که در خیریه ها به صورت داوطلبانه 
ارائه می شود و پولی برای آنها رد و بدل نمی گردد، اگرچه دارای ارزش باالیی هستند، اما در محاسبات تولید 

ناخالص داخلی غایب اند! 
دوم: خرید و فروش کاالهای دست دوم از جمله خودرو، مبلمان یا خانه در محاسبات لحاظ نمی شوند. این قبیل 

کاالها زمانی که برای اولین بار تولید و فروخته شده اند، به حساب آمده  اند. 
سوم: تولیدات اقتصاد زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق که اطالعات دقیقی از آنها در دست نیست و عماًل محاسبۀ 

آنها مشروعیت بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود.

فعالیت خارج از کالس
تولید خالص و ناخالص!

شاید برای شما این پرسش به وجود آمده باشد که واژۀ ناخالص در عبارت تولید ناخالص داخلی، 
چیست و تفاوتش با خالص در کجاست؟ در این باره تحقیق کنید. 
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تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی
مهم ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، نظارت بر تغییرات تولید در طول زمان است. اما چون 
تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اندازه گیری می شود، با یک مشکل مواجه هستیم: قیمت کاالها و خدماتی که 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند به طور مداوم در حال تغییر است. برای مثال، فرض کنید یک میلیون 
خودرو در ایران در سال جاری تولید شود و میانگین قیمت یک خودرو 50 میلیون تومان باشد. مجموع تولیدات 

خودرو برای سال جاری عبارت است از:

1 میلیون × 50 میلیون تومان = 50 هزار میلیارد تومان پس: 

حال اگر سال بعد قیمت متوسط خودرو به 60 میلیون افزایش یابد، برآورد 10 هزار میلیارد تومانی برای تغییر 
تولید نادرست است؛ چرا که درواقع، همان یک میلیون خودرو تولید شده است و تنها قیمت ها تغییر کرده است! 
اقتصاددانان برای حل این مشکل راه حلی دارند؛ قیمت های محاسباتی باید در سالی که به آن سال پایه گفته 

می شود، ثابت فرض شوند. 

محاسبۀ تولید ناخالص داخلي و نرخ رشد آن
برای محاسبۀ تولید ناخالص داخلی اسمی، مجموع ارزش کاالهای تولید شده کشور را در یک سال محاسبه 
می کنیم. همچنین اگر بخواهیم بدانیم تولیدات سال جاری نسبت به سال قبل، چه میزان رشد داشته است، 

می توانیم از رابطۀ زیر استفاده کنیم:

 = نرخ رشد تولید
تولید ناخالص داخلی سال قبل - تولید ناخالص داخلی سال جاری

______________________________________
تولید ناخالص داخلی سال قبل  × 100  

مثال:
تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادی با دو کاال و قیمت های زیر به صورت اسمی و واقعی محاسبه کنید:

پیتزاشکالت

)q( مقدار)p( قیمت)q( مقدار)p( سالقیمت

100001395 تومان2000400 تومان1000

110001396 تومان2500500 تومان1100

120001397 تومان3000600 تومان1200
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معمواًل از نمودارهای رشد تولید ناخالص داخلی، برای نشان دادن رشد اقتصادی کشورها استفاده می شود. نمودار 
زیر تولید ناخالص داخلی کشور ما را از سال 1383 تا 1396 نشان می دهد. 

افزایش محاسبه GDP اسمي در هر سال: 

1395:  10،000 × 400 + 2000 × 1000 = 6،000،000 تومان
% 37/5

1396: 11،000 × 500 + 2500 × 1100 = 8،250،000 تومان

30/9 % 1397: 12000 × 600 + 3000 × 1200 = 10،800،000 تومان

محاسبه GDP واقعي در هر سال با استفاده از سال 1395 به عنوان سال پایه:

1395: 10،000 × 400 + 2000 × 1000 = 6،000،000 تومان
%20

1396: 10،000 × 500 + 2000 × 1100 = 7،200،000 تومان

16/7 % 1397: 10،000 × 600 + 20̒00 × 1200 = 8،400،000 تومان





















  منبع: داده های بانک مرکزی
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شاخص های دیگر اندازه گیری پیشرفت اقتصادی
اقتصاددانان به ما می گویند که شاخص های مربوط به رشد کمی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص، به تنهایی 
نمی تواند نشان دهندۀ میزان پیشرفت یک کشور باشد. پیشرفت کشور فقط محدود به رشد کّمی آن، یعنی افزایش 
تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه ابعاد دیگری نیز دارد. فرض کنید کشوری ازلحاظ میزان درآمد و تولیدناخالص 
داخلی، وضعیت مطلوبی دارد. این به معنای آن است که کشور در زمینۀ رشد ثروت، پیشرفت خوبی داشته است. 
اما آیا می توان نتیجه گرفت که این کشور در توزیع ثروت تولید شده در میان مردم نیز پیشرفته است؟ اقتصاددانان 
معمواًل در این مورد از مثال کیک استفاده می کنند. آیا بزرگ تر شدن یک کیک، به معنای آن است که سهم 
افراد مختلف از آن کیک عادالنه است؟ بسیاری از کشورهایی که دارای رشد درآمد باالیی هستند، نظیر چین و 
آمریکا، گرفتار نابرابری درآمدی اند؛ بدین معنی که بخش بزرگی از ثروت تولید شده، تنها به گروه های محدودی 
از جامعه تعلق دارد و اکثریت جامعه از درآمد کمتری برخوردارند. برای نشان دادن وضعیت نابرابری در اقتصاد از 

شاخص های گوناگونی استفاده می شود که ما به یکی از آنها اشاره می کنیم.

شاخص دهک ها 
یکی از شاخص های سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص »دهک« هاست. از شاخص دهک ها در برخی 
گزارش های اقتصادی و به منظور نشان دادن پیشرفت هایی که در زمینه عدالت اقتصادی روی داده است، استفاده 
می شود. برای محاسبۀ این شاخص، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. در طبقه بندی این 
ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، گروه اول، که ده درصد اولیۀ 
جمعیت را تشکیل می دهند، کمترین درصد درآمد ملی و 10درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند. آمارهای 

جدول وضعیت توزیع درآمد در ایران در سال 1391

3 درصدسهم دهک اول

4 درصدسهم دهک دوم

5 درصدسهم دهک سوم

6 درصدسهم دهک چهارم

7 درصدسهم دهک پنجم

8 درصدسهم دهک ششم

10 درصدسهم دهک هفتم

12 درصدسهم دهک هشتم

16 درصدسهم دهک نهم

29 درصدسهم دهک دهم

100 درصد درآمد ملی100 درصد جمعیت کشور

مربوط به سهم این دهک ها در جامعه، چگونگی 
توزیع درآمد را نشان می دهد. جدول روبه رو 
بیانگر چگونگی توزیع درآمد در ایران در سال 

1391 است. 

  منبع: مرکز آمار ایران
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فعالیت فردی در کالس
در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل 50،000 میلیارد ریال است. اگر فرض 
کنیم که توزیع درآمد در این کشور دقیقاً مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول صفحۀ 

قبل است، سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنید.

وضعیت توزیع درآمد
با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف، شاخصی به دست می آید که برای مقایسه 
وضعیت توزیع درآمد به کار می رود. هرچه این نسبت بیشتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است. در 

جدول صفحۀ قبل، سهم دهک دهم از درآمد ملی حدود ده برابر سهم دهک اول است.
گاهی درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها، قابل ثبت نیست. به همین دلیل اقتصاددانان برای 
به دست آوردن اختالف درآمدی، اختالف هزینه ای را محاسبه می کنند. در این حالت هزینۀ خانوار نمایندۀ درآمد 

آن است. 
نمودار زیر نشان می دهد که در سال 1380، ده درصد ثروتمندان، چهارده برابر ده درصد فقرا درآمد داشته اند. 
این رقم برای سال 1390 به 12 برابر و در سال 1396، مجدداً به 14 برابر رسیده است. آیا می توانید وضعیت 

نابرابری درآمدی را با توجه به این نمودار، در سال های مختلف تحلیل کنید؟

  منبع: داده های بانک مرکزی
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شاخص توسعه انسانی
یکی از شاخص های رایج جهانی برای اندازه گیری پیشرفت های اقتصادی کشورهای گوناگون، شاخص های 
توسعۀ انسانی )HDI(1 است.  مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال های تحصیل، سرانۀ 
درآمد ناخالص ملی و شاخص های نابرابری تشکیل دهندۀ شاخص توسعه انسانی است. عالوه بر این،  مؤلفه هایی 
نظیر نرخ باروری، نابرابری های جنسیتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت عمومی، شاخص های فقر و 
پایداری محیطی )مثل انرژی های تجدیدشونده و فسیلی، کاهش آالینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای، 

نقصان منابع طبیعی و تغییرات نواحی جنگلی(، در گزارش های توسعۀ انسانی منعکس می شود.
اگر معیارهای اندازه گیری رشد اقتصادی، یعنی رشد تولید ناخالص داخلی را با معیارهای اندازه گیری نابرابری 
درآمدی و نیز سایر شاخص ها نظیر شاخص امید به زندگی، میزان سواد و یا شاخص های مربوط به بهداشت، 
 )HDI( ترکیب کنیم، تصویر کامل تری از پیشرفت اقتصادی یک کشور به دست می آوریم. شاخص توسعۀ انسانی
ترکیبی از این شاخص هاست و از این رو تصویر بهتری از پیشرفت کشور ارائه می دهد. در گزارش توسعۀ انسانی، 

ایران در رتبۀ 65 و جزو کشورهای با توسعه یافتگی باال به شمار می رود.

Human Development Index ـ1

  منبع: گزارش توسعهٴ انسانی سال 2019

)HDI( میانگین سال های تحصیلیسال های تحصیلی مورد انتظارامید به زندگی در بدو تولدشاخص توسعة انسانی)GNI( درآمد ناخالص ملی سرانهHDI رتبة

دالر PPPسالسالسالارزش

HDI 201820182018201820182017رتبه بندی

توسعة انسانی بسیار باال

0/95482/318/112/668/0591نروژ1

0/94683/616/213/459/3752سوئیس2

0/94282/118/812/555/6603ایرلند3

0/93981/217/114/146/9464آلمان4

0/93984/716/512/060/2216هونگ کنگ، چین5

)HDI( میانگین سال های تحصیلیسال های تحصیلی مورد انتظارامید به زندگی در بدو تولدشاخص توسعة انسانی)GNI( درآمد ناخالص  ملی سرانهHDI رتبة

دالر PPPسالسالسالارزش

HDI 201820182018201820182017رتبه بندی

توسعة انسانی باال

0/79975/814/811/215/21865صربستان63

0/79973/413/011/028/49763ترینیداد و توباگو63

0/79776/514/710/018/16663ایران65

0/79674/915/009/422/72466جزیرۀ موریس66
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بیشتر بدانیم
عدالت، رشد و پیشرفت متوازن

تا به حال از رشد سرطانی چیزی شنیده اید؟ سلول های سرطانی سلول هایی هستند که رشد و 
تکثیر آنها، غیرمتعادل است و از این رو توازن و تعادل بدن را درهم می ریزند. اگر جامعه را به 
بدن انسان تشبیه کنیم، سالمت اجتماعی در گرو پیشرفت هماهنگ و متوازن همۀ اجزای آن 
است. همان طور که اگر برخی از اجزای بدن، ناهماهنگ با کل بدن رشد کند، ترکیبی ناهنجار 
و کاریکاتوری از انسان به وجود می آید. رشد ناهماهنگ اجزای یک جامعه نیز، رشد آن جامعه را 

کاریکاتوری و غیرعادالنه خواهد ساخت. 
جامعه ای را تصور کنید که در آن امکانات و منابع آن، مثل خونی که در بدن در حال گردش 
است، صرفاً به افراد محدودی تعلق گیرد. به این ترتیب توزیع ثروت در کل جامعه نامتعادل 
می شود و افراد محدودی، بیشترین سهم از ثروت را نصیب خود خواهند ساخت. رشد ثروت در 
چنین جامعه ای که با اختالف و شکاف طبقاتی روبه روست، ناعادالنه و کاریکاتوری است. در 

این جوامع که فیلسوفان و دانشمندان ما، از جمله فارابی، آن 
را جامعۀ فاسق می نامند، سرمایه داران و سوداگرانی که فقط 
به فکر منافع شخصی خودشان هستند، حکومت می کنند و 
با ایجاد انواع انحصارات، فعالیت های غیرمولد و زدوبندهای 
نامشروع و زیاده خواهی ها، نمی گذارند جامعه رشد و پیشرفت 
متوازن را تجربه کند. در نظام سرمایه داری جهانی، زیر عنوان 
آزادی اقتصادی، شاهد انواع بی عدالتی ها و اختالفات طبقاتی 

هستیم و این نشانۀ رشد سرطانی و نامتوازن است.

الگوي پیشرفت اسالمیـ  ایرانی
هرچند شاخص های توسعه انسانی در کنار شاخص های رشد تولید، تصویر مناسب تری از پیشرفت یک کشور 
ارائه می کند؛ اما آیا به نظر شما این تصویر از پیشرفت کامل است؟ آیا شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد، 
بهبود فضای کسب وکار، رشد علم و فناوری، موضوعات محیط زیستی و پیشرفت های فرهنگی و معنوی را نباید 
در ارزیابی از پیشرفتمان درنظر بگیریم؟ آیا به نظر شما تفاوت های بومی و محلی و تاریخی و فرهنگی کشورها 
در تعیین شاخص های پیشرفت دخالتی ندارد؟ آیا ارزش های اجتماعیـ  اقتصادی جامعۀ ما با جوامع اروپایی، 
آمریکایی یا چینی یکسان است؟ اگر یکسان نیست، این تنوع ارزش ها و آداب و رسوم چگونه در شاخص های 
پیشرفت یک کشور خود را نشان می دهد؟ آیا عدالت اقتصادی و اجتماعی به همان اندازه برای ما اهمیت دارد 
که برای کشورهای سرمایه داری غربی؟ آیا نگاه ما به زندگی انسان ها با نگاه ژاپنی ها به زندگی انسان ها هیچ 

تفاوتی ندارد؟ رشد و توسعه بخشی از پیشرفت کشور ماست، اما همه آن نیست. 
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برخی از کشورها و سازمان های بین المللی در طول سده های گذشته، از شاخص های توسعه و همچنین نهادهایی 
که ظاهراً با هدف توسعۀ اقتصادی به وجود آمده اند، برای تحمیل الگوها و سبک زندگی غربی استفاده کرده اند. 
در کشور ما هرچند تالش هایی درجهت استقرار نظام اقتصادی اسالم صورت گرفته است؛ اما متأسفانه همچنان 
نهادهای سرمایه داری، درجهت انباشت ثروت در دست عده ای محدود و توزیع ناعادالنه آن فعالیت دارند.  این 
نگرانی ها باعث شده است تا اندیشمندان کشورمان به فکر دستیابی به یک الگوی بومی برای پیشرفت باشند. 
الگویی که با شرایط فرهنگی، اقلیمی و تاریخی کشور سازگار باشد و بتواند راه روشنی را پیش پای مردم ما 
قرار دهد. الگوی پیشرفت اسالمیـ  ایرانی، آغاز حرکتی مستمر و بلندمدت است برای دستیابی به یک الگوی 

پیشرفت بومی که با فرهنگ ما سازگاری داشته باشد.

برای تفکر و تمرین
1ـ فرض کنید کل اقتصاد کشور ما از دو شرکت تولیدی بزرگ تشکیل شده باشد. مجموع ارزش 
تولیدات سال جاری شرکت اول برابر با یک میلیارد تومان و مجموع ارزش تولیدات سال جاری 
شرکت دوم، برابر با 500 میلیون تومان است. با توجه به این دو فرض به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 تولید ناخالص داخلی اسمی کشور، برای سال جاری چقدر است؟
 اگر سهم هرکدام از شرکت ها در تولید ناخالص داخلی ثابت و مطابق با نسبت تولیدات آنها 
برای سال جاری باشد و نیز اگر اقتصاد کشور از سال قبل تا امسال ده درصد رشد داشته باشد، 

ارزش اسمی تولیدات هر دو شرکت را برای سال قبل، محاسبه کنید. 
2ـ کدام یک از موارد زیر صرفاً نشان دهندۀ رشد اقتصادی است و کدام یک، نشان دهندۀ پیشرفت 

اقتصادی کشور است؟
 افزایش درآمد هر یک از کارکنان و کارگران شرکت ها 

 نزدیک شدن سهم دهک اول از کل درآمد کشور به سهم دهک دهم 
 افزایش درآمد خریداران کاالها و محصوالت تولید شده
 افزایش میانگین سال های تحصیلی کارمندان شرکت ها

تحلیل کنید
 چه تفاوتی بین رشد و توسعه و پیشرفت وجود دارد و برای هرکدام چه شاخص هایی وجود دارد؟ 
 از نظر شما چه رابطه ای میان پیشرفت اقتصادی یک کسب وکار و پیشرفت اقتصاد ملی 

وجود دارد؟


