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 مقدمه .    1

های به همین دلیل دیدگاهاست.  در طول تاریخ بودهبشر یکی از موضوعات اساسی مرتبط با آن اقتصاد و مسائل 

امع مطرح و از بعد وبرای بهبود اوضاع اقتصادی جالمللی و در سطوح بینها نظری مختلفی در طول زمان-فکری

در صدد برآمدند به نیز ها دولت ،دنیای عمل. در گرفته استشی مورد بحث، بررسی و نقد قرار کارآیی و اثربخ

مداخله کنند و تدابیری بیندیشند تا کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهند. با  ،منظور بهبود اوضاع اقتصادی جامعه

های اقتصادی ته؛ کماکان با چالشاین وجود، تمامی کشورهای جهان اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یاف

های اساسی و مزمن اقتصادِی کنند. ایران نیز از این دایره خارج نیست و چالشجوامع خود دست و پنجه نرم می

 های گذشته را پیش روی خود دارد. انباشته شده در طول تاریخ و به ویژه در دهه

های فکری در اداره و تفکر سیستمی در بنیاناز زمانی تعمیق شد که بینش در جهان  های اقتصادیچالش

شناسانه به انسان و جوامع در ابعاد اقتصادی یک بعدی شد و ابعاد جامعه کمرنگ شد. در این فرآیند، نگاه هستی

اخالقی، فرهنگی و اجتماعی انسان از ابعاد اقتصادی آن منفک شد. این تفکر در عمل هم در جوامع دینی و هم 

با رویکرد  هر چندها عالوه بر آن، دولتایران نیز از این پدیده مستثنی نیست. ی اشاعه پیدا کرد. در جوامع غیردین

ای به منظور ساماندهی اوضاع اقتصادی در جوامع پرداختند و در و نسنجیده خیرخواهانه؛ به مداخالت گسترده

اوضاع اقتصادی بدتر هم شد. ایران نیز از بعضی موارد حتی نه تنها اوضاع اقتصادی مردم را بهبود نبخشیدند بلکه 

این جریان غالب اندیشه و فکر در نظریه و عمل مستثنی نیست. به همین دلیل عقب ماندگی ایران در پیشرفت و 

های بنیادی مواجه توسعه اقتصادی هم در ابعاد مادی و هم در ابعاد معنوی و هم نظریه و هم در عمل؛ با چالش

 حوزة اقتصادی عبارتند از: ها دراین چالش .است

  ثباتنرخ رشد اقتصادی سرانه نازل و بی 

  نرخ بیکاری دو رقمی به ویژه نرخ بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی 

  وری نازلنرخ رشد بهره 

  ثباتنرخ تورم باال و بی 

  توزیع درآمد نامتعادل و نامتوازن 

باید برای حل و مواجه است  فوق اقتصادی های مزمنچالش در شرایط حاضر، اقتصاد ایران از یک طرف با

های و سیاست اندازسند چشم ،شود و همچنین کشور دارای قانون اساسی توسط دولت اتخاذ تدابیر موثری هاآن
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است که وضع مطلوب در آن ترسیم شده و رسیدن به وضع مطلوب، مستلزم  کلی ابالغی مقام معظم رهبری

دستیابی به  ورزد بلکه برایها اهتمام بهنسبت به حل چالشامه موثر است. بنابراین، دولت نه اهتمام و طراحی برن

ای باشد که این باید بگونه های دولت. لذا برنامهنیز برنامه مدون و مشخصی طراحی و به اجرا بگذاردوضع مطلوب 

 دو مجموعه را با همدیگر تلفیق و مطمح نظر قراردهد.    

. است در سال های اخیراقتصادی کشور د الذکر، هدف گزارش بررسی و تحلیل عملکرنکات فوقبا عنایت به 

-میبا شناخت اوضاع اقتصادی کشور، مسیری برای دستیابی به پیشرفت و توسعه اقتصادی ترسیم  این گزارش

ررسی، شناسایی، . برای این منظور، شرایط حاکم اقتصادی جهان ترسیم و در ادامه اوضاع اقتصادی کشور بکند

های موثر و تدابیر و سیاستها احصا و ابتدا چالششود و در این خصوص، تحلیل و آسیب شناسی و مقایسه می

 .شد های اقتصادی کشور ارائه خواهدراهکارهای عملیاتی برای حل چالش

 جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اقتصادروند تحوالت تحلیل  .    2

دی جهان با محوریت رشد اقتصادی و روندها و رویدادهای کلیدی که بر اقتصاد ایران اوضاع اقتصا ،در این بخش

 شود. تاثیر دارد، بررسی و تحلیل می

 المللینظری تحوالت بین-ابعاد فکری .    2.1

های مطلق، نسبی و رقابتی؛ به مندی از مزیتدر چارچوب نظریه های اقتصادی، کشورهای جهان در قالب بهره

المللی المللی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بینوزند. نهادهای بینالمللی مبادرت میینتوسعه تعامالت ب

زمینه ساز توسعه تعامالت  ؛ها و مقرراتوننپول و بانک جهانی در زنجیره توسعه جهانی سازی، با تهیه قواعد، قا

 المللی هستند. بین

کار داری، تلفیقی از راهبردهای قدیمی و نوین را بهیهکشورهای توسعه یافته غالبًا در چارچوب نظام سرما

گیرند تا رفاه اقتصادی کشورهای خودشان را تامین کنند. امروزه یکی از راهبردهای اصلی کشورهای پیشرفته، می

توسعه و پایدارسازی بازارهای صادراتی به ویژه به کشورهای در حال توسعه است. در واقع کارکرد موتور رشد و 

 عه کشورهای پیشرفته، بر میزان صادرات و تامین کاالها و خدمات کشورهای در حال توسعه وابسته است. توس

کرده از کشورهای در حال توسعه در قالب راهبرد دیگر کشورهای پیشرفته، تامین سرمایه انسانی تحصیل

به کمک ارتقای رشد و توسعه  مهاجرت نخبگان است که در کنار توسعة بازار کاالها و خدمات و بازار سرمایه،

اقتصادی کشورهای پیشرفته به صورت محوری مورد توجه قرار گرفته است. تامین نیروی انسانیِ متخصص مورد 

موجب شده است فواید سرشار را برای  نیاز کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه؛ بدون صرف هزینه؛
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های اخیر در بعد تشدید واردات کاالها و خدمات و هم فرار مغزها  د در دههآنها فراهم کند. ایران نیز در این فرآین

 بازنده اصلی بوده است.

گیری از دانش و فناوری بین المللی، گذاری مستقیم خارجی یکی از رویکردهایی است که در بهرهسرمایه

های جهانی شدن و ناخوشنودی»( در کتابی با عنوان 2002دهد. استیگلیتز )جریان غالب در دنیا را تشکیل می

گذاری مستقیم خارجی در جهان را بحث و بررسی کرده و به استناد به تجارب جهانی، نگاه تجارب سرمایه 1«آن

چندان مثبتی به این فرآیند برای انتقال دانش و فناوری در کشورهای دریافت کنندة سرمایه ندارد. ایشان تصریح 

مندی در مدیریت و نوآوری که در عرضة کاالها و خدمات دارد، در کشور لیل توانگذار خارجی به دکند سرمایهمی

کند و در ابتدای فعالیت، کاالها و یا خدمات را با اندازی میگذاری کرده و کسب وکار، راهمقصد شروع به سرمایه

سب وکارهای بومی و کند و با این راهبرد، ککیفیت بهتر و قیمت کمتر در مقایسه با رقبای داخلی عرضه می

شود و در گام بعدی، به سازد و به تعطیلی کسب وکارهای محلی منجر میمحلی را از میدان فعالیت خارج می

دلیل انحصاری که در منطقه کسب می کند، قیمت محصول را با بهره گیری از قدرت انحصاری، افزایش و سود 

 کند.بلندمدت خود را کسب می

ها، نقش بسزایی داشته ای در توسعه جهانی سازی و بین المللی شدن فعالیتزمینهشایان ذکر است تحوالت 

های توسعه ویژه پس از جنگ جهانی دوم؛ بنیانالمللی بههای بیناست. از جمله با از بین رفتن تخاصمات و جنگ

ن المللی، توسعه گیری ثبات سیاسی در سطح بیروابط سیاستی و اقتصادی در جهان به تدریج فراهم شد و شکل

ها و شبکه های ارتباطی فیزیکی و ظرفیت های نوین فناوری ارتباطات؛ زمینه ساز گسترش مبادالت زیرساخت

 کاالها و خدمات، پول و سرمایه، مردم و اطالعات کشورها در جهان شد. 

یشرفته تشدید المللی و وابستگی تولید و تجارت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پتوسعه تجارت بین

نیز در همین چارچوب تعمیق شده است. شایان های گذشته به کشورهای خارج طی دههشده و وابستگی ایران 

وابستگی کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته، شتاب بیشتری گرفته  ،های اخیردر دههحتی ذکر است 

رقمی  2000کشورهای پیشرفته که در سال  سهم واردات کشورهای در حال توسعه از . به عنوان مثال،است

  درصد افزایش یافته است. 34به  2013درصد بود، در سال  20معادل 

های فرهنگی، اجتماعی، قانونی و سیاسی؛ اثرات جهانی سازی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی شود. حوزه

را ای تاثیرات گسترده ،پدیده جهانی شدن ازها نیز . این حوزهدندهدیگری از این فرآیند را تشکیل می هایبخش

پذیرفته است. در این چارچوب؛ تحوالت شرایط اقلیمی و آب و هوایی و سالمت جهانی به عنوان زنجیره ای از 

تر کرده است و مستلزم داشتن نگاه پیچیدهبرای ادامه زندگی سالم، کاالهای عمومی جهانی؛ ابعاد موضوع را 

در تری میان کشورهای جهان شده است. عالوه بر آن، جهانی سازی گسترده ابل جهانیِهای متقجهانی و همکاری

                                                             
1 Globalization and Its Discontents 
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نظیر  جدی برای کشورهای جهان به ویژه برای کشورهای در حال توسعه نانی، تهدیداتقالب ریسک و نااطمی

 ایجاد کرده است.  ایران

ذیری است و وجود عوامل دافعه برای ناپهای اقتصادی؛ پدیدة اجتنابالمللی شدن فعالیتجهانی سازی و بین

های های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، باعث شده است کشورهای پیشرفته نه تنها از فرصتفعالیت

ها به ویژه منابع اند ضمن انتقال منابع و سرمایهبرداری حداکثری کنند بلکه این کشورها توانستهجهانی شدن بهره

ِی کشورهای در حال توسعه، بازارهای این کشورها را هم تصاحب کنند. در همین راستا، و مواد خام و سرمایه انسان

ایران منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی را المللی شدن است. چرا که ایران بازندة اصلی در تقسیم کار جهانی و بین

و کند می آنها را تامین ینعتص ، نیازهایمواد اولیه اتصادررا از طریق  های دیگر کشورهادر راستای گردش چرخ

در مقابل؛ کاالهای ساخته شده و فرآوری شدة آنها را برای تامین نیازهای مردم و نیازهای صنعتی، کشاورزی و 

-کند. در این فرآیند، کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در طول تاریخ همیشه بازنده و زمینهوارد می ؛خدماتی

توسعه المللی شدن و دة بینو در مقابل کشورهای پیشرفته همیشه برن بوده استساز توسعه کشورهای پیشرفته 

 . و خواهند بود بودهالمللی بینتعامالت 

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در مواجه با این پدیده، رویکرد نظری و عملی روشنی تبیین و اجرا 

ای و انفعالی داشته باشد المللی نقش حاشیهم کار بیننکرده است و این امر باعث شده است اقتصاد ایران در تقسی

در حالی دولت مسئول است تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقتصاد  و به شکنندگی اقتصاد ایران افزوده شده است

های گذشته با نوساناتی تداوم داشته اما اصل در دولتشکنندگی اقتصاد ایران . هر چند کشور را مقاوم سازد

  در ابعاد گوناگون اقتصادی تعمیق شده است. های اخیر طی دههاقتصاد ایران به خارج از کشور  وابستگی

  های بین المللیو ظرفیت نظری ایران-ابعاد فکری.    2.2

های هنگفتی را پرداخت رسد ایران در مواجه با پدیدة جهانی سازی، هزینهبا توجه به مباحث فوق، به نظر می

های مضاعفی را به ایران تحمیل خواهد کرد. شایسته است دولت رویکردی ذشته؛ هزینهکرده است و تداوم روند گ

ها را حتی خلق و کشف نماید و در شناسایی و بهره تبیین نماید تا طی آن بتواند در سطح بین المللی فرصت

بیین بنیان فکری است های بین المللی؛ در مرحلة اول مستلزم تبرداری از آنها، پیشگام شود. بهره مندی از فرصت

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری تبیین شده است و در مرحلة دوم مستلزم عملیاتی کردن آنها که در سیاست

رسد با است که این نیز خود مستلزم داشتن راهبرد مشخص و عملیاتی و اجرایی توسط دولت است. به نظر می

-انداز روشنی برای تبیین و اجرای پارادایموزرای عملکرا؛ چشممبنی بر انتخاب و چیدمان  عنایت به ترکیب دولت

 های بومی و ملی متصور نیست.   



 

9 

 

در فنی از جمله -های علمینظیر ظرفیتبا عنایت به اینکه کشورهای پیشرفته در حوزه های مختلف 

نوان یک فرصت در های منحصر بفردی دارند، بهره برداری از آنها، به عاختراعات، فناوری و نوآوری؛ ظرفیت

اولویت نخست برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. به ویژه اینکه ایران طی دهه های اخیر منابع 

های خوبی برای بهره برداری از اختراعات، فناوری و نوآوری در انسانی حائز اهمیتی را آموزش داده و ظرفیت

آموختگان دانشگاهی باشد و به تبع آن تولید و ز اشتغال دانشساتواند زمینهکشور شکل گرفته و این خود می

های بالقوه و بالفعل کشور با نیازهای بالقوه و بالفعل ها و توانمندیرشد اقتصادی را افزایش دهد. انطباق ظرفیت

که ها در این زمینه حائز اهمیت است. نکتة مهم دیگر این است المللی برای استفاده از فرصتدر سطح بین

فنی؛ الزمة نوین سازی این ساختارها با به -ساختارهای تولید و تجارت ایران، سنتی است و تحوالت علمی

کارگیری سرمایه انسانی انباشته شده است. همچنین، نوین سازی ساختارها و بکارگیری دانش، فناوری و نوآوری؛ 

 های بین المللی است.  نی و بهره گیری از فرصتزمینه ساز ارتقای توان رقابتی کشور برای حضور در بازارهای جها

های رشد اقتصادی هم این مشکل مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص تصریح شده است، در نظریه

گذاری کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان برنامه برای بومی سازی دانش و فناوری که از طریق سرمایه

فنی در این -تحول علمی های عملیاتی و اجرایی برای؛ برنامهشودقل میمستقیم خارجی به کشور مقصد منت

-شود، برنامههایی که در ادبیات در این زمینه مطرح می. یکی از سیاستشودتهیه و به اجرا گذاشته نمیکشور 

است شایان ذکر ریزی برای توسعه مخارج تحقیق و توسعة مکمل دانش و فناوری خارجی برای بومی سازی است. 

گذاری مستقیم خارجی در ایران و دانش و فناوری همراه آن؛ نتوانسته است به اقتصاد کشور منتقل شود و سرمایه

 ساختارهای سنتی تولید و تجارت را متحول سازد.  

تًا بر سیاست های مالی )بودجه ای( و پولی عمد هادولترویکرد برای مدیریت اقتصادی کشور، نظر به اینکه 

تولید و  ساختارهای سنتیِ ،به همین دلیل، است متمرکز وده و این سیاست ها بر سمت تقاضای اقتصاداستوار ب

های تجارت ایران کماکان به شکل غیررقابتی باقیمانده است و تداوم سیاست های دهه های گذشته در دولت

ول آفرینی در ساختارهای متحول نساخته است. این مهم مستلزم تحهای اخیر در سالاقتصاد کشور را  مختلف،

فنی -اقتصادی است و مستلزم این است رویکردها مبتنی بر سیاست های سمت عرضه اقتصاد نظیر تحول علمی

با پذیر است. است که از طریق تزریق دانش، فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور به ویژه در تولید و تجارت، حصول

-آن برای تغییر مسیر اقتصادی به مسیر توسعه و پیشرفت مشاهده نمیهای این وجود، اهتمامی در دولت و برنامه

 های جدی مواجه است.   شود و به همین دلیل آینده اقتصادی ایران با ابهام و نگرانی

شایان ذکر است عملیاتی شدن رویکرد فوق تنها توسط دولتی امکانپذیر خواهد بود که دارای برنامه مدون و 

یشرفت اقتصادی کشور داشته باشد و برای کارآمدسازی و اثربخشی کارکرد نظام مدیریتی منسجم برای توسعه و پ

مدیریتی کشور باور داشته باشد و در نهایت از خبرگاِن -ای، به بازنگری و باز طراحی ساختار نهادیو توسعه

د اذعان داشت برنامه و صاحب اندیشه و متخصص در نظام مدیریتی و اداری کشور استفاده نماید. با این وجود بای
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هد؛ طراحی و اعالم نشده راهبردی که کشور را از مسیر طی شده به نفع اقتصاد کشور و به نفع مردم تغییر د

 افق روشنی برای بهبود اساسی در اقتصاد ایران در چند سال باقیمانده از سدة حاضر، متصور نیست. است. لذا،

 های منتخببا کشور مقایسه تطبیقی روند رشد اقتصادی .    2.3

بر اساس نماگرهای تولید و رشد اقتصادی، ایران در مقایسه با کشورهای منا از جمله رقبای اقتصادی قوی خود 

کشور پیشرو جایگاه نظیر ترکیه و عربستان سعودی، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به تدریج در دستیابی به 

یکی دهد. تولید ناخالص داخلی این دو کشور در ا از دست میر 1404در تولید و رشد اقتصادی در منطقه در افق 

روند  ها،حتی در بعضی سال ای رشد کرده است. این در شرایطی است که ایراناخیر با روند قابل مالحظه دو دهه

یه های اخیر نه تنها از شکاف تولید میان ایران و دو کشور ترکرشد منفی و یا بطئی را تجربه کرده است. طی سال

انداز، و عربستان کاسته نشده است بلکه فاصلة شکاف نیز بیشتر شده است. این در شرایطی است که در سند چشم

بینی شده است ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و آسیای جنوب غربی با پیش

بی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل نائل افزاری و تولید علم، رشد اقتصادی، ارتقای نستاکید بر جنبش نرم

 شود. 

نسبت به کشورهای ترکیه و عربستان سعودی، موقعیت برتر در منطقه شایان ذکر است برای دستیابی به 

درصد رشد اقتصادی به قیمت های ثابت را تجربه  12های برنامه ششم و هفتم باید ساالنه بالغ بر ایران طی سال

درصد را هدفگذاری  8های توسعه پنج ساله غالبًا نرخ رشد اقتصادی طی است که اهداف برنامهکند. این در شرای

های اجرایی دولت و راهبردهای هیچگاه این اهداف محقق نشده است. بررسی اوضاع حاکم بر برنامهحتی اما  شده

 موقعیت برتر در منطقه های توسعه آن و مقایسه با کشورهای رقیب؛ موید این است که دستیابی بهو سیاست

 2016های منتهی به رغم اینکه کشور ترکیه  در سالحصول پذیر نخواهد بود. با این وجود، باید اذعان داشت علی

های منطقه و عوامل سیاسی درصد را تجربه کرده اما ناآرامی 10درصد و حتی  5به طور پیوسته رشدهای باالتر 

 تصادی کندتری را داشته باشد.   باعث شده است این کشور روند رشد اق

رشد اقتصادی  1شود.تر اوضاع جهان استفاده میاز نماگر رشد اقتصادی برای تبیین دقیق ،در این قسمت

، 2017 اوریلدر ( 1جدول )المللی پول بینی صندوق بینطبق پیش ودرصد بوده  3.1 برابر 2016جهان در سال 

 درصد پیش بینی شده است.  3.8رقم واحدی معادل  2022و  2018های رشد اقتصادی جهان برای سال

بینی درصد بوده و پیش 3.1 برابر 2016در سال  (MENA) نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

. پایین بودن نرخ رشد یابد افزایشدرصد  3.5و  3.2 به به ترتیب 2022و  2018های شود این نرخ برای سالمی

                                                             

 کند.گیری میساله، اندازههای اقتصادی مردم کشور را در یک دورة مشخص یکرشد اقتصادی یک کشور میزان تغییرات فعالیت1 
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های سیاسی در برخی کشورهای این منطقه و همچنین کاهش تواند به سبب ناآرامیدر این منطقه بیشتر می

  باشد. قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت

 صد()در در جهان و کشورهای منتخب نرخ رشد اقتصادیبینی روند عملکرد و پیش 1جدول 
  عملکرد پیش بینی

 سال 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022

 جهان 3.4 3.5 3.4 3.1 3.5 3.8 3.8

 کشورهای پیشرفته 1.3 2.0 2.1 1.7 2.0 2.0 1.7

 اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 5.1 4.7 4.2 4.1 4.5 4.8 5.0

 خاورمیانه و شمال افریقا 2.1 2.7 2.6 3.8 2.3 3.2 3.5

.43  ترکیه 8.5 5.2 6.1 2.9 2.5 3.3 

 اتیوپی 9.9 10.3 10.4 8.0 7.5 7.5 7.3

4.4 4.3 3.3 6.5 1.6-  4.0 1.9-  گزارش صندوق یین المللی پول 

 ایران
 نماگرهای بانک مرکزی -.3 3.2 -1.6 12.5 - - -

 نماگرهای بانک مرکزی )بدون نفت( -.5 3.0 -3.1 3.3 - - -

 های توسعهف برنامهاهدا 8 8 8 8 8 8 8
 مآخذ:

 نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 International Monetary Fund (IMF), World economic outlook, April 2017 

مثال زدنی های گذشته در دههکشور اتیوپی یکی از کشورهای فقیری است که تجربه رشد اقتصادی آن 

های درصد بوده و در سال 8.1معادل  1999-2008های کشور طی سال. متوسط رشد ساالنة این بوده است

درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. تجربه این  8.7و  11.4، 10.6، 10.0به ترتیب ساالنه  2012تا  2009

خوبی مدیریت شود، می تواند به رشدهای کشور موید این است که چنانچه یک کشوِر هر چند فقیر باشد اما به

تصادی دو رقمی نائل شود و اوضاع اقتصادی خودش را بهبود بخشد. این در شرایطی است که این کشور از نظر اق

به دلیل فرهنگ قوی ایران و منابع های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با ایران قیاس پذیر نیست. ظرفیت

چ توجهی برای عقب ماندگی کشور قابل های باالی سرمایه انسانی؛ هیهای طبیعی و همچنین ظرفیتو ظرفیت

 شود. نمیپذیر نیست و برای افکار عمومی مردم نیز موجه تلقی می

های مورد مطالعه که طی سالنرخ رشد اقتصادی ایران المللی پول، های صندوق بینبه استناد گزارش 

کرده است. این در شرایطی  رشد اقتصادی منفی را تجربه 2015و  2013های بخش نبوده و حتی در سالرضایت
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رشد دو رقمی را تجربه کرده و رشد اقتصادی کشور به دلیل افزایش رشد صادرات نفت،  2016است که در سال 

 درصد است.  3.3بدون نفت تنها 

 ایران اقتصادموثر بر  المللیتحوالت بینروندها و رویدادهای  .    2.4

پذیر ارد. این عوامل در قالب رویدادها و روندها، تفکیکعوامل تهدیدکنندة اقتصادی جهانی روند رو به گسترش د

را اینگونه مطرح کردند. آنها  در قالب رویدادها یاقتصاد جهانکنندة تهدید یهعمد سه خطرکارشناسان است. 

 المللی ترامپ. این خطراتهای بینو سیاست وضعیت مبهم اقتصاد منطقه یورو ،های خاورمیانهناآرامیعبارتند از 

چه بحران امنیتی در خاورمیانه تاکنون  متوقف سازند. اگرکندتر و یا حتی را  جهانتوانند روند رو به رشد می

ثباتی در بازار انرژی نشده است اما ممکن است تأثیر این گذاشته و باعث بینای بر اقتصاد جهان مالحظهتأثیر قابل

 قرار بگیرد.  آنها بیشتر شود و اقتصاد جهان تحت تأثیر ،تحوالت در آینده

وری نازل در سطح تداوم رشد اقتصادی پایین و رشد بهرهالمللی عبارتند از: بینعمدة تاثیرگذار روندهای 

جهانی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ ادامه تداوم روند نامناسب شرایط اقلیمی، کمبود بارندگی و کمبود 

انداز کاری و تداوم افزایش آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه، چشمآب، تداوم روند نابرابری درآمد و نرخ بی

 چندان مناسبی را برای این کشورها متصور نساخته است.

-انداز اقتصاد ایران به دلیل وجود ساختارهای شکنندة اقتصادی، بخشی توسط عوامل خارجی و بینچشم

-در محیط بینعوامل مهم تاثیرگذار گیرد. ر قرار میالمللی و بخشی دیگر توسط عوامل داخلی و ملی تحت تاثی

ها؛ رشد عبارتند از: تغییرات شرایط اقلیمی و آب و هوایی، تحوالت بازار نفت؛ تشدید تحریم بر اقتصاد ایران الملل

اقتصادی کشورهای طرف تقاضای تجاری ایران؛ مدیریت دولت در توسعه تعامالت ایران با کشورهای جهان؛ 

های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ تداوم روند بیکاری جهان؛ تداوم روند افزایش شکاف میان شافزایش تن

که در آینده نیز تاثیرات  المللی تاثیرگذار بر اقتصاد ایرانشمال و جنوب. در ادامه رویدادها و روندهای مهم بین

 شود.بررسی و تحلیل میآنها تداوم خواهد داشت، 

 ی امریکاهاید تحریمتداوم و تشد

ها بر ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به یک موضوع ثابت و اجتناب ناپذیری تبدیل شده اعمال و تشدید تحریم

شود، در صورت ها یاد میهای جدید که از آن به عنوان مادر تحریمبا این وجود، با عنایت به گسترة تحریماست. 

های یازدهم و دوازدهم یش روی دولت و نظام قرار خواهد داد. تاکنون دولتاجرای آن، چالش جدی اقتصادی را پ

های اقتصادی موثری برای مدیریت تحریم ها و تنظیم ساختاری اقتصادی برای سیاستها، همانند سایر دولت
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-و کوتاه های مقطعیو صرفاً به اتخاذ سیاست استطراحی نکرده  ،مقام سازی اقتصاد کشور در مقابله با تحریم ها

 مدت، اقتصاد کشور مدیریت شده است. 

رود دولت بجای پرداختن به امور اساسی و اتخاذ تصمیمات بزرگ برای ایجاد تغییر بنابراین، انتظار می

 دولتاین ساختار اقتصاد کشور به منظور مقاوم سازی، به روزمرگی افتاده و امکان ایجاد تحول ساختاری توسط 

المللی وجود در صورتی که درک درستی از تحوالت اقتصادی داخلی و بینمتصور نیست.  های قبلیهمانند دولت

مدیریت تا  یدگرببسته سیاستی توسعه اقتصادی کشور، جایگاهی برای این مهم در نظر در  داشته باشد، دولت باید

 . شودبا یک رویکرد بلندمدت؛ زمینه ساز پیشرفت و توسعه اقتصاد ی کشور اقتصاد

بینی آثار آن بر اقتصاد ایران را های جدید امریکا و نحوة اجرای آنها، پیشذکر است، تشدید تحریم شایان

های جدید امریکا اجرا شود، تاثیرات منفی آن گسترده و وسیع مشکل ساخته است. در صورتی که مفاد تحریم

با این وجود، باید اذعان داشت د. های درونزا برای رشد و توسعه خواهد بوخواهد بود و مستلزم طراحی برنامه

 تاکنون برنامة اقتصادی مشخص و یا حتی تحلیل جامعی، توسط دولت در این خصوص منتشر نشده است.

 انداز بازار نفتچشم

انداز قیمت نفت چنانچه نزولی نباشد، روند افزایشی المللی موید این است که چشمبینی نهادهای بینپیش

دین مفهوم که تغییر و تحوالت عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در سمت تقاضا و عرضه چندانی نخواهد داشت. ب

نحوی رقم خواهد خورد که منجر به افزایش قیمت نفت نخواهد شد. این در شرایطی است که به تبع بازار نفت به

معنادار در حجم عرضة نفت ها، ایران تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده است. تاثیر این افزایشِ رفع تحریم

رسد با ثابت بودن سایر المللی، به نظر میانداز نه چندان روشن اقتصاد کشورها در سطح بینبه موازات چشم

شرایط، این تغییر در کاهش و یا حداقل ثابت بودن قیمت نفت، ایفای نقش نخواهد کرد. نتیجه این تغییر و 

ان روشنی برای افزایش درآمدهای دولت از ناحیه افزایش قیمت نفت انداز چندتحوالت بدین معنا است که چشم

لذا میزان درآمدی که از این ناحیه نصیب دولت خواهد شد، در آینده تغییرات چندانی برای ایران وجود ندارد. 

 نخواهد کرد.

د کشور به تداوم ساختار سنتی تولید و تجارت در کنار افزایش وابستگی اقتصاهر چند باید اذعان داشت، 

مورد تاکید بوده،  یهای کلی ابالغی مقام معظم رهبردرآمدهای نفتی؛ با مقاوم سازی اقتصاد ایران که در سیاست

همخوانی ندارد. همچنین، با عنایت به اثرات تخریبی وابستگی اقتصاد کشور به نفت از جمله سرایت بیماری هلند 

 . نیستاقتصادی، تبیین و توجیه پذیر اصول و معیاری در اقتصاد کشور، این پدیده با 

 های سیاسی در کشورهای منطقهتداوم تنش
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المللی، باعث وکارها در سطح بینبا عنایت به ساختار سنتی تولید و صادرات کشور و نه چندان رقابتی بودن کسب

های سیاسی تنششده است بازارهای اقتصاد کشورها عمدتاً در سطح منطقه شکل گیرد. این در شرایطی است که 

ها در خاورمیانه و میان ویژه این تنشیابد. بهمیدر کشورهای منطقه، در هر مقطع زمانی به اَشکال مختلف توسعه 

کشورهای اسالمی گسترش بیشتری دارد و بیشترین تلفات انسانی و مالی را به مردم و اقتصاد این کشورها وارد 

 سازد. می

دهد. بازارهای اقتصادی این کشورها هدر میالمی، منابع هنگفتی را بهگسترش خصومت میان کشورهای اس

های گزافی را متحمل شده است. . ایران نیز در این فرآیند، هزینهگیردای قرار میرا در اختیار کشورهای غیرمنطقه

هایی را ن چالشسازد و همچنیتر میناامنکشور را وکار ای، محیط کسبهای منطقهاز جمله تاثیرات منفی تنش

کند و لذا ایران بخشی از بازارهای همجوار و کشورهای برای توسعه صادرات ایران به این کشورها، ایجاد می

 دهد. همسایه را در مقایسه با شرایط عدم تنش از دست می

دهد. چرا که ایران با توجه به قدرت های اساسی کشور را تشکیل میمدیریت این موضوع یکی از چالش

توجه و  ،یلملالالمللی، شایسته است در مرحله اول، برای بهره برداری از فرصت ها بینرقابتی پایین در سطح بین

تمرکز بیشتری به کشورهای منطقه داشته باشد و در مراحل بعدی به بهره برداری از فرصت های کشورهای 

 دوردست توجه نماید.

 تحوالت شرایط اقلیمی و آب و هوایی

شرایط اقلیمی و آب و هوایی باعث افزایش درجة حرارت جهان شده و الگوی بارندگی را تغییر داده و بر تغییرات 

ها تاثیر منفی گذاشته و  فقر را در کشورهای در حال توسعه گسترش داده است. محیط زیست و سالمتی انسان

ن به طبیعت، از تحوالت شرایط کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به دلیل وابستگی نسبی بیشتر اقتصادشا

از این اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی اقلیمی و آب و هوایی تاثیر بیشتری می پذیرند و به نوعی شکنندگی 

  1ناحیه بیشتر است.

منشاء بخش قابل توجهی از تغییرات شرایط اقلیمی و آب و هوایی به کشورهای پیشرفته شایان ذکر است، 

وجود، هزینة آثار منفی آن عمدتًا از طریق تغییرات شرایط آب و هوایی را کشورهای در حال  مربوط است. با این

از آنجایی که وابستگی اقتصاد ایران به طبیعت به طور نسبی بیشتر است، شوند. متحمل میاز جمله ایران توسعه 

 ر را تشدید کرده است.صدمات جبران ناپذیری از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد شده و وابستگی کشو

 های تجاریرشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای طرف

                                                             

 باید در طراحی و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید قرار گیرد. این موضوع مهمی است که 1 
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برای آگاهی از روند رشد اقتصادی و به تبع آن روند تقاضای کاالهای صادراتی ایران در کشورهای جهان، نرخ 

المللی پول، نرخ های صندوق بینبینیشود. بر اساس پیشرشد اقتصادی کشورهای طرف تجاری ایران بررسی می

گونه که گزارش شده است. همان 2جدول رشد اقتصادی کشورهایی که ایران بیشترین صادرات را به آنها دارد، در 

در چند سال بینی شده است پیشند شده و انداز رشد اقتصادی باشتاب چین، ک  شود، چشمجدول مشاهده می در

 . خواهد داشتروند نزولی  ،یندهآ

، قواعد شفاف سازی مبادالت تجاری با محوریت نهاهای بین المللی زیر نظر امریکا، شرایط فوق در کنار آن

های سیاسی مواجه است. در مجموع روابط تجاری ایران با چین را شکننده تر می کند. کشور عراق نیز با چالش

کشورهای طرف تجاری ایران، برای توسعة صادی و اوضاع سیاسی یا اقتصادی اقتبینیِ روند رشد انداز پیشچشم

 رسد. صادرات کاالهای ایران در آینده از بعد تقاضا، چندان مطلوب به نظر نمی

 صادرات ایران و نرخ رشد کشورهای طرف تجاری )میلیارد دالر/درصد( 2جدول 
رات ایران )میلیارد صاد نرخ رشد اقتصادی )درصد(

 دالر(
 کشورهای

 1395عملکرد  عملکرد پیش بینی

 2016 1999-2008متوسط  2015 2016 2017 2018 2022

 چین 8.4 10.1 6.9 6.7 6.6 6.2 5.7

3.2 
4.4 1.5 2.7 

3.8 5.9 
7.4 

امارات متحده 

 عربی

 عراق 6.1 13 4.8 10.1 -3.1 2.6 1.6

 ترکیه 3.2 4.0 6.1 2.9 2.5 3.3 3.4

 جمهوری کره 2.9 5.7 7.2 7.6 7.6 7.6 8.1

 جهان - 4.2 3.4 3.1 3.5 3.6 3.8

 جمع کل 43.9  - - - - -
 مآخذ:      

  المللی پولصندوق بین 2017گزارش اوریل 

 گزارش تجارت خارجی گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 

 انداز تامین مالیچشم

المللی، کشور، دولت مترصد است از منابع داخلی و بین اقتصادیهای اغلب بخش با عنایت به رکود حاکم بر

های مختلفی برای تامین مالی وجوهی را به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود مزمن تامین کند. روش
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گذاری مستقیم گذاری و سرمایهالمللی از جمله استقراض، قراردادهای توسعه سرمایهوجود دارد. در سطح بین

المللی، تواند از آنها استفاده کند. در خصوص استقراض از نهادهای بین؛ سه رویکردی است که دولت میخارجی

پس از جنگ تحمیلی دارد. در این  هایسالکشور تجربة تلخی از استقراض در دوران بازسازی اقتصاد کشور طی 

ها را غیرممکن کشور؛ بازپرداخت بدهی ها با چالش مواجه شد و منابع محدودفرآیند، دولت برای بازپرداخت وام

المللی و چاپ معادل ریالی آنها، باعث افزایش پایة پولی و ساخت. از طرف دیگر استقراض دالر از نهادهای بین

ها و بحران تورم مواجه حجم نقدینگی در کشور شد و اقتصاد کشور را با دو بحران یعنی بحران بازپرداخت بدهی

 ساخت. 

قباًل بحث شد، کشورهای درحال توسعه نظیر ایران عمدتًا به دالیل ساختار غیررقابتی  گونه کههمان

سازی دانش و فناوری های فناوری و نوآوری، عدم برنامة اثربخشی برای بومیاقتصادشان، نازل بودن ظرفیت

به همین دلیل  و مواجه استگذاری مستقیم خارجی مندی از فرصت سرمایهدر بهرههای جدی با چالشخارجی؛ 

گذاری مستقیم خارجی در سرنوشت اقتصادی ایران باید بگونه وکیف سرمایهاند. لذا کمتاکنون چندان موفق نبوده

و  ای مدیریت شود که منجر به انتقال دانش، فناوری و نوآوری شده و مهمتر از آن به بومی سازی آن منجر شود

گذاری مستقیم سعه کمتر به آن توجه کرده اند و توسعه سرمایهمهمترین اصلی است که کشورهای در حال تواین 

 خارجی، اقتصاد آنها را دچار اختالل کرده و وابستگی کشورشان را تشدید کرده است. 

ای برای بومی هر چند دولت ایران به توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشتیاق فراوان دارد اما برنامه

نیز در جدید آن تاکنون ارائه نکرده است. شایان ذکر است انعقاد قراردادهای نفتی  سازی دانش و فناوری ناشی از

-حجم و نوع فعالیتهای عملی جامعی در خصوص . با این وجود، شایسته است تحلیلدستور کار دولت قرار داد

عالوه بر ورت گیرد. ص و بومی سازی دانش و فناوری ناشی از آن گذاری، اثرگذاری آن بر اقتصاد ایرانهای سرمایه

این قراردادها ماهیت دولتی دارد، این رویکرد مشکالت مشابه توسعه سرمایه گذاری مستقیم با وجود اینکه آن، 

 خارجی به همراه دارد.  

تواند از با عنایت به نکات فوق و در چارچوب مبانی و اصول اقتصاد مقاومتی، تحریک رشد اقتصادی تنها می

یافتنی باشد تا امکان پایدار، دستتوسعه فناوری و نوآوری در تولید وتجارت و با رویکرد طریق توسعه دانش، 

 تامین مالی از منابع داخلی و به شکل درونزا فراهم شود.      

 های اقتصادی در اسناد باالدستی گیریاهداف و جهت .    3

جانبه به اقتصاد دارد و است نگاهی همه ترین نظام قانونی کشورترین و اساسیعنوان جامعقانون اساسی ایران به

 سرمایة اجتماعی و طی آن توجه و تاکید ویژه به سرمایة انسانی، سرمایة دانش، سرمایة فیزیکی )بویژه فناوری(
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در بندی زیر جمعاسناد باالدستی، دارد. با عنایت به بررسی مفاد  که از عوامل تعیین کنندة رشد اقتصادی هستند،

 پذیر است: ارائهاز آنها  خصوص فرازهایی

 اهداف در قانون اساسی.    3.1

ها های سنگینی را بر عهدة دولتگسترده و وسیع است و مسئولیتاهداف اقتصادی مستخرج از قانون اساسی 

اصل در تحکیم بنیان های اقتصادی، رفع نیاز انسان؛ دستیابی به شود. گذاشته است که در ادامه بررسی می

امکان به هدف و فراهم کردن  ر راه وصولو عدم تبعیض؛ کارآیی بهتر د ات عادالنه برای همهایجاد امکانعدالت و 

های مبتنی بر عدالت گیریچارچوب، عدالت جایگاه ویژه دارد. جهت نبرای همه است. در ای اشتغال به کار

رفع تبعیضات ؛ ضروری ازهایمساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نی تامین امکاناتعبارتند از: 

ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن ؛ های مادی و معنویزمینه ، در تمامناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه

برخورداری از تامین اجتماعی از ؛ های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمههر نوع محرومیت در زمینه

و سوانح و نیاز به خدمات  ، حوادثماندگی اهر، در سرپرستی، بی، از کارافتادگی، پیریریبیکا ،نظر بازنشستگی

  .به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی های پزشکیبهداشتی و درمانی و مراقبت

، خدمات و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم

نهادسازی و های فوق، به گیریبه جهت . برای دستیابییک افراد کشور تامین کندرا برای یک های مالییتحما

ایجاد نظام ؛ ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعهها شامل: این حوزه قانونگذاری نیاز است.

های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن ضابطه قانونگذاری که مبینو  اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور

 هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادینفیو در این چارچوب به عدم انحصار در قالب  و سنت

جلوگیری از سلطه تصریح شده و همچنین دستیابی به استقالل اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. یعنی 

عمومی را تامین ، دامی و صنعتی که نیازهایأکید بر افزایش تولیدات کشاورزیو ت کشور اقتصادی بیگانه بر اقتصاد

خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و  وابستگی برهاند کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از

، خالقیت، استعدادهاشکوفاییباعث گیریها، سازد. این خود در کنار سایر جهت تامینرا نظامی و مانند اینها  و امور

 نوآوری و دانش خواهد شد. 

عموم مردم ممکن خواهد های قانون اساسی با مشارکت گیریجهتاهداف و با این وجود، دستیابی تحقق 

،اجتماعی و  ، اقتصادیمشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسیخصوص تصریح شده است که:  شد. در این

مراحل  ر تمام... دشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه م؛ فرهنگی خویش

سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی اجتماع فراهم می ساز برای همه افرادگیریهای سیاسی و سرنوشتتصمیم

 .اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گرددخوددست
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 دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایاست:  در خصوص اشتغال نیز  تصریح شده

تامین شرایط و امکانات کار  .مشاغل ایجاد نماید همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز

کارند ولی اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بهبرای همه به منظور رسیدن به

یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در  ، از راه وام بدون بهرهوسایل کار ندارند، در شکل تعاونی

و در نهایت  بزرگ مطلق درآورد دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای

 کشی از کار دیگریه کاری معین وجلوگیری از بهرهرعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد ب

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و در مورد برخورداری از امکانات و تسهیالت زندگی آمده است: 

نیازمندترند بخصوص روستانشینان و ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها کهایرانی است خانواده

، درمان ،، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسکنتامین نیازهای اساسیو  را فراهم کند این اصل کارگران زمینه اجرای

 فراهم کند. برای همه آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده

 اندازاهداف در سند چشم .    3.2

گیری و فت و اندازههای اقتصادی به تفکیک عوامل پیشرفت، آثار پیشرانداز در حوزهنکات کلیدی سند چشم

 سنجش پیشرفت عبارتند از: 

  عوامل پیشرفت

نی و سرمایة اجتماعی و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسا

  تولید ملی.

 آثار پیشرفت

وزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم های برابر، تبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت

  مند از محیط زیست مطلوب.خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

 گیری و سنجش پیشرفتنماگرهای اندازه

-یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرمدست

 .اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل افزاری و تولید علم، رشد
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 های اقتصاد مقاومتیاهداف در سیاست .    3.3

اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و  ایران»های اقتصاد مقاومتی آمده است در صدر سیاست

از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و تر از همه، برخورداری های گسترده و مهممنابع غنی و متنوع و زیرساخت

و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که  اقتصادی بومی دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی

اقتصاد متکی به دانش ...، آید مشکالت اقتصادی فائق می است، پیروی کند نه تنها بر همه اقتصاد مقاومتی همان

 «. سازد حققگرا، پویا و پیشرو را مزا و برون، درونعدالت بنیان و فناوری،

های مادی و معنوی در قالب الگوی اقتصادی بومی است که گیری از ظرفیتالذکر، بهرهپیام کلیدی متن فوق

دهد و دستآوردهای آن منجر به تحقق رشد اقتصادی مستمر و توزیع های یک اقتصادی سالم را شکل میبنیان

های کلی اقتصاد های کلیدی سیاستگیریه جهتشود. در ادامدرآمد متعادل در میان احاد مختلف جامعه می

 پذیر است: شرح زیر احصامقاومتی به

 های کشورسازی سرمایهفعال

ر به منظور توسعه و علمی کشو های انسانیسرمایه سازی کلیه امکانات و منابع مالی وتأمین شرایط و فعال

های های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 .درآمد و متوسطجمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

  بنیانقتصاد دانشادستیابی به 

به  نظام ملی نوآوری کشور و ساماندهی نقشه جامع علمی سازی و اجرای، پیادهبنیاناقتصاد دانش تازیپیش

بنیان و دستیابی به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 ه. بنیان در منطقرتبه اول اقتصاد دانش

 وریتمرکز بر ارتقای بهره

 رقابت قویتت، مندسازی نیروی کارتوان وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید،دن رشد بهرهمحور قراردا 

های متنوع در جغرافیای ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتر رقابت بین مناطق و استاناقتصاد، ایجاد بست پذیری

  ر. های مناطق کشومزیت

 صالحات بنیادی در نظام مالی کشورا 

ثبات در اقتصاد  نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد جانبهصالح و تقویت همها 

 ی. و پیشگامی در تقویت بخش واقع ملی
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 توسعة صادراتایجاد تحول و 

 زوده و با خالص ارزآوری مثبت و خدمات به تناسب ارزش اف صادرات کاالها هدفمند از مایت همه جانبهح 

 سازی بنیادهای اقتصاد کشور:مقاوم 

 . افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور 

 سازی ساختار و اندازة دولتمنطقی

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و صرفه جویی در هزینه 

 د های زایی موازی و غیرضرور و هزینههاحذف دستگاه

 یگاه و نقش فرهنگ در اقتصاد کشوراحیای جا

 د. مول اشتغال وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری ودر ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره فرهنگ جهادی تقویت 

 توسعه استانداردسازی تولید محصوالت کشور

 . افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج

 های کلی نظامدر سایر سیاستها گیریو جهتاهداف  .    3.4

های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایة سیاست های کلی نظام در بخش صنعت،در این قسمت سیاست

تحقیقاتی کشور با  علمی و توسعة و رشد برای کلی نظام هایو سیاست های کلی اشتغالسیاستایرانی، 

 بررسی می شود.  ،محوریت بهبود اقتصاد

ارزش  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایشهای کلی نظام در بخش صنعت با هدف سیاست

محور و گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشدستیابی به رشد مطلوب سرمایه ،افزوده بخش صنعت

اساس گسترش مالکیت و  صنعت ملی بر پذیریارتقای منزلت کار، تالش و کارآفرینی و افزایش توان رقابت

های . سیاستت خاص و انحصارات غیرضرورها و لغو امتیازااقتصادی بنگاه مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه

کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایة انسانی با هدف تقویت تولیدات داخلی است. اهم بندهای مرتبط با تأکید 

وری )اعم . ارتقای بهره1صورت: توان در سه بخش بهها را میهای دانش، نوآوری، فناوری در این سیاستبر مؤلفه

. فناوری اطالعات و ارتباطات 3. فناوری، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی و 2( عوامل تولید؛ از کمّی و کیفی

 گذاران تبیین کرد.و حمایت از محققان و سرمایه
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وری عوامل دیده، کارآفرین و توجه به بهرههای کلی اشتغال با هدف تربیت نیروی انسانی آموزشسیاست

بنیان مشتمل بر کارآفرینی، ارتقای های اقتصاد دانش. اهم بندهای مرتبط با مؤلفهتولید طراحی و ابالغ شده است

 وری عوامل تولید )تقویت سرمایة انسانی( و ارتقای فناوری )جذب فناوری( است. بهره

های کلی نظام برای رشد و توسعة علمی و تحقیقاتی کشور ابالغ شده است. اهم موارد مرتبط با سیاست

 آموزش نظام کیفی و یکمّ  متوازن توسعهتوان در قالب ها بر را میفناوری و نوآوری این سیاست حوزة دانش،

وری و شکوفایی سازی ساختار آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقای بهرهو بهینه تحقیقاتی مراکز و عالی

 بندی کرد.علمی دسته

 های اقتصادی کشور برای رشد و توسعه ظرفیت .    4

ان واقعی کشورها بر اساس برآیندی از تمام توانایی ها و ظرفیت های مادی و معنوی و بالفعل و بالقوه امروزه تو

سنجیده می شود. مجموع این ظرفیت هاست که می تواند جایگاه آینده یک کشور را در سطح جهان نشان دهد. 

یک یا چند حوزه باشند ولی  اگر چه ممکن است برخی از کشورها دارای ظرفیت های اقتصادی بسیار باال در

محدودیت های حوزه های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است توانایی و ظرفیت کل جوامع مذکور را 

بشدت محدود سازد. برای مثال محدودیت های شدید آب و هوایی در برخی از کشورها که دارای ظرفیت های 

ن کشورها را محدود می سازد. یا ممکن است کشور یا کشورهایی نفت و گاز هستند، چشم انداز آینده و توسعه ای

با ظرفیت های باال به دلیل محصور بودن در خاک و نداشتن مرز با آب های آزاد، بخش عمده ای از ظرفیت 

رو باید ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران برای تحقق اهداف آتی خود هایشان معطل و محدود بماند. از این

 . سنجیده شود

های فیزیکی را شایان ذکر است تحوالت علمی و فنی از طریق نوآوری می تواند بسیاری از محدودیت

برطرف نماید. به طور مثال در صورتی که منابع سوختی یک کشور محدود باشد و آن کشور از طریق نوآوری، 

کشور دو برابر شده است.  مصرف سوخت خود را به نصف کاهش دهد. این بدین مفهوم است که منابع سوختی آن 

و بالقوه مادی و معنوی مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  بالفعلهای  ظرفیتاین بخش به معرفی 

گیرد: لذا به بررسی ظرفیت های کالن جمهوری اسالمی ایران در شش حوزه زیر صورت می کشور می پردازد.

ای اجتماعی، ظرفیت های فرهنگی، ظرفیت های اقتصادی ظرفیت های ژئوپلتیکی، ظرفیت های علمی، ظرفیت ه

 و ظرفیت جغرافیایی و اقلیمی. 

جمهوری اسالمی ایران در چهار حوزه از شش حوزه توانمندی کالن خود، دارای  ،بررسی ها نشان می دهد

چهار حوزه  ظرفیت های منحصر به فرد در دنیا بوده، بطوریکه جزو برترین کشور یا کشورها قرار می گیرد. این
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عبارتند از: ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی، ظرفیت های اقتصادی، ظرفیت های ژئوپلتیکی و ظرفیت های 

فرهنگی. همچنین جمهوری اسالمی ایران در حوزه ظرفیت های اجتماعی و علمی نیز دارای پتانسیل های 

 ارد.متوسط و قابل قبول اما در سطحی پایین تر از سایر ظرفیت ها قرار د

 ابعاد اقتصادی تحوالت جمعیتی .    5

در این بخش ارتباط نیازهای جمعیتی با بازارهای اقتصادکالن و نقش جمعیت به عنوان فرصت برای رشد و 

های سنی، بعد خانوار، نرخ توسعه اقتصادی، تحوالت جمعیت کشور، تحوالت نماگرهای جمعیت برحسب گروه

شود. منابع آماری این بخش شامل نتایج سرشماری عمومی نفوس و باسوادی و نرخ شهرنشینی بحث و بررسی می

 مسکن است.

 ها جمعیت، بازارهای اقتصادکالن و فرصت .    5.1

جمعیت نیازهای متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی دارد. نیازهای اقتصادی از طریق 

زند. نیاز جمعیت در سمت تقاضای کل را رقم میعرضه نیروی کار در بازار نیروی انسانی، میزان اشتغال کشور 

دهد. به منظور مبادله کاالها و خدمات به مصرف کاالها و خدمات، بازار کاالها و خدمات را تحت تاثیر قرار می

کاالها و خدمات، به پول نیاز وجود دارد. لذا بازار پول در قالب بازارهای مالی تحت تاثیر تقاضای کاالها و خدمات 

ها کافی نباشد، این نیاز از طریق واردات گیرد. در صورتی که کاالها و خدمات تولید داخل در بعضی گروهمی قرار

تامین می شود و یا اینکه بخشی این جمعیت برای مقاصد گردشگری، آموزشی و درمانی به خارج از کشور 

گیرد. شایان زارهای مالی، تحت تاثیر قرار میبازار ارز به عنوان یکی از باها؛ مسافرت می کند، در تمامی این حالت

طور دهد. در این حالت بهذکر است افزایش تقاضا برای واردات کاالها و خدمات، بازار ارز را تحت تاثیر می

 دهد. مت تقاضای بازار ارز، ؛ تحت تاثیر این تقاضا قرار میمشخص، س

سانی در واقع ظرفیت عظیمی است که برای رشد های صورت گرفته، جمعیت و نیروی انبا عنایت به بررسی

و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه منابع انسانی جمعیت جوان کشور برای دستیابی به اهداف 

اقتصادی نقش موثری دارد. عالوه بر نقش جمعیت در سمت عرضة نیروی انسانی در بازار کار، در سمت تقاضای 

 کسب وکارها و تولید کنندگان به عنوان تقاضا کنندگان هستند.  برای ظرفیت خوبی نیز اقتصاد

در اختیار  برای کاالها و خدمات ه دالیل مختلف، بخشی از ظرفیت تامین تقاضای داخلیبا عنایت به اینکه ب

کشورهای خارجی قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی که این جمعیت انبوه به عنوان فرصت در فرآیند 
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خواهد شد. بنابراین، تحوالت جمعیتی تبدیل ال و تولید مورد استفاده قرار نگیرید، خود برای کشور به تهدید اشتغ

  شود.   ای بر اقتصاد دارد. در ادامه ابعاد این تحوالت جمعیتی بحث و بررسی میتاثیرات گسترده

 نماگرهای جمعیتیروند تحوالت  .    5.2

است و طی  نفر 79926270 بالغ بر ، جمعیت کشور1395کن بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مس

جمعیت ساکن در  1395در سال درصد رشد کرده است.  1.24به طور متوسط ساالنه  1395تا  1390های سال

 207000یعنی جمعیتی بالغ بر  .می باشددرصد  74 نرخ شهرنشینیبوده و  نفر 59146000 کشورمناطق شهری 

تعداد  1392کل جمعیت کشور در سال  شایان ذکر است 1وستاها ساکن هستند.نفر از جمعیت کشور در ر

نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.  2861000تعداد  1395تا  1392های نفر بودند. یعنی طی سال 77017

نفر بوده  20687000و  56329000 به ترتیب 1392در سال نیز جمعیت ساکن در مناطق شهری و روستایی 

  است.

 1390و در سال  نفر بود، به طور مستمر روند کاهشی داشته 5.1معادل  1365عد خانوار کشور که در سال ب 

است.  رسیدهنفر  3.3به  1395در سال روند این شاخص کماکان تداوم دارد و نفر کاهش یافته است.  3.5به 

ترین بعد نفر و پایین 3.9ستان با باالترین بعد خانوار به استان سیستان و بلوچ 1395در سال شایان ذکر است 

نفر تعلق داشته است. نرخ رشد جمعیت کل کشور و مناطق شهری و  3های گیالن و مازندران با خانوار به استان

است. بخشی از نرخ رشد منفی بوده درصد  -0.73و  1.97، 1.24به ترتیب   1390-1395های روستایی طی سال

جوانان از روستا مهاجرت تاکنون ادامه دارد، ناشی از مهاجرت به ویژه  1375-1370جمعیت روستایی که از دوره 

 به شهرها است.

-64سال،  15-29سال،  0-14جمعیت  به ترتیب گروه سنی 1365در سال جمعیت های سنی سهم گروه

 های سنیاین شاخص برای گروه درصد بوده است. 3.1و  25.1، 26.4، 45.5 به میزان سال به باال 65سال و  30

درصد بوده است  5.7و  70.9، 23.4به ترتیب  1390در سال  سال به باال 65سال و  15-64سال،  0-14 جمعیت

 65سال و  30-64سال،  15-29سال،  0-14های سنی جمعیت برحسب گروهشاخص این  1395که در سال 

 . است از کل جمعیت بوده درصد 6.1و  44.8، 25.1، 24سال به باال به ترتیب 

سال و  30-64های سنی سال و افزایش سهم گروه 0-14کاهش معنادار سهم گروه سنی باید اذعان داشت، 

گیری این . شکلدهدرا نشان میهای عمدة تحوالت جمعیتی کشور از ویژگی، بخشی سال به باال 65همچنین 

-براین، به طور طبیعی در دهه. بناشودناشی می 1355-1365تحوالت از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت در دهه 

                                                             

  بر حسب گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت غیرساکن نیز در زمره جمعیت روستایی محاسبه شده است. 1 
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اکنون مستلزم طراحی  که از هم سال به باال افزایش شدیدتری را تجربه خواهد کرد 65های آینده سهم جمعیت 

 . برنامه برای حل معضالت ناشی از آن است

درصد جمعیت در سه استان پرجمعیت تهران، خراسان  31بالغ بر  1395در سال  سازدخاطر نشان می

درصد  6.41و  8.05، 16.6ها از کل جمعیت کشور به ترتیب اصفهان سکونت دارند. سهم این استان رضوی و

، 1385، 1375، 1365، 1355، 1345های بود در سال 201برابر  1335است. تعداد شهرهای ایران که در سال 

 شهر افزایش یافته است.  1245و  1012، 612، 496، 373، 271به ترتیب به  1395

نفر بودند که از این میزان، تعداد  71506392کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور  1395سال در 

درصد از کل جمعیت شش ساله  12.4سواد هستند. بنابراین، کماکان نفر بی 8795553نفر باسواد و  62666760

در شرایطی است که درصد بوده است. این  15.2معادل  1390سواد هستند. این نرخ در سال و بیشتر کشور، بی

استان  1395در سال گفتنی است در چند دهة قبل بایستی صفر می شد. سواد بیهای توسعه نرخ طبق برنامه

ترین نرخ باسوادی را به خود درصد؛ به ترتیب باالترین و پایین 81.5درصد و استان کردستان با   92.9تهران با 

 اند. اختصاص داده

نفر هستند که از این میزان تعداد  18254688در مناطق روستایی  کل جمعیت ساکن1395در سال 

درصد جمعیت  21.4سواد هستند. در واقع در مناطق روستایی نفر بی 3909431نفر باسواد و  14334302

درصد است.  37.8( بالغ بر 44189سوادی برای جمعیت غیرساکن )سواد هستند. نرخ بیساکن در روستاها بی

سواد هستند. این درصد بی 4.9ساله کشور، تنها  6-9از جمعیت  1395در حالی که در سال ، شایان ذکر است

رود درصد است. بنابراین، انتظار می 16.9و  6نرخ برای جمعیت ساکن روستایی و جمعیت غیرساکن به ترتیب 

عاجل و موثری  هایدولت برای توسعه باسوادی در جمعیت ساکن مناطق روستایی و جمعیت غیرساکن، سیاست

 اتخاذ نماید. 

 بازار کار  روند تحوالت نرخ بیکاری و.    6

در این بخش نماگرهای بازار کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، اشتغال جوانان، اثربخشی آموزش 

ه خواهد شد. ها برای بازار کار ارائحلها و راهعالی، مقایسه تطبیقی نماگرهای منتخب با جهان و در نهایت چالش

نتایج آمارگیری فصلی مرکز آمار  منابع آماری این بخش شامل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و گزارش

 ایران است.
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 نرخ مشارکت و بیکاری .    6.1

ساله و  10مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  1395بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 

درصد است.  14.9و  64.1درصد بوده و این نرخ به ترتیب برای مردان و زنان  39.4ن سال بیشتر کل کشور در ای

درصد بوده، تا سال  41برابر  1384ساله و بیشتر کل کشور که در سال  10نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

گرفته و درصد رسیده و پس از آن به صورت بطئی روند افرایشی بخود  36.9روند کاهشی داشته و به  1390

 Uروند شبیه نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت روند ، در واقع .(3جدول ) تشدید شده است 1393شتاب آن از سال 

جمعیت جوان یری آن به تحوالت گکلشمبنای مشاهده پذیر است.  1نمودار  ازاین روند  شکل بخود گرفته است.

برای ادامه وارد  . در واقع جوانان در سن اشتغالاختصاص دارد در تعامل با بازار کار و بازار آموزش عالی کشور

و یا در حال وارد عنوان دانش آموخته دانشگاهی به بازار کار وارد شده اند  ادانشگاه شده و با تاخیر بتحصیل وارد 

 .  شدند هستند

ساله و بیشتر کشور بالغ بر  10، کل جمعیت 1395ساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر ا

نفر بیکار هستند. بر این  3258215نفر شاغل و  22670988که از این میزان، تعداد  استنفر  66421989

ی های درصد است. گفتنی است جمعیت بیکار در سرشمار 12.6معادل  1395اساس، نرخ بیکاری کشور در سال 

نفر  3560022و  2992298به ترتیب  1390و  1385های قبلی یعنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 بوده است.

 )درصد( 1384-1395های نرخ مشارکت و نرخ بیکاری کشور طی سال 3جدول 
 نماگر 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

 نرخ مشارکت 41.0 40.4 39.8 38.0 38.9 38.3 36.9 37.4 37.6 37.2 38.2 39.4

 نرخ بیکاری 11.5 11.3 10.5 10.4 11.9 13.5 12.3 12.1 10.4 10.6 11.0 12.4

 مآخذ:

  ( 1396مرکز آمار ایران) 

 

کاهشی در سال درصد بوده و با تداوم روند  11.5معادل  1384شایان ذکر است، نرخ بیکاری کشور در سال 

درصد رسیده است.  13.5به نرخ  1389درصد رسیده اما پس از آن با روند افزایشی در سال  10.4به نرخ  1387

درصد رسید و متعاقب  10.4به  1392پس از این سال، نرخ بیکاری مجدداً روند کاهشی خود را طی و در سال 

 (.1نمودار و  3جدول ) یده استدرصد رس 12.6به  1395آن روند افزایشی داشته و در سال 

نتایج آمارگیری فصلی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور روند افزایشی به خود گرفته  بر اساس گزارش

های بعد این جمعیت بیکار نفر بوده، در سال 2488000ل معاد 1392است. در حالی که تعداد بیکاران در سال 
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روند تداوم افزایش تعداد جمعیت بیکار  1نفر رسیده است. 3203000به  1395در حال افزایش بوده و در سال 

کشور از بعد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور نگران کننده است و شایسته است دولت تمهیدات الزم برای 

 لش مهم اتخاذ نماید.حل این چا

 : درصد1384-1395های روند نرخ مشارکت و نرخ بیکاری طی سال 1نمودار 
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 مآخذ:

  ( 1395گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی)  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایرانبا اقتباس از 

 

های عمدة شغلی که در پنج سال گذشته دارای شغل بوده هسال کشور بر حسب گرو 10سهم بیکاران باالی 

با عنایت به رکود حاکم بر تولید و به ویژه بخش  مده است.آ 2نمودار بیکار شده اند، در  1394اند اما در سال 

ط با صنعت در رتبة نخست و دوم قرار صنعت، سهم بیکاران کارگران ساده و صنعتگران و کارکنان شاغل مرتب

 دارد.

                                                             

 نفر بوده است. 3258215بالغ بر  1395بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت بیکار کشور در سال  1 
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 1384-1394: سال کشور دارای شغل در پنج سال گذشته 10سهم بیکاران باالی نرخ بیکاری  2نمودار 

 
 مآخذ:

  ( 1395گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی)  ننتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایرابا اقتباس از 

 

شایان ذکر است روند جمعیت درآمد بدون شغل در حال افزایش است. در این سال جمعیتی بالغ بر بیش از 

نفر دارای درآمد بدون شغل در کشور وجود داشته است. این جمعیت در  3725237جمعیت بیکار کشور یعنی 

سال منتهی به  10دیگر در  نفر بوده است. به بیان 3420940و   2973962به ترتیب  1390و  1385های سال

نفر به جمعیت دارای درآمد بدون شغل در کشور اضافه شده است. گفتنی است  751275، به میزان 1395سال 

 شود.بندی میاین جمعیت در گروه جمعیت غیرفعال طبقه

نان وجود نتایج آمارگیری فصلی مرکز آمار ایران، تفاوت فاحشی بین نرخ بیکاری مردان و ز بر اساس گزارش

درصد است، این  12.4معادل  1395ساله و بیشتر کل کشور در سال  10دارد. در حالی که نرخ بیکاری جمعیت 

درصد است. به بیان دیگر، نرخ بیکاری زنان در حدود دو برابر نرخ  20.7و  10.5نرخ برای مردان و زنان به ترتیب 

 9.3، 11بیکاری کل کشور و برای مردان و زنان به ترتیب بیکاری مردان است. شایان ذکر است، در این سال نرخ 

 درصد بوده است.  19.4و 

 20.2، 22های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اردبیل با استان 1395از نظر نرخ بیکاری استانی، در سال 

اند. در تجربه کردههای کشور درصد نرخ بیکاری؛ به ترتیب باالترین سطح نرخ بیکاری را در میان استان 15.3و 



 

28 

 

ترین نرخ بیکاری را به خود درصد؛ پایین 9.7و  8.6، 7.3های های مرکزی، سمنان و زنجان با نرخمقابل استان

 اند.اختصاص داده

 بحران بیکاری جوانان  .    6.2

ل اشتغال جوانان یکی از اهداف اصلی دولت ها بوده است. با این وجود، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سا

درصد و این نرخ برای مردان و زنان این گروه  29.2ساله کل کشور معادل  15-24نرخ بیکاری جوانان  1395

ساله  15-24جوانان هر چند نرخ بیکاری شایان ذکر است درصد گزارش شده است.  44.2و  25.4سنی به ترتیب 

به بعد روند افزایشی بخود  1392 روند کاهشی داشته اما از سال 1389نسبت به سال  1392در سال کل کشور 

نرخ بیکاری جوانان روند افزایش نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی بسیار باال و نگران کننده است.  گرفته است.

درصد  42.8و  22.3، 26.1به ترتیب  1394ساله کل کشور و برای مردان و زنان این گروه سنی در سال  24-15

. نرخ بیکاری کل کشور و جوانان و همچنین برای مردان و زنان به صورت نگران کننده ای (3نمودار ) بوده است

در حال افزایش است. شایان ذکر است با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد حقیقی، در 

درصد  38.4 برابر کل کشور ساعت و بیشترِ 49معمول  ساله و بیشتر با ساعت کار 15سهم شاغالن  1395سال 

 است.  که موید وجود و یا حتی گسترش پدیدة چند شغلی در ایران بوده 

 1384-1394سال کشور:  15-24نرخ بیکاری جمعیت  3نمودار 
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 مآخذ:

  ( 1395گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی)  رح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایراننتایج طبا اقتباس از 

 

 نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی .    6.3

( که به نتایج 1395) شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس گزارش معاونت پایش، ارزیابی و نظارت علم و فناوری

 18.5معادل  1394آموختگان کشور در سال آمارگیری مرکز آمار ایران استناد شده است، نرخ بیکاری دانش

درصد بوده است. این نرخ برحسب جمعیت  30و  13این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب  1درصد بوده است.

آموختگان کشور بر اساس شاغالن از کل دارای مدرک دانشگاهی محاسبه شده است. چنانچه نرخ بیکاری دانش

. این نرخ بیکاری برای درصد می رسد 41.5به ها محاسبه شود، نرخ بیکاری این گروه آموختگان دانشگاهدانش

و زنگ خطری برای مدیریت  درصد است که بسیار نگران کننده است 72.7دانش آموختگان دانشگاهی زن بالغ بر 

 کشور و نظام و همچنین نهادهای متولی آموزش عالی است. 

-1394کشور: دانش آموختگان دانشگاهی از کل  دانشگاهی ندانش آموختگا نرخ بیکاری 4نمودار 

1384 

 
                                                             

آموختگان دانشگاهی در گزارش های آماری اخیر مرکز آمار ایران به صورت رسمی منتشر نمی شایان ذکر است آمار بیکاری دانش 1 

 شود.
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 مآخذ:

  ( با اقتباس از 1395گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی )نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران 

 

ی متولی ساختار اقتصاد ایران و بازار هاگسیختگی تعامل بین نهادهای آموزش عالی و نهادشایان ذکر است 

دامنگیر اقتصاد ایران شود. چرا که آموزش بیشتر از ظرفیت جذب  یشده است چالش جدی دیگر کار، باعث

و یا به بیان دیگر، گسترش کمّی آموزش عالی  ر بیکاران را در کشور ایجاد کرده استکاقتصاد کشور، مازاد لش

 . شده است بدون اصالح ساختار اقتصادی و نوین سازی متناسب با آن، باعث ایجاد لشگر بیکاران

      آموزش عالیو چالش های اثربخشی  .    6.4

بر اساس گزارش معاونت پایش، ارزیابی و نظارت علم و فناوری، نماگرهای اثربخشی آموزش عالی در کشور عمدتًا 

، جنگلداری و شیالت کشاورزیحوزة  دانشگاهی مدرکشاغالن دارای  1394نامطلوب گزارش شده است. در سال 

، کشاورزیدر حوزة  دارای تحصیالت دانشگاهینفر شاغل  145144ه است. یعنی از مجموع بوددرصد  4.2 تنها

، جنگلداری و با کشاورزیدرصد آنها دارای مدرک مرتبط  17.2نفر یعنی  25080جنگلداری و شیالت؛ تنها 

با تبط مدرک مردانش آموخته با نفر دارای  1650560ند. این در شرایطی است در کشور بالغ برهست شیالت

درصد دانش آموختگان این رشته، در حوزة  15، جنگلداری و شیالت شاغل هستند. به بیان دیگر تنها کشاورزی

، جنگلداری و شیالت در کشاورزیمرتبط با تحصیالت دانشگاهی خود شاغل هستند. چنانچه تعداد بیکاران حوزة 

 . استه کنندمحاسبه این نماگرها لحاظ شود، وضعیت بیش از پیش نگران

یکی از تبعات منفی این پدیده، تطابق رشته تحصیلی با شغل است. این خود یکی از عوامل کاهش و تقلیل 

دهد. چرا که فقدان رابطه تخصص با شغل، نقش سرمایه انسانی را وری در بخش واقعی اقتصاد را تشکیل میبهره

ردی که در آن بخش فعالیت می کند، قادر به های اقتصادی کاهش داده و فدر بازدهی و ارزش افزوده فعالیت

استفاده از توان علمی، دانش و مهارت نیست و آثار دانش آن در فعالیتی که مشغولند، تقلیل می دهد. این خود از 

دید اقتصادی، کشور را با دو نوع عدم کارایی مواجه می سازد. اوالً منابعی که برای آموزش اینگونه افراد تخصیص 

ریباً غیراثربخش می سازد. ثانیاً عدم کارآیی نوع دوم به نقش فرد در عدم تطابق تخصص و مهارت با یافته، تق

 شغل است که منجر به کاهش بهره وری می شود. 

پذیری بازار و ساختار دولتی و عمومی حاکم بر آن باعث شده است رابطة آموزش عالی و عدم انعطاف

بازار آموزش عالی برحسب  ،ای نیروی انسانی از هم بگسلد. در این شرایطدانشگاه ها از بازار کار و سمت تقاض

یابد و توسعه می ،کار مند با بازارزایی و بدون ارتباطا نظامهای ایستای موجود و همچنین با رویکرد درآمدظرفیت

است که در آموختگان در جامعه می شود. بیکاری و مهاجرت نخبگان دو پیآمد اولیه  باعث سرخوردگی دانش

 است.  در تعال با اقتصاد ایران  اثربخشی در نظام آموزش عالی و بازار آموزش عالیتوجه به عدم قالب 
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در این چارچوب و با عنایت و وضع موجود، چند سوال کلیدی طرح پذیر است. از جمله سواالت مهمی در 

چرا وده است چالش بازار کار را حل کند؟ های توسعه قادر نبعبارتند از: چرا برنامه هکاین خصوص وجود دارد 

تامین کند؟ ، سرمایة انسانی تربیت و نیازهای بازار کارمتناسب با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانسته است 

ر و توان اقتصادی چرا اقتصاد کشور نتوانسته است متناسب با فضای رقابتی جهانی، ساختارهای سنتی خود را تغیی

و لذا  از اینگونه سواالت در خصوص بازار کار و بازار آموزش عالی زیاد است؟ کندرقابت پذیر  و تولیدی کشور

های کلیدی کشور که آینده را ممکن است به مخاطره شایسته است دولت این موضوع را به عنوان یکی از چالش

 ویژه قرار گیرد:  مورد توجهدر این خصوص محورهای زیر اندازد، چاره ای بیندیشد. پیشنهاد می شود 

 صاد کشور قادر است بیشتر برای غیر دانش آموختگان آموزش عالی شغل ایجاد کند تا تساختار سنتی اق

 دانش آموختگان آموزش عالی.

  ها و مدیریت آموزش عالی و بازار کار و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد کالن )بازار کاالها و در برنامه ریزی

 مالی( رویکردهای ایستا حاکم است تا رویکردهای پویا.خدمات و بازارهای 

  ریشه دارد تغال سرمایه انسانیقدان رویکرد سیستمی به آموزش و اشچالش بیکاری آموزش عالی در ف. 

  شده است.  در کشور پایین بودن اثربخشی درونی و بیرونی آموزش عالی باعث نازل شدن رشد بهره وری 

شود. یکی از نکات مهم در این خصوص این است که نرخ اختصار پرداخته میهدر ادامه به ابعاد هر یک ب

اند. این بیکاری جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی بیشتر از افرادی است که دورة آموزش عالی را نگذرانده

شغل بدین معنا است که ساختار سنتی اقتصاد کشور بیشتر قادر است برای غیر دانش آموختگان آموزش عالی 

ها، به موضوع یکپارچگی توجه شود و نهادی مختلف به ایجاد کند. این شواهد موید این است که در طراحی برنامه

مند و با همکاری همدیگر، سیاستگذاری کنند. در این میان توجه به مثلث بازار کار، بازار آموزش عالی صورت نظام

ته و یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. لذا، بازار کار مستقل از و ساختار اقتصادی در برنامه ریزی ها به صورت پیوس

نگری بازار کار در تعامل با بازارهای سایر بازارهای اقتصادی کشور نیست. شایسته است در بررسی، تحلیل و آینده

 اقتصادکالن دیگرِ کشور، مورد توجه قرار گیرد.

ها؛ آموزش عالی و بازار کار و به تبع در برنامه ریزی پذیر است،بینیبا عنایت به اینکه تحوالت جمعیتی پیش

آن سایر بازارهای اقتصاد کالن )بازار کاالها و خدمات و بازارهای مالی( به صورت پویا دیده شود. نگاه ایستا و 

همین شرایطی که امروز با آن مواجه است، در آینده نیز کشور انتزاعی به موضوعات بین بخشی، باعث می شود 

 رو شد.روب

نکتة دیگر چالش بیکاری آموزش عالی در فقدان رویکرد سیستمی به سرمایه انسانی است. آموزش عالی 

ها، به آموزش کمی و کیفی دانشجویان متمرکز است. در غالباً بر اساس ظرفیت سرمایه انسانی موجود در دانشگاه

ی با دریافت شهریه نیز به آن افزوده شده است. های مالها، انگیزهبه دلیل کمبود منابع دانشگاه اخیر هایسال

ی الکترونیکی؛ هاها و گسترش کمی آموزشهای پذیرش کمی در قالب شبانه، توسعه پردیسافزایش ظرفیت
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هایی از این موارد است که به شدت کیفیت نظام آموزش عالی را تقلیل داده است، بنحوی که می توان از آن نمونه

 مدرک دانشگاهی یاد کرد. فروش رسمی  ،به نوعی

مند آموزش عالی با بخش واقعی اقتصاد از هم ارتباط نظامدر آموزش الکترونیکی بر اساس این رویکرد، 

های آموزشی کشور برای افرادی اختصاص می یابد که صاحب شغل، به ویژه در بخش گسیخته و بخشی از ظرفیت

این نوع مدرک نیاز دارند. این خود از طرف دیگر، بار مالی  دولتی و بخش عمومی هستند و برای ارتقای شغلی به

  بلندمدتی برای دولت در طول اشتغال و بازنشستگی این نوع افراد برای کشور ایجاد می کند.

ن افراد با سوابق علمی و وظایف شغلی دانشجو مطابق داشته باشد، چنانچه آموزش ای سازدخاطر نشان می

د که برای عیت قابل توجهی وجود داربت و موجه است. این در شرایطی است که جمآموزش این افراد امری مث

است تا اینکه معیارهای دیگری نظیر تطبیق رشته تحصیلی با شغلی یت واولدر آنها پذیرش برای ادامه تحصیل 

شاغل  دلیل اصلی آن هم ریشه در سازمان یا نهادی دارد که افراد در آن که تصدی می کند یا خواهد کرد.

هستند. چرا که وقتی فرد مدرک تحصیلی ارائه می دهد، خودبخود این فرد به ویژه از نظر مالی در سیستم دولتی 

  مندها و مهارت اضافه شده در دوره تحصیل سوال می شود.  ارتقا می یابد و کمتر از دانش، توان

ان هشدار دهنده است. در این با عنایت به نکات فوق؛ اثربخشی آموزش عالی و بیکاری دانش آموختگ

خصوص، یکی کیفیت و محتوای آموزشی است که در قالب نگرش، بینش، مهارت و تخصص دانش آموختگان 

نهاد آموزش عالی در نظر گرفت و دیگری  «اثربخشی درونی» از آن به عنوان می توانو بندی پذیر است طبقه

 گیرد.    مورد توجه و بررسی قرار می «ثربخشی بیرونیا»در قالب که سازگاری اشتغال با رشته تحصیلی است 

موضوعات مهم دیگری در بازار کار مطرح است از جمله تحوالت کیفیت اشتغال، خاطر نشان می سازد 

های عمومی/دولتی، های عمده اقتصادی، سهم اشتغال بخشبیکاری پنهان، بیکاری فصلی، سهم اشتغال بخش

ها و وری نیروی انسانی، قانونش آموختگان در بخش عمومی و خصوصی، بهرهخصوصی و تعاونی، اشتغال دان

ها، درآمدهای غیرکاری، شاغالن بازنشسته، مندسازی افراد، فناوری و اشتغال، چند شغلهمقررات بازارکار، توان

و شایسته بود، در اما آن گونه که الزم  میزان ساعت کار در هفته و نظایر آنها که در بازار کار حائز اهمیت است

 . این گزارش به آنها پرداخته نشد و خود می تواند موضوع یک گزارش مستقلی باشد

 ایران با جهان مقایسه تطبیقی .    6.5

در این قسمت نرخ بیکاری جهان و به تفکیک کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوظهور و در حال توسعه و 

بر اساس گزارش سازمان بین المللی نیروی شود. ن مقایسه میبررسی و با ایرا 1همچنین نرخ اشتغال آسیب پذیر

                                                             

ها و نیروی کار فامیلی از کل بر حسب تعریف سهم خوداشتغالی (Vulnerable employment rateپذیر )نرخ اشتغال آسیب 1 

 اشتغال است. 
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درصد بوده است. این نرخ برای کشورهای توسعه یافته  5.7معادل  2016(، نرخ بیکاری جهان در سال 2017کار )

طوری که قبالً گزارش شد، این نرخ بوده است. همان 5.6درصد برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه  6.3

میلیون  197.7برابر  2016درصد بوده است. تعداد بیکاران جهان در سال  12.4معادل  1395ان درسال برای ایر

میلیون نفر آن به کشورهای نوظهور اختصاص داشته است. کشورهای توسعه یافته و در حال  143.4نفر بود که 

 اند.میلیون نفر بیکار داشته 15.7و  38.6توسعه به ترتیب 

شود، نماگر نرخ اشتغال آسیب پذیر گرهای بازار کار که در سطح بین المللی محاسبه مییکی دیگر از نما

درصد و برای کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال  42.9برای کل جهان  2016است. این نرخ در سال 

 1396.3ر درصد بوده است. تعداد اشتغال آسیب پذیر در جهان بالغ ب 78.9و  46.8، 10.1توسعه به ترتیب 

میلیون نفر به کشورهای پیشرفته، نوظهور و در حال  209.9و  1128.4، 58.2میلیون نفر است که به ترتیب 

 40معادل1390توسعه تعلق دارد. این نرخ برای ایران بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

نفر و کارکنان فامیلی بدون  7333321دل معا 1390درصد است. تعداد کارکنان خوداشتغال در ایران در سال 

  1نفر بوده است. 861369مزد 

 بازار کار های سیاست .    6.6

های جدی در این بازار از بعد اشتغال کمی و کیفی وجود دارد. با عنایت به وضعیت نماگرهای بازار کار؛ چالش

اند.  ابالغ کرده 1390سال  هایی کلی اشتغال را درهای بازار کار، مقام معظم رهبری سیاستبرای حل چالش

؛ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینیهای کلی اشتغال ابالغی مقام معظم رهبری بر محوریت سیاست

های مؤثر از برقراری حمایت؛ های شغلی پایدارایجاد فرصت، ماهر و کارآمد ؛موزش نیروی انسانی متخصصآ

 ای مستلزم تهیه و تدوین برنامه عملیاتی است.هاستوار است. اجرای این سیاستبیکاران 

های تجربه سیاستای از تدابیر و اقدامات برای بهبود وضعیت اشتغال است. های اشتغال مجموعهسیاست

-هایی نظیر طرحهای پولی استوار بوده است. سیاستهای گذشته عمدتاً بر محور سیاستاشتغال کشور طی دهه

های اشتغال و افزایش تعداد های مختلف است. اجرای سیاستدر دولت زودبازده هایو طرح زاییهای اشتغال

است. هر  ها در کاهش بیکاری موفق نبودههای گذشته موید این است که این نوع طرحبیکاران کشور طی دهه

شود ل نمیچند تجربة دنیا و ایران موید این بوده است که توسعه اشتغال و حل مشکل بیکاری کشورها با پول ح

کماکان برای حل مشکل  دولت های اشتغالو با وجود اینکه ایران هم این مهم را تجربه کرده اما محور سیاست

 بیکاری بر توزیع پول استوار است.

                                                             

، محاسبه این شاخص بر اساس آمارهای جدید 1395به دلیل عدم انتشار آمارهای تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1 

 امکان پذیر نیست.
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های های فرهنگی، آموزشی، فرصتنظر به اهمیت داشتن اشتغال پایدار با رویکردهای غیرپولی؛ سیاست

های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب وکار، فناوری، ایجاد صندوق شرکت برای برداری از ظرفیتشغلی، بهره

می تواند نقش های اقتصادی ها، سرمایه و منابع مالی، هماهنگی و ثبات سیاستحمایت از تجاری سازی ایده

 موثری در این فرآیند داشته باشد. 

 تحوالت تولید و رشد اقتصادی روند  .    7

علل تحقق این رشد بحث و مورد  ،تصویری از رشد اقتصادی ارائه و در ادامه در این بخش گزارش، ابتدا

سیاست های  وری و ارتباط آن با رشد اقتصادی،های بعدی این بخش، بررسی بهرهگیرد. بخشتحلیل قرار می

  خواهد شد.   یستی بحث و بررسدولت و توصیه های سیا

با کم و کیف سازد سطح زندگی مردم ادی خاطر نشان میقبل از ورود به بحث تحوالت تولید و رشد اقتص

ای به آمارهای رسمی سازگاری ندارد. به نظر می رسد امروزه رشد اقتصادی کشور برای اغلب مردم ایران دغدغه

ای برای تامین نیازهای اولیه انسان نظیر شود، بلکه دغدغهتلقی نمیعنوان قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه 

های اخیر، عرصه بر مردم را تنگ کرده است و واد غذایی، پوشاک و مسکن  است. تداوم رکود در سالتامین م

کنند. به ویژه اینکه رشد های زندگی خودشان مشاهده میهای رسمی و واقعیتمردم شکافی در میان گزارش

مناطق مختلف جامعه، اقتصادی دو رقمی سال گذشته با محوریت نفت و کم و کیف توزیع آن میان اقشار و 

به نظر می رسد این پدید بر اعتماد بین دولت و های جدی را در ارتقای سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است. چالش

 مردم و همچنین مردم و نظام بی تاثیر نیست.

 رشد اقتصادیتحوالت روند  .    7.1

کماکان رکود در اغلب ت. های گذشته رشد اقتصادی نازل و پرنوسانی تجربه کرده اساقتصاد ایران طی دهه

وارد رکود شده، کماکان در اغلب  1391اقتصاد کشور که از سال های اقتصادی کشور سایه افکنده است. بخش

های ملی منتشر شده کند. بر اساس آمار حسابمیهای اقتصادی برای خروج از رکود دست و پنجه نرم بخش

های اقتصادی تصویر کشور در سطح کالن و گروه ، اقتصاد1390توسط بانک مرکزی به قیمت ثابت سال 

صاد کشور را در سال دهد. هر چند افزایش صادرات نفت و تزریق منابع حاصل از آن، اقتنامناسبی را نشان می

انداز مناسبی برخوردار نیستند و های پیشگام اقتصادی کشور از چشمود داده اما کماکان بخشقدری بهب 1395

های عمدة اقتصادی کشور، کماکان وجود دارد. با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه برای سایه رکود در بخش
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های جاری دولت موید این است که دستیابی به نرخ بینی شده است اما برنامهدرصدی پیش 8کشور نرخ رشد 

 های آینده متصور نیست. رشد باال و باثبات برای اقتصاد کشور در سال

 1390و نیمه اول دهة  1980موید این است که نماگرهای رشد اقتصادی و درآمد ملی طی دهه  5نمودار 

در مجموع روند نزولی داشته است. شدت روند نزولی نرخ رشد درآمد ملی بیشتر از رشد اقتصادی است. چنانچه 

های آماری نماگرهای رشد تفکیک شود، ویژگی 1392-1395و  1384-1391دورة مورد مطالعه به دو دورة 

بوده در  3.45و  2.26اقتصادی و درآمد ملی به شرح زیر است. نرخ رشد اقتصادی در دورة اول و دوم به ترتیب 

بوده است. شایان ذکر است نرخ رشد  0.92و  4.24حالی رشد اقتصادی بدون نفت در این دو دوره به ترتیب 

 بوده است.  -1.57و  2.85دو دوره به ترتیب درآمد ملی در این 

 

( و رشد درآمد ملی NON-OIL GDP90(، رشد اقتصادی بدون نفت )GDP90رشد اقتصادی ) 5نمودار 

(NI90 به قیمت ثابت سال )1390 
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 مآخذ:

 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

  ایرانجمهوری اسالمی  بانک مرکزینماگرهای. 
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دهد نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم قدری بیشتر از دورة دولت نهم و دهم است شواهد آماری نشان می

های نهم و (. با این وجود، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت دولت یازدهم در مقایسه با دولت2.26با  3.45)مقایسه 

های (. همچنین، نرخ رشد درآمد ملی دولت یازدهم منفی اما دولت0.9با  4.34بسیار کمتر است )مقایسة  ،دهم

(.  شایان ذکر است در دورة دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی -1.57با  2.85نهم و دهم، مثبت بوده است )مقایسة 

شود. لذا، چنانچه غیرعادی تلقی می -7.7درصد و در دورة دولت دهم نرخ رشد اقتصادی با نفت  12.5با نفت 

تری ارائه پذیر خواهد بود. با این وجود باید اذعان داشت تحت های متفاوتمحاسبات فوق بدون آنها باشد، تحلیل

 1384-1395های هر شرایطی، روند رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت و همچنین رشد درآمد ملی طی سال

 روند نزولی و منفی را تجربه کرده است.  

های پنج سالة توسعه اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در برنامه 1395تا  1384 هایشایان ذکر است طی سال

بینی شده بود. این در شرایطی است که عملکرد نرخ رشد اقتصادی درصد پیش 8اجتماعی و فرهنگی معادل 

 (. 4دول جدارد ) هاف برنامهاهدافاصله بسیار زیادی با 

بر حسب فعالیتهای   1390رشد درآمد و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت سال  4دول ج

 درصد -اقتصادی 
 *1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 عنوان

 4.2 4.6 5.4 5.5 4.7 3.7 6.1 7.6 20.4- 2.2 7.7 11.8 گروه کشاورزی

 61.6 7.2 4.5 5.1- 36.5- 1.5- 5.1 4.8- 1.2- 0.9 2.7 0.0  نفت گروه

 2.2 6.1- 5.4 4.2- 2.3- 4.8 7.1 3.0 7.2 10.0 5.2 6.6 صنایع و معادن گروه

  10.5- 3.2 12.2 1.4 15.4 20.2 0.5 15.9 10.4 11.9 6.7 معدن

  4.6- 8.0 5.3- 4.1- 5.6 10.5 8.1 3.1 2.0 7.9 10.5 صنعت

  3.3 8.2 2.4 2.1 1.4 5.9 5.1 6.5 8.9 10.0 4.3 گاز و آب برق،

 13.1- 17.0- 0.9- 9.2- 3.2- 5.1 2.0 4.8- 12.9 24.9 3.0- 2.6 ساختمان

 3.6 2.3- 1.4 2.3 1.5 4.0 5.3 1.1 1.3- 9.1 7.1 7.2 خدمات گروه

  6.1- 0.5 0.4- 8.2- 3.9 7.2 4.6 4.4- 6.4 4.0 8.8 ، رستوران و هتلداری بازرگانی   

  6.1- 1.6 1.0 5.8 2.8 5.4 7.2 9.4 10.2 9.2 7.6 نقل، انبارداری و ارتباطات حمل و  

  1.0 5.7 6.3 0.7- 1.7- 12.8 12.4 5.9- 6.9 20.6 12.5 موسسات مالی و پولی خدمات  

  0.8 2.7 2.0 7.8 10.4 5.6 3.6- 1.3- 19.7 13.4 10.2 مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی خدمات   

  1.2 0.5 4.6 3.0 3.4 0.8- 4.6- 3.2- 1.4- 2.2 1.5- عمومی خدمات   

  4.4- 3.7- 7.0 0.0 7.5- 5.3 4.4- 5.3- 14.0 0.6- 16.6 اجتماعی ، شخصی و خانگی خدمات   

  2.0 1.1 1.6- 2.3 0.5- 7.6 23.5 18.7- 9.1 18.0 17.0 کارمزد احتسابی :کسرمیشود

 12.5 1.6- 3.2 0.3- 7.7- 3.1 5.7 0.0 0.1- 6.7 5.3 5.1 یمت پایهناخالص داخلی به ق تولید

 3.3 3.1- 3.0 0.5 0.4 4.4 5.9 1.5 0.3 8.8 6.3 7.1  ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت تولید

  7.5- 1.6 0.7- 11.8- 4.0 8.5 2.6- 0.2- 11.8 5.8 9.9 تولید )درآمد( ناخالص ملی به قیمت بازار
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  2.7 2.9 3.4 4.8 5.2 4.8 4.7 4.6 5.6 6.0 6.0 استهالک سرمایه های ثابت  کسرمیشود:

                                       

 درآمد ملی              
13.0 6.1 10.9 -1.2 -4.7 9.0 4.3 -14.6 -1.6 -0.5 -10.1 

5.9 

های هدف رشد اقتصادی در برنامه

 توسعه پنج ساله )درصد(
8 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

-2.9 تفاوت برنامه با عملکرد )درصد(  2.7-  1.3-  7.9-  8-  2.3-  4.9-  15.7-  8.3-  4.8-  9.6-  +4.5 

 توجه:

 :ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی و نماگرهای  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب مآخذ. 

  گزارش نشده است.به تفصیل  1395* آمارها برای سال 

 

رسد تفاوت فاحش موید این است که تهیه و اجرای برنامه، مفهوم خود را از دست داده است و به نظر می

ها نبوده و مالحظات ها برای دستیابی به اهداف بر نامه دغدغة اصلی دولتطی این دوره، اتخاذ راهبرد و سیاست

دهد و شایسته سیر پیشرفت و توسعه قرار نمیسیاسی بر اقتصادی مرجح بوده است. تداوم این روند کشور را در م

ها صورت گیرد تا کشور بتواند بر مسیر رشد و توسعه برگردد. در است بازنگری اساسی در بینش و نگرش دولت

 غیر این صورت تداوم این روند باعث بروز تهدیدات داخلی در کنار تهدیدات خارجی خواهد شد.  

 بر اساس این نمودار، اقتصاد کشوردر دهه 1ترسیم شده است. 6نمودار  روند تاریخی رشد اقتصادی ایران در

رشد بسیار باالیی را تجربه کرده و نوسانات ادوار تجاری نیز به طور نسبی کمتر  1350و دو سال اول دهة  1340

و همچنین روند  ، نوسانات ادوار تجاری تشدید شده1352 بود. اما با افزایش درآمدهای نقتی در کشور، از سال

است. شایان ذکر است نوسانات شدید ادوار تجاری که از  نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و ک ند شده

 شروع شد، تقریبا تا پایان جنگ تحمیلی تداوم داشت.  1350بحران نفتی نیمه اول دهه 

ذشته، روند بلندمدت نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بوده و تداوم این روند های گباید اذعان داشت طی دهه

روی مسیر های رشد اقتصادی، چالش دیگری است که پیشنگران کننده است. عالوه بر آن، نوسانات شدید در نرخ

لید و رشد رشد و توسعه کشور قرار دارد. نوسانات شدید بدین مفهوم است که سیاستگذار قادر نیست نماگرهای تو

دهد. بدیگر سخن، عواملی ثباتی را در کشور نشان میرا بدرستی مدیریت کند و این خود هم عامل و هم آثار بی

شود که تولید و رشد اقتصادی ثبات و غیر قابل مدیریت است و باعث میکه بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است، بی

-شد اقتصادی خود عاملی است که فضای کالن کسب وکار را بیثباتی نرخ رثبات کند. بیکشور را پرنوسان و بی

ها دهد که خارج شدن از آن چرخه با تدابیر جاری دولتو فرآیند و چرخة شومی را تشکیل می سازدمیثبات 

  ممکن نیست. 

                                                             

های تغییر است. با عنایت به تغییر سال پایه که باعث شده نرخ رشد در برخی سال 1383آمار روند تاریخی به قیمت ثابت سال  1 

 محاسبه و منتشر شده، اضافه نشده است.    1390که به قیمت ثابت سال  1395م این نمودار، آمار سال یابد، در ترسی
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های غیرکارآمد ثباتی روند نرخ رشد اقتصادی از یک طرف در مداخلة نادرست دولت و اتخاذ سیاستبی

المللی موثر بر اقتصاد کشور مرتبط است. برونزا بودن نفت بر دارد و از طرف دیگر به عوامل برونزای بین ریشه

اقتصاد کشور به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به نفت، نقش مسلط در این فرآیند داشته است. افزایش درآمدهای 

به تدریج آثار منفی تورمی آن در کشور  نفتی باعث افزایش مخارج دولت و افزایش سمت تقاضای اقتصاد شده و

شود. همچنین، تزریق درآمدهای منفتی در اقتصاد نیز بتدریج آثای منفی بیماری هلندی را در کشور نمایان می

 سازد. جاری و سازی می

در  1365باعث شد آثار منفی بیماری هلندی از سال  1353و  1352های افزایش درآمدهای نفتی در سال

شور ظاهر شود و نماگرهای اقتصاد کالن را در مسیر منفی هدایت کند. همین تجربه مجدداً در دهه اقتصاد ک

تکرار شد. این در شرایطی است که ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز عمالً نتوانست این  1980

 پدیده را در کشور مدیریت کند.

( GDP Per Capital Growth( و سرانة )GDP Growthد اقتصادی )روند رش 6نمودار 

  1338-1394ایران: 
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 مآخذ:

 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی نماگرهای. 

 درآمد ملی سرانه .    7.2

روند درآمد ملی سرانه کشور طی  بر اساس جدیدترین آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،

شده است. گزارش  4دول جمحاسبه و در توسط بانک مرکزی  1390به قیمت ثابت سال  1383 -1395های سال

به  را تجربه کرده اما پس از آن رشد مثبت روند 1390درآمد ملی سرانه کشور طی دوره مورد مطالعه تا سال 

ادامه داشته است. شایان ذکر است در سال  سال های اخیراین روند کاهشی در  1394تا سال شدت کاهش و 

لص داخلی و به تبع آن در درآمد ملی، ابه دلیل افزایش درآمدهای نفتی و تاثیر آن در رشد تولید ناخ 1395

دهد. های کشور را تشکیل میز چالشثباتی آن، یکی اقدری افزایش یافته است. روند کاهش درآمد ملی و بی

 شده است. ترسیم  7نمودار درآمد ملی سرانه در سازد خاطر نشان می

 *1390درآمد ملی و درآمد سرانه به قیمتهای ثابت سال  5جدول 
 سال شرح
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1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393* 1394* 1395 

 درآمد

 ملی
3897268 4403708 4673087 5183057 5118788 4876860 5314852 5541840 4731030 4653892 4632076 4166531 

4413000 

 79900 78773 77856 76943 76037 75150 74157 73196 72266 71366 70496 69390 68345 جمعیت 

 درآمد

 سرانه
57024 63463 66289 72626 70832 66627 71670 73744 62220 60485 59495 52893 

55231.5 

 توجه:

 :ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی و نماگرهای  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب مآخذ. 

  .درآمد ملی میلیارد ریال، درآمد ملی سرانه هزار ریال و جمعیت هزار نفر است * 

 1383-1395: 1390( ایران به قیمت ثابت سال PINروند درآمد ملی سرانة ) 7نمودار 
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 مآخذ:

 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی نماگرهای. 

 رشد اقتصادیعوامل تحلیل  .    7.3

. مجموعة اول به عوامل تولید نظیر سرمایة فیزیکی، تعداد گیردات مینش رشد اقتصادی از دو مجموعه عوامل

نیروی کار شاغل، انرژی و یا مواد اولیه داللت دارد. از این عوامل به عنوان عوامل تولید که در طول تاریخ 

وری بر رهشود. مجموعة دیگری از عوامل موثر هستند که از طریق ارتقای بهیاد میشناسایی و وارد ادبیات شده، 
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رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند. این عوامل نظیر سرمایه دانش، سرمایه انسانی و نظایر آنها هستند. بنابراین، رشد 

شود، تاثیر پذیرفته از دو مجموعة عوامل ( محاسبه میGDPاقتصاد که بر اساس آمارهای تولید ناخالص داخلی )

 مذکور است. 

د است نوسانات اقتصادی یعنی نوسانات ادوار تجاری را مدیریت کند. به ها درصدهای اقتصادی دولتسیاست

دیگر سخن کشوری که دارای نوسانات اقتصادی کمتری است، آن کشور توان مدیریت باالتری برای ادارة امور 

ن ها این است که دامنة نوسانات ادوار تجاری کاهش یابد. با ایاقتصادی است. در واقع یکی از اهداف سیاست

ها برای دولت باالست و این بدین مفهوم است که سیاست بسیار وجود، در ایران دامنة نوسانات ادوار تجاری نسبتاً

های اقتصادی و به تبع آن با ثبات سازی فضای کالن اقتصادی کشور کمتر از حد انتظار باثبات سازی فعالیت

 موفق بوده است. 

های اتخاذ که ناشی از عملکرد تدابیر و سیاست های اخیردر سال بنابراین، رشد اقتصادی نازل و پرنوسان

های اتخاذ شده رسد سیاستنظر می، نتوانسته اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد. بهاست شده توسط دولت

ارد توان به مودر راستای دستیابی به اهداف اقتصادی، از سازگاری الزم برخوردار نیست. از جمله می توسط دولت

های سود است. افزایش زیر اشاره کرد: افزایش هزینة سرمایه که ناشی از افزایش قابل مالحظه و معنادار نرخ

های های تولید را افزایش داده است. افزایش نرخ مالیات هزینهقیمت انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، هزینه

رایطی که اوضاع اقتصادی کشور چندان رضایت بخش وکارها به همراه داشته است. در شقابل توجهی بر کسب

تر بر تداوم وکارها را افزایش و تاثیر منفیهای اقتصادی کسبهای فعالیتهای فوق، هزینهنیست، افزایش نرخ

 فعالیت آنها گذاشته است. 

های ستها برای تحول آفرینی در اقتصاد است. چرا که سیاها، ماهیت سیاستمهمتر از ناسازگاری سیاست

 متمرکز های مالی و پولی انبساطیسیاستبه و به طور خاص  اتخاذ شده عمدتاً با محوریت سمت تقاضا است

عمدتًا مغفول مانده است. ، که اساسی و بنیادی هستند های سمت عرضهسیاست. این در شرایطی است که است

اوری که در مرکز ثقل رشد و توسعه فنی و رشد و توسعه نوآوری و فن -های مرتبط با تحوالت علمیسیاست

. هر چند در گفتار و های دولت قرار ندارد و تقریبا مفغول مانده استاقتصادی قرار دارد، در عمل در زمرة اولویت

شود ها پخش و منتشر میها خبری و رسانهمردان در شبکهتوسط دولتهای زیادی انمسخن در این خصوص گفت

مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی موید این است با اهداف پیش بینی  تنظیر نسب اما شواهد آماری

دهد در صورتی که این مهم عمالً مورد تجارب دنیا و ایران نشان میسازد شده فاصلة زیادی دارد. خاطر نشان می

، هم در متمرکز کندری فناوری و نوآو ،انرژی خود را برای رشد و توسعه دانشو توجه قراتر گیرد و دولت توان 

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری گام برداشته و هم قادر تحقق اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی و سیاست

 های مستمر دورقمی را برای کشور به ارمغان بیاورد. خواهد بود رشد
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شود بینی می، پیشلتهای دورویکردهای حاکم بر دولت و تیم اقتصادی و سیاست روندتداوم با عنایت به 

نازل و  اقتصادی رخ ندهد و کماکان کشور با رشد 1400تا سال تحوالت معناداری در روند اقتصادی کشور 

های امنیت حوزههایی در ایجاد چالشهای جدی در های آیند تجربه کند و از این نظر نگرانیپرنوسان را در سال

  .وجود دارداجتماعی و اقتصادی جامعه و مردم 

 اقتصادی های دولت و رشدسیاست .    7.4

که باعث شده است نررخ رشرد اقتصرادی را کنردتر کنرد، شرامل  در سال های اخیرهای عمدة اتخاذ شده سیاست

های انرژی و افزایش نرخ مالیات است. در ادامه ابعاد هر یک بره شررح افزایش هزینة سرمایه، افزایش قیمت حامل

 شود:زیر بررسی می

  یات:افزایش نرخ مال

رکود است، افزایش در نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی توسط موید تداوم اقتصاد کشور غالب حاکم بر در شرایطی 

-تر بر تداوم فعالیت آنها میوکارها را به شدت افزایش داد و تاثیر منفیهای اقتصادی کسبهزینه فعالیت ،دولت

، درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. نرخ گذارد. در شرایطی که غالبًا اقتصاد در رکود بوده

به ترتیب که عمدتًا اقتصاد در شرایط رکود بوده،  1395لغایت  1392های رشد کل درآمدهای مالیاتی در سال

لغایت  1392های درصد بوده است. نرخ رشد کل درآمدهای مالیاتی مستقیم در سال 28.1و  11.6، 43.6، 25.1

، 47.3درصد و نرخ رشد کل درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم به ترتیب  15و  19.6، 29.3، 11.9ه ترتیب ب 1395

  1درصد بوده است. 43.8و  3.4، 62

های رشد مالیات به مالیات بر درآمد تعلق دارد. نرخ رشد مالیات بر خاطر نشان می سازد بیشترین نرخ

درصد بوده است. همچنین، طی این  27و  25.3، 23.6، 21.4 به ترتیب 1395لغایت  1392های درآمد در سال

درصدی  50دوره، در رشد مالیات بر کاالها و خدمات که شامل مالیات بر ارزش افزوده است، رکوردهای باالی 

، 59.6، 92.9به ترتیب  1395لغایت  1392های ثبت شده است. نرخ رشد مالیات بر کاالها و خدمات در سال

درصد بوده است. ضمنا نرخ رشد مالیات بر ثروت طی این دوره، رکوردهای رشد کمتری نسبت به  36.9و  13.7

 سایر اقالم مالیاتی ثبت کرده است. 

 افزایش هزینة سرمایه: 

                                                             

درصدی مالیات  -13.4به دلیل نرخ رشد  1394شایان ذکر است پایین بودن نرخ رشد کل درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم در سال  1 

 بر واردات بوده است. 
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گرذاری در های سود از طریق افزایش هزینة سرمایه، بخشی از کراهش سررمایهافزایش قابل مالحظه و معنادار نرخ

ها یکری دهد. این در شرایطی است که بر اساس ادبیات موضوع و تجارب جهانی، دولتضیح میهای اخیر را توسال

گذاری بخرش کنند، کاهش نرخ بهره برای تحرک دادن به سرمایههایی که برای خروج از رکود اتخاذ میاز سیاست

 خصوصی و افزایش تقاضا است.

درصد تعیین شده برود، ایرن  15تا  14در دامنة  1392های سود تسهیالت اعطایی در سال در حالی که نرخ

درصد تعیین شد و در نهایرت  21تا  20در دامنة  1394درصد افزایش یافت و در سال  22به  1393 نرخ در سال

 ،هرا عمرالًهای اعمرال شرده توسرط بانرکدرصد کاهش یافت. این در شرایطی است که نرخ 18به  1395در سال 

 های اعالم شدة رسمی است. ای رسمی فاصله دارد و خیلی باالتر از نرخهدرصد قابل توجهی با نرخ

 3.92بالغ بر  1392-1395های سرمایه ثابت ناخالص کل کشور طی سال شایان ذکر است نرخ رشد تشکیل

-ه کرده است که برای رشد و توسعه کشور نگران کننده است. مضافاً اینکه نرخ رشرد سررمایهبدرصد منفی را تجر

، -0.9، -7.5منفی بوده و به ترتیرب  1395لغایت  1392های ی بخش خصوصی در ساختمان در تمامی سالگذار

گرذاری بخرش خصوصری در ه کرده است. همچنین، نرخ رشرد سررمایهبرا تجر منفی درصد رشد -18.6و  -12.4

ذکرر اسرت نرازل و یرا درصد بوده است. شایان  6.5و  -16.5، 10.1، -9.5آالت طی همین دوره به ترتیب ماشین

هرای رشرد اقتصرادی نیرز تراثیر های آتی بر نررخسالدر گذاری بخش خصوصی های رشد سرمایهنرخ نمنفی بود

 پیش روی دولت دوازهم قرار دارد.  جدی منفی خواهد گذاشت و به عنوان چالش

 افزایش قیمت انرژی: 

مرحله با افزایش قیمت مواجه شد. یکبار از طریق طی دو در سال های اخیر انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید 

وکار در حالی که از ها و بار دوم از طریق حذف سهمیه و یارانة انرژی به اجرا درآمد. کسبافزایش مستقیم قیمت

ای ایش دو مرحلهزطریق فشار هزینة سرمایه، بخشی از قدرت رقابتی خود را از دست داده بودند، از طریق اف

 های مضاعفی بر آنها تحمیل شد.، از این ناحیه هزینههزینة انرژی

 وری بهرهروند تحوالت  .    8

و با عنایت به  سال های اخیر وری در کشور با تاکید بر عملکرد های بهرهشاخصدر این قسمت روند تحوالت 

   .شودنقش و سهم آن در رشد اقتصادی، بحث و بررسی می
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 1390دهه وری در نیمه نخست های بهرهروند شاخص .    8.1

وری ملی ایران، روند عملکرد دولت در خصوص در این قسمت ابتدا به استناد به محاسبات تازة سازمان بهره

بهره وری و  بهره وری سرمایههای شاخصروند شود. های بهره وری جزئی و کلی عوامل تولید بررسی میشاخص

گزارش شده  7جدول و   6جدول ترتیب در به های اخیر طی سال وری کل کشورو همچنین بهرهنیروی کار 

روند  و همچنین روند سیکلی در گانه و متناقضچندتصویر شود، این جداول مشاهده می درگونه که هماناست. 

وری های بهرهان ذکر است وجود روند سیکلی در روند رشد شاخصشای .وری وجود داردهای بهرهعملکرد شاخص

 . سرمایه و نیروی کار در روند سیکلی رشد اقتصادی کشور تجلی پیدا کرده است

های مبتنی بر وری ارتباطات به عنوان یکی از بخشروند بهرههای مورد مطالعه، طی سالدر حالی که 

های سنتی که از بخش و بخش معدن است، همزمان، بخش کشاورزیفناوری، روند رشد مثبتی را تجربه کرده 

های های اخیر، شاخصاین در شرایطی است که طی سال. ندانیز روند رشد مثبت را تجربه کردههستند کشور 

اند و به همین های اقتصادی کشور روند رشد منفی را تجربه کردهوری سرمایه و نیروکاری در اغلب حوزهبهره

این در شرایطی است وری سرمایه و نیروی کار در کل کشور روند رشد منفی را تجربه کرده است. د بهرهدلیل رش

   کند.  وری ایجاد میتری بر روند رشد بهرهتر و بلندمدتوری، تاثیر باثباتکه تغییر در عوامل موثر بر بهره

 بهره وری سرمایه کشور 6جدول 

 
 ماخذ:
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  وری ملی ایرانسازمان بهره 

وجود روند رشد  ،توان وجود تناقضات چندگانه را بدین شرح تبیین کرد. یکی از تناقضاتبنابراین، می

های کشاورزی و ارتباطات است. این در شرایطی است که بخش کشاورزی وری مثبت سرمایه در بخشبهره

مدرن است. تناقض دیگر، وجود رشد منفی  یک بخش سنتی و بخش ارتباطات، بخشدر ایران در واقع 

ها دارای ظرفیت نسبی وری صنعت و رشد مثبت ارتباطات است، در حالی که هر کدامیک از این بخشبهره

وری که این تناقضات موید این است که عوامل دیگری غیر از عوامل موثر بر بهرهباالتری از فناوری هستند. 

  مایه توجیه پذیر است، در روند تحوالت تاثیرگذار بوده است.  وری سراز بعد نظری در رشد بهره

 ،هاالمللی، در مقایسه با سایر حوزهشایان ذکر است زیربخش نفت نیز  به دلیل وابستگی به عوامل بین

وری سرمایة منفی بیشتری را تجربه کرده است. همچنین به دلیل رکود حاکم بر زیربخش رشد بهره

ها، رشد منفی باالتری را تجربه وری سرمایه در این بخش در مقایسه با سایر زیربخشساختمان، رشد بهره

 کرده و در رتبة دوم پس از نفت قرار دارد.  

وری سرمایه از تصویر کامالً متفاوتی برخوردار وری نیروی کار در مقایسه با بهرهروند تحوالت بهره

 سیکلی وند سیکلی داشته و موید این است که این تغییراتر نیز هاوری نیروکار در تمامی بخشاست. بهره

وری تاثیر مستمر و چرا که عوامل موثر بر بهرهرفته است. وری تاثیر نپذیاز عوامل موثر بر بهرهغالبًا 

توان در رشد منفی وری دارند. نمونه بازر این نوسانات شدید را میهای بهرهتری بر رشد شاخصبلندمدت

اینکه نوسانات سیکلی در روند  وجودده کرد. با همشا 1394بجز بخش کشاورزی در سال  هاتمامی بخش

وری نیروی کار وجود دارد، این شاخص در کل اقتصاد کشور طی دورة مورد مطالعه همانند رشد بهره

 منفی را تجربه کرده است.   رشد روند  ،وری سرمایهشاخص بهره

 ه وری نیروی کار کشوربهر 7جدول 
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 ماخذ:

  وری ملی ایرانسازمان بهره 

وری کل عوامل تولید کشور که روند بهرهگزارش شده است.  8ل جدوبهره وری کل عوامل تولید کشور در 

طی دورة مورد مطالعه رشد منفی را  عوری عوامل جزئی سرمایه و نیروی کار است، در مجمومتاثر از روند بهره

برای بهره وری سهم قابل توجهی  نقش و پنج ساله، های توسعهسازد در برنامهخاطر نشان میتجربه کرده است. 

تعیین شده است. پیش بینی شده است بهره وری سهمی بالغ بر یک سوم را در رشد اقتصادی  اقتصادی در رشد

رشد منفی تجربه کرده است و  مورد مطالعهبهره وری کل عوامل در دورة در حالی که درصدی داشته باشد.  8

به این روند بسیار نگران کننده است و به عنوان چالش جدی پیش روی توسعه و پیشرفت کشور قرار دارد. تداوم 

 35سهم یعنی درصدی  2.8درصدی، رقمی معادل  8سهم بهره وری از رشد اقتصادی  ،طور خاص در برنامه ششم

زدهم، محل اهای حاکم بر دولت دوگیریها و جهتکه تحقق آن با عنایت به سیاست تعیین شده استدرصدی 

 شک و تردید است. 

تنها بخش کشاورزی توانسته های اقتصادی کشور طی دورة مورد مطالعه، در میان بخششایان ذکر است 

این در شرایطی است که کل اقتصاد در سال های مورد مطالعه، رشد مستمر مثبت را تجربه کند. است طی سال

وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ثابت مانده است اما رکود قرار داشت، روند بهره در نقطة حضیضِ  1391
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های اقتصادی رشد و ارتباطات در این سال رشد مثبت و سایر بخش های معدن؛ حمل و نقل، انبارداریبخش

   . اندمنفی را تجربه کرده

 کشور کل عوامل تولیدبهره وری  8ل جدو

 
 ماخذ:

  وری ملی ایرانسازمان بهره 

وری عوامل جزئی شایان ذکر است وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم توجه دولت به عوامل موثر در بهره

رسد دولت در عمل به نظر می وری را تجربه کند.و کل عوامل تولید باعث شده است کشور روند رشد منفی بهره

تغییر  1400وری در کشور ندارد و لذا تا سال رغبت چندانی به سیاستگذاری برای ارتقای عوامل موثر بر بهره

ترین شود تداوم روند گذشته، محتملبینی میهای دولت متصور نیست و به همین دلیل پیشچندانی در سیاست

 اهد بود.   وری خوهای بهرهگزینه در خصوص شاخص

 بلندمدت وری عوامل تولید در تحوالت بهرهروند  .    8.2

با این وجود، بیشترین میزان  1منفی بوده است. 1970-2014های وری کل عوامل در ایران طی سالرشد بهره

اختصاص دارد. در این دوره وقوع تکانة نفتی،  1.9با نرخ رشد منفی  1990تا  1970های رشد منفی به سال
                                                             
1 APO Productivity Database (2016) 
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دهد. این در شرایطی است که این نرخ در المی و جنگ تحمیلی از حوادث مهم این دوره را تشکیل میانقالب اس

وری کل عوامل در ایران در میان درصد مثبت بوده است. در مجموع رشد بهره 1.4معادل  1990-2014های سال

کل عوامل در کل رشد  وریکشورهای منطقه دارای تصویر مناسبی نیست. طی دوره مورد بررسی، سهم بهره

 درصدی ایران، معادل منفی یک دهم درصد بوده است.  3.6اقتصادی 

دهم درصد بوده است.  6درصد و سهم نیروی کار  3شایان ذکر است سهم سرمایه غیر فناوری اطالعات 

-2014های ( منشاء رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی آسیایی را طی سال2015وری آسیایی )سازمان بهره

وری کل عوامل در کل رشد اقتصادی ایران محاسبه و گزارش کرده است. طی دوره مورد بررسی، سهم بهره 1970

درصد و سهم نیروی  83برابر  100درصد منفی بوده است. سهم سرمایه غیر فناوری اطالعات از  3برابر  100از 

مورد  1970-2014یرگذار بر رشد طی دورة درصد بوده است. همچنین، رشد اقتصادی و سهم عوامل تاث 17کار 

مثبت  1350های آغاز تکانه نفتی دهه وری کل عوامل در رشد اقتصادی در سالگیرد.  سهم بهرهبررسی قرار می

درصد اما در دوره تداوم وفور تکانة نفتی اول که به دنبال خود بیماری هلندی را در پی داشته، انقالب اسالمی  3

وری کل عوامل در رشد اقتصادی مثبت شده های تداوم جنگ، بهرهبوده در حالی که در سالو شروع جنگ منفی 

 است. 

های اول افزایش قیمت نفت بوده، که سال 2000-2005وری کل عوامل در رشد اقتصادی در دهه سهم بهره

س از ظاهر شده آثار درصد بوده در حالی که پ 3مثبت  1350کماکان همانند تکانة نفتی اول در نیمه اول دهة 

درصد تقلیل  2.1به منفی  2010-2014های های بعد آن، این سهم کاهش و در سالبیماری هلندی در سال

یافته است. در طول مورد بررسی، سهم سرمایة غیر فناوری اطالعات در رشد اقتصادی در باالترین سطح بوده و 

 اص دارد. کمترین سهم به سرمایه فناوری اطالعات در کشور اختص

گیری وری با بهرههای دولت در کشورهای عضو را روی بهره( تاثیر سیاست2015وری آسیایی )سازمان بهره

 از مدل رگرسیون سنجش کرده است. نتایج عمده این پژوهش در خصوص ایران به شرح زیر است:  

درصد تغییر در این متغیر، وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. یک های تحصیلی بر بهرهشاخص متوسط سال

شود. شاخص مخارج تحقیق و توسعه بر حسب تولید وری نیروی کار میباعث یک درصد تغییر در رشد بهره

وری ندارد و این سازمان علت آن را ناشی از عدم تخصیص بودجه ناخالص داخلی تاثیر چندان باالیی بر بهره

. شاخص صادرات بر حسب تولید ناخالص داخلی بسیار پایین های صحیح دانسته استتحقیق و توسعه در فعالیت

دهد و درصد کل صادرات است را نفت و گاز تشکیل می 70تا  60است. چرا که بیشتر صادرات ایران که بالغ بر 

گذاری دولت بر حسب ای اختصاص دارد. شاخص سرمایهدرصد صادرات ایران به محصوالت صنایع کارخانه 9تنها 

-شود بهرهوری تاثیر بسیار کمی دارد. یک درصد افزایش در این متغیر باعث میلص داخلی نیز بر بهرهتولید ناخا

وری دهم درصد افزایش یابد. شاخص مصرف دولت بر حسب تولید ناخالص داخلی بر بهره 3وری نیروی کار تنها 

 کنند. ایید میها تنیروی کار منفی و میزان آن باال است. این نتیجه گیری را تمامی مدل
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داند که افزایش مصرف دولتی باعث بزرگ شدن حجم دولت شده در این گزارش علت آن را ناشی از این می

کند. شاخص واردات بر حسب تولید ناخالص داخلی بر حسب نتایج های بخش خصوصی را محدود میو فعالیت

-رد. علت آن ناشی از این است که سهم ماشینوری نیروی کار تاثیر مثبت داهای رگرسیونی بر بهرهیکی از مدل

آالت و تجهیزات در واردات باال است. شاخص نسبت سرمایه به نیروی کار بر حسب تولید ناخالص داخلی بر 

وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. شاخص تعداد دانشجو به کل اشتغال از ها بر رشد بهرهاساس نتایج یکی از مدل

-های برآورد شده توسط سازمان بهرهی نیروی کار تاثیر مثبت دارد. با این وجود نتایج مدلوربعد نظری بر بهره

وری نیروی کار بسیار کمتر است و علت آن را عدم اشتغال وری آسیایی موید این است که تاثیر این متغیر بر بهره

دیگر هم این است که بخشی از داند. نکتة مهم بخشی از جمعیت دانش آموختگان و نرخ بیکاری باالی آنها می

    1کنند که متناسب با دانش و تخصص آنها نیست.هایی را تصدی میدانش آموختگان شاغل آموزش عالی، شغل

 گذاریمصرف و سرمایهتحوالت روند  .    9

؛ اخیرهای در سالشاهده پذیر است. م 9جدول در  1390تصویر رشد اجزای تقاضای کل به قیمت ثابت سال 

های مصرف نهایی بخش دولتی و صادرات کاالها و خدمات، روند رشد منفی  اجزای تقاضای کل بجز هزینهاغلب 

  های مصرف نهایی بخش خصوصی نیز تقریبا ثابت باقیمانده است. را تجربه کرده و هزینه

هایی بخش دولتی و صادرات کاالها و خدمات های مصرف ن شایان ذکر است رشد مثبت هر دو جزء هزینه

های مصرف نهایی بخش دولتی   منعکس کنندة تاثیر نفت است و آثار تخریبی آن بر اقتصاد در قالب افزایش هزینه

نشان داده است. همچنین رشد منفی واردات کاالها و خدمات نیز با منشاء نفت بوده است. عملکرد رشد منفی 

های کشور است که پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد. الص نیز یکی دیگر از چالشسرمایه ثابت ناخ تشکیل

را نشان  سال های اخیر  اقتصاد در بنابراین، عملکرد اجزای تقاضای کل اقتصاد کشور تصویر نامطلوبی از عملکرد

 شود.دهد. در ادامه روند اقالم منتخب بررسی میمی

 

 )درصد( 1390د اجزای تقاضای کل به قیمت ثابت سال رش 9جدول 
 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393* 1394* 

ه متوسط ساالن 1395

95-92  

 0.1 3.8 3.5- 2.0 1.9- 2.2- 4.4 4.4 2.1 3.6- 12.8 7.6 7.1 های مصرف نهایی بخش خصوصی هزینه

 3.37 3.7 4.8 4.2 0.8 4.7- 3.6- 3.2- 1.1- 0.2 6.6- 5.1 3.8 های مصرف نهایی بخش دولتی هزینه

 3.92- 3.7- 12.0- 7.8 7.8- 19.0- 4.6 3.3 1.3 11.9 14.7 1.7- 4.0 سرمایه ثابت ناخالص تشکیل

 2.37- 5.5 15.2- 10.0 9.8- 33.7- 5.4 6.9 1.2 8.2 0.1 2.0- 0.6 ماشین آالت         

                                                             

 اند.های برآورد شده از قدرت توضیح دهندگی باالیی برخوردار نبودهشایان ذکر است مدل1 
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 2.85- 0.7- 10.7- 6.9 6.9- 10.8- 4.2 1.4 1.4 13.9 24.6 1.4- 6.5 ساختمان         

   12.1 7.2 3.1- 25.7- 0.5- 7.5 0.4- 3.0- 0.2- 4.0 2.0 صادرات کاالها و خدمات        

   20.2- 4.5- 17.9- 21.4- 9.3- 2.3 1.7- 5.8 5.8 4.1 1.5- واردات کاالها و خدمات        

 4.12 13.4 1.3- 4.6 0.2- 7.4- 2.6 5.8 1.0 0.3 8.2 5.0 3.2 ناخالص داخلی هزینه

   7.5- 1.6 0.7- 11.8- 4.0 8.5 2.6- 0.2- 11.8 5.8 9.9 )تولید( ناخالص ملی به قیمت بازار هزینه

   2.7 2.9 3.4 4.8 5.2 4.8 4.7 4.6 5.6 6.0 6.0 استهالک سرمایه های ثابت د:کسرمیشو

 1.57- 5.9 10.1- 0.5- 1.6- 14.6- 4.3 9.0 4.7- 1.2- 10.9 6.1 13.0 درآمد ملی         

 مآخذ:

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی نماگرهای. 

 های مصرف نهایی بخش خصوصی هزینه .    9.1

ناخت شود، متغیر اساسی برای شهای مصرف نهایی بخش خصوصی که شامل کل کاالها و خدمات می هزینه

، شکاف درآمدها در جامعهتوزیع نامتعادل . با این وجود باید اذعان داشت وضعیت رفاه کل یک جامعه است

های مصرف نهایی  که این پدیده در روند سرجمع هزینه دهدیک جامعه را نشان میافراد میان  رفاهموجود در 

 بخش خصوصی مشاهده پذیر نیست.

وید الگوی مصرفی رفتار مردم است. این متغیر به طور نسبی از های مصرف نهایی بخش خصوصی م هزینه

. چرا که الگوی مصرف بر گرفته از فرهنگ یک جامعه است که تحت تاثیر نظر ماهوی یک متغیر باثباتی است

انداز و ، از طریق پسافراد یک جامعه درآمددر نوسانات نوسانات کوتاه مدت درآمد قرار نمی گیرد. وجود 

شناسی، اجتماعی، فرهنگی و در واقع . ابعاد روانسازدتر میباثبات را رفتاری مصرفیتعدیل می شود و  ،استقراض

لبًا از نوسانات دهد. به همین دلیل نوسانات درآمد غاعادت و الگوی مصرفی مردم؛ این نوع رفتار را شکل می

 است. شود، بیشتر انداز و استقراض مردم تعدیل میار پسمصرف که با سازوک

های مصرف نهایی بخش  گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، متوسط نرخ رشد هزینهبر اساس 

های رشد مثبت و منفی همدیگر را خنثی کرده و تنها یک دهم درصد خصوصی تقریبًا صفر بوده و مجموع نرخ

ی بخش خصوصی در دهة های مصرف نهای نکتة دیگر، روند منفی نرخ رشد هزینه رشد را تجربه کرده است.

 پذیر است.  همشاهد 8نمودار در  حاست. این روند به وضو 1395منتهی به سال 

است. این  مواجه بوده نوسانات شدید است که با های مصرف نهایی بخش خصوصی هزینهرشد ویژگی دیگر 

است. این در شرایطی است  1395درصد در سال  3.8تا  1394ال درصد در س-3.5نوسانات در دامنه حداقل 

 انتظار می رود دامنة نوسانات نرخ رشد به دلیل ماهیت این متغیر، بسیار کمتر باشد.  
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به قیمت ثابت سال های مصرف نهایی بخش خصوصی  هزینهروند نرخ رشد  8نمودار 
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اقالم مواد غذایی متوسط مقدار مصرف ساالنه طالعات بیشتر در خصوص کم و کیف مصرف خانوارها، برای ا

گزارش شده است. کاهش  10جدول به کیلوگرم که اخیرًا توسط بانک مرکزی منتشر شده، در -یک خانوار شهری

، موید کاهش مصرف مواد غذایی اساسی مورد نیاز اخیرهای ت طی سالهمزمان مصرف نان و برنج و شیر و ماس

مردم است. این در شرایطی است که تقریبا مصرف برخی اقالم انواع گوشت ثابت یا افزایش ناچیزی داشته اند. 

شروع شده  1386و  1385 هایسالحوالی از  اساسی در کشور مواد غذاییمصرف روند کاهش  ،شایان ذکر است

  نیز تداوم داشته است. سال های اخیر ند کاهش آن در و رو

های معنادار در مصرف مواد غذایی؛ تداوم سالمتی افراد جامعه را به خطر می اندازد و از نظر کاهش

شود، کارآیی افراد شاغل را در محیط اقتصادی، ضمن اینکه به افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی منجر می

به ویژه افراد بیمار به خاطر درمان بیماری در بیمارستان و دورة دیگر برای گذراندن دوره  دهد.کاری کاهش می

-ل منظم در محیط کاری نیستند و از این ناحیه اختالتی در اشتغال مستمر آنها ایجاد میاتغنقاهت؛ قادر به اش

 شود.   وری نمایان میدر کاهش بهرهدر نهایت شود و آثار منفی اقتصادی آن 

 به کیلو گرم -متوسط مقدار مصرف ساالنه اقالم مواد غذایی یک خانوار شهری 10جدول 
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 گذاریسرمایه .    9.2

کند. این در حالی است که تأثیر تجربه مینوسانات را گذاری یکی از متغیرهای اقتصادی است که بیشترین سرمایه

و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در داخل کشور، محیط نامناسبی برای  المللیهای بینزا نظیر تکانهعوامل برون

گذاران چندان رغبتی برای وکار در کشور فراهم کرده تا سرمایههای کسبگذاری و انجام فعالیتسرمایه
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ی تبع آن منابع کشور در بازار سهام، بازار طال و بازار ارز براگذاری در کشور از خود نشان ندهند و بهسرمایه

بازار مسکن شایان ذکر است  و یا اینکه بخشی از آن به خارج کشور انتقال یابد. بازی به گردش درآیدمقاصد سفته

 کند. به خود جذب میرا فرادی که ریسک گریزتر هستند ابخش دیگری از منابع 

گذاری به هرشد سرماینرخ . استسراختمان  و آالتتشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین

متوسط . (11جدول )؛ سه سال آن منفی بوده که نگران کننده است اخیرچهار سال  درهای ثابت در ایران قیمت

 درصد منفی بوده است.  -3.9طی این دوره های ثابت گذاری به قیمترشد سرمایهساالنة نرخ 

 های ثابت در ایران )درصد(گذاری به قیمترشد سرمایه 11جدول 
های متوسط سال

1395-1392 

1395 
 گذاریسرمایه 1392 1393 1394

3.9-  3.7-  :گذاری کل کشورسرمایه 7.8- 7.8 12.0- 

2.4-  6.5 16.5- گذاری در سرمایه خصوصی 9.5- 10.1 

-2.1 آالتماشین  1.0-  5.1-  دولتی 11.8- 9.7 

9.9-  18.6-  12.4- گذاری در سرمایه خصوصی 7.5- 0.9- 

-7.1 15.6 8.1 ساختمان  29.2 5.2-  دولتی 

 مآخذ:

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

 

ای برای شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری م یابد و دولت چارهواین روند تدادر صورتی که بدیهی است 

اقتصادی کشور نگران کننده خواهد بود. چرا که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  اوضاع ،نداشته باشد

باید به طور  تشکیل سرمایه ثابت ناخالصدرصد،  8فرهنگی پیش بینی شده است برای دستیابی به رشد اقتصادی 

ازدهم هیچگونه سیاست این در حالی است که دولت دودرصد رشد داشته باشد.  21.4های برنامه متوسط در سال

     روشنی برای دستیابی به اهداف رشد و سرمایه گذاری کشور تا کنون ارائه نکرده است. 

طی دهة گذشته و نوسانات شدید آن به تفکیک  های ثابتگذاری به قیمترشد سرمایهروند منفی نرخ 

گذاری چند مشاهده پذیر است. در واقع در خصوص سرمایه 9نمودار  در و ساختمانآالت و تجهیزات ماشین

 دارد: دوجوپیش روی دولت چالش جدی به شرح زیر 

  های ثابتگذاری به قیمتسرمایه رشد منفی 

  های ثابتگذاری به قیمتسرمایهنوسانات شدید 

 ر مقایسه با بخش دولتی  آالت و ساختمان دنگذاری بخش خصوصی در ماشیکاهش شدیدتر سرمایه 
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ثباتی محیط گذاری تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی قرار دارد اما بیهر چند بخشی از نوسانات سرمایه

های منفی داخلی و تکانهوجود های روشن دولت در حوزه های اقتصادی و گیریکسب و کار و فقدان جهت

افزایش شدید شاخص ، های اخیرطی سالایان ذکر است نقش بسزایی داشته است. ش ؛خارجی در این فرآیند

گذاری بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی و رکود حاکم بر بخش مسکن، از جذابیت سرمایه

 در این بخش کاسته است.

( و EQUIPINV) آالتن(، ماشیTOTALINVکل سرمایه ثابت ناخالص ) روند نرخ رشد تشکیل 9نمودار 

 1384-1395: 1390( به قیمت ثابت سال CONSTINVساختمان )
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 مآخذ:

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

ة نوسانات های ثابت نیز نشان دهندکل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت روند بلندمدت نرخ رشد تشکیل

ین کنندة عوامل برونزا بر اقتصاد به ویژه عوامل برونزای بین المللی شدید در این متغیر است و موید نقش تعی

اختصاص دارد که اقتصاد کشور با تکانه هایی مواجه  یهایعالوه بر آن، نرخ رشد باال در این متغیر به سال است.

 بوده است.   

   1390و  1383های ثابت به قیمت کل سرمایه ثابت ناخالص روند نرخ رشد تشکیل 10نمودار 
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های گذاری است. در حالی که دولت هزینهافزایش نرخ سود یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه

وکارها تحمیل کرده است، باال بودن نرخ سود در کنار کاهش نرخ های گذشته بر تولید و کسبمختلفی را در سال

هزینة تولید و ، وجود و از طرف دیگر 1های بانکی افزایش داده استگذاریپردهتورم، بازدهی بدون ریسک را در س

گذاری را ، بازدهی سرمایهسال های اخیر  در های ضد تولیدیدر کنار سیاست هزینة مبادلة ناشی از تحریم

  گذاری غیر ممکن است. کاهش داده است. در این شرایط انتظار افزایش رشد سرمایه

ها معموالً با دستکاری مصنوعی در بازارهای مختلف، ستی این تحلیل این است که دولتکارکردهای سیا

د، به نسوق ده بازارها و همگرایی تعادلسمت ها اقتصاد کشور را به کنند و بجای اینکه سیاستاعوجاج ایجاد می

                                                             

افزایش  1392در سال  میلیارد ریال 6/5199476به  1139در سال  3470218ها  از های غیردیداری مردم در بانکحجم سپرده 1 

درصد بوده است. این در شرایطی است  2/27 برابر 1393سال  درصدی را تجربه کرده است. این رشد در 8/49یافت که نرخ رشد 

 -7/0و  9/6به ترتیب رشد  1393و  1392درصد بوده، در سال  1/27معادل  1391های دیداری که در سال که نرخ رشد سپرده

 است. درصدی را تجربه کرده
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اقتصاد کشور با مداخلة  کهبوده  های طوالنیسالسازد خاطر نشام میکند. هدایت می و واگرایی سمت عدم تعادل

و اکنون باید از باالتر بودن نسبی نرخ  هناپذیری را تحمل کرددولت، از پایین بودن نسبی نرخ سود صدمات جبران

 بیند. بسود بانکی صدمات بیشتری 

مواردی نظیر وکار چالش محیط کسببهبود فضای کسب وکار در این فرآیند نیز نقش حائز اهمیتی دارد. 

در حالی که دولت و  تر هستند.شدن چند روز در فرآیندها نیست بلکه ابعاد دیگر این محیط، حائز اهمیت طوالنی

مجلس شورای اسالمی و حتی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار عمدتًا بر امور سطحی محیط کسب وکار 

 متمرکز است. 

در ترسیم افق  نانی از موضوعات اساسیباثبات سازی اقتصاد کشور در راستای کاهش نااطمیبه طور مثال، 

است که دولت باید برنامة مدونی برای آن داشته باشد تا از ابهامات بازارهای اقتصادی  باثبات در اقتصاد کشور

با وکار است که های اساسی بهبود محیط کسببکاهد. باثبات سازی نماگرها و متغیرهای اقتصادکالن از چالش

سازی، بازارهای ویژه اینکه به دنبال توسعه جهانیدور از دسترس قرار دارد. به ،دولت های جاریتوجه به سیاست

در باثبات  تدریج از کنترل دولت خارج شده و قدرت دولتبهاز جمله بازارهای ایران توسعه کشورهای درحال

برای است که ایران  و روند مدیریت بازارهای اقتصادی کشور مؤید اینیافته است سازی اقتصاد کشور تقلیل 

، تحقق اهداف هاتداوم این روند در سیاستگذاری های جدی مواجه است وبا چالشنیز  مدیریت بازارهای اقتصادی

 چالش خواهد کشید.های اقتصاد مقاومتی را بهسیاست

 گذاری کل و مصرف خصوصیتحوالت سهم سرمایه .    9.3

ترسیم شده است.  11نمودار تولید ناخالص داخلی در گذاری کل و مصرف خصوصی از روند تغییرات سهم سرمایه

و در  هدرصد می رسید، بتدریج از همدیگر فاصله گرفت 10به حدود  1387تفاوت سهم این دو متغیر که در سال 

-سهم سرمایه 1395ه در سال به نحوی ک ه است،؛ تفاوت این دو به طور چشمگیری افزایش یافتسال های اخیر 

 53.2و  20.3گذاری کل از تولید ناخالص داخلی و سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 

کم درصد بوده است.  54.6و  25.4به ترتیب  1392درصد رسید. این در شرایطی است که این دو سهم در سال 

اری باعث شده است سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص گذشدن حجم تولید کشور و کاهش شدید در سرمایه

 داخلی با شدت بیشتری افزایش یابد. 

 ( و مصرف خصوصیRATIO OF INV/GDPکل سرمایه ثابت ناخالص ) روند سهم تشکیل 11نمودار 

(RATIO OF PRIVATE CON/GDP ) :1383-1395از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 
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 تحوالت بودجه دولت .    10

انداز و همچنین برشی از برنامه پنج سالة ساله است که برشی از سند چشمیک ایبرنامهکشور در واقع  بودجه

های پذیر، سیاستهای اقتصادکالن مشخص و ارزیابیدارای هدف دولت رود بودجهکشور است. لذا، انتظار می

های معینی باشد. هر چند در بررسی بودجه گیریراهکارها و جهتمعین برای دستیابی به اهداف، الزامات، 

ای، بودجه را شود اما عمالً مجلس شورای اسالمی بر اساس اقالم درآمدی و هزینههای متنوعی گفته میصحبت

های تمند اعداد و ارقام با اهداف کالن، سیاسبه ارتباط نظام ،دهد و در این فرآیندمحور بررسی و تصویب قرار می

ندارد. در واقع یک توجه چندانی انداز های توسعه و سند چشمهمراستایی بودجه با برنامه ،کالن و متناسب با آن

 نوع نگاه تعادلی در دولت و مجلس بین ارقام و اعداد منابع و مصارف بودجه حاکم است. 

 اتخاذ سیاست مالی انبساطی دولت .    10.1

بر حسب  12جدول ، بودجه دولت و درصد رشد ساالنة آن در یر سال های اخبرای آگاهی از عملکرد بودجه 

 نا در نظر گرفتبشود، طوری که در این جدول مشاهده میهمان گزارش شده است. بودجهو مصارف  اجزای منابع

 درکور 1395در سال  ی اتخاذ کرده است.انبساط ، سیاستسیاست مالیدر اجرای های تورمی متناظر ساالنه، نرخ
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که منشاء بخشی از آن در افزایش درآمدهای نفتی ریشه دارد. خاطر نشان  ثبت شدهبودجه درصدی  40.3رشد 

  است. بودهاز نرخ تورم  ترهای قبل نیز بیشنرخ رشد بودجه دولت در سال می سازد

اتخاذ کرده  بهبود اوضاع اقتصادی هدفبا  طیهای اخیر سیاست مالی انبساشایان ذکر است دولت در سال

کشور از رکود بوده اما سیاست مالی انبساطی عمالً اقتصاد های با هدف خروج است. بخشی از این سیاست

در ادامه گزارش، اقالم اقتصاد کشور از رکود نداشته است. های کلیدی بخشاثربخشی مورد انتظار برای خروج 

 شود.بحث و بررسی می عمدة منابع و مصارف بودجه

 مالیات و رکود اقتصادی .    10.2

در بودجه دولت، مالیات یکی از ابزارهای اساسی سیاست های مالی است که دولت ها با استفاده از آن به هدایت 

 1این سیاست، تامین درآمد برای مخارج دولت است. یفعالیت های اقتصادی می پردازند. یکی از جهت گیری ها

تی کارآمد و عادالنه از ویژگی های یک نظام مالیاتی موفق است. در نظریه های اقتصادی، اعمال سیاست مالیا

مباحث گسترده ای در خصوص سیاست مالیاتی بهینه و اندازه بهینه دولت وجود دارد اما از آنجایی که کشورهای 

ی مالی مواجه می با محدودیت های عدیده ای در طراحی و اجرای سیاست ها از جمله ایران در حال توسعه

باشند، عمال در طراحی و اجرای سیاست مالی به مبانی و اصول ویژه ای که در نظریه های اقتصادی برای سیاست 

 مالی بهینه مطرح است، کمتر توجه می شود. 

فرآیند طراحی سیاست مالیاتی در ایران از یک طرف بخاطر نقش نفت در اقتصاد و بویژه در بودجه دولت که 

ان یک متغیر برونزا ایفای نقش می کند و از طرف دیگر به دلیل نوسانات شدید متغیرهای کالن از جمله به عنو

رشد اقتصادی که پایه مالیاتی را تشکیل می دهد، ناپایداری را در سیاست های مالیاتی بهمراه داشته و دارد. به 

را در  ، نوسانات شدید رشد درآمدهاخیر سال های اوجود رشدهای اقتصادی منفی و مثبت در آثار همین دلیل، 

 مشاهده پذیر است.  12جدول در  در پی داشته است. این پدیده همان سال

 )میلیارد ریال/درصد( دولت بودجهو مصارف  اجزای منابع 12جدول 
 منابع/مصارف واحد 1390 1391 1392 1393 1394 1395

1459900 1123700 977600 717384 568203 544470 
 هزار میلیارد ریال

 درآمدهاکل 

29.9 14.9 36.3 26.3 4.4 
 درصد -

                                                             
کم و کیف پرسنل نظام اداری آن و مشکالت مترتب بر نظام پرداختن به ابعاد مختلف سیستم مالیاتی از جمله کارایی نظام اجرایی،   1

مالیاتی و همچنین آثار آن در اقتصاد )از جمله در بازارهای سرمایه و نیروی کار و نهایتا بر رشد اقتصادی( خارج از اهداف گزارش 

 حاضر است و لذا این مباحث در اینجا مورد بررسی قرار نمی گیرد.  
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 هزار میلیارد ریال 359451 395166 494249 709700 791900 1014700
 )مالیات(

 درصد - 9.9 25.1 43.6 11.6 28.1

 هزار میلیارد ریال 185019 173037 223135 267900 331900 445200
 )سایر درآمدها(

34.1 23.9 20.1 29.0 6.5-  درصد - 

 واگذاری هزار میلیارد ریال 569909 428521 612067 631900 673600 742800

های دارایی

 24.8- 42.8 3.2 6.6 10.3 ایسرمایه
 درصد -

واگذاری  رد ریالهزار میلیا 60906 67696 147323 173700 219800 627400

 های مالیدارایی
 درصد  11.1 117.6 17.9 26.5 185.4

2830100 2017100 1783200 1476774 1064420 1175286 
کل منابع/مصارف  هزار میلیارد ریال

 بودجه
 درصد  9.4- 38.7 20.7 13.1 40.3

های اختپرد هزار میلیارد ریال 877702 889993 1197647 1438300 1716600 2070200

 درصد  1.4 34.6 20.1 19.3 20.6 ای هزینه

های تملک دارایی هزار میلیارد ریال 289001  152277 220157 299500  272000 421000

 درصد  47.3- 44.6 36.0 9.2- 54.8 ایسرمایه

338900 28500 
45400 58970 22150 8583 

های تملک دارایی هزار میلیارد ریال

 مالی

 درصد درصد  158.1 166.2 23.0- 37.2- 1089.1
 توجه:

 دهد.اعدا داخل پرانتز، رشد متغیرها را نسبت به سال قبل نشان می 

  ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی. 

های اقتصادی با افزایش شدید در درآمدهای مالیاتی در حالی صورت گرفته است که کشور در غالب بخش

وده است. از آنجایی که کاهش درآمدهای نفتی، در برخی موارد مشکل پرداخت حقوق کارکنان رکود مواجه ب

درآمد  شاغل دولتی را با چالش مواجه ساخته، دولت درصدد بوده تا بخشی از مشکالت خود را از طریق افزایش

صت استفاده کند و در مالیاتی حل کند. این در شرایطی است که دولت می توانست از این پدیده، به عنوان فر

 ای برای اصالح ساختار نهادی تهیه و به اجرا درآورد.   ها، برنامهراستای کاهش هزینه

 ای از بودجههسهم اقالم هزینه .    10.3

های الزم برای رشد ای بودجه، تملک دارایی های سرمایه ای کشور است که طی آن زیرساختیکی از اقالم هزینه

شود، نرخ رشد تملک دارایی های مشاهده می 12جدول طوری که در همانود. شو توسعه اقتصادی فراهم می
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بر روند رشد  ایباثبات و مدیریت شدهرویکرد سرمایه ای نوسانات شدیدی را تجربه است و داللت بر این دارد که 

 . آن وجود ندارد

 1392-1395های گزارش شده است. طی سال 13جدول کل بودجه در  سهم اقالم اصلی مصارف بودجه از

درصد بوده در حالی که متوسط  15متوسط سهم ساالنه تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه دولت معادل 

درصد بوده است.  5های مالی تملک داراییدرصد و متوسط سهم ساالنة  80ای بالغ بر سهم ساالنة اعتبارات هزینه

 است.  کشور بودجهدولت و روی های اخیر، چالش جدیِ پیشای در سالهای سرمایهتملک داراییسهم پایین 

 )درصد(سهم اقالم اصلی مصارف بودجه از کل بودجه  13جدول 
 نماگرها 1392 1393 1394 1395  متوسط دوره

 های دولتهزینه 100 100 100 100 100

 ایاعتبارات هزینه 81.1 80.7 85.1 73.1 80

15 
14.9 13.5 16.8 14.9 

 ایهای سرمایهتملک دارایی

 های مالیتملک دارایی 4.0 2.5 1.4 12.0 5
 مآخذ:

   ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی. 

های که عمدتاً برای پرداخت درصدی سمت اعتبارات هزینه 80سهم در واقع باید اذعان داشت با عنایت به 

حقوق و دستمزد اختصاص دارد و همچین سهم ناچیز تملک دارایی های سرمایه ای، سمت مخارج بودجة دولت 

الیل عمده کاهش نرخ رشد تملک ماهیت خود را از دست داده است. شایان ذکر است، د ی،به عنوان ابزار سیاست

 باشد:را باید در مقاوم نبودن اقتصاد دانست و در واقع عمدتًا ناشی از تاثیر عوامل زیر میی سرمایه ای دارایی ها

 کاهش درآمدهای نفتی 

 بوجود آمدن کسری بودجه مزمن 

  رشد اقتصادی پایین 

 دولتآن افزایش اعتبارات هزینه ای  گسترش حجم و اندازه دولت که و به تبع 

 طریق انتشار انواع اوراق  تامین مالی کسری بودجه از .    10.4

های بودجه ساالنه برای تامین مالی کسری بودجه های دولتی در قانوناوراق متعددی در بودجه دولت و شرکت

های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد، ابزارهای جدید مالی را معرفی به ویژه در سالشود. بینی میپیش

-در ماده واحده و تبصرهاستفاده کرد.  مختلف برای پوشش کسری بودجه مالی و با شدت بیشتر از ابزارهای تامین
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 اسالمی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسالمی، اوراق خزانه انتشار اوراق اسناد 1396بودجه دولت در سال های قانون 

 بینی شده است. خزانه پیش تسویه

ل است. کسری بودجه دولت که ناشی از انتشار انواع هزار میلیارد ریا 475مبلغ مجموع اوراق مختلف بالغ بر 

هزار  325دهد. شایان ذکر است مبلغ جه دولت را تشکیل میدبوکه سهم قابل توجهی از مختلف اوراق است 

هزار میلیارد ریال آن،  200بینی شده است. از این وجوه مبلغ میلیارد ریال آن در ماده واحده این قانون پیش

 اسالمی است.  لیما اوراق انتشار

هزار میلیارد ریال برای انتشار اسناد خزانه بابت بدهی مسجل و مابه  75های بودجه دولت مبلع در تبصره

هزار  200بینی شده است. میزان اوراق، پیش این اصل التفاوت قیمت برق و آب و نظایر آن و یا اینکه بازپرداخت

برای طرحهای تملک دارایی های نیمه تمام در نظر گرفته شده  1ک(میلیارد ریال انتشار اوراق مالی اسالمی )صکو

 سوی از ابالغی اولویتهای بابت 3خزانه اسالمی اوراق )اسناد( و انتشار 50مبلغ  2است. میزان اوراق تسویه خزانه

 ریال انتشارهزار میلیارد  50هزار میلیارد ریال است. در نهایت اینکه مبلغ  100بودجه به مبلغ  و برنامه سازمان

 4دهد.را تشکیل می 1396 سال در شده سررسید اوراق سود و اصل بازپرداخت برای هسال 5 تا  اوراق

                                                             

ی )ص کوک(، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از ابزارهای مالی اسالم 1 

ها و منافع ای از داراییاند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعهقراردادهای مورد تأیید فقه اسالمی طراحی شده

شود. در واقع با پول حاصل از بر بدهی است، هرچند که طی آن دارایی خریداری می باشند. این اوراق مبتنیها میحاصل از آن

شود. این اوراق دارای انواع مختلفی بدین گذاران در اوراق بازپرداخت میفروش اوراق، دارایی خریداری شده و به مرور به سرمایه

اق وقفی(، ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین و قابل فروش در الحسنه و اورشرح است: ابزارهای مالی غیرانتفاعی )شامل اوراق قرض

بازار ثانویه )نظیر اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، منفعت و ج عاله( و ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری )شامل اوراق 

 مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات(.

-خزانه اسالمی دارد، با این تفاوت که ماهیت بدهی دارد و مبتنی بر دارایی نیست. بهاوراق تسویه خزانه خصوصیاتی همچون اوراق  2 

ها نیست و کارکردی چون چک برای دولت دارد. این اوراق همین دلیل در انتشار آن دیگر الزامی به حسابرسی و قطعی بودن بدهی

گنجد و با جابجایی منابع و نمیبع و مصارف بودجه عمومیکند، اما در سقف اعتبارات و مناطلب و بدهی دولت را با هم تهاتر می

 معرفی و انتشار یافت.  1395شود. این اوراق نخستین بار در سال مصارف تسویه می

شود و موید تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی شود که در شکل اوراق بهادار بانام منتشر میاسناد خزانه به اسنادی اطالق می 3 

های های خود بابت طرحدولت این اوراق را به منظور تصفیه بدهیوارد بودجه شد و  1392آینده است. این اوراق از سال آنها در 

مبلغ سود تعیین شدة این اوراق  .کندای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میهای سرمایهتملک دارایی

 مبلغ بدهی دولت به طلبکاران اضافه شده و قابل پرداخت است. در همان ابتدای انتشار به اصل 

سابقه نگاهی به افزایش بی»شایان ذکر است تعاریف و کارکرد انواع ابزارهای تامین مالی از گزارش میز نظام تامین مال با عنوان  4 

  اقتباس شده است.« 1396تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در بودجه سال 
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های دولتی برای تامین مالی اسالمی در بودجه شرکت و اوراق مالی )صکوک( 1همچنین اوراق مشارکت

ریال است. از این مبلغ معادل  هزار میلیارد 300بینی شده است که مبلغ آن ها پیشکسری بودجه این شرکت

، مبلغ هانظایر آنها و هزار میلیارد ریال برای انتشار اوراق مشارکت به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه  50

هزار میلیارد ریال دیگر برای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت به منظور   50معادل 

های بازپرداخت اوراق مشارکت و بدهی 2هزار میلیارد ریال 100و در نهایت مبلغ  هانظایر آنسرمایه گذاری و 

 در نظر گرفته شده است.نظایر آن سررسید شده و 

 سایر منابع تامین مالی دولت .    10.5

ری گ، بلکه بدهی دولت در زیر مجموعه دیمحدود نمی شودق مشارکت های دولت تنها به انتشار انواع اورابدهی

ها افزایش یافته است. ، بدهی دولت به بانک مرکز و به ویژه به بانکسال های اخیر طی  3.شوددی میبننیز طبقه

هزار میلیارد  1584.1به  1395هزار میلیارد ریال بوده که در سال  727.3ها بدهی دولت به بانک 1392در سال 

بدهی ها بیش از دو برابر شد. به بانکبدهی دولت  ،سال های اخیر به بیان دیگر در ریال افزایش یافته است. 

هزار میلیارد ریال افزایش  273.8به  1392هزار میلیارد ریال در سال  158.3داشته و از  یدولت نیز روند افزایش

که دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و رشد اقتصادی کشور  1394یافته است. شایان ذکر است، در سال 

 درصد رشد کرد.   33بانک مرکزی بالغ بر  منفی شد، بدهی دولت به

ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش ، بدهی شرکتسال های اخیر خاطر نشان می سازد در 

در سال  هزار میلیارد ریال 302.3به  1392هزار میلیارد ریال در سال  191.7تجربه کرده است و از  شدیدی را

 . ه استافزایش یافت 1395

مجموع بدهی های دولت  1392یگر از اقالم بدهی دولت در قالب بدهی های خارجی است. در سال یکی د

میلیون دالر افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از  8481به  1395میلیون دالر بوده که در سال  6655رقم 

                                                             

نامی هستند که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قیمت رکت اوراق بهادار با نام یا بیاوراق مشا 1 

انتفاعی دولت مندرج در قوانین  -های عمرانیو برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحاسمی مشخص برای مدت معین 

های دولتی، اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتالی الزم برای تهیة مواد بودجه ساالنه کشور یا برای تأمین منابع م

های مذکور، وابسته به دستگاههای ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتشهرداری

 هایگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحه سرمایهشود و بهای تعاونی تولید منتشر میهای سهامی عام و خاص و شرکتشرکت

 .گرددیاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می

 

 میلیارد دالر به ریال حاصل شده است. 3این رقم از تبدیل تقریبی  2 

 این بخش به تامین مالی بودجه دولت محدود نمی شود. مورد بحث شایان ذکر است تمامی اقالم بدهی 3 
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رقم  ،های کوتاه مدتهیمیزان بد 1392های کوتاه مدت بوده است. یعنی در سال ها از محل افزایش بدهیبدهی

میلیون دالر افزایش یافته است. این در شرایطی است که  3312به  1395میلیون دالر بوده که در سال  777

 1395میلیون دالر بوده که در سال  5878معادل  1392در سال کشور مدت و بلندمدت های میانبدهیمجموع 

 یافته است. تقلیلمیلیون دالر  5170به 

 خش پولیتحوالت ب.    11

های شوند، اتخاذ سیاستهایی که در ادارة امور اقتصادی کشور به آن متوسل میها عمدتًا یکی از سیاستدولت

وکارها و همچنین اعطای یارانه پولی انبساطی است. از این سیاست با هدف ارتقای رشد و توسعة اشتغال، کسب

 دولت استفاده شده است.تولید و مصرف و مهمتر از همه برای تامین کسری بودجه 

در ایران رابطه تنگاتنگی بین نوسانات نماگرهای پولی و رشد درآمدهای نفتی وجود دارد. زیرا، بودجه دولت 

به نفت وابستگی بیشتری پیدا کرده، کماکان به نفت وابسته است و به همین دلیل  1350که از نیمه اول دهة 

ها در اوج و یا در حالت کاهش شدید درآمدهای نفتی؛ ف بودجه؛ دولتبرای باثبات سازی منابع و به تبع آن مصار

های سنگین های نوین و ایجاد بدهیاز طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی و یا استقراض به روش

های گذشته، پایة اند. به همین دلیل در دهههای پولی انبساطی شدهدولت به نظام بانکی؛ باعث اتخاذ سیاست

در ادامه ولی و حجم نقدینگی چند برابر فراتر از میزان مورد نیاز اقتصاد کشور، رشد را تجربه کرده است. پ

 گزارش، تحلیلی از نماگرهای پولی ارائه خواهد شد.

 روند نماگرهای پولی .    11.1

ش شده است. روند رشد حجم پایه پولی و حجم گزار 14جدول های اخیر در آمار نماگرهای پولی طی سال

های قبل آن، تغییراتی را تجربه نکرده است و کماکان روند در مقایسه با سال سال های اخیر نقدینگی در 

رشد پایة پولی  1393نیز تداوم داشته است. هر چند در سال  سال های اخیر های پولی انبساطی در سیاست

های در مجموع طی سال ورد نیاز برای یک اقتصاد سالم بیشتر بوده است. بنابراین،از رشد م قدری کنترل شد اما

های اخیر در تغییر روند حجم پایه پولی و نقدینگی به شدت افزایش یافته است. ضمن اینکه آثار آن در ماه ،اخیر

 را ایجاد کرده است.های جدی نگرانی اقتصاد، است، آثار منفی آن بر بخش واقعیشده ها نمایان شاخص قیمت

های پولی نقش ای( دولت وجود دارد. در واقع سیاستهای پولی و مالی )بودجهرابطة تنگاتنگی بین سیاست

های اخیر )بجز سال کند. کاهش درآمدهای نفتی در سالهای مالی دولت ایفا میانفعالی در مقابل سیاست

است که بر تداوم رشد پایه پولی و حجم  یز جمله عواملای دولت، اتر شدن وضعیت منابع بودجه( و وخیم1395
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گیری این های خارجی بانک مرکزی یکی از اقالم موثر در شکلنقدینگی کشور منجر شده است. افزایش دارایی

قابل  . این در شرایطی است که دولت با استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید، کسری بودجه پنهانیاستروند 

 های آینده مخاطره آمیز خواهد بود.جاد کرده است که برای اقتصاد کشور در سالرا ای توجهی

بنابراین، رشد پایة پولی و حجم نقدینگی عمالً تحت تاثیر تامین مالی کسری بودجه دولت قرار دارد. به ویژه 

بستگی بودجه درآمدهای نفتی باعث شده است واکاهش های اخیر، کاهش قیمت نقت و به تبع آن اینکه در سال

 به منابع پولی نظام بانکی افزایش یابد.  

 نماگرهای پولی کشور: هزار میلیارد ریال/درصد 14جدول 
-جمع سال

 92-95های 
 نماگرها 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

پایه  میزان 686.4 764.6 975.9 1184.9 1311.5 1533.6 1798.3 -

 رشد 13.7 11.4 27.6 21.4 10.7 16.9 17.3 - پولی

تغییرات حجم  - 78.2 211.3 209 126.6 222.1 264.7 822.4

 پایه پولی 

- 12533.9 10172.8 7823.8 6395.5 9.4606  5.3542  .92948  نقدینگی میزان 
 رشد 25.2 20.1 30.0 38.8 22.3 30.0 23.2 -

7927 2361.1 2349 1428.3 
1788.6 1064.4 93.65   

تغییرات حجم 

 نقدینگی
 

 ماخذ: 

 نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 پولی بررسی برنامه عملیاتی .    11.2

مدیریت  یعنیبرنامه عملیاتی  10در قالب  1395در سال با وجود اینکه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ها، انتظام بخشی بازار پول با بانک بندینکی، دستهفعاالنه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه با

ها و تقویت نظارت بر و فصل مطالبات غیرجاری بانکها، حل ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک

بخش واقعی ها در نماگرهای را پیش بینی کرده بود اما کم و کیف اجرا و اثربخشی این سیاست هافعالیت بانک

 اقتصادکالن محل تردید است.در سطح اقتصاد 

نظام بانکی ساختار نظام بانکی کشور دولتی است و فضای رقابتی چندانی بر آن حاکم نیست. عالوه بر آن، 

وکارها است که در ادبیات موضوع از آن به عنوان ساختار سنتی تامین در ایران، منبع اصلی تامین مالی کسب

های بنیان، ساختارها و نظامدهد در عصر اقتصاد دانشنکه تجربه دنیا نشان میشود. مهمتر ایمالی نام برده می

تامین مالی سنتی کارکرد موثری در فرآیند توسعة اقتصادی ندارند. لذا رویکردهای نوین مالی مورد نیاز است تا 
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ا و ابزارهای نوین تامین نهادهای تامین مالی وظایفی فراتر از تامین مالیِ صرف را به عهده بگیرند. ایجاد نهاده

بنیان و انتخاب نیروی انسانی مدیریتی؛ وکارهای دانشتواند در مدیریت، نوآوری و امور نظارتی کسبمالی می

 فراتر از تامین مالی ایفای نقش نمایند. 

ر گذاری بوده است. دتغییرات شدید نرخ سود در چند سال اخیر یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه

وکارها تحمیل کرده است، باال بودن های گذشته بر تولید و کسبهای مختلفی را در سالحالی که دولت هزینه

های بانکی افزایش داده است و از گذارینرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم، بازدهی بدون ریسک را در سپرده

گذاری را کاهش داده است. در بازدهی سرمایهطرف دیگری افزایش هزینة تولید و هزینة مبادلة ناشی از تحریم، 

منابع بجای تحت این شرایط، شود و بینانه تلقی میغیرواقع ،گذاریاین شرایط انتظار افزایش رشد سرمایه

 کند.می سوق پیداسفته بازی های ، به سمت فعالیتکاالها و خدمات تولید برای گذاریتخصیص در سرمایه

 تحوالت بازار ارز .    12

کشیده است. از  گذاران را در بیشتر کشورها به چالش، سیاستکشور های اخیر مشکالت اقتصادکالندر سال

هایی چالش ،ها )ناشی از کسری بودجه(جمله نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری باال و بدهی باالی دولت

اروپایی و امریکایی سایه افکنده ویژه بر اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند که در حال حاضر در بیشتر کشورها به

اذهان مدیریت کشورها را بخود جلب کرده است و  ،است. این موضوع با گستره جهانی شدن و تداوم بحران مالی

گذار برای کنترل امور در سطح ملی بکاهد. تسیاسمقامات نقش برونزایی این عوامل باعث شده است از قدرت 

ثنی نیست. با وجود این، مسائل اقتصاد ایران در بعضی جوانب در مقایسه با اقتصاد ایران نیز در این محیط مست

سال در و سپس تحلیلی از آن ابتدا تصویری از روند نرخ ارز  بخش،در ادامه این کشورهای دیگر متفاوت است. 

 شود.می ارائه های اخیر 

 روند تحوالت نرخ ارز .    12.1

پذیر است،  جدول مشاهده درطوری که گزارش شده است. همان 15جدول روند نرخ ارز در بازار آزاد در کشور در 

-در مدیریت و باثبات ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و موید این است که دولتنرخ های اخیر، طی سال

 ن یک چالش، پیش روی دولت قرار دارد. و مدیریت آن به عنوا کنترلشکننده است و سازی بازار ارز چندان 

با عنایت به نقش و سهم باالی نفت در تامین مالی کسری بودجه دولت، ایران در مقایسه با کشورهای 

که تقاضای  1390ها ندارد. با وجود این، باید تصریح کرد به جز سال پیشرفته، چالشی به نام بحران بدهی

نفتی شد و دولت نیازی به فروش مازاد بر درآمدهای نفتی به بانک  بازی باعث فروش بیشتر درآمدهایسفته
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دولت از  1390و نیمه اول دهة  1380های دهه مرکزی و به تبع آن تامین مبالغ ریالی بودجه نشد، در اکثر سال

افزایش  طریق فروش مازادِ درآمدهای نفتی به بانک مرکزی؛ پایه پولی یا پول پر قدرت را افزایش داده و از طریق

ایجاد کرده است برای سالم سازی  1395هزار میلیارد ریالی نقدینگی را تا سال  12533.9حجم نقدینگی، انباره 

 اقتصاد کشور مخرب است. 

زند. آثار منفی آن از طریق این مهم در کنار رشد اقتصادی نازل، تهدید دیگری را بر اقتصاد ایران رقم می

طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر رزش پول ملی )یا افزایش نرخ ارز(، بهها و کاهش اافزایش سطح قیمت

های وری، چالششود. عاله بر آنها، باال بودن نرخ سود و نازل بودن نرخ رشد بهرهنماگرهای اقتصادکالن نمایان می

و نا اطمینانی، فضای اساسی را برای مدیریت و با ثبات سازی نرخ ارز فراهم می کند و در نهایت با افزایش ریسک 

 ای را برای فعاالن اقتصادی ترسیم می نماید. مبهم و پیچیده

 نرخ ارز بازار آزاد و بین بانکی  15جدول 

 نماگرها 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

36440 34501 32801 31839 
26059 13568 10601 

)متوسط نرخ ارز آزاد 

 فروش(

 رشد )درصد( 6.2 28 92.1 22.2 3 5.2 5.6

31389 29580 26509 21253 
12260   

نرخ ارز بین بانکی 

 )متوسط نرخ مرجع(

 رشد )درصد(   - 73.3 24.7 11.6 6.1
 ماخذ: 

 نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 تحلیل تحوالت نرخ ارز .    12.2

المللی با دیگر کشورها، در متغیرهای مختلفی بادالت بیننرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی است که در م

گذاری، مالی گیرند عمدتًا شامل تجارت، سرمایهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میتاثیرگذار است. متغیرهایی که به

د. گیرنتحت تاثیر آنها قرار می ،صورت غیرمستقیم، سایر متغیرها برحسب موردو توریسم هستند که به تبع آن به

دالیل نظری و تجربی زیادی در خصوص تاثیر جهانی شدن بر نرخ ارز وجود دارد. در یک اقتصاد بسته، زندگی 

تدریج با گسترش جهانی شدن، زندگی مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار گیرد اما بهمردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار نمی

 شود.کنندگان به نرخ ارز مرتبط میروی کار و مصرفگزاران، نیکسب وکارها، سرمایهاقتصادی گیرد و آینده می
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و زند میثباتی بازارها بیش از پیش دامن المللی بر بیالمللی به موازات تداوم آثار بحران بینتحوالت بین

این مهم از طریق تاثیر بر حجم ذخایر و عالوه بر آن، . می سازدها را با چالش جدی مواجه مدیریت باثبات بازار

ن تقاضای ارز غیر از تقاضا برای واردات کاالها و خدمات، تاثیر گذاشته و ضمن ایجاد نوسانات شدید در نرخ میزا

 بینی میزان عرضه و تقاضای ارز را با مشکل مواجه ساخته است.ارز؛ پیش

یدی وری عوامل تولید، با چالش کلدر حال حاضر کشور در کنار چالش نازل بودن رشد اقتصادی و رشد بهره

تبع آن اتخاذ سازی نرخ ارز و بازاِر دوگانه ارز مواجه است. اتخاذ سیاست مالی انبساطی و بهمدیریت و باثبات

ریشه دارد، مدیریت کارآمد و همچنین ناکارآمدی آن  دولت سیاست پولی انبساطی که در مالحظات سیاسی

و هم مردم تمایل دارند پول بیشتری در کشور و مجلس  تر کرده است. چون، دولتاقتصاد کالن کشور را پیچیده

که عرضه کل اقتصاد  است در شرایطی . اینخرج شود و این خود منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شده است

 وری پایین، نتوانسته است متناسب با افزایش تقاضای کل، افزایش یابد. به دلیل بهره

وری کل عوامل تولید و در نهایت نرخ رشد اقتصادی پایین هرهنازل بودن رشد بباید اذعان داشت بنابراین، 

در شرایطی  در بلندمدت، عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم است که به عوامل سمت عرضه اقتصاد مرتبط است

هر چند باید اذعان داشت متمرکز می شود.  کل اقتصاد که دولت در سیاستگذاری ها غالبا بر عوامل سمت تقاضا

افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات کاالها و خدمات، بخشی از آثار منفی کاهش عرضه کل اقتصاد و  به تبع

در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه سرمایه، با این وجود، تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم، تقلیل یافته است. 

وکارها برای کسبهای تولید را شده و هزینه همزمان ؛افزایش هزینه انرژی، افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ ارز

گیری دولت در شایسته است جهت .و انگیزه فعالیت و سرمایه گذاری را در آنها کاهش داده است افزایش داده

 :استوار شودزیر مدیریت نرخ ارز بر سه محور 

 سازی نوسانات نرخ ارزباثبات

تواند عاملی برای باثبات سازی سایر بازارهای که خود می سازی نوسانات نرخ ارز به عنوان اولویت اولباثبات

 . کارکرد داشته باشداقتصادکالن 

 کاهش پریمیم نرخ ارز

آزاد و رسمی است که های ناشی از تفاوت نرخ ارز در دو بازار کاهش پریمیم نرخ ارز در راستای کاهش ناکارآمدی

  تسهیل کنندة اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز است. 

 سازی نرخ ارزیکسان

 است. اقتصادی کشورو اقتضائیات  سازی نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی متناسب با شرایطیکسان
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 تحوالت بخش خارجی اقتصاد .    13

و همچنین اقالم تقصیلی تجارت  1391-1395رای دورة جارت خارجی بت نکالدر این بخش ابتدا آمار و اطالعات 

-ایران را در دورة مورد مطالعه گزارش می جارت خارجیت آمار 16جدول ود. شخارجی ایران بررسی و تحلیل می

 کند. 

کشور طی این دوره همانند بیشتر  تجارت خارجیشود روند آمار گونه که در جدول مشاهده میهمان

 20.82ست. به طور مثال صادرات کشور در دامنة ابوده ه دکالن کشور با نوسانات شدیدی مواجنماگرهای اقتصا

در سال  7.77در نوسان بوده و واردات کشور نیز در دامنة  1393درصد در سال  -16.08و  1393درصد در سال 

 در نوسان بوده است.  1394در سال  -22.46و  1393

ور به طور متوسط لعه است. صادرات کشارشد آمار تجارت خارجی کشور طی دوره مط ،نکتة مهم دیگر 

درصد به  -4.13، در حالی که واردات به طور متوسط ساالنه داشته درصد به قیمت های جاری رشد 2.31ساالنه 

موید وجود نوسانات شدید و عدم تحول در عملکرد سادرات و واردات قیمت های جاری رشد کرده است. بنابراین، 

کشور خارجی و بهبود تراز تجاری  تدر مدیریت تجار و موفقیت آمیزی موثرچندان این است که دولت نقش 

 نداشته است.  

 : میلیون دالر/درصدبه قیمت جاری ایران جارت خارجیت آمار 16جدول 

 نوع کاال
ه ساالنرشد متوسط  1395 1394 1393 1392 1391

5139-2139  

 صادرات
 - 43930 42429 50560 41848 41448 ارزش

-16.08 20.82 0.96  درش  3.54 2.31 

 واردات
 - 43684 41539 53569 49709 53451 ارزش

-7.00 - رشد  7.77 22.46-  5.16 -4.13 
 :توجه          

 گمرک جمهوری اسالمی ایران مآخذ 

صادرات و واردات کاالها و خدمات به قیمتهای ثابت  آمار جاریسالدر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

محاسبه و منتشر کرده  1394تا  1383های را برای سالبرحسب میلیارد ریال و به قیمت جاری را  1390ال س

در هر یک از اقالم تجاری و رشد متناظر با  17جدول ارقام تفصیلی صادرات و واردات کاالها و خدمات در  است.
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در ارزیابی  1394و  1393های صادرات کاالها و خدمات منفی در سال  رشد خالصگزارش شده است.  18جدول 

 محل تامل است. سال های اخیر  تجارت در عملکرد

 به قیمت جاری ریالمیلیارد  -1390صادرات و واردات کاالها و خدمات به قیمتهای ثابت سال  17جدول 

 *1394 *1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 اقالم/سال

کاالها و  صادرات

 خدمات
413628 615688 729465 936640 1033245 932867 1228721 1639568 1771527 2670435 2665246 2253543 

 1909154 2350979 2371976 1550417 1543363 1137192 852769 958803 872308 677328 570564 374907 کاالها

 838657 1330245 1468736 789155 1239569 903566 670548 818353 750098 571333 491730 319224 گاز نفت و

 1070497 1020734 903241 761262 303795 233625 182220 140451 122210 105995 78834 55683 سایر                   

 344389 314266 298459 221111 96205 91529 80098 74442 64332 52137 45124 38721 مات خد

 111818 108112 118346 88340 36501 39979 34775 36852 30868 27063 21003 18365 کرایه حمل و نقل                  

 232571 206154 180113 132771 59704 51550 45323 37589 33464 25074 24121 20356 سایر                   

کاالها و  واردات

 خدمات
426397 489404 568994 683353 841781 862079 975487 1123090 1706575 2329470 2472063 2199957 

 1724456 1970474 1856615 1386899 910550 780156 686926 671854 540759 459727 391561 337965 *کاالها 

 475501 501588 472855 319676 212540 195331 175152 169926 142593 109268 97843 88432 خدمات 

 82573 86929 77904 59141 39280 38136 36691 40268 34337 27143 20974 16484 کرایه حمل و نقل                  

 392928 414660 394951 260535 173260 157194 138461 129658 108257 82125 76869 71947 سایر                   

صادرات کاالها   خالص

 و خدمات
-12769 126283 160471 253287 191465 70788 253234 516479 64952 340965 193183 53586 

 مآخذ:

 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 

 درصد -1390االها و خدمات به قیمتهای ثابت سال رشد صادرات و واردات ک 18جدول 
 *1394 *1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 اقالم/سال

کاالها و  صادرات

 خدمات

- 

48.9 18.5 28.4 10.3 -9.7 31.7 33.4 8.0 50.7 -0.2 -15.4 

 - کاالها
52.2 18.7 28.8 9.9 -11.1 33.4 35.7 0.5 53.0 -0.9 -18.8 

 37.0- 9.4- 86.1 36.3- 37.2 34.8 18.1- 9.1 31.3 16.2 54.0 - گاز نفت و

 4.9 13.0 18.7 150.6 30.0 28.2 29.7 14.9 15.3 34.5 41.6 - سایر                   

 9.6 5.3 35.0 129.8 5.1 14.3 7.6 15.7 23.4 15.5 16.5 - خدمات 

 3.4 8.6- 34.0 142.0 8.7- 15.0 5.6- 19.4 14.1 28.9 14.4 - کرایه حمل و نقل                  

 12.8 14.5 35.7 122.4 15.8 13.7 20.6 12.3 33.5 4.0 18.5 - سایر                   

کاالها و  واردات

 خدمات

- 

14.8 16.3 20.1 23.2 2.4 13.2 15.1 52.0 36.5 6.1 -11.0 

 12.5- 6.1 33.9 52.3 16.7 13.6 2.2 24.2 17.6 17.4 15.9 - *کاالها 

 5.2- 6.1 47.9 50.4 8.8 11.5 3.1 19.2 30.5 11.7 10.6 - خدمات 

 5.0- 11.6 31.7 50.6 3.0 3.9 8.9- 17.3 26.5 29.4 27.2 - کرایه حمل و نقل                  

 5.2- 5.0 51.6 50.4 10.2 13.5 6.8 19.8 31.8 6.8 6.8 - سایر                   

صادرات   خالص

 کاالها و خدمات

- 

 72.3- 43.3- 424.9 87.4- 104.0 257.7 63.0- 24.4- 57.8 27.1 ؟

 مآخذ:

 ایرانجمهوری اسالمی بانک مرکزی  های ملیآمار حساب. 
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رشد معناداری داشته در دو سال  1392کاالها و خدمات که در سال  بر اساس آمار تجارت خارجی، صادرات

رشد منفی داشته  1394و  1393منفی را تجربه کرده است. هر چند صادرات کاال در دو سال  پیاپی بعدی، رشد

 اما شدت رشد منفی صادرات نفت، نقش کلیدی در تحقق رشدهای منفی داشته است. 

های رشد قابل توجهی را تجربه کرده در سال 1392کاالها و خدمات نیز در شرایطی که در سال  واردات

منفی شده است. روند صادرات و واردات کاالها و  1394رشد به شدت کاهش و در نهایت در سال بعد، این نرخ 

منفی  1394و  1393های صادرات کاالها و خدمات در سال  ای بوده که باعث شده است خالصگونهخدمات به

 شود.  

 صادراتاقالم عمده .    13.1

روند  شودجدول مشاهده می در اینگونه که گزارش شده است. همان 19جدول در گمرکی اقالم عمده صادرات 

 درصدی را تجربه کرده است 2.2رشد متوسط ساالنة  1395تا  1392های صادرات سیکلی است و طی سالکل 

 . رشد چندانی را تجربه نکرده است کی طی این دورهگمرصادرات توان گفت . در واقع می(19جدول )

 /درصدقطعی: میلیون دالر صادرات آمار 19جدول 

 نوع کاال
ه متوسط رشد ساالن 1395 1394 1393 1392 1391

1395-1392  

محصوالت 

 پتروشیمی

 - 14340 13134 14488 10806 10615 ارزش

-9.3 34.1 1.8 - رشد  9.2 .958  

میعانات 

 گازی

 - 7320 4680 14005 10295 8881 ارزش

-66.6 36 15.9 - رشد  56.4 10.43 

گاز 

 طبیعی

 - 2079 2139 - - - ارزش

-2.8 - - - - رشد  - 

سایر 

 کاالها

 - 20192 22475 22067 20746 21952 ارزش

-5.5 - رشد  6.4 1.8 10.1-  1.85-  

جمع کل 

 صادرات

05605 41848 41448 ارزش  42429 43930 - 

-16.1 20.8 0.96 - رشد  3.5 2.23 
 :توجه
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 گمرک جمهوری اسالمی ایران مآخذ 

  گزارش نشده است. 1393و  1392آمار صادرات گاز طبیعی برای سال های 

اند و موید این است که روند صادرات اقالم تمامی اقالم صادراتی در دامنة رشد منفی و مثبت در نوسان بوده

ثبات بوده و مدیریت دولت برای باثبات سازی و تحول در صادرات چندان مشاهده پذیر نیست تی کشور بیصادرا

 و دولت توفیقاتی در این زمینه نداشته است.  

میعانات گازی، گاز طبیعی و محصوالت پتروشیمی سه قلم عمده با ماهیت نفت و گاز هستند که کل ارزش 

خود اختصاص داده است. اقالمی که در زیر عنوان صد از ارزش صادرات را بهدر 54بالغ بر  1395آنها در سال 

بندی شده در واقع میزان صادرات بخش کاالهایی است که در کنار صادرات محصوالت سایر کاالها طبقه

درصد  53معادل  1392دهند. سهم سایر کاالها که در سال پتروشیمی، صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می

شود اغلب بندی میدرصد کاهش یافته است. اقالمی که در زیر عنوان سایر طبقه 46به  1395در سال  بوده

به طور متوسط ساالنه  1395تا  1392سال های ماهیت صادرات کاالهای غیرنفتی دارند. این قلم آماری طی 

ماری موید این است در درصد رشد منفی داشته است. با عنایت به نتایج محاسبات نماگرها، شواهد آ 1.85

 تحول و توفیقاتی در توسعه صادرات غیرنفتی نداشته است.   سال های اخیر  در مجموع

 تحوالت نرخ تورم .    14

شود و در ادامه، روند نرخ تورم بررسی و تحلیل می شود و در این بخش ابتدا تصویری از روند نرخ تورم گزارش می

 ت نرخ تورم بحث و بررسی خواهد شد.های دولت با محوریت مدیریدر نهایت سیاست

 شواهد آماری تورم .    14.1

روند نرخ تورم در ایران که بر اساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مناطق شهری محاسبه و منتشر می شود در 

قمی یک پدیدة مثبت و تکی ررسیدن به نرخ تورم کاهش نسبی نرخ تورم و مشاهده پذیر است.  20جدول 

رقمی شده است. عالوه بر  مجددًا دو 1396شایان ذکر است نرخ تورم کشور در مرداد ارزشمدی برای کشور است. 

از جمله نرخ  بوده است. اذعان داشت نرخ تورم در برخی کاالها و خدمات کماکان دو رقمی و نسبتاً باال آن باید

ت و ارزش اجاری مسکن شخصی که نیازهای اساسی مردم را تشکیل ، تحصیل، نان و غالتورم بهداشت و درمان

هر نرخ تورم بهداشت و درمان  دو رقمی بوده است. به طور مثال سال های اخیر  اخیر هایدهند، طی سالمی

است. این  درصد بوده 16.7این نرخ بالغ بر  1395های اخیر با روند نزولی مواجه بوده اما در سال چند طی سال
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نرخ عالوه بر آن  برای حفظ و ارتقای سالمتی احاد مختلف مردم جامعه، نرخ باال و نگران کننده ای است. خنر

 .است بوده درصد 16.7بالغ بر در این سال تورم تحصیل نیز 

 )درصد( در ایرانو اجزای آن در  تورم  20جدول 

 
 مآخذ:

   نایراجمهوری اسالمی بانک مرکزی. 
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دولت سیاست های پولی و مالی  1395با این وجود، باید خاطر نشان ساخت با افزایش درآمدهای نفتی در سال 

انبساطی اتخاذ کرده و باعث شده است نه تنها روند کاهش نرخ تورم متوقف شود بلکه روند آن به سمت دورقمی 

زی جمهوری اسالمی ایران این روند را شدن سوق پیدا کرده است. شواهد آماری منتشر شده توسط بانک مرک

درصد رسیده است  11نسبت به ماه مشابه قبل به   1396تایید می کند. به طور مثال، نرخ تورم در خرداد سال 

درصد بوده است. همچنین، نرخ تورم  6.8نسبت به ماه مشابه قبل  1395در حالی که این نرخ در خرداد 

درصد افزایش یافته است و یا مثال دیگر نرخ تورم گوشت است که در دورة  15.3ها در دورة مشابه به خوراکی

درصد رسیده است. به همین دلیل مردم  25.4درصد بالغ شده است و یا نرخ تورم سبزیجات به  18.2فوق به 

ش و کاهش نرخ تورم درکشور را که به طور پیوسته دولت به آن تاکید می کند از دیدگاه مردم، چندان مورد پذیر

 قبول قرار نمی گیرد.

 تحلیل نرخ تورم  .    14.2

در رابطه با تحلیل نرخ تورم چند نکته حائز اهمیت است. یکی نرخ تورم یکی از اهداف کلیدی اقتصاد کالن است. 

از آنها ابعاد علمی موضوع تورم است. شناسایی علل و عوامل موثر بر نرخ تورم در بعد نظری توسعه یافته است. 

اختالف نظرهای نسبی در خصوص علل و عوامآلن  از بعد کمی و کیفی وجود دارد اما از بعد علی رغم اینکه 

درصد در دنیا یک مسئله حل شده است. به تعبیری، در مورد کنترل  5تجربی یعنی دستیابی به نرخ تورمِ زیر 

حیح، کارآمد و گذاری های صنرخ تورم؛ دانش بشر به حدی رسیده است که کشورها با اعمال یکسری سیاست

 موثر؛ توانسته اند مشکل نرخ تورم را حل کنند. 

عملکرد کشورهای جهان نیز مهر تاییدی بر این مسئله است. طبق آمارهای منتشر شده در منابع آماری بین 

 39کشور جهان به نرخ تورم تک رقمی دست پیدا کرده اند و از میان آن ها  209بالغ بر  2015المللی در سال 

 173درصد و در نهایت  3کشور نرخ تورم زیر  137کشور نرخ تورم زیر یک درصد،  77نرخ تورم منفی، کشور 

درصد در دنیا برای  2درصد را تجربه کرده اند. به تعبیری نرخ تورم در حول و حوش سطح  5کشور نرخ تورم زیر 

یران با این نرخ فاصلة معناداری د اما اکرده اندستیابی به رشد فعالیت های اقتصادی را آستانة قابل قبول تعریف 

 197ترکیب کشورها برحسب نوع تورم، قدری تغییر یافته است و تعداد  2016شایان ذکر است در سال دارد. 

ی مواجه درصد 15نرخ تورم باالی با کشور هستند که  10کشور نرخ تورمی تک رقمی را تجربه می کنند و تنها 

 .هستند

ای پایدار، بایستی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نرخ تورم آستانهدر بررسی دستیابی به 

شاخص قیمت مصرف کننده که تغییرات آن نشانگر نرخ تورم است، از تعامل و کنش و واکنش بازارهای مالی، 

ر سرمایه، پول، اعتبارات، ارز، بازار کار و بازار کل کاال و خدمات شکل می گیرد. بازارهای مالی خود شامل انواع بازا
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نرخ سود از طریق هزینة تولید منجر به تغییر نرخ  ،بیمه، کاالهای استاندارد و بازارهای آتی است. در بازار اعتبارات

تورم می شود. نرخ ارز از دو کانال بر سطح عمومی قیمت تاثیر دارد. یکی از طریق کاالها و خدمات نهایی است 

از خارج کشور وارد می شود و با تغییر نرخ ارز، آثار خود را از طریق تغییر در سطح قیمت  که از طریق واردات

 کاالها و خدمات نهایی بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر می گذارد. 

کانال دیگر این است که نرخ ارز از طریق هزینة تولید کاالهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می 

آثار خود را بر قیمت  ،هزینه تولید کاالهای سرمایه ای و واسطه ایافزایش از طریق دیگر سخن، نرخ ارز  بهگذارد. 

تمام شده نشان می دهد. حجم پول و نقدینگی کشور در بازار از طریق تغییر در تقاضای کل کاالها و خدمات در 

 این بازار بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دارد. 

ر بازار کار، دستمزد لید از جمله بازار کار از تعامل نیروهای تقاضا و عرضه نیروی انسانی ددر بازار عوامل تو

گذاری که دولت در که آن هم در ایران چون مبتنی برعرضه و تقاضا نیست، از طریق سیاست تعیین می شود

، مشخص می ودشتعیین دستمزدها از جمله تعیین سطح حداقل دستمزدها، در بخش های تولیدی اعمال می 

از طریق افزایش تقاضای کل، شود. در بخش دولتی نیز از طریق میزان افزایش در حقوق کارکنان و بازنشستگان، 

 تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها  می گذارد. 

شایان ذکر است نرخ سود، نرخ ارز و سطح دستمزدها در واحدهای تولیدی در سمت عرضه اقتصاد منجر به 

ا کاهش هزینه تولید و به تبع آن در سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد. در سمت تقاضای کل افزایش ی

اقتصاد نیز درآمد مردم است که از طریق افزایش درآمد در اشکال مختلف بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر می گذارد و 

ه از روش درآمد محاسبه می شود به تبع آن سطح عمومی قیمت ها  تغییر می یابد. می توان اجزای درآمد ملی ک

 را در نظر گرفت. 

حجم پایه پولی و حجم نقدینگی که دولت در قالب حقوق و دستمزد به اشکال مختلف دیگر به جامعه 

تزریق می کند، باعث افزایش و کاهش درآمد در جامعه و به تبع آن باعث تغییر تقاضا می شود و در نهایت بر 

دارد. در بازار اعتبارات حجم نقدینگی تاثیر خود از سمت تولید بر میزان عرضة سطح عمومی قیمت ها  تاثیر 

کاالها و خدمات را بر سطح عمومی قیمت ها باقی می گذارد. این تحلیلی که ارائه شد، عمدتاً سازوکار تاثیرگذاری 

ن اضافه شود و مورد است که در یک اقتصاد بسته رخ می دهد. عالوه بر این بخش خارجی اقتصاد نیز باید به آ

بررسی و تحلیل قرار گیرد. بخش خارجی برای با محوریت صادرات و واردات کاالها و خدمات، تاثیر خود را می 

گذارد که در این راستا عالوه بر بازار ارز که بحث شد، نرخ تورم وارداتی است که از طریق واردات کاالها و خدمات 

 یمت ها می گذارد. نهایی تاثیر خود را بر سطح عمومی ق

بنابراین انواع مختلف بازارهای اقتصادی وجود دارد؛ بازارهای اقتصادی کالن که از طریق عرضه و تقاضای 

تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارند و نرخ رشد تغییرات نرخ تورم را در یک کشور تعیین می  ،کل
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وارداتی و رشد اقتصادی؛ چهار عامل کلیدی هستند که بر  کند. در مجموع حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم

 تاثیر می گذارند.  ایرانسطح عمومی قیمت ها در 

 دولتهای سیاست.    14.3

های اخیر توسط دولت اتخاذ دولت که بر نرخ تورم تاثیرگذار است و در سال هایسیاستدر این قسمت 

های پولی، نرخ سود، نرخ ارز عبارتند از سیاست های اتخاذ شده توسط دولتشود. سیاستشده، بحث و بررسی می

 های انرژی که در ادامه بررسی خواهد شد. و نرخ حامل

 سیاست پولی و نرخ تورم .   14.3.1

یکی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ تورم، حجم پایه پولی و نقدینگی در کشور است. مطابق آمار نماگرهای بانک 

( و 14جدول های اخیر بسیار باال بوده است )ینگی کشور در سالهای رشد پایه پولی و نقدمرکزی ایران، نرخ

حجم پایة پولی و  1395. در سال درصد اختصاص دارد10.7با  1393کمترین نرخ رشد پایه پولی به سال 

ت. شایان ذکر است دولت در سالهای هزار میلیارد ریال بالغ شده اس 12533.9 و 1798.3نقدینگی به ترتیب به 

هزار میلیارد ریال افزوده است. این  7927و  822.4بالغ بر کشور به حجم پایة پولی و نقدینگی  1395تا  1392

هزار میلیارد ریال بوده   6395.5تنها  1392ینگی کشور در طول تاریخ ایران تا سال ددر شرایطی است انباشت نق

های پولیِ ضد تورمی نه تنها سیاستدولت پایه پولی و نقدینگی موید این است که های باالی رشد نرخاست. 

 .  شودزا قلمداد میورمهای تدر زمرة سیاستو ی پولی انبساطی اتخاذ شده هابلکه سیاست کردهاتخاذ ن

اخیر های نخست اینکه طی سالپذیر است.  دو نوع تحلیل ارائههای پولی خصوص سیاستدر با این وجود، 

با افزایش این بوده که  سیاست پولی انبساطیاتخاذ  در دولتبخشی از مقاصد رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده و 

تقاضا برای کاال و خدمات نهایی، رکود ناشی از کمبود تقاضا را مدیریت کند و دوم از طریق تامین نقدینگی برای 

از یک طرف می تواند بر خارج شدن اقتصاد از رکود ت اتخاذ این سیاستولیدکنندگان، سمت عرضه رشد یابد. 

تاثیر بگذارد و از طرف دیگر نیز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. از آنجایی که رکود بر اقتصاد کشور 

حاکم است، اثر آن در سطح کالن بر نرخ تورم به میزان زیادی خود را نشان نداده است و از طرفی هم در خارج 

-سیاستمقاصد این در شرایطی است بخش قابل توجهی از  نداشته است.چندانی د از رکود نیز نقشی کردن اقتصا

  برای تامین مالی کسری بودجه دولت اتخاذ شده است. تورم زا های پولی انبساطی
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 سیاست مدیریت نرخ سود .   14.3.2

وده است می تواند بر های اخیر بهای دولت در سالسیاست افزایش و سپس کاهش نرخ سود یکی دیگر از سیاست

نرخ تورم تاثیرگذار باشد. باید اذعان داشته میزان افزایش این نرخ در مقایسه با میزان کاهش آن بیشتر بوده است. 

درصد تعیین شده بود، این نرخ در  15تا  14در دامنة  1392های سود تسهیالت اعطایی در سال در حالی که نرخ

درصد تعیرین شرد و در نهایرت در  21تا  20در دامنة  1394یافت و در سال درصد افزایش  22به  1393 در سال

هرا عمرالً درصرد های اعمال شده توسط بانکدرصد کاهش یافت. این در شرایطی است که نرخ 18به  1395سال 

 های اعالم شدة رسمی است. های رسمی فاصله دارد و خیلی باالتر از نرخقابل توجهی با نرخ

ویژه اینکه افزایش خالص بهیک سیاست ضدتورمی تلقی نمی شود.  این سیاست هم ماهیتاً لذا، در مجموع

شایان ذکر نرخ سود باعث افزایش هزینة تولید شده و از طریق فشار هزینه، بر افزایش نرخ تورم تاثیرگذار است. 

با بانکداری بدون ربا است که  یییکی دیگر از سیاست ها ،است، سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت اداری

پروژه محور است و در واقع وجوهی به پروژه تخصیص داده می شود  ،مغایرت دارد. چرا که نظام بانکداری بدون ربا

 شود و براساس بازدهی آن، نرخ سود تعیین می شود. و پروژه یا طرح را فعال می

 سیاست مدیریت نرخ ارز .   14.3.3

سیاست ها است که نوسانات و همچنین افزایش آن بر نرخ تورم  سیاست مدیریت نرخ ارز نمونه دیگری از این

سال های در  بحث و بررسی شد، مدیریت این بازار این گزارش قبلی هایتاثیرگذار است. همانگونه که در بخش

 . اشدآثار تورمی همراه ب تواند بامیو روند افزایشی داشته  زنرخ اربنحوی بوده که  اخیر 

از طریق افزایش هزینه تولید، ، شود)متوسط نرخ مرجع( که به صورت دستوری تعیین مینرخ ارز بین بانکی 

ریال  31389به  1395ریال بوده در سال  21253که  1393شود. این نرخ در سال باعث افزایش نرخ تورم می

شایان ذکر  ریال رسیده است. 32410به رقم  1395افزایش یافته است. این در شرایطی است که در اسفند سال 

ریال افزایش  36440به  1395ریال بود، در سال  32801معادل  1393است نرخ ارز در بازار آزاد که در سال 

ریال برسد. خاطر  39848باعث شد این نرخ در این ماه بالغ بر  1395. افزایش شدید این نرخ در دی ه استیافت

 شود. ریال مبادله می 38440بالغ بر (1396سازد نرخ ارز در روزهای جاری )اواخر مرداد نشان می

افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی از طریق افزایش هزینه تولید بر سطح عمومی آثار نکته مهم در این زمینه، 

 این در شرایطی است که به دلیل تداوم رکود مزمن در اغلب بخشهای اقتصادی کشور و افزایش. استقیمت ها 

شایان ذکر است برخی خ ارز رسمی چندان بر افزایش نرخ تورم موثر نبوده است. اثر افزایش نر، موجودی انبار

ها وجود دارد. اما در شرایط مطالعات تایید می کند در ایران رابطه دو طرفه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت

 همانند شرایط فعلی، این رابطه کارکرد ندارد. یعنی غیرعادی اقتصادی یعنی شرایط رکود 
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دیگر، ثبات نرخ ارز است که به عنوان یک عامل مهم در مدیریت نرخ تورم است و از طریق تاثیرگذاری  نکتة

در انتظارات جامعه، باعث ثابت سطح عمومی قیمت ها می شود.  اما از انجایی که نرخ ارز نه تنها روند کاهشی 

کاهش نرخ ارز باعث کاهش سطح عمومی  نداشته بلکه روند افزایش نیز بخود گرفته است. لذا، نمی توان گفت که

های ارزی دولت نیز تورم زا بوده تا اینکه ضد تورمی به بیان دیگر سیاستقیمت ها در سال های اخیر شده است. 

 .باشد

 سیاست قیمت گذاری انرژی  .   14.3.4

ار از طریق طی دو مرحله با افزایش قیمت مواجه شد. یکب سال های اخیر انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در 

وکار در حالی که از ها و بار دوم از طریق حذف سهمیه و یارانة انرژی به اجرا درآمد. کسبافزایش مستقیم قیمت

ای طریق فشار هزینة سرمایه، بخشی از قدرت رقابتی خود را از دست داده بودند، از طریق افزایش دو مرحله

ز طریق فشار امی تواند  آنها تحمیل شد. این اقدامات دولت های مضاعفی برهزینة انرژی، از این ناحیه هزینه

هزینه، نرخ تورم را افزایش دهد. به بیان دیگری، سیاست قیمت گذاری انرژی توسط دولت یک سیاست تورم زا 

 بوده است.

 نرخ رشد اقتصادی و تورم .   14.3.5

صادی است. یعنی نرخ رشد آنچه واضح و مبرهن است یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقت

اقتصادی یکی از مولفه هایی است که اگر با افزایش مواجه شود، حجم کاالها و خدمات در جامعه نیز افزایش پیدا 

می کند. این افزایش ممکن است از طریق واردات هم صورت گیرد. یعنی کل عرضه کاالها و خدمات در اقتصاد 

 رات است. شامل تولید باضافه واردات و منهای صاد

با ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن باعث 

نرخ رشد اقتصادی منفی و یا رشد مثبت نه های اخیر طی سالکشور کاهش نرخ تورم می شود. از آنجایی که 

خاطر د از ناحیة تولید و رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ تورم نیز نمی توانچندان باالتری را تجربه کرده است، 

با محوریت افزایش صادرات نفت  1395سال  درصدی در 12.5یعنی  سازد نرخ رشد اقتصادی دو رقمینشان می

بوده که خود باعث اتخاذ سیاست های تورم زا توسط دولت شده و به تبع آن ناشی از افزایش درآمدهای نفتی 

  درصد است. 3.3دون نفت رقم خ رشد اقتصادی باست. خاطر نشان می سازد نر



 

78 

 

 نرخ تورم وارداتی .   14.3.6

نرخ تورم وارداتی در صورت افزایش و با ثابت بودن سایر شرایط، بر نرخ تورم تاثیر مثبت دارد. در خصوص نرخ 

ها تورم وارداتی هم باید گفت در مجموع به این علت که نرخ تورم جهانی پایین تر از نرخ تورم داخلی است، تن

عاملی که ممکن است بخشی از کاهش نرخ تورم داخلی را توضیح دهید، نرخ تورم وارداتی باشد. اما از انجایی که 

آمارهای رسمی شاخص قیمت کاالهای وارداتی چند سالی است که منتشر نمی شود، آماری در این خصوص برای 

 تحلیل وجود ندارد. 

قیمت کاالهای وارداتی بر نرخ تورم با ثابت بودن سایر شایان ذکر است، هر چند تاثیر افزایش شاخص 

، آثار آن یهای تولیدآن به دلیل تداوم رکود در اغلب بخش خشرایط انکار ناپذیر است، حتی در صورت افزایش نر

 در افزایش نرخ تورم نمی تواند ظاهر شود.  

 هزینه مبادله .   14.3.7

ران کننده است، ناکارآمدی بازارها را تشدید می کند. هزینه تغییر و تحول در هزینه مبادله که در اقتصاد ایران نگ

مبادله آثار خود را از طریق دو سمت بازارها و به ویژه سمت عرضة کاالها و خدمات بر اقتصاد می گذارد و به 

ناکارآمدی بازارها منجر می شود و کسب وکارهای کشور را در مقایسه با رقبای قوی، غیررقابتی می کند. وجود 

ام اداری دولت و کاهش سرمایه اجتماعی از عوامل کلیدی در ایجاد ناکارآمدی نظوانین و مقررات غیرضرور، ق

باید اذعان داشت هر چند دولت اهتمام بر این دارد که هزینه مبادله را کاهش هزینه مبادله در کشور هستند. 

سرمایه اجتماعی در کشور بسیار نگران  دهد اما عمالً توفیقات قابل مالحظه ای نداشته است. از جمله کاهش

  کننده است. 

 بندیجمع .   14.3.8

نظیر افزایش حجم پایه  هااین سیاستهای اقتصادکالن کشور در سال های اخیر موید این است که مرور سیاست

ها، عالوه بر آن اند.؛ همگی تورم زا بودهو افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش نرخ سود ،پولی، افزایش نرخ ارز

در  دولت نرخ رشد اقتصادی نیز که آثار تمامی سیاست هانرخ رشد اقتصادی منفی و یا افزایش نه چندان باالی 

 . تواند نقش ضد تورمی باالی داشته باشداست، نمیآن نمایان 

-توان بر سیاست، کمتر میکشور در سال های اخیر کاهش نرخ تورم را تجربه کرده استبنابراین علت اینکه 

عمدتًا ناشی از شکل گیری انتظارات مثبت  شدید نرخ تورم کاهشتوان تصریح کرد ای دولت مرتبط دانست. میه

سایه کشور اقتصادی ناشی از رکودی است که بر  ،و مهمتر از آن بود در مردم با روی کار آمدن دولت جدید

  است.های اقتصادی حاکم و کماکان سایة آن در اکثر بخش افکنده
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 اقتصادی و توزیع درآمدعدالت  .    15

های کلی ابالغی مقام در این بخش ابتدا به جایگاه عدالت در اسالم و اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی و سیاست

معظم رهبری اشاره خواهد شد و سپس نماگرهای توزیع درآمد در ایران بررسی و در نهایت در خصوص شاخص 

 کاتی ارائه خواهد شد. به عنوان شاخص قرآنی نو نوعدوستی آرامش 

 عدالت به عنوان اصل اسالمی  .    15.1

سوره  135های فکری و اصول اقتصادی در اسالم است. قرآن مجید در آیه دستیابی به عدالت اقتصادی از بنیان

اید عدالت را برپا ای کسانی که ایمان آورده»کند که: نساء به موضوع عدالت تصریح دارد و افراد را دعوت می

. یکی از اهداف دولت اسالمی جلوگیری از ستم اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و «کنید...

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری از جایگاه ممتازی اقتصادی است. عدالت در مفاد قانون اساسی و سیاست

مشخص، روشن و های دها و سیاستها موظف هستند برای برپا داشتن عدالت، راهبربرخوردار است و لذا دولت

 موثر اتخاذ نمایند. 

در تعریف عدالت اقتصادی، دیدگاه های گوناگونی مطرح است. تعریفی که از جهت استناد، مدرک قابل 

به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد »دفاعی داشته باشد و از جهت عمل بتوان برای آن الگویی عملیاتی طرّاحی کرد، 

 اسالمی جامعه ای است ایجامعه، های اسالمیبر اساس ارزش «.ن در ثروت ها و درآمدها استرفاه عمومی و تواز

عاری از محرومیت هستند و از نظر درآمد و ثروت، میان  ،زندگیامکانات در آن فقیر وجود ندارد و افراد از نظر که 

 افراد آن جامعه توازن وجود دارد.

 رفاه نسبی برای همه افراد جامعه است. اوالً  و تامین اجتماعیدار  دولت اسالمی عهدهاز دیدگاه شهید صدر، 

اگر در صورت وجود شرایط خاص،  تامین وسایل کار و امکان مشارکت با کرامت در فعالیت های اقتصادی و ثانیاً 

زدیک کردن توازن اجتماعی در زندگی با ن .باشدآنها نتواند اشتغال داشته باشد، دولت عهده دار رفاه نسبی کسانی 

بین سطوح زندگی و توازن اجتماعی در درآمد با منع تمرکز ثروت و انحصار و احتکار همراه است. رویکردهای 

سازد. در های بارزی هستند که در قالب تدابیر دولت، دستیابی به عدالت را میسر میسلبی و ایجابی از نمونه

هش عدم توازن در درآمد و در رویکرد ایجابی، از طریق رویکرد سلبی، از طریق منع انحصار و تمرکز ثروت و کا

نزدیک کردن بین سطوح زندگی مانند وضع مالیات و سرمایه گذاری در بخش عمومی است. قانونگذاری با 

استفاده از سازوکارهای تحریم ربا به منظور کاهش هزینه تولید و مصرف محرومان در راستای منع انتقال ثروت از 

تمندان، تحریم اسراف و قانون ارث از طریق تقسیم آن میان همه وراث، زمینه تحقق عدالت محرومان به ثرو

 سازد.اقتصادی را فراهم می
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در ذات  یخلق شده اند و لذا نابرابر برها نابرااست که انسان نیا لیدرآمد به دل ینابرابر شایان ذکر است

به صورت مکرر به  میدر قرآن کرمردم نیز حائز اهمیت.  در این خصوص عالوه بر دولت، نقشانسان ها قرار دارد. 

سطح و کم و  یشده است و حت هیتوص راو فق ، محرومانازمندانیبه دادن زکات و کمک به ن ،مسلمانان بعد از نماز

  1.مشخص شده است زیآن ن فیک

 ماری و چالش عدالت در ایرانآشواهد  .    15.2

 یدرآمد در جهان مورد استفاده قرار م عیتوز یان شاخص هابه عنوها و نسبت درآمد/هزینه دهک 2ینیج بیضر

که آمار آن گزارش  1394لغایت  1392 هایسال طی رانیادر  ینیج بیضرشواهد آماری موید این است . ردیگ

 یافته است. افزایش درصد  0.39به  0.37داشته و از  افزایشیشده، به طور مستمر روند 

، سهم درصد درآمد ثروتمندترین به درصد درآمد فقیرترین جمعیت برای سنجش توزیع درآمد دومشاخص 

درصد فقیرترین  20درصد ثروتمندترین به  20شود سهم مشاهده می 21جدول طوری که در جامعه است. همان

صد فقیرترین نیز روند افزایشی را در 40درصد ثروتمندترین به  40روند افزایشی داشته است. همچنین سهم 

 تجربه کرده است. 

شاخص سوم برای سنجش توزیع درآمد که در این گزارش بررسی شده است، نسبت هزینه ناخالص ساالنه 

دهک دهم به دهک نخست یک خانوار در مناطق شهری ایران است. این شاخص ضمن اینکه با نوساناتی همراه 

روند افزایش را تجربه کرده است و موید این است که بر اساس این شاخص نیز  1392بود اما در مقایسه با سال 

 است.  و بیشتر شده روند افزایشی داشته سال های اخیر  درفاصلة طبقاتی 

روند اقتصادی  سال های اخیر های توزیع درآمد موید این است که در شاخصشواهد آماری در مجموع 

حرکت کرده است. این در شرایطی است که و افزایش فاصلة طبقاتی  مدهادرآ کشور به سمت توزیع نامتعادل

تر شده برد و اوضاع اقتصادی مردم نیز وخیمهای اقتصادی کشور رنج میکشور از رکود مزمن در اغلب بخش

، سطح درآمدی رضاتبخشی ندارد و از طرف دیگر وجود شکاف دیعنی مردم از یک طرف در مواجه با رکواست. 

وازن تو  بگیردی باعث شده است سطح زندگی اقشار پایین جامعه نسبت به اقشار باالی جامعه، فاصله طبقاط

ه تشدید شددر مسیر عدم توازن ها مورد توجه و تاکید بوده، درآمد که در اسالم به عنوان یکی از وظایف دولت

 .  است

 ننماگرهای توزیع درآمد در ایرا 21جدول 

 نماگرها 1392 1393 1394 *1395

                                                             

 مراجعه شود. 19برای اطالعات بیشتر به سوره بقره آیه  1 

 کند و مقادیر بیشتر آن به مفهوم توزیع نابرابرتر درآمدها در جامعه است.را اختیار می 1میزان ضریب جینی کمیت بین صفر و  2 
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 ضریب جینی 0.37 0.38 0.39 

 درصد فقیرترین 20درصد ثروتمندترین به  20سهم  6.57 7.26 7.4 

 درصد فقیرترین 40درصد ثروتمندترین به  40سهم  3.71 3.93 4.01 

14.4 13.8 
14.6 13.6 

نسبت هزینه ناخالص ساالنه دهک دهم به دهک نخست 

 ر مناطق شهری ایران یک خانوار د
 مآخذ:

  )مرکز آمار ایران )برگرفته از گزارش نمایار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 های مختلفنتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، سال 

  گزارش نشده است. 1395* امار سال 

 

  و نوعدوستی مشآرانماگر و  ، اسناد باالدستیتوزیع درآمدتحلیل  .    15.3

 فیوظابه عدالت  یابیدست یبراهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری، ی و سیاستقانون اساسبا وجود اینکه در 

عماًل نه تنها نتوانسته است به آنها جامة عمل بپوشاند بلکه به  دولتاما  بر عهده دولت ها گذاشته است ینیسنگ

ه است و افراد ثروتمند، ثروتمندتر و افراد فقیر، فقیرتر شده اند. بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه نیز منجر شد

حکومت ها و  یذات فیاز وظا یکتر، یو رسیدن به توزیع درآمد متعادل یتوازن اقتصاد یرقرارشایان ذکر است ب

   .تسدر طول تاریخ بوده ا دولت ها

 219 هآی طوری که دری دارند. همانبا این وجود، باید اذعان داشت مردم نیز در این خصوص وظایف سنگین

تصریح شده است، سقف کمک به نیازمندان این است که افراد به اندازه ضرورت برای خود نگه دارند و  سوره بقره

عملکرد  ندیاز برآ رانیفقر اتوزیع درآمد و موجودِ  طیرسد شرا یبه نظر مبقیه را به نیازمندان کمک کنند. 

 ی نامطلوب اجتماعی مردم،رفتارهاهای نادرست دولت و سیاست شده است و مردم حاصلو دولت نامناسب 

زدهم مجموعة سیاست های خود را به ویژه سیاست های او شایسته دولت دو کرده است قیشوم فقر را تعم دةیپد

 و فاصلة طبقاتی کاهش یابد.کشور به سمت توزان درآمدها حرکت که ای تنظیم کند اقتصادی را به گونه

در کمک به همنوعان زنده شود و ایران از  مچنین با رشد و توسعه سرمایه اجتماعی، وظایف فراموش شدة مردهم

 این شرایط نامناسب توزیع درآمد و تشدید شکاف درآمد و افزایش فاصلة طبقاتی، نجات پیدا کند. 

الگوی اسالمی ایرانی  مرکز« اسالمی ایرانی پیشرفت سازی الگوینظام نظارت )پایش( و شاخص»در گزارش 

اسالمی ایرانی پیشرفت یاد شده  (، از آرامش و نوعدوستی به عنوان دو نماگر کلیدی در الگوی1393پیشرفت )

ی که الزمة یک زندگی سالم و در راستای دواریو ام یاست داشتن درآمد باال تنها عامل آرامش، شاد یهاست. بدی

 ینگاه درست ندهیو آ یکه انسان به زندگ یدر صورت نواده نیست.های دینی است؛ در یک جامعه و یا خاارزش
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انسان ها اگر  نکهیا ژهینخواهد شد. به و ریحاصل پذ یدر هر سطح درآمد یدواریو ام ینداشته باشد، آرامش، شاد

باشد  یرفتنیپذ دیشا کایمثل امر یجامعه ا کیدر  نیسه کنند. ایمقا گرانیکه خود را با د رندیقرار گ یطیدر مح

 شود.  ینم یموجه تلقبا جهان بینی اسالمی سازگاری ندارد و اما 

فضا قرار  نیها، در ارخانواافراد و از  یدر عمل بخش قابل توجه باید اذعان داشت در ایران نیز وجود نیبا ا

 سهیمقا گرانیرا با دنظایر آنها مبلمان خانه و  ن،یثروت، مقام، شهرت، مساحت خانه، مدل ماشانسان  یدارند. وقت

 ریر پذتصوّ یآنها، سقف یتقارو ا شیافزا ی. چون براداشتنخواهد  یگاهیفضا، آرامش جا نیدر ا گرید ،کندمی

لوازمات در  نیو داشتن ا هستعقب  شهیهم ،انسان قرار داشته باشدکه  یدر هر سطح یبه طور نسبو  ستین

    1مغان نخواهد آورد.به ار یدواریو ام یآرامش، شاد ز؛یباالتر ن یسطح درآمد

احساس را دارند که در  نیا ،یاست که افراد در هر سطح درآمد نیا رانیاز مشکالت ا یکیرسد  یبه نظر م

ممکن است احساس آرامش،  با درآمد باال هم ضرورتاً  یهارحالت خانوا نیشده است. در ا یعدالت یحقشان ب

احساس را داشته باشد که بر اساس  نیکه هست، ا ییهر جاهر کس در  نکهیا ژهینکنند. به و یدواریو ام یشاد

نباشد اما  حیصحهمیشه ر تصوّ نیخودش قرار ندارد، هر چند ممکن است ا یواقع یسر جا ش،یها یستگیشا

 دارد.  تیعموم رانیاحساس آن در ا

 افتهین یود چندانقرار دارد، اوضاع عموم مردم بهب یدر رکود اقتصاد 1392از سال  رانیا نکهیبه ا تیبا عنا

روند توسعه  کیافراد در  لیدل نیشده است. به هم زیبدتر ن یاقشار مردم حت یبرخ یبرا یاست و اوضاع اقتصاد

خود تکامل  یرو به رشد است، در زندگ یدواریمو ا یآرامش، شاد یکه نماگرها ؛یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

  کنند. یآنها را چندان مشاهده نم

 یحوزه هاسیاستگذاری در  یمورد اجماع در کشور و عدم تحول اساس و مدون، واحد یفکر میفقدان پارادا

و ...(،  یدو رقم یکارینازل، ب یرشد بهرور ،یچالش رشد نازل اقتصاد یداریگذشته )پا یدر دهه ها یاقتصاد

نداشته  ندهیدر آ یدواریو ام یبه آرامش، شاد یابیدست یبرا یباعث شده است افراد چشم انداز چندان روشن

 باشند.

  44های کلی اصل سازی، توسعه رقابت و سیاستخصوصی .    16

با عنایت به ناکارآمدی حاکم بر دولت به ویژه در امور تصدی گیری، توسعه خصوصی سازی با تصویب قانون آن 

ت. در این در دستور کار دولت قرار گرف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44های کلی اصل سیاستدر قالب 

                                                             

 سوره آل عمران مراجعه شود. 14برای اطالعات بیشتر به آیه  1 
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نظری خصوصی سازی مروری و سپس  خصوصی سازی در جهان و ایران مورد بحث و -بخش ابتدا مبانی فکری

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

 نظری خصوصی سازی-مبانی فکری .    16.1

 1132-1406های اقتصادی از سابقة تاریخی طوالنی برخوردار است. ابن خلدون )سازی فعالیتضرورت خصوصی

ها سخن گفت و نظریه پردازی اب مقدمه، جلد دوم برای اولین بار از آثار منفی ملی شدن بنگاهمیالدی( در کت

گوید افزایش تقاضای دولت همانند آبی است ها یاد کرد. ابن خلدون میوط تمدنقکرد و حتی از آن به عنوان س

 را های مالیاتیتقاضای خود، نرخ که برای مزارع مفید است اما محل تامین آن از مالیات است. دولت برای افزایش

ها انگیزه الزم برای تداوم فعالیت نداشته های مالیاتی باال باعث خواهد شد تا بنگاهدهد. آثار منفی نرخافزایش می

 ها ملی خواهد شد. باشند و این نوع بنگاه

صوصی را به تدریج از دهد، بخش خهای مالیاتی را افزایش میبه تدریج که دولت برای افزایش مخارج، نرخ

هایی که با افزایش نرخ مالیات، نمی توانند فعالیت کنند، سازد و به همین دلیل بنگاهمیدان فعالیت خارج می

های اقتصاد بیشتر، کسب وکارهای خصوصی قادر ها را ملی می کند و با غلبه دولت بر فعالیتدولت این نوع بنگاه

های د آنها کاهش خواهد یافت و در این حالت، دولت مجبور می شود بنگاهبه رقابت با دولت نخواهند بود و سو

افراد مولد کشور را ترک خواهند کرد و بنگاه ها به تدریج تعطیل خواهد شد و بیشتری را دولتی کند، بنحوی که 

 تمدن فرو خواهد پاشید. 

که در آن نرخ،  1ای وجود داردینهراه حل ایشان این است که در سیاستگذاری مالیاتی دولت، نرخ مالیاتی به

های خصوصی انگیزه کافی برای تداوم فعالیت خود را شود و در این نرخ، بنگاهدرآمد دولت از مالیات حداکثر می

 دارند و به طور طبیعی نیازی به دولتی کردن بنگاه ها نخواهد بود.

-و مدیریت دولت بر کسبدر چارچوب ادبیات، خصوصی سازی بدین مفهوم است که طی آن مالکیت 

وکارهای تحت تملک خود کاهش یابد و تملک بخش خصوصی و به تبع آن مدیریت بخش خصوصی افزایش یابد. 

 پس هر گونه تملک و مدیریت دولت بر بنگاه ها پس از خصوصی سازی، در زمره خصوصی سازی قرار نمی گیرد.

تقال دارایی به مردم صورت گیرد و نه صرفاً انتقال باید ان ،این بدین مفهوم است که در فرآیند خصوصی سازی

های منتقل شده به مردم به تولید ناخالص داخلی برای این منظور شاخص نسبت دارایی بنگاه ها.بعضی فعالیت

 استفاده می شود. 

                                                             

آن را مجدداً مطرح و تاکید کرد که این مطب نظریه ابن خلدون  1970ن خلدون مطرح کرد و الفر در دهه نرخ بهینه مالیات را اب 1 

شود، بدون اینکه یادی از ابن خلدون برده یاد می« Laffer Curve»است اما در ادبیات به نام الفر شناخته شده و از آن به عنوان 

 درس بخش عمومی به همین منوال است.   شود، حتی در کشورهای اسالمی نظیر ایران نیز در
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 خصوصی سازی در جهان .    16.2

ر دستور کار خود قرار دادند های دولتی و عمومی را دخصوصی سازی بنگاه ،از بعد تجربی، کشورهای توسعه یافته

صعنت فوالد را خصوصی  1950و بریتانیا از جمله یکی از کشورهای پیشگام در این زمینه بود. این کشور در دهة 

بود که خصوصی سازی در این کشور و در کشورهای دیگر اروپایی در سطح گسترده  1980کرد. اما این در دهة 

. به تدریج ه استفی نظیر نفت، مخابرات، گاز و راه آهن خصوصی سازی شدتوسعه یافت. در بریتانیا صنایع مختل

در اروپای  1990خصوصی سازی در دیگر کشورها از جمله در کشورهای امریکای التین، ژاپن، مصر و در دهة 

  1شرقی گسترش یافت.

ایی که خدمات های اقتصادی که از نظر خصوصی سازی در دنیا مورد توجه بوده، عبارتند از: بخش هبخش

های صنعتی؛ خدمات حمل و نقل و عمومی ارائه می دهند از جمله مخابرات، راه آهن، برق، آب و تلفن؛ بنگاه

 لجستیک و در نهایت خدمات مالی و امالک و مستغالت هستند.

  

 خصوصی سازی در ایران       قوانین  .    16.3

« ج»عمالً خصوصی سازی با ابالغ بند جود، شروع شد. با این و 1380در ایران خصوصی سازی از ابتدای دهه 

-اجرای سیاست»و تصویب قانون  1385قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال  44های کلی اصل سیاست

  2به صورت همه جانبه شروع شد. 1387قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تیر سال  44های کلی اصل 

جمهوری اسالمی ایران با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد قانون اساسی  44های کلی اصل سیاست

های اقتصادی و منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاهملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به

های خصوصی و پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتبهره

های اقتصادی، افزایش سطح عمومی نی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتتعاو

 گذاری و بهبود درآمد خانوارها تصویب و به اجرا درآمد. انداز و سرمایهاشتغال و تشویق اقشار مردم به پس

اساسی جمهوری اسالمی ایران،  قانون 44های کلی اصل توان گفت یکی از اهداف سیاستدر مجموع می

ها تواند سایر اهداف این سیاستباشد که در سایة آن میوری منابع مادی و انسانی و فناوری میتوجه به بهره

های مبتنی بر عدالت پذیری اقتصاد ملی و سایر سیاستهای اقتصادی و افزایش رقابتهمچون ارتقای کارایی بنگاه

 تأمین شود. 

                                                             

ها دارای مخالفان جدی در ادبیات موضوع به دلیل وجود کاالهای عمومی و اثرات خارجی ناشی از آن، خصوصی سازی برخی فعالیت 1 

 هستند. 

 (1395گزارش سازمان خصوصی سازی ) 2 
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 سازی کشورعملکرد خصوصی  .    16.4

هزار  998.4مجموعًا حدود  1395تا سال  1380(، از سال 1395بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی )

های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. بر اساس این گزارش، سهام دولت و شرکت 1میلیارد ریال

درصد به صورت رقابتی به  59ها، ها به تفکیک نوع واگذاری بدین شرح است. از کل واگذاریعملکرد واگذاری

درصد  19درصد به صورت انتقال مستقیم سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی و  21.9عموم متقاضیان، 

 در قالب طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.

یلیارد هزار م 1431 ی معادلها بر مبنای بازار عرضه رقمدر گزارش سازمان خصوصی، میزان کل واگذاری

درصد از طریق مزایدهای غیربورسی،  40.4درصد از طریق بورس،  46.8ریال گزارش شده است. از این مبلغ؛ 

درصد از طریق مذاکره صورت گرفته است. شایان ذکر است  0.2درصد ار طریق فرابورس و در نهایت  12.6

 4درصد به صورت بلوکی،  95الغ بر ها بها بر حسب حجم واگذاری به شرح زیر است. از کل واگذاریواگذاری

دریجی و روزانه در بازار سرمایه و تنها یک درصد به صورت سهام ترجیحی واگذار تهای درصد به صورت عرضه

 گزارش شده است. 22جدول عملکرد واگذاری ها در  2شده است.

ها به بخش درصد از واگذاری 56تنها  1395که در سال گزارش سازمان خصوصی موید این است 

درصد بقیه در قالب رد دیون انتقال اصل بوده است. گزارش سازمان  44خصوصی واگذار شده است و 

 های قبل، به تفکیک گزارش نشده است. ارقام این گزارش نشان میخصوصی سازی برای نحوة واگذاری سال

میلیارد ریال است؛  1388135بر  غکه بال 1380-1394های ته در سالدهد از کل واگذاری های صورت گرف

درصد  21درصد به صورت تدریجی و ترجیحی،  4.6درصد سهام عدالت،  20درصد به بخش خصوصی،  13.4

نهادهای نظامی، واگذاری به درصد در زیر عنوان سایر است که شامل  41به صورت رد دیون انتقال اصل و 

 غیر دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نظایر آنها بوده است. نهادهای عمومی و 

 : ارقام به میلیارد ریالعملکرد واگذاری شرکت های دولتی 22جدول 

 تهاتر کل

  واریزی به خزانه

واریزی به سایر حساب های 

 خاص خزانه

واریزی به حساب درآمد 

 عمومی
 سال

144248 12150 50540 81558 1392 

                                                             

یست بلکه این ارقام با شاخص قیمت تعدیل و سپس ارقام ساالنه با عنایت به تورم باالی کشور، جمع ارقام برای این دوره صحیح ن 1 

 طی دوره جمع شود.

شود که بخشی از سهام یا دارایی بنگاه به صورت یکجا عرضه و به فروش می بر حسب تعریف؛ واگذاری بلوکی به حالتی اطالق می 2 

 شرکت ها واگذار شده است. رسد و واگذاری ترجیحی یعنی سهام یا دارایی بنگاه به کارکنان و مدیران
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163513 30091 16591 116831 1393 

105250 0 13371 91879 1394 

164315 76697 9870 77748 1395 

 جمع کل  368016 90372 118938 577326

 مأخذ:

  ( 1395گزارش سازمان خصوصی سازی) 

ی قدری ع واگذاری ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از واگذاری ها با مفهوم خصوصی سازابررسی انو

فاصله دارد. یعنی بخشی از واگذاری ها به مفهوم انتقال دارایی و مدیریت به بخش خصوصی نبوده است. واگذاری 

ها در قالب سهام عدالت از جمله نمونه هایی هستند که مدیریت و مالکیت بنگاه ها به نهادهای عمومی و واگذاری

بر آنها، به دلیل افزایش بدهی دولت، بخشی از اموال و دارایی آنها به بخش خصوصی منتقل نشده است. عالوه 

 دارایی دولت در قالب تهاتر و فروش ثروت ملی، تسویه شده است. 

مقایسه کرده است. ابتدا الزم است تصریح شود درصد  را هاعملکرد دولت 23جدول سازمان خصوصی در 

نتیجة صحیحی از مقایسه ارائه نمی دهد. چرا که ارزش پول در طول زمان تغییر می کند و گیری این ارقام 

 بایستی مقادیر بر اساس شاخص قیمت به ارزش حقیقی تبدیل و سپس مقایسه شود.  

واگذاری: ارقام های قبل بر اساس نوع عملکرد مقایسه ای واگذاری ها دولت یازدهم نسبت به دولت 23جدول 

 به میلیارد ریال
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 هابندی و توصیهجمع .    17

بندی و های اقتصادی کشور جمعدر این بخش ابتدا بر اساس تحلیل های صورت گرفته در این گزارش، چالش

-های فکری اقتصادی پیش روی دولت بحث و بررسی می شود و در نهایت سیاستارائه می شود و سپس چالش

 بود اوضاع اقتصادی ارائه خواهد شد.های پیشنهادی برای به

 های اقتصادی کشورچالش .    17.1

های اساسی زیادی رنج می برد و شایسته است دولت در راستای حل آنها، اقتصاد کشور در شرایط حاضر از چالش

در این گزارش بحث و بررسی شده عبارتند  که اساسی تدابیر و اقدامات اساسی اتخاذ نماید. از جمله چالش های

  از:

 رکود اقتصادی 

 نرخ بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی 

 ارتقای بهره وری 

 ارتقای توان رقابتی 

 توسعه صادرات غیرنفتی 

 گذاریرشد و توسعه سرمایه 

  .توزیع متعادل درآمدها و عدالت اقتصادی 

ایه گذاری به عنوان رشد و توسعه بهره وری و رشد و توسعه سرممندی، ارتقای رقابت ،در میان این چالش ها

سایر چالش ها نیز حل خواهد شد. بدیهی است توزیع  ،چالش محوری هستند که در صورت حل این چالش ها

متعادل درآمدها و عدالت اقتصادی به اصالح نظام اقتصادی و سازوکارهای آن مرتبط است که مستلزم تفکر 

 ها مرور می شود. در ادامه ابعاد این چالشبنیادی است. 

 رکود اقتصادی 
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صنعت و ساختمان از جمله تولیدی بخش اقتصادی کشور با رکود مواجه است.  تولیدیبخش های غالب کماکان 

بخش هایی هستند که فعالیت اقتصادی این بخش ها در ابعاد مختلف نامطلوب است و انتظار می رود دولت 

ها اجرا درآورد. چرا که تداوم رکود در این بخشبرنامه های موثری برای خروج این بخش های از رکود تهیه و به 

در  در قالب زنجیره تامین به سایر بخش ها هم سرایت می کند و کل اقتصاد دامن گیر رکود و کسادی می شود.

نقل، انبارداری و ارتباطات  ، رستوران و هتلداری و همچنین حمل و بازرگان  این چارچوب، در حوزة خدمات نظیر

 وجود دارد. نیز سایه رکود

 بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاهینرخ 

رسیده  به سطح بحرانیافزایش یافته و در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان و همچنین دانش آموختگان دانشگاهی 

به عنوان بحران سرمایه انسانی کشور  این چالشاست. این در شرایطی است که دولت برنامة موثری برای حل 

ب جمویختگی تعامل بین نهادهای آموزش عالی و نهادهای متولی ساختار اقتصاد ایران و بازار کار، گسندارد. 

 آموزش بیشتر از ظرفیت جذب اقتصاد کشور، مازاد لشکر بیکارانعرضة چرا که تشدید این پدیده شده است. 

دون اصالح ساختار اقتصادی به بیان دیگر، گسترش کمّی آموزش عالی ب. را در کشور ایجاد کرده است دانشگاهی

 شده است.  دانشگاهی ةجوان و دانش آموخت بیکاران ی ازو نوین سازی متناسب با آن، باعث ایجاد لشگر

 ارتقای بهره وری

نماگرهای بهره وری کل عوامل و بهره وری جزئی عوامل نشان می دهد روند رشد بهره وری در نیمه نخست دهه 

ظرفیت های منفی بوده است.  هادر بعضی سال روند رشد نازل و بطئی و حتی نیزمنفی بوده و قبل آن  1395

ه انسانی و فناوری و نوآوری از عوامل کلیدی رشد و ارتقای بهره وری هستند. با عنایت به انباشت سرمایه یسرما

المللی، ظرفیت  وری در سطح ملی و بینفناوری و نوآانسانی دانش آموخته و با در نظر گرفتن ظرفیت های بالقوه 

نهاست که باید توسط دولت به آ و کارآمد ارتقای بهره وری در کشور فراهم است و این مستلزم مدیریت صحیح

 صورت همه جانبه دنبال شود.

  صادرات غیر نفتیتوسعه 

 توسط و صدور مواد خام و مشارکت نه چندان رضایت بخش عدم ایجاد تحول در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی

ش خصوصی در تولید و صادرات کاالها و خدمات؛ یکی دیگر از چالش اساسی اقتصادی کشور را تشکیل می بخ

نه ساز تحول در رشد و یدهد. اصالح ساختارهای اقتصادی و توسعه بخش خصوصی در این فرآیند می تواند زم

 توسعه صادرات غیرنفتی باشد. 
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 گذاریرشد و توسعه سرمایه

با رشد و توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت های اشتغال االها و خدمات رشد و توسعه تولید ک

 که های برنامهمتوسط در سالتشکیل سرمایه ثابت ناخالص با عنایت به هدف گذاری در کشور امکان پذیر است. 

کند. این در پیش بینی شده است، ضرورت دارد دولت تهمیدات موثری برای تحقق آن فراهم  درصد رشد 21.4

 معادل 1392-1395سال های در های ثابت گذاری به قیمترشد سرمایهمتوسط ساالنة نرخ  شرایطی است که 

برای شتاب  راه حل موثریبدیهی است در صورتی که این روند تدام یابد و دولت درصد منفی بوده است.  3.9

در واقع در خصوص گران کننده خواهد بود. بخشیدن به سرمایه گذاری نداشته باشد، اوضاع اقتصادی کشور ن

های گذاری به قیمتسرمایه رشد منفی گذاری چند چالش جدی به شرح زیر پیش روی دولت وجود دارد:سرمایه

گذاری بخش خصوصی در کاهش شدیدتر سرمایهو  های ثابتگذاری به قیمتسرمایهنوسانات شدید ، ثابت

  بخش دولتی.ساختمان در مقایسه با  آالت وماشین

پیش نیاز دستیابی به نرخ های رشد باالی سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب وکار و مهمتر از همه باثبات 

سازی محیط کسب وکار است. برای این منظور دولت در سطوح خرد، بازارهای اقتصادی را کارآمد سازد و در 

شرایط الزم برای رشد و اوری را متناسب با سطوح کالن؛ حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فن

 بهبود بخشد.  ها،کسب وکارتوسعه 

 ارتقای توان رقابتی

ی بین المللی بسیار پایین است. فناوری پایین و وجود هزینة مبادله باال در کشور، ابتوان رقابتی ایران نسبت به رق

ده است. توسعه جهانی سازی و کوتاه شدن را تحدید کر وکارهاو به طور خاص کسب قدرت رقابتی اقتصاد کشور

دیوار میان کشورها؛ باعث شده است بازارهای کشورهای در حال توسعه از جمله بازارهای ایران در اختیار 

لذا، ایران برای دستیابی به رشد و توسعه کشور باید از مسیر ارتقای توان رقابتی کشورهای دیگر قرار گیرد. 

 حرکت کند. 

 قتصاد کشور به نفتعدم وابستگی ا

بر می گردد. به ویژه طی  1353و  1352های وابستگی اقتصاد کشور به نفت چالشی است که آغاز آن به سال

این مدت تولید و تجارت کشور به نفت وابسته شده است. عالوه بر آن نقش نفت، ساختار بودجه را هم در سمت 

حوزه ها بخشی از آثار نوسانات درآمدهای نفتی را که با  درآمدها و هم سمت هزینه ها، دگرگون کرده است. این

ها آن نیز دهد. عالوه بر آنها، ساختار دولت و تصمیمات و سیاستنماگرهای کمی اندازه پذیر است، نشان می

 تحت تاثیر همین پدیده قرار دارد.  
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 عدالت اقتصادیتوزیع متعادل درآمدها و 

توزیع درآمد نامتعادل شده و فاصله طبقاتی افزایش  ،های اخیرر سالد نشان می دهدنماگرهای توزیع درآمد 

تداوم این روند ممکن است حتی تنش های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بنابراین، شایسته است  است. یافته

ان توزتوزیع متعادل درآمد و های کلی ابالغی رهبری برای ای در راستای عملیاتی شدن سیاستبرنامه دولت

  تهیه و به اجرا درآورد. ،و کاهش فاصله طبقاطیاجتماعی 

 های فکری اقتصادی دولتچالش .    17.2

. تبیین و تفصیل مبانی شودای استوار بر مبانی معرفتی و مبانی زمینهباید های اقتصادی کشور گیریجهت

ر اجتناب ناپذیر است. امهای زمانی مختلف های راهبردی و اجرایی در افقمعرفتی در طراحی و تدوین برنامه

های رفتاری که بر این اساس طراحی و ارتباط نماگرهای اقتصادی را با مبانی معرفتی و الگوها و مدلدولت باید 

تواند ابعاد تاریخی کشور که در قالب ای نیز میتبیین تفصیلی مبانی زمینههمچنین، شود، مشخص سازد. اجرا می

صادی، سیاسی و قانونی در عصر حاضر تجلی پیدا کرده و بر رفتار اقتصادی امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقت

-ای، ظرفیتمردم ایران در کنار مبانی معرفتی تاثیرگذار است، شفاف سازد. عالوه بر آن، در چارچوب مبانی زمینه

اقتصادی کشور های شناسایی و چارچوب الزم در برنامهالمللی های بالقوه و بالفعل کشور در سطوح ملی و بین

شود. همچنین، شناسایی رویدادها و روندهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بینی میبرداری از آنها پیشبرای بهره

  شود. ای حاصل میبخشی از اطالعاتی است که در چارچوب مبانی زمینه

-ن اقتصادی کشور را میای، بنیاتبیین و برنامه ریزی اقتصادی کشور بر اساس مبانی معرفتی و مبانی زمینه

های اقتصادی، نهادهای اقتصادی به این ریزیای در برنامهسازد. با عنایت به نقش مبانی معرفتی و مبانی زمینه

بنیادی تاثیرگذار با رویکرد جامع، کمتر توجه دارند و راهبردها و سیاست تدوین شده را صرفًا بر اساس  مباحثِ

آورند. به همین ای است، طراحی و به اجرا در میکوچکی از مبانی زمینه نماگرهای کالن کشور که تنها بخش

-رغم موفقیتشود و علیهای مختلف توسعه و اقدامات اجرایی دولت، حاصل نمیدلیل نتایج مورد انتظار از برنامه

ر تاکنون های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشوهای نسبی حاصل شده در ابعاد اجتماعی، بیشتر مشکالت و چالش

 حل نشده است. 

ها برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در اسناد باالدستی و برای تعالی کشور و رسد دولتبه نظر می

دستیابی به توسعه و پیشرفت، به پارادایم فکری نوینی نیاز دارند و مادامی که پارادایم فکری مدونی در چارچوب 

ها و رویکردهای ها، روشطراحی و تبیین نشده باشد، تکرار پارادایم اسناد باالدستی برای اداره امور اقتصادی

بجای گذارد. لذا، با  سطحی و تقلیدی گذشته، قادر نخواهد بود کارنامة اقتصادی درخشانی برای کشور و دولت

انداز مهای اقتصادی، چشگذاریها و سیاستای در برنامهعنایت به جایگاه ضعیف مبانی معرفتی و مبانی زمینه
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رود برای تعمیق روشنی از آیندة اقتصاد کشور متصور نیست و این یکی از موضوع بنیادی است که انتظار می

های رسد تداوم و تکرار روندهای تکرار شدة دهه. به نظر میاندیشده شودای ، چارهنظام اقتصادی های نظامبنیان

های بنیادی اقتصادی را برای نظام ره اقتصادی کشور، چالشالذکر در ادااخیر و فقدان نواندیشی در چارچوب فوق

های در ادامه ابعاد چالش های اقتصادی به نمایش بگذارد.ماندگیاسالمی تعمیق و تقابل مردم را به دلیل عقب

 فکری دولت احصا می شود:
 

 حاکمیت تفکر انتزاعی به اقتصاد

های شود و چندان دارای بنیانبه صورت انتزاعی اتخاذ می ها و تصمیمات اقتصادیسیاستگذاری غالباً در کشور،

ای منحصر اخالقی، فرهنگی و اجتماعی ندارد. نگاه انتزاعی به اقتصاد در ایران با عنایت به مبانی معرفتی و زمینه

 . سازد موفقها را اثربخش و سیاست بفرد؛ نمی تواند

 فقدان تفکر راهبردی

جمله حوزة اقتصادی مستلزم داشتن یک پاردایم فکری منسجم و جامع است. این اداره امور هر حوزة تخصصی از 

داری استوار بود. چون رویکرد نظام پارادایم فکری در دو دهة آخر حکومت پهلوی بر پارادایم فکری نظام سرمایه

میسر ن حکومت در ایداری با محوریت دستیابی به امور رفاهی است، امکان حصول به رشد اقتصادی باال سرمایه

های قبلی نتوانستند یک پارادایم فکری مبتنی بر مبانی شد اما با ورود نفت، این روند رشد متوقف شد. دولت

با عنایت به روند حاکم بر دولت و اعضای اقتصادی آن، ای کشور، تبیین و به اجرا درآورند. معرفتی و مبانی زمینه

مسیری را می رود که بنابراین، کشور ام الزم برای این منظور ندارد. به نظر می رسد این دولت نیز ظرفیت و اهتم

 . می کنداداره  ، کشور رابدون داشتن یک پارادایم فکری منطقی و منسجمطی آن دولت 

 افی به مبانی معرفتی و زمینه ای در سیاستگذاریتوجه ناک 

هستی شناسی، معرفت شناسی و روش الگوی پیشرفت و توسعه کشوری نظیر ایران؛ ریشه در مبانی معرفتی )

ای )از بعد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و با رویکرد تاریخی( دارد. به همین دلیل شناسی( و مبانی زمینه

هر الگویی خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود، رشد پایداری را به ارمغان نخواهد آورد. این در شرایطی 

بدون داشتن الگوی منسجم اداره می شده و در حال حاضر نیز به همان  ،ذشتههای گطی دههکشور است که 

 شود. شکل اداره می

 ری دولتیاناکارآمدی نظام اد
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اصالح و بازنگری ساختار نهاد دولت یکی از الزامات کلیدی کارآمدسازی برای ادارة امور کشور از جمله امور 

تار جدید است که طی آن بازطراحی بر رویکرد محتوایی استوار اقتصادی است. این خود به بازطراحی نظام و ساخ

های گذشته موید گردد و نه آنچه تا کنون در اصالح ساختار دولت بوده و حالت شکلی داشته است. تجربة دهه

، هیچگاه نتوانسته است سازمان ها و وزارتخانه ها این است که تغییرات شکلی و اصالحات در قالب ادغام یا تجزیه

 نهاد دولت را کارآمد سازد.

 مدت در دولت برای اداره امور کشورغلبه تفکر کوتاه 

نگاه حاکم در سطوح مختلف مدیریتی چه در راس دولت و چه در مدیران ارشد و میانی، نگاه کوتاه مدت است و 

عماًل یا مقبولیت  بیشتر باشد، ریاست جمهوری هایی که دستآوردهای آن از افق زمانی دورة انتخاباتاز اندیشه

ندارد و یا چنانچه مقبول باشد در عمل به اجرا در نمی آید. این در شرایطی است که تحول در حوزة اقتصادی 

مدت های کوتاههای اقتصادی بنیادی است و با سیاستچرا که چالش مستلزم اتخاذ تدابیر بلندمدت تر است.

     غیرقابل حل است.

 اییسیاست ها و راهکارهای اجر .    17.3

گونه همان شود.معرفی میبرای بهبود اوضاع اقتصادی به اختصار ها و راهکارهای اجرایی سیاستدر این قسمت، 

های اساسی کشور که نقش محوری در خروج اقتصاد که در گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یکی از چالش

وری است. برای نده است، توجه به ارتقای بهرهکشور از رکود دارد و برای پیشرفت و توسعه کشور نیز تعیین کن

شود. عالوه بر آن، وکار و رقابتی ساختن اقتصاد کشور، یک الزام تلقی میوری، بهبود محیط کسبارتقای بهره

مدیریت پیش روی تداوم اقتصاد وابسته به نفت، یک چالش جدی پیش روی مقام سازی اقتصاد کشور و در واقع 

ها و راهکارهای ارائه شده در این قسمت، در راستای اد کشور قرار دارد. به همین دلیل سیاستکارآمد و موثر اقتص

 شود. های کلیدی فوق، تبیین و به شرح زیر ارائه میحل چالش

 وریارتقای بهرهها و راهکارهای سیاست (1

بسزایی بر ارتقای بهره وری ارتقای نوآوری اولین اولویت اقتصادی کشور است که از دیدگاه نظری و تجربی تاثیر 

وری در اقتصاد وری در ایران، مهمترین راهکارهای ارتقای بهرهدارد. با توجه به علل و عوامل پایین بودن بهره

   :عبارتند ازکشور را 

 راهکار اصالح نظام تخصیص منابع:
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 ه کسب وکارها از ای و محلی بالمللی، ملی، منطقهتولیدی  بین -های تجاریشناسایی و معرفی فرصت

 طریق بانک های اطالعاتی به تفکیک حوزه های موضوعی در پهنة جغرافیایی

  ضرورت ارزیابی فنی، اقتصادی فعالیت های اقتصادی، طرح ها و پروژ های خصوصی و دولتی به منظور

در  های با بازدهی باالگذاری در فعالیتهدایت منابع به سمت تخصیص بهینه و رشد و توسعة سرمایه

های مختلف صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات با محوریت شناسایی در راستای ارتقای قدرت بخش

 رقابتی کشور 

  اقتصاد کاهش وابستگی کشور و های موجود سرمایهها و ظرفیتبرداری از برای بهرهاتخاد تدابیر موثر

 کشور به نفت و گاز 

 سازی دانش:راهکارهای تجاری

  مقررات در فرآیندهای مختلف تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه قانون حقوق مالکیت اصالح قوانین و

 معنوی

 وکارهای کارآفرینانهحمایت از رشد و توسعة کاربرد دانش، فناوری و نوآوری در کسب 

 بهبود فرآیندهای تولید از طریق بکارگیری رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و بخش-

 های نوینهای الزم جهت استفاده از فناوریتولید و فراهم آوردن زمینه های

  طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی الزم برای مدیران و نیروی کار جهت ارتقای روحیة خالقیت و

 هانوآوری و حمایت از این قبیل فعالیت

 های کاربردیاز پژوهش گرا و حمایت مستمرنیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل درگذاری سرمایه 

 راهکارهای رشد و توسعه اخالقی و فرهنگی:

  اصالح رفتار مدیران کشور در سطوح مختلف در راستای تطبیق و ایجاد کنش های اخالق مدارانه به عنوان

 رویکرد عملی برای رشد و توسعه اخالق در جامعه و میان مردم 

 های فرهنگی و اخالقی در فضای اقتصادیتبیین سازوکارهای موثر برای رشد و توسعة سرمایه 
 

 راهکارهای منابع انسانی: 

 اصالح نظام آموزشی کشور برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار  

 مدت و تخصصیهای کوتاهارائه آموزش از طریقبه ویژه  موجود بهبود اثربخشی منابع انسانی 

 ا رویکرد انتقال دانش از مراکز تولید دانش به درون کسب وکارهاتأکید بر آموزش و توسعة کارآفرینی ب 

 وریهای تعیین دستمزد با توجه به مؤلفة بهرهبازنگری در سیاست 
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 های الزم در این بازار و فراهم آوردن زمینهپذیریهای بازار کار جهت ایجاد انعطافبازنگری در سیاست-

 جایی نیروی کارهای الزم جهت سهولت جابه

 توسعة دانش، فناوری و نوآوریها و راهکارهای یاستس (2

نوآوری برای ارتقای تولید، رشد اقتصادی  و فناوری دانش، با محوریت سرمایه فناوری و نوآوری علم، رشد و توسعة

-از مراکز تولید دانش به درون کسب کارآفرینی است. این مهم از طریق سرمایه حائز اهمیتو بهره وری کشور 

گیرد. با توجه به موارد مذکور، مهمترین راهکارها جهت توسعة دانش و نوآوری در اقتصاد ایران ورت میوکارها ص

 شرح زیر است:به

 راهکارهای نهادسازی:

 های مرتبط با دانش مشیای در سطح ملی. در واقع خطاصالحات نهادی و ایجاد یا تقویت نهادهای توسعه

های مورد نیاز ری اساسی در ایجاد نهادها نوین برای توسعه زیرساختگذاو نوآوری باید مبتنی بر سرمایه

گذاری در ایجاد نوآوری برای رشد پایدار ای برای سرمایهباشد و در این ارتباط ایجاد نهادهای توسعه

 ضروری است.

 های تحقیقاتی و تکنولوژیکی جهت گسترش پیوند میانتوسعه نهادهای علمی به منظور ایجاد زیرساخت 

 های اقتصادی و صنعتی با رویکرد توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه.این مراکز تحقیقاتی و بنگاه

 های علمی فناوری در مناطق مختلف کشور و تالش در راستای خودکفایی کارآمدسازی و گسترش پارک

های مینهها جهت توسعة نوآوری کافی نیست و باید زهای مالی از این پارکآنها. در واقع صرف حمایت

الزم جهت توانمندسازی آنها برای خلق و فروش ایده و نوآوری خود به اصحاب صنعت و اقتصاد فراهم 

 شود.

  فراهم آوردن بسترهای الزم برای انتقال دانش، فناوری و نوآوری بین المللی به اشکال مختلف از جمله

سازی دانش وارداتی، یکی از اصول های مستقیم خارجی. بدیهی است در فرآیند بومیگذاریجذب سرمایه

گذاری در شود. برای این منظور سرمایهگذاری خارجی تلقی میآمیز برای رشد و توسعه سرمایهموفقیت

 تحقیق و توسعه مکمل الزامی است.

  های پیچیده به های جدید و تکنولوژیگذاران خارجی بویژه در صنایع پیشرفته و ورود فناوریورود سرمایه

 ا به عنوان یکی از عوامل مؤثر توسعة نوآوری و بومی سازی دانش، فناوری و نوآوری. کشوره

 راهکارهای حمایتی:
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 های بیشتری در تحقیق و ها به سمت مناطقی از کشور که ظرفیت و پتانسیلها یا کمکدهی حمایتجهت

 های خاصی دارند.توسعه در حوزه

 تک( از طریق: ایحمایت از تولید محصوالت با فناوری باال )ه 

 با فناوری باالسود تسهیالت برای تولید محصوالت ة پرداخت یاران 

 در پرداخت تسهیالت از محل صندوق ذخیره بخشی به تولید محصوالت با فناوری باال اولویت

 ارزی

 و توسعه  های تحقیقکمک به توسعه فعالیت(R&Dم )سسات خصوصیؤ. 

 سطة:طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری بوا 

 معنوی مالکیت حقوق حفظ با مرتبط مقررات و قوانین تکمیل و اصالح 

 کشور در فناوری و علم رشد مراکز اثربخش و شده ریزی برنامه گسترش 

 خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق گسترش 

 هاتأکید بر آموزش و توسعة کارآفرینی با رویکرد انتقال دانش از مراکز تولید دانش به درون کسب وکار 

 های نهاد فاوا گسترش زیرساختبواسطة  وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکتوسعه بکارگیری کسب

(ICTمورد نیاز بنگاه  )های تولیدی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 وکار از طریق:های کسبگیری خوشهحمایت از شکل 

 تی از طریق اولویت در پرداخت های تولیدی و صادراگیری و توسعه خوشهحمایت از شکل

 ای و پرداخت جوایز صادراتیهای بیمهتسهیالت، برقراری پوشش

 های ذیربطهای کوچک و متخصص توسط دستگاهحمایت فنی و آموزشی از بنگاه 

 وکاربهبود محیط کسبها و راهکارهای سیاست (3

ویکرد راهبردی در تهیه و تدوین تدابیر توان در اتخاذ روکار را میمهمترین راهکارها برای بهبود محیط کسب

گی، اجتماعی، فناوری و قانونی با هدف ارتقای محیط کسب و کار خالصه کرد. در این ناقتصادی، سیاسی، فره

منظور کاهش ریسک و نااطمینانی است. راهکارهای کلیدی بهبود محیط سازی اقتصاد بهمیان اولویت اول باثبات

 وکار عبارتند از:کسب

 کارهای قوانین و مقررات:راه

 وکار از جمله تسریع در تصویب لوایح تجارت و حقوق مالکیت کننده فضای کسبتنظیم قوانین تسهیل

وکار و همچنین اصالح معنوی و رفع مشکالت مرتبط با اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب

 وکار در قانونتلف محیط کسبهای موضوعی مخاین قانون با رویکرد تحت پوشش قرار دادن حوزه
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 ها و مقررات برای تسهیل فرآیندهای مختلف سازی و کارآمدسازی قانونکاهش هزینه مبادله از طریق ساده

 وکار های کسبفعالیت

  مدت  کردن کوتاههای نوین از طریق گذاری مستقیم خارجی در فناوریبکارگیری سرمایهتسهیل برای

 گذاری مستقیم خارجیمایهیند صدور مجوز سرآزمان و فر

 راهکارهای باثبات سازی فضای اقتصادی:

 منظور کاهش ریسک و نااطمینانی از وکار بهسازی اقتصاد و محیط کسبها و راهکارهای باثباتسیاست

پذیر بینیها، نرخ ارز، نرخ سود )اداری( به منظور افزایش توان و پیشسازی سطح قیمتجمله باثبات

 ای عامالن اقتصادی ساختن آنها بر

 سازی و یا تقلیل آثار سازی آن به منظور خنثیوکار و مقاومتقویت مدیریت کارآمد و موثر محیط کسب

 های داخلی و خارجی در اقتصادمنفی تکانه

 راهکارهای ارتقای کارآمدی بازارهای اقتصادکالن:

  رقابت در بازارهای کالن قانون اساسی برای توسعه 44اجرای کامل قانون سیاست های کلی اصل 

  کاهش مداخالت ناکارآمد دولت در بازارهای مالی، بازار کل کاالها و خدمات و بازار کار با محوریت افزایش

 پذیری کارکرد این بازارها از جمله کاهش مداخالت ناکارآمد دولتانعطاف

 دجه دولت از این بازارهاگسترش بازارهای مالی برای تامین مالی کسب وکارها و تامین مالی کسری بو 

 مندیتوسعة رقابتها و راهکارهای سیاست (4

 مهمترین راهکارها برای توسعه رقابت در کشور به شرح زیر است:

 ( این قانون با 9قانون اساسی به ویژه فصل نه ) 44های کلی اصل اجرای کامل و دقیق قانون سیاست

 فضای رقابتی و رفع موانع موجود.عنوان منع انحصار و توسعه رقابت در راستای توسعة 

 گذاری در راستای تولید و تجارت با نگاه محلیتقویت رویکرد کسب وکارها و کارآفرینان به منظور سرمایه-

 جهانی برای حضور در بازارهای جهانی

  تمرکز بر تولید با رویکرد تولید محصوالت کیفی و با دانش و فناوری بومی 

 مدهای حاصل از صادرات نفتی با ارتقای کیفیت صادرات غیرنفتی و تغییر کاهش وابستگی واردات به درآ

 نفع کاالهای با فناوری باال و فرآوری شدهترکیب آن به

 ای در راستای واردات نفع کاالهای سرمایههای الزم جهت تغییر ترکیب واردات بهفراهم کردن زمینه

 فناوری.
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 محوری انحصار و دولت تر نهادهای مردمی در اقتصاد، کاهشآفرینی بیشسازی اقتصاد از طریق نقشقاومم

 هاکاهش آسیب پذیری در مقابل تحریم دولتی در راستایهای بخش دولتی و شبهو کاستن از تصدی

:اصالح قوانین تجاری بواسطه 

 ها و کاهش تدریجی آندار کردن تعرفهزمان 

 خدمات همچون جوایز و یارانه های حمایتی هدفمند جهت صادرات کاال وبکارگیری سیاست-

 های صادراتی

:کاهش فرآیند صادرات کاال و خدمات از طریق 

 های کاهش مدت زمان صادرات کاال بواسطه حمایت از پنجرة واحد تجاری و تجهیز زیرساخت

 اقتصاد به نوآوری و فناوری

 کاهش مجوزهای الزم جهت انجام صادرات 

 نی و مهندسیهای خدمات فنامهتسریع در صدور بیمه 

 گسترش دسترسی به خدمات مالی نوین 

  تقلیل وابستگی اقتصاد به نفتها و راهکارهای سیاست (5

 صورت زیر برشمرد:توان بهراهکارهای جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می

  کشور در  برای پیشرفت و توسعة اقتصادکرد آن درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینهتفکیک لزوم

 آینده

 عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی گذاریرمایهتوسعه زیرساخت های کشور و افزایش س 

   عدم تخصیص منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای اعتبارات هزینه ای و افزایش تخصیص منایه

 درآمدهای نفتی برای تحقیق  و توسعه

 از طریق اصالحات نهادی و کاهش نیروی  ه عمومیبودج کارایی و اثربخشی یوری و ارتقازایش بهرهاف

 انسانی بخش دولت

 سازی فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مدیریت سیستم مالیات در راستای حداقل

 گسترش سایه های مالیاتی

 توسعه و تقویت صنایع پایین دستی نفت و گاز  

 تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه اهبردرهای تولید و کمک به تغییر ارتقای بنیان 

 کشورهاسایر برداری از میادین گازی در راستای افزایش صادرات گاز به توسعه بهره 

 ها و درآمدهاتوزیع متعادل فرصتها و راهکارهای سیاست(6
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 ها و درآمدها عبارتند از:راهکارها برای توزیع متعادل فرصت

  مناطق مختلف کشوردر فعالیتهای اقتصادی  برایامکانات ها، و برابر فرصتدل متعا عیتوزضرورت توجه به 

 های اقتصادی برای همه در مراحل مختلف قبل/حین/بعد از انجام فعالیت

  قدرت خرید اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعهنهادسازی کارآمد تامین اجتماعی برای ارتقای 

 آمد در جهت بهبود توزیع درآمدهانظام مالیاتی مناسب و کار یو اجرا یطراح 

 ازیمورد ن یها تیحما یهدف برا یاقشارکم درآمد و گروه ها ییشناسا 

 شوند و های مستقیم و غیرمستقیم که همه اقشار جامعه به صورا مساوی از آن بهره مند میحذف یارانه

 توزیع هدفمند یارانه برای اصابت یارانه به اقشار آسیب پذیر

 سازی مدیریت نهادهای پارچهبه منظور تمرکز و یک ر ارائه خدمات امور تامین اجتماعیجامعیت د جادیا

 حمایتی و امدادی
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